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Έκθεση Τροποποιούμενων διατάξεων
1. Αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 50 του ν. 4339/2015 (Α 133), που είχε
ως εξής:
«3. Η οικονομική διαχείριση και η σύναψη των συμβάσεων προμηθειών υλικού,
υπηρεσιών και έργων γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παράγωγου
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οικείες διατάξεις για την προσαρμογή του
εθνικού δικαίου, τον παρόντα νόμο και τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης
και Προμηθειών του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.»
2. Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο του άρθρο 130 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143),
που είχε ως εξής:
«Το ανωτέρω ποσό μπορεί να τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών.»
3. Αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4173/2013 (Α 169), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4324/2015 (Α 44), που είχε ως εξής:
«3. Οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων
και εργασιών, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών, προμήθειας προγράμματος,
αγορών ακινήτων, μισθώσεων, εκμισθώσεων και κάθε άλλου ενοχικού ή
εμπραγμάτου δικαιώματος επί κινητών και ακινήτων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
καθορίζονται με κανονισμούς, που καταρτίζονται από τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.»
4. Τροποποιείται το άρθρο 5 του ν. 4155/2013 (Α 120) που είχε ως εξής:
«Άρθρο 5 Υποστήριξη του ΕΣΗΔΗΣ
1. Η υποστήριξη του ΕΣΗΔΗΣ ανατίθεται στο Τμήμα Προγραμματισμού και
Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης
κρατικών προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.
2. Το Τμήμα της παραγράφου 1 μπορεί να λειτουργεί και ως αρχή εγγραφής για
την καταχώρηση χρηστών του ΕΣΗΔΗΣ με την έννοια του άρθρου 20 του ν.
3448/2006, όπως ισχύει.
3. Στις αρμοδιότητες του τμήματος αυτού υπάγονται:
α) Ο έλεγχος των προϋποθέσεων εγγραφής και αυθεντικό ποίησης των
χρηστών.
β) Η παρακολούθηση, η ενημέρωση, ο εμπλουτισμός, η συντήρηση και η
διαχείριση της ηλεκτρονικής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, μέρος του οποίου αποτελείτο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ), κατά το άρθρο
11 του ν. 4013/2011 (Α` 204).
γ) Η εποπτεία της καλής χρήσης και της ασφάλειας του συστήματος του
ΕΣΗΔΗΣ. δ) Η μέριμνα για την επικοινωνία και διαλειτουργικότητα του ΕΣΗΔΗΣ
και ο συντονισμός με τις αναθέτουσες αρχές και άλλους φορείς του δημόσιου
τομέα, καθώς και με άλλα πληροφοριακά συστήματα της δημόσιας διοίκησης, με
αντίστοιχα συστήματα κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και τρίτων
χωρών και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ε) Η τήρηση του ηλεκτρονικού αρχείου ΕΣΗΔΗΣ.»
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5. Αντικαθίστανται τα άρθρα 8 και 26 του ν. 4115/2013 (Α 24), που είχαν ως
εξής:
«Άρθρο 8 Κανονισμοί Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται
κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, που δίδεται
εντός τριάντα ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται ο Κανονισμός Οικονομικής
Διαχείρισης και ο Κανονισμός Προμηθειών και Υπηρεσιών του. Με τους
κανονισμούς αυτούς ρυθμίζονται ιδίως οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης
μελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών
πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγοράς ακινήτων,
παραχωρήσεων χρήσης, μισθώσεων, εκμισθώσεων και γενικά μεταβίβασης ή
απόκτησης κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος, πλην των
πωλήσεων και ανταλλαγών ακινήτων πραγμάτων.»
«Άρθρο 26
Κανονισμοί Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
καθορίζονται ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης, καθώς και ο Κανονισμός
Προμηθειών και Υπηρεσιών του με τον οποίο ρυθμίζονται ιδίως οι όροι και οι
διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών,
προμηθειών κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγοράς
ακινήτων, παραχωρήσεων χρήσης, μισθώσεων, εκμισθώσεων και γενικά
μεταβίβασης ή απόκτησης κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος.»
6. Τροποποιείται η περίπτ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4019/2011 (Α'
216) η οποία είχε ως εξής:
«α) Συνιστάται εννεαμελής Διυπουργική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από:
αα) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
με τον αναπληρωτή του. ββ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με τον αναπληρωτή του. γγ) Έναν (1)
εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τον αναπληρωτή του. δδ) Έναν (1)
εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του. εε) Έναν (1)
εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με τον αναπληρωτή του. στστ)
Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, με τον αναπληρωτή του. ζζ) Έναν (1) εκπρόσωπο του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με τον αναπληρωτή του. ηη)
Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με
τον αναπληρωτή του. θθ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τον αναπληρωτή του.»
7. Αντικαθίσταται το έβδομο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011
(Α 204), που είχε ως εξής:
«Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συμβάσεις που
υπάγονται στον παρόντα νόμο, ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων
πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης
χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του,
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επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης. Τα εν λόγω ποσά καλύπτουν πλήρως το κόστος
λειτουργίας της Αρχής.»
8. Τροποποιούνται οι περιπτώσεις 6α, 14, 15 και 16 της παρ. 4 του άρθρου 2 του
ν. 3861/2010 (Α 112), που είχαν ως εξής:
«6α) οι πράξεις της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, της απόφασης έγκρισης
δαπάνης και της οριστικοποίησης της πληρωμής που περιέχει το ακριβές ποσό
που θα πληρωθεί για κάθε επιμέρους δαπάνη των φορέων που υπάγονται στο
πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου. Από την υποχρέωση πρωτογενούς
ανάρτησης εξαιρούνται τα έγγραφα και τα στοιχεία δημοσίων συμβάσεων που
καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204). Τα στοιχεία
αυτά αντλούνται αυτομάτως από το ΚΗΜΔΗΣ.»
«14) περιλήψεις πράξεων διορισμού, μετάταξης, διαθεσιμότητας, αποδοχής
παραίτησης, λύσης της υπαλληλικής σχέσης ή υποβιβασμού υπαλλήλων,
μόνιμων και μετακλητών, και διευθυντικών στελεχών του Δημοσίου, των
Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, φορέων των οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και αντιστοίχων
πράξεων που αφορούν δημόσιους λειτουργούς, των οποίων η δημοσίευση
απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία, και περιλήψεις πράξεων διορισμού και
συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή συμβάσεων έργου στο
Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, Από την
υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης εξαιρούνται τα έγγραφα και τα στοιχεία
δημοσίων συμβάσεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του ν.
4013/2011 (Α΄ 204). Τα στοιχεία αυτά αντλούνται αυτομάτως από το
ΚΗΜΔΗΣ.»
«15) το σύνολο των συμβάσεων και των πράξεων που αναφέρονται σε
αναπτυξιακούς νόμους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι πράξεις υπαγωγής
επενδύσεων σε διατάξεις αναπτυξιακών νόμων και οι αποφάσεις έναρξης
παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων, Από την υποχρέωση πρωτογενούς
ανάρτησης εξαιρούνται τα έγγραφα και τα στοιχεία δημοσίων συμβάσεων που
καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204). Τα στοιχεία
αυτά αντλούνται αυτομάτως από το ΚΗΜΔΗΣ.»
«16) περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών
του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, Από την
υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης εξαιρούνται τα έγγραφα και τα στοιχεία
δημοσίων συμβάσεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του ν.
4013/2011 (Α΄ 204). Τα στοιχεία αυτά αντλούνται αυτομάτως από το
ΚΗΜΔΗΣ.»
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9. Τροποποιείται το άρθρο 3 του ν. 3861/2010, που είχε ως εξής:
«Άρθρο 3 Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο
1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου αναρτώνται
αμελλητί στο Διαδίκτυο με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε. Οι νόμοι και
τα προεδρικά διατάγματα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο των αρμόδιων
Υπουργείων που αυτά διατηρούν. Οι πράξεις του Πρωθυπουργού και του
Υπουργικού Συμβουλίου αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Γραφείου
Πρωθυπουργού και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. Οι πράξεις των
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών
Γραμματέων και των οργάνων στα οποία έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση
υπογραφής ή έχει μεταβιβαστεί αρμοδιότητα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο
του εκάστοτε Υπουργείου. Οι πράξεις των οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., των
οργάνων διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ανεξάρτητων
και ρυθμιστικών αρχών και των φορέων των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού αναρτώνται στους κατά
περίπτωση οικείους δικτυακούς τόπους που αυτά διατηρούν.
2. Σε περίπτωση συναρμοδιότητας η πράξη αναρτάται με μέριμνα των
συναρμοδίων σε όλους τους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους.
3. Οι νόμοι, τα προεδρικά διατάγματα και οι πράξεις που αναφέρονται στο
άρθρο 2 του παρόντος νόμου αναρτώνται με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η
αναζήτηση πληροφοριών και να είναι ευχερώς προσβάσιμα στο μέσο χρήστη.
4. Αν στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η ανάρτηση περίληψης της πράξης ή
απόφασης στο Διαδίκτυο αναρτάται η περίληψη αυτή.
5. Η μη ανάρτηση ή η μη έγκαιρη ανάρτηση στο διαδίκτυο των πράξεων που
αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το
όργανο που την εξέδωσε ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την
ανάρτηση.
6. Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης εξαιρούνται τα έγγραφα και τα
στοιχεία δημοσίων συμβάσεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του ν.
4013/2011 (Α΄ 204). Τα στοιχεία αυτά αντλούνται αυτομάτως από το
ΚΗΜΔΗΣ.»
10. Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005 (Α 30), που είχε ως εξής:
«Η κήρυξη του απαραδέκτου γίνεται από την αναθέτουσα αρχή, κατά το στάδιο
του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.»
11. Αντικαθίσταται το άρθρο 24 του ν. 3016/2002 (Α 110), που είχε ως εξής:
«Άρθρο 24 Έργα, προμήθειες, υπηρεσίες και εκμισθώσεις
Με κανονισμούς που καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της
εταιρείας και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης
μελετών υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών
πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, μισθώσεων,
εκμισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή
εμπράγματου δικαιώματος, πλην των πωλήσεων και ανταλλαγών ακινήτων
πραγμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας, κατά
παρέκκλιση από κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης.»
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12. Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2636/1998 (Α 198), που είχε
ως εξής:
«1. Με κανονισμούς που καταρτίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της
εταιρίας και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και
οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών και εκτέλεσης έργων και εργασιών,
προμηθειών κινητών πραγμάτων και εξοπλισμού και συναφών εργασιών,
αγορών ακινήτων, ανταλλαγών και πωλήσεων κινητών και ακινήτων
πραγμάτων και μισθώσεων, εκμισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης
και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγμα του δικαιώματος σε περιουσιακά στοιχεία
του Ε.Ο.Τ. και της εταιρίας.»
13. Αντικαθίσταται η υποπεριπτ. (iii), της περιπτ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 10
του ν. 2525/1997 (Α 188) που είχε ως εξής:
«iii. Κανονισμός οικονομικής διαχείρισης, προμηθειών, ελέγχου και λοιποών
θεμάτων διοικητικής μέριμνας.»
14. Αντικαθίσταται η περίπτ. (α) της παρ. 4, του άρθρου 7 του ν. 2244/1994 (Α
168) , που είχε ως εξής:
«α) Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ρυθμίζονται θέματα, όροι και
διαδικασίες αναφορικά : αα) με την εφαρμογή και τη διαχείριση προγραμμάτων
του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ή τμημάτων τους, ββ)
με την ανάθεση της εκτέλεσης και τη χρηματοδότηση έργων, μελετών και
υπηρεσιών, που προβλέπονται στα ανωτέρω προγράμματα ή τμήματά τους ή
απαιτούνται για την υποστήριξή τους και γγ) με την ένταξη έργων του δημόσιου
και του ιδιωτικού τομέα στα ανωτέρω προγράμματα ή τμήματά τους και τη
χρηματοδότησή τους.»
15. Αντικαθίσταται η παρ. 6 του άρθρου 94 του ν. 2127/1993 (Α 48), που είχε
ως εξής:
«6. Με κανονισμό προμηθειών και οικονομικής διαχείρισης, που καταρτίζεται
από το Δ.Σ., του ΕΛ.Ο.Γ., εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Γεωργίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
καθορίζονται ο τρόπος προμηθειών και οικονομικής διαχείρισης του ΕΛ.Ο.Γ., το
λογιστικό του σύστημα, οι δαπάνες και ο έλεγχός τους.»
16. Αντικαθίστανται οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 21 του ν. 1845/1989 (Α 102)
που είχαν ως εξής:
«1. Μέσα σε ένα έτος από την ένα έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, το Δ.Σ. του
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. καταρτίζει τους κανονισμούς κατάστασης προσωπικού και
προμηθειών και οικονομικής διαχείρισης του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και τους υποβάλλει στον
Υπουργό Γεωργίας για έγκριση και δημοσίευση στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.»
«3. Με τον κανονισμό προμηθειών και οικονομικής διαχείρισης, καθορίζονται ο
τρόπος προμηθειών και οικονομικής διαχείρισης του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., το λογιστικό του
σύστημα, οι δαπάνες και ο έλεγχος τους.»
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17. Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 717/1977 (Α 297), όπως είχε
αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3513/2006 (Α 265), που είχε
ως εξής:
«1. Το Κέντρο διοικείται από πενταμελές Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από
το Διευθυντή, τον Γραμματέα, έναν εκπρόσωπο του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, που ορίζεται μαζί με τον
αναπληρωτή του με θητεία δύο (2) ετών από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Επιμελητηρίου, έναν εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, που
ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με θητεία δύο (2) ετών από το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συλλόγου και έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με θητεία δύο (2) ετών
με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Ο διορισμός του
μέλους, το οποίο εκπροσωπεί το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, είναι
ελεύθερα ανακλητός.»
18. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 4/2002
(Α 3) που είχε ως εξής:
«Με τo παρόν διάταγμα προσδιορίζονται οι κατηγορίες ενεργειών και δαπανών,
ο τρόπος ορισμού των διαχειριστών των δαπανών, οι διαδικασίες προκήρυξης,
οι διαδικασίες ανάθεσης και πληρωμής, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε
λεπτομέρεια σχετική με την εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης, και
ιδίως
της
προμήθειας
αγαθών
και
της
παροχής
υπηρεσιών
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την κάλυψη λειτουργικών
δαπανών ή εκείνων που παρέχονται στο πλαίσιο επιτροπών ή ομάδων εργασίας,
καθώς και τη διαχείριση των αντίστοιχων πόρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.»
198. Αντικαθίστανται η παρ. 3 του άρθρου 74 και η παρ. 5 του άρθρου 76 του π.
δ/τος 30/1996 (Α 21), που είχαν ως εξής:
Άρθρο 74 (Άρθρο 21 παρ. 2, 3 και 4 ν. 2218/94) Ιδρύματα – Λοιπά νομικά
πρόσωπα [..]
«3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού
Εσωτερικών, ρυθμίζονται τα σχετικά με την φύση των ιδρυμάτων και των
λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, που μπορούν να συνιστώνται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις,
το σκοπό, τη διοίκηση, την εκλογή και τον ορισμό των οργάνων, τις
αρμοδιότητες αυτών και τη λειτουργία τους, τους πόρους, την περιουσία, την
οργάνωση και την εποπτεία, το προσωπικό, την οικονομική διοίκηση και τη
διαχείριση, τα έργα, τις μελέτες και τις προμήθειες, τους κανονισμούς, τις
δωρεές και τις σχέσεις των δωρητών με το ίδρυμα, τις κληροδοσίες και
κληρονομίες, την κατάργηση αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια.»
Άρθρο 76 (Άρθρο 21 παρ. 7, 8, 9, 10, 11 και 17 Ν. 2218/94) Αμιγείς Νομαρχιακές
Επιχειρήσεις
«5. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού
Εσωτερικών, ρυθμίζονται τα σχετικά με τη διοίκηση των αμιγών νομαρχιακών ή
διανομαρχιακών επιχειρήσεων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, τα όργανα
των επιχειρήσεων αυτών, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία τους, την εκλογή
και τον ορισμό αυτών, την οικονομική διοίκηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο
αυτής, την ταμιακή υπηρεσία, τις αποσβέσεις, την οργάνωση και την εποπτεία,
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τους κανονισμούς, το προσωπικό, τα έργα, τις μελέτες και προμήθειες, τη
διάθεση των εσόδων, τη λύση και εκκαθάριση αυτών, καθώς και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια. Οι διατάξεις του Π.Δ. 520/1988 (ΦΕΚ 236 Α') εφαρμόζονται
αναλόγως και στις αμιγείς επιχειρήσεις των Ν.Α.»
1920. Αντικαθίσταται το άρθρο 1 της κοινής απόφασης 191038/2003 (Β 1088)
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που είχε
ως εξής:
«Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού
Ο Κανονισμός καθορίζει τον τρόπο κατά τον οποίο:
α) πραγματοποιείται η είσπραξη και η οικονομική διαχείριση των πόρων του
ΕΚΕΠ,
β) εκτελούνται οι κάθε φύσεως δαπάνες του ΕΚΕΠ και
γ) διενεργούνται όλες οι προμήθειες παγίων, αναλωσίμων και παροχής
υπηρεσιών του ΕΚΕΠ και ειδικότερα:
-αγορές παγίων (ακίνητα, έπιπλα και σκεύη, εξοπλισμός, μηχανήματα, λογισμικό
κλπ.),
-αγορές υλικών γραφείου και αναλωσίμων (γραφική ύλη, αναλώσιμα,
φωτοτυπικών και ΗΝ),
-παροχή υπηρεσιών, εκτός ανάθεσης και εκτέλεσης μελετών προγραμμάτων.»
201. Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 41 της κοινής απόφασης 58192/2000
(Β 61) των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας, που είχε ως εξής:
«1. Οι μισθώσεις ή εκμισθώσεις κινητών ή ακινήτων για τις ανάγκες του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., γίνονται με απόφαση του Δ.Σ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., μετά
από
διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού , ως προς τη
διαδικασία προκήρυξης, δημοσίευσης, παραλαβή προσφορών, κρίση και
ανάθεση, σύμβαση κ.λ.π.»
212. Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 41 της κοινής απόφασης 31/1999 (Β
2302) του Υπουργού Γεωργίας και Υφυπουργού Ανάπτυξης, που είχε ως εξής:
«1. Οι μισθώσεις κινητών ή ακινήτων για τις ανάγκες του ΕΛ.Γ.Α., γίνονται με
απόφαση του Δ.Σ του ΕΛ.Γ.Α, μετά από διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κανονισμού αυτού, ως προς τη διαδικασία προκήρυξης, δημοσίευσης,
παραλαβή προσφορών, κρίση και ανάθεση, σύμβαση κ.λ.π.»
223. Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 39 της απόφασης 16151/1994 (Β
511) του Υπουργού Γεωργίας, που είχε ως εξής:
«1. Οι μισθώσεις ή εκμισθώσεις κινητών ή ακινήτων για τις ανάγκες του ΕΛ.Γ.Α.,
γίνονται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., μετά από διαγωνισμό, σύμφωνα με τις
διατάξεις του κανονισμού αυτού, ως προς τη διαδικασία προκήρυξης,
δημοσίευσης, παραλαβή προσφορών, κρίση και ανάθεση, σύμβαση κ.λπ.»
234. Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 39 της κοινής απόφασης 49/1994 ( Β
19) των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που είχε ως εξής:
«1. Οι μισθώσεις ή εκμισθώσεις κινητών ή ακινήτων για τις ανάγκες του ΕΛ.Ο.Γ.
γίνονται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.Γ. μετά από διαγωνισμό, σύμφωνα με τις
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διατάξεις του κανονισμού αυτού, ως προς τη διαδικασία προκήρυξης,
δημοσίευσης, παραλαβή προσφορών, κρίση και ανάθεση, σύμβαση κτλ.»
245. Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 39 της απόφασης 18259/1990 (Β
419) του Υπουργού Γεωργίας, που είχε ως εξής:
«1. Οι μισθώσεις ή εκμισθώσεις κινητών ή ακινήτων για τις ανάγκες του
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. γίνονται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. μετά από διαγωνισμό,
σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού αυτού, ως προς τη διαδικασία
προκήρυξης, δημοσίευσης, παραλαβή προσφορών, κρίση και ανάθεση, σύμβαση
κ.τ.λ.»
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ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
..............................................
Α. Καταργούνται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 377 οι κάτωθι διατάξεις:
(1) της περιπτ. α) της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 (Α 83), που έχει ως εξής:
Άρθρο 24
Ρυθμίσεις για τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς και τους Ειδικούς Λογαριασμούς
Κονδυλίων Έρευνας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και των Α.Ε.Ι.
[...]
“7. α. Οι δημόσιες συμβάσεις που συνάπτουν οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου
13α του ν. 4310/2014, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΓΓΕΤ και οι ΕΛΚΕ των εν
λόγω ερευνητικών και ΕΛΚΕ των Α.Ε.Ι., τα Ειδικά Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες) για την Αξιοποίηση
και Διαχείριση της Περιουσίας των Α.Ε.Ι., που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του
άρθρου 41 του ν. 2413/1996 (Α` 124) και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που
ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 στο πλαίσιο υλοποίησης των
έργων που διαχειρίζονται, με αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή την
παροχή υπηρεσιών, υπάγονται στη διάταξη του άρθρου 139 του ν. 4281/2014 (Α` 204), εφόσον η
αξία τους είναι μεγαλύτερη του ποσού των 1.000 ευρώ (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.)”
(2) του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 97 του ν 4368/2016 (Α 21) που έχει ως εξής:
Άρθρο 97
[...] “Επίσης, είναι δυνατόν να συνάπτονται συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σίτισης ή φύλαξης
των κεντρικών, των αποκεντρωμένων και όλων εν γένει των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας,
των Ν.Π.Δ.Δ και των Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας με ιδιώτες που
απασχολούνται ή απασχολούνταν με ατομική σύμβαση ή διαμέσου εταιρικού σχήματος, στον
τομέα της σίτισης ή της φύλαξης αντιστοίχως, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.”
(3) της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν. 4356/2015 (Α 181), που έχει ως εξής:
Άρθρο 41
“3. Οι φορείς του Δημόσιου Τομέα, δύνανται να προβαίνουν σε απευθείας ανάθεση, κατόπιν
διαπραγμάτευσης, προμήθειας αγαθών ή προϊόντων σε καταστήματα κράτησης που διαθέτουν
αγροτικές ή βιοτεχνικές μονάδες εργασίας, στις οποίες απασχολούνται κρατούμενοι με
ευεργετικό υπολογισμό ημερών ποινής λόγω εργασίας, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του
Σωφρονιστικού Κώδικα.”

(4) της παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 4339/2015 (Α 133), που έχει ως εξής:
Άρθρο 50
[...]
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“3. Η οικονομική διαχείριση και η σύναψη των συμβάσεων προμηθειών υλικού, υπηρεσιών και
έργων γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις
οικείες διατάξεις για την προσαρμογή του εθνικού δικαίου, τον παρόντα νόμο και τον Κανονισμό
Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..
4. Ειδικά για την προκήρυξη διαγωνισμών, την αξιολόγηση προσφορών, την κατακύρωση, τη
σύναψη συμβάσεων και τα νόμιμα δικαιώματα των συμμετεχόντων στις διαδικασίες αυτές
ισχύουν οι κείμενες διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου (π.δ. 118/2007, Α` 150
και ν. 4281/2014, Α` 160).”
(5) της παραγράφου 10 του άρθρου 28, της παρ. 6 του άρθρου 48 και της παρ. 5 του άρθρου 70
του ν. 4314/2014 (Α 265), που έχει ως εξής:
Άρθρο 28 Επιτάχυνση της εκτέλεσης υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
“10. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μπορεί να προβλέπεται στις
προκηρύξεις συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ και τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ότι για τα αποτελέσματα του σταδίου
του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και του σταδίου της αξιολόγησης της τεχνικής
προσφοράς μπορεί να εκδίδεται μία και μόνο εκτελεστή διοικητική πράξη από το κατά περίπτωση
αρμόδιο όργανο. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μπορεί να προβλέπεται
στις προκηρύξεις συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ και τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ότι για τα αποτελέσματα του σταδίου
της αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς και του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου μπορεί να εκδίδεται μια και μόνο εκτελεστή διοικητική
πράξη από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις τεχνικές μελέτες
που αφορούν σε έργα επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ”.
Άρθρο 48 Τεχνική Βοήθεια
“6. Η εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 4/2002,
αναλόγως εφαρμοζόμενες για την προγραμματική περίοδο 20142020 και με την επιφύλαξη του
ενωσιακού δικαίου και της υπουργικής απόφασης της προηγούμενης παραγράφου.”
Άρθρο 70 Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και ΕΠΑλΘ
“5. Η εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 4/2002,
αναλόγως εφαρμοζόμενες για την προγραμματική περίοδο 20142020 και με την επιφύλαξη της
υπουργικής απόφασης της προηγούμενης παραγράφου.”
(6) του άρθρου 47 του ν. 4276/2014 ( Α 155), που έχει ως εξής:
“Άρθρο 47
Κανονισμοί συμβάσεων, προμηθειών και υπηρεσιών
Οι συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν στην υλοποίηση των πάσης φύσεως
δράσεων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού με αντικείμενο την εν γένει τουριστική προβολή
της Ελλάδας και του Ελληνικού Τουρισμού στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και σε όλα τα μέσα μαζικής
επικοινωνίας (έντυπα, τηλεόραση, διαδίκτυο, διαφήμιση σε ψηφιακά μέσα, εξωτερική διαφήμιση,
κινητή διαφήμιση) ανατίθενται και εκτελούνται κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του ν. 2286/1995 και
του π.δ. 118/2007, υπό την επιφύλαξη όμως, των διατάξεων του π.δ. 60/2007. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Τουρισμού, ύστερα από
εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ., και μετά από σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας
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Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, καταρτίζεται οικονομικός κανονισμός για τη διαδικασία
υλοποίησης διαφημιστικών προγραμμάτων, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων μισθώσεων και
εκμισθώσεων. Ο οικονομικός κανονισμός μπορεί να περιλαμβάνει ρυθμίσεις κατά παρέκκλιση των
διατάξεων του ν. 2286/1995 και του του π.δ. 118/2007, καθώς και των διατάξεων της κείμενης
νομοθεσίας σχετικά με την υλοποίηση διαφημιστικών προγραμμάτων, να καθορίζει τα χρηματικά
όρια αναθέσεων και διαγωνισμών, να ορίζει την ακολουθούμενη διαδικασία και να ρυθμίζει κάθε
άλλη συναφή λεπτομέρεια, σχετικά με την ανάθεση και εκτέλεση των οικείων συμβάσεων υπό την
επιφύλαξη της τήρησης των αρχών και κανόνων του ευρωπαϊκού δικαίου των δημοσίων
συμβάσεων και των αντίστοιχων εθνικών ρυθμίσεων εναρμόνισής του”.
(7) των παρ. 1-5 του άρθρου 132 και των άρθρων 133 και 134 ν 4270/2014 (Α 143) που έχει ως
εξής:
Άρθρο 132
Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
“1. Για κάθε σύμβαση του Δημοσίου που συνεπάγεται έσοδο ή δαπάνη αυτού, αν δεν ορίζεται
διαφορετικά με ειδική διάταξη, προηγείται η προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση ισχύουσες
διατάξεις διαδικασία του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η σύναψη
συμβάσεων προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων με συνοπτική
διαδικασία ή διαπραγμάτευση.
2. Κατά τα στάδια αυτών των διαδικασιών για τη σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων, οι
αναθέτουσες αρχές επιβάλλεται να αναφέρονται σε σαφή και αμερόληπτα κριτήρια επιλογής
ώστε να μην υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων προσφερόντων, ανεξάρτητα από το ύψος
του προϋπολογισμού, της διαδικασίας που ακολουθείται ή από τη φύση των δραστηριοτήτων της
αναθέτουσας αρχής.
3. Οι διαδικασίες για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών προϊόντων που εντάσσονται στο ενιαίο
πρόγραμμα κρατικών προμηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ορίζονται
από τις ειδικές περί προμηθειών του Δημοσίου ισχύουσες διατάξεις.
4. Οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, έργων, καθώς και των συμβάσεων
προμήθειας προϊόντων που δεν εντάσσονται στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή σε άλλες ειδικές διατάξεις, ρυθμίζονται με τις διατάξεις του
παρόντος.
5. Οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, περιλαμβανομένων και των
στρατιωτικών έργων και έργων οχυρώσεως της χώρας ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες
ειδικές σχετικές διατάξεις.”
“Άρθρο 133
Διαγωνισμός - Εξαιρέσεις
1. Επιτρέπεται η με απευθείας ανάθεση σύναψη σύμβασης προμήθειας προϊόντων, παροχής
υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων για ετήσια δαπάνη μέχρι ποσού είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
Από το ποσό αυτό και μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ απαιτείται διαγωνισμός με συνοπτική
διαδικασία (πρόχειρος) που διενεργείται από τριμελή επιτροπή.
Άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ απαιτείται σύναψη σύμβασης για προμήθεια
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων κατόπιν διενέργειας τακτικού διαγωνισμού
(ανοικτού ή κλειστού), βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
Οι περιορισμοί των ως άνω ποσών λειτουργούν αθροιστικά για το σύνολο των ανατιθέμενων
προμηθειών προϊόντων ή και παρεχόμενων υπηρεσιών, που βαρύνουν τον ίδιο ειδικό φορέα και
ΚΑΕ, εντός του οικονομικού έτους. Στα ανωτέρω ποσά αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.. Με
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απόφαση του Υπουργού Οικονομικών τα ανωτέρω ποσά δύναται να αναπροσαρμόζονται. Σύναψη
σύμβασης παροχής υπηρεσιών με την ίδια διαδικασία γίνεται και στην περίπτωση μικτής
προμήθειας, κατά την οποία η αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των
προϊόντων.
2. Επιτρέπεται με έγκριση του αρμόδιου οργάνου η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με
διαπραγμάτευση ύστερα από δημοσίευση σχετικής προκήρυξης:
α. Όταν κατά τη διενέργεια διαγωνισμού οι προσφορές που έχουν υποβληθεί είναι άκυρες ή
απαράδεκτες και η επανάληψη του διαγωνισμού κρίνεται από το όργανο που έχει διακηρύξει το
διαγωνισμό ασύμφορη για το Δημόσιο.
Στην περίπτωση αυτή οι όροι της διακήρυξης του διεξαχθέντος διαγωνισμού επιτρέπεται να
μεταβληθούν κατά την απευθείας ανάθεση, μόνο για να καταστούν πιο συμφέροντες για το
Δημόσιο.
β. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν πρόκειται για υπηρεσίες που η φύση τους ή αστάθμητοι
παράγοντες δεν επιτρέπουν μια προκαταρκτική συνολική τιμολόγηση.
γ. Όταν η φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ιδίως δε στην περίπτωση πνευματικών ή
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, δεν παρέχει τη δυνατότητα διατύπωσης αυτών με ακρίβεια,
ούτως ώστε να συναφθεί σύμβαση με επιλογή της καλύτερης προσφοράς.
3. Επιτρέπεται με έγκριση του αρμόδιου οργάνου η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με
διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης:
α. στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί καμιά προσφορά ή καμία κατάλληλη προσφορά σε
διαγωνισμό ανοικτό ή κλειστό,
β. στην περίπτωση που για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία
αποκλειστικών δικαιωμάτων, η εκτέλεση των υπηρεσιών μπορεί να ανατεθεί μόνο σε
συγκεκριμένο πρόσωπο,
γ. στην περίπτωση που η σύμβαση αποτελεί συνέχεια ενός διαγωνισμού μελετών, με εξαίρεση
μελέτες τεχνικών έργων, και σύμφωνα με τους εφαρμοζόμενους κανόνες, πρέπει να ανατεθεί
αυτή στο νικητή του διαγωνισμού ή σε έναν από αυτούς,
δ. στην περίπτωση που η έκτακτη και φανερά κατεπείγουσα ανάγκη, πλήρως αιτιολογημένη από
την αρμόδια υπηρεσία, καθιστά αδύνατη την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τη διενέργεια
διαγωνισμού με την προϋπόθεση ότι το επείγον δεν θα απορρέει από δική της ευθύνη,
ε. στην περίπτωση συμπληρωματικών υπηρεσιών που δεν περιλαμβάνονται στην πρώτη
σύμβαση,
αναγκαίων όμως λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας της αρχικής
σύμβασης, όταν αυτές δεν μπορούν να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση ή όταν μπορούν να
διαχωριστούν, είναι όμως απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωσή της.
Οι συμπληρωματικές αυτές υπηρεσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%)
της αξίας της κύριας σύμβασης.
στ. Στην περίπτωση νέων υπηρεσιών που συνιστούν επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών που
είχαν ανατεθεί με τακτικό διαγωνισμό στον αρχικό ανάδοχο και αποτελούν συνέχεια ή
συμπλήρωση της αρχικής σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει τριετία από αυτή
και εξασφαλίζονται οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις με δυνατότητα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής.
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 ισχύουν ανάλογα και για τη σύναψη συμβάσεων
προμηθειών ή έργων, σε συνδυασμό με τις ειδικές γι’ αυτές ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 134
Προκαταβολές του Δημοσίου
Επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής με την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας προϊόντων,

167
παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων, εφόσον προβλέπεται απ` αυτήν και τις ισχύουσες
διατάξεις, μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) της συμβατικής αιτίας. Η προκαταβολή είναι
έντοκη και χορηγείται με την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται το ύψος του επιτοκίου.
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στα
άρθρα 199 και 201 του ν. 4281/2014 (Α` 160).»
(8) της παρ. 3 άρθρου 17 ν. 4262/2014 (Α 114) που έχει ως εξής:
Άρθρο 17
“3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση
συναρμόδιου Υπουργού μετά από γνωμοδότηση της ΕΣΥΠ μπορούν να καθορίζονται τυποποιημένα
σχέδια συμβάσεων παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης συμμόρφωσης για συγκεκριμένη οικονομική
δραστηριότητα. Για την εξυπηρέτηση των αρχών του άρθρου 1 του παρόντος, οι όροι των
τυποποιημένων σχεδίων συμβάσεων μπορεί κατά περίπτωση να είναι εν όλω ή εν μέρει
δεσμευτικοί για τους διοικούμενους ή να μην έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για τα συμβαλλόμενα
μέρη”.
(9) του άρθρου 62 ν. 4257/2014 (Α 93) που έχει ως εξής:
“Άρθρο 62
Οι Ο.Τ.Α. α βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών που εκτελούν τις προμήθειες τους, σύμφωνα με τις
διατάξεις της υπ αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, μπορούν να συνάπτουν
συμφωνίες - πλαίσιο και να προσφεύγουν σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς των άρθρων 26 και 28
αντίστοιχα του π.δ. 60/2007 και κάτω των προβλεπόμενων κατωτέρων ορίων του άρθρου 6 του ανωτέρω
προεδρικού διατάγματος”.

(10) της παρ. 2 άρθρου 124 ν. 4249/2014 (Α 73) που έχει ως εξής:
Άρθρο 124
[...]
“2 Για τις ανάγκες των φορέων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη η ανάθεση
υπηρεσιών, αγαθών, μελετών και έργων και η σύναψη των σχετικών συμβάσεων, στις περιπτώσεις των
άρθρων 14 και 15 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το π.δ.
60/2007 (Α` 64) δύνανται να διενεργούνται με ειδικούς Κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρυθμίζουν τη διαδικασία, τα όργανα, τους όρους και τις σχετικές προϋποθέσεις.”

(11) της περίπτ. (δ) παρ. 2 του άρθρου 8 ν. 4233/2014 (Α 22) που έχει ως εξής:
Άρθρο 8
Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης
[...]
“ 2. Με τον Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν ιδίως:
[..]
δ) τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος

(12) του άρθρου 109 ν. 4199/2013 (Α 216) που έχει ως εξής:
“Άρθρο 109
Συμπληρωματικές συμβάσεις μελετών
Στις περιπτώσεις συμβάσεων εκπόνησης μελετών που έχουν ανατεθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες του
άρθρου 7 σε συνδυασμό με την παράγραφο 5 στοιχείο δ` του άρθρου 5 του ν. 3316/2005 και εκτελούνται
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κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, τεκμαίρεται ότι συντρέχει η προϋπόθεση υπό στοιχείου β` της
παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ως άνω νόμου για τυχόν συμπληρωματικές κατά το είδος ή το μέγεθος
(ποσότητα) μελέτες, μελετητικές εργασίες ή υπηρεσίες, που δεν περιλαμβάνονται ειδικά στην
προεκτιμώμενη αμοιβή της αρχικής σύμβασης και οφείλονται σε λόγους που ανάγονται στη σταδιακή
προσέγγιση της επίλυσης τεχνικού προβλήματος, εφόσον η διαπίστωση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις
υπό στοιχεία (α) και (γ) προέρχεται από την εκτέλεση μελετητικών εργασιών της αρχικής σύμβασης και
δικαιολογείται από αυτήν.”

(13) των άρθρων 1 έως 4 και 6 έως 9 ν. 4155/2013 (Α 120) που έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Οι διατάξεις του πρώτου κεφαλαίου εφαρμόζονται στην ανάθεση και εκτέλεση με τη χρήση
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και
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).
2. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου 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) συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων
που συνάπτονται από τις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών και από την Κεντρική
Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και χαρακτηρίζονται ως απόρρητες ή η σύναψη και εκτέλεση τους
πρέπει να συνοδεύονται από ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων και του καθ` ύλην αρμόδιου Υπουργού ορίζονται ειδικότερα οι συμβάσεις που
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια:
α) Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ): Ολοκληρωμένο
πληροφοριακό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την υποβολή αιτημάτων, τον
προγραμματισμό, την έγκριση, τη διαδικασία προκήρυξης, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με τη χρήση και
εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
β) Διαδικτυακός τόπος ή ηλεκτρονική πύλη ΕΣΗΔΗΣ: Διαδικτυακός Τόπος του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στον οποίο λειτουργεί το ΕΣΗΔΗΣ με την
ονομασία στο διαδίκτυο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» (και με λατινικούς χαρακτήρες «PROMETHEUS») και με
ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr.
γ) Χρήστες: Οι οικονομικοί φορείς του άρθρου 2 παρ. 8 του π.δ. 60/2007 (Α` 64) και του άρθρου 2 παρ. 7
του π.δ. 59/2007 (Α` 63) και οι υπάλληλοι και λειτουργοί των φορέων του δημοσίου τομέα, όπως ορίζεται
στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α` 247) που χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ στο πλαίσιο άσκησης
των καθηκόντων τους.
δ) Ηλεκτρονικά δεδομένα: Κάθε αφαιρετικό σύνολο στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο
αναπαριστά πληροφορία αποθηκευμένη σε κάθε μέσο, το οποίο χρησιμοποιείται από υπολογιστικόπληροφοριακό σύστημα, με ηλεκτρονικό, μαγνητικό ή άλλο τρόπο, για εγγραφή, αποθήκευση, παραγωγή ή
αναπαραγωγή στοιχείων που δεν μπορούν να αναγνωστούν άμεσα, όπως και κάθε μαγνητικό, ηλεκτρονικό
ή άλλο , στο οποίο εγγράφεται οποιαδήποτε πληροφορία, εικόνα, σύμβολο ή ήχος, αυτοτελώς ή σε
συνδυασμό, εφόσον το εν λόγω περιεχόμενο δεν επιφέρει έννομες συνέπειες και δεν προορίζεται ούτε
είναι πρόσφορο να αποδείξει γεγονότα που μπορούν να έχουν έννομες συνέπειες.
ε) Ηλεκτρονικό αρχείο του ΕΣΗΔΗΣ: Το διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων ή εγγράφων, τα οποία είναι
προσιτά με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια και υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Η
επεξεργασία περιλαμβάνει ιδίως την ευρετηρίαση, διαχείριση και αρχειοθέτηση των εγγράφων. Μέρος
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του ηλεκτρονικού αρχείου ΕΣΗΔΗΣ είναι το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ)
του ν. 4013/2011 (Α` 204).
Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι Αναθέτουσες Αρχές υποχρεούνται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9, να
χρησιμοποιούν αποκλειστικά το ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων της παρ.
1 του άρθρου 1 του παρόντος, δηλαδή από την υποβολή του αιτήματος μέχρι την υπογραφή και την
εκτέλεση των συμβάσεων αυτών με προϋπολογισμό ανώτερου των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
2. Η κατά τα ανωτέρω σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του
παρόντος από τις αναθέτουσες αρχές με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ γίνεται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
του άρθρου 7 του παρόντος.
Άρθρο 4
Αναθέτουσες Αρχές
1. Ορίζονται ως εθνικές Κεντρικές Αρχές Προμηθειών με την έννοια του άρθρου 2 παρ. 10 και του άρθρου
17 του π.δ. 60/2007 και του άρθρου 2 παρ. 8 και του άρθρου 22 του π.δ. 59/2007, οι οποίες διενεργούν
διαγωνισμούς σε εθνικό επίπεδο: α) Η Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, β) η
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων και του καθ` ύλην αρμόδιου Υπουργού μπορούν να καθορίζονται και άλλες
Κεντρικές Αρχές Προμηθειών, καθώς και οι όροι για την ομαδοποίηση και υπαγωγή δημοσίων συμβάσεων
σε Κεντρικές Αρχές Προμηθειών, οι περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων οι οποίες δεν συνάπτονται από
Κεντρικές Αρχές Προμηθειών, οι κατηγορίες αγαθών, υπηρεσιών και έργων, τα οποία μπορούν να
αποτελούν αντικείμενο ομαδοποίησης και για την προμήθεια των οποίων μπορεί να γίνεται προσφυγή σε
τεχνικές και εργαλεία ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (συμφωνίες-πλαίσιο, δυναμικά συστήματα
αγορών, ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, ηλεκτρονικοί κατάλογοι, κεντρικές αρχές προμηθειών) και κάθε
σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.
3. Οι Κεντρικές Αρχές Προμηθειών, οι οποίες διέπονται από ειδικές διατάξεις για τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων, χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τις αντίστοιχες ειδικές
διατάξεις.
Άρθρο 6
Λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ
1. Οι χρήστες αποκτούν δικαίωμα χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον διαθέτουν τα ανάλογα διαπιστευτήρια που
απαιτούνται, σύμφωνα με την πολιτική ασφάλειας του ΕΣΗΔΗΣ.
2. Για την πολιτική ασφάλειας του ΕΣΗΔΗΣ ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Η χρήση του ΕΣΗΔΗΣ προϋποθέτει την εγγραφή και αυθεντικό ποίηση των χρηστών. Η εγγραφή και αυθεντικοποίηση ημεδαπών και αλλοδαπών χρηστών του ΕΣΗΔΗΣ γίνεται με τη χρήση προηγμένης
ηλεκτρονικής υπογραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και συμπληρωματικά τις διατάξεις του
άρθρου 31 του ν. 3979/2011, του π.δ. 150/2001 και του ΠΗΔ. (Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΥΑΠ/Φ.40. 4/1/1989 - Β` 1301).
β) Η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, των εγγράφων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, δηλώσεων που
αναφέρονται στα άρθρα 43 έως 48 και στο άρθρο 50 του π.δ. 60/2007, καθώς και των εγγράφων,
πιστοποιητικών ή δηλώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφοι 2, 3 και στα άρθρα 44, 45 του
π.δ. 59/2007 διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007
και 60/2007, του ν. 3979/2011 και του ΠΗΔ.
3. Οι υπηρεσίες χρονοσήμανσης παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης
ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2012 του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β`
401) από τρίτους εθνικούς ή αλλοδαπούς φορείς υποχρεωτικά πιστοποιημένους από τις αντίστοιχες
αρμόδιες αρχές για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και διασυνδεδεμένους με τον εθνικό χρόνο. Η παροχή
των υπηρεσιών χρονοσήμανσης αποδεικνύεται με σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης των φορέων
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προς τον χρήστη των υπηρεσιών αυτών, η οποία διαβιβάζεται στον χρήστη μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με ασφαλή
κρυπτογραφημένο τρόπο και η οποία επέχει θέση εγγράφου βέβαιης χρονολογίας. Δεν επιτρέπεται στην
αναθέτουσα αρχή ή στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου η παρέμβαση στη διαδικασία χρονοσήμανσης, όπως
περιγράφεται ανωτέρω.
Μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος για τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης κατά το άρθρο 9 του
παρόντος εγκύρως χρονοσημαίνονται ηλεκτρονικά έγγραφα τα οποία διακινούνται στο πλαίσιο λειτουργίας
του ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον η χρονοσήμανση παρέχεται δυνάμει σχετικών συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αφενός και
αφετέρου της Πρωτεύουσας Αρχής Πιστοποίησης του άρθρου 20 του ν. 3448/2006 (Α` 57) ή άλλων
φορέων, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων.
4. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία πιστοποιείται ότι δεν μπορεί να
αποκατασταθεί εντός των ορισμένων χρονικών ορίων, η Αναθέτουσα Αρχή που διεξάγει μια διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης μπορεί να μεταβάλλει τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας σύναψης
δημόσιας σύμβασης, ώστε συνολικά ή μερικά να μπορεί να γίνει χωρίς τη χρήση ΤΠΕ, με αιτιολογημένη
απόφαση της. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία διαπίστωσης και επιβεβαίωσης της
αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ και τη διαδικασία έγκαιρης ενημέρωσης των οικονομικών φορέων και
συνέχισης της διαδικασίας χωρίς τη χρήση ή με μερική χρήση ΤΠΕ, καθώς και της πιθανής παράτασης της
διεξαγωγής της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
5. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 και του Παραρτήματος XXIV
του π.δ. 59/2007, του άρθρου 36 και του Παραρτήματος Χ του π.δ. 60/2007, καθώς και του ν. 3979/2011 και
του ΠΗΔ.
Άρθρο 6Α
1. Στο ΕΣΗΔΗΣ τηρείται Μητρώο εγγεγραμμένων προμηθευτών και παροχών υπηρεσιών, που συνδέεται
διαλειτουργικά με το Μητρώο Εργοληπτών και Μελετητών, που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Με απόφαση του Υπουργού, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, η διαδικασία εγγραφής και διαγραφής στο Μητρώο, ο τρόπος
λειτουργίας του με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, η διαλειτουργικότητα του συστήματος με ήδη υπάρχοντα μητρώα
φορέων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2. Στο ΕΣΗΔΗΣ τηρείται Μητρώο Αξιολογητων διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων. Στο μητρώο αυτό
εγγράφονται όλοι όσοι μπορούν να είναι αξιολογητές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, υπό την
προϋπό θεση ότι έχουν πενταετή εμπειρία στο αντικείμενο της ειδικότητας τους. Οι αξιολογητές
κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με το επάγγελμα η/και την ειδικότητα τους και επιλέγονται ανάλογα
με τη φύση και το είδος του αντικειμένου του διαγωνισμού. Στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών
προσφορών δεν εμφανίζονται στους αξιολογητές στοιχεία ταυτότητας των προσφερόντων. Η επιλογή των
αξιολογητων που θα απαρτίζουν την Επιτροπή αξιολόγησης του εκάστοτε διαγωνισμού, η σύνθεση και
λειτουργία της οποίας καθορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γίνεται με ηλεκτρονική κλήρωση
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ μεταξύ των αξιολογητων των κατηγοριών - ειδικοτήτων που απαιτούνται από το
αντικείμενο του διαγωνισμού.
Η επιλογή των Αξιολογητων που θα απαρτίζουν την Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού γίνεται με
ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του ΕΣΗΔΗΣ μεταξύ των αξιολογητων των κατηγοριών - ειδικοτήτων που
απαιτούνται από το αντικείμενο του διαγωνισμού. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή και διαγραφή στο Μητρώο αυτό, οι κατηγορίες ειδικότητες των Αξιολογητων, οι επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς που συμμετέχουν στις επιτροπές
αξιολόγησης και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 7
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες που αφορούν:
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α. Τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πύλης ΕΣΗΔΗΣ, τη δομή και το περιεχόμενο της, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΠΗΔ, τη διαβάθμιση των χρηστών, τον τρόπο πρόσβασης και μελέτης των εγγράφων των
διαγωνισμών και τη δημιουργία και χορήγηση αντιγράφων με χρήση ΤΠΕ, τα αντίστοιχα αναγνωριστικά και
διαπιστευτήρια και τα ειδικότερα θέματα και μεθόδους εγγραφής, αυθεντικό ποίησης, την πολιτική
ασφάλειας του δικτυακού τόπου και την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία
προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου
39 και του Παραρτήματος XXIV του π.δ. 59/2007, του άρθρου 36 και του Παραρτήματος Χ του π.δ. 60/2007,
καθώς και του ν. 3979/2011 και του ΠΗΔ.
β. Τον προσδιορισμό του περιεχομένου, των κανόνων και λεπτομερειών χρήσης των επιμέρους εργαλείων
του ΕΣΗΔΗΣ, όπως ενδεικτικά της διαδικτυακής διαχείρισης αιτημάτων και πληροφοριών, της χρήσης
προτύπων και υποδειγμάτων, της διαχείρισης του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, της ηλεκτρονικής
κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης και διαχείρισης των συναπτόμενων δημόσιων
συμβάσεων, της τήρησης των ηλεκτρονικών αρχείων και εγγράφων του ΕΣΗΔΗΣ στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ), των ηλεκτρονικών καταλόγων, των ηλεκτρονικών
πλειστηριασμών, των δυναμικών συστημάτων αγορών, των ηλεκτρονικών παραγγελιών, της ηλεκτρονικής
τιμολόγησης, των ηλεκτρονικών πληρωμών.
γ. Τους όρους και προϋποθέσεις για την υποβολή, γνωστοποίηση, διακίνηση εγγράφων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ,
τον τύπο και το περιεχόμενο τους, τον προσδιορισμό του χρόνου παραλαβής και τον υπολογισμό των
προθεσμιών, τυχόν τεκμήρια γνωστοποίησης και απόκτησης πρόσβασης από τον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα, καθώς και τον τρόπο πρόσβασης και την απόδειξη πρόσβασης σε έγγραφα μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ και χορήγησης αντιγράφων.
δ. Τη διαλειτουργική σύνδεση του ΕΣΗΔΗΣ με τα πληροφοριακά συστήματα του δημόσιου τομέα, όπως
ενδεικτικά των αναθετουσών αρχών, πάσης φύσεως φορέων του δημόσιου τομέα, της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης, των άλλων αρχών εγγραφής
και εντεταλμένων γραφείων, του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, των φορολογικών και ασφαλιστικών
αρχών, των δικαστικών και εισαγγελικών Αρχών, καθώς επίσης και με τα πληροφοριακά συστήματα άλλων
χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ενδεικτικά των TED και SIMAP.
ε. Τον καθορισμό και εφαρμογή μέτρων εκπαίδευσης των χρηστών, μέσω σχετικών
προγραμμάτων και σεμιναρίων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ή της σύνταξης κωδίκων πρακτικής.
στ. Την ακριβή χωροθέτηση του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν, σε
τεχνικό επίπεδο, την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του στο σημείο χωροθέτησης.
2. Η κατάρτιση, τήρηση, επεξεργασία, αποθήκευση, ευρετηρίαση και αναζήτηση των
ηλεκτρονικών εγγράφων και αρχείων, που αφορούν τις συμβάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του
παρόντος και ιδίως στις τεχνικές προδιαγραφές, τα πρότυπα, τα μέσα τήρησης, τα τεχνικά πρότυπα
ηλεκτρονικής διαχείρισης αρχειοθέτησης και αναζήτησης εγγράφων και δεδομένων, καθώς και στις
κατευθύνσεις για τα μέτρα οργανωτικής και τεχνικής ασφάλειας ρυθμίζονται με το προεδρικό διάταγμα
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3979/2011.
Άρθρο 8
Τελικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις
1. Μέχρι τις ημερομηνίες που ορίζονται στο άρθρο 9, οι φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται
στο άρθρο 1Β του ν. 2362/1995, δύνανται να χρησιμοποιούν το σύνολο ή μέρος του ΕΣΗΔΗΣ για την
ανάθεση και εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων τους, σύμφωνα με τα αναλυτικώς οριζόμενα στη σχετική
διακήρυξη ή/και στις αποφάσεις έγκρισης του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών, όπου συντρέχει
περίπτωση.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων είναι
δυνατόν να μετατίθεται χρονικά η εφαρμογή του ΠΗΔ για τις ανάγκες του παρόντος για χρονικό διάστημα
που δεν υπερβαίνει την τριετία από τη θέση σε εφαρμογή του παρόντος, καθώς και ο χρόνος έναρξης
υποχρεωτικής εφαρμογής του συνόλου ή μέρους των σχετικών διατάξεων του παρόντος νόμου σε όλες ή
ορισμένες κατηγορίες δημοσίων συμβάσεων, για όλες ή για ορισμένες αναθέτουσες αρχές και σε όλες ή σε
μέρη των αποφάσεων ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
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1. Η έναρξη ισχύος των άρθρων 1 έως και 8 του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο παρόν άρθρο.
2. Η έναρξη ισχύος του άρθρου 3 όσον αφορά στην Κεντρική Διοίκηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 1β του ν.
2362/1995, όπως ισχύει, είναι την 1.7.2014.
3. Η έναρξη ισχύος του άρθρου 3 όσον αφορά τη Γενική Κυβέρνηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 1β του ν.
2362/1995, όπως ισχύει, είναι την 1.10.2014.
4. Η έναρξη ισχύος του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, όσον αφορά το σύνολο του Δημόσιου Τομέα, όπως
αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, όπως ισχύει, αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2015.
5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων, ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων
του παρόντος, η εφαρμογή του παρόντος αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015”.

(14) της περιπτ. 4 της υποπαρ. Δ3 της παρ. Δ του άρθρου πρώτου ν. 4152/2013 (Α 107) που έχει
ως εξής:
“4. Στο τέλος του στοιχείου (κ) της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 προστίθενται λέξεις ως
εξής: «και τον Κανονισμό Προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών, για κάθε σύμβαση μη εμπίπτουσα στις
διατάξεις του π.δ. 60/2007.»

…………………………………………………………………………………………………

(15) της παρ. 10 του άρθρου 16, του ν. 4146/2013 (Α 90), που έχει ως εξής:
Άρθρο 16
“10. Με κανονισμό που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνεται με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών,
προμηθειών κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, μισθώσεων,
εκμισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος επί
ακινήτων.”

(16) του εδαφ. δ παρ. 2, άρθρου 29, ν. 4111/2013 (Α 18), το οποίο έχει ως εξής:
“2δ. Οι συμβάσεις εκπόνησης μελετών, παροχής υπηρεσιών, προμήθειας αγαθών και εκτέλεσης έργων που
συνάπτει η ΕΕΣΣΤΥ διενεργούνται κατ` εξαίρεση από κάθε κείμενη διάταξη σχετικά με την ανάθεση και
εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, πλην του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των διατάξεων περί
προσυμβατικού ελέγχου των δημοσίων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Το πλαίσιο των
διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων που συνάπτει η ΕΕΣΣΤΥ, καθορίζεται με
σχετικούς κανονισμούς που εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.”

(17) της παρ. 3 άρθρου 239,του ν. 4072/2012 (Α 86), το οποίο έχει ως εξής:
Άρθρο 239
“ 3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίνεται Κανονισμός Υπηρεσιών Δημοσίου με τον οποίο ρυθμίζονται
οι διαδικασίες για τη σύναψη και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών των ανωτέρω
παραγράφων και περιέχει ιδίως: α) τους όρους, τις προϋποθέσεις διενέργειας της διαγωνιστικής
διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών, τις διαδικαστικές ενέργειες, τα κριτήρια συμμετοχής, β) τους
ειδικότερους όρους συμμετοχής, τα κριτήρια αξιολόγησης και κάθε άλλη προϋπόθεση ή διαδικαστική
ενέργεια μέχρι την ανακοίνωση της κατακύρωσης ή της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας, την ευθύνη
του οικονομικού φορέα (παρόχου) μετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας, γ) τις προϋποθέσεις
καταβολής εγγύησης, τον τύπο, το ύψος, τους υπόχρεους και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στη
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διασφάλιση της ολοκλήρωσης των υπηρεσιών, δ) τις προθεσμίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις
ασκήσεως ενδικοφανούς προσφυγής, ε) το ύψος της προκαταβολής επί της συμβατικής αξίας, τις
προθεσμίες απόδοσης λογαριασμού, τους διάφορους τρόπους πληρωμής και κάθε άλλο θέμα που αφορά
την αποπληρωμή του τιμήματος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, στ) τις προθεσμίες των επί μέρους
διαδικασιών, τη σύσταση των συλλογικών οργάνων που συμμετέχουν στη σύναψη και εκτέλεση των
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των επί μέρους φορέων, τον τρόπο διοικητικής επίλυσης των διαφορών
που ανακύπτουν μέχρι την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας, τις χρηματικές κυρώσεις (πρόστιμα,
κατάπτωση ποινικής ρήτρας ή εγγυοδοσίας κλπ., αποκλεισμό εν όλω ή εν μέρει κλπ.), οποιαδήποτε άλλη
διοικητική κύρωση στους μη εκπληρώνοντες τις ανειλημμένες υποχρεώσεις τους και κάθε άλλο θέμα
αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Μέχρι την έκδοση του ως άνω Κανονισμού Υπηρεσιών
εφαρμόζεται αναλογικά το π.δ. 118/2007 (Α` 150) ή οι οικείοι Κανονισμοί προμηθειών ή υπηρεσιών
φορέων κατά περίπτωση.”

(18) της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012 (Α 85) το οποίο έχει ως εξής:
“7. Οι περιφέρειες, δύνανται να αναθέτουν απευθείας ή με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό),
παροχή υπηρεσιών, έργα και μελέτες που δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (Α` 42), σύμφωνα
με τις προβλέψεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (Α` 247), ως προς τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, όπως
αυτά καθορίζονται με τις εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Για την απευθείας
ανάθεση απαιτείται απόφαση του περιφερειάρχη, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην
περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον περιφερειάρχη. Για τη συνοπτική διαδικασία
(πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής που εγκρίνει και τα συντασσόμενα
τεύχη.”

(19) της περιπτ. λζ΄ του άρθρου 12 του ν. 4070/2012 ( Α 82) , το οποίο έχει ως εξής:
“λζ) Συνάπτει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών για θέματα που άπτονται των
σκοπών και της λειτουργίας της. Η σύναψη και η υλοποίηση των συμβάσεων αυτών διέπονται
αποκλειστικά από τις ισχύουσες διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και τους σχετικούς Κανονισμούς της
Ε.Ε.Τ.Τ., που εγκρίνονται και τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ.”

(20) της παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 4049/2012 (Α 35), το οποίο έχει ως εξής:
“5. Στο άρθρο 4 του π.δ. 99/1992 προστίθενται τα εξής:
« Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής
Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού δύναται να αναθέτει συμβάσεις
ερευνών, μελετών ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, στα πλαίσια της εκπόνησης μελέτης από
την Υπηρεσία ή στα πλαίσια της εκτέλεσης αρχαιολογικού έργου δι` αυτεπιστασίας, εφόσον η
δαπάνη της σχετικής σύμβασης δεν υπερβαίνει, ανά κατηγορία μελέτης, έρευνας ή ανεξάρτητης
υπηρεσίας, το ποσό των 15.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στις περιπτώσεις αυτές
δεν έχουν εφαρμογή οι προβλέψεις της παραγράφου 2στ του άρθρου 10 του ν. 3316/2005.”
(21) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α 204), το οποίο έχει ως εξής:
“3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής με πρόταση των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να ανατίθενται στην Αρχή και άλλες
αρμοδιότητες για την εκπλήρωση του σκοπού της, όπως η εξέταση των προδικαστικών προσφυγών του
άρθρου 4 του ν. 3886/2010 (Α΄ 173).”
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(22) του τρίτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 4002/2011 (Α 180), το οποίο έχει ως
εξής:
“7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. καθορίζονται οι
ειδικότερες προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάθεσης των υπηρεσιών που προβλέπεται στην παράγραφο
αυτή, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 82 έως και 85 του ν. 2362/1995 (Α` 247) και κάθε
αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.”

(23) του άρθρου 150 ν. 4001/2011 (Α' 179), το οποίο έχει ως εξής:
“Άρθρο 150
Σύναψη συμβάσεων
1. Η Εταιρία μπορεί να συνάπτει Συμβάσεις ανάθεσης μελετών, εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών και
προμηθειών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών, ο οποίος καταρτίζεται από το Δ.Σ. της Εταιρίας,
εντός τριμήνου από τη συγκρότηση του σε σώμα, εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Κανονισμός πρέπει να είναι
σύμφωνος με την εθνική και τη νομοθεσία της Ε.Ε. για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. Εξαιρούνται οι
Συμβάσεις της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995, για τις οποίες εφαρμόζεται η διαδικασία που
προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.
2. Η Εταιρεία μπορεί να συνάπτει Συμβάσεις με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και ερευνητικούς
φορείς, όπως το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και το Ελληνικό Κέντρο
Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), καθώς και με εξειδικευμένους επιστήμονες και τεχνικούς, που έχουν
ειδικές γνώσεις και εμπειρία στην εκτέλεση ερευνητικών εργασιών και την εκπόνηση μελετών για θέματα
που εντάσσονται στο πλαίσιο του σκοπού της”.

(24) των παρ. 6-8 και 10 του άρθρου 1, του ν. 3918/2011 (Α 31), το οποίο έχει ως εξής:
Άρθρο 1
“6. Συμβάσεις προμηθειών είναι οι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη
χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση - πώληση με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς προϊόντων του
άρθρου 2.
7. Συμβάσεις υπηρεσιών είναι οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο τις υπηρεσίες του άρθρου 3.
8. Συμφωνία – πλαίσιο είναι η συμφωνία που συνάπτεται με τους όρους της παραγράφου 5 του άρθρου 2
του π.δ. 60/2007 μεταξύ μιας αναθέτουσας αρχής και ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων, η οποία
αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη
διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και, ενδεχομένως, τις ποσότητες που
προβλέπονται. Η Συμφωνία - πλαίσιο μπορεί να αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες, να συνάπτεται για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με ελάχιστο ή μέγιστο αριθμό οικονομικών φορέων.
[...]
10. Οικονομικός φορέας είναι ο προμηθευτής ή ο πάροχος των υπηρεσιών που συνάπτει σύμβαση
προμηθειών ή υπηρεσιών ή Συμφωνία - πλαίσιο με την αναθέτουσα αρχή. Μπορεί να είναι φυσικό
πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής, όπως κοινοπραξία, ανεξαρτήτως εθνικότητας”.

(25) του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 5 και της παρ. 6 άρθρου 23, του ν. 3894/2010
(Α 204), το οποίο έχει ως εξής:
Άρθρο 5
“1. [..] Η σύναψη των συμβάσεων αυτών μπορεί να γίνεται με ή χωρίς διαγωνισμό κατά παρέκκλιση της
κείμενης νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.”
Άρθρο 23
[...]
6. Διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης συμβάσεων στο πλαίσιο
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του παρόντος νόμου, εκδικάζονται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους, κατά παρέκκλιση των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 3886/2010 (Α` 173).

(26) της παρ 5 του άρθρου 10, και της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 3889/2010 (Α 182), το οποίο
έχει ως εξής:
Άρθρο 10
“ 5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ύστερα από εισήγηση
του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου εγκρίνονται κανονισμοί για τη σύναψη συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών κατά παρέκκλιση της εθνικής νομοθεσίας αλλά σύμφωνα με τη διαδικασία και
τις διατάξεις που προβλέπονται στο π.δ. 60/2007 "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.”
Άρθρο 30
“1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού
και Τουρισμού, που εκδίδεται μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με
την επωνυμία "Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις Α.Ε." καταρτίζεται ο κανονισμός
ανάθεσης και εκτέλεσης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών της εταιρείας, κατά παρέκκλιση των
διατάξεων της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της κοινοτικής
νομοθεσίας.”

(27) του ν. 3886/2010 (Α 173), ο οποίος έχει ως εξής:
“Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφόσον η σύμβαση
εμπίπτει στο Πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ (L 134) και 2004/18/ΕΚ (L 134) ή στις διατάξεις, με
τις οποίες οι εν λόγω Οδηγίες μεταφέρονται στην εσωτερική έννομη τάξη.
2. Στον παρόντα νόμο υπάγονται και οι διαφορές που προκύπτουν από τις διαδικασίες ανάθεσης
συμφωνιών-πλαισίων, συμβάσεων παραχώρησης δημοσίων έργων και δυναμικών συστημάτων αγορών.
Αρθρο 2
Είδη δικαστικής προστασίας
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του νόµου
αυτού και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ζητήσει, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στα επόμενα
άρθρα, προσωρινή δικαστική προστασία, ακύρωση της παράνομης πράξης της αναθέτουσας αρχής ή της
υπογραφείσας σύμβασης και επιδίκαση αποζημίωσης.
Αρθρο 3
Αρμόδιο δικαστήριο
1. Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση όλων των διαφορών του νόμου αυτού είναι το Διοικητικό Εφετείο
της έδρας της αναθέτουσας αρχής, με τριμελή σύνθεση, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Με την
επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόµου, για την εκδίκαση των διαφορών αυτών εφαρμόζονται
αναλόγως οι διατάξεις του π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ 8 Α΄).
2. Αιτήσεις προσωρινής προστασίας του νόμου αυτού εκδικάζονται από τον Πρόεδρο Εφετών του οικείου
Διοικητικού Εφετείου ή από τον Εφέτη που αυτός ορίζει. Σε περίπτωση ιδιαίτερης σπουδαιότητας της
υπόθεσης, ο ανωτέρω Πρόεδρος ή Εφέτης μπορεί να εισάγουν την αίτηση σε τριμελές συμβούλιο του
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δικαστηρίου, στο οποίο προεδρεύει ο Πρόεδρος Εφετών και μετέχει ο Εφέτης Εισηγητής.
3. Κατ` εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, διαφορές του νόµου αυτού που
αφορούν συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων ή υπηρεσιών, συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής της Οδηγίας 2004/17/Ε Κ ή συμβάσεις με προϋπολογισμό μεγαλύτερο των δεκαπέντε
εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, εκδικάζονται από το Συµβούλιο της
Επικρατείας.

4. Οι διαφορές του άρθρου 9 εξακολουθούν να εκδικάζονται από τα δικαστήρια που είναι αρμόδια
κατά τις γενικές διατάξεις.
Αρθρο 4
Προδικαστική προσφυγή
1. Πριν υποβάλει την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, ο ενδιαφερόμενος οφείλει, μέσα σε προθεσμία δέκα
(10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, να ασκήσει Προδικαστική
προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Ως πλήρης νοείται η γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντά του και της αιτιολογίας της. Η πράξη, καθώς και κάθε στοιχείο της αιτιολογίας της, μπορεί να
αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό µέσο. Ειδικώς η απόφαση ανάθεσης
της σύμβασης περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 40 του π.δ. 59/2007 (ΦΕΚ 63 Α) ή, κατά
περίπτωση, της παρ. 2 του άρθρου 35 του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α) και αναφέρει τις προθεσμίες αναστολής
σύναψης της σύμβασης, όπως προκύπτουν από την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
2. Η Προδικαστική προσφυγή κοινοποιείται με φροντίδα του προσφεύγοντος στον εκπρόσωπο ή τον
αντίκλητο κάθε θιγόμενου από τυχόν ολική ή µερική παραδοχή της προδικαστικής προσφυγής. Η
παράλειψη της κοινοποίησης αυτής δεν επάγεται απαράδεκτο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων σε
περίπτωση απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής.
3. Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης, η οποία δέχεται εν όλω ή εν μέρει
προσφυγή άλλου προσώπου.
4. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών
από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιμη, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα.
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί πάντως να δεχθεί εν όλω ή εν μέρει την προδικαστική προσφυγή και μετά την
πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, έως την προτεραία της συζήτησης της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων,
στην περίπτωση δε αυτή καταργείται αντιστοίχως η δίκη επί της εν λόγω αίτησης κατά το μέρος για το
οποίο έγινε αποδεκτή η προδικαστική προσφυγή του αιτούντος. Η αρχή δύναται επίσης να παραθέσει
αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής, η οποία πρέπει να
περιέλθει στο δικαστήριο το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την, αρχική ή μετ` αναβολή, δικάσιμο της
αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Η καθυστερημένη περιέλευση του σχετικού εγγράφου δεν υποχρεώνει το
δικαστήριο σε αναβολή.
5. Το δικαστήριο, σταθµίζοντας τις συντρέχουσες σε κάθε περίπτωση συνθήκες και εφόσον κρίνει ότι η
παράλειψη αιτιολόγησης ή η καθυστερηµένη αιτιολόγηση της απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής
καθιστά ιδιαιτέρως δυσχερή την ουσιαστική παροχή έννομης προστασίας, μπορεί, µε την απόφαση επί της
αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων, να επιβάλλει αυτεπαγγέλτως χρηματική κύρωση στην αρχή.
Το ποσό της κύρωσης αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πεντακόσια (500) ευρώ ούτε μεγαλύτερο
από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και καταβάλλεται μία φορά για κάθε στάδιο του διαγωνισμού στον
αιτούντα, του οποίου η αίτηση εκδικάζεται πρώτη.
6. Σε διαφορές διεπόμενες από τον παρόντα νόμο δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
ή εσωτερικών κανονισμών που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά εκτελεστών
πράξεων ή παραλείψεων της διαδικασίας διεξαγωγής δημόσιων διαγωνισμών.
Αρθρο 5
Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων
1. Η Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο Αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10)
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ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και δεν επιτρέπεται να περιέχει
αιτιάσεις διαφορετικές από τις αιτιάσεις της προδικαστικής προσφυγής.
Για την άσκηση της αιτήσεως αυτής κατατίθεται παράβολο το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 1%
της προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Το 1/3 του ποσού του παραβόλου καταβάλλεται κατά την κατάθεση της αιτήσεως, το 1/3 μέχρι την πρώτη
συζήτηση και αν η αίτηση απορριφθεί ο αιτών καταδικάζεται στην καταβολή του υπολοίπου 1/3 με την
απόφαση του δικαστηρίου.
Για την είσπραξη του παραβόλου, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί τις 50.000 ευρώ, εκδίδεται αποκλειστικά
διπλότυπο είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, υπέρ του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως
Δικαστικών Κτηρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) και υπέρ του Δημοσίου, σε ποσοστό 60% και 40% του συνολικού ύψους
αντιστοίχως, το οποίο καταμερίζεται σε δύο αντίστοιχα Κ.Α.Ε.. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής
της αιτήσεως το δικαστήριο διατάσσει την απόδοση του στον αιτούντα.
Το παράβολο αποδίδεται και στην περίπτωση κατά την οποία η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων απορριφθεί
σύμφωνα με το εδάφιο β` της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.
2. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, η άσκηση αυτής, καθώς και η προθεσμία
και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών
μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την αναθέτουσα αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά
και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως. Εντός δέκα (10) ημερών
από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει, εφόσον έχει ειδοποιηθεί κατά τα
ανωτέρω, να αποστείλει στο δικαστήριο με κάθε πρόσφορο μέσο το διοικητικό φάκελο και τις απόψεις της.
Σε περίπτωση μη αποστολής φακέλου από την αναθέτουσα, το δικαστήριο μπορεί να συνάγει τεκμήριο
ομολογίας της αναθέτουσας αρχής για την πραγματική βάση των ισχυρισμών του αιτούντος. Το ίδιο
τεκμήριο μπορεί να θεωρηθεί ότι συντρέχει, όταν έχουν αποσταλεί ορισμένα στοιχεία από την
αναθέτουσα αρχή, όμως το δικαστήριο κρίνει ότι είναι ελλιπή και δεν επαρκούν για την πιθανολόγηση του
βάσιμου των προβαλλόμενων αιτιάσεων. Κατά τα λοιπά, η άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων δεν
κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστι-κής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την προσωρινή διαταγή
που εκδίδεται κατά την παράγραφο 4.
3. Ο αρμόδιος δικαστής ορίζει με πράξη του την ημέρα και ώρα εκδίκασης της αιτήσεως, καθώς και την
προθεσμία κλήτευσης. Η ημερομηνία εκδίκασης δεν πρέπει να απέχει πέραν των τριάντα (30) ημερών από
την κατάθεση της αιτήσεως, η δε προθεσμία κλήτευσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15)
ημέρες. Αντίγραφο της αιτήσεως με κλήση κοινοποιείται µε τη φροντίδα του αιτούντος προς την υπηρεσία
που είναι αρμόδια για την παραλαβή των προσφορών, η οποία οφείλει να ενημερώνει σχετικά και την
αναθέτουσα αρχή, εάν υπηρεσία και αρχή δεν συμπίπτουν, 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 δικαστής μπορεί, με την κατάθεση της αιτήσεως και μετά κλήση της αναθέτουσας αρχής προ
τριών (3) ημερών, να εκδώσει, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήσεως, προσωρινή διαταγή, που καταχωρίζεται
κάτω από την αίτηση και περιέχει τα μέτρα, τα οποία πρέπει να ληφθούν ως την έκδοση της απόφασης.
Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται και η άρση της απαγόρευσης σύναψης της σύμβασης. Λόγο άρσης της
απαγόρευσης αυτής συνιστά το προδήλως απαράδεκτο ή το προδήλως αβάσιμο της αιτήσεως
ασφαλιστικών μέτρων, περί του οποίου αρκεί απλή μνεία. 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 τριών (3) ημερών, 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
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 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 επιτακτικών λόγων γενικού δημοσίου 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.
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6. Το δικαστήριο διατάζει τα κατάλληλα ασφαλιστικά μέτρα, χωρίς να δεσμεύεται από τις προτάσεις των
διαδίκων. Διατάζει 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 απόφαση επί της αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων εκδίδεται
µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ημερών από την εκδίκαση της αίτησης.Το διατακτικό των αποφάσεων
αυτών, υπογραφόμενο από τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον Γραμματέα, εκδίδεται υποχρεωτικά σε
προθεσμία επτά (7) ημερών από την εκδίκαση της αίτησης ή, αν έχει χορηγηθεί προθεσμία στους
διαδίκους για τη νομιμοποίηση τους ή για την υποβολή υπομνήματος, από τη λήξη της προθεσμίας αυτής.
Η προθεσμία προς τους διαδίκους δεν μπορεί, πάντως, να υπερβαίνει τις τρεις (3) ημέρες από την
εκδίκαση.
***Το εντος εδάφιο προστίθεται με τα άρθρα 63 παρ.3 και 113 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α 51 12.3.2012)
7. Η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση του κύριου
ένδικου βοηθήματος. Η προθεσμία άσκησης των ένδικων βοηθημάτων διακόπτεται µε την κατάθεση της
αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που
πέτυχε υπέρ αυτού τη λήψη ενός ασφαλιστικού μέτρου, οφείλει μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών
από την επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει το κύριο ένδικο βοήθηµα, διαφορετικά αίρεται
αυτοδικαίως η ισχύς του ασφαλιστικού μέτρου. Η δικάσιµος για την εκδίκασή του δεν πρέπει να απέχει
πέραν του τριμήνου από την κατάθεση του δικογράφου.
8. Εφόσον η Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων γίνει δεκτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συμμορφωθεί προς
το διατακτικό ή και το εν γένει περιεχόμενο της απόφασης και να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει
κατάλληλα τη διοικητική πράξη που προκάλεσε τη διαφορά ή, επί παράλειψης, να εκδώσει την οφειλόμενη
ρητή πράξη. Στην περίπτωση αυτή, για το κύριο ένδικο βοήθημα που ασκήθηκε, εφαρμόζεται αναλόγως η
παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.
Αρθρο 6
Παράνομη υπογραφή σύμβασης
Η κατά παράβαση των διατάξεων των δύο προηγουμένων άρθρων υπογραφή της σύμβασης από την
αναθέτουσα αρχή δεν αντιτάσσεται στον ενδιαφερόμενο ούτε κωλύει την παροχή της προσήκουσας
έννομης προστασίας.
Αρθρο 7
Ακύρωση πράξης ή παράλειψης
1. Ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση κάθε πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής που παραβιάζει κανόνα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εσωτερικού δικαίου σχετικού με τη
διαδικασία που προηγείται της σύναψης της σύμβασης. Ιδίως δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση 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. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 5 και του επόμενου άρθρου, αν το δικαστήριο
ακυρώσει πράξη ή παράλειψη 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 άρθρο 9.
3. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν άσκησε ή άσκησε ανεπιτυχώς την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και η σύμβαση
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υπογράφηκε και ολοκληρώθηκε η εκτέλεσή της πριν από τη συζήτηση του κύριου ένδικου βοηθήματος,
εφαρµόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.
Αρθρο 8
Κήρυξη της σύμβασης ως άκυρης
1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει την κήρυξη της ακυρότητας σύμβασης που υπογράφηκε, εφόσον
ανατέθηκε χωρίς προηγούμενη δηµοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή δεν τηρήθηκε η υποχρέωση αναστολής της σύναψης, κατ` εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 5 ή,
σε περίπτωση σύναψης συμφωνίας - πλαισίου και εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών, όταν
παραβιάζονται οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη δεύτερη περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της
παρ. 4 του άρθρου 26 και τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 27 του π.δ. 60/2007.
2. Η Κήρυξη της σύμβασης ως άκυρης έχει ως αποτέλεσμα την αναδρομική ακυρότητά της και οι αξιώσεις
των μερών διέπονται από τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισµού. Οι σχετικές διαφορές
εκδικάζονται από το κατά τις γενικές διατάξεις Αρμόδιο δικαστήριο. Αν ο ανάδοχος γνώριζε ή όφειλε να
γνωρίζει την ακυρότητα της σύμβασης, δεν γεννάται έναντι της Διοίκησης αξίωσή του, κατά τις διατάξεις
περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, ή η εν λόγω αξίωσή του ικανοποιείται μόνο εν μέρει.
3. Το δικαστήριο εκτιμώντας τις περιστάσεις και, ιδίως, το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, τη σοβαρότητα
της παράβασης και τη συμπεριφορά της αναθέτουσας αρχής, μπορεί να κηρύξει την ακυρότητα μόνο του
ανεκτέλεστου μέρους της σύμβασης ή να συντάμει τη διάρκειά της.
4. Εφόσον επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν τη διατήρηση των αποτελεσμάτων της
σύμβασης, παρόλο που αυτή είχε συναφθεί κατά παράβαση της παραγράφου 1, μπορεί το δικαστήριο να
μην την κηρύξει άκυρη. Δεν θεωρείται επιτακτικός λόγος δημοσίου συμφέροντος η ύπαρξη οικονοµικών
συμφερόντων για τη διατήρηση των αποτελεσμάτων της σύμβασης, παρά μόνον αν η ακύρωσή της θα
οδηγούσε σε δυσανάλογες συνέπειες. Σε κάθε περίπτωση, δεν αποτελεί τέτοιο λόγο η επιβάρυνση της
αναθέτουσας αρχής με έξοδα λόγω καθυστέρησης στην εκτέλεση της σύμβασης, για τη διεξαγωγή νέας
διαδικασίας ανάθεσης, για την αλλαγή του οικονομικού φορέα που εκτελεί τη σύμβαση ή για τις νομικές
υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ακύρωση της σύμβασης.
5. Στις περιπτώσεις των δύο προηγουμένων παραγράφων το δικαστήριο, με την ίδια απόφαση, επιβάλει
στην αναθέτουσα αρχή πρόστιμο, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του χρηματικού
αντικειμένου της σύμβασης. Το πρόστιµο περιέρχεται στον αιτούντα. Το δικαστήριο στις περιπτώσεις αυτές
δεν δεσμεύεται από τα αιτήµατα των διαδίκων, αλλά εκτιμά ελευθέρως τις συνθήκες.
6. Η προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης της
απόφασης κατά την παρ. 4 του άρθρου 29 και τα άρθρα 30 και 31 του π.δ. 60/2007, εφόσον στη
δημοσίευση περιλαµβάνεται αιτιολογία για τη σύναψη της σύμβασης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης ή
από την επομένη της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων µε άλλον τρόπο. Στην ενημέρωση αυτή πρέπει να
εκτίθενται οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην παρ. 2 του άρθρου 40 του π.δ. 59/2007 και της παρ.
2 του άρθρου 35 του π.δ. 60/2007. Η προσφυγή δεν µπορεί σε καμιά περίπτωση να ασκηθεί μετά την
πάροδο έξι (6) μηνών από την επομένη της σύναψης της σύμβασης. Εφόσον η σύμβαση υπάγεται στις
διατάξεις του π.δ. 59/2007, οι προθεσμίες του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής αρχίζουν από την
επομένη της δηµοσίευσης της απόφασης κατά την παρ. 5 του άρθρου 15 και τα άρθρα 33 και 35. Στην
ενημέρωση του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου πρέπει, στην περίπτωση αυτή, να εκτίθενται οι
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρ. 2 του άρθρου 40 του π.δ. 59/2007.
7. Η διαδικασία προσφυγής της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται, αν η αναθέτουσα αρχή δημοσίευσε στην
Επίσηµη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκήρυξη, σύμφωνα µε το άρθρο 31 του π.δ. 60/2007 ή την
παρ. 8 του άρθρου 33 του π.δ. 59/2007, κατά περίπτωση, με την οποία γνωστοποιεί την πρόθεσή της να
αναθέσει τη σύμβαση και εφάρμοσε δεκαήμερη τουλάχιστον προθεσμία αναστολής της σύναψης, από την
επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης, εφόσον η προκήρυξη αυτή συντάχθηκε σύμφωνα µε το
παράρτηµα XIV του Κανονισμού 1564/2005 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως

180
τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 1150/2009 της ίδιας Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύει. Επίσης, δεν
επιτρέπεται προσφυγή σε περίπτωση σύναψης συμφωνίας πλαισίου και εφαρμογής δυναμικού
συστήματος αγορών, όταν παραβιάζονται οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη δεύτερη περίπτωση του
δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 26 και τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 27 του π.δ. 60/2007,
αν η αναθέτουσα αρχή έχει αποστείλει την απόφαση ανάθεσης μαζί με συνοπτική έκθεση των λόγων της
παρ. 2 του άρθρου 35 του π.δ. 60/2007 στους ενδιαφερόμενους προσφέροντες, αναφέροντας τις
προθεσμίες αναστολής σύναψης της σύμβασης και εφαρμόσει δεκαήµερη τουλάχιστον προθεσμία
αναστολής της σύναψης, από την επομένη της αποδεδειγμένης παραλαβής της απόφασης από τους
ενδιαφερόμενους προσφέροντες.
8. Στις υποθέσεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλογικά οι ρυθμίσεις του άρθρου 5. Η προθεσμία
και η κατάθεση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Η διαδικασία
προσωρινής διαταγής εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, το δικαστήριο
μπορεί να διατάξει την αναστολή της περαιτέρω εκτέλεσης της σύμβασης.
Αρθρο 9
Αξίωση αποζημίωσης
1. Ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος αποκλείσθηκε από τη συμμετοχή σε διαγωνισμό ή την ανάθεση σύμβασης
του νόμου αυτού, κατά παράβαση κανόνα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του εσωτερικού δικαίου,
δικαιούται να αξιώσει από την αναθέτουσα αρχή αποζημίωση, κατ` ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των
άρθρων 197 και 198 Α.Κ.. Αν ο ενδιαφερόμενος αποδείξει ότι θα του ανετίθετο η σύμβαση, αν δεν είχε
εμφιλοχωρήσει η παράβαση, τότε δικαιούται αποζημίωση κατά τις γενικές διατάξεις. Κάθε διάταξη που
αποκλείει ή περιορίζει την αξίωση αυτή δεν εφαρμόζεται.
2. Για την επιδίκαση της αποζημίωσης απαιτείται η προηγούμενη ακύρωση της παράνομης πράξης ή
παράλειψης από το Αρμόδιο δικαστήριο. Η προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται στην περίπτωση της παρ. 3
του άρθρου 7 και των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 8 του παρόντος ή όταν, εν γένει, δεν καθίσταται
εφικτή η δικαστική κήρυξη της ακυρότητας για λόγους μη συνδεόμενους με παραλείψεις του
ενδιαφερομένου.
Αρθρο 10
Συνεργασία των ελληνικών αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
1. Οταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρώντας ότι έχει διαπραχθεί σοβαρή παράβαση των διατάξεων του
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες ρυθμίζουν τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων του νόμου
αυτού, 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 διορθώθηκε ή
β) αιτιολογημένη απάντηση µε την οποία εξηγεί για ποιο λόγο δεν έγινε καμιά διορθωτική 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
5.
2. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τότε που θα της ζητηθεί από την
υπηρεσία του Υπουργείου που είναι αρμόδια να παράσχει τις πληροφορίες της προηγούμενης
παραγράφου να αποστείλει σε αυτή κάθε σχετικό με την πιθανολογούμενη παράβαση στοιχείο.
3. Αν σύμφωνα με την παράγραφο 1β γνωστοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν έγινε καμία
διορθωτική ενέργεια λόγω εκκρεμούς δικαστικής προσφυγής, η υπηρεσία του αρµόδιου Υπουργείου
ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το αποτέλεσμα της δίκης, όταν αυτό γίνει γνωστό.
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4. Αν σύμφωνα με την παράγραφο 1γ γνωστοποιηθεί ότι έχει χορηγηθεί αναστολή, η υπηρεσία του
αρμόδιου Υπουργείου γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 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 διορθωθεί ή να περιέχει αιτιολογημένη απάντηση και να εξηγεί για ποιο λόγο δεν έγινε
καμία διορθωτική ενέργεια.
5. Οι υπηρεσίες των αρµόδιων Υπουργείων διαβιβάζουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η Μαΐου κάθε
έτους 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 Δηµοσίου.
6. Ως αρμόδιο Υπουργείο, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, νοείται το Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων για τις συμβάσεις δημοσίων έργων, και το Υπουργείο Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τις συμβάσεις κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών.

Αρθρο 11
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι διατάξεις για τη δικαιοδοσία και την καθ` ύλη αρμοδιότητα των δικαστηρίων αρχίζουν να
εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2011.
2. Οι διατάξεις του παρόντος διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες
εκδίδονται ή συντελούνται μετά την έναρξη ισχύος του.
Αρθρο 12
Καταργούμενες διατάξεις
Με την επιφύλαξη των άρθρων 11 και 13, από τη θέση σε ισχύ του παρόντος καταργούνται: α) ο ν.
2522/1997 (ΦΕΚ 178 Α΄) και β) ο ν. 2854/2000 (ΦΕΚ 243 Α΄), με εξαίρεση το άρθρο 6.”

(28) της παρ. 11 του άρθρο 27 ν. 3867/2010 (Α 128), το οποίο έχει ως εξής:
“11. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι διοικήσεις των φορέων του άρθρου 9 του ν. 3580/2007
έχουν την αρμοδιότητα να αποφασίσουν χωρίς προηγούμενη έγκριση σκοπιμότητας από άλλο όργανο, για
την εκτέλεση έργων βελτίωσης της κτιριακής υποδομής και των χώρων των ως άνω φορέων, καθώς και για
την υλοποίηση μελετών, την προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, καθώς και
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την ανάθεση υπηρεσιών και μέχρι του ποσού των 45.000 ευρώ. Στις
ανωτέρω προμήθειες θα γίνεται απολογιστικός έλεγχος από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας ή από τους
εξουσιοδοτημένους προς τούτο φορείς.”

(29) της περίπτ. (β) της παρ. VII του άρθρου 186, της παρ. 8 του άρθρου 194 και της παρ. 5 του
άρθρου 196 του ν. 3852/2010 (Α 87), τα οποία έχουν ως εξής:
Άρθρο 186
“VIΙ. β. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
καθορίζεται ο τρόπος διενέργειας των προμηθειών των περιφερειών, στο πλαίσιο σχετικού κανονισμού, γ.
Η παροχή των υπηρεσιών, με εξαίρεση εκείνες που υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 3316/2005 διέπεται
από τις διατάξεις του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 (ΦΕΚ 63 Α),
60/2007 (ΦΕΚ 64 Α), όπως ισχύουν, με ανάλογη, επίσης, εφαρμογή και των διατάξεων του π.δ. 118/2007
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(ΦΕΚ 150 Α), όπως ισχύει.”
Άρθρο 194
“8. Η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών από τις αναπτυξιακές
ανώνυμες εταιρίες διενεργείται βάσει κανονισμού, ο οποίος καταρτίζεται από το διοικητικό συμβούλιο της
εταιρίας. Σε αυτόν περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικές με τα αρμόδια όργανα της εταιρίας, τις
προύποθέσεις και τους όρους ανάθεσης ανάλογα με την εφαρμοζόμενη διαδικασία (ανοικτός, κλειστός
διαγωνισμός, ανάθεση με διαπραγμάτευση) και τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής,
ούτως ώστε να εξασφαλίζονται οι Αρχές της διαφάνειας και αντικειμενικότητας. Για τις αναθέσεις της
παραγράφου αυτής, των οποίων ο προϋπολογισμός υπερβαίνει τα όρια που προβλέπουν οι αντίστοιχες
ευρωπαϊκές οδηγίες, εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτών.”
Άρθρο 196
“5. Η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών διενεργείται βάσει
κανονισμού, ο οποίος καταρτίζεται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.”

(30) της περ. α της παρ. 1 του άρθρου εβδόμου του ν. 3839/2010 (Α 51), το οποίο έχει ως εξής:
“1. Ενεργώντας στο πλαίσιο των κατά το Σύνταγμα και τους νόμους αρμοδιοτήτων του ο Πρωθυπουργός με
απόφαση του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε θέματα κατεπείγοντος και για το
εθνικό συμφέρον σημασίας, δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και τηρουμένων
των γενικών αρχών του κοινοτικού δικαίου:
α) να αναθέσει απευθείας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα την εκπόνηση μελετών ή την παροχή υπηρεσιών
και να καθορίζει το αντικείμενο, το χρόνο παροχής της μελέτης ή της υπηρεσίας.”
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(31) του ν.3669/2008 (Α 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ
μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρουο οποίος έχει ως εξής :
«Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής – Έννοιες – Γενικές Αρχές
1. Οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα εφαρμόζονται σε όλα τα έργα που προγραμματίζονται
και εκτελούνται από τους φορείς, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α`).
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος,
χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού, είναι δυνατόν έργα
του προγραμματίζονται και εκτελούνται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των
ανωτέρω φορέων να εξαιρούνται διατάξεων του παρόντος Κώδικα.
2. Τα δημόσια έργα είναι έργα υποδομής της χώρας που καλύπτουν βασικές ανάγκες του
κοινωνικού συνόλου, συμβάλλουν στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων, στην
αύξηση του εθνικού προϊόντος, στην ασφάλεια της χώρας και γενικά αποσκοπούν στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής του λαού. Τα δημόσια έργα εντάσσονται στο γενικό πλαίσιο της
κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και υλοποιούν επιλογές του δημοκρατικού
προγραμματισμού.
3. Από τεχνική άποψη δημόσια έργα είναι όλα τα έργα που εκτελούν οι φορείς της παρ.1 και
συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με το έδαφος, το υπέδαφος ή τον υποθαλάσσιο χώρο,
όπως και τα πλωτά τμήματα των τεχνικών έργων. Ως έργο νοείται κάθε νέα κατασκευή ή
επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή ή συντήρηση και η οικονομικά ή τεχνικά αυτοτελής
λειτουργία, καθώς και κάθε σχετική ερευνητική εργασία, που απαιτεί τεχνική γνώση και
επέμβαση.
4. Με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα καθιερώνονται:
α) Ενιαίοι κανόνες για την κατασκευή όλων των δημοσίων έργων.
β) Ο κοινωνικός έλεγχος με τον οποίο εξασφαλίζεται η διαφάνεια των διαδικασιών, η άρτια
εκτέλεση των έργων και η προστασία του περιβάλλοντος. Ως κοινωνικός έλεγχος νοείται η
θεσμοθετημένη συμμετοχή στις σχετικές διαδικασίες των εκπροσώπων των φορέων, των ΟΤΑ
και άλλων κοινωνικών φορέων.
γ) Η ανάδειξη της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εργων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) σε κρατικό επιτελικό φορέα
στον τομέα υλοποίησης των Δημόσιων Εργων και στην εποπτεία της όλης κατασκευαστικής
δραστηριότητας της χώρας.
δ) Ορθολογικό πλαίσιο για την οργάνωση, ανάπτυξη και εξέλιξη των εργοληπτικών
επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν την κατασκευή των έργων.
5. Τα έργα προγραμματίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ορίζεται για κάθε έργο
ή ομάδα έργων, το ύψος και η πηγή προέλευσης των πιστώσεων για τη χρηματοδότηση της
κατασκευής.
6. Με προεδρικό διάταγμα (π.δ.) η εφαρμογή του Κώδικα αυτού μπορεί να επεκταθεί εν όλω
ή εν μέρει, και στα έργα γεωργικών συνεταιρισμών ή συνεταιριστικών επιχειρήσεων, καθώς
και ιδιωτικών επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει ο δημόσιος τομέας ή νοσηλευτικών και
γενικά κοινωφελών ιδρυμάτων που δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα. Με όμοιο π.δ. στις
περιπτώσεις ιδιωτικών έργων που επιχορηγούνται από το δημόσιο τομέα μπορεί να
καθορισθεί η μερική εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα αυτού για τη χρησιμοποίηση
επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο μητρώο του άρθρου 92 του παρόντος, τον ποιοτικό έλεγχο
και τις χρησιμοποιούμενες προδιαγραφές.»
7. Για την εφαρμογή του παρόντος Κώδικα οι παρακάτω όροι έχουν την ακόλουθη σημασία:
α) "Εργοδότης" ή "Κύριος του Εργου" είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο του δημοσίου
τομέα για λογαριασμό του οποίου καταρτίζεται η σύμβαση ή κατασκευάζεται το έργο.
β) "Φορέας κατασκευής του έργου" είναι η αρμόδια αρχή ή υπηρεσία που έχει την ευθύνη
υλοποίησης του έργου.

184

γ) "Προϊσταμένη αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι, η αρχή ή υπηρεσία ή όργανο του φορέα
κατασκευής του έργου που εποπτεύει την κατασκευή του και ιδίως αποφασίζει για κάθε
μεταβολή των όρων της σύμβασης ή άλλων στοιχείων αυτής, όπου αυτό ορίζεται στον
παρόντα Κώδικα.
δ) "Διευθύνουσα υπηρεσία" ή "Επιβλέπουσα Υπηρεσία" είναι η τεχνική υπηρεσία του φορέα
κατασκευής του έργου που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση της
κατασκευής του έργου.
ε) "Τεχνικό Συμβούλιο" είναι το συλλογικό όργανο του φορέα κατασκευής του έργου το οποίο
γνωμοδοτεί στα θέματα που ορίζει ο Κώδικας αυτός.
στ) "Ανάδοχος Εργολήπτης" ή "Ανάδοχος" είναι η εργοληπτική επιχείρηση στην οποία έχει
ανατεθεί με σύμβαση η κατασκευή του έργου.
ζ) "Σύμβαση" είναι η γραπτή συμφωνία μεταξύ του εργοδότη ή του φορέα κατασκευής του
έργου και του αναδόχου για την κατασκευή του έργου, καθώς και όλα τα σχετικά τεύχη,
σχέδια και προδιαγραφές.
Αρθρο 2 Γενικές διατάξεις
1.Τα δημόσια έργα κατασκευάζονται με βάση τη σχετική μελέτη:
α)Από ειδικευμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 92 του παρόντος.
β)Από τον φορέα κατασκευής του έργου με αυτεπιστασία μέσω κατάλληλης τεχνικής
υπηρεσίας και προσωπικού που είτε υπάρχει είτε κατά περίπτωση προσλαμβάνεται και
αμείβεται από τις πιστώσεις του έργου.
2.Η αρμόδια αρχή ή υπηρεσία που έχει την ευθύνη κατασκευής του έργου αποφασίζει για
τον τρόπο κατασκευής σύμφωνα με την παράγραφο και τα άρθρα 3 και 4 του παρόντος. Η
απόφαση αυτή μπορεί να λαμβάνεται για κάθε έργο ή για είδη εργασιών ή για εργασίες που
αφορούν ορισμένη χρονική περίοδο. Η έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας αποτελεί και
έγκριση της κατασκευής του έργου με εργοληπτική επιχείρηση.
Αρθρο 3 Τρόποι επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης
Τρόποι επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου
είναι:
α) Η ανοικτή δημοπρασία, στην οποία λαμβάνουν μέρος και υποβάλλουν προσφορές όλοι
όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα που προβλέπονται στη διακήρυξη. Αυτή είναι η κύρια
διαδικασία επιλογής.
β) Η δημοπρασία με προεπιλογή, εφαρμόζεται κυρίως σε έργα μεγάλης σπουδαιότητας ή
εξειδικευμένα και διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του παρόντος.
γ) Η απευθείας ανάθεση ή διαγωνισμός μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων
εργοληπτικών επιχειρήσεων, η οποία αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και εφαρμόζεται όταν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 28 του παρόντος.
δ) Ο πρόχειρος διαγωνισμός και η προφορική δημοπρασία που διέπονται από τις διατάξεις
του άρθρου 29 του παρόντος.
Αρθρο 4 Συστήματα υποβολής προσφορών
Η διακήρυξη για τη δημοπράτηση καθορίζει το σύστημα υποβολής των προσφορών.
Συστήματα υποβολής προσφορών είναι:
α) Η προσφορά ενιαίου ποσοστού έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της
υπηρεσίας.
β) Η προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο
τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.
γ) Η ελεύθερη συμπλήρωση ανοιχτού τιμολογίου που μπορεί να περιλαμβάνει αναλυτικές
τιμές ή περιληπτικές τιμές ή κατ` αποκοπή τιμή.
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δ) Η προσφορά που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή με κατ` αποκοπή εργολαβικό
αντάλλαγμα για το έργο ολόκληρο ή κατά τμήματα. Στο σύστημα αυτό αξιολογείται πρώτα η
ποιότητα της προσφοράς (μελέτη) και στη συνέχεια εξετάζεται η οικονομική προσφορά.
ε) Η μειοδοσία μόνο πάνω στο ποσοστό οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών.
στ) Η προσφορά για την αξιοποίηση ακινήτων του εργοδότη με το σύστημα της αντιπαροχής
ποσοστών εξ αδιαιρέτου και αντιστοίχων διηρημένων ιδιοκτησιών.
ζ) Η προσφορά που περιλαμβάνει τη μερική ή ολική αυτοχρηματοδότηση με αντάλλαγμα τη
λειτουργία ή εκμετάλλευση του έργου ή άλλα τυχόν ανταλλάγματα έναντι της κατασκευής
του έργου.
Τα συστήματα αυτά μπορούν να εφαρμοσθούν και σε συνδυασμό μεταξύ τους στη
δημοπρασία του ίδιου έργου.
Αρθρο 5 Σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης
1. Το Σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης εφαρμόζεται μόνο σε έργα που η
προμέτρηση των εργασιών είναι δύσκολη ή αδύνατη, όπως είναι ιδίως τα έργα συντηρήσεων,
βελτιώσεων και ανακαινίσεων και ο προϋπολογισμός υπηρεσίας δεν υπερβαίνει το ανώτατο
όριο μέχρι του οποίου γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις πρώτης τάξης του Μητρώου
Εμπειρίας Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.).
2. Οι διαγωνιζόμενοι προσφέρουν ενιαία έκπτωση στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας,
που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%). Αν η υπηρεσία δεν χορηγήσει έντυπο
προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι τη συντάσσουν σε δικό τους έγγραφο.
Αρθρο 6 Σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
1. Το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών εφαρμόζεται
ιδίως όταν είναι μεγάλο το πλήθος των τιμών μονάδας με τις οποίες θα καταρτισθεί η
σύμβαση.
2. Στους ενδιαφερόμενους χορηγείται από την υπηρεσία για υποβολή στο διαγωνισμό έντυπο
προσφοράς ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών, που
συμπληρώνεται από τους διαγωνιζόμενους σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.
3. Οι διαγωνιζόμενοι προσφέρουν επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών του
τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%).
Είναι δυνατόν, σε κάποια ή κάποιες ομάδες εργασιών η προσφερόμενη έκπτωση να είναι
μηδενική ή αρνητική, με την προϋπόθεση ότι η συνολική έκπτωση είναι θετική. Η τελευταία
αυτή προϋπόθεση δεν ισχύει αν το ορίζει ρητά η διακήρυξη.
4. Τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης πρέπει να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους. Για
τον έλεγχο της ομαλότητας υπολογίζεται από την Επιτροπή διαγωνισμού για κάθε μειοδότη
το συνολικό ύψος προϋπολογισμού προσφοράς που διαμορφώνεται μετά την αφαίρεση από
κάθε ομάδα εργασιών ποσού που αντιστοιχεί στην έκπτωση που προσφέρθηκε. Από τη
σύγκριση του προϋπολογισμού προσφοράς προς τον αρχικό προϋπολογισμό της υπηρεσίας,
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κονδύλιο για τα απρόβλεπτα, προκύπτει η μέση έκπτωση επί
τοις εκατό Εμ του υπόψη μειοδότη. Ομαλή είναι η προσφορά όταν κανένα επιμέρους ποσοστό
έκπτωσης Ει δεν είναι μικρότερο από 1,10Εμ-10% ούτε μεγαλύτερο από 0,90Εμ+ 10%.
5. Προσφορά που έχει αποκλίσεις από τα όρια της προηγούμενης παραγράφου είναι
απαράδεκτη. Κατ` εξαίρεση, αν οι αποκλίσεις των ποσοστών έκπτωσης προς τα άνω ή προς
τα κάτω δεν υπερβαίνουν το 0,10 (1-Εμ) και αφορούν ομάδα ή ομάδες εργασιών που
αθροιστικά η αξία τους στον προϋπολογισμό της υπηρεσίας δεν ξεπερνά το πέντε τοις εκατό
(5%) και προκειμένου να γίνει η κατακύρωση της δημοπρασίας, η προσφορά ομαλοποιείται
με αύξηση στο κατώτερο όριο ομαλότητας της παραγράφου 4 όλων των ποσοστών έκπτωσης
που υπολείπονται από αυτό και η σύμβαση θεωρείται καταρτισμένη με τα ποσοστά αυτά και
τα αντίστοιχα ποσά, όπως διορθώνονται από την Επιτροπή διαγωνισμού. Τα επιμέρους
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ποσοστά που είναι μεγαλύτερα από το ανώτατο όριο ομαλότητας δεν θίγονται στην
καταρτιζόμενη σύμβαση.
Αρθρο 7 Σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου
1. Το σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση ανοιχτού τιμολογίου μπορεί να
εφαρμόζεται σε έργα ανεξάρτητα από προϋπολογισμό όταν οι ποσότητες των εργασιών
έχουν προμετρηθεί χωρίς κίνδυνο συμβατικών σφαλμάτων και δεν αναμένονται
κατασκευαστικές αποκλίσεις. Στο σύστημα αυτό οι τιμές του τιμολογίου μπορεί να είναι
αναλυτικές ή περιληπτικές για ολοκληρωμένα τμήματα σύνθετων εργασιών ή να είναι κατ`
αποκοπή τιμές για ευρύτερα τμήματα του έργου ή για όλο το έργο.
2.Στους ενδιαφερόμενους χορηγούνται από την υπηρεσία για υποβολή στο διαγωνισμό:
α) Τιμολόγιο όμοιο με το τιμολόγιο της υπηρεσίας, στο οποίο όμως οι τιμές είναι
ασυμπλήρωτες.
β) Προϋπολογισμός, όμοιος με τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας στον οποίο όμως οι τιμές
μονάδας, τα γινόμενα και τα αθροίσματα είναι ασυμπλήρωτα. Το κονδύλιο για απρόβλεπτες
δαπάνες συμπληρώνεται από την υπηρεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του
άρθρου 57 του παρόντος.
3. Οι διαγωνιζόμενοι προσφέρουν τιμές, συμπληρώνοντας το ασυμπλήρωτο τιμολόγιο και
προϋπολογισμό με τις προσφερόμενες από αυτούς τιμές χωρίς όμως καμία δέσμευση
ομαλότητας. Συμπληρώνουν ακόμα τα γινόμενα των ποσοτήτων επί τις τιμές, τα επιμέρους
και το γενικό άθροισμα, το ποσό για γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε. και Ο.Ε.) βάσει
του αναγραφόμενου στο έντυπο ποσοστού, αν προβλέπεται χωριστά και το συνολικό
άθροισμα του προϋπολογισμού προσφοράς. Ολες οι τιμές στο τιμολόγιο συμπληρώνονται
ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου.
Τυχόν αριθμητική αναγραφή τιμής στο τιμολόγιο δεν λαμβάνεται υπόψη. Αν υπάρχει
διαφορά μεταξύ των αριθμητικών τιμών του προϋπολογισμού και των τιμών του τιμολογίου,
ο προϋπολογισμός διορθώνεται με βάση τις ολόγραφες τιμές του τιμολογίου. Επίσης
διορθώνονται τυχόν σφάλματα στα γινόμενα και τα αθροίσματα του προϋπολογισμού, ο
οποίος ισχύει όπως διορθώθηκε. Αν υπάρχουν διαφορές τιμών ή λάθη σε μεγάλη κλίμακα,
μπορεί η προσφορά να κριθεί απαράδεκτη.
4. Η τεκμαρτή έκπτωση στο σύστημα αυτό προκύπτει από τη σύγκριση του προϋπολογισμού
προσφοράς με τον προϋπολογισμό υπηρεσίας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κονδύλιο για
απρόβλεπτα.
Αρθρο 8 Σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή
1. Το σύστημα προσφοράς μελέτης και κατασκευής εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις
έργων που απαιτούν ειδικούς τρόπους κατασκευής ή μεθόδους που καλύπτονται από
εξειδικευμένες τεχνογνωσίες ή άλλα κατοχυρωμένα δικαιώματα ή στα έργα με ιδιομορφίες
ως προς τον τρόπο και τις φάσεις κατασκευής τους ή αν κρίνεται σκόπιμος ο συνδυασμός
βελτίωσης ή ολοκλήρωσης ή αναθεώρησης υπάρχουσας μελέτης της υπηρεσίας με την
κατασκευή ή αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται ύστερα από
αιτιολογημένη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Τμήματος Κατασκευών της Γ.Γ.Δ.Ε.,
καθορίζονται είδη τεχνικών έργων, που πληρούν γενικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις και
επιτρέπεται να δημοπρατούνται με το σύστημα μελέτης και κατασκευής. Για την εφαρμογή
του συστήματος αυτού σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, απαιτείται προηγούμενη απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία
εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Τμήματος Κατασκευών
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου, εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του εδαφίου α`.
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2.Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή του συστήματος προσφοράς που περιλαμβάνει
μελέτη και κατασκευή πέρα από τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, είναι η ύπαρξη
εγκεκριμένης προμελέτης και οικονομοτεχνικής μελέτης της υπηρεσίας για τον καθορισμό
του προϋπολογισμού υπηρεσίας. Τα τεύχη δημοπράτησης περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων
"Κανονισμό Μελετών Εργου" και "Πρότυπα Κατασκευής`Εργου", τα οποία συντάσσονται
ειδικά για το προς δημοπράτηση έργο ή υπάρχουν και εφαρμόστηκαν σε παρόμοια έργα.
Μετά την έγκριση της προκαταρκτικής μελέτης της υπηρεσίας και προ της έγκρισης της
προμελέτης προηγείται η εκπόνηση όλων των αναγκαίων καλούμενων "υποστηρικτικών
μελετών", όπως π.χ. είναι οι μελέτες των συνθηκών του έργου και όλες οι απαραίτητες
πράξεις ή αποφάσεις που επιτρέπουν την ακώλυτη εφαρμογή της σύμβασης, όπως π.χ.
αδειοδοτήσεις συναρμόδιων φορέων.
Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν στη δημοπρασία τουλάχιστον προμελέτη όλων των
απαραίτητων έργων ή οριστική μελέτη προκειμένου για κτιριακά έργα. Οι μελετητές όλων
των διαγωνιζομένων πρέπει να έχουν τα κατάλληλα προσόντα, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία για τα πτυχία μελετητών και γραφείων μελετών ή ισοδύναμη εμπειρία
προκειμένου για ευρωπαϊκά γραφεία μελετών με έδρα εκτός Ελλάδας.
3. Κατά την εφαρμογή του συστήματος αυτού μπορεί με τη διακήρυξη να ζητείται από τους
διαγωνιζόμενους, εκτός από την οικονομική τους προσφορά, η συμπλήρωση ή σύνταξη
μελετών, ο προσδιορισμός τεχνολογικών χαρακτηριστικών και προδιαγραφών επιμέρους
στοιχείων του έργου ή η υποβολή προτάσεων - λύσεων σε δεδομένο τεχνικό πρόβλημα ή ο
καθορισμός της Προθεσμίας για την αποπεράτωση κατασκευής του έργου σε συνδυασμό με
τα λειτουργικά έξοδα και την αποδοτικότητα της επένδυσης. Τα ανωτέρω ζητούμενα
προσαρμόζονται στο αντικείμενο της κάθε σύμβασης.
4. Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει το εργολαβικό αντάλλαγμα κατ` αποκοπή για
ολόκληρο το έργο ή για τμήματα του έργου. Με τη διακήρυξη μπορεί να ζητείται και
συμπλήρωση τιμολογίου από το διαγωνιζόμενο, προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός
προετοιμασίας της οικονομικής προσφοράς ή να αποτιμηθούν τυχόν διαφοροποιήσεις που
ενδεχόμενα θα προκύψουν από απρόβλεπτες περιστάσεις ή θα ζητηθούν από την υπηρεσία.
5. Για την ανάδειξη του αναδόχου, κατά το σύστημα του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται
υπόψη οι οικονομικές προσφορές σε συνδυασμό με την αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών. Η Επιτροπή διαγωνισμού κατ` αρχήν ελέγχει κατά πόσον οι τεχνικές προσφορές
τηρούν τις Τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται με τα Συμβατικά Τεύχη και ανακοινώνει
το αποτέλεσμα με πρακτικό στο οποίο αποφασίζει ποιες προσφορές γίνονται δεκτές και ποιες
απορρίπτονται. Το πρακτικό αυτό ανακοινώνεται στους διαγωνιζόμενους. Κατά του ανωτέρω
πρακτικού χωρούν ενστάσεις εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση του. Μετά την
εκδίκαση των ενστάσεων προχωρεί η διαδικασία της κρίσης και αξιολόγησης των τεχνικών
προσφορών από την Επιτροπή διαγωνισμού και συντάσσεται νέο πρακτικό που
ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους πριν ανοιχθούν οι οικονομικές προσφορές. Κατά του
πρακτικού αυτού χωρούν επίσης ενστάσεις εντός πέντε (5) ημερών από της ανακοινώσεως
του στους διαγωνιζόμενους.
Τα κριτήρια της αξιολόγησης και ο βαθμός επιρροής τους στην επιδιωκόμενη βέλτιστη
ποιότητα ορίζονται πάντοτε στη διακήρυξη. Οι κρινόμενες μελέτες βαθμολογούνται πάντοτε
με εκατονταβάθμια βαθμολογία και καθορίζεται η ελάχιστη επιτρεπόμενη αποδεκτή
βαθμολογία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το εβδομήντα (70).
Ελάχιστη βαθμολογία μπορεί να ορίζεται και για κριτήριο ή κριτήρια που επηρεάζουν
σημαντικά την όλη ποιότητα της τεχνικής προσφοράς. Προσφορά που βαθμολογείται κάτω
από την ελάχιστη συνολική επιτρεπόμενη βαθμολογία απορρίπτεται. Αν ορίζεται στη
διακήρυξη, το ίδιο ισχύει και αν κριτήριο ή κριτήρια βαθμολογήθηκαν κάτω από την ελάχιστη
βαθμολογία που καθορίστηκε στο κριτήριο ή στα κριτήρια αυτά.
Θέσπιση κριτηρίου ή υποκριτηρίου για την εμπειρία τόσο του μελετητή του διαγωνιζόμενου
όσο και αυτού τούτου του διαγωνιζόμενου σε περίπτωση διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας
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απαγορεύεται. Οταν το κύριο αντικείμενο της τεχνικής προσφοράς είναι η μελέτη του
διαγωνιζόμενου, η συνολική βαθμολογία τυχόν κριτηρίων που αφορούν σε άλλες απαιτήσεις
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15/100.
6. Σε κάθε υποβαλλόμενη προσφορά αντιστοιχεί η ανηγμένη προσφορά της που προκύπτει
ως συνάρτηση της οικονομικής προσφοράς (Π) και της συνολικής βαθμολογίας (Β), δηλαδή
ισχύει Πα=φ(Π, Β) όπου Πα η ανηγμένη προσφορά. Προσωρινή μειοδότρια ή βέλτιστη
προσφορά είναι η ελάχιστη από τις Πα.
Για την εξεύρεση του τύπου της Πα, ο οποίος ορίζεται στη διακήρυξη, καθορίζεται σε κάθε
περίπτωση έργου το τμήμα της Π που επηρεάζεται από την επιδιωκόμενη ποιότητα της
τεχνικής προσφοράς και το υπόλοιπο τμήμα της Π στο οποίο δεν επιδρά η τεχνική αξιολόγηση.
Αν C=p.n όπου ρ είναι το υπόλοιπο τμήμα της Π, το μη επηρεαζόμενο από την τεχνική
αξιολόγηση και όταν ρ<1,0, τότε το πρώτο τμήμα της Π είναι (1-ρ).Π και σε αυτό επιδρά η
βαθμολογία Β/100.
Διαμορφώνεται έτσι ο γενικός τύπος της Πα που είναι:

Πα

(1-ρ) χ Π
__________________ + ρ χ Π = Κ χ Π
Β
____________
100
(1-Ρ)χ 100
Κ=__________________ + ρ
Β

Για τιμές του ρ ίσες προς 0,00 ή 0,05 ή 0,10 ή 0,15 κλπ. προκύπτουν διάφοροι τύποι της Πα.
Η τιμή του ρ ορίζεται πάντοτε στη διακήρυξη και αιτιολογείται συνοπτικά. Για να είναι
επιλέξιμο το σύστημα προσφοράς μελέτης και κατασκευής και να ισχύουν τα ανωτέρω,
πρέπει ρ <, 0,40.
Ο διαιρέτης Β/100 που επιδρά στο τμήμα (1-ρ).Π απαγορεύεται να εμφανίζεται με "δύναμη",
μεγαλύτερη της πρώτης. Αν στη συνάρτηση Πα=φ(Π.Β), επιδιώκεται η ενίσχυση της επιρροής
της Π μπορεί να τίθεται ως διαιρέτης του (1-ρ).Π, ο (Β/100) 0,5 οπότε, και προκύπτουν
αντίστοιχοι τύποι για την Πα.

(1-ρ)χ10
Κ= _________ +ρ
Β
6Α. Δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός του συστήματος προσφοράς μελέτης και κατασκευής με
τα υπό στοιχεία α` β` και γ` συστήματα προσφοράς που προβλέπονται στο άρθρο 4 του
παρόντος νόμου.
Αρθρο 9 Μειοδοσία στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών
1. Το σύστημα μειοδοσίας μόνο πάνω στο ποσοστό οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών
εργασιών εφαρμόζεται σε έργα που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να τιμολογηθούν, σε
δοκιμαστικές εργασίες και έρευνες, σε περιπτώσεις συνέχισης εργολαβιών μετά από
έκπτωση του αρχικού αναδόχου ή για συγκεκριμένο τμήμα του έργου, που έχει τις παραπάνω
ιδιαιτερότητες. Η διακήρυξη προβλέπει το συνολικό ύψος προϋπολογισμού των δαπανών και
τα τεχνικά στοιχεία (σχέδια, περιγραφές κλπ.) που θα δοθούν στους ενδιαφερομένους.
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2. Το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος του αναδόχου απολογιστικών εργασιών, ορίζεται
σε δεκαοχτώ επί τοις εκατό (18%) και εφαρμόζεται στο σύνολο των δαπανών που
πραγματοποιούνται για λογαριασμό του εργοδότη, όπως στις προμήθειες υλικών,
μισθωμάτων μηχανημάτων, καυσίμων και λιπαντικών, αξίας μισθών και ημερομισθίων,
λοιπών αποζημιώσεων και ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων και κάθε είδους
κρατήσεων και υπόκειται στην έκπτωση της δημοπρασίας.
3. Οι διαγωνιζόμενοι υποψήφιοι προσφέρουν έκπτωση εκφραζόμενη σε ακέραιες μονάδες
επί τοις εκατό (%), επί του ποσοστού των γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου.
Αρθρο 10 Προσφορά για την αξιοποίηση ακινήτων με αντιπαροχή
1. Το σύστημα προσφοράς για την αξιοποίηση ακινήτων του εργοδότη με το σύστημα της
αντιπαροχής ποσοστών εξ αδιαιρέτου και αντιστοίχων διηρημένων ιδιοκτησιών,
εφαρμόζεται όταν ο κύριος του έργου αποφασίζει την οικοδόμηση ακινήτων του με το
σύστημα αυτό. Ο ανάδοχος στην περίπτωση αυτή θα λάβει ως εργολαβικό αντάλλαγμα
ποσοστό εξ αδιαιρέτου του ακινήτου και τις αντίστοιχες διηρημένες ιδιοκτησίες.
2. Η δημοπράτηση γίνεται με βάση ιδίως τη μελέτη του έργου που θα κατασκευαστεί και τα
σχέδια συμβολαίου οροφοκτησίας, κανονισμού λειτουργίας, πινάκων ποσοστών
συνιδιοκτησίας και κατανομών των κοινόχρηστων δαπανών ή δαπανών για τα κοινόκτητα
πράγματα, προσυμφώνων σταδιακής μεταβίβασης ποσοστών του οικοπέδου ανάλογα με την
πρόοδο των εργασιών και οι διαγωνιζόμενοι προσφέρουν τα σχετικά ποσοστά
συνιδιοκτησίας και διηρημένες ιδιοκτησίες, όπως ειδικότερα ορίζεται με τη διακήρυξη.
3. Αν αποφασισθεί η εφαρμογή του συστήματος αξιοποίησης ακινήτου με μελέτη των
διαγωνιζομένων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος.
Αρθρο 11 Προσφορά που περιλαμβάνει άλλα ανταλλάγματα
1. Το σύστημα της προσφοράς που περιλαμβάνει τη μερική ή ολική αυτοχρηματοδότηση με
αντάλλαγμα τη λειτουργία ή εκμετάλλευση του έργου ή άλλα τυχόν ανταλλάγματα έναντι της
κατασκευής του έργου, εφαρμόζεται όταν ο κύριος του έργου προκειμένου να
πραγματοποιήσει την κατασκευή, κρίνει σκόπιμη την παραχώρηση άλλου εργολαβικού
ανταλλάγματος εκτός από πλήρη χρηματική καταβολή ή αντιπαροχή ακινήτων. Τέτοια
ανταλλάγματα μπορεί να είναι η παραχώρηση της χρήσης ή της εκμετάλλευσης του έργου για
ορισμένη χρονική περίοδο, η αντιπαροχή γεωργικών ή μεταλλευτικών ή βιομηχανικών
προϊόντων ή υπηρεσιών και άλλα.
2. Κατά την εφαρμογή του συστήματος, η διακήρυξη ορίζει το είδος και την έκταση των
διατιθεμένων ανταλλαγμάτων και σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζει την αναγωγή σε κοινή
βάση, εξέταση και βαθμολόγηση τόσο των τεχνικών προσφορών όσο και των οικονομικών,
όπως και τον τρόπο αναζήτησης της βέλτιστης προσφοράς. Για την ανάδειξη του αναδόχου
εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 8 του παρόντος.
Αρθρο 12 Εκτέλεση δημοσίων έργων με το σύστημα της αντιπαροχής
1. Η εκτέλεση των δημοσίων έργων, με το σύστημα της αντιπαροχής του άρθρου 10 ή της
παροχής άλλων ανταλλαγμάτων του άρθρου 11, καθώς και η εκτέλεση οποιουδήποτε άλλου
δημοσίου έργου με χρηματοδότηση τρίτων κατά ποσοστό πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%)
διέπεται από τη νομοθεσία περί δημοσίων έργων με την επιφύλαξη των παρακάτω
ρυθμίσεων, ανάλογα με το εκτελούμενο έργο.
α) Σε περίπτωση υπερημερίας του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής αυτού ως προς
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ή σε περίπτωση υπαίτιας ή ανυπαίτιας αδυναμίας
αυτού, ο ανάδοχος έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται από τις
σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
β) Σε περίπτωση διακοπής των εργασιών πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών από γεγονός για
το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος, τότε δικαιούται αυτός να ζητήσει αποζημίωση για τη
ζημία, που υπέστη από τη διακοπή αυτή στο υπόψη έργο. Σε περίπτωση, όμως, που η διακοπή
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αυτή διαρκέσει για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, τότε ο
ανάδοχος δικαιούται επιπλέον να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης.
γ) Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ασκήσει το παρεχόμενο σε αυτόν από το νόμο δικαίωμα να
ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης, δικαιούται να ζητήσει και αποζημίωση για την τυχόν ζημία
του από τη μη εκπλήρωση της σύμβασης.
δ) Ο κύριος του έργου και ο φορέας κατασκευής αυτού δεν έχουν το δικαίωμα να
καταγγείλουν ή διαλύσουν τη σύμβαση εργολαβίας χωρίς σπουδαίο λόγο, ο οποίος κρίνεται
ως τέτοιος μετά από γνώμη του Συμβουλίου Δημόσιων Εργων. Εάν ο λόγος αυτός αφορά
γεγονός για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος, τότε αυτός δικαιούται να ζητήσει
αποζημίωση. Σε περίπτωση, όμως, που η σύμβαση αφορά περισσότερες από μία
διαφορετικές και αυτοτελείς κατασκευές, μπορεί να συνομολογηθεί ότι ο κύριος του έργου ή
ο φορέας κατασκευής αυτού έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν ή διαλύσουν τη σύμβαση
ως προς μία ή περισσότερες αυτοτελείς και διαφορετικές κατασκευές, μέχρι ορισμένη
Προθεσμία και πάντως πριν από το συμβατικό χρόνο έναρξης εργασιών επί των αυτοτελών
και διαφορετικών αυτών κατασκευών. Στην τελευταία αυτή περίπτωση θα καθορισθεί με νέα
απόφαση, μετά από γνώμη του Συμβουλίου Δημόσιων`Εργων, τόσο ο τρόπος
αναπροσδιορισμού του εργολαβικού ανταλλάγματος όσο και η αναπροσαρμογή της
σύμβασης.
ε) Η μεταβίβαση των οριζόντιων ιδιοκτησιών ή η παραχώρηση δικαιωμάτων επ` αυτών στον
ανάδοχο γίνεται σταδιακά ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών. Μπορεί, όμως,
με τη σύμβαση να συμφωνηθεί η πρόωρη μεταβίβαση οριζόντιων ιδιοκτησιών ή η πρόωρη
παραχώρηση δικαιωμάτων επ` αυτών του επόμενου σταδίου με την κατάθεση ισόποσης
εγγυητικής επιστολής του αναδόχου, η οποία θα αποδίδεται σε αυτόν με την περάτωση του
σταδίου εκείνου των εργασιών που θεμελιώνει το δικαίωμα του για τη γενόμενη μεταβίβαση
ή παραχώρηση, εφόσον προβλέπεται στη διακήρυξη.
στ) Σε περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου θα γίνεται επιμέτρηση των εργασιών, που έχει
εκτελέσει αυτός, θα καταπίπτουν οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης ως και οι
εγγυητικές επιστολές, που θα έχουν τυχόν δοθεί, σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση
ε`, θα υπολογίζεται η ζημία, που υφίσταται ο κύριος του έργου και θα γίνεται εκκαθάριση της
εργολαβίας. Ο τρόπος επιμέτρησης των εργασιών, που εκτέλεσε ο ανάδοχος, ο τρόπος
υπολογισμού της ζημίας του κυρίου του έργου, ο τρόπος εκκαθάρισης της εργολαβίας και ο
τρόπος πληρωμής των ποσών, που τυχόν δικαιούται ο ανάδοχος, καθορίζονται στα Συμβατικά
Τεύχη. Ο τρόπος και η διαδικασία ολοκλήρωσης του ημιτελούς έργου εναπόκειται στην κρίση
του κυρίου του έργου.
ζ) Για την επίλυση των διαφορών που απορρέουν από τη σύμβαση εργολαβίας ή εξ αφορμής
αυτής, δύναται να συνομολογηθεί συμφωνία διεθνούς ή εσωτερικής διαιτησίας, εφόσον
προβλέπεται στη διακήρυξη.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων`Εργων, το ανωτέρω ποσοστό της παραγράφου 1 μπορεί να
ορίζεται για έργα συγκοινωνιακά κατώτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) εφαρμοζομένων
κατά τα λοιπά των διατάξεων της άνω παραγράφου.
3. Σε περίπτωση παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης του κατασκευασθέντος έργου
ή συσταθεισών οριζόντιων ή καθέτων ιδιοκτησιών στον ανάδοχο, η παραχώρηση αυτή θα
διέπεται από τους συμβατικούς όρους και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου και του Αστικού Κώδικα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης της σύμβασης παραχώρησης, που θα ορίζει η σχετική διακήρυξη και θα διέπεται
από τους θεσπιζόμενους από αυτήν όρους. Με τις συμβάσεις αυτές ο κύριος του έργου
μπορεί να εγγυηθεί στον ανάδοχο τη διατήρηση διαφόρων συνθηκών και να συνομολογηθεί,
ότι σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών αυτών, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει είτε
αποζημίωση για τη ζημιά που υπέστη είτε αναπροσαρμογή της οφειλόμενης σε αυτόν
παροχής είτε και λύση της σύμβασης παραχώρησης με αποζημίωση του για τη ζημιά που
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υπέστη από τη μη εκπλήρωση της σύμβασης. Για την επίλυση των διαφορών που απορρέουν
από τις συμβάσεις παραχώρησης ή εξ αφορμής αυτών μπορεί να συνομολογηθεί διεθνής ή
εσωτερική διαιτησία, εφόσον προβλέπεται στη διακήρυξη.
4. Τα ανταλλάγματα, που εισπράττει ο ανάδοχος από την πώληση και μεταβίβαση των
παραπάνω οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών ή την παραχώρηση διαρκών ή πολυετών
δικαιωμάτων επ` αυτών σε τρίτους θεωρούνται σαν ακαθάριστα έσοδα αυτού και
φορολογούνται σαν εργολαβικό αντάλλαγμα δημοσίου τεχνικού έργου, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 36α του ν.δ. 3323/1955 ( ΦΕΚ 214 Α`). Τα
ανταλλάγματα, που εισπράττει ο ανάδοχος από την εκμετάλλευση των υπόλοιπων οριζόντιων
ή κάθετων ιδιοκτησιών ή από την εκμετάλλευση των παραπάνω ειδικών έργων ή των χώρων
στάθμευσης θεωρούνται σαν ακαθάριστα έσοδα από εμπορικές επιχειρήσεις και
φορολογούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31 και επόμενα του ν.δ. 3323/1955.
5. Στα παραπάνω ειδικά έργα, στα έργα χώρων στάθμευσης και στα έργα, που εκτελούνται
με ολική ή μερική χρηματοδότηση τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και
2, η απόσβεση του κόστους κατασκευής των έργων αυτών και των τόκων των δανείων και
πιστώσεων του αναδόχου, κατά την κατασκευαστική περίοδο, οι οποίοι θεωρούνται ως
κόστος κατασκευής, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 50 του
ν.1914/1990.
Αρθρο 13 Εναλλακτικές Προσφορές
Οταν εφαρμόζεται ένα από τα Συστήματα υποβολής προσφορών των άρθρων 8,10 και 11 του
παρόντος είναι δυνατή η υποβολή από τους ενδιαφερομένους εκτός από την κύρια
προσφορά τους και εναλλακτικών προσφορών που να στηρίζονται σε διαφορετικές τεχνικές
λύσεις που προτείνονται από τον προσφέροντα, εκτός αν αυτό αποκλείεται από τη
διακήρυξη. Αν οι εναλλακτικές λύσεις καλύπτουν τις προδιαγραφές της διακήρυξης,
κρίνονται όλες ως ισοδύναμες ανεξάρτητες προσφορές. Εάν οι προδιαγραφές δεν
καλύπτονται αλλά οι τεχνικές λύσεις κρίνονται ως ικανοποιητικές, ο φορέας κατασκευής
μπορεί, (πριν ανοιχτούν οι οικονομικές προσφορές και ματαιώνοντας κατά τα λοιπά το
διαγωνισμό) να εξαγοράσει τις μελέτες των λύσεων αυτών και να επαναλάβει τη
δημοπράτηση βάσει των εξαγορασμένων μελετών.
Αρθρο 14 Μελέτη περιβαλλοντικών όρων -Εγκριση περιβαλλοντικών όρων
1. Για την πραγματοποίηση νέων έργων ή δραστηριοτήτων ή τη μετεγκατάσταση
υφισταμένων, τα οποία λόγω της φύσης, του μεγέθους ή της έκτασης τους είναι πιθανό να
προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή τα οποία χωρίς μεν να προκαλούν
σοβαρές επιπτώσεις, πρέπει πάντως να διέπονται για την προστασία του περιβάλλοντος από
γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς, απαιτείται η έγκριση όρων για την
προστασία του περιβάλλοντος. Εγκριση όρων για την προστασία του περιβάλλοντος
απαιτείται επίσης για την επέκταση, την τροποποίηση ή και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων
έργων ή δραστηριοτήτων, που έχουν καταταγεί στις παραπάνω κατηγορίες, εφόσον
επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.
2. Με την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων η Διοίκηση επιβάλλει προϋποθέσεις,
όρους, περιορισμούς και διαφοροποιήσεις για την πραγματοποίηση του έργου ή της
δραστηριότητας, ιδίως ως προς τη θέση, το μέγεθος, το είδος, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία
και τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά.
3. Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση των
διοικητικών πράξεων που απαιτούνται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
για την πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας.
4. Για την κατάταξη των έργων σε κατηγορίες ανάλογα με τις επιπτώσεις που είναι πιθανόν
να προκαλέσουν στο περιβάλλον, καθώς και για τη διαδικασία έκδοσης και το περιεχόμενο
της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων πρέπει να τηρούνται τα ειδικότερα οριζόμενα
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στα άρθρα 3, 4 και 5 του ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α`), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 2
του ν. 3010/ 2002 (ΦΕΚ 91 Α`), καθώς και στην κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού,
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουριστικής Ανάπτυξης,
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών
69269/5387/24.10.1990 (ΦΕΚ 678 Β`), όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική
απόφαση 15393/ 2332/5.8.2002 (ΦΕΚ 1022 Β`).
Αρθρο 15 Δημοπρασία - Διακήρυξη
1.Η δημοπρασία για την ανάθεση κατασκευής έργου διενεργείται με βάση τη σχετική
διακήρυξη. Η διακήρυξη με την οποία γίνεται και ο προσδιορισμός του συστήματος υποβολής
των προσφορών του άρθρου 4 του παρόντος Κώδικα, εγκρίνεται σε κάθε συγκεκριμένη
περίπτωση από την προϊσταμένη αρχή, η οποία και διενεργεί τη δημοπρασία ή ορίζει την
αρχή που θα τη διενεργήσει.
2.Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων εγκρίνονται
πρότυπα τεύχη διακηρύξεων και εντύπων προσφοράς για όλα τα συστήματα υποβολής
προσφοράς, καθώς και άλλα πρότυπα εγγράφων που χρησιμοποιούνται κατά τις
δημοπρασίες των έργων.
Τα πρότυπα, μετά την έγκριση τους, ισχύουν υποχρεωτικά για όλους τους φορείς που
δημοπρατούν δημόσια έργα.
3. Κατά την έγκριση της διακήρυξης το τυχόν υπάρχον στην εγκεκριμένη μελέτη σχέδιο
διακήρυξης προσαρμόζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα τεύχη διακήρυξης εφόσον
αυτό απαιτείται. Επίσης, γίνεται και τυχόν αναγκαία προσαρμογή των άλλων στοιχείων της
μελέτης που συνεπάγεται η αλλαγή της διακήρυξης.
4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, που
εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Τμήματος Κατασκευών του Συμβουλίου Δημόσιων Εργων
της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, μπορεί να
προστίθενται στη διακήρυξη επιπλέον όροι, όταν τούτο ενδείκνυται από το είδος ή την
πολυπλοκότητα του προς ανάθεση έργου.
5. Με τα Συμβατικά Τεύχη επιτρέπεται να αναλάβει ο ανάδοχος την αναγκαία συμπλήρωση
ή προσαρμογή των στοιχείων της μελέτης προς τα δεδομένα του εδάφους.
6. Η διακήρυξη για τη διενέργεια ανοιχτής δημοπρασίας περιέχει τα εξής
τουλάχιστον στοιχεία, ανάλογα με το σύστημα υποβολής προσφοράς:
α) Τον τίτλο της αρχής που εκδίδει τη διακήρυξη.
β) Το σύστημα υποβολής προσφοράς με αναφορά στις διατάξεις που εφαρμόζονται για τη
διεξαγωγή της δημοπρασίας.
γ) Τον τίτλο του έργου, τα κύρια χαρακτηριστικά του και τον προϋπολογισμό του, όπως και
αν περιλαμβάνεται τυχόν εκπόνηση μελέτης.
δ) Την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας, την έδρα της υπηρεσίας στην οποία θα γίνει
η παραλαβή των προσφορών από την Επιτροπή διαγωνισμού, την ώρα λήξης παραλαβής των
προσφορών.
ε) Τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με
τις σχετικές διατάξεις και τα τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις.
στ) Τις απαιτούμενες εγγυήσεις συμμετοχής και προς ποιον πρέπει να παρέχεται η εγγύηση.
ζ) Τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως δηλώσεις, αναλύσεις,
παρατηρήσεις και άλλα.
η) Τον κατάλογο των συμβατικών τευχών και σχεδίων, τη σειρά ισχύος τους και πού
βρίσκονται διαθέσιμα για τους ενδιαφερομένους.
θ) Σαφείς οδηγίες για τον τρόπο σύνταξης και υποβολής των προσφορών.
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ι) Τον φορέα κατασκευής, πληροφορίες για τις πιστώσεις του έργου, για τους τυχόν ειδικούς
όρους πληρωμής και για τις επιβαρύνσεις του εργολαβικού ανταλλάγματος για κρατήσεις
υπέρ τρίτων κλπ.
ια) Τα κριτήρια βαθμολογίας για ανάδειξη της βέλτιστης προσφοράς σε περίπτωση
αξιολόγησης των προσφορών και τυχόν αμοιβή των αξιολογότερων μελετών.
ιβ) Το χρόνο ισχύος των προσφορών, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
ιγ) Την τυχόν αποδοχή εναλλακτικών προσφορών.
ιδ) Την Αρχή που θα εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.
7.Περίληψη της διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας δημοσιεύεται
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της στο Τεύχος Διακηρύξεων
Δημόσιων Συμβάσεων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και σε δύο (2) τουλάχιστον
ημερήσιες εφημερίδες. Οταν πρόκειται για νομαρχιακού επιπέδου έργα η τρίτη εφημερίδα
στην οποία δημοσιεύεται η διακήρυξη πρέπει να είναι μία (1) της Πρωτεύουσας του Νομού
όπου θα εκτελεσθούν τα έργα αν εκδίδεται εκεί ημερήσια εφημερίδα. Οταν εφαρμόζεται το
σύστημα των περιπτώσεων δ`, στ` και ζ του άρθρου 4 του παρόντος, η δημοσίευση γίνεται
σαράντα (40) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας. Μεγαλύτερα
χρονικά όρια για τη δημοσίευση των περιλήψεων και πρόσθετοι όροι δημοσιότητας που
επιβάλλονται από διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας τηρούνται όταν συντρέχει σχετική
περίπτωση/Οταν πρόκειται για έργα που στις δημοπρασίες τους γίνονται δεκτές και
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε Νομαρχιακά Μητρώα η δημοσίευση για τη δημοπρασία
γίνεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της σε μία (1) ημερήσια
εφημερίδα της Πρωτεύουσας του Νομού, αν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα και αν όχι σε μία (1)
ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. Οταν πρόκειται για επανάληψη
δημοπρασίας και εφόσον η επανάληψη γίνεται πριν περάσουν τέσσερις (4) μήνες από την
προηγούμενη δημοπρασία, όλες οι Προθεσμίες της παραγράφου αυτής μειώνονται στο μισό.
Οταν πρόκειται για νομαρχιακού επιπέδου έργα, πέραν των δημοσιεύσεων που
προβλέπονται στην παράγραφο αυτή, μπορεί με την έγκριση της διακήρυξης να προβλεφθεί
η δημοσίευση της περίληψης και σε μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού όπου θα
εκτελεσθούν τα έργα αν εκδίδεται στο νομό τέτοια εφημερίδα. Η τυχόν μη δημοσίευση της
περίληψης της διακήρυξης στην εβδομαδιαία εφημερίδα ή η δημοσίευση αυτής εκτός των
χρονικών ορίων που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή δεν επηρεάζει την κανονική
διεξαγωγή της δημοπρασίας.
8.α. Οι περιλήψεις των ανωτέρω διακηρύξεων, καταχωρίζονται επίσης υποχρεωτικά, με
κριτήριο την προβλεπόμενη από τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν.
2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α`) ίση κατανομή, με αμοιβή σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου
4 του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α`), από τον αρμόδιο φορέα για λογαριασμό του οποίου
δημοσιεύεται η διακήρυξη σε τουλάχιστον δύο (2) ημερήσιες και μία (1) εβδομαδιαία
νομαρχιακές εφημερίδες, οι οποίες περιλαμβάνονται στην απόφαση του άρθρου 2 του ν.
3548/2007 και έχουν την έδρα τους στο νομό, που θα λάβει χώρα η εκτέλεση του έργου. Σε
νομούς στους οποίους δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα, αρκεί η δημοσίευση σε δύο (2)
τουλάχιστον εβδομαδιαίες εφημερίδες του νομού που θα λάβει χώρα η εκτέλεση του έργου,
εφόσον υπάρχουν. Αν οι νομοί στους οποίους θα λάβει χώρα η εκτέλεση του έργου, σύμφωνα
με το αντικείμενο της διακήρυξης, είναι περισσότεροι από έναν, η δημοσίευση της
διακήρυξης γίνεται σε τουλάχιστον μία (1) ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα κάθε νομού και
μία (1) εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους σε έναν
από τους νομούς στους οποίους θα λάβει χώρα η εκτέλεση του έργου. Σε νομούς, η
περιφέρεια των οποίων περιλαμβάνει μόνο νησιά, οι κατά τα ανωτέρω δημοσιεύσεις πρέπει
να καταχωρίζονται σε τουλάχιστον δύο (2) ημερήσιες και μία (1) εβδομαδιαία νομαρχιακές
εφημερίδες που έχουν την έδρα τους σε δύο (2) τουλάχιστον νησιά.
β. Εφόσον η εκτέλεση του έργου, λαβαίνει χώρα εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης,
οι περιλήψεις των ανωτέρω διακηρύξεων καταχωρίζονται σε τουλάχιστον μία (1) ημερήσια
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και μία (1) εβδομαδιαία τοπικές εφημερίδες, οι οποίες περιλαμβάνονται στην απόφαση του
άρθρου 2 του ν. 3548/2007 και έχουν την έδρα τους σε δήμο ή κοινότητα εντός των νομών
Αττικής και Θεσσαλονίκης. Σε δήμους ή κοινότητες, εντός των νομών Αττικής και
Θεσσαλονίκης, όπου δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα, αρκεί η δημοσίευση σε δύο (2)
τουλάχιστον εβδομαδιαίες εφημερίδες του δήμου ή της κοινότητας που εδρεύει ο φορέας.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, οι περιλήψεις των διακηρύξεων δημοσιεύονται σε δύο
τουλάχιστον εβδομαδιαίες εφημερίδες της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Αν οι δήμοι
ή οι κοινότητες στους οποίους θα λάβει χώρα η εκτέλεση του έργου είναι περισσότεροι από
έναν, η δημοσίευση της διακήρυξης γίνεται σε τουλάχιστον μία (1) ημερήσια τοπική
εφημερίδα κάθε δήμου ή κοινότητας και μία (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, από εκείνες
που έχουν την έδρα τους σε έναν από τους δήμους ή κοινότητες στους οποίους θα λάβει χώρα
η εκτέλεση του έργου.
9. Η υποχρέωση δημοσιεύσεων της προηγούμενης παραγράφου, είναι ανεξάρτητη από την
υποχρέωση δημοσιεύσεων, η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 7 και διενεργούνται
επιπλέον αυτών. Η κατά την παράγραφο 7 του παρόντος δημοσίευση σε εφημερίδες του
νομαρχιακού και τοπικού τύπου διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3548/2007.
10. Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της
δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον
πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων
διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ
του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις
πιστώσεις του έργου.
11. Για τη διακήρυξη δημοπράτησης με το σύστημα της προεπιλογής εφαρμόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος.
Αρθρο 16 Καλούμενες στη δημοπρασία εργοληπτικές επιχειρήσεις - κοινοπραξίες
1. Στις δημοπρασίες κατασκευής των έργων καλούνται οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. ή τα
νομαρχιακά μητρώα επιχειρήσεις, κατά κατηγορίες ή εξειδικευμένες επιχειρήσεις, σύμφωνα
με τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων. Τα ίδια εφαρμόζονται και για την ανάθεση
έργων χωρίς διαγωνισμό, όπου αυτή επιτρέπεται.
2. Οταν το έργο ανήκει αποκλειστικά σε μια κατηγορία του Μ.Ε.ΕΠ. καλούνται οι επιχειρήσεις
της κατηγορίας αυτής.Ενα έργο θεωρείται ότι ανήκει αποκλειστικά σε μια κατηγορία αν
ανήκουν στην κατηγορία αυτή πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) των εργασιών του όλου
έργου. Για τον υπολογισμό του ποσοστού αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη τα απρόβλεπτα.
3. Αν το έργο περιλαμβάνει εργασίες διαφόρων κατηγοριών που καμιάς το ποσοστό δεν
ξεπερνά το όριο της προηγούμενης παραγράφου, στις δημοπρασίες καλούνται επιχειρήσεις
που είναι εγγεγραμμένες για όλες τις κατηγορίες του έργου ή κοινοπραξίες επιχειρήσεων που
να καλύπτουν τις καλούμενες κατηγορίες. Κατηγορία με ποσοστό εργασιών λιγότερο του
δέκα τοις εκατό (10%) δεν λαμβάνεται υπόψη, μπορεί όμως η διακήρυξη να ορίσει
διαφορετικά.
4. Αν το έργο περιλαμβάνει αποκλειστικά αντικείμενο εξειδικευμένων επιχειρήσεων του
Μ.Ε.ΕΠ., καλούνται στο διαγωνισμό οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στην αντίστοιχη
κατηγορία και οι εξειδικευμένες επιχειρήσεις αν υπάρχουν σε αντίστοιχες τάξεις. Τα δύο
τελευταία εδάφια της παραγράφου 2 εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή.
5.Σε περιπτώσεις ειδικών έργων που η κατασκευή τους απαιτεί εξειδικευμένες επιχειρήσεις
μπορεί η διακήρυξη να ορίσει πρόσθετες απαιτήσεις για τη συμμετοχή σε δημοπρασία. Στις
απαιτήσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνεται η υποχρεωτική σύμπραξη επιχειρήσεων
εξειδικευμένων για ορισμένες εργασίες του έργου ή τεχνικών του Μ.Ε.Κ., πέρα από τα
κατώτερα όρια της υποχρεωτικής στελέχωσης ή τεχνικού του Μ.Ε.Κ. που είναι εγγεγραμμένοι
για επιμέρους εργασίες μιας κατηγορίας.
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Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, που εκδίδεται
ύστερα από γνώμη του Τμήματος Κατασκευών του Συμβουλίου ΔημόσιωνΕργων της Γ.Γ.Δ.Ε.,
μπορεί να προστίθενται στη διακήρυξη επιπλέον όροι, όταν τούτο ενδείκνυται από το είδος
ή την πολυπλοκότητα του προς ανάθεση έργου.
6. Αν στη δημοπρασία καλούνται εργοληπτικές επιχειρήσεις μιας κατηγορίας, η τάξη
προσδιορίζεται από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας με τον οποίο δημοπρατείται το έργο.
Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου τα ποσοστά των απρόβλεπτων δαπανών
(απρόβλεπτα) λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη, όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο
3 του άρθρου 57 του παρόντος. Αν στη δημοπρασία καλούνται εργοληπτικές επιχειρήσεις
περισσότερων κατηγοριών ή κοινοπραξίες επιχειρήσεων περισσότερων κατηγοριών, η τάξη
για κάθε κατηγορία προσδιορίζεται από το αντίστοιχο μέρος του προϋπολογισμού. Τα πιο
πάνω εφαρμόζονται ανάλογα και για τις εξειδικευμένες επιχειρήσεις.
7. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις γίνονται δεκτές στις δημοπρασίες και σε κοινοπραξία αν δεν
το αποκλείει η διακήρυξη. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που κοινοπρακτούν και είναι της
αυτής κατηγορίας πρέπει να ανήκουν όλες σε μία από τις καλούμενες στη δημοπρασία τάξεις
και είτε να είναι όλες της ίδιας τάξης ή να διαφέρουν κατά μία τάξη. Η καθεμία από τις
επιχειρήσεις που κοινοπρακτούν, συμμετέχει στην κοινοπραξία με ποσοστό όχι μικρότερο
του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του προϋπολογισμού της υπηρεσίας του δημοπρατούμενου
έργου. Αν το έργο περιλαμβάνει εργασίες περισσότερων κατηγοριών το ποσοστό του
προηγούμενου εδαφίου αναφέρεται στον προϋπολογισμό της κάθε κατηγορίας.
8. Σε περίπτωση που εργοληπτική επιχείρηση κοινοπρακτεί με άλλη εργοληπτική επιχείρηση
της αμέσως ανώτερης τάξης της ίδιας κατηγορίας, τηρούνται οι σχετικές διατάξεις για τα
κατώτατα όρια ανάληψης δημόσιου έργου, που ισχύουν κάθε φορά για τις εργοληπτικές
επιχειρήσεις της ανώτερης τάξης.
9. Σε δημοπρασία δημόσιου έργου, που περιλαμβάνει περισσότερες από μία κατηγορίες και
η εργοληπτική επιχείρηση καλύπτει την καλούμενη τάξη της κύριας κατηγορίας, δεν ισχύουν
τα κατώτατα όρια για τις άλλες κατηγορίες του έργου, εφόσον η επιχείρηση είναι
εγγεγραμμένη σε αυτές τις κατηγορίες στην ίδια ή ανώτερη τάξη από την καλούμενη στη
δημοπρασία. Ως κύρια θεωρείται η μεγαλύτερη σε προϋπολογισμό κατηγορία.
10.Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην ίδια τάξη και κατηγορία
έργου του Μ.Ε.ΕΠ. μέχρι και την πέμπτη τάξη, επιτρέπεται να αναλάβουν έργα
προϋπολογισμού μεγαλύτερου από το ανώτατο όριο της τάξης τους μέχρι το είκοσι πέντε τοις
εκατό (25%) της διαφοράς μεταξύ του ανώτατου ορίου της τάξης τους και του ανώτατου
ορίου της επόμενης τάξης, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον δύο από τις επιχειρήσεις
αυτές συμμετέχουν στην κατανομή της κατασκευής του έργου ή στα κέρδη και τις ζημίες της
κοινοπραξίας, με ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) η καθεμιά. Οταν
κοινοπρακτούν επιχειρήσεις εγγεγραμμμένες στην έκτη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. για την ίδια
κατηγορία εργασιών, το ανώτατο όριο προϋπολογισμού διαμορφώνεται στα εξήντα
εκατομμύρια (60.000.000) ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσοστό συμμετοχής της
καθεμιάς στα κέρδη και τις ζημίες της κοινοπραξίας, ανέρχεται τουλάχιστον σε είκοσι
πέντε τοις εκατό (25%). Τα όρια της παραγράφου αυτής μπορεί να επανακαθορίζονται με
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων`Εργων, λαμβανομένου
υπόψη του δείκτη αναθεώρησης των τιμών των δημοσίων έργων, όπως καθορίζεται
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
11. Σε κάθε περίπτωση κοινοπραξίας όλες οι επιχειρήσεις που κοινοπρακτούν ευθύνονται
εις ολόκληρο για κάθε ευθύνη που προκύπτει από τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία.
Αρθρο 17 Συμβατικά Τεύχη
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1. Η διακήρυξη της δημοπρασίας μνημονεύει τα Συμβατικά Τεύχη και σχέδια που μαζί με τη
διακήρυξη αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση της εργολαβικής σύμβασης. Σε περίπτωση
απευθείας ανάθεσης τα τεύχη αυτά προσδιορίζονται με τη σύμβαση.
2. Τα τεχνικά Συμβατικά Τεύχη είναι σχέδια και κείμενα που δίνουν εικόνα του έργου που
πρόκειται να κατασκευαστεί και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο ανάδοχος με τη
σύμβαση (τεχνική περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων κλπ.).
3. Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας αποτελεί ένδειξη της προεκτίμησης του κόστους του
έργου και ανώτατο όριο προσφοράς, όταν η διακήρυξη δεν ορίζει ρητά ότι επιτρέπονται
προσφορές μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας ή αρνητικές εκπτώσεις,
ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής προσφοράς. Ο προϋπολογισμός μπορεί να
είναι αναλυτικός ή να περιλαμβάνει κατ` αποκοπή τίμημα για το έργο ή τμήματα του.
4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων`Εργων εγκρίνονται
ενιαία τιμολόγια εργασιών, ανάλογα με την κατηγορία και το μέγεθος των έργων και με την
προσβασιμότητα της περιοχής εκτέλεσης τους.
5. Τα τιμολόγια, μετά την έγκριση τους, ισχύουν υποχρεωτικά για όλους τους φορείς που
δημοπρατούν δημόσια έργα.
6. Οι τιμές των εργασιών των ενιαίων τιμολογίων αναπροσαρμόζονται, όπως ορίζεται στην
απόφαση και λαμβάνονται αυτούσιες ή σε συνδυασμό μεταξύ τους για τη σύνταξη των
προϋπολογισμών των έργων.
7. Στις τιμές του προϋπολογισμού και του τιμολογίου τόσο της υπηρεσίας όσο και της
προσφοράς περιλαμβάνεται κάθε σχετική δαπάνη, καθώς και τα γενικά έξοδα και όφελος της
εργοληπτικής επιχείρησης. Αν γίνεται ρητή μνεία στα σχετικά τεύχη μπορεί να διαχωρίζονται
οι τιμές και να προστίθεται στο τέλος ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους που ορίζεται σε
δεκαοκτώ τοις εκατό (18%), για έργα που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό
δημοσίων επενδύσεων ή άλλες πηγές με ανάλογες απαλλαγές και σε είκοσι οκτώ τοις εκατό
(28%) για τις άλλες περιπτώσεις.
8. Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας όταν είναι αναλυτικός ομαδοποιεί τις ομοειδείς
εργασίες με ένδειξη του αθροίσματος της δαπάνης κάθε ομάδας. Αν δεν υπάρχει τέτοια
ομαδοποίηση νοείται ότι το σύνολο των εργασιών είναι μία ομάδα. Σε έργα που η
προμετρηση των εργασιών είναι δύσκολη ή αδύνατη, όπως σε περιπτώσεις έργων
συντήρησης, μπορεί ο προϋπολογισμός να μην περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους
εργασιών αλλά μόνο την κατ` εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών
εργασιών και το γενικό σύνολο.
9. Οι προσφορές των διαγωνιζομένων ανάλογα με το σύστημα υποβολής προσφοράς
συντάσσονται είτε σε έντυπα της υπηρεσίας είτε βάσει υποδειγμάτων της υπηρεσίας, όπως
ορίζεται στη διακήρυξη.
Αρθρο 18 Τεύχος παρατηρήσεων
1. Οταν πρόκειται για έργα με προϋπολογισμό που υπερβαίνει το όριο για το οποίο γίνονται
δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις πρώτης τάξης, μπορεί η διακήρυξη να προβλέπει την
υποχρέωση των διαγωνιζομένων να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, Τεύχος
παρατηρήσεων για την τεχνική μελέτη και τα τεύχη, οικονομικά και συμβατικά, με τα οποία
δημοπρατείται το έργο. Για έργα με προϋπολογισμό που υπερβαίνει το όριο για το οποίο
γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις δεύτερης τάξης, η διακήρυξη μπορεί να ορίσει ότι
το τεύχος πρέπει να υποβληθεί σε οριζόμενη Προθεσμία πριν από τη δημοπρασία. Με το
Τεύχος παρατηρήσεων θα σχολιάζεται η ορθότητα της λύσης, το εφικτό της κατασκευής, θα
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επισημαίνονται τυχόν σφάλματα στο τεχνικό οικονομικό ή στο συμβατικό μέρος ή θα
αναφέρεται ότι διαπιστώθηκε το εφαρμόσιμο της μελέτης και δεν υπάρχουν παρατηρήσεις.
2. Το περιεχόμενο του τεύχους αυτού, που δεν αποτελεί συμβατικό στοιχείο, δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ποτέ για ερμηνεία της σύμβασης, αλλά χρησιμεύει μόνο για την εκτίμηση των
πραγμάτων κατά την ανάθεση του έργου και σαν αξιολογικό στοιχείο της εργοληπτικής
επιχείρησης κατά τις σχετικές διαδικασίες του Μέρους III. Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και
για το τεύχος παρατηρήσεων που υποβάλλεται με την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής
στη δημοπρασία με προεπιλογή, εφόσον ζητηθεί με την πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
3.Ευστοχία στο σχολιασμό μέσω του τεύχους παρατηρήσεων, έστω και εκ των υστέρων
διαπιστούμενη, θα αποτελεί ευνοϊκό στοιχείο για την αξιολόγηση του επιστημονικού
δυναμικού της επιχείρησης κατά τις διατάξεις για το Μ.Ε.Κ. και το Μ.Ε.ΕΠ., ανεξάρτητα από
την ανάληψη ή μη του έργου από την επιχείρηση που υπέβαλε το τεύχος.
Αρθρο 19 Βραβείο αξιολογότερων μελετών
1. Οταν εφαρμόζεται σύστημα προσφορών που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή, μπορεί
στη διακήρυξη να ορίζεται η καταβολή χρηματικού ποσού ως βραβείου σε αριθμό μελετών
που θα επιτύχουν την ανώτερη βαθμολογία στην αξιολόγηση. Ο αριθμός των μελετών που
βραβεύονται δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) και η βαθμολογία των βραβευμένων δεν
μπορεί να είναι μικρότερη από το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της ανώτερης προβλεπόμενης
στη διακήρυξη βαθμολογίας.
2. Το χρηματικό ποσό για κάθε βραβευόμενη μελέτη καθορίζεται ρητά από τη διακήρυξη και
δεν μπορεί να είναι ανώτερο από τα τρία χιλιοστά της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του
έργου. Τα ποσά των βραβείων πληρώνονται από τις πιστώσεις του έργου. Δεν καταβάλλεται
το βραβείο στον ανάδοχο του έργου για τον οποίο θεωρείται ότι συμψηφίζεται στο
εργολαβικό αντάλλαγμα.
Αρθρο 20 Προαπαιτούμενα συμμετοχής σε διαγωνισμό
1. Τα προαπαιτούμενα συμμετοχής σε ένα διαγωνισμό είναι τα προβλεπόμενα στα πρότυπα
τεύχη διακηρύξεων δημοσίων έργων τα οποία εγκρίθηκαν με την υπ` αριθμ.
Δ17α/02/115/Φ.Ν 443/3.8.2007 (ΦΕΚ1586 Β`) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, κατ` εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης της
παραγράφου 2 του άρθρου 15 του παρόντος.
2. Για τη συμμετοχή εργοληπτικής επιχείρησης οποιασδήποτε τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. σε
δημοπρασία δημοσίου έργου, το οποίο δεν εμπίπτει στο Πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού
δικαίου, απαιτείται η προσκόμιση αποκλειστικά και μόνο του πρωτοτύπου της βεβαίωσης
εγγραφής της στο Μ.Ε.ΕΠ..
3. Κατά την κατάθεση της προσφοράς κάθε προσφέρουσα εργοληπτική επιχείρηση
υποχρεούται να υποβάλει βεβαιώσεις των υπηρεσιών για την εξόφληση των ασφαλιστικών
εισφορών και τη φορολογική ενημερότητα για τα δημόσια έργα που εκτελεί μόνη της ή σε
κοινοπραξία.
4.Κάθε εργοληπτική επιχείρηση Μ.Ε.ΕΠ. προκειμένου να αναλάβει την εκτέλεση μέρους ή
του συνόλου δημοσίου έργου, ως ανάδοχος ή ως μέλος αναδόχου κοινοπραξίας ή ως μέλος
κατασκευαστικής κοινοπραξίας ή ως αναγνωρισμένος υπεργολάβος, σύμφωνα με το άρθρο
68 του παρόντος, πρέπει να μην έχει μέσα σε ολόκληρη τη χώρα, πριν από τη συμμετοχή της
σε διαγωνισμό, ανεκτέλεστο μέρος εργολαβιών δημοσίων έργων του δημόσιου τομέα,
ανώτερο από τα πιο κάτω όρια:
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Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις μέχρι και την έκτη τάξη, από το τριπλάσιο του ανώτατου
ορίου της τάξης τους, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της έβδομης τάξης, από το
τετραπλάσιο του μεγέθους "κύκλος εργασιών", όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση δ` της
παραγράφου 2 του άρθρου 99 του παρόντος και χρησιμοποιείται σαν παρανομαστής του
κλάσματος α1 του Τμήματος Α του Τύπου Κατάταξης ή από το τετραπλάσιο του μέσου όρου
του μεγέθους "κύκλος εργασιών", όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση α` της παραγράφου 2
του άρθρου 99 του παρόντος, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο. Για την εξεύρεση του μέσου
όρου ο κύκλος εργασιών, όπως ορίζεται ανωτέρω, διαιρείται δια του τρία (3). Κάθε χρόνο οι
εταιρείες υποβάλλουν στην υπηρεσία Μ.Ε.ΕΠ. τα στοιχεία του κύκλου εργασιών του
τελευταίου χρόνου, προκειμένου να επικαιροποιείται ο κύκλος εργασιών της τελευταίας
κάθε φορά τριετίας και να προκύπτει ο μέσος όρος αυτής σύμφωνα με τα ανωτέρω, ώστε να
διαμορφώνεται κάθε χρόνο και το όριο ανεκτέλεστου. Για τον υπολογισμό, σύμφωνα με τα
παραπάνω των ανεκτέλεστων υπολοίπων εργασιών εργοληπτικών επιχειρήσεων που είναι
εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. σε περισσότερες κατηγορίες έργων διαφορετικών τάξεων
λαμβάνεται υπόψη η μεγαλύτερη τάξη εγγραφής. Το όριο του ανεκτέλεστου υπόλοιπου
εργασιών κάθε έργου διαπιστώνεται με προσκόμιση βεβαίωσης του Μ.Ε.ΕΠ. ή της αρμόδιας
υπηρεσίας που εκτελεί το αντίστοιχο έργο και εκδίδεται μέσα στο προηγούμενο εξάμηνο πριν
από την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.
Ως έργα του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου νοούνται
τα έργα που ανατίθενται από τους φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου
14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α`), ανεξαρτήτως αν οι φορείς αυτοί εξαιρέθηκαν του πεδίου
εφαρμογής της διάταξης αυτής. Στο όριο ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών δεν
υπολογίζονται τα έργα που κατασκευάζονται με μερική ή και ολική αυτοχρηματοδότηση. Με
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων`Εργων μπορούν να
αναπροσαρμόζονται, κατά τις τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ., τα όρια του ανεκτέλεστου μέρους
συμβάσεων δημοσίων έργων που εκτελούνται στην ημεδαπή και τα οποία δεν πρέπει να
υπερβαίνουν οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικές επιχειρήσεις, προκειμένου να
αναλάβουν την εκτέλεση του συνόλου ή μέρους δημόσιου έργου, ως ανάδοχοι ή μέλη
αναδόχου κοινοπραξίας ή μέλη κατασκευαστικής κοινοπραξίας ή αναγνωρισμένοι
υπεργολάβοι. Για την αναπροσαρμογή των ορίων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημοσίων Εργων λαμβάνει υπόψη ιδίως την ανάγκη δίκαιου καταμερισμού των έργων
μεταξύ των τάξεων του Μ.Ε.ΕΠ. και το μέγεθος των επιχειρήσεων της κάθε τάξης. Με την ίδια
απόφαση καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης της μη υπέρβασης του ως άνω ορίου, καθώς και
οι φορείς, τα έργα των οποίων υπολογίζονται στο ανεκτέλεστο μέρος.
5. Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων χορηγείται σε κάθε εργοληπτική
επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. "ενημερότητα πτυχίου", η οποία, σε συνδυασμό με τη
βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά
"επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών" κατά την έννοια του άρθρου 151 του
παρόντος και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταθέτουν
τα επιμέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς. Για την έκδοση και χορήγηση της
"ενημερότητας πτυχίου" οι εργοληπτικές επιχειρήσεις υποβάλλουν σε τακτά χρονικά
διαστήματα, στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους σε
διαγωνισμούς, όπως αυτά ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.
Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία υποβολής τους, ο χρόνος ισχύος της
"ενημερότητας πτυχίου", η διαδικασία ανανέωσης της, οι συνέπειες εκ της μη υποβολής της
σε διαγωνισμό, ο χρόνος εφαρμογής του μέτρου και κάθε σχετικό θέμα, ορίζονται με την υπ`
αριθμ. Δ15/οικ/24298/28.7.2005 ( ΦΕΚ 1105 Β`) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων.
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Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων μπορεί να
επανακαθορίζονται τα ανωτέρω στοιχεία.
6. Για τη συμμετοχή σε δημοπρασία και την υποβολή οικονομικής προσφοράς απαιτείται η
κατάθεση εγγύησης συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος.
7. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που συμμετέχουν, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή
ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε μορφής οντότητα, σε διαγωνιστική διαδικασία ή
διαδικασία ανάθεσης κατασκευής έργων του δημοσίου ή των νομικών προσώπων του
ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του ν. 3310/2005, με
οικονομικό αντικείμενο ή αντάλλαγμα ανώτερο του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ,
είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, προκειμένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της συνδρομής
των λόγων αποκλεισμού από τις διαγωνιστικές διαδικασίες ή τις διαδικασίες ανάθεσης
σύμφωνα με τις Οδηγίες περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων δημοσίων
έργων, όπως εκάστοτε ισχύουν.
8. Με το φάκελο προσφοράς υποβάλλεται και βεβαίωση τράπεζας, που λειτουργεί νόμιμα
στην Ελλάδα, για την πιστοληπτική ικανότητα της εργοληπτικής επιχείρησης, εφόσον
δημοπρατείται ή ανατίθεται έργο προϋπολογισμού μεγαλύτερου από το ανώτατο όριο της
τέταρτης τάξης.
9. Μαζί με την κατάθεση της προσφοράς οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. επιχειρήσεις
καταθέτουν και αποδεικτικό ή νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο του, καταβολής στην
εργοληπτική οργάνωση στην οποία ανήκουν των εισφορών τους που αντιστοιχούν στο χρόνο
διεξαγωγής της δημοπρασίας.
10.Η μη προσκόμιση των ανωτέρω στοιχείων αποτελε λόγο αποκλεισμού της επιχείρησης
από το διαγωνισμό και επιβολής των προβλεπόμενων από το νόμο διοικητικών ποινών.
Αρθρο 21 Επιτροπή διαγωνισμού
1. Στα έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του
Μ.Ε.ΕΠ., χωρίς να συνυπολογίζονται τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), η Επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρία υπηρεσιακά
μέλη, που ορίζονται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας που διενεργεί τη δημοπρασία/Ενα
από τα μέλη της επιτροπής ορίζεται ως πρόεδρος. Για την επιτροπή ορίζεται και αριθμός
αναπληρωματικών μελών που αναπληρώνουν κατά τη σειρά που διορίζονται, οποιαδήποτε
από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται. Τα μέλη της επιτροπής
διαγωνισμού μπορεί να ορίζονται για τη διενέργεια περισσότερων διαγωνισμών.
2. Στην περίπτωση αυτή παρίσταται και ένας (1) εκπρόσωπος των εργοληπτικών
οργανώσεων, που υποδεικνύεται από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις με τον
αναπληρωτή του, χωρίς να μετέχει στις διαδικασίες του διαγωνισμού.
3. Στα έργα συνολικού προϋπολογισμού ανώτερου του οριζόμενου στην παράγραφο 1, η
Επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από:
α) Τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους φορέων του δημοσίου τομέα, που έχουν την
αντίστοιχη δυνατότητα, ανάλογα με τα στελέχη που διαθέτουν οι υπηρεσίες για την
αξιολόγηση δημοπρατούμενου τεχνικού έργου. Αν το έργο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από
φορέα άλλον από το φορέα κατασκευής, το ένα από αυτά τα μέλη προέρχεται από το φορέα
που θα χρησιμοποιήσει το έργο.
β) Εναν (1) εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α. που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από την Τοπική
Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού όταν πρόκειται για έργα νομαρχιακού επιπέδου,
από την Τοπική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού της έδρας της διανομαρχιακής
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υπηρεσίας, όταν πρόκειται για τα έργα της και από την Κεντρική Ενωση Δήμων και
Κοινοτήτων σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.
γ) Εναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (TEE), που υποδεικνύεται
με τον αναπληρωτή του από τα αρμόδια όργανα του TEE. Οταν πρόκειται για έργα εθνικού ή
διανομαρχιακού επιπέδου ο εκπρόσωπος ορίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή του TEE.
δ) Εναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων που ορίζεται με τον αναπληρωτή του
από τους υποδεικνυόμενους από τις πανελλήνιες σχετικές οργανώσεις. Σε περίπτωση που
υπάρχουν εργοληπτικές οργανώσεις που καλύπτουν σε ικανοποιητικό βαθμό
αντιπροσωπευτικότητας τις εργοληπτικές επιχειρήσεις ενός νομού, ο πιο πάνω εκπρόσωπος
υποδεικνύεται από τις οργανώσεις αυτές όταν πρόκειται για έργα νομαρχιακού επιπέδου του
Νομού αυτού.
Για την υπόδειξη του ανωτέρω εκπροσώπου της περίπτωσης (δ), καλούνται οι σχετικές
ενώσεις να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο. Σε περίπτωση που οι διάφορες ενώσεις
υποδείξουν διάφορα πρόσωπα ως εκπροσώπους, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δη-μοσίωνΕργων επιλέγει το τακτικό και αναπληρωματικό μέλος από τα πρόσωπα που
προτάθηκαν.
4. Η Επιτροπή διαγωνισμού της παραγράφου 3, συγκροτείται από την προϊσταμένη αρχή του
φορέα κατασκευής του έργου. Από τα μέλη της περίπτωσης α` της παραγράφου 3 ορίζεται ο
πρόεδρος της επιτροπής με τον αναπληρωτή του. Στην επιτροπή ορίζεται και αριθμός
αναπληρωματικών μελών της περίπτωσης α` της προηγούμενης παραγράφου, που
αναπληρώνουν κατά τη σειρά που διορίζονται οποιαδήποτε από τα τακτικά αυτά μέλη που
τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται. Το έργο της επιτροπής διεξάγεται με επιμέλεια του
προέδρου.
5. Οι φορείς κατασκευής που συστηματικά δημοπρατούν έργα μπορεί να συγκροτούν σε
ετήσια βάση επιτροπές διαγωνισμού σε επίπεδο νομαρχιακό, διανομαρχιακό και εθνικό για
το σύνολο των έργων τους ή κατά κατηγορίες. Στην περίπτωση αυτή διαδικασίες
δημοπρασιών που άρχισαν μέσα στο έτος συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την ίδια
επιτροπή και μετά τη λήξη του έτους. Η ύπαρξη επιτροπών σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη
συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού συγκεκριμένου έργου ή έργων. Για τα νομαρχιακού
επιπέδου έργα όλων των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μπορεί
η επιτροπή σε ετήσια βάση να συγκροτηθεί ενιαία για όλα τα έργα των υπηρεσιών αυτών.
Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή συγκροτείται από το Νομάρχη. Στις επιτροπές ετήσιας
βάσης, το μέλος που εκπροσωπεί το φορέα χρησιμοποίησης του έργου, μπορεί να ορίζεται
από την αρχή ή σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση με αντίστοιχο προσδιορισμό και του μέλους
αντί του οποίου συμμετέχει στην επιτροπή. Οι αποφάσεις συγκρότησης όλων των επιτροπών
διαγωνισμού, κοινοποιούνται στα διοριζόμενα μέλη και τις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες και
ανακοινώνονται με τοιχοκόλληση στο κατάστημα της υπηρεσίας που την εκδίδει χωρίς να
απαιτείται άλλος τύπος δημοσιότητας.
6. Οι φορείς του δημόσιου τομέα που δεν εκτελούν συστηματικά έργα μπορεί γενικά ή σε
συγκεκριμένη περιοχή να μη συστήσουν ιδιαίτερη επιτροπή διαγωνισμού αλλά να
απευθύνονται σε Επιτροπή διαγωνισμού που έχει συγκροτηθεί σε αντίστοιχο επίπεδο από τη
Γ.Γ.Δ.Ε. ή τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
7. Για τα μέλη των περιπτώσεων β`, γ` και δ` της παραγράφου 3 οι φορείς που τα
υποδεικνύουν αποστέλλουν σχετικούς ετήσιους πίνακες εκπροσώπων, από τους οποίους
ορίζονται τα αντίστοιχα μέλη των επιτροπών. Αν οι πίνακες αυτοί δεν περιέλθουν στην
αρμόδια για τον ορισμό της επιτροπής αρχή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη σχετική
πρόσκληση, η αρχή μέχρις ότου της περιέλθουν σχετικοί πίνακες ορίζει τα αντίστοιχα μέλη
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των επιτροπών διαγωνισμού από πρόσωπα που έχουν την αντίστοιχη ιδιότητα για να
υποδειχθούν. Οι πίνακες μπορεί να συμπληρώνονται ή να αντικαθίστανται από το φορέα που
υποδεικνύει τα μέλη.
8. Για τις προσφορές που υποβάλλονται με τα συστήματα των περιπτώσεων δ`, στ` και ζ του
άρθρου 4 του παρόντος και για την περίπτωση ειδικών ή μεγάλων έργων οι επιτροπές
διαγωνισμού συμπληρώνονται με απόφαση της προϊσταμένης αρχής και με άλλα μέλη που
έχουν την κατάλληλη επιστημονική κατάρτιση και που δεν μπορεί να είναι περισσότερα από
τέσσερα (4). Η επεξεργασία των στοιχείων για την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να
ανατεθεί με την απόφαση αυτή σε κλιμάκιο της όλης επιτροπής. Με την απόφαση
καθορίζονται και τα μέλη του κλιμακίου.
9. Κατ` εξαίρεση η προϊσταμένη αρχή, για έργα που παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα,
μπορεί να εφαρμόσει τις παραγράφους 3 έως 8, έστω και αν τα έργα αυτά έχουν
προϋπολογισμό μικρότερο από το όριο της παραγράφου 3.
10. Οι επιτροπές διαγωνισμού οφείλουν να παραδώσουν την εισήγηση τους έγκαιρα, ώστε
η αρμόδια αρχή να αποφασίσει για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού μέσα στην Προθεσμία
ισχύος των προσφορών.
11. Για τη συγκρότηση και λειτουργία των ανωτέρω επιτροπών διαγωνισμού εφαρμόζονται
συμπληρωματικά οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999.
Αρθρο 22 Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης προσφορών
1. Η ανοιχτή δημοπρασία και η φάση υποβολής των προσφορών στη δημοπρασία με
προεπιλογή διεξάγονται ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης υποβολής των προσφορών τη 10η
π.μ.. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την αρχικά ορισθείσα
ημέρα ή αν κατά την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμιά προσφορά, διενεργείται σε
οποιαδήποτε άλλη ημέρα, η οποία ορίζεται με πράξη της προϊσταμένης αρχής. Η πράξη αυτή
γνωστοποιείται σε όσους ενδιαφερόμενους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού, πέντε (5)
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία του διαγωνισμού με τον τρόπο που
ορίζεται στη διακήρυξη. Εφόσον και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η
διεξαγωγή του διαγωνισμού ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα
ημερομηνία διεξαγωγής, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο
προηγούμενων εδαφίων. Σε περίπτωση που και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν διεξαχθεί ο
διαγωνισμός ή δεν υποβληθεί καμιά προσφορά, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται. Με
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, η οποία τίθεται
σε ισχύ ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί για
διαγωνισμούς που διεξάγονται με τα συστήματα μελέτη- κατασκευή και μερική ή ολική
αυτοχρηματοδότηση του έργου με διάφορα ανταλλάγματα, να ορίζεται διαφορετική ημέρα
υποβολής των προσφορών, καθώς και μία (1) ακόμη ημέρα διεξαγωγής διαγωνισμών. Με
αποφάσεις των κατά τόπους νομαρχών και για διαγωνισμούς που διεξάγονται σε νησιά
μπορεί να καθορίζεται μία (1) επιπλέον ημέρα της εβδομάδας για τη διεξαγωγή των
δημοπρασιών των φορέων του νομού.
2.Η κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της οικονομικής προσφοράς σε
δημοπρασία δημοσίου έργου, το οποίο δεν εμπίπτει στο Πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού
δικαίου γίνεται αυτοπροσώπως, για ατομική επιχείρηση από το φυσικό πρόσωπο που την
ασκεί, για ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρεία από το νόμιμο εκπρόσωπο ή
εξουσιοδοτημένο ομόρρυθμο εταίρο της, για την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης από
εξουσιοδοτημένο διαχειριστή και για ανώνυμη εταιρεία από εξουσιοδοτημένο μέλος του
Διοικητικού της Συμβουλίου.
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Σε περίπτωση κοινοπραξίας την προσφορά καταθέτουν είτε όλοι οι κοινοπρακτούντες, ο
καθένας νόμιμα εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος όπως παραπάνω, είτε ένας από
τους κοινοπρακτούντες που ορίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ως κοινός εκπρόσωπος
της κοινοπραξίας. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζόμενων
εργοληπτικών επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών από τον ίδιο εκπρόσωπο.
3. Οι οικονομικές προσφορές στις δημοπρασίες υποβάλλονται πάντα μέσα σε σφραγισμένο
φάκελο που αναγράφει τον τίτλο της εργοληπτικής επιχείρησης και την επιγραφή
"οικονομική προσφορά για το έργο...". Τα λοιπά έγγραφα και δικαιολογητικά που έχουν
ζητηθεί από τη διακήρυξη, παραδίδονται σε χωριστό ανοιχτό φάκελο, στον οποίο περιέχονται
και τα κατά νόμο μηχανόσημα των συμβατικών τευχών που υπολογίζονται με βάση τον
προϋπολογισμό της υπηρεσίας. Αν η προσφορά περιλαμβάνει και τεχνικές προτάσεις του
υποψηφίου (σύστημα μελέτη και κατασκευή), η τεχνική προσφορά υποβάλλεται σε τρίτο
ιδιαίτερο κλειστό φάκελο.
4. Οι οικονομικές προσφορές (Τιμολόγιο προσφοράς - προϋπολογισμός, έντυπο προσφοράς
εκπτώσεων κλπ.) υπογράφονται πάντοτε από το νόμιμο εκπρόσωπο της εργοληπτικής
επιχείρησης ή κοινοπραξίας, ο οποίος μονογράφει τις προσφορές και κατά φύλλο.
Μονογραφές που τυχόν λείπουν μπορεί να συμπληρωθούν ενώπιον της επιτροπής
διαγωνισμού μετά το άνοιγμα των προσφορών. Αν ο ενδιαφερόμενος αρνηθεί να
μονογράψει, τότε μονογράφει η επιτροπή τα σχετικά φύλλα και η προσφορά θεωρείται
ισχυρή.
5. Η έναρξη παραλαβής κηρύσσεται από τον πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισμού μισή ώρα
πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η
παράδοση προσφορών που έχει έγκαιρα αρχίσει συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του
πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης
από τον πρόεδρο της επιτροπής με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την
κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
6. Η κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων, των οικονομικών
προσφορών, καθώς και των τεχνικών προσφορών, στις περιπτώσεις που προβλέπεται κατά
το νόμο η υποβολή τους, γίνεται ταυτόχρονα. Οταν ως κριτήριο ανάθεσης επιλέγεται η
χαμηλότερη τιμή κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του παρόντος, η παραλαβή και η
εξέταση των προσφορών στην ανοικτή δημοπρασία γίνεται από την Επιτροπή διαγωνισμού
αυθημερόν, σε δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο
των δικαιολογητικών συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονομικών
προσφορών και την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.
7. Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών, η
Επιτροπή διαγωνισμού ελέγχει τη νομιμοποίηση των προσώπων που τα υποβάλλουν, εκτός
της περιπτώσεως της ταχυδρομικής αποστολής των προσφορών, όταν αυτή επιτρέπεται κατά
τις κείμενες διατάξεις. Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρούνται κατά σειρά
κατάθεσης τους στο πρακτικό της δημοπρασίας, στο οποίο ειδικότερα γράφονται η σειρά
προσέλευσης, η επωνυμία της εργοληπτικής επιχείρησης, η τάξη και κατηγορίας της, ο
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, καθώς και η εκπλήρωση άλλων τυχόν τυπικών
προϋποθέσεων που απαιτεί η διακήρυξη. Ολοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα
αριθμό προσέλευσης των ενδιαφερομένων, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και
μονογράφονται από τα μέλη της επιτροπής. Μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των
προσφορών και καταγραφής των δικαιολογητικών συμμετοχής, ελέγχεται και επιστρέφεται
το πρωτότυπο της βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και ακολουθεί αμέσως η αποσφράγιση
των οικονομικών προσφορών και ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους τα οποία
καταχωρούνται στο πρακτικό. Η διαδικασία περατώνεται την ίδια ημέρα με την υπογραφή
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των υποβληθέντων δικαιολογητικών και των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων
από τα μέλη της επιτροπής. Η μη υποβολή οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά συμμετοχής
που προβλέπονται στη διακήρυξη καθιστά την προσφορά απαράδεκτη.
8. Ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών
ολοκληρώνεται την ημέρα της δημοπρασίας και διενεργείται κατά τη σειρά της μειοδοσίας,
αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια
ημέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10)
πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται
τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε
ημέρα και ώρα που ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της
υπηρεσίας.
9. Η εφαρμογή της όλης διαδικασίας καταχωρείται στο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού
ή σε παράρτημα του που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της. Ακολουθεί
ανακοίνωση του προέδρου της επιτροπής, σε πίνακα της υπηρεσίας στην οποία διεξάγονται
οι ανοιχτές συνεδριάσεις της, με την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους ότι το
πρακτικό διατίθεται για ενημέρωση τους και ότι μπορούν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την
ανωτέρω ανακοίνωση να υποβάλουν όλες τις τυχόν ενστάσεις τους, οι οποίες απευθύνονται
στην προϊσταμένη αρχή.
10. Αν κατά του ανωτέρω πρακτικού δεν υποβληθούν ενστάσεις, η επιτροπή διαγωνισμού
ολοκληρώνει το πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και το υποβάλλει στην
προϊσταμένη αρχή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα, επιφυλασσομένων των διατάξεων του
άρθρου 27 του παρόντος. Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή διαγωνισμού τις διαβιβάζει
μαζί με το πρακτικό και τη γνώμη της στην προϊσταμένη αρχή, η οποία εκδικάζει τις ενστάσεις,
αποφασίζει και τελικά εγκρίνει το αποτέλεσμα.
Αρθρο 23 Διαδικασία με προεπιλογή
1. Για την εφαρμογή της διαδικασίας δημοπράτησης έργου με προεπιλογή, σύμφωνα με την
περίπτωση β` του άρθρου 3 του παρόντος, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, μετά από γνώμη του Τμήματος
Κατασκευών του Συμβουλίου Δημόσιων Εργων της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων.
2. Η δημοπρασία με προεπιλογή διεξάγεται ως εξής: Αρχικά εκδηλώνουν ενδιαφέρον
συμμετοχής όλοι όσοι θεωρούν ότι διαθέτουν τα προσόντα που προδιαγράφονται στη
διακήρυξη. Ακολουθεί προεπιλογή και πρόσκληση για συμμετοχή στην κυρίως δημοπρασία
και επίδοση προσφοράς εκείνων που έχουν προεπιλεγεί.
3. Η διακήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από μέρους εργοληπτικών επιχειρήσεων
που επιθυμούν να επιλεγούν για να συμμετάσχουν στη δημοπρασία αυτή περιέχει στοιχεία
ανάλογα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 15 του παρόντος Κώδικα και
επιπλέον περιέχει την πιθανολογούμενη ημερομηνία που οι προεπιλεγόμενοι θα κληθούν να
υποβάλουν προσφορά. Για την προεπιλογή δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης αλλά η
διακήρυξη αναφέρει την απαιτούμενη εγγύηση για τη συμμετοχή στο στάδιο υποβολής των
προσφορών.
4. Περίληψη της διακήρυξης για την εκδήλωση ενδιαφέροντος στις δημοπρασίες με
προεπιλογή δημοσιεύεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την τελευταία
ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων, όπως ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του
άρθρου 15 του παρόντος.
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5. Η κατάθεση των αιτήσεων για εκδήλωση ενδιαφέροντος, που συνοδεύεται από τα
δικαιολογητικά που προβλέπει η διακήρυξη, γίνεται στην έδρα της υπηρεσίας που ορίζει η
διακήρυξη. Μπορεί με τη διακήρυξη να ορίζεται και άλλος τρόπος παραλαβής αιτήσεων,
όπως και να παρέχεται η δυνατότητα αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς ή με
οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς ειδική εξουσιοδότηση.
6. Μετά τη λήξη της Προθεσμίας που έχει ταχθεί για τη συγκέντρωση αιτήσεων για την
εκδήλωση ενδιαφέροντος για προεπιλογή, η αρμόδια υπηρεσία διαβιβάζει το σύνολο των
αιτήσεων με τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν στην επιτροπή προεπιλογής. Η επιτροπή
αυτή που συγκροτείται από την προϊσταμένη αρχή δεν μπορεί να έχει περισσότερα από επτά
(7) μέλη και αποφασίζει για τη συγκεκριμένη προεπιλογή με σχετικό πρακτικό στο οποίο
περιλαμβάνει και όλα τα στοιχεία που έλαβε υπόψη της. Κατάλογος με τις εργοληπτικές
επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτηση τοιχοκολλάται στο κατάστημα της αρμόδιας αρχής.
7. Η επιλογή στηρίζεται στη μελέτη των φακέλων των ενδιαφερομένων και στα κριτήρια της
εγγραφής τους στο Μ.Ε.ΕΠ., που εκτιμώνται ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Το
αποτέλεσμα της προεπιλογής ανακοινώνεται εγγράφως από την αρμόδια υπηρεσία σε όλους
όσους υπέβαλαν αίτηση είτε έχουν επιλεγεί είτε όχι. Οι ενστάσεις για την προεπιλογή
υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του παρόντος.
8. Οι προσκλήσεις για υποβολή προσφοράς από εργοληπτικές επιχειρήσεις που
προεπελέγησαν κατά τη διαδικασία προεπιλογής, στέλνονται στους παραλήπτες επί
αποδείξει μέσα στις Προθεσμίες της παραγράφου 8 του άρθρου 15 του παρόντος, που
αντιστοιχούν στο σύστημα και το είδος του διαγωνισμού. Οταν μετά την προεπιλογή κληθούν
οι επιλεγέντες να υποβάλουν προσφορά, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 22 του παρόντος.
Αρθρο 24 Εγγύηση συμμετοχής - Χρόνος ισχύος των προσφορών
1.Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ορίζεται πάντοτε στη διακήρυξη σταθερό για όλους τους
ενδιαφερόμενους και προσδιορίζεται στο δύο τοις εκατό (2%) της προϋπολογιζόμενης αξίας
του έργου, με ανάλογη στρογγύλευση. Σε περιπτώσεις που το έργο είναι ιδιαίτερα σημαντικό
ή επείγον, η εγγύηση συμμετοχής μπορεί να καθορίζεται μέχρι τέσσερα τοις εκατό (4%) της
προϋπολογιζόμενης αξίας με ανάλογη επίσης στρογγύλευση. Η εγγύηση συμμετοχής
παρέχεται, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5.
2. Οι προσφορές που υποβάλλονται στους διαγωνισμούς για την ανάθεση των δημοσίων
έργων δεσμεύουν τους προσφέροντες για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, μέσα στο οποίο
πρέπει να συναφθεί η σύμβαση. Οταν στο διαγωνισμό υποβάλλονται και τεχνικές
προσφορές, ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε δέκα (10) μήνες. Ειδικότερα στους
διαγωνισμούς που υπόκεινται εκ του νόμου στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ως άνω χρόνος ισχύος των προσφορών προσαυξάνεται κατά τρεις
(3) επιπλέον μήνες αντίστοιχα. Στα έργα που ανατίθενται με το σύστημα προσφοράς του
άρθρου 11 του παρόντος, ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται από τη διακήρυξη.
3. Επιτρέπεται, οι εγγυητικές επιστολές για τη συμμετοχή, να έχουν Προθεσμία ισχύος, που
όμως θα υπερβαίνει κατά τριάντα (30) ημέρες τον προδιαγραφόμενο χρόνο ισχύος των
προσφορών.
4. Η εγγύηση συμμετοχής των τριών πρώτων κατά σειρά μειοδοσίας υποψηφίων
επιστρέφεται μετά την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις συμμετοχής τωνάλλων
διαγωνιζόμενων αποδίδονται μετά την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ή και
νωρίτερα αν το ζητήσει ο ενδιαφερόμενος που δεν υπέβαλε ένσταση και η αρχή που
διενεργεί το διαγωνισμό δεν πιθανολογεί την ανατροπή του αποτελέσματος με ενδεχόμενη
την ανακήρυξη του ως αναδόχου.
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5.Η εγγύηση συμμετοχής των προηγούμενων παραγράφων, παρέχεται με εγγυητικές
επιστολές του Ταμείου Συντάξεων Εργοληπτών Δημόσιων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή τραπεζών
που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής
Ενωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.
Μπορεί επίσης να παρέχεται και με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού ή χρεογράφων που προβλέπεται
η τέτοια χρήση τους και με την τιμή που προβλέπουν για αυτά οι ειδικές διατάξεις.
Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές πρέπει, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία,
να απευθύνονται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, ή στο φορέα κατασκευής ή στον
κύριο του έργου, να αναφέρουν σαφώς τα στοιχεία της επιχείρησης υπέρ της οποίας
παρέχονται, τον τίτλο του έργου, το ποσό για το οποίο παρέχεται η εγγύηση και το χρόνο
ισχύος, όπως αυτά προβλέπονται στη διακήρυξη, επιπλέον δε να περιλαμβάνουν παραίτηση
του εγγυητή από το δικαίωμα διζήσεως και υπόσχεση για την απροφάσιστη καταβολή του
ποσού, εντός πέντε (5) το πολύ εργασίμων ημερών από την ημέρα λήψεως της σχετικής
ειδοποίησης.
6.Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, αν η
προσφορά που υποβάλλεται δεν τηρεί τους βασικούς όρους της διακήρυξης και των τευχών
δημοπράτησης από μέρους της εργοληπτικής επιχείρησης. Η απόφαση κατάπτωσης της
εγγύησης εκδίδεται μετά από γνώμη του Συμβουλίου Δημόσιων Εργων.
Αρθρο 25 Ενστάσεις κατά τις διαδικασίες δημοπρασιών
Ενστάσεις κατά του κύρους των δημοπρασιών μπορεί να υποβληθούν μόνο από επιχειρήσεις
που συμμετέχουν στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκαν από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας του. Οι ενστάσεις μπορεί να υποβληθούν μόνο για τα στάδια προεπιλογής,
κατάθεσης προσφορών και αξιολόγησης και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο
στάδιο.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση του
αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου και απευθύνονται στην προϊσταμένη αρχή η οποία
και αποφασίζει.
Άρθρο 25Α Παράβολο
1. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης του άρθρου 25, προσκομίζεται, με την υποβολή
της ένστασης, παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,05 επί τοις χιλίοις
(0,05 %ο) επί της προϋπολογισμένης αξίας του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), το ύψος
του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και μεγαλύτερο
των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο.
Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Προϊσταμένης Αρχής, αν γίνει αποδεκτή η ένσταση
από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζονται το ποσοστό του
παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών.»
Αρθρο 26 Ανάδειξη αναδόχου κατασκευής έργων
1. Η ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων γίνεται υποχρεωτικά στην εργοληπτική
επιχείρηση ή κοινοπραξία η οποία προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή, υπό τον όρο ότι καλύπτει
όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό. Αν η ισχύς της προσφοράς του
αναδειχθέντος μειοδότη έχει λήξει και δεν συμφωνεί στην παράταση ισχύος της προς το
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σκοπό σύναψης της σύμβασης, η προϊσταμένη αρχή απευθύνεται στο δεύτερο κατά σειρά
μειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισμό αν αυτός συμφωνεί στην παράταση και
ούτω καθεξής, υπό την επιφύλαξη και στην περίπτωση αυτή, των διατάξεων του άρθρου 27
του παρόντος.
2. Μετά τον κατά νόμο έλεγχο της νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης από το Ελεγκτικό
Συνέδριο και πριν από τη σύναψη της σύμβασης, η προϊσταμένη αρχή ζητεί από την
εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία που αναδείχθηκε μειοδότρια, τάσσοντας την κατά την
κρίση της αναγκαία Προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών,
να προσκομίσει εκ νέου, επικαιροποιημένα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής που
προσκομίσθηκαν στο διαγωνισμό και έχει τυχόν λήξει ο χρόνος ισχύος τους, επιπλέον δε, σε
κάθε περίπτωση, πιστοποιητικό περί μη κηρύξεως σε πτώχευση, εκκαθάριση και
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να φέρει απαραίτητα χρόνο έκδοσης
μετά την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της υπηρεσίας. Αν η τεθείσα Προθεσμία
παρέλθει άπρακτη ή αν τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή αν εξέλιπαν οι
προϋποθέσεις υπό τις οποίες έγινε δεκτός στο διαγωνισμό ο μειοδότης, εξετάζεται η ανάθεση
της κατά- σκευής στην αμέσως επόμενη, κατά σειρά μειοδοσίας, εργοληπτική επιχείρηση ή
κοινοπραξία υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και ούτω καθεξής έως ότου καταστεί δυνατή η
ανάθεση, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 27 του παρόντος. Η μη έγκαιρη προσκόμιση των ως
άνω δικαιολογητικών, για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα του μειοδότη, έχει ως
συνέπεια την άμεση κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και αποτελεί λόγο
πειθαρχικής δίωξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 82 και επόμενα του παρόντος. Σε
περίπτωση μειοδότριας κοινοπραξίας, τις συνέπειες του προηγούμενου εδαφίου υφίσταται
το υπαίτιο μέλος της.
3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται υποχρεωτικά και στην
περίπτωση διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού επιχειρήσεων, όταν η ανάθεση
γίνεται με βάση την οικονομική προσφορά των διαγωνιζόμενων. Στις περιπτώσεις
διαγωνισμών με τα συστήματα προσφοράς: α) μελέτη και κατασκευή, β) αξιοποίηση
ακινήτων με αντιπαροχή και γ) μερική ή ολική αυτοχρηματοδότηση του έργου με διάφορα
ανταλλάγματα, ο ανάδοχος αναδεικνύεται κατά τις ειδικές περί αυτών διατάξεις.
Αρθρο 27 Εγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας
1. Η δημοπρασία δεν ολοκληρώνεται πριν εγκριθεί το αποτέλεσμα της από την προϊσταμένη
αρχή.
2. Η διαδικασία ή και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας ακυρώνεται πριν από την έκδοση της
κατακυρωτικής απόφασης με αιτιολογημένη απόφαση της προϊσταμένης αρχής, ενώ και η
εκδοθείσα απόφαση κατακύρωσης ανακαλείται από την ίδια, πριν από τη σύναψη της
σύμβασης, εφόσον συντρέχει έστω και μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού εμφιλοχώρησαν παραβιάσεις των κειμένων
διατάξεων ή των όρων της διακήρυξης, οι οποίες επηρεάζουν το αποτέλεσμα της
δημοπρασίας και δεν μπορούν να αποκατασταθούν αλλιώς παρά με την ακύρωση του
αποτελέσματος.
β) Η οικονομική προσφορά του τελικού μειοδότη κρίνεται μη ικανοποιητική για τον κύριο του
έργου. Στην περίπτωση αυτή, για την ακύρωση απαιτείται γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου
του Υπουργείου στο οποίο υπάγεται ή από το οποίο εποπτεύεται η αναθέτουσα αρχή, ή το
τεχνικό συμβούλιο της οικείας περιφέρειας, όταν στο οικείο Υπουργείο δεν υφίσταται τεχνικό
συμβούλιο και όταν αναθέτουσες αρχές είναι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης Α` και Β`
βαθμού ή ενώσεις ή νομικά πρόσωπα των οργανισμών αυτών.
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γ) Ο συναγωνισμός δεν υπήρξε επαρκής ή υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι οι διαγωνιζόμενοι
συνεννοήθηκαν για να αποφύγουν τον πραγματικό συναγωνισμό. Σε περίπτωση ακύρωσης
του αποτελέσματος της δημοπρασίας ή ανάκλησης της σχετικής απόφασης λόγω
συνεννόησης των διαγωνιζομένων, οι συνεννοηθέντες αποκλείονται από την καθ`
οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή στην εκτέλεση του προς ανάθεση έργου και κινείται εναντίον
τους υποχρεωτικά, με πρωτοβουλία της προϊσταμένης αρχής, η προβλεπόμενη από τις
κείμενες διατάξεις πειθαρχική διαδικασία.
3. Η προϊσταμένη αρχή μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση της, αν διαπιστώσει ότι
εμφιλοχώρησαν λάθη ή παραλείψεις κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού, να ακυρώσει
μερικά τη διαδικασία της δημοπρασίας ή να αναμορφώσει το αποτέλεσμα της ή να διατάξει
την επανάληψη της από το σημείο που συντελέστηκε το λάθος ή η παράλειψη.
4. Η προϊσταμένη αρχή μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση της να ανακαλέσει τη διακήρυξη
του διαγωνισμού, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, αν δεν έχει πλέον ενδιαφέρον
στην εκτέλεση του έργου, ή προκειμένου να δημοπρατήσει πάλι το έργο με τροποποίηση των
αρχικών όρων ή να το κατασκευάσει με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. Η προϊσταμένη
αρχή μπορεί επίσης, με αιτιολογημένη απόφαση της, να ανακαλέσει τη διακήρυξη του
διαγωνισμού, αν η σύμβαση δεν έχει συναφθεί ή έχει καταστεί βέβαιο ότι δεν πρόκειται να
συναφθεί μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα δημοσίευσης της διακήρυξης
ή δεκαοκτώ (18) μηνών, στις περιπτώσεις διαγωνισμού με προεπιλογή ή με εφαρμογή του
συστήματος προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη - κατασκευή. Το αμέσως προηγούμενο
εδάφιο δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση εφαρμογής του συστήματος προσφοράς για την
αξιοποίηση ακινήτων από τον εργοδότη με το σύστημα της αντιπαροχής, καθώς και του
συστήματος προσφοράς που περιλαμβάνει τη μερική ή ολική αυτοχρηματοδότηση έργου, με
διάφορα ανταλλάγματα.
Άρθρο 28 Προϋποθέσεις εφαρμογής της απευθείας ανάθεσης ή διαγωνισμού μεταξύ
περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων
Η απευθείας ανάθεση ή διαγωνισμός μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων
εργοληπτικών επιχειρήσεων, ως τρόπος επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την
κατασκευή δημόσιου έργου, αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και επιτρέπεται μόνο:
α) Όταν πρόκειται για σύμβαση έργου που υπάγεται στο άρθρο 118. Η σύμβαση
χαρακτηρίζεται ως απόρρητη με απόφαση του Πρωθυπουργού.
β) Όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 57 παράγραφος 1,124 και 125.
γ) όταν πρόκειται για την κατασκευή μικρών έργων και εργασιών συντήρησης τα οποία
εκτελούνται από τους δήμους και τους λοιπούς φορείς της πρωτοβάθμιας τοπικής
αυτοδιοίκησης της παρ. 1 του άρθρου 1 του ΠΔ 171/1987 (Α` 84) και η προϋπολογιζόμενη
δαπάνη τους δεν υπερβαίνει ορισμένα ποσά που καθορίζονται γενικά ή κατά κατηγορίες
έργων με απόφαση του Υπουργού Υποδομών. Η ισχύς της περίπτωσης αυτής ανατρέχει στο
χρόνο έναρξης ισχύος του άρθρου 35 του ν 4053/2012.
Αρθρο 29 Πρόχειρος Διαγωνισμός - Προφορική Δημοπρασία
1. Αν πρόκειται για έργο που ο προϋπολογισμός του είναι μεγαλύτερος από το όριο που
επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση και μέχρι του ποσού που καθορίζεται κάθε φορά,
σύμφωνα με τις διατάξεις του β` εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του ν. 2362/1995
(ΦΕΚ 247 Α`), μπορεί να διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισμός ή προφορική δημοπρασία,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.
2. Ο πρόχειρος διαγωνισμός διενεργείται με συνοπτική διαδικασία από τριμελή επιτροπή.
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3. Η προφορική δημοπρασία διενεργείται με προφορικές προσφορές ποσοστού έκπτωσης
ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής της. Η επιτροπή καταγράφει στο πρακτικό τα στοιχεία του
κάθε διαγωνιζόμενου και την έκπτωση που δηλώνει. Καθένας απ` αυτούς που συμμετέχει
στη δημοπρασία μπορεί, μετά την εκφώνηση και καταγραφή από άλλο συμμετέχοντα,
ευνοϊκότερης προσφοράς για τον κύριο του έργου, να προσφέρει ξανά μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης. Το πρακτικό, μόλις τελειώσει ο διαγωνισμός, κλείνει και προσυπογράφεται από
τον τελευταίο μειοδότη. Στις προφορικές δημοπρασίες κάθε διαγωνιζόμενος προσφέρει
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για όλες τις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας σε ακέραιες
μονάδες επί τοις εκατό (%).
4. Οι προφορικές δημοπρασίες της προηγούμενης παραγράφου διενεργούνται με βάση
κείμενο των όρων και τιμών που εγκρίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία.
5. Ανακοίνωση για τη δημοπρασία δημοσιεύεται σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα πέντε
τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δημοπρασία και τοιχοκολλάται πριν από την ίδια Προθεσμία
στο χώρο ανακοινώσεων της υπηρεσίας που διενεργεί τη δημοπρασία. Αν δεν εκδίδεται στα
όρια του Νομού τέτοια εφημερίδα αρκεί η πιο πάνω τοιχοκόλληση. Παράλληλα μπορεί
πάντοτε κατά την κρίση της υπηρεσίας να ακολουθηθεί και οποιοσδήποτε άλλος πρόσφορος
τρόπος γνωστοποίησης της δημοπρασίας.
6. Η προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει επί ένα (1) μήνα από τη διεξαγωγή της
δημοπρασίας. Μέσα σε αυτό το μήνα πρέπει να υπογραφεί η σχετική σύμβαση.
7. Η έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας γίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία.
8. Κατά τα λοιπά για την εγγύηση συμμετοχής, την επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας και
την κατάρτιση της σύμβασης εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις του παρόντος
κώδικα.
Αρθρο 30 Σύναψη σύμβασης
1. Η σύμβαση κατασκευής του έργου, όταν αυτή αποτελεί συνέχεια δημοπρασίας,
συνάπτεται με την κοινοποίηση προς τον ανακηρυχθεντα ως ανάδοχο, της εγκριτικής του
αποτελέσματος της δημοπρασίας απόφασης της προϊσταμένης αρχής. Οι συμβατικοί όροι
περιέχονται στην αντίστοιχη διακήρυξη, στα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν, στις
οικείες εγκεκριμένες μελέτες, καθώς και στα τεύχη και σχέδια, στα οποία γίνεται παραπομπή
ή αναφορά. Το, αποδεικτικού χαρακτήρα, έγγραφο συμφωνητικό που πρέπει να
υπογράφεται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ύστερα από την σύναψη της σύμβασης,
απαγορεύεται να μεταβάλει τους συμβατικούς όρους. Σε κάθε άλλη περίπτωση η σύμβαση
συνάπτεται με την υπογραφή του σχετικού εγγράφου.
2. α) Πριν από την εκ μέρους του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ. και των δημοσίων επιχειρήσεων και
οργανισμών σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης έργου, προϋπολογισμού δαπάνης, χωρίς
συνυπολογισμό του αναλογούντος φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), μεγαλύτερου του
ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος
νομιμότητας αυτής από κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αν δεν διενεργηθεί έλεγχος, η
σύμβαση που συνάπτεται είναι άκυρη. Για το σκοπό αυτόν υποβάλλεται από την
προϊσταμένη αρχή φάκελος με όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία, ιδίως δε αυτά των
οποίων η έλλειψη επιφέρει κατά την κειμένη νομοθεσία τον αποκλεισμό της συμμετέχουσας
στο διαγωνισμό επιχείρησης.
Αν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός η σύμβαση δεν συνάπτεται. Ο έλεγχος ολοκληρώνεται μέσα
σε τριάντα (30) ημέρες από τη διαβίβαση προς το Ελεγκτικό Συνέδριο του φακέλου.
β) Ο προβλεπόμενος από την περίπτωση α` της παρούσας παραγράφου έλεγχος νομιμότητας
επί των συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων εκτέλεσης έργων διενεργείται υποχρεωτικά
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πριν από τη σύναψη τους από κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου εφόσον η
προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ
χωρίς Φ.Π.Α.. Ο έλεγχος αυτός περατώνεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από
την κατάθεση του σχετικού φακέλου στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε περίπτωση που από τον
έλεγχο διαπιστωθεί έλλειψη στοιχείων, αυτά ζητούνται από τον αρμόδιο φορέα κατά τρόπο
πλήρη και εξαντλητικό πριν την παρέλευση της ανωτέρω Προθεσμίας. Ο έλεγχος
ολοκληρώνεται μετά την κατάθεση και των συμπληρωματικών στοιχείων σε κάθε περίπτωση
εντός αποκλειστικής Προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεση αυτών. Εάν
παρέλθουν οι ανωτέρω Προθεσμίες χωρίς το σχέδιο σύμβασης να έχει απορριφθεί με
αιτιολογημένη πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου τούτο θεωρείται εγκεκριμένο.
γ) Οι προγραμματικές συμβάσεις, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ δύο αναθετουσών αρχών,
όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 1 του ν. 3316/ 2005 (ΦΕΚ 42 Α`), και
αφορούν συγχρηματοδοτούμενα έργα, δεν εμπίπτουν στον προβλεπόμενο από την
περίπτωση α` έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον το ύψος του
προϋπολογισμού των έργων τα οποία αφορά η προγραμματική σύμβαση είναι κατώτερο των
δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ. Για τις συμβάσεις ανάθεσης έργων που συνάπτονται
στο πλαίσιο των προγραμματικών συμβάσεων εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από την
περίπτωση β`.
3. Μετά τον κατά ανωτέρω έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης από το Ελεγκτικό
Συνέδριο και πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ακολουθείται η διαδικασία της
παραγράφου 2 του άρθρου 26 του παρόντος.
4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 2 και 3 εφαρμόζονται υποχρεωτικά και στην
περίπτωση διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού επιχειρήσεων, όταν η ανάθεση
γίνεται επί τη βάσει της οικονομικής προσφοράς των διαγωνιζομένων.
5. Για την υπογραφή του εγγράφου συμφωνητικού καλείται ο ανάδοχος σε ορισμένο τόπο
και σε ορισμένη Προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες.
Η έγγραφη πρόσκληση γίνεται συγχρόνως με την κοινοποίηση προς τον ανάδοχο της
αντίστοιχης εγκριτικής του αποτελέσματος της δημοπρασίας απόφασης της προϊσταμένης
αρχής. Μέσα στην τασσόμενη Προθεσμία ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει
τις σχετικές εγγυήσεις και όλα τα απαιτούμενα από τη σύμβαση έγγραφα.
6. Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή του εγγράφου συμφωνητικού ή δεν
προσκομίσει τα απαιτούμενα από την προηγούμενη παράγραφο στοιχεία και η σύμβαση έχει
κατά τα παραπάνω ήδη συναφθεί, κηρύσσεται έκπτωτος από αυτήν, χωρίς να απαιτείται η
προηγούμενη κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου η
εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία, ως ειδική ποινή. Η έκπτωση κηρύσσεται με απόφαση
της διευθύνουσας υπηρεσίας και κατ` αυτής ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση
εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της. Η εμπρόθεσμη υποβολή ένστασης
αναστέλλει την επιβληθείσα έκπτωση από τη σύμβαση. Επί της ενστάσεως αποφασίζει
οριστικά η προϊσταμένη αρχή.
7. Η σύμβαση, εκ μέρους του κυρίου του έργου, υπογράφεται, αν δεν ορίζεται διαφορετικά
στην εγκριτική του αποτελέσματος της δημοπρασίας απόφαση της προϊσταμένης αρχής, από
τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας και αναγράφει πάντοτε τον κύριο του έργου.
8. Κατά την υπογραφή του εγγράφου συμφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και
την ακριβή διεύθυνση του. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβικής σύμβασης κάθε
μεταβολή των στοιχείων αυτών δηλώνεται υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στη
διευθύνουσα υπηρεσία. Διαφορετικά κάθε κοινοποίηση που γίνεται στην παλαιότερη
διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ανάδοχος, επιφέρει όλα τα νόμιμα αποτελέσματα της.
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9.Ο ανάδοχος, κατά τον ίδιο παραπάνω χρόνο, δηλώνει εγγράφως αντίκλητο, κάτοικο της
έδρας της διευθύνουσας υπηρεσίας. Ο αντίκλητος πρέπει να είναι αποδεκτός από τη
διευθύνουσα υπηρεσία. Η δήλωση του αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση και του
οριζομένου ως αντικλήτου ότι αποδέχεται τον γενόμενο διορισμό του. Κάθε κοινοποίηση
προς τον αντίκλητο θεωρείται ότι γίνεται προς τον ανάδοχο. Αντικατάσταση του αντικλήτου
είναι δυνατή με ανάλογη εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει
μόνο μετά την αποδοχή του νέου αντικλήτου από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η διευθύνουσα
υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωμα να ζητά την αντικατάσταση του αντικλήτου, αν αυτός
αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηματικά από την έδρα του ή γενικά
κριθεί ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει χωρίς
καμιά καθυστέρηση νέο αντίκλητο.
10.Κατά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής έργου, ύστερα από διαγωνισμό,
επανυπολογίζονται, σε συνδυασμό με την έκπτωση, οι προβλεπόμενες δαπάνες για το φόρο
προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), την αναθεώρηση και γενικά οτιδήποτε προβλέπεται πέραν της
δαπάνης κατασκευής του έργου.
11. Στις συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού
Κώδικα, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο αυτόν, όπως κάθε φορά ισχύει.
Αρθρο 31 Ασυμβίβαστες ιδιότητες
1. Η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου, του μέλους οργάνου
διοίκησης ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης μέσων ενημέρωσης, είναι ασυμβίβαστη
με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου, του μέλους οργάνου
διοίκησης ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις
κατασκευής έργων, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4. Σε
περίπτωση που βασικός μέτοχος ή εταίρος της επιχείρησης είναι νομικό πρόσωπο, η
ασυμβίβαστη ιδιότητα καταλαμβάνει και τα μέλη του οργάνου διοίκησης και τα διευθυντικά
στελέχη του νομικού αυτού προσώπου, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της
παραγράφου 4.
2. Η ασυμβίβαστη ιδιότητα της προηγούμενης παραγράφου καταλαμβάνει επίσης και τα
παρένθετα πρόσωπα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου, του μέλους οργάνου
διοίκησης ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης μέσων ενημέρωσης ή επιχείρησης που
συνάπτει δημόσιες συμβάσεις κατασκευής έργων, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, το οποίο μέσω χρηματοδότησης ή συμφωνίας, εξαιρουμένων των δανείων από
αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,
ελέγχει επιχείρηση μέσων ενημέρωσης ή επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις
κατασκευής έργων ή ασκεί επιρροή στη λήψη αποφάσεων, που λαμβάνονται από τα όργανα
διοίκησης ή τα διευθυντικά στελέχη, σχετικά με τη διοίκηση και την εν γένει λειτουργία των
επιχειρήσεων αυτών, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4.
3. Σε περίπτωση που σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη
δημόσιας σύμβασης κατασκευής έργων συμμετέχει ένωση προσώπων ή κοινοπραξία ή
οποιασδήποτε άλλης μορφής οντότητα, η συνδρομή ασυμβίβαστης ιδιότητας του παρόντος
άρθρου ερευνάται αυτοτελώς για κάθε μέλος τους, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 4.
4. Η διαπίστωση της ασυμβίβαστης ιδιότητας γίνεται, ξεχωριστά, για κάθε διαγωνιστική
διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης από την αναθέτουσα αρχή και ελέγχεται, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 33 του παρόντος, εφόσον, λόγω της συνδρομής της κατά τα ως άνω
ασυμβίβαστης ιδιότητας, αποδειχθεί με οριστική δικαστική απόφαση που έχει ισχύ
Δεδικασμένου ότι συντρέχει περίπτωση αποκλεισμού, εξαιτίας ενεργητικής διαφθοράς, κατά
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την έννοια του εδαφίου β` της παραγράφου 1 του άρθρου 144 του παρόντος (άρθρο 45 παρ.1
εδάφ.β` της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ της 31.3.2004). Ενεργητική διαφθορά στοιχειοθετείται όταν
οποιοσδήποτε, εκ προθέσεως, υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο της αναθέτουσας αρχής,
άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτου, οποιασδήποτε φύσεως ωφέλημα για τον εαυτό του ή για
τρίτο, προκειμένου ο υπάλληλος να τελέσει ή να μην τελέσει πράξη εκ των καθηκόντων του,
ή κατά την άσκηση των καθηκόντων του κατά παράβαση των νόμιμων καθηκόντων του. Με
την οριστική καταδικαστική απόφαση που έχει ισχύ Δεδικασμένου πρέπει να διαπιστώνεται
η ανωτέρω αξιόποινη πράξη της επιχείρησης Μ.Μ.Ε. με την οποία συνδέεται ο υποψήφιος,
εξαιτίας της κατά τα ως άνω συνδρομής των ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων του
παρόντος και του επόμενου άρθρου και να αποδεικνύεται η τέλεση της αξιόποινης πράξης
του υποψηφίου αυτού και η ιδιότητα του ως φυσικού αυτουργού ή ηθικού αυτουργού ή
συναυτουργού ή άμεσου συνεργού στην τέλεση του αδικήματος της ενεργητικής διαφθοράς.
5. Σε περίπτωση που εκδοθεί, κατά τα ως άνω, οριστική καταδικαστική απόφαση, με ισχύ
Δεδικασμένου, που να διαπιστώνει το αδίκημα της ενεργητικής διαφθοράς, εάν μεν
συνεχίζεται η διαγωνιστική διαδικασία ή η διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας
σύμβασης κατασκευής έργου, ο υποψήφιος στη διαδικασία αυτή αποκλείεται, εάν δε
συνεχίζεται η εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Εάν η εκτέλεση της
σύμβασης κατασκευής έργου έχει ανατεθεί σε κοινοπραξία, της οποίας ένα ή περισσότερα
μέλη έχουν καταδικαστεί, κατά τα ως άνω, για τη διάπραξη του αδικήματος της ενεργητικής
διαφθοράς ως φυσικοί ή ηθικοί αυτουργοί, τα μέλη αυτά κηρύσσονται έκπτωτα και τα
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν την εκτέλεση της σύμβασης, είτε μεταξύ τους είτε
υποκαθιστώντας τα έκπτωτα μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι συναινεί η αναθέτουσα αρχή. Ο
καταδικασθείς υποψήφιος ή ανάδοχος δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε διαγωνιστική
διαδικασία ή σε διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης κατασκευής έργου
για χρονικό διάστημα ενός έτους από την έκδοση της σχετικής καταδικαστικής απόφασης. Σε
περίπτωση υποτροπής, το ανωτέρω χρονικό διάστημα αποκλεισμού ορίζεται σε πέντε (5) έτη.
Οι αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής για τον αποκλεισμό του υποψηφίου από τη
διαγωνιστική διαδικασία ή τη διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης
κατασκευής έργου, καθώς και οι αποφάσεις της αρχής που, κατά το άρθρο 33 του παρόντος,
είναι αρμόδια για τη Διαδικασία ελέγχου, υπόκεινται σε προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις
του εδαφίου α` της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178 Α`), όπως ισχύει,
καθώς και, ανεξάρτητα από την άσκηση ή μη αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου
της Επικρατείας, σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου.
6. Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 31 έως 34 του παρόντος λαμβάνονται υπόψη
οι Ορισμοίτου άρθρου 2 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει μετά το άρθρο 2 του ν. 3414/2005
ΦΕΚ 279 Α`).
Αρθρο 32 Απαγόρευση σύναψης δημοσίων συμβάσεων κατασκευής έργων
1. Απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων κατασκευής έργων με επιχειρήσεις μέσων
ενημέρωσης. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για τους εταίρους, τους βασικούς μετόχους, τα
μέλη των οργάνων διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων αυτών, εφόσον
διαπιστωθεί η συνδρομή του ασυμβίβαστου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του παρόντος.
Απαγορεύεται επίσης η σύναψη δημοσίων συμβάσεων κατασκευής έργων με επιχειρήσεις
των οποίων οι εταίροι ή οι βασικοί μέτοχοι ή τα μέλη οργάνων διοίκησης ή τα διευθυντικά
στελέχη είναι επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης ή εταίροι ή βασικοί μέτοχοι ή μέλη οργάνων
διοίκησης ή τα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης, εφόσον διαπιστωθεί
η συνδρομή του ασυμβιβάστου κατά τα οριζόμενα επίσης στο άρθρο 31 του παρόντος.
2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 καταλαμβάνει και:
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α) τα παρένθετα πρόσωπα των φυσικών ή νομικών προσώπων που υπάγονται στην
παράγραφο 1, β) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, από το οποίο εξαρτάται οικονομικά, μέσω
χρηματοδότησης, εξαιρουμένων των δανείων από αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς, ή καθ` οιονδήποτε άλλο τρόπο, επιχείρηση μέσων ενημέρωσης, ή ασκεί
επιρροή στη λήψη των αποφάσεων που λαμβάνονται, από τα όργανα διοίκησης ή τα
διευθυντικά στελέχη, σχετικά με τη διοίκηση και την εν γένει λειτουργία της επιχείρησης
αυτής. 3. Από την απαγόρευση του παρόντος εξαιρούνται οι δημόσιες συμβάσεις, των οποίων
το αντικείμενο έχει άμεση ή έμμεση σχέση με το αντικείμενο των δραστηριοτήτων των
επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης. Επίσης, εξαιρούνται οι δημόσιες συμβάσεις που
συνάπτονται με επιχειρήσεις των οποίων βασικός μέτοχος είναι πολιτικό κόμμα που
χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό ή εκπρόσωπος αυτού, εκτός εάν στις
επιχειρήσεις αυτές συμμετέχει άλλος βασικός μέτοχος που κατέχει τις Ασυμβίβαστες
ιδιότητες του άρθρου 31 του παρόντος.
4. α) Απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με εξωχώριες εταιρείες, σύμφωνα με
τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης στ` της παραγράφου 1 του άρθρου 31
του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α`), που προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν.
3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α`). Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
καθορίζονται οι χώρες στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες με βάση το σχετικό
κατάλογο χωρών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.). Οι
εξωχώριες εταιρείες απαγορεύεται, επίσης, να συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του ένα
τοις εκατό (1%) επί του μετοχικού κεφαλαίου ή να κατέχουν εταιρικά μερίδια ή να είναι
εταίροι των εταίρων σε επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 3310/ 2005, όπως ισχύει
μετά το ν. 3414/2005. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τις
εξωχώριες εταιρείες, οι οποίες συμμετέχουν σε άλλα νομικά πρόσωπα που είναι μέτοχοι
επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις ή μέτοχοι των μετόχων αυτών και ούτω
καθεξής, και οι οποίες είναι κάτοχοι ποσοστού μετοχών, το οποίο συνυπολογιζόμενο και
αναγόμενο σε ποσοστό μετοχών στην επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις
αντιστοιχεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%) επί του συνολικού μετοχικού
κεφαλαίου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν.
3310/2005, όπως ισχύει μετά το ν. 3414/2005.
β) Απαγορεύεται εξωχώρια εταιρεία να συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο του ένα τοις
εκατό (1%) επί του μετοχικού κεφαλαίου ή να κατέχει εταιρικά μερίδια ή να είναι εταίρος του
εταίρου επιχείρησης μέσων ενημέρωσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της
παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει μετά το ν. 3414/2005. Η
απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τις εξωχώριες εταιρείες, οι οποίες
συμμετέχουν σε άλλα νομικά πρόσωπα που είναι μέτοχοι επιχείρησης μέσων ενημέρωσης ή
μέτοχοι των μετόχων αυτών και ούτω καθεξής και οι οποίες είναι κάτοχοι ποσοστού μετοχών,
το οποίο συνυπολογιζόμενο και αναγόμενο σε ποσοστό μετοχών στην επιχείρηση μέσων
ενημέρωσης αντιστοιχεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%) επί του συνολικού
μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου
2 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει μετά το ν. 3414/2005.
γ) Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω διατάξεων με τα στοιχεία α` και β` της
παραγράφου αυτής, η επιχείρηση που πρόκειται να συμμετάσχει ή συμμετέχει σε
διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης ή η
επιχείρηση μέσων ενημέρωσης υποχρεούνται να καλέσει την εξωχώρια εταιρεία να
εκποιήσει το σύνολο των εταιρικών μεριδίων που κατέχει ή το συνολικό ή υπερβαίνοντα κατά
περίπτωση αριθμό μετοχών, βάσει των οποίων χαρακτηρίστηκε εταίρος ή εταίρος των
εταίρων ή βασικός μέτοχος της αντίστοιχης επιχείρησης, εντός Προθεσμίας δέκα (10) ημερών
από τη γνώση της παράβασης εκ μέρους της επιχείρησης. Μετά την πάροδο της Προθεσμίας
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αυτής, οι μετοχές της εξωχώριας εταιρείας θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και η επιχείρηση
ή, εάν πρόκειται για μετοχές εισηγμένες σε ημεδαπό χρηματιστήριο, το Κεντρικό Αποθετήριο
Αξιών, οφείλει να διαγράψει την εξωχώρια εταιρεία από τα βιβλία μετόχων ή τις βάσεις
δεδομένων του Συστήματος Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.) αντίστοιχα. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται
αναλόγως η διάταξη του στοιχείου ε` της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του κ.ν. 2190/1920,
του προϊόντος της εκποίησης αποδιδόμενου στον κύριο των ακυρουμένων μετοχών.
Αρθρο 33 Διαδικασία ελέγχου
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) ελέγχει κατά τη διαδικασία του παρόντος
άρθρου, εάν συντρέχει σε επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις κατασκευής έργων
ασυμβίβαστη ιδιότητα ή απαγόρευση, κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων
31 και 32 του παρόντος. Ο έλεγχος της είναι διαρκής και καταλαμβάνει το χρονικό διάστημα
από την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης κατασκευής έργου έως και την ολοκλήρωση
εκτέλεσης της. Ο έλεγχος και οι συνέπειες της συνδρομής ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και των
απαγορεύσεων του ν. 3310/2005 όπως ισχύει μετά το ν. 3414/2005 αναφέρονται
υποχρεωτικά σε όλες τις Προκηρύξεις και προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που
εκδίδονται από τις αναθέτουσες αρχές.
2. Πριν από την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης κατασκευής έργου με οικονομικό
αντικείμενο ή αντάλλαγμα μεγαλύτερο του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, απαιτείται
η υποβολή από την επιχείρηση στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ., αίτησης για την
έκδοση πιστοποιητικού μη συνδρομής ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων, κατά την
έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 31 και 32 του παρόντος. Στην αίτηση αυτή
αναγράφονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής και του αντικειμένου της διαγωνιστικής
διαδικασίας ή της διαδικασίας ανάθεσης. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα έγγραφα που
απαιτούνται για τον έλεγχο των ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και των απαγορεύσεων των
προηγούμενων άρθρων. Σε περίπτωση έκδοσης, πριν από την υπογραφή της δημόσιας
σύμβασης, οριστικής καταδικαστικής απόφασης που έχει ισχύ Δεδικασμένου, με την οποία
διαπιστώνεται κατά τα ως άνω η τέλεση του αδικήματος της ενεργητικής διαφθοράς, η
αναθέτουσα αρχή οφείλει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να υποβάλει την απόφαση της περί
αποκλεισμού του υποψηφίου στο Ε.Σ.Ρ. προκειμένου να ελεγχθεί, το αργότερο πριν από την
υπογραφή της δημόσιας σύμβασης, ο αποκλεισμός του.
3. Οι επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν.
3310/2005, όπως ισχύει υποβάλλουν τα προβλεπόμενα από την υπ` αριθμ. 20977/23.8.2007
(ΦΕΚ 1673 Β`) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας έγγραφα. Με κοινή
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι
αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ύστερα από γνώμη του
Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται, συμπληρώνονται ή τροποποιούνται τα απαιτούμενα ως άνω έγγραφα,
τα οποία πρέπει να αναφέρουν τα αναγκαία στοιχεία για την εφαρμογή του ν. 3310/2005,
όπως ισχύει.
4. Μετά τη σύναψη δημόσιας σύμβασης κατασκευής έργου, η επιχείρηση υποχρεούται να
γνωστοποιεί στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. οποιαδήποτε αλλαγή των φυσικών ή
νομικών προσώπων που εμπίπτουν στις Ασυμβίβαστες ιδιότητες ή τις απαγορεύσεις, κατά
την έννοια και τις προϋποθέσεις των άρθρων 31 και 32 του παρόντος, καθ` όλη τη διάρκεια
εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης και έως την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της. Σε περίπτωση
έκδοσης, μετά από την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης, οριστικής καταδικαστικής
απόφασης που έχει ισχύ Δεδικασμένου, με την οποία διαπιστώνεται κατά τα ως άνω η τέλεση
του αδικήματος της ενεργητικής διαφθοράς, η αναθέτουσα αρχή οφείλει, χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση, να προσκομίσει την απόφαση της περί εκπτώσεως του αναδόχου στο Ε.Σ.Ρ.,
προκειμένου να ελεγχθεί η έκπτωση του.
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Αρθρο 34 Συνέπειες ελέγχου
1.Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες ή
απαγορεύσεις κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις των άρθρων 31 και 32 του παρόντος, ο
Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν μέλος του εκδίδει, μετά από απόφαση
του Ε.Σ.Ρ., το σχετικό πιστοποιητικό εντός αποκλειστικής Προθεσμίας τριάντα (30) ημερών
από την υποβολή του αιτήματος του ενδιαφερομένου σε αυτό. Στο πιστοποιητικό
αναγράφονται τα στοιχεία της συγκεκριμένης διαγωνιστικής διαδικασίας ή διαδικασίας
ανάθεσης, στην οποία αφορά το πιστοποιητικό, καθώς και τα στοιχεία της αναθέτουσας
αρχής στην οποία απευθύνεται. Το πιστοποιητικό εκδίδεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα.
Το ένα πρωτότυπο φυλάσσεται σε ειδικό φάκελο που τηρείται στο Τμήμα Ελέγχου
Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ., το άλλο αποστέλλεται προς την αναθέτουσα αρχή, η οποία διενεργεί
τη συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία ή τη διαδικασία ανάθεσης, στην οποία αφορά το
πιστοποιητικό και τα άλλα δύο χορηγούνται στον ενδιαφερόμενο, προκειμένου να
επισυναφθούν στο σώμα της δημόσιας σύμβασης, στο κείμενο της οποίας αναγράφεται
υποχρεωτικά ο αριθμός πρωτοκόλλου που φέρει το πιστοποιητικό. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί
να ζητά από το Ε.Σ.Ρ. την έκδοση του πιστοποιητικού σε μεγαλύτερο αριθμό πρωτοτύπων
ανάλογα με τον αριθμό των συμβαλλομένων.
Η ανωτέρω αποκλειστική Προθεσμία των τριάντα (30) ημερών μπορεί να παραταθεί για
αποκλειστική Προθεσμία έως δεκαπέντε (15) το πολύ ημέρες, ύστερα από αιτιολογημένη
απόφαση της Ολομέλειας του Ε.Σ.Ρ., η οποία κοινοποιείται και στην αναθέτουσα αρχή.
2. Εάν το Ε.Σ.Ρ. διαπιστώσει ότι συντρέχει ασυμβίβαστη ιδιότητα ή απαγόρευση κατά την
έννοια και τις προϋποθέσεις των άρθρων 31 και 32 του παρόντος, ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. ή το
εξουσιοδοτημένο από αυτόν μέλος του εκδίδει, μετά από τη σχετική απόφαση της
Ολομέλειας του Ε.Σ.Ρ., και εντός της προαναφερόμενης αποκλειστικής Προθεσμίας, σχετική
απορριπτική πράξη, που είναι πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη. Η απορριπτική πράξη
κοινοποιείται χωρίς καθυστέρηση στην αναθέτουσα αρχή. Στην περίπτωση αυτή η
αναθέτουσα αρχή ανακηρύσσει ανάδοχο τον αμέσως επόμενο κατά σειρά υποψήφιο, ο
οποίος και υποχρεούται στην τήρηση της σχετικής διαδικασίας για την έκδοση του
πιστοποιητικού από το Ε.Σ.Ρ., με την επιφύλαξη εφαρμογής της διάταξης της περίπτωσης α`
της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει.
3. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω αποκλειστική Προθεσμία, η αναθέτουσα αρχή, με την
επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγράφους 5, 6 και 7, προβαίνει στην κατάρτιση της
δημόσιας σύμβασης ωσάν να είχε εκδοθεί σχετικό πιστοποιητικό.
4. Εάν μετά τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης εκτέλεσης έργου και κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης της διαπιστωθεί από την Ολομέλεια του Ε.Σ.Ρ., μετά από αιτιολογημένη εισήγηση
του Τμήματος Ελέγχου Διαφανείας του Ε.Σ.Ρ., η συνδρομή σχετικά με τον ανάδοχο μιας από
τις προαναφερθείσες Ασυμβίβαστες ιδιότητες και απαγορεύσεις, κατά την έννοια και υπό τις
προϋποθέσεις των άρθρων 31 και 32 του παρόντος, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στο
άρθρο 7 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει μετά το ν. 3414/2005, κυρώσεις.
5. Η κρίση που διατυπώνει το Ε.Σ.Ρ για τη συνδρομή ή μη των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων ή
απαγορεύσεων, που προβλέπονται κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων
31 και 32 του παρόντος, με την έκδοση ρητής διοικητικής πράξης, δεσμεύει τα όργανα που
ελέγχουν τη νομιμότητα της κατάρτισης των δημοσίων συμβάσεων σε οποιοδήποτε στάδιο
αυτής, με εξαίρεση τον έλεγχο που διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τη
διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του π.δ. 774/1980, όπως κάθε φορά ισχύει.
6. Οι πράξεις του Ε.Σ.Ρ. που εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου αυτού
αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις. Οποιος έχει έννομο συμφέρον,
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συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου, ασκεί ενώπιον του Ε.Σ.Ρ. προσφυγή, σύμφωνα με
τις διατάξεις του εδαφίου α` της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 2522/1997 ( ΦΕΚ178
Α`), όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και ανεξάρτητα από την προηγούμενη άσκηση αίτησης
ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου του παραπάνω νόμου.
7. Η σύναψη δημόσιας σύμβασης χωρίς προηγουμένως να έχει τηρηθεί η διοικητική
διαδικασία του άρθρου αυτού ή κατά παράβαση της εκδοθείσας, εντός της οριζόμενης
Προθεσμίας, απόφασης του Ε.Σ.Ρ. ή κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού, είναι
άκυρη, και επισύρει για τα αρμόδια όργανα της αναθέτουσας αρχής, τα οποία προβαίνουν
εν γνώσει τους στην ανωτέρω σύναψη, την ποινή της φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους.
8. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή κατακυρώσει το διαγωνισμό ή αναθέσει την
εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης στον αμέσως επόμενο κατά σειρά υποψήφιο για τους
λόγους που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου 2, ο αποκλεισθείς ή ο εκπεσών
ανάδοχος, πέραν των κυρώσεων, που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, οφείλει έναντι της
αναθέτουσας αρχής να καταβάλει τη διαφορά του ανταλλάγματος που τυχόν προκύπτει από
την κατακύρωση της σύμβασης ή την ανάθεση της εκτέλεσης της στον αμέσως επόμενο κατά
σειρά υποψήφιο. Εάν η αναθέτουσα αρχή είναι το Δημόσιο, η είσπραξη της κατά τα ως άνω
διαφοράς του ανταλλάγματος βεβαιώνεται από την αρμόδια ΔΟΥ, κατόπιν σχετικής πράξης
της αναθέτουσας αρχής, με την οποία εκκαθαρίζεται η απαίτηση. Η πράξη της αρμόδιας ΔΟΥ
αποτελεί νόμιμο τίτλο για την είσπραξη του ως δημοσίου εσόδου κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
Εάν αναθέτουσα αρχή είναι νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα, η σχετική
απαίτηση επιδιώκεται δικαστικώς, εφόσον γι` αυτά τα νομικά πρόσωπα δεν εφαρμόζονται οι
διατάξεις του ΚΕΔΕ.
Αρθρο 35 Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης
1. Για την ανάληψη της κατασκευής του έργου απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής
εκτέλεσης του έργου. Η εγγύηση κατατίθεται κατά την υπογραφή του ιδιωτικού
συμφωνητικού της σύμβασης και το ύψος της ανέρχεται γενικά σε ποσοστό πέντε τοις εκατό
(5%) του προϋπολογισμού της υπηρεσίας. Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνεται το κονδύλιο
των απροβλέπτων και δεν περιλαμβάνονται τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.
Στις περιπτώσεις ειδικών ή σημαντικών έργων ή αν ο χρόνος εκτέλεσης του έργου έχει
ιδιαίτερη σημασία, η διακήρυξη μπορεί να ορίζει μεγαλύτερο ποσοστό εγγύησης, όχι όμως
πέραν του δέκα τοις εκατό (10%) του προϋπολογισμού της υπηρεσίας. Σε περίπτωση
απευθείας ανάθεσης ή διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού επιχειρήσεων, ορίζεται
ομοίως με τη σύμβαση εγγύηση μέχρι του ποσοστού του προηγούμενου εδαφίου.
2. Σε κάθε διακήρυξη έργου που εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 26 του παρόντος,
ορίζεται υποχρεωτικά ένα όριο ποσοστού έκπτωσης, πάνω από το οποίο ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να προσκομίζει, επιπλέον της εγγύησης της προηγούμενης παραγράφου,
πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ακολούθως: για τις πρώτες δέκα εκατοστιαίες
μονάδες έκπτωσης μετά το ως άνω όριο, ένα τέταρτο (0,25) της εκατοστιαίας μονάδας
εγγύησης για κάθε μονάδα έκπτωσης. Για τις επόμενες δέκα εκατοστιαίες μονάδες έκπτωσης,
μισή (0,5) εκατοστιαία μονάδα για κάθε μονάδα έκπτωσης. Τέλος, για τις επόμενες μονάδες
έκπτωσης, τρία τέταρτα (0,75) μονάδα εγγύησης για κάθε μονάδα έκπτωσης έως ότου
συμπληρωθεί συνολικό ποσοστό πρόσθετης εγγύησης είκοσι δύο τοις εκατό (22,00%) του
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, όπως αυτός ορίζεται πιο πάνω. Με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να
επανακαθορίζονται οι ως άνω μονάδες έκπτωσης ή εγγύησης.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, που
εκδίδεται μετά από γνώμη του Συμβουλίου Δημόσιων Εργων, ορίζεται για όλα τα
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εκτελούμενα στη χώρα δημόσια έργα ενιαίο όριο ανά κατηγορία και είδος έργου, άνω του
οποίου ισχύει υποχρεωτικά η παράγραφος 2. Μέχρι την έκδοση της απόφασης το ποσοστό
αυτό ορίζεται κατά την παράγραφο 2. Σε ορισμένους νομούς που παρουσιάζουν, για
διάφορους λόγους, ιδιαίτερες δυσχέρειες στην εκτέλεση των έργων και για έργα
προϋπολογισμού μέχρι του ανώτατου ορίου της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., είναι δυνατός
ο ορισμός, με την ίδια απόφαση, μεγαλύτερου ορίου εφαρμογής της παραγράφου 2, ανά
κατηγορία και είδος έργου, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στο
νομό όπου εκτελείται το έργο. Για έργα που εκτελούνται σε νησιωτικές περιοχές το
παραπάνω εδάφιο εφαρμόζεται υποχρεωτικά.
4. Για τα έργα που ανήκουν στις κατηγορίες οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, λιμενικών
και πρασίνου το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης ορίζεται γενικά σε δώδεκα τοις εκατό (12%).
Για τα έργα προϋπολογισμού μέχρι του ανωτάτου ορίου της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. που
εκτελούνται σε νησιωτικές περιοχές και για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα
στο νομό όπου οι περιοχές αυτές υπάγονται, το όριο καθορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό
(15%) για τις ανωτέρω κατηγορίες.
5. Αν, για λόγους που αφορούν τον κύριο του έργου, δεν είναι δυνατή η έναρξη των εργασιών
μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος, πέραν της, κατά τις κείμενες διατάξεις,
αποζημίωσης του για τις θετικές ζημίες μετά την υποβολή έγγραφης όχλησης, μπορεί να
υποβάλει αίτηση προς τη διευθύνουσα υπηρεσία για επιστροφή της πρόσθετης εγγύησης της
παραγράφου 2. Επί της αιτήσεως αποφασίζει αιτιολογημένα η προϊσταμένη αρχή, εντός
μηνός από την υποβολή της, κατόπιν εισηγήσεως της διευθύνουσας υπηρεσίας. Ο ανάδοχος
υποχρεούται να προσκομίσει εκ νέου την πρόσθετη εγγύηση, όταν καταστεί δυνατή η έναρξη
των εργασιών στο έργο και εντός δεκαπέντε (15) ημερών από της εγγράφου σχετικής
προσκλήσεως της διευθύνουσας υπηρεσίας, άλλως κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος,
εκτός αν έχει κινηθεί η διαδικασία διάλυσης από τον ανάδοχο. Κατά τα λοιπά ως προς τη
διαδικασία της έκπτωσης, τις συνέπειες και τη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 61 του παρόντος.
6.Για τις τυχόν συμπληρωματικές συμβάσεις που υπογράφονται στα πλαίσια της αρχικής
σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την υπογραφή,
συμπληρωματική εγγύηση, το ποσοστό της οποίας υπολογίζεται στο ποσό της
συμπληρωματικής σύμβασης και ισούται με το γενικό ποσοστό που ανα φέρεται στην
παράγραφο 1, στο οποίο προστίθεται το ήμισυ του ποσοστού που ενδεχομένως προκύπτει
κατά την παράγραφο 2.
7.Οι εγγυήσεις που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους, οι εγγυήσεις για τη
συμμετοχή στους διαγωνισμούς, καθώς και οι εγγυήσεις για την τυχόν λαμβανόμενη
προκαταβολή, παρέχονται με εγγυητικές επιστολές του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών
Εργοληπτών Δημόσιων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), ή τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην
Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.),
συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί επίσης να
παρέχονται και με γραμμάτιο του Ταμείου Πα ρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση
σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού ή χρεογράφων που προβλέπεται η τέτοια χρήση
τους και με την τιμή που προβλέπουν για αυτά οι ειδικές διατάξεις.
Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές πρέπει, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία,
να απευθύνονται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, ή στο φορέα κατασκευής ή στον
κύριο του έργου, να αναφέρουν σαφώς τα στοιχεία της επιχείρησης υπέρ της οποίας
παρέχονται, τον τίτλο του έργου, το ποσό για το οποίο παρέχεται η εγγύηση και το χρόνο
ισχύος, όπως αυτά προβλέπονται στη διακήρυξη, επιπλέον δε να περιλαμβάνουν παραίτηση
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του εγγυητή από το δικαίωμα διζήσεως και υπόσχεση για την απροφάσιστη καταβολή του
ποσού, εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα λήψεως της σχετικής ειδοποιήσεως.
8.Οι εγγυήσεις των προηγούμενων παραγράφων καταπίπτουν πάντοτε υπέρ του κυρίου του
έργου και καλύπτουν στο σύνολο τους και χωρίς καμία διάκριση την πλήρη και πιστή
εφαρμογή όλων ανεξαιρέτως των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο και κάθε απαίτηση
του κυρίου απέναντι στον ανάδοχο που προκύπτει από την εκτέλεση ή και εξαιτίας του έργου.
Η κατάπτωση γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η τυχόν
υποβολή ενστάσεως κατά της αποφάσεως αυτής δεν αναστέλλει τη διαδικασία είσπραξης της
εγγύησης.
9.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συμπληρώνεται με κρατήσεις που γίνονται σε κάθε πληρωμή
προς τον ανάδοχο. Οι κρατήσεις ανέρχονται σε πέντε τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούμενη
αξία των εργασιών και σε δέκα τοις εκατό (10%) στην αξία των υλικών που περιλαμβάνονται
προσωρινά στην πιστοποίηση, μέχρις ότου αυτά ενσωματωθούν στις εργασίες. Οι κρατήσεις
μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, μερικά ή ολικά, με ισόποση
εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις της παραγράφου αυτής περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε
τοις εκατό (5%) επί της αξίας των εργασιών που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από την
υπηρεσία Επιμετρήσεις. Η μείωση αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από
αίτηση του αναδόχου, συνοδευόμενη από ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποίων
έχουν εγκριθεί οι Επιμετρήσεις.
10.Αν αποφασισθεί από τον κύριο ή το φορέα κατασκευής του έργου μείωση των εργασιών
της σύμβασης, που συνεπάγεται και μείωση του προς καταβολή συμβατικού ποσού, η
εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου μειώνεται αναλόγως με τη μείωση του συμβατικού
ποσού. Η μείωση των εγγυήσεων αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία του έργου,
κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου.
Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης και πιστοποίησης εργασιών που ανέρχονται σε ποσοστό
τριάντα τοις εκατό (30%) της αρχικής ή συμπληρωματικής σύμβασης, επιστρέφεται, με
αίτηση του αναδόχου και σχετική απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας, ποσοστό τριάντα
τοις εκατό (30%) της τυχόν πρόσθετης εγγύησης. Εν συνεχεία κάθε φορά που αυξάνονται οι
εκτελεσθείσες και πιστοποιηθείσες εργασίες κατά δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες,
επιστρέφεται ανάλογο ποσοστό της τυχόν πρόσθετης εγγύησης, ενώ με την έκδοση της
βεβαίωσης περάτωσης του έργου επιστρέφεται το σύνολο της.
Η εγγύηση της παραγράφου 1 περιορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αρχικής
εγγύησης, όπως τυχόν συμπληρώθηκε κατόπιν της υπογραφής συμπληρωματικών
συμβάσεων, αμέσως μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. Το σύνολο
της εγγύησης της παραγράφου 1 επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μετά την έγκριση
του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και τη σύνταξη του τελικού λογαριασμού του έργου.
Αρθρο 36 Διοίκηση του έργου - Επίβλεψη - Υπερημερία κυρίου του έργου
1. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση των έργων ασκούνται από την αρμόδια
τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου (διευθύνουσα ή επιβλέπουσα
υπηρεσία), η οποία ορίζει τους τεχνικούς υπαλλήλους που θα ασχοληθούν ειδικότερα με την
επίβλεψη, προσδιορίζει τα καθήκοντα τους όταν είναι περισσότεροι από έναν, παρακολουθεί
το έργο τους και γενικά προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια και ενεργεί ό,τι απαιτείται για την
καλή και έγκαιρη εκτέλεση των έργων.
2. Η διευθύνουσα υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες και βοηθούς αυτών για το έργο ή
τμήματα του ή είδη εργασιών τεχνικούς υπαλλήλους, οι οποίοι κατά προτίμηση έχουν την
κατάλληλη ειδικότητα, ανάλογα με τα στελέχη που διαθέτει, τις υπηρεσιακές ανάγκες και την
αξιολόγηση του έργου και του προσωπικού, καθώς και τριμελή επιτροπή τεχνικών
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υπαλλήλων για την παραλαβή των αφανών εργασιών και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων.»
Οι επιβλέποντες αποτελούν τους άμεσους βοηθούς του προϊστάμενου της διευθύνουσας
πηρεσίας στην άσκηση των καθηκόντων της που σχετίζονται με το έργο, όπως αυτά ορίζονται
στις επί μέρους διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Δεν αποκλείεται η άσκηση της επίβλεψης
από τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας.
3. Στα καθήκοντα των επιβλεπόντων περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της
ποιότητας και ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων της σύμβασης από τον
ανάδοχο. Οι βοηθοί των επιβλεπόντων ασκούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται και έχουν
ανάλογες ευθύνες.
4. Στην περίπτωση κατασκευής έργου με ανάθεση σε ανάδοχο η επίβλεψη αποσκοπεί στην
πιστή εκπλήρωση από τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης και στην κατασκευή του έργου
σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισμό του.
Στην περίπτωση κατασκευής έργου με αυτεπιστασία, η επίβλεψη οργανώνει και διευθύνει
τα μέσα που έχει στη διάθεση της κατά τον οικονομοτεχνικά προσφορότερο τρόπο, για να
επιτύχει την κατασκευή του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους κανόνες της
τέχνης, ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισμό του.
5. Η υποχρέωση της επίβλεψης να προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την πιστή εκπλήρωση των
όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο, δεν μειώνει σε καμιά περίπτωση τις ευθύνες του
αναδόχου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τη σύμβαση.
6. Η επίβλεψη μπορεί να ασκηθεί εκτός από τον τόπο των έργων και σε όλους τους χώρους
που κατασκευάζονται τμήματα του έργου.
7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων
καθορίζονται κατηγορίες μεγάλων ή ειδικών έργων, στην ομάδα επίβλεψης των οποίων
μετέχει απαραίτητα και ο μελετητής του έργου. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε
σχετική λεπτομέρεια, ιδίως ο τρόπος καθορισμού της τυχόν αμοιβής του και η διαδικασία
ανάθεσης των σχετικών υπηρεσιών.
8. Η διευθύνουσα υπηρεσία κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου συντάσσει και
στέλνει στην προϊσταμένη αρχή κάθε δίμηνο συνοπτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου
και τα σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται με την κατασκευή του.
9. Σε περιπτώσεις μεγάλων ή ειδικών ή σημαντικών έργων η επίβλεψη μπορεί να γίνει με
κλιμάκιο της διευθύνουσας υπηρεσίας, που έχει επικεφαλής τεχνικό κατηγορίας ΠΕ και τον
απαιτούμενο αριθμό βοηθών και άλλου τεχνικού και διοικητικού προσωπικού. Το κλιμάκιο
επίβλεψης μπορεί να εγκατασταθεί στην έδρα της διευθύνουσας υπηρεσίας ή με απόφαση
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων`Εργων στον τόπο των έργων.
10.Οταν παρίσταται ανάγκη διαπίστωσης πραγματικών περιστατικών, η αρμόδια υπηρεσία
μπορεί να προβαίνει σε αυτοψία που ενεργείται από κατάλληλο τεχνικό υπάλληλο ή
επιτροπή από τεχνικούς υπαλλήλους που συντάσσουν σχετική έκθεση. Οταν γίνονται τέτοιες
αυτοψίες καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος, αν συντρέχει περίπτωση.
11. Αν ο κύριος του έργου καταστεί υπερήμερος ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών
υποχρεώσεων του, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση μόνο για τις θετικές του
ζημιές που προκαλούνται μετά την επίδοση από αυτόν σχετικής έγγραφης όχλησης. Σε
περίπτωση υπερημερίας από καθυστέρηση πληρωμής οι θετικές ζημιές οφείλονται κατά το
μέτρο που υπερβαίνουν τον τόκο υπερημερίας.
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Αρθρο 37 Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της σύμβασης
και τις σύμφωνες προς αυτή και το νόμο έγγραφες εντολές του φορέα κατασκευής του έργου.
2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί με ακρίβεια τη διάταξη και τις διαστάσεις των
διαφόρων μερών του έργου, όπως προκύπτουν από τα εγκεκριμένα σχέδια ή άλλα στοιχεία
της μελέτης.
3. Οι έγγραφες εντολές που δίνονται από το αρμόδιο όργανο για συμπλήρωση ή τροποποίηση
των στοιχείων της μελέτης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 57 του
παρόντος, καθώς και η εκτέλεση των εγκεκριμένων συμπληρωματικών εργασιών, είναι
υποχρεωτική για τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να λάβει αποζημίωση ή αύξηση
τιμών για μεταβολές στα έργα που έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή, έστω και αν αυτές
βελτιώνουν το έργο. Αν η χωρίς έγκριση μεταβολή επιφέρει μείωση ποσοτήτων ή
διαστάσεων, καταβάλλεται μόνο η αξία των ποσοτήτων των εργασιών που έχουν πράγματι
εκτελεσθεί χωρίς να αποκλείεται εφαρμογή των διατάξεων για κακοτεχνία.
4. Σε επείγουσες περιπτώσεις η διαταγή για τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις δίνεται
προφορικά στον τόπο των έργων και καταχωρείται στο ημερολόγιο. Αν τη διαταγή αυτή δίνει
ο επιβλέπων, οφείλει να ενημερώσει αμέσως εγγράφως τη διευθύνουσα υπηρεσία, για την
έκδοση κανονικής διαταγής. Αν η διαταγή αυτή διαφοροποιεί μερικά ή ολικά τις εντολές του
επιβλέποντα, ο ανάδοχος αποζημιώνεται για τις εργασίες που έχει εκτελέσει σύμφωνα με την
εντολή της επίβλεψης μέχρι τη λήψη της εντολής της διευθύνουσας υπηρεσίας.
5. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για το
έργο όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς
χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα. Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται
με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι οι δαπάνες των
μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών
επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη μετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών
και της μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κλπ., οι δαπάνες λειτουργίας,
συντήρησης, απόσβεσης, μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων, οι φόροι, τέλη, δασμοί,
ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες εφαρμογής των σχεδίων κατασκευής
των σταθερών σημείων, καταμετρήσεων, δοκιμών, προσπελάσεων προς το έργο και στις
θέσεις για τη λήψη υλικών, σύστασης και διάλυσης εργοταξίων, οι δαπάνες αποζημιώσεων
ζημιών στο προσωπικό του, στον κύριο του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε
είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου.
6. Οι φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις
βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση
καταβολής τους. Κατ` εξαίρεση άλλοι φόροι του Δημοσίου που βαρύνουν άμεσα το
εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς. Τυχόν μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα
το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. Τα δύο προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν για το
φόρο εισοδήματος ή τις τυχόν παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού.
7. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας,
των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο
προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων
προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος
να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής
σήμανσης έργων κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα.
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8. Ανεξάρτητα από την υποχρέωση του αναδόχου να διαθέτει όλο το προσωπικό που
απαιτείται για τη διεύθυνση της κατασκευής και την κατασκευή του έργου, η σύμβαση μπορεί
να ορίζει κατ` εκτίμηση τον αριθμό τεχνικού προσωπικού κατά ειδικότητα και βαθμίδα
εκπαίδευσης, που πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύμβασης του. Ο
αριθμός αυτός προσαρμόζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου με βάση το
Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του. Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει μέτρα προστασίας
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό
ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων
Εργων ΔΙΠΑΔ/οικ.177/ 2.3.2001 (ΦΕΚ 266 Β`), ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (ΦΕΚ 686 Β`) και
ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (ΦΕΚ 16 Β`), στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις
ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση
της μελέτης και της κατασκευής του έργου.
Η διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί πάντα να διατάσσει την απομάκρυνση του προσωπικού που
κρίνεται δικαιολογημένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων του αναδόχου.
9.Αν ο ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωμές των αποδοχών του προσωπικού που χρησιμοποιεί
στο έργο, η διευθύνουσα υπηρεσία μετά από γραπτή όχληση των ενδιαφερομένων, καλεί τον
ανάδοχο να εξοφλήσει τους δικαιούχους μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Αν ο ανάδοχος δεν
εξοφλήσει τους δικαιούχους, τότε η διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει καταστάσεις
πληρωμής των οφειλομένων και πληρώνει απευθείας τους δικαιούχους από τις πιστώσεις
του έργου, για λογαριασμό του αναδόχου και έναντι του λαβείν του. Σε εφαρμογή της
παραγράφου αυτής μπορεί να πληρωθούν οι αποδοχές μέχρι τριών (3) το πολύ μηνών πριν
από την όχληση των ενδιαφερομένων.
10.Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών αδρανών
υλικών ή άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εμπόριο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
από τη σύμβαση. Οι πηγές αυτές πριν από τη χρησιμοποίηση τους πρέπει να εγκριθούν από
τη διευθύνουσα υπηρεσία, που μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση ακατάλληλων ή
απρόσφορων για τα έργα πηγών. Αν διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος εμπορεύεται τα
εξορυσσόμενα για την εκτέλεση του έργου αδρανή υλικά κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων. Με την ίδια απόφαση
μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο μέχρι εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες (74.000) ευρώ, το οποίο
εισπράττεται υπέρ του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο. Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις
περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.
11.Τα υλικά που συναντώνται κατά την κατασκευή του έργου ή προέρχονται από καθαίρεση
παλιών έργων, ανήκουν στον κύριο του έργου. Ο ανάδοχος αποζημιώνεται για τις δαπάνες
εξαγωγής ή διαφύλαξης τους, αν η σύμβαση δεν ορίζει διαφορετικά και οφείλει να παίρνει
τα κατάλληλα μέτρα, για να αποτραπεί ή να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη η βλάβη των
υλικών κατά την εξαγωγή τους. Χρησιμοποίηση των υλικών από τον ανάδοχο γίνεται μετά
από διαταγή της υπηρεσίας και αφού συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο μεταξύ του
επιβλέποντος και του αναδόχου.
12. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει αμέσως τη διευθύνουσα υπηρεσία αν
τυχόν κατά την κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης. Οι
διατάξεις για τις αρχαιότητες εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή. Για την καθυστέρηση
των έργων ή τυχόν διακοπή τους από αυτή την αιτία, έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις
του παρόντος κώδικα.
13. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων
έργων ή εργασιών φορέα του δημόσιου τομέα, που είναι δυνατόν να επηρεάζονται από τις
εργασίες της εργολαβίας του, να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και
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εκμεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς μείωση της ευθύνης
του να αποκαθιστά ή να συμβάλει στην άμεση αποκατάσταση των τυχόν βλαβών ή διακοπών.
14. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση της επίβλεψης
στα εργοστάσια που τυχόν κατασκευάζονται τμήματα του έργου και γενικά σε όλους τους
χώρους που κρίνει απαραίτητο η διευθύνουσα υπηρεσία. Ο διευθύνων από μέρους της
αναδόχου επιχείρησης τα έργα υποχρεούται, μετά από ειδοποίηση της υπηρεσίας, να
συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν, διευθύνουν ή επιθεωρούν τα έργα, κατά τις
μεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο των έργων ή στους άλλους τόπους
παραγωγής.
Αρθρο 38 Διεύθυνση έργου από την πλευρά του αναδόχου
Η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του αναδόχου στους τόπους κατασκευής τους
γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την
Υπηρεσία. Η επί τόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου της
εργοληπτικής επιχείρησης είναι υποχρεωτική και ανάλογη με τη φύση και το μέγεθος του
κατασκευαζόμενου έργου. Προκειμένου για έργα προϋπολογισμού πάνω από τρία
εκατομμύρια (3.000.000,00) ευρώ, η αναλογία αυτή καθορίζεται τουλάχιστον σε τρεις (3)
τεχνικούς ανάλογων προσόντων και πείρας, από τους οποίους ένας (1) πρέπει να είναι
διπλωματούχος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και ένας (1) πτυχιούχος
τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.).
Η ελάχιστη τεχνική στελέχωση του εργοταξίου σε κάθε έργο μπορεί πάντα να αλλάζει με
απόφαση του κυρίου ή του φορέα κατασκευής του έργου, εφόσον προβλέπεται στη
διακήρυξη. Για το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται προσκόμιση
στη διευθύνουσα υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα
αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων. Η παράβαση των διατάξεων του
άρθρου αυτού αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα για την εργοληπτική επιχείρηση, τα στελέχη και
τους υπαλλήλους της, καθώς και για τους υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας. Με
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων`Εργων μπορεί
νααναπροσαρμόζεται ο αριθμός των τεχνικών επί τόπου των έργων, ανάλογα με τον
προϋπολογισμό και τη φύση του εκτελούμενου έργου.
Αρθρο 39 Υποχρεώσεις μελών αναδόχου κοινοπραξίας
1. Οι εγγυήσεις εκτέλεσης του έργου πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της
κοινοπραξίας.
2. Τα μέλη της αναδόχου κοινοπραξίας ευθύνονται έναντι του κυρίου του έργου εις ολόκληρο
για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη σύμβαση ή από το νόμο.
3. Ολα τα μέλη της κοινοπραξίας οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης
να καταθέσουν συμβολαιογραφική πράξη διορισμού κοινού εκπροσώπου της κοινοπραξίας
έναντι του κυρίου του έργου και των υπηρεσιών. Με την ίδια πράξη ορίζεται υποχρεωτικά
και ο αναπληρωτής του εκπροσώπου. Ο αναπληρωτής εκπροσωπεί την κοινοπραξία σε κάθε
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του εκπροσώπου, καθώς και σε περιπτώσεις θανάτου ή
ανικανότητας αυτού. Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι φυσικό
πρόσωπο από τα μέλη της κοινοπραξίας ή από τους νόμιμους εκπροσώπους των εταιριών
που κοινοπρακτούν. Ο εκπρόσωπος ή ο αναπληρωτής του μπορούν να διορίζουν άλλους
πληρεξούσιους για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων κατά την εκπροσώπηση της
κοινοπραξίας, εφόσον δόθηκε σε αυτούς τέτοια εξουσία με την πράξη διορισμού τους. Με
την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου ο διορισμός του εκπροσώπου και
του αναπληρωτού και η αποδοχή του από αυτούς διαρκούν καθ` όλη τη διάρκεια του έργου
και μέχρι την πλήρη εκκαθάριση των σχέσεων της κοινοπραξίας με τον κύριο του έργου. Μαζί
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με την πράξη διορισμού κατατίθενται κατά την υπογραφή της σύμβασης και δηλώσεις
αποδοχής του διορισμού τους από τον εκπρόσωπο και από τον αναπληρωτή του. Ο διορισμός
του εκπροσώπου και του αναπληρωτή του και οι δηλώσεις αποδοχής πρέπει να είναι χωρίς
αίρεση ή όρους και να εκτείνονται σε όλα τα θέματα που αφορούν την εκτέλεση της
σύμβασης, στα οποία περιλαμβάνεται και η είσπραξη του εργολαβικού ανταλλάγματος και ο
διορισμός αντικλήτου.4. Αντικατάσταση του εκπροσώπου ή του αναπληρωτή του ή και των
δύο γίνεται μόνο από κοινού από όλα τα μέλη της κοινοπραξίας με συμβολαιογραφική πράξη.
Μόνο μετά την κοινοποίηση της πράξης αυτής και των δηλώσεων αποδοχής του διορισμού
τους από τους διοριζόμενους παύει η εξουσία εκπροσώπησης αυτών που είχαν διορισθεί
πριν.
Αρθρο 40 Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων
1. Η υπαίτια παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας από όργανα του φορέα κατασκευής του
έργου αποτελεί πειθαρχική παράβαση.
2. Ιδίως αποτελούν πειθαρχικές παραβάσεις:
α) Για τους επιβλέποντες το έργο: η υπαίτια καθυστέρηση στην ενημέρωση του προϊσταμένου
της διευθύνουσας υπηρεσίας για την εκ μέρους του αναδόχου παραβίαση του
χρονοδιαγράμματος κατασκευής ή την κατασκευή ελαττωματικών εργασιών ή την
ενσωμάτωση ελαττωματικών υλικών ή την παράλειψη τήρησης των νόμιμων μέτρων
ασφάλειας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
β) Για τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας: η παράλειψη κίνησης και
διεκπεραίωσης της διαδικασίας έκπτωσης του αναδόχου παρά τη συνδρομή των αναγκαίων
προϋποθέσεων, η παράλειψη έγκαιρης έγκρισης των επιμετρήσεων και των λογαριασμών
του έργου και η χορήγηση εντολών για εκτέλεση εργασιών οι οποίες δεν προβλέπονται από
την αρχική ή εγκεκριμένη συμπληρωματική σύμβαση, ούτε άλλως πως είναι επιτρεπτή η
εκτέλεση τους κατά τις κείμενες διατάξεις.
γ) Για τον προϊστάμενο και τα όργανα της προϊσταμένης αρχής: η παράλειψη έγκαιρης
έγκρισης των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων και των Πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής
παραλαβής, η χορήγηση παράτασης Προθεσμίας χωρίς να υφίστανται οι νόμιμες
προϋποθέσεις και η παράλειψη έκδοσης απόφασης σε ένσταση του αναδόχου κατά
απόφασης κήρυξης έκπτωσης, εντός της δίμηνης Προθεσμίας της παραγράφου 8 του άρθρου
62 του παρόντος.
3.Για τις παραβάσεις των προηγούμενων παραγράφων ο Υπουργός Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων ή το αρμόδιο όργανο των άλλων φορέων που εκτελούν
δημόσια έργα είτε επιβάλλει εις βάρος των υπαιτίων, ανάλογα με τη βαρύτητα τους, την
πειθαρχική ποινή του προστίμου μέχρι ποσού αντίστοιχου του μισθού των έξι (6) μηνών είτε
τους παραπέμπει στο οικείο πειθαρχικό όργανο για την επιβολή των κατά τις κείμενες
διατάξεις προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών.
Αρθρο 41 Σύμβουλοι
1. Οταν πρόκειται να εκτελεσθούν δημόσια έργα προβλεπόμενου συνολικού κόστους
μεγαλύτερου των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ είτε κατά το σύστημα της
αντιπαροχής είτε κατά το σύστημα παροχής άλλων ανταλλαγμάτων είτε κατά οποιοδήποτε
άλλο σύστημα προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία, επιτρέπεται η ανάθεση
καθηκόντων συμβούλου οποιασδήποτε ειδικότητας (τεχνικού, οικονομικού συμβούλου,
συμβούλου οργανώσεως κλπ.) σε ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για να
παράσχουν τις υπηρεσίες τους, που απαιτούνται για την υλοποίηση και εκτέλεση των έργων
αυτών.
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Η ανάθεση γίνεται με σύμβαση. Ο τρόπος ανάθεσης, οι παρεχόμενες από τον σύμβουλο
υπηρεσίες, οι όροι της σύμβασης και η αμοιβή καθορίζονται με απόφαση του κατά
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, χωρίς δέσμευση από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη.
Η αμοιβή του συμβούλου μπορεί επίσης να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ειδικού Ταμείου
Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.) ή τον προϋπολογισμό του
Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.), κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, μετά από σύμφωνη γνώμη των διοικητικών τους
συμβουλίων.
2.Για την εκτέλεση (μελέτη - κατασκευή) του έργου ή μέρους αυτού και ειδικότερα για το
σχεδιασμό, μελέτη, έλεγχο μελέτης, διοίκηση και επίβλεψη του έργου της κάθε Ειδικής
Υπηρεσίας Δημόσιων Εργων, καθώς και για τις ανάγκες μηχανογράφησης των υπηρεσιών της
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, επιτρέπεται η
ανάθεση καθηκόντων συμβούλου οποιασδήποτε ειδικότητας (τεχνικού, οικονομικού
συμβούλου, συμβούλου οργανώσεως), σε ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
για να παράσχουν τις υπηρεσίες τους, που απαιτούνται για την υλοποίηση και εκτέλεση των
έργων αυτών.
Η ανάθεση γίνεται με σύμβαση, ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων
Εργων της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, στην
οποία προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ανάθεσης, οι παρεχόμενες από τον
σύμβουλο υπηρεσίες και η σχετική αμοιβή, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική
διάταξη και από τις διατάξεις για τις αμοιβές των μηχανικών.
Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημόσιων Εργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, μπορεί να εφαρμόζονται
οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων, ολικά ή μερικά, σε συγκεκριμένο έργο ή τμήμα
έργου ή ομάδα έργων, εθνικού ή διανομαρχιακού ή νομαρχιακού επιπέδου, που εκτελούνται
από το Δημόσιο ή φορείς του δημόσιου τομέα και να ρυθμίζονται όλα τα σχετικά θέματα.
3.Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 που αφορούν στη διαδικασία
πρόσληψης συμβούλου εφαρμόζονται μόνο για τις συμβάσεις με προεκτιμώμενη αμοιβή
κάτω του εκάστοτε ορίου εφαρμογής της Οδηγίας 2004/18 ΕΚ.
Αρθρο 42 Εμπειρογνώμονες
Σε περιπτώσεις ειδικών ή μεγάλων έργων υποδομής ή έργων στα οποία εφαρμόζονται μη
διαδεδομένες ειδικές μέθοδοι μελέτης και κατασκευής, ιδίως σε θέματα ασφάλειας ή
αντιμετώπισης και αποτροπής κινδύνου, μπορεί, με απόφαση της προϊσταμένης αρχής, που
λαμβάνεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Τεχνικού Συμβουλίου του φορέα κατασκευής του
έργου να ορίζεται ως ειδικός εμπειρογνώμονας για την επίλυση συγκεκριμένου τεχνικού
προβλήματος και για ολιγοήμερη απασχόληση, επιστήμονας εγνωσμένου κύρους και φήμης
και μεγάλης εμπειρίας σχετικής με το προς επίλυση θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 38 του ν. 3316/2005.
Αρθρο 43 Συμβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου
1. Σε περίπτωση κατασκευής σημαντικών έργων συγκροτείται επιτροπή παρακολούθησης
του έργου. Η επιτροπή έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και παρακολουθεί την εφαρμογή της
μελέτης ή την αιτιολογημένη αποδοχή προτεινόμενων τροποποιήσεων αυτής, την τήρηση του
χρονοδιαγράμματος κατασκευής, τη διαμόρφωση του κόστους, την τήρηση κανόνων
ασφαλείας και υγιεινής του χώρου εργασίας, την τήρηση των μέτρων προστασίας του
περιβάλλοντος και γενικά την πορεία του έργου.
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2. Ο χαρακτηρισμός των έργων ως "σημαντικών έργων" για την εφαρμογή της ανωτέρω
παραγράφου γίνεται από τον κύριο του έργου, ο οποίος και συγκροτεί την επιτροπή. Στις
περιπτώσεις έργων του Δημοσίου ο χαρακτηρισμός του έργου σαν σημαντικού και η
ταυτόχρονη σύσταση και συγκρότηση της επιτροπής γίνεται από τον Νομάρχη για τα έργα
νομαρχιακού επιπέδου και από τον αρμόδιο Υπουργό για τα άλλα έργα. Για τα έργα των
άλλων φορέων του δημόσιου τομέα ο χαρακτηρισμός και η σύσταση και συγκρότηση της
επιτροπής γίνεται από το αρμόδιο όργανο του κυρίου του έργου. Η προβλεπόμενη από το
νόμο δυνατότητα του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων να
χαρακτηρίσει το έργο σαν σημαντικό και να συστήσει και συγκροτήσει τις σχετικές επιτροπές,
έχει εφαρμογή και στις περιπτώσεις έργων νομαρχιακού επιπέδου για όλους τους φορείς του
δημόσιου τομέα.
3. Η επιτροπή συνιστάται και συγκροτείται για κάθε συγκεκριμένο έργο ή ομάδα έργων,
ακόμη και από το στάδιο της μελέτης για την άσκηση αναλόγων καθηκόντων κατά το στάδιο
αυτό.
4. Η επιτροπή αποτελείται από όργανα της υπηρεσίας και από εκπροσώπους των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των φορέων που θα χρησιμοποιήσουν τα έργα ή και τυχόν άλλων
κοινωνικών φορέων. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο πρόεδρος της επιτροπής και
ο αναπληρωτής του, καθώς και τα μέλη που δεν μπορεί να είναι περισσότερα από πέντε (5)
όταν πρόκειται για έργα νομαρχιακού επιπέδου και επτά (7) για τα άλλα έργα.
5. Με μέριμνα του Προέδρου η επιτροπή ορίζει ένα μέλος της, ως σύνδεσμο με τον φορέα
κατασκευής. Ο σύνδεσμος ανακοινώνεται στον φορέα κατασκευής του έργου, που του
παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για ενημέρωση της επιτροπής στα θέματα αρμοδιότητας
της όπως αυτά προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του νόμου. Η επιτροπή μπορεί πάντα να
προβαίνει στην αντικατάσταση του συνδέσμου.
6. Οι συνεδριάσεις και λοιπές ενέργειες της επιτροπής δεν ακολουθούν ορισμένο τύπο. Κάθε
φορά που η επιτροπή ή ορισμένα μέλη της το θεωρούν σκόπιμο και τουλάχιστον στο τέλος
του κάθε ημερολογιακού τριμήνου, συντάσσονται εκθέσεις που περιλαμβάνουν τα
συμπεράσματα των συζητήσεων και τη γνώμη της επιτροπής στα θέματα της αρμοδιότητας
της. Σε περίπτωση που διαμορφώνονται περισσότερες από μία γνώμες, καταχωρούνται όλες
οι γνώμες στην έκθεση, με αναφορά των μελών που τάσσονται με την κάθε γνώμη. Η
καταχώρηση γίνεται με πρώτη τη γνώμη που συγκεντρώνει την υποστήριξη των
περισσότερων μελών και ακολουθούν στη σειρά με την ίδια βάση οι υπόλοιπες γνώμες. Οι
εκθέσεις υπογράφονται από τον πρόεδρο και το σύνδεσμο, κοινοποιούνται στον κύριο του
έργου και τον φορέα κατασκευής (διευθύνουσα υπηρεσία - προϊσταμένη αρχή) και
ανακοινώνονται στη Γ.Γ.Δ.Ε.. Οταν η επιτροπή έχει συγκροτηθεί για ομάδα έργων, οι εκθέσεις
μπορεί να συντάσσονται και χωριστά για καθένα έργο. Στον ανάδοχο μπορεί να
κοινοποιούνται, αν το ζητήσει, τα μέρη των εκθέσεων που τυχόν περιλαμβάνουν κρίσεις γι`
αυτόν.
7. Η διευθύνουσα υπηρεσία ανακοινώνει υποχρεωτικά στον πρόεδρο της επιτροπής τη
σύμβαση, τις σχετικές αποφάσεις τροποποιήσεων της σύμβασης, εκπτώσεων ή διαλύσεων
εργολαβίας, την έκδοση βεβαίωσης περάτωσης του έργου και τις αποφάσεις συγκρότησης
των επιτροπών παραλαβής. Αν η επιτροπή έχει συγκροτηθεί από το στάδιο εκπόνησης της
μελέτης, ανακοινώνονται επίσης οι αποφάσεις επιλογής μελετητών, έγκρισης σταδίων ή
φάσεων μελέτης και τελικών εγκρίσεων της μελέτης.
Η επιτροπή ενεργεί και λειτουργεί σύμφωνα με όσα ορίζονται με προεδρικό διάταγμα.
Αρθρο 44 Κοινοποίηση στον ανάδοχο - εκπροσώπηση
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1.Οι κοινοποιήσεις εγγράφων της υπηρεσίας προς τον ανάδοχο ή τον αντίκλητο του γίνονται
με όργανο της υπηρεσίας ή με οποιοδήποτε άλλο δημόσιο όργανο ή με δικαστικό επιμελητή.
Για την κοινοποίηση συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα
οι οικείες διατάξεις το κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Ο ανάδοχος γνωστοποιεί στη διευθύνουσα υπηρεσία τη νόμιμη εκπροσώπηση του ή τους
τυχόν πληρεξούσιους.
2.Οταν πρόκειται για υπογραφή του χρονοδιαγράμματος, των επιμετρήσεων, των
πρωτοκόλλων αφανών εργασιών, των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδος νέων
εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων, συμπληρωματικών συμβάσεων,
των πιστοποιήσεων και της επί τόπου παρακολούθησης και διοίκησης κατασκευής του έργου,
ο ανάδοχος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από τεχνικό στέλεχος της επιχείρησης ή άλλο τεχνικό
που έχει τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
Ο ανωτέρω τεχνικός μπορεί να είναι ολικά ή μερικά και πληρεξούσιος ή εκπρόσωπος του
αναδόχου.
Αρθρο 45 Σύμπραξη στην κατασκευή του μελετητή - Πρόσθετες εγγυήσεις - Ευθύνη
1. Οταν η μελέτη του έργου έχει εκπονηθεί από ιδιωτικό μελετητικό γραφείο, η διευθύνουσα
υπηρεσία ειδοποιεί εγγράφως τον μελετητή για την έναρξη κατασκευής του έργου που έχει
μελετήσει και για κάθε τροποποίηση της μελέτης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου
2.
Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται για έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου από το ανώτατο
όριο προϋπολογισμού έργων, που μπορούν να αναλαμβάνουν εργοληπτικές επιχειρήσεις της
Α2 τάξης του Μ.Ε.ΕΠ..
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, μπορεί το
ποσό αυτό να αναπροσαρμόζεται και να αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη τάξη. Για έργα
μικρότερου προϋπολογισμού, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, μπορούν να εφαρμόζονται οι
ανωτέρω διατάξεις, εφόσον προβλέπεται στη σχετική διακήρυξη και με όρους και
προϋποθέσεις που καθορίζονται με όμοια απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων.
2.Επιτρέπεται η τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του
έργου, για τη διόρθωση σφαλμάτων της ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της ή για λόγους που
υπαγορεύονται από απρόβλεπτες περιστάσεις. Προς τούτο υποβάλλεται πρόταση της
διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου προς την προϊσταμένη αρχή, η οποία αποφασίζει ύστερα
από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου κατασκευών. Αν η τροποποίηση αποδίδεται
σε σφάλματα και ελλείψειςτης μελέτης και ο μελετητής αποδέχεται την ευθύνη του,
τροποποιεί τη μελέτη κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 31 του ν. 3316/ 2005, εφόσον δεν
έχουνπαραγραφεί οι αξιώσεις του εργοδότη. Σε κάθε άλλη περίπτωση την τροποποίηση
αναλαμβάνει ο ανάδοχος του έργου σε συνεργασία με μελετητή που διαθέτει τανόμιμα
προσόντα. Για να εισαχθεί το θέμα στο Τεχνικό Συμβούλιο πρέπει η τροποποιητική μελέτη να
είναι σε στάδιο αντίστοιχο με την προς τροποποίηση και να έχει τεθεί υπόψη του αρχικού
μελετητή που διατυπώνειεγγράφως σε εύλογη Προθεσμία τη γνώμη του.
Κατά τη συζήτηση στο συμβούλιο καλούνται προς ακρόαση ο αρχικός μελετητής, ο ανάδοχος
του έργου ή εκπρόσωποι τους και εκπρόσωπος της υπηρεσίας που ενέκρινε την αρχική
μελέτη, οι οποίοι υποβάλλουν γραπτό υπόμνημα. Η προϊσταμένη αρχή εκδίδει την απόφαση
περί αποδοχής της πρότασης τροποποίησης της μελέτης, μέσα σε Προθεσμία τριάντα (30)
ημερών από την έκδοση της γνωμοδότησης του συμβουλίου και η κοινοποίηση της απόφασης
στην υπηρεσία τήρησης των μητρώων, αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωμή των εργασιών
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της τροποποιητικής μελέτης. Αν η ανάγκη τροποποίησης της μελέτης αποδίδεται σε
σφάλματα ή ελλείψεις της και δεν έχουν παραγραφεί οι αξιώσεις του κυρίου του έργου κατά
του μελετητή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του
άρθρου 31 του ν. 3316/2005. Ο μελετητής της αρχικής μελέτης μπορεί να ασκήσει αίτηση
θεραπείας κατά της απόφασης περί τροποποίησης της μελέτης, αν αυτή αποδίδεται σε
σφάλματα ή παραλείψεις της μελέτης. Η άσκηση αίτησης θεραπείας αναστέλλει τις εις βάρος
του μελετητή οικονομικές συνέπειες και την έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας, όχι όμως
την εφαρμογή της τροποποιημένης μελέτης.
Η απόφαση κοινοποιείται στα αρμόδια για την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά του
μελετητή και των υπαιτίων υπαλλήλων όργανα, αν η ανάγκη τροποποίησης οφείλεται σε
λάθη ή παραλείψεις της μελέτης.
3. Αν δεν έχει περάσει η εξαετία που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του
ν. 3316/2005 για την Παραγραφή των αξιώσεων του εργοδότη κατά του μελετητή,
εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του αυτού άρθρου 31.
4. Για την πληρότητα των εκπονούμενων μελετών, τον αρτιότερο σχεδιασμό, την καλύτερη
διοίκηση και επίβλεψη και την έντεχνη κατασκευή του έργου, υποχρεούνται ο μελετητής, ο
ανάδοχος κατασκευής του έργου και ο τεχνικός σύμβουλος να ασφαλίζουν τη μελέτη, την
κατασκευή του έργου και τις υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου αντίστοιχα.
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και Ανάπτυξης, ορίζονται η έναρξη εφαρμογής της
παραγράφου αυτής, οι μελέτες, τα έργα και οι υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου που
εξαιρούνται από την υποχρέωση ασφάλισης και ρυθμίζονται τα σχετικά θέματα εφαρμογής
της διάταξης αυτής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων`Εργων και
Ανάπτυξης καθορίζονται, ειδικά, τα ελάχιστα όρια ασφαλιστικών καλύψεων, οι αποδεκτές
εξαιρέσεις και οι μέγιστες απαλλαγές από τις ασφαλιστικές καλύψεις.
Αρθρο 46 Χρονοδιάγραμμα κατασκευής
1. Σε κάθε σύμβαση κατασκευής έργου ορίζεται Προθεσμία για την περάτωση του στο σύνολο
και κατά τμήματα. Μέσα σε Προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης, ο ανάδοχος με βάση την ολική και τις τμηματικές Προθεσμίες, συντάσσει και
υποβάλλει στη διευθύνουσα υπηρεσία το Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
2. Η διευθύνουσα υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε δέκα (10) ημέρες το χρονοδιάγραμμα και
μπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου σχετικά με τη σειρά και τη διάρκεια
κατασκευής των έργων, ανάλογα με τις δυνατότητες χρονικής κλιμάκωσης των πιστώσεων,
μέσα στα όρια των συμβατικών προθεσμιών. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί
συμβατικό στοιχείο του έργου. Αν η έγκριση δεν γίνει μέσα στην πιο πάνω Προθεσμία, ή αν
μέσα στην Προθεσμία αυτή δεν ζητήσει γραπτά η διευθύνουσα υπηρεσία διευκρινίσεις ή
αναμορφώσεις ή συμπληρώσεις, το χρονοδιάγραμμα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί.
Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι Προθεσμίες, το
αντικείμενο ή οι ποσότητες των εργασιών. Η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του
αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέρα των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης. Η μη τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών με υπαιτιότητα του αναδόχου
συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και παρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων,
αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου και για τα αρμόδια όργανα του φορέα κατασκευής
αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 40
του παρόντος.
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3. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του
έργου. Το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου και πάντως ανά ημερολογιακό
τρίμηνο τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με
τη μορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των
ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα και
σχετική έκθεση. Σε σημαντικά έργα μπορεί να προβλέπεται η σύνταξη τευχών ή
διαγραμμάτων με τη μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης.
4.Ο ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης μέσα σε έναν (1) μήνα από την
υπογραφή της σύμβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμματου εργοταξίου, στο
οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και
μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε συμβάσεις έργων που στις
δημοπρασίες τους καλούνται να συμμετάσχουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα νομαρχιακά μητρώα. Στις περιπτώσεις αυτές η διευθύνουσα
υπηρεσία κοινοποιεί έγκαιρα στον ανάδοχο πίνακες των εργασιών που πρέπει να
εκτελεσθούν. Ο πρώτος πίνακας κοινοποιείται κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Αρθρο 47 Ημερολόγιο του έργου
1.Για κάθε εργολαβία, με μέριμνα του αναδόχου τηρείται ημερολόγιο σε βιβλιοδετημένα
διπλότυπα αριθμημένα φύλλα. Το ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά και
αναγράφονται, με συνοπτικό τρόπο, σε αυτό στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που
επικρατούν, αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, τα
χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, τα προσκομιζόμενα υλικά, τις εκτελούμενες εργασίες, τις
εργαστηριακές εξετάσεις, τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης, τυχόν
έκτακτα περιστατικά και κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο.
2. Το ημερολόγιο υπογράφεται από εντεταλμένο όργανο της επίβλεψης και τον εκπρόσωπο
του αναδόχου. Το ένα αποκοπτόμενο φύλλο περιέρχεται στη διευθύνουσα υπηρεσία. Οι
εγγραφές στο ημερολόγιο αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, τη
δύναμη απασχολούμενου προσωπικού και μηχανημάτων και γενικά για την παροχή εικόνας
προόδου του έργου.
3. Η διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ημερολόγιο
συμπληρωματικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριμένο
έργο ή να ζητήσει από τον ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Στις
περιπτώσεις μικρών έργων μπορεί η διευθύνουσα υπηρεσία να ορίσει την τήρηση του
ημερολογίου κατά άλλο συνοπτικότερο τρόπο, την τήρηση του κατά εβδομάδα ή άλλο
χρονικό διάστημα ή και τη μη τήρηση ημερολογίου.
Αρθρο 48 Προθεσμίες
1 Κάθε σύμβαση, εκτός από την Προθεσμία για την περάτωση του συνόλου του έργου
(συνολική Προθεσμία), περιλαμβάνει και Προθεσμίες για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων
τμημάτων αυτού (τμηματικές Προθεσμίες). Σε περιπτώσεις μικρών έργων ή έργων που από
τη φύση τους δεν επιδέχονται προσδιορισμό τμημάτων ή χαρακτηριστικών επί μέρους
δραστηριοτήτων, μπορεί η σύμβαση να μην προβλέπει τμηματικές Προθεσμίες.
2. Ολες οι Προθεσμίες (συνολική και τμηματικές) αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης,
εκτός αν στα Συμβατικά Τεύχη ορίζεται διαφορετικά.
3. Μέσα στη συνολική Προθεσμία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι επί μέρους εργασίες του
έργου και να έχουν ολοκληρωθεί οι τυχόν προβλεπόμενες από τη σύμβαση δοκιμές. Το ίδιο
ισχύει αναλογικά και για τις τμηματικές Προθεσμίες.
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4.Τμηματικές Προθεσμίες ορίζονται από τη σύμβαση:
α. Για παράδοση τμημάτων του έργου που η έγκαιρη αποπεράτωση τους έχει ιδιαίτερη
σημασία για τον\ κύριο του έργου, όπως είναι η κατασκευή τμημάτων του έργου που μπορεί
να χρησιμοποιηθούν αυτοτελώς, η συμπλήρωση εργασιών που αποτελούν προϋπόθεση ή
συνδυάζονται με τις εργασίες άλλου έργου, εκτός της εργολαβίας στην οποία αναφέρεται η
συγκεκριμένη σύμβαση, η εκτέλεση εργασιών για εξασφάλιση του έργου από καιρικές
συνθήκες (αποκλειστικές τμηματικές Προθεσμίες).
β. Ως σταθμοί ενδιάμεσου ελέγχου της προόδου του έργου (ενδεικτικές τμηματικές
Προθεσμίες).
5. Ολες οι καθοριζόμενες τμηματικές Προθεσμίες θεωρούνται ως ενδεικτικές, εκτός αν ρητώς
ορίζονται από τη σύμβαση ως αποκλειστικές.
6. Υποχρεωτικά καθορίζονται στα Συμβατικά Τεύχη και για την περίοδο έναρξης των
εργασιών εκτέλεσης ενδεικτικές τμηματικές Προθεσμίες ανά έναν (1) ή το πολύ δύο (2) μήνες
ανάλογα με το μέγεθος του έργου και τις συνθήκες εκτέλεσης. Οι ως άνω υποχρεωτικές
ενδεικτικές Προθεσμίες τίθενται για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το
πέρας του ενός τετάρτου (1/4) της αρχικής συμβατικής Προθεσμίας περαίωσης. Το χρονικό
αυτό διάστημα δεν μπορεί να είναι μικρότερο από έξι (6) μήνες.
7. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της
συνολικής Προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι
μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή Προθεσμία). Η συνολική Προθεσμία υπολογίζεται με
βάση την αρχική συμβατική Προθεσμία και τις τυχόν παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από
σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική Προθεσμία και δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του.
8. Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται: α) Είτε "με
αναθεώρηση", όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου
τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση
του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.
β) Είτε "χωρίς αναθεώρηση", για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η
παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του
συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του
αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης Προθεσμίας "χωρίς αναθεώρηση" για το
σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής Προθεσμίας του,
επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.
9.Κατά την έγκριση των παρατάσεων της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών, εκτιμάται
και προσδιορίζεται πάντοτε το υπαίτιο για την επιμήκυνση του χρόνου συμβαλλόμενο μέρος,
για το σύνολο ή για μέρος των έργων ή κατά κονδύλια εργασιών. Οι διατάξεις της περίπτωσης
αυτής δεν επηρεάζουν την κατάπτωση των ποινικών ρητρών, αν συντρέχουν
10.Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από
αίτηση του αναδόχου. Παράταση μπορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση του αναδόχου, αν αυτή
δεν υπερβαίνει την οριακή Προθεσμία. Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη διευθύνουσα
υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή. Οταν πρόκειται
για παράταση "χωρίς αναθεώρηση", ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας, σε
αντιπαράσταση με τον ανάδοχο, καταρτίζει πίνακα διαχωρισμού των εργασιών, σε εκείνες
που μπορούσαν να εκτελεσθούν σε προηγούμενη αναθεωρητική περίοδο και στις λοιπές
εργασίες. Οι πρώτες διαχωρίζονται και κατά αναθεωρητική περίοδο, μέσα στην οποία
μπορούσε και έπρεπε να εκτελεσθούν. Ο πίνακας αποτελεί πράξη της διευθύνουσας
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υπηρεσίας και ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά του πίνακα διαχωρισμού,
μόνο αν τον υπογράψει με επιφύλαξη. Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να συμπράξει
στην κατάρτιση ή να υπογράψει τον πίνακα, εφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη της
παραγράφου 8 του άρθρου 57 του παρόντος.
Αρθρο 49 Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου
1. Με τη σύμβαση ορίζονται οι ποινικές ρήτρες οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του
έργου, αν ο ανάδοχος υπερβεί, με υπαιτιότητα του, τη συνολική και τις τυχόν τεθείσες
τμηματικές Προθεσμίες κατασκευής του έργου. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν με
αιτιολογημένη απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αμέσως
επόμενο λογαριασμό του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της
συνολικής και των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών δεν ανακαλείται. Οι ποινικές
ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών ανακαλούνται υποχρεωτικά,
αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική Προθεσμία και τις εγκεκριμένες παρατάσεις της.
2. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής
Προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου
και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από
τη σύμβαση αρχικής συνολικής Προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε
τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής Προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται
σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου.
Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης,
μαζί με το ποσό των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς την αναθεώρηση και το
Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς τη συνολική Προθεσμία του έργου.
Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής Προθεσμίας δεν
επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της
σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α..
Εφόσον στη σύμβαση ορίζονται τμηματικές Προθεσμίες, ορίζεται υποχρεωτικά και το
ποσοστό των ποινικών ρητρών ανά ημέρα υπέρβασης, καθώς και ο συνολικός χρόνος για την
επιβολή τους. Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τμηματικών
προθεσμιών δεν μπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) του ποσού της
σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α..
3.Οταν ο χρόνος αποπεράτωσης ενός έργου έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κύριο του έργου
και εφόσον προβλέπεται σχετικά στα Συμβατικά Τεύχη, μπορεί με τη σύμβαση να
περιοριστούν οι ανωτέρω χρόνοι για την επιβολή των ποινικών ρητρών μέχρι το μισό, με
ανάλογη αύξηση του ποσοστού της ημερήσιας ποινικής ρήτρας, διατηρουμένου του
ανωτάτου ορίου της ποινικής ρήτρας.
Αρθρο 50 Επιτάχυνση εργασιών - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ)
1.Ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής για την κάλυψη ή περιορισμό των
καθυστερήσεων του έργου, στην περίπτωση που ευθύνεται γι` αυτές ο ανάδοχος, μπορεί να
δώσει εντολή στον ανάδοχο να επιταχύνει τις εργασίες, εκτελώντας τις απαραίτητες
πρόσθετες εργασίες και παίρνοντας τα απαραίτητα πρόσθετα μέτρα, χωρίς καμία επιπλέον
αποζημίωση. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και στα έργα που
κατασκευάζονται με μερική ή ολική αυτοχρηματοδότηση.
2.Εφόσον η ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική Προθεσμία, εκτέλεση του έργου ή τμήματος
αυτού, έχει ιδιαίτερη σημασία και, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει σχετική πρόβλεψη στη
διακήρυξη δημοπράτησης του έργου ή στην απόφαση απευθείας ανάθεσης ή στην
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πρόσκληση διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων εργοληπτικών
επιχειρήσεων, καταβάλλεται στον ανάδοχο πρόσθετη καταβολή (πριμ).
Η πρόσθετη καταβολή υπολογίζεται ως ποσοστό του αρχικού συμβατικού αντικειμένου και
το συνολικό ύψος της δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της
προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου και μπορεί να προβλέπεται η κατανομή των σχετικών
ποσών, κατά χρονική μονάδα ταχύτερης παράδοσης του έργου ή του κρίσιμου τμήματος,
όπως και κάθε θέμα που σχετίζεται με την αναγνώριση των προϋποθέσεων για την
πραγματοποίηση της πρόσθετης καταβολής. Η πρόσθετη καταβολή θεωρείται
συμπληρωματικό εργολαβικό αντάλλαγμα και περιλαμβάνεται στις σχετικές πιστοποιήσεις
του έργου.
3.Στις περιπτώσεις που προβλέπεται πρόσθετη καταβολή για ταχύτερη περάτωση του έργου,
οι αποφάσεις για παρατάσεις προθεσμιών ρυθμίζουν πάντοτε κάθε θέμα που σχετίζεται με
την πρόσθετη αυτή καταβολή και ιδιαίτερα, αν μετατίθεται, μερικά ή ολικά, ο κρίσιμος, για
την πρόσθετη καταβολή, χρόνος.
Αρθρο 51 Προκαταβολές
1. Αν προβλέπεται από τη διακήρυξη, χορηγείται στον ανάδοχο προκαταβολή μέχρι του
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του ολικού ποσού της σύμβασης. Η χορήγηση οποιασδήποτε
προκαταβολής γίνεται μετά την εγκατάσταση εργοταξίου από τον ανάδοχο επί τόπου του
έργου. Για το ποσό αυτό βαρύνεται ο ανάδοχος με τόκο. Το ποσοστό του επιτοκίου
καθορίζεται ειδικά και ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του
Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες και
αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων.
2.Η προκαταβολή που προβλέπεται από τη διακήρυξη καταβάλλεται στον ανάδοχο ύστερα
από αίτηση του στο σύνολο ή τμηματικά.
3.Η διακήρυξη μπορεί να προβλέπει Προκαταβολές:
α) Μέχρι πέντε τοις εκατό (5%) του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, για δαπάνες πρώτων
εγκαταστάσεων, μελέτες και άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου. Η προκαταβολή αυτή μπορεί
να οριστεί μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) στις περιπτώσεις έργων με σημαντικές μελέτες ή
σημαντικές εγκαταστάσεις, προσκομίσεις μηχανικού εξοπλισμού και άλλες παρόμοιες
περιπτώσεις μεγάλων αρχικών δαπανών.
β) Μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, για δαπάνες
προμηθειών υλικών ή μηχανημάτων που εγκαθίστανται ή ενσωματώνονται στο έργο. Σε κάθε
περίπτωση το άθροισμα των προβλεπόμενων προκαταβολών δεν μπορεί να είναι ανώτερο
του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του αρχικού συμβατικού χρηματικού αντικειμένου.
4. Για τη λήψη της προκαταβολής ή μέρους της, πρέπει από τον ανάδοχο να κατατεθεί
εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το ποσό της προκαταβολής, αυξημένο με τους τόκους
της υπολογισμένους για χρονικό διάστημα ίσο με το μισό της συνολικής Προθεσμίας του
έργου και με επιτόκιο αυτό που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1. Η εγγυητική
επιστολή αποδεσμεύεται τμηματικά με την πρόοδο απόσβεσης της προκαταβολής.
5. Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται τμηματικά με παρακράτηση από κάθε πληρωμή
προς τον ανάδοχο, μεταγενέστερη του χρόνου λήψης της προκαταβολής εκατοστιαίου
ποσοστού (Π%), που εφαρμόζεται στο ποσό της πληρωμής και προκύπτει από τη σχέση:
Π = ρ/Σ χ 100 χ 1,10
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όπου: ρ είναι το ποσό της προκαταβολής σε ευρώ και Σ, πάλι σε ευρώ, το μέρος του
συμβατικού ποσού που δεν έχει ακόμα πληρωθεί στον ανάδοχο κατά τη χορήγηση της
προκαταβολής. Αν διάφορα ποσά ρ1, ρ2, ρ3 κλπ. χορηγηθούν ως τμηματική παροχή της
προκαταβολής, τότε το ποσοστό παρακράτησης προκύπτει από τη σχέση:
Π = 100 χ 1,10 χ (ρ1/Σ1 + ρ2/Σ2 + ρ3/Σ3 + ...)
όπου Σ1, Σ2, Σ3 κλπ. είναι τα αντίστοιχα με το Σ ποσά όταν χορηγήθηκαν τμηματικά οι
Προκαταβολές ρ1, ρ2, ρ3 κλπ..
6. Μαζί με την παρακράτηση για τμηματική απόσβεση της προκαταβολής γίνεται και
παρακράτηση των δεδουλευμένων τόκων στο μέχρι τότε αναπόσβεστο μέρος της
προκαταβολής. Οι τόκοι υπολογίζονται μέχρι την ημερομηνία υποβολής του σχετικού
λογαριασμού για ακέραιο αριθμό μηνών. Κλάσμα μήνα θεωρείται ως ακέραιος μήνας.
7. Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται άμεσα
ή έμμεσα με το έργο. Στην περίπτωση α` της παραγράφου 3 ο ανάδοχος υποχρεούται να δίνει
στην υπηρεσία στο τέλος κάθε μήνα συνοπτική κατάσταση για τις καταβολές που έχει
πραγματοποιήσει σε βάρος της προκαταβολής και το υπόλοιπο της με ένδειξη του τραπεζικού
λογαριασμού στον οποίο είναι κατατεθειμένο.
8. Η προκαταβολή της περίπτωσης β` της παραγράφου 3 κατατίθεται υποχρεωτικά σε
δεσμευμένο τραπεζικ λογαριασμό και χρησιμοποιείται μόνο για την πληρωμή της
προμήθειας των υλικών ή μηχανημάτων, για τα οποία έχει χορηγηθεί και για τα οποία έχουν
κατατεθεί πριν από τη χορήγηση της σχετικά προτιμολόγια. Οι πληρωμές από το δεσμευμένο
αυτόν λογαριασμό γίνονται με επιταγές του αναδόχου, θεωρημένες από τη διευθύνουσα
υπηρεσία. Η θεώρηση των επιταγών γίνεται με βάση τα προσκομιζόμενα οριστικά τιμολόγια
ή άλλα έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία δαπανών (φορτωτικές, εκκαθαρίσεις δασμών
κ.λπ.) ή για την επιστροφή της προκαταβολής ή μέρους της που δεν χρησιμοποιήθηκε. Η
σύμβαση μπορεί να ορίζει στην περίπτωση της προκαταβολής αυτής και άλλους
συμπληρωματικούς όρους για την παρακολούθηση της διάθεσης των υλικών και
μηχανημάτων που αγοράστηκαν με αυτή.
9.Ο ανάδοχος μπορεί πάντα να ζητήσει ταχύτερη απόσβεση της προκαταβολής, από αυτή που
προβλέπεται στην παράγραφο 5.
10.Εάν η σύμβαση διαλυθεί με υπαιτιότητα του αναδόχου, το τυχόν αναπόσβεστο μέρος της
προκαταβολής πρέπει να επιστραφεί, το αργότερο σε τρεις (3) μήνες από τη διάλυση της
σύμβασης. Μετά την Προθεσμία αυτή στο αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής οφείλεται
ο νόμιμος τόκος υπερημερίας, αντίτου ειδικού τόκου που ορίζεται σύμφωνα με την
παράγραφο 1. Αν η σύμβαση διαλυθεί ή περιοριστεί με υπαιτιότητα του εργοδότη, το τυχόν
αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής, που δεν συμψηφίζεται προς εκκαθαρισμένες
απαιτήσεις του αναδόχου κατά του κυρίου του έργου επιστρέφεται, μέσα σε έξι (6) μήνες
από τη διάλυση ή τη λήξη των λοιπών εργασιών στην περίπτωση περιορισμού του έργου.
Κατά το εξάμηνο αυτό διάστημα δεν υπολογίζεται τόκος στο αναπόσβεστο μέρος της
προκαταβολής, μετά την παρέλευση του όμως, οφείλεται και στην περίπτωση αυτή ο νόμιμος
τόκος υπερημερίας.
Αρθρο 52 Επιμετρήσεις
1. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαμβάνονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για
την επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούμενων εργασιών. Τα επιμε-τρητικά στοιχεία
λαμβάνονται από κοινού από τον επιβλέποντα και τον εκπρόσωπο του αναδόχου,
καταχωρούνται σε επιμετρητικά φύλλα εις διπλούν, που υπογράφονται από τα δύο μέρη και
καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο. Ειδικά για την περίπτωση της παραλαβής φυσικού
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εδάφους, η Προϊσταμένη Αρχή συγκροτεί Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά ο
Προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας και ο επιβλέπων.
2. Στο τέλος κάθε μήνα ο ανάδοχος συντάσσει επιμετρήσεις κατά διακριτά μέρη του έργου
για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Η επιμέτρηση περιλαμβάνει για
κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή της με ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιμολογίου
ή των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα
αναγκαία γϊ αυτό επιμετρητικά σχέδια, στοιχεία και διαγράμματα, με βάση τα στοιχεία
απευθείας καταμέτρησης των εργασιών ή των πρωτοκόλλων της παραγράφου 3.
Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στη διευθύνουσα υπηρεσία
για έλεγχο το αργότερο είκοσι ημέρες μετά το τέλος του επομένου της εκτελέσεως τους
μηνός, αφού υπογραφούν από αυτόν με την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο.
Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον
έλεγχο της διευθύνουσας υπηρεσίας, ο οποίος ολοκληρώνεται με την εγκριτική απόφαση της
τελευταίας. Η διευθύνουσα υπηρεσία, μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή των
επιμετρήσεων από τον ανάδοχο, έχει την υποχρέωση να προβεί σε έλεγχο και διόρθωση των
υπολογισμών, να εγκρίνει τις επιμετρήσεις και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο τις
επιμετρήσεις που έχουν ελεγχθεί και διορθωθεί. Η κοινοποίηση αυτή θεωρείται πράξη της
διευθύνουσας υπηρεσίας κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 76 και ο ανάδοχος,
εάν δεν αποδέχεται τις διορθώσεις, μπορεί να ασκήσει το προβλεπόμενο δικαίωμα της
ένστασης.
Εάν οι υποβαλλόμενες επιμετρήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις, που καθιστούν αδύνατο τον
έλεγχο ή τη διόρθωση τους, η διευθύνουσα υπηρεσία επιστρέφει τις επιμετρήσεις στον
ανάδοχο μέσα στην πιο πάνω τρίμηνη προθεσμία και τον καλεί για τη συμπλήρωση των
συγκεκριμένων ελλείψεων. Τα στοιχεία που λείπουν και κρίνονται απαραίτητα από τη
διευθύνουσα υπηρεσία πρέπει να αναφέρονται στην πρόσκληση συγκεκριμένα και
αριθμημένα. Ο ανάδοχος, μέσα σε ένα μήνα, υποχρεούται να επανυποβάλει τις επιμετρήσεις
συμπληρώνοντας όλα τα στοιχεία που του ζητήθηκαν με την πρόσκληση. Μετά την πιο πάνω
επανυποβολή των επιμετρήσεων, η διευθύνουσα υπηρεσία δεν μπορεί να τις επιστρέψει εκ
νέου στον ανάδοχο προς συμπλήρωση, αλλά υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα να τις ελέγξει,
να τις διορθώσει, να τις εγκρίνει και να τις κοινοποιήσει στον ανάδοχο.
Οι επιμετρήσεις, εάν δεν επιστραφούν εγκεκριμένες ή διορθωμένες ή για συμπλήρωση μέσα
στην πιο πάνω τρίμηνη προθεσμία, ή εάν, μετά την επανυποβολή τους, αυτές δεν ελεγχθούν,
διορθωθούν, εγκριθούν και κοινοποιηθούν στον ανάδοχο, μέσα στην πιο πάνω μηνιαία
προθεσμία, θεωρούνται αυτοδίκαια εγκεκριμένες, μόνο υπό την έννοια ότι μπορούν να
συμπεριληφθούν από τον ανάδοχο σε επόμενο λογαριασμό.
Οι επιμετρήσεις του έργου, εγκεκριμένες από τη διευθύνουσα υπηρεσία ή αυτοδίκαια
εγκεκριμένες, μπορεί να ελεγχθούν εκ νέου από την επιτροπή προσωρινής πάραλαβής και αν
διαπιστωθεί η ύπαρξη αχρεωστήτως καταβληθέντος εργολαβικού ανταλλάγματος, αυτό είναι
επιστρεπτέο ύστερα από σύνταξη αρνητικού λογαριασμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 8 του άρθρου 53. Οι αυτοδίκαια εγκεκριμένες επιμετρήσεις υπόκεινται στον
έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε επόμενο λογαριασμό.
3. Όταν πρόκειται για εργασίες, η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή στην
τελική μορφή του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και δεν
είναι τελικά εμφανείς, ποσότητες που παραλαμβάνονται με ζύγιση ή άλλα παρόμοια, ο
ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει την επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 36 και τον
επιβλέποντα, προκειμένου να προβούν από κοινού στην καταμέτρηση ή ζύγιση και να
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συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών ή πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα.
Το πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόμενο από τον ανάδοχο, τον επιβλέποντα και τα μέλη της
επιτροπής, αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοποίηση των σχετικών εργασιών.
4. Ειδικώς ο χαρακτηρισμός των εδαφών που κατασκευάζεται το έργο, γίνεται από δύο ή
περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους, που ορίζονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο
ορισμός της επιτροπής αυτής ανακοινώνεται στην προϊσταμένη αρχή, η οποία μπορεί να
ορίσει και άλλον υπάλληλο να συμμετέχει στο έργο της επιτροπής. Η προϊσταμένη αρχή
μπορεί σε κάθε περίπτωση να ορίσει άλλη επιτροπή για επανέλεγχο και χαρακτηρισμό
εδαφών. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό ή σε περίπτωση αδυναμίας να
ληφθεί απόφαση, λόγω διαφωνίας των υπαλλήλων που ορίζονται σε άρτιο αριθμό, ο
ανωτέρω χαρακτηρισμός εδαφών γίνεται κατά τον προσφορότερο τρόπο με απόφαση της
προϊσταμένης αρχής.
5. Δύο (2) μήνες το αργότερο μετά τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να υποβάλει στη διευθύνουσα υπηρεσία τυχόν επί μέρους Επιμετρήσεις που
λείπουν και την "τελική επιμέτρηση", δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει
τις ποσότητες όλων των τμηματικών επιμετρήσεων και των πρωτοκόλλων της παραγράφου
3. Αν αυτές έχουν ελεγχθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία, οι ποσότητες τίθενται όπως
διορθώθηκαν, έστω και αν εκκρεμούν κατ` αυτών ενστάσεις του αναδόχου ή αιτήσεις
θεραπείας. Η καταχώρηση αυτή στην τελική επιμέτρηση δεν αποτελεί παραίτηση του
αναδόχου από τέτοιες αιτήσεις ή ενστάσεις που έχουν ασκηθεί νόμιμα, ούτε παρέχει το
δικαίωμα σε αυτόν να υποβάλει νέες.
Για τις επί μέρους επιμετρήσεις, που δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί από την υπηρεσία,
καταχωρούνται οι ποσότητες των επιμετρήσεων όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο πριν
από τον έλεγχο της υπηρεσίας.
Για τις επί μέρους Επιμετρήσεις που δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί από την υπηρεσία ή γι` αυτές
που τυχόν υποβάλλονται για πρώτη φορά μαζί με την τελική επιμέτρηση, καταχωρούνται οι
ποσότητες των επιμετρήσεων όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο πριν από τον έλεγχο της
υπηρεσίας. Η τελική επιμέτρηση υπογράφεται από τον ανάδοχο με την ένδειξη "όπως
συντάχθηκε από τον ανάδοχο". Η διευθύνουσα υπηρεσία έχει υποχρέωση να προβεί στον
έλεγχο της τελικής επιμέτρησης, μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της και να
κοινοποιήσει στον ανάδοχο την ελεγμένη και τυχόν διορθωμένη επιμέτρηση. Το τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 2 έχει εφαρμογή για την τελική επιμέτρηση.
6. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση
επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε συμπληρωμένο μήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική
ρήτρα ποσοστού δύο χιλιοστών (2%ο) επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον
ανάδοχο μέχρι τότε για την όλη σύμβαση. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση της
διευθύνουσας υπηρεσίας και για έξι (6) το πολύ μήνες καθυστέρησης. Ανεξάρτητα από την
επιβολή της ποινικής ρήτρας και μετά την πάροδο του χρόνου επιβολής της, η τελική
επιμέτρηση συντάσσεται από την υπηρεσία που μπορεί να χρησιμοποιήσει γι` αυτό ιδιώτες
τεχνικούς και συνεργεία καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε βάρος του αναδόχου. Η τελική
επιμέτρηση που συντάσσεται με αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται στον ανάδοχο.
7. Μαζί με την τελική επιμέτρηση ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει και κάθε άλλο αίτημα του
που σχετίζεται με δικαίωμα του από την εκτέλεση της σύμβασης, αν αυτό δεν έχει αποσβεστεί
και η σχετική αξίωση παραγραφεί, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 75Α ή αν το σχετικό
δικαίωμα δεν έχει αποσβεστεί ή χαθεί από κάποια άλλη αιτία. Μετά την υποβολή της τελικής
επιμέτρησης, ο ανάδοχος μπορεί να εγείρει σχετικές απαιτήσεις μόνο για οψιγε-νείς αιτίες.
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8. Στις περιπτώσεις συμβάσεων που προβλέπουν πληρωμή με κατ` αποκοπή τίμημα, τελική
επιμέτρηση είναι η επιβεβαίωση κατασκευής των επί μέρους εργασιών ποιοτικά και
ποσοτικά, όπως προβλέπονται στη σύμβαση. Για την πραγματοποίηση των τμηματικών
πληρωμών εφαρμόζονται επί μέρους ποσοστά εκτέλεσης εργασιών κατά τμήματα του έργου,
όπως ορίζεται στη σύμβαση.
Αρθρο 53 Λογαριασμοί - Πιστοποιήσεις
1.Η πληρωμή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγματος γίνεται τμηματικά, με βάση τις
πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος
εργασιών.
Αν από τον ανάδοχο κατασκευασθούν εργασίες πέρα από τις προβλεπόμενες στο
χρονοδιάγραμμα, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να αναβάλει την πληρωμή των
επιπλέον εργασιών, ώστε να συμπέσει με τα προβλεπόμενα στο χρονοδιάγραμμα. Η διάταξη
του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται όταν στη σύμβαση προβλέπεται πρόσθετη
καταβολή (πριμ) στον ανάδοχο για τη γρηγορότερη περάτωση του έργου.
2. Η πραγματοποίηση τόσο των τμηματικών πληρωμών όσο και της οριστικής πληρωμής του
εργολαβικού ανταλλάγματος, καθώς και η εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων από
την εργολαβική σύμβαση, γίνεται με βάση τους λογαριασμούς και τις πιστοποιήσεις.
3.Μετά τη λήξη κάθε μήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που ορίζει η σύμβαση για τις
τμηματικές πληρωμές, ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασμό των ποσών από εργασίες που
εκτελέσθηκαν, τα οποία οφείλονται σ` αυτόν. Οι λογαριασμοί αυτοί στηρίζονται στις
επιμετρήσεις των εργασιών και στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών.
Απαγορεύεται να περιλαμβάνονται στο λογαριασμό εργασίες που δεν έχουν επιμετρηθεί.
Κατ` εξαίρεση, για τμήματα του έργου, για τα οποία, κατά την κρίση του επιβλέποντος
μηχανικού, δεν ήταν δυνατή η σύνταξη επιμετρήσεων κατά διακριτά και αυτοτελώς
επιμετρήσιμα τμήματα του έργου, επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στο λογαριασμό
εργασίες βάσει προσωρινών επιμετρήσεων, για τις οποίες όμως έχουν ληφθεί επιμετρη-τικά
στοιχεία. Η αξία των εργασιών που πιστοποιούνται βάσει προσωρινών επιμετρήσεων
απαγορεύεται να υπερβαίνει το 20% της αξίας του συνόλου των εργασιών του λογαριασμού.
4. Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση, ημιτελείς εργασίες μπορεί να περιληφθούν
στο λογαριασμό με έγκριση της υπηρεσίας, αν η φύση τους είναι τέτοια που, τυχόν διακοπή
του έργου, δε θα κατέστρεφε την ημιτελή εργασία. Οι εργασίες αυτές καταχωρούνται σε
χωριστό μέρος του λογαριασμού και περιλαμβάνονται με προσωρινή τιμή μειωμένη, ώστε να
είναι δυνατή η αυτοτελής αποπεράτωση της εργασίας με το υπόλοιπο της προβλεπόμενης
τιμής.
5. Στο λογαριασμό μπορεί να περιληφθούν, επίσης, τα υλικά που εισκομίσθηκαν με έγκριση
της υπηρεσίας στα εργοτάξια ή σε αποθήκες που δηλώθηκαν και εγκρίθηκαν. Οι ποσότητες
των υλικών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνουν αυτές που απαιτούνται για την εκτέλεση των
προσεχών εργασιών του εγκεκριμένου προγράμματος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη
σύμβαση. Οι ποσότητες των υλικών περιλαμβάνονται χωριστά στο συνοπτικό πίνακα
εργασιών που συνοδεύει το λογαριασμό, στον οποίο αναφέρονται επίσης και οι θέσεις
αποθήκευσης των υλικών. Για τα περιλαμβανόμενα στους λογαριασμούς υλικά ο ανάδοχος
έχει ακέραιη την ευθύνη, μέχρι την ενσωμάτωση τους και την παραλαβή του έργου. Τα υλικά
περιλαμβάνονται σε χωριστό τμήμα των λογαριασμών, με τιμές που δεν μπορεί να είναι
ανώτερες των τιμών πρακτικού της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Εργων (ΕΔΤΔΕ)
του χρόνου της δημοπρασίας και που βρίσκονται σε συνάρτηση προς την αντίστοιχη
συμβατική τιμή, ώστε το υπόλοιπο μέρος της τιμής να αρκεί για την ολοκλήρωση της
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εργασίας, στην οποία θα ενσωματωθούν τα υλικά. Ποσοστά γενικών εξόδων και οφέλους της
επόμενης παραγράφου δεν υπολογίζονται στα υλικά.
6. Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται επίσης η Αναθεώρηση τιμών, αποζημιώσεις κάθε
είδους που έχουν εγκριθεί, αντίτιμο απολογιστικών εργασιών που εκτελέσθηκαν μέσω της
εργολαβίας και κάθε άλλη εγκεκριμένη δαπάνη που καταβάλλεται στον ανάδοχο. Στο
λογαριασμό περιλαμβάνεται ακόμη και το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του
εργολάβου της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του παρόντος, αν αυτό δεν περιλαμβάνεται
στις συμβατικές τιμές, και το σύνολο μειώνεται κατά το ποσοστό έκπτωσης της δημοπρασίας,
αν συντρέχει περίπτωση. Από τους λογαριασμούς αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισμένες
απαιτήσεις του εργοδότη και ιδίως ποινικές ρήτρες, περικοπές τιμών των άρθρων 60 και 73
του παρόντος, συμπληρωματική κράτηση εγγύησης, αν γι` αυτή δεν έχουν κατατεθεί
εγγυητικές επιστολές, οπότε γίνεται σχετική μνεία, απόσβεση προκαταβολών, παρακράτηση
αξίας τυχόν χορηγούμενων υλικών, πληρωμές που έγιναν σε βάρος και για λογαριασμό του
αναδόχου και γενικά κάθε απαίτηση του εργοδότη που δεν έχει ικανοποιηθεί με άλλον τρόπο.
7. Οι λογαριασμοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και για την πληρωμή
συνοδεύονται μόνο από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των εργασιών που
εκτελέσθηκαν από την αρχή του έργου, τα παραστατικά στοιχεία των τυχόν απολογιστικών
εργασιών, το συνοπτικό πίνακα του υπολογισμού της αναθεώρησης και από τις αποφάσεις
που αναγνωρίζουν αποζημιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες
απαιτήσεις του εργοδότη.«Από κάθε νεότερο λογαριασμό αφαιρούνται τα ποσά που
πληρώθηκαν με τους προηγούμενους λογαριασμούς, καθώς και ποσά που δεν αντιστοιχούν
σε εγκεκριμένες επιμετρήσεις ή αφορούν σε λάθη εγκεκριμένων λογαριασμών.
8. Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία που τους ελέγχει και τους
διορθώνει μέσα σε ένα μήνα. Αν ο λογαριασμός που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή
ανακρίβειες, σε βαθμό που να είναι δυσχερής η διόρθωση του, η διευθύνουσα υπηρεσία, με
εντολή της προς τον ανάδοχο, επισημαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν
από τον έλεγχο και παραγγέλλει την ανασύνταξη και επανυποβολη του. Στην περίπτωση αυτή
η οριζόμενη μηνιαία προθεσμία για τον έλεγχο του λογαριασμού αρχίζει από την
επανυποβολη, ύστερα από την ανασύνταξη από τον ανάδοχο. Ο έλεγχος του λογαριασμού
μπορεί να γίνει και από συνεργείο της υπηρεσίας, στο οποίο συμμετέχει ο επιβλέπων το έργο.
Ο επιβλέπων υπογράφει το λογαριασμό, βεβαιώνοντας έτσι ότι οι ποσότητες είναι σύμφωνες
με τις επιμετρήσεις και τα επιμετρητικά στοιχεία, οι τιμές σύμφωνες με τη σύμβαση και τις
σχετικές διατάξεις και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο λογαριασμό όλες οι περικοπές ή
εκπτώσεις ποσών, που προκύπτουν από το νόμο και την εφαρμογή της σύμβασης. Ο
λογαριασμός, μετά τον έλεγχο, εγκρίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο εγκεκριμένος
λογαριασμός αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωμή του αναδόχου («πληρωτέο
εργολαβικό αντάλλαγμα»). Λογαριασμός που πληρώθηκε χωρίς έλεγχο, λόγω παρέλευσης
της πιο πάνω μηνιαίας προθεσμίας (πλασματική έγκριση), ελέγχεται, διορθώνεται και
εγκρίνεται μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την υποβολή ή επανυποβολη του και οι
τυχόν προκύπτουσες διαφοροποιήσεις λαμβάνονται υπόψη σε επόμενο λογαριασμό. Η
διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί να εγκρίνει τον λογαριασμό και χωρίς την υπογραφή του
επιβλέποντος.
Οταν συντρέχει περίπτωση σύνταξης αρνητικού λογαριασμού, αυτός μπορεί να συνταχθεί
από τη διευθύνουσα υπηρεσία και το ποσό του πρέπει να καταβληθεί από τον ανάδοχο μέσα
σε ένα μήνα από την κοινοποίηση του λογαριασμού σε αυτόν, άλλως καταπίπτει αναλόγως
σε βάρος του η εγγυητική επιστολή. Αν ασκηθεί ένσταση κατά του αρνητικού λογαριασμού,
η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής αναστέλλεται μέχρι την έκδοση απόφασης επ` αυτής.
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9. Αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέρα
του διμήνου από την υποβολή του, οφείλεται, αν υποβληθεί έγγραφη όχληση και από την
ημερομηνία υποβολής της, τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του
π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 38 Α`) και ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού
κοινοποιήσει στη διευθύνουσα υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση.
11. Απαγορεύεται η εκχώρηση του εργολαβικού ανταλλάγματος ή η κατάσχεση του στα χέρια
του κυρίου του έργου, καθ` όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του και για ένα μήνα μετά την
περαίωση του. Κατ` εξαίρεση επιτρέπονται: α) η αρχική ή η εκ των υστέρων εκχώρηση, εν
όλω ή εν μέρει, του πληρωτέου εργολαβικού ανταλλάγματος, όπως αυτό προσδιορίζεται
στους λογαριασμούς που υποβάλλονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τη διάταξη της
παραγράφου 8, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, όταν πρόκειται για την κάλυψη
οφειλής του αναδόχου από την προμήθεια υλικών και μηχανκτέλεση του έργου ή από παροχή
εργασίας που παρασχέθηκε από εργάτες ή υπαλλήλους αυτού, στην εκτέλεση του έργου, ή
σε αναγνωρισμένες τράπεζες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και β) η κατάσχεση του
εργολαβικού ανταλλάγματος από τους προμηθευτές υλικών και μηχανημάτων του έργου ή
από τους εργάτες και τους υπαλλήλους του, όπως και τους υπεργολάβους που
αποδεδειγμένα χρησιμοποιούνται στο έργο από τον ανάδοχο. Επιτρέπεται επίσης ο
συμψηφισμός εκκαθαρισμένων απαιτήσεων του κυρίου του έργου κατά του αναδόχου, που
προέρχονται από την εκτέλεση άλλων έργων και μέχρι ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από
κάθε πιστοποίηση του εκτελούμενου έργου.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
μπορεί να ορίζεται ότι επιτρέπεται η εκχώρηση από μέρους του αναδόχου απαίτησης από
εγκεκριμένη πιστοποίηση ή μέρους της προς τον κύριο του έργου για την εξόφληση
οποιασδήποτε οφειλής του προς αυτόν και να καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία αυτής».
10.Για την πληρωμή της δαπάνης κατασκευής του έργου επιτρέπεται πάντοτε η έκδοση
ενταλμάτων προ πληρωμής, χωρίς να εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή άλλη σχετική γενική
ή ειδική διάταξη.
12. Ολες οι πληρωμές που γίνονται στον ανάδοχο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου με
βάση τις πιστοποιήσεις αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι του εργολαβικού
ανταλλάγματος που εκκαθαρίζεται μετά την Οριστική παραλαβή.
13. Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει
"προτελικό λογαριασμό", με βάση τις ποσότητες που περιλαμβάνονται στο σχετικό
πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου
ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει "τελικό λογαριασμό". Για τον προτελικό και τελικό
λογαριασμό εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου αυτού. «Με την έγκριση του
τελικού λογαριασμού εκκαθαρίζονται οι εκατέρωθεν απαιτήσεις από την σύμβαση
εκτέλεσης, εκτός από τις απαιτήσεις που προκύπτουν από μεταγενέστερες διαδικασίες
διοικητικής, συμβιβαστικής ή δικαστικής επίλυσης διαφορών.
Αρθρο 54 Αναθεώρηση τιμών
1. Οι συμβατικές τιμές κάθε σύμβασης δημόσιου έργου αναθεωρούνται ενιαία για όλη τη
χώρα κατά ημερολογιακό τρίμηνο (αναθεωρητική περίοδος) και με βάση τα στοιχεία και
δεδομένα της εικοστής ημέρας του πρώτου μήνα της περιόδου αυτής. Σε όλη τη διάρκεια της
κάθε αναθεωρητικής περιόδου οι αναθεωρημένες συμβατικές τιμές παραμένουν σταθερές.
2. Η αναθεώρηση υπολογίζεται για τις εργασίες που πραγματικά εκτελέστηκαν μέσα στο
προβλεπόμενο από το άρθρο 46 χρονοδιάγραμμα. Εργασίες που, για οποιονδήποτε λόγο,
εκτελέστηκαν σε αναθεωρητική περίοδο μεταγενέστερη της προβλεπόμενης από το
χρονοδιάγραμμα, θεωρούνται για τον υπολογισμό της αναθεώρησης ότι εκτελέστηκαν στην
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αναθεωρητική περίοδο κατά την οποία έπρεπε να εκτελεστούν. Για τις εργασίες που
εκτελέστηκαν πριν από την προβλεπόμενη από το χρονοδιάγραμμα αναθεωρητική περίοδο,
η αναθεώρηση υπολογίζεται με βάση το χρόνο της πραγματικής εκτέλεσης τους. Για τις
εργασίες που εκτελέστηκαν μετά την πάροδο της αρχικής συμβατικής Προθεσμίας, η
αναθεώρηση υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές που ίσχυαν κατά την τελευταία
αναθεωρητική περίοδο του αρχικού χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου, εφόσον η
καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται
οι διοικητικές και οι παρεπόμενες χρηματικές κυρώσεις, που προβλέπονται στις
παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 82, καθώς και οι προβλεπόμενες από το άρθρο 49 του
παρόντος.
3. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου κατά την έγκριση παρατάσεων της
συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών των συμβάσεων των δημόσιων έργων εκτιμάται
και προσδιορίζεται πάντοτε το υπαίτιο για την επιμήκυνση του χρόνου συμβαλλόμενο μέρος
για το σύνολο ή για μέρος των έργων ή κατά κονδύλια εργασιών. Οι διατάξεις της
παραγράφου αυτής δεν επηρεάζουν την κατάπτωση των ποινικών ρητρών, αν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις της.
4. Ως χρόνος εκκίνησης για τον υπολογισμό της αναθεώρησης κάθε εργολαβικής σύμβασης
ορίζεται το ημερολογιακό τρίμηνο μέσα στο οποίο:
α) υποβλήθηκε η προσφορά, αν πρόκειται για σύμβαση, που καταρτίσθηκε ύστερα από
δημοπρασία ή
β) εκδόθηκε η σχετική εγκριτική απόφαση, αν πρόκειται για σύμβαση που καταρτίσθηκε
χωρίς δημοπρασία, και υπό τον όρο ότι η εγκριτική αυτή απόφαση δεν ορίζει άλλο χρόνο.
Οι τιμές της σύμβασης παραμένουν σταθερές για τις εργασίες που εκτελούνται ή που έπρεπε
να εκτελεστούν μέσα στο τρίμηνο που θεωρείται χρόνος εκκίνησης και στο αμέσως επόμενο
ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ` εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο
ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε κατηγορίας
συνολικού αρχικού προϋπολογισμού δημοπρατούμενου ή ανατιθέμενου έργου, χωρίς
αναθεώρηση, μέχρι το ανώτερο όριο της δεύτερης τάξης εργοληπτικών επιχειρήσεων , όπως
ορίζεται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 102 του παρόντος.
5. Η αναθεώρηση (αύξηση ή μείωση) για κάθε αναθεωρητική περίοδο υπολογίζεται με βάση
τον τύπο:
An
ΔΤv=T -- -1 * (1-s)
Ao
όπου είναι:
Τ: η υπόψη τιμή της σύμβασης,ΔΤν: η αναθεώρηση της παραπάνω τιμής στην υπόψη
αναθεωρητική περίοδο ν,
Αο: τιμή που προκύπτει αφού συμπληρωθεί με βασικές τιμές του χρόνου εκκίνησης το
οριζόμενο για την τιμή Τ άρθρο ανάλυσης τιμών ή συνδυασμός άρθρων με τα βάρη τους,
όπως προσδιορίζονται από τη σύμβαση σύμφωνα με την παράγραφο 7,
Αν: τιμή που προκύπτει όπως παραπάνω με τις βασικές τιμές της αναθεωρητικής περιόδου
ν,σ: σταθερός συντελεστής που αντιπροσωπεύει το μη αναθεωρούμενο μέρος της τιμής και
που προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων`Εργων μεταξύ του 0,07 και 0,20 κατά κατηγορίες ή μέγεθος έργων και ανάλογα με

238

τον αριθμό των αναθεωρητικών περιόδων, που μεσολαβούν μεταξύ του χρόνου εκκίνησης
και της συγκεκριμένης κάθε φορά αναθεωρητικής περιόδου.
6. Ο σταθερός συντελεστής "σ" στον τύπο της αναθεώρησης της παραγράφου 5 ορίζεται από
τη σχέση:
σ=σ, +0,01 ν,
όπου σ1 είναι συντελεστής που καθορίζεται ενιαία για όλες τις κατηγορίες ή και χωριστά για
καθεμία από τις κατηγορίες των δημόσιων έργων και ανέρχεται σε σ^Ο/12 για όλες τις
κατηγορίες έργων και"ν" είναι ακέραιος αριθμός ίσος με τη μονάδα για την πρώτη
αναθεωρητική περίοδο που υπολογίζεται αναθεώρηση για τη συγκεκριμένη σε κάθε
περίπτωση εργολαβία και που αυξάνεται κατά μία μονάδα για καθεμιά από τις επόμενες
αναθεωρητικές περιόδους της συγκεκριμένης εργολαβίας. Ο ν παύει να αυξάνει όταν το "σ"
γίνει 0,20. Ο συντελεστής σ1 μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων`Εργων.
7. Η αναθεώρηση της τιμής κάθε συμβατικού κονδυλίου γίνεται με βάση τα αντίστοιχα άρθρα
εγκεκριμένων αναλύσεων τιμών που ορίζονται με τα συμβατικά τεύχη. Οταν πρόκειται για
κονδύλια που δεν ταυτίζονται με άρθρα εγκεκριμένων αναλύσεων ή σε περιπτώσεις κατ`
αποκοπή τιμών ή σύνθετων τιμών τα συμβατικά τεύχη ή τα πρωτόκολλα νέων τιμών
καθορίζουν για την αναθεώρηση τους παρεμφερή άρθρα εγκεκριμένων αναλύσεων ή ομάδα
τέτοιων κονδυλίων με τα αντίστοιχα βάρη καθενός άρθρου.
8.Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις με εργολαβικό
αντάλλαγμα άλλο εκτός από χρηματική καταβολή και στις Απολογιστικές εργασίες.
Στις συμβάσεις, που καταρτίζονται με τον τρόπο που προβλέπουν οι περιπτώσεις γ` και δ` του
άρθρου 4 του παρόντος ή που το αντάλλαγμα συνομολογείται σε ξένο νόμισμα, καθορίζεται
με τη διακήρυξη αναθεώρησης και προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της, ο οποίος
μπορεί να είναι ίδιος ή διαφορετικός από τον ισχύοντα τρόπο αναθεώρησης.
9.Τα περιλαμβανόμενα στις πιστοποιήσεις υλικά θεωρούνται ως μερική εκτέλεση των
εργασιών, για τις οποίες προορίζονται και η αναθεώρηση της πιστοποιούμενης αξίας τους
γίνεται, όταν πιστοποιούνται, με τους συντελεστές των κονδυλίων στα οποία προβλέπεται να
χρησιμοποιηθούν. Οταν εκτελεσθούν οι εργασίες, η αναθεώρηση υπολογίζεται μόνο στο
υπόλοιπο μέρος της αξίας τους, ύστερα από αφαίρεση της αξίας των υλικών που είχαν
πιστοποιηθεί σε προηγούμενη αναθεωρητική περίοδο.
10.Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται ανάλογα και στις εργασίες που μένουν
ημιτελείς σε μια αναθεωρητική περίοδο.
11.Η αξία των υλικών που χορηγούνται από τον φορέα κατασκευής του έργου δεν υπόκειται
σε καμιά αναθεώρηση. Για την αναθεώρηση των τιμών των εργασιών που ορίζονται στη
σύμβαση χωρίς την αξία των υλικών τα αντίστοιχα ποσά Αν και Αο που περιέχονται στον τύπο
του παρόντος άρθρου υπολογίζονται αφού η σχετική ανάλυση συμπληρωθεί με μηδενική την
αξία του υλικού.
Αν οι τιμές περιλαμβάνουν την αξία των υλικών, τότε εφαρμόζεται ο ίδιος συντελεστής και
στην εκπιπτόμενη αξία του υλικού, εκτός αν ρητά ορίζεται στη σύμβαση άλλος τρόπος
υπολογισμού της αναθεώρησης στην εκπιπτόμενη αξία του υλικού.
12. Στις περιπτώσεις που στη σύμβαση προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού ή σημαντικής
αξίας μηχανημάτων για τη λειτουργία ή εγκατάσταση στο έργο και προσδιορίζεται χωριστά
το αντάλλαγμα για την προμήθεια, μπορεί για το αντάλλαγμα αυτό να οριστεί με τη σύμβαση
άλλος τρόπος αναθεώρησης.
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13. Η αναθεώρηση δεν εφαρμόζεται στα ποσά αποζημιώσεων που αναγνωρίζονται
διοικητικά ή δικαστικά, εκτός αν τα ποσά αυτά είναι συνάρτηση τιμών για τις οποίες
προβλέπεται στη συγκεκριμένη περίπτωση αναθεώρηση, σύμφωνα με ό,τι προκύπτει από τη
σχετική δικαστική απόφαση ή διοικητική πράξη.
14. Το ποσό της αναθεώρησης καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου.
15. Πέρα από την προβλεπόμενη στις διατάξεις του άρθρου αυτού αναθεώρηση τιμών
αποκλείεται η αναπροσαρμογή του εργολαβικού ανταλλάγματος ή η διάλυση των
συμβάσεων δημόσιων έργων, κατ` εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 288 ή 388 του
Αστικού Κώδικα ένεκα της αυξομείωσης των τιμών.
16. Η διαπίστωση των βασικών τιμών ημερομισθίων, υλικών και μισθωμάτων, μηχανημάτων
όπως και των εργοδοτικών επιβαρύνσεων στα ημερομίσθια γίνεται από την Επιτροπή
Διαπίστωσης Τιμών Δημόσιων`Εργων (ΕΔΤΔΕ), που προβλέπεται από το άρθρο 9 της κοινής
απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων`Εργων αριθμ. 80885/5439/6.8.1992 (ΦΕΚ 573 Β`).
17. Οι τιμές που διαπιστώνονται από την επιτροπή είναι οι μέσες τιμές που διαμορφώνονται
στην αγορά της περιοχής της πρωτεύουσας και οι τιμές αυτές χρησιμοποιούνται σε όλη τη
χώρα, όχι μόνο για την αναθεώρηση αλλά και για οποιαδήποτε άλλη συμπλήρωση
αναλύσεων τιμών, όπου προβλέπουν τη χρήση των αναλύσεων οι σχετικές διατάξεις. Οι τιμές
των ημερομισθίων αναφέρονται στον μέσης απόδοσης εργαζόμενο της αντίστοιχης
ειδικότητας. Οι τιμές υλικών είναι οι τιμές που διαμορφώνονται για τη χονδρική πώληση των
υλικών ως ελεύθερων εμπορευμάτων και περιλαμβάνουν κάθε σχετική επιβάρυνση που
περιλαμβάνεται στις τιμές αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τα συναλλακτικά
ήθη (όπως πάγια συνυπολογιζόμενες συσκευασίες ή μεταφορές, Φ.Π.Α. τιμολογίων). Οι τιμές
μισθωμάτων μηχανημάτων και αυτοκινήτων διαπιστώνονται για μηχανήματα σε καλή
κατάσταση λειτουργίας. Οταν διατίθενται από φορέα του δημόσιου τομέα τέτοια
μηχανήματα, λαμβάνονται υπόψη και οι τιμές των μισθωμάτων αυτών. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις μηχανημάτων που δεν υπάρχουν στην αγορά επαρκή στοιχεία για τη
διαμόρφωση της τιμής τους η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τα χαρακτηριστικά του
μηχανήματος (όπως κόστος, απόδοση, διάρκεια ζωής, κατανάλωση ενέργειας), σε σύγκριση
με άλλα ανάλογα μηχανήματα για τα οποία διαμορφώνεται αγοραίο μίσθωμα. Για τη
διαπίστωση των τιμών γενικά η επιτροπή λαμβάνει υπόψη της κάθε πρόσφορο στοιχείο και
ιδιαίτερα τα στοιχεία που συγκεντρώνονται συνεχώς από την αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Δ.Ε.,
η οποία και παρέχει γραμματειακή και διοικητική εξυπηρέτηση στην επιτροπή. Οι τιμές που
διαπιστώνονται από την Επιτροπή ισχύουν για όλες τις εργολαβίες.
18. Απόσπασμα των πρακτικών της επιτροπής, που περιλαμβάνει τις τιμές που
διαπιστώνονται, κοινοποιείται στο Τ.Ε.Ε. και στις πανελλήνιες επαγγελματικές εργοληπτικές
ενώσεις, που δίνουν κάθε δυνατή δημοσιότητα στις τιμές. Οι πιο πάνω πανελλήνιες
εργοληπτικές ενώσεις μπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά των πρακτικών για ορισμένες
τιμές, σε ανατρεπτική Προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση των
πρακτικών στο Τ.Ε.Ε.. Η ένσταση κατατίθεται στη γραμματεία της Επιτροπής και σε αυτή
αποφασίζει ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων μετά από γνώμη
της ίδιας επιτροπής της παραγράφου 16. Η απόφαση κοινοποιείται όπως και το απόσπασμα
του πρακτικού της επιτροπής και ενεργεί έναντι πάντων.
19. Η αναθεώρηση υπολογίζεται με βάση συντελεστές που κοινοποιούνται μηχανογραφικά.
Στην περίπτωση της παραγράφου 11, αν δεν δίνονται μηχανογραφικά οι συντελεστές με
μηδενική την αξία των υλικών, συντάσσεται ειδικό φύλλο υπολογισμού του συντελεστή. Το
ίδιο εφαρμόζεται και σε κάθε περίπτωση που ο σχετικός συντελεστής δεν δίνεται
μηχανογραφικά. Στις περιπτώσεις κονδυλίων αναλύσεων με πληθώρα εξειδικευμένων
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παραμέτρων ή ποιοτήτων υλικών διαφόρων προελεύσεων ή κυμαινόμενων μέσα στο αυτό
άρθρο συντελεστών μεταφοράς, η αναθεώρηση γίνεται με το μηχανογραφικά
κοινοποιούμενο συντελεστή της αντιπροσωπευτικότερης σχετικής περίπτωσης.
20. Στις πιστοποιήσεις εμφανίζονται συνολικά τα ποσά αναθεώρησης κάθε αναθεωρητικής
περιόδου, όπως προκύπτουν από το σχετικό πίνακα. Οι ποσότητες εργασιών που έχουν
εκτελεσθεί ή έπρεπε να εκτελεσθούν μέσα σε κάθε αναθεωρητική περίοδο προκύπτουν από
σχετικούς πίνακες κατανομής των εργασιών που απαιτούνται για τον υπολογισμό της
αναθεώρησης. Με τους πίνακες αυτούς γίνεται και η εφαρμογή της παραγράφου 2 βάσει του
χρονοδιαγράμματος του έργου, όπως αυτό οριστικοποιήθηκε ως εγκεκριμένο πρόγραμμα
κατασκευής και με ανοχή εκτιμήσεων δέκα τοις εκατό (10%) προς τα πάνω ή προς τα κάτω
από τη συνολική αξία εκτελεστέων εργασιών κατά αναθεωρητική περίοδο όπως προκύπτει
από το πρόγραμμα αυτό.
21. Η αναθεώρηση κάθε αναθεωρητικής περιόδου περιλαμβάνεται στην πρώτη πιστοποίηση
μετά την κοινοποίηση των συντελεστών της περιόδου αυτής. Μέχρι τότε υπολογίζεται η
αναθεώρηση προσωρινά με τους συντελεστές της τελευταίας αναθεωρητικής περιόδου για
την οποία έχουν κοινοποιηθεί οι συντελεστές αναθεώρησης. Για να περιληφθεί σε
πιστοποίηση η αναθεώρηση δεν απαιτείται να έχει εγκριθεί ειδικό κονδύλιο για την
αναθεώρηση και η πληρωμή γίνεται από τις εγκεκριμένες για το έργο πιστώσεις.
Αρθρο 55 Απολογιστικές εργασίες
1. Στις περιπτώσεις συμβάσεων με ανάδοχο για την κατασκευή έργου με το απολογιστικό
σύστημα του άρθρου 9 εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2 έως 9.
2. Η διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί να ορίζει τον αριθμό του απαιτούμενου προσωπικού
κατά ειδικότητα, τον αριθμό και είδος μηχανημάτων ή άλλων μέσων και να διατάσσει την
αντικατάσταση τυχόν ακατάλληλων. Μπορεί επίσης να ορίζει το είδος και την ποσότητα των
απαιτούμενων υλικών. Η διευθύνουσα υπηρεσία εγκρίνει τα ανώτατα όρια αμοιβής του
προσωπικού του αναδόχου κατά ειδικότητα με τη δυνατότητα να ορίσει διάφορα όρια για
ορισμένο αριθμό εργαζομένων κάθε ειδικότητας ανάλογα με την απόδοση τους.
3. Η παρακολούθηση της δαπάνης και ο απολογισμός της χρήσης των υλικών ή άλλων μέσων
που αγοράζονται με δαπάνη του κυρίου του έργου, γίνεται όπως ορίζεται με τη σύμβαση. Στη
δαπάνη αυτή προστίθεται το εργολαβικό ποσοστό μειωμένο κατά την έκπτωση της σχετικής
δημοπρασίας.
4. Οι εργοδοτικές επιβαρύνσεις και όλες οι τυχόν ισχύουσες κρατήσεις ή εισφορές υπέρ
τρίτων στη δαπάνη του έργου, εκτός φόρου εισοδήματος και Φ.Π.Α., καταβάλλονται από τον
ανάδοχο και αποδίδονται σε αυτόν, με το εργολαβικό ποσοστό, μειωμένο κατά την έκπτωση
της δημοπρασίας.
5.Αποζημιώσεις προσωπικού των απολογιστικών εργασιών βαρύνουν τον κύριο του έργου
μόνο για το διάστημα που το προσωπικό ασχολήθηκε στις απολογιστικές εργασίες και αν η
λύση της σύμβασης του γίνεται με τη βούληση του κυρίου του έργου και κατά τη διάρκεια
κατασκευής του έργου.
6. Ο κύριος του έργου ευθύνεται για εργατικά ατυχήματα που συμβαίνουν κατά την
κατασκευή του έργου μόνο αν αυτά οφείλονται σε υπαιτιότητα των οργάνων του ή των
οργάνων του φορέα κατασκευής του έργου.
7. Για τις Απολογιστικές εργασίες συντάσσεται από τον ανάδοχο επιμέτρηση και απολογισμός
της δαπάνης και για την παραλαβή τους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 73
και 75 του παρόντος. Ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης και οι υποχρεώσεις του αναδόχου
κατά το χρόνο αυτόν ορίζονται με τη σύμβαση.
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8. Στις περιπτώσεις που η σύμβαση της απολογιστικής εκτέλεσης προβλέπει την κατασκευή
εργασιών με Υπεργολαβίες, ολικά ή μερικά, για την εκτέλεση της Υπεργολαβίας από τον
υπεργολάβο δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, αλλά ό,τι
ορίζεται σχετικά στη σύμβαση του κυρίου του έργου με τον ανάδοχο.
9. Σε κάθε περίπτωση απολογιστικής εκτέλεσης εργασιών τηρείται ειδικό ημερολόγιο στο
οποίο καταγράφονται καθημερινά το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα,
μηχανήματα ή άλλα μέσα, τα εισκο-μιζόμενα υλικά και καύσιμα, οι εκτελούμενες εργασίες
περιγραφικά και κατά θέση του έργου και κάθε άλλο στοιχείο για την τεκμηρίωση της
ορθολογιστικής διαχείρισης των μέσων, των υλικών και της αξιοποίησης του ανθρώπινου
δυναμικού. Τα φύλλα του ημερολογίου αυτού συνοδεύουν τους απολογισμούς των έργων
και τίθενται υπόψη της επιτροπής προσωρινής παραλαβής. Μετά την έναρξη της
καθημερινής εργασίας παραδίδεται στον εκπρόσωπο της διευθύνουσας υπηρεσίας ειδικό
δελτίο που περιλαμβάνει ονομαστική κατάσταση του απασχολούμενου προσωπικού και
κατάσταση των μηχανημάτων.
10.Κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης κατασκευής έργου με άλλο σύστημα, εκτός
από το απόλογιστικό σύστημα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και αναγκαίες
Απολογιστικές εργασίες, όταν του δοθεί ειδική εντολή από τη διευθύνουσα υπηρεσία.
Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον ανάδοχο και περιλαμβάνεται στην πιστοποίηση η
πραγματική δαπάνη που προκύπτει σύμφωνα με τα νόμιμα αποδεικτικά πληρωμής για την
εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη αυτή δεν υπόκειται στην έκπτωση της δημοπρασίας.
Καταβάλλεται επίσης στον ανάδοχο το εργολαβικό ποσοστό της παραγράφου 2 του άρθρου
9 του παρόντος, αν δεν ορίζεται στη σύμβαση διαφορετικά. Στο ποσοστό αυτό εφαρμόζεται
η ρητή ή τεκμαρτή έκπτωση της δημοπρασίας. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 6 και του
τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 9 εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις της
παραγράφου αυτής.
Αρθρο 56 Επείγουσες πρόσθετες εργασίες
Αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν Επείγουσες πρόσθετες εργασίες μπορεί να εγκριθεί από
την προϊσταμένη αρχή η εκτέλεση τους πριν από τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών. Για την έγκριση αυτή η διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει τεχνική περιγραφή των
εργασιών, με αιτιολόγηση του επείγοντος και εκτίμηση της δαπάνης, με βάση τις συμβατικές
τιμές μονάδας ή ενδεικτικές τιμές για τυχόν νέες εργασίες. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, που επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στις σχετικές
πιστοποιήσεις και πριν από την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και που
ενσωματώνονται στον επόμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίες για τις
οποίες δεν υπάρχει εγκεκριμένη νέα τιμή περιλαμβάνονται στους σχετικούς λογαριασμούς
με τις ενδεικτικές τιμές μειωμένες κατά είκοσι τοις εκατό (20%).
Αρθρο 57 Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες
1. Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν.
Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα, αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης
συμπληρωματικών εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην
πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων
περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση,
να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, με την προϋπόθεση ότι οι
συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την
κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή
όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι
απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών δεν
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μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής
σύμβασης, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των τυχόν
απαιτούμενων μελετών για τις συμπληρωματικές εργασίες. Η εκτέλεση των
συμπληρωματικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και, προκειμένου
να υπογραφεί η σύμβαση για την εκτέλεση τους, απαιτείται γνώμη του οικείου τεχνικού
συμβουλίου. Για τον καθορισμό τιμών μονάδας στις εργασίες της συμπληρωματικής
σύμβασης λαμβάνονται οι τιμές της αρχικής σύμβασης και για τον κανονισμό τιμών μονάδας
στις νέες εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης εφαρμόζονται οι παράγραφοι 5, 6 και 7.
2. Κάθε σύμβαση επόμενη της αρχικής συνοδεύεται από Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών
(Α.Π.Ε.) που περιλαμβάνει ιδίως τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιμές μονάδας των εργασιών,
τα μεγέθη των ποσοτήτων, τις δαπάνες του προϋπολογισμού του αρχικά ανατεθέντος έργου,
του προϋπολογισμού της αμέσως προηγούμενης σύμβασης και του προϋπολογισμού της
προς κατάρτιση νέας σύμβασης. Περιλαμβάνει ακόμη και τις δαπάνες των απρόβλεπτων,
καθώς και την προβλεπόμενη δαπάνη για αναθεώρηση και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας
(Φ.Π.Α.).
3.Με τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών (απρόβλεπτα) που περιλαμβάνονται στην αρχική
σύμβαση καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή
κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από
προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της
κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του
έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των
μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" του
έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως
προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. Για τη διάθεση των απρόβλεπτων δαπανών
συντάσσεται Α.Π.Ε. που δεν μπορεί να συμπεριλάβει συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες
κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Τα ποσά των απρόβλεπτων
δαπανών ανέρχονται σε ποσοστό εννέα τοις εκατό (9%) επί του προϋπολογισμού της
υπηρεσίας, χωρίς το συνυπολογισμό των κονδυλίων αναθεώρησης και Φ.Π.Α., για έργα
συνολικού προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου του ορίου εφαρμογής της Κοινοτικής
Νομοθεσίας, σύμφωνα με την απόφαση Δ17α/08/78/ΦΝ 357/3.11.1995 (ΦΕΚ 941 Β`) και
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για έργα προϋπολογισμού μικρότερου του ως άνω ορίου,
σύμφωνα με την απόφαση Δ17α/07/45/ΦΝ 380/27.5.1996 (ΦΕΚ 409 Β`) και μπορεί να
αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων
Εργων. Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της
σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται σταθερή η
ποσοστιαία αναλογία, σύμφωνα με το άρθρο 30 του παρόντος.
4. Οι συμβατικές ποσότητες εργασιών μίας σύμβασης εκτέλεσης δημόσιου έργου επιτρέπεται
να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται ("επί έλασσον δαπάνη") να χρησιμοποιηθεί
για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι
κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη και τη σύμβαση.
β) i) Δεν τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" (υπό την έννοια των Κοινοτικών Οδηγιών 2004/17
και 2004/18) της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα
Συμβατικά Τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης, ii) δεν θίγεται
η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και iii) δεν χρησιμοποιείται για την
πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
γ) Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα
Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας
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εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της
αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., Αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην
αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία
ομάδα εργασιών σε άλλη.
Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%),
μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες
δαπάνες. Για τη χρήση των "επί έλασσον δαπανών" απαιτείται σε κάθε περίπτωση η
σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα
υλοποίησης, η οποία συνοδεύεται από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διαχειριστικής
Αρχής, εφόσον πρόκειται για έργο συγχρηματοδοτούμενο από πόρους της Ευρωπαϊκής
Ενωσης.
Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε
Ομάδες Εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα
του τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το
ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, η οποία μετά
την έκδοση της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι Ομάδες
Εργασιών ανά κατηγορία έργων.
Η παράγραφος αυτή καταλαμβάνει τις συμβάσεις έργων όλων εν γένει των αναθετουσών
αρχών κατά την έννοια των κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18, εφόσον τα έργα αυτά:
α) κατασκευάζονται με μελέτες που εκπονούνται βάσει των διατάξεων του ν. 3316/2005 ή β)
προκηρύσσονται μετά την 1.3.2006 ή γ) αφορούν σε έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν από
την Ευρωπαϊκή Ενωση για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, ανεξαρτήτως
ημερομηνίας προκήρυξης.
5. Ολα τα όρια ή ποσοστά του άρθρου αυτού αναφέρονται στα αρχικά ποσά και τιμές της
σύμβασης μαζί με τα απρόβλεπτα και δεν περιλαμβάνονται σε αυτά Αναθεώρηση τιμών,
μεταγενέστερη τροποποίηση τους ή οποιαδήποτε αποζημίωση.
6. Αν στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών περιλαμβάνονται και εργασίες για τις οποίες
δεν υπάρχουν τιμές μονάδας, ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από πρωτόκολλο
που κανονίζει τις τιμές για τις εργασίες αυτές. Ο κανονισμός τιμών μονάδας νέων εργασιών
γίνεται με υποχρεωτική εφαρμογή κατά σειρά των κατωτέρω περιπτώσεων α`, β` και γ` ως
εξής:
α) για εργασίες για τις οποίες υπάρχουν συμβατικές τιμές για παρόμοιες ή ανάλογες
εργασίες, οι τιμές καθορίζονται ανάλογα προς αυτές,
β) για εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν παρόμοιες ή ανάλογες συμβατικές τιμές αλλά
περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένα ή συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών), οι
τιμές καθορίζονται σύμφωνα με τα τιμολόγια αυτά και
γ) για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες περιπτώσεις οι τιμές
καθορίζονται με βάση τα πραγματικά στοιχεία κόστους.
Η εξακρίβωση του κόστους γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται από τη διευθύνουσα
υπηρεσία και αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, που έχουν την αντίστοιχη
ικανότητα. Στα μέλη της επιτροπής περιλαμβάνεται και ο επιβλέπων το έργο τεχνικός
υπάλληλος. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό η επιτροπή συγκροτείται
από δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους, μη αποκλεισμένης της συμμετοχής στην επιτροπή του
επιβλέποντα και του προϊσταμένου της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η προϊσταμένη αρχή
μπορεί σε κάθε περίπτωση να διατάξει τη διενέργεια δοκιμαστικών εργασιών από τον
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ανάδοχο και να συγκροτήσει άλλη επιτροπή από τεχνικούς υπαλλήλους για την
παρακολούθηση της απόδοσης των απαραίτητων συντελεστών παραγωγής της νέας
εργασίας. Στοιχεία που έχουν προκύψει για τον κανονισμό της τιμής της ίδιας εργασίας ή
τμήματος αυτής του ίδιου φορέα κατασκευής του έργου ή άλλων φορέων του δημόσιου
τομέα ή από δοκιμαστικές εργασίες εξακρίβωσης του κόστους άλλων εργολαβιών, δεν
αποτελούν τεκμήριο για τον κανονισμό τιμών. Η περίπτωση γ` εφαρμόζεται μόνο για το μέρος
της νέας τιμής που δεν μπορεί να κανονιστεί σύμφωνα με τις περιπτώσεις α` ή β`. Στην
"ανάλυση της τιμής" διαχωρίζονται τα τμήματα που κανονίζονται σύμφωνα με την περίπτωση
γ` από τα τμήματα που κανονίζονται σύμφωνα με τις περιπτώσεις α` ή β`. Για εργασίες που
είναι παρεμφερείς προς συμβατικές ή ήδη καθορισμένες νέες, οι τιμές κατά τα παραπάνω
συντάσσονται μόνο για τα επιπλέον ή επί έλαττον στοιχεία κόστους.
Ο κανονισμός νέων τιμών γίνεται με τις βασικές τιμές ιδίως των ημερομισθίων, υλικών και
μισθωμάτων μηχανημάτων του χρόνου δημοπράτησης του έργου ή του τυχόν άλλου
ισχύοντος για την εργολαβία χρόνου εκκίνησης της αναθεώρησης. Οι προκύπτουσες από
πρόσφατα στοιχεία κόστους τιμές ανάγονται στο χρόνο εκκίνησης της αναθεώρησης με
αντίστροφη εφαρμογή του σχετικού τύπου της αναθεώρησης.
Οι τιμές που κανονίζονται σύμφωνα με την περίπτωση β` υπόκεινται στη σχετική έκπτωση
της δημοπρασίας, ρητή ή τεκμαρτή. Η ρητή ή τεκμαρτή έκπτωση εφαρμόζεται και στην
περίπτωση α`, αν η έκπτωση δεν περιλαμβάνεται στην όμοια ή ανάλογη εργασία, καθώς και
στο μέρος της τιμής της περίπτωσης γ` που κανονίζεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις α` ή β`.
Οι τιμές ιδίως των υλικών των μηχανικών εξοπλισμών, των συσκευών, που δεν
περιλαμβάνονται στις βασικές τιμές, υπόκεινται στη σχετική έκπτωση της δημοπρασίας, αν
αποδεδειγμένα τα είδη αυτά υπάρχουν ευρέως διαδεδομένα στο εμπόριο.
Στα συστήματα προσφοράς των άρθρων 8,10 και 11 του παρόντος ορίζεται υποχρεωτικά στη
διακήρυξη τεκμαρτή έκπτωση και για τον προσδιορισμό της λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ των
άλλων, η φύση του έργου, οι ιδιαιτερότητες και δυσκολίες των εργασιών και κάθε άλλο
στοιχείο που προσιδιάζει στο συγκεκριμένο έργο.
7. Η τιμή μονάδας νέας εργασίας που κανονίζεται σύμφωνα με την περίπτωση β` της
παραγράφου 6 ή το μέρος της τιμής της περίπτωσης γ`, που κανονίζεται σύμφωνα με την
περίπτωση β` της παραγράφου 6, ανάγεται στο επίπεδο των τιμών της προσφοράς,
πολλαπλασιαζόμενη με σταθερό συντελεστή που αφορά στη συμβατική ομάδα ομοειδών
εργασιών στην οποία εντάσσεται η υπόψη νέα εργασία. Ο σταθερός συντελεστής "σ"
προκύπτει από τον τύπο:
σ = Α: Β όπου:
Α: Η δαπάνη της συμβατικής ομάδας ομοειδών εργασιών, που εντάσσεται η νέα εργασία, με
τιμές του προϋπολογισμού υπηρεσίας του χρόνου δημοπράτησης του έργου ή τυχόν άλλου
ισχύοντος για την εργολαβία χρόνου εκκίνησης της αναθεώρησης και
Β: Η δαπάνη της συμβατικής ομάδας ομοειδών εργασιών, στην οποία εντάσσεται η νέα
εργασία, με τιμές των ισχυουσών εγκεκριμένων αναλύσεων τιμών του χρόνου δημοπράτησης
του έργου ή τυχόν άλλου ισχύοντος για την εργολαβία χρόνου εκκίνησης της αναθεώρησης.
Η τιμή μονάδας νέας εργασίας που από τη φύση της δεν εντάσσεται σε κάποια από τις
συμβατικές ομάδες ομοειδών εργασιών καθορίζεται πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή που
υπολογίζεται με τον ίδιο παραπάνω τύπο σ = Α/Β όπου οι δαπάνες Α και Β αφορούν στις
εργασίες του προϋπολογισμού υπηρεσίας που θεωρούνται ότι αποτελούν μια ομάδα
εργασιών. Για τον υπολογισμό των δαπανών, με βάση τις οποίες προσδιορίζονται τα ανωτέρω
πηλίκα λαμβάνονται υπόψη μόνο οι εργασίες εκείνες του προϋπολογισμού υπηρεσίας, οι
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οποίες είτε υπάρχουν αυτούσιες στις εκάστοτε ισχύουσες εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών ή
εγκεκριμένα τιμολόγια δημοπράτησης έργων είτε υπάρχουν ως αυτούσια τμήματα εργασιών
των αναλύσεων ή τιμολογίων αυτών. Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός υπηρεσίας
περιλαμβάνει "κατ` αποκοπήν τιμές" ή τιμές αναφερόμενες στο δεύτερο εδάφιο της
παραγράφου 1 του άρθρου 7 του παρόντος με τα Συμβατικά Τεύχη εγκρίνεται υποχρεωτικά
και ανάλυση της τιμής των εργασιών αυτών ή βασικών επί μέρους συνιστωσών εργασιών που
επηρεάζουν άμεσα την "κατ` αποκοπήν τιμή" και που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω
ισχύουσες εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών.
Ο ανωτέρω τρόπος καθορισμού τιμών των νέων εργασιών δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις
των συστημάτων προσφοράς των άρθρων 8, 10 και 11 του παρόντος. Με τη διακήρυξη
ορίζεται γι` αυτά τα συστήματα προσφοράς σταθερός συντελεστής, που καθορίζεται με βάση
τις γενικές αρχές τιμολόγησης των εργασιών στους προϋπολογισμούς υπηρεσίας από τους
φορείς κατασκευής των έργων και πάντως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερος του 0,90.
Οι νέες τιμές μονάδας εργασιών που καθορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου
προσαυξάνονται με το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου που ισχύει για τη
σύμβαση, αν αυτό για την περίπτωση α` της παραγράφου 6 δεν περιέχεται στην παρόμοια ή
ανάλογη τιμή.
8. Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας
Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και
υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την
υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με
το άρθρο 44 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος
υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται από την
προϊσταμένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την τυχόν ένσταση του αναδόχου, την
αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και
κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η γνώμη της
διευθύνουσας υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής. Μετά την έγκριση του
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις
σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματα του για επίλυση της τυχόν διαφοράς.
Αρθρο 58 Βλάβες στα έργα - Αναγνώριση αποζημιώσεων
1. Μέχρι την Οριστική παραλαβή ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από
οποιαδήποτε αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του
έργου ή αν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση. Αν το έργο παραδοθεί για χρήση πριν
από την παραλαβή οι βλάβες από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του
έργου, βαρύνουν τον κύριο αυτού. Κατ` εξαίρεση για βλάβες του έργου ή των μόνιμων
εγκαταστάσεων του αναδόχου στον τόπο των έργων που προέρχονται από ανωτέρα βία,
αναγνωρίζεται στον ανάδοχο δικαίωμα αποζημίωσης ανάλογης με τη ζημία, το ποσό της
οποίας καθορίζεται με συνεκτίμηση του είδους και της έκτασης των βλαβών και των ειδικών
συνθηκών σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει μέσα σε οριζόμενη από τον φορέα κατασκευής
εύλογη Προθεσμία τα ελαττώματα του έργου, που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της
κατασκευής και μέχρι την Οριστική παραλαβή. Αν η Προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, ο
φορέας κατασκευής του έργου μπορεί να εκτελέσει τη διόρθωση σε βάρος του αναδόχου με
οποιονδήποτε τρόπο, με την επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώματος του να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η διόρθωση του απαιτεί δυσανάλογες
δαπάνες γίνεται σχετική μείωση του εργολαβικού ανταλλάγματος.
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3. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε
βλάβη επέρχεται στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για
οποιαδήποτε ζημία που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του
προσωπικού του ή σε μη χρήση των κατάλληλων μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός
από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας,
σύμφωνα με την παράγραφο 1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις
βλάβες που τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες.
4. Για να αναγνωρισθεί η αποζημίωση των βλαβών που προξενήθηκαν από ανωτέρα βία ο
ανάδοχος πρέπει να δηλώσει γραπτώς στη διευθύνουσα υπηρεσία το είδος και την έκταση
των βλαβών, καθώς και τη δαπάνη για την επανόρθωση της κατά το μέτρο που μπορεί αυτή
να εκτιμηθεί. Η δήλωση περιλαμβάνει επίσης υποχρεωτικά περιγραφή της αιτίας των
βλαβών, που χαρακτηρίζεται ως ανωτέρα βία και αίτημα αποζημίωσης για αποκατάσταση
τους.
5. Η δήλωση υποβάλλεται σε ανατρεπτική Προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επέλευση
της βλάβης. Αν πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακόμα παραληφθεί
οριστικά η Προθεσμία αυτή ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες. Η διευθύνουσα υπηρεσία
προβαίνει αμέσως σε αυτοψία για την εξακρίβωση του περιεχομένου της δηλώσεως και
ιδιαίτερα του είδους και της έκτασης των βλαβών, του χρόνου και των συνθηκών που τις
προκάλεσαν και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της δήλωσης του αναδόχου ζητά
από την προϊσταμένη αρχή να ορίσει επιτροπή από υπαλλήλους, η οποία οφείλει να προβεί
σε επιτόπια εξέταση σε αντι-παράσταση με τον ανάδοχο και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο
διαπίστωσης των βλαβών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη σύσταση της. Στο πρωτόκολλο
εκτίθενται τα αίτια, ο χρόνος και οι ειδικές συνθήκες από τις οποίες επήλθαν οι βλάβες, με
περιγραφή όλων των στοιχείων που έχουν εξακριβωθεί. Επίσης εξετάζεται η ύπαρξη ή όχι της
ευθύνης του αναδόχου, προσδιορίζεται με λεπτομέρεια το είδος και η έκταση των βλαβών
και προτείνεται ο τρόπος και η δαπάνη που απαιτείται για την επανόρθωση τους. Αν το έργο
χρησιμοποιείται, η υπηρεσία που το χρησιμοποιεί ειδοποιεί τη διευθύνουσα υπηρεσία για
παρουσιαζόμενες βλάβες.
6. Το πρωτόκολλο της προηγούμενης παραγράφου επέχει θέση πράξης της διευθύνουσας
υπηρεσίας για την υποβολή ένστασης του αναδόχου σύμφωνα με το νόμο. Η ένσταση είναι
απαράδεκτη εφόσον το πρωτόκολλο υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς καμιά επιφύλαξη.
Αν ο ανάδοχος δεν παραστεί ή αρνηθεί να υπογράψει το πρωτόκολλο, ο προϊστάμενος της
διευθύνουσας υπηρεσίας του το κοινοποιεί. Η ένσταση ειδικά στην περίπτωση αυτή
υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική Προθεσμία πέντε (5) ημερών από την υπογραφή με
επιφύλαξη του πρωτοκόλλου ή από την κοινοποίηση αυτού. Η αποζημίωση αναγνωρίζεται με
απόφαση της προϊσταμένης αρχής που εγκρίνει με τροποποίηση ή όχι το πρωτόκολλο και
αποφασίζει επί της τυχόν ενστάσεως. Η αποζημίωση προσδιορίζεται πάντοτε με βάση τους
συμβατικούς όρους και τιμές. Οταν η αποκατάσταση των βλαβών διατάσσεται αφού
τελειώσει το έργο και έχουν απομακρυνθεί οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις του αναδόχου,
κανονίζονται εύλογες τιμές μονάδας για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ή
εκτελούνται απολογιστικά.
7. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες που έχουν διαταχθεί για την
αποκατάσταση της βλάβης. Αν από τις βλάβες που προξενήθηκαν στα έργα δημιουργείται
κίνδυνος για την ασφάλεια προσώπων ή για πρόκληση σημαντικών ζημιών σε τρίτους ή
περαιτέρω σημαντικής βλάβης των έργων, ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας
μπορεί να εγκρίνει και πριν από την επίδοση της δήλωσης του αναδόχου σύμφωνα με την
παράγραφο 5 την κατασκευή αναγκαίων επειγόντων έργων, στο μέτρο του δυνατού, έστω
και αν αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης που συνάφθηκε με τον ανάδοχο. Η
διαταγή γι` αυτά μνημονεύει απαραίτητα τις διατάξεις της παραγράφου αυτής και
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κοινοποιείται στην προϊσταμένη αρχή. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην
κατασκευή των διατασσόμενων εργασιών χωρίς χρονοτριβή, διαθέτοντας γι` αυτό όλο το
δυναμικό της οργάνωσης του. Η διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί, όταν διαπιστώσει
ανεπάρκεια της οργάνωσης του αναδόχου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των
κινδύνων, να εγκρίνει την κατασκευή μέρους ή και του συνόλου των διατασσόμενων
εργασιών με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο. Ολες οι δαπάνες για την εκτέλεση των
ανωτέρω εργασιών καταβάλλονται από τις πιστώσεις που διατίθενται για την κατασκευή του
έργου και βαρύνουν τελικά τον κύριο του έργου, εκτός αν με την απόφαση της προϊσταμένης
αρχής που εγκρίνει το πρωτόκολλο καταλογισθεί η δαπάνη συνολικά ή μερικά σε βάρος του
αναδόχου, ως υπαιτίου για τη βλάβη που προξενήθηκε στα έργα. 8. Η εκτέλεση των εργασιών
για την αποκατάσταση των βλαβών από ανωτέρα βία μπορεί να δικαιολογήσει παράταση των
προθεσμιών εκτέλεσης των εργασιών για εύλογο χρονικό διάστημα.
9. Η διαδικασία των παραγράφων 5 έως 7 εφαρμόζεται ανάλογα και για τον καθορισμό της
αποζημίωσης του αναδόχου για τυχόν εργασίες αποκατάστασης ή πρόληψης κινδύνων σε
έργα που εκτελέσθηκαν, καθώς και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι βλάβες οφείλονται σε
υπαιτιότητα του κυρίου του έργου ή σε άλλη αιτία που εξαιρείται από την ευθύνη του
αναδόχου.
10.Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε χρήση έργου, που παραδόθηκε
σε χρήση πριν από την παραλαβή του κατά τις διατάξεις του παρόντος, εκτελούνται μόνο
μετά από έγγραφη εντολή της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η εντολή αυτή κοινοποιείται
απαραίτητα στην προϊσταμένη αρχή. Για διαπίστωση της εκτέλεσης των εργασιών αυτών
συντάσσεται ειδικό πρωτόκολλο μεταξύ του προϊσταμένου της διευθύνουσας υπηρεσίας και
του αναδόχου. Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα κατά τα
λοιπά οι παράγραφοι 7 και 8.
Αρθρο 59 Ποιότητα στα δημόσια έργα Πρόγραμμα Ποιότητας`Εργου (Π.Π.Ε.)
1.Το Π.Π.Ε. ενσωματώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών,
περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, είναι σε
πλήρη εναρμόνιση και περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του έργου, καθορίζει τον τρόπο
οργάνωσης και διοίκησης του έργου και τον τρόπο και τις λεπτομέρειες συγκέντρωσης και
αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά την κατασκευή, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις
ιχνηλασιμότητας.
Το Π.Π.Ε. αποτελεί το εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο του έργου και παρέχει όλα τα εργαλεία
παρακολούθησης του έργου, συγκέντρωσης των στοιχείων, τεκμηρίωσης των εργασιών που
έχουν εκτελεστεί και αρχειοθέτησης τους.
2. Απαιτείται η εκπόνηση και εφαρμογή Προγράμματος Ποιότητας Εργου σε κάθε δημόσιο
έργο (Κατασκευή ή Μελέτη), του οποίου ο προϋπολογισμός, αν πρόκειται για κατασκευή,
υπερβαίνει το ανώτατο όριο κατά το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις
δεύτερης τάξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων ΔΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (ΦΕΚ
1265 Β`), ΔΙΠΑΔ/οικ. 611/ 24.7.2001 (ΦΕΚ 1013 Β`), ΔΙΠΑΔ/οικ.501/1.7.2003 (ΦΕΚ 928 Β`) του
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων. Την ποιότητα των δημόσιων
έργων αφορούν και οι παρακάτω αποφάσεις: α) ΔΕΕΠΠ/οικ.4/ 19.1.2001 (ΦΕΚ 94 Β`), β)
ΔΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (ΦΕΚ 624 Β`) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
ΔημόσιωνΕργων, καθώς και γ) η Δ14/43309/5.3.2001 (ΦΕΚ 332 Β`) του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων.
2Α. Η επίβλεψη της εφαρμογής των Προγραμμάτων Ποιότητας Εργων, η υλοποίηση των
Σχεδίων ελέγχων και δοκιμών, καθώς και η αξιολόγηση των εργαστηριακών ελέγχων και
δοκιμών, μπορεί να ανατίθενται σε διαπιστευμένους φορείς Επιθεώρησης - Πιστοποίησης,
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σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021 για συστήματα διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ
ΕΝ ISO 9001 κατ` ελάχιστο στο πεδίο εφαρμογής ΕΑ 28 στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της
Ευρωπαϊκής Ενωσης, για συστήματα διαχείρισης περιβάλλοντος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001,
για συστήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία κατά ΕΛΟΤ 1801 KaiOHSAS 18001.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
καθορίζονται τα όρια των αμοιβών για τις πιο πάνω προσφερόμενες υπηρεσίες, μέσα στα
όρια που προβλέπονται στην παράγραφο 4.»
3. Στα δημόσια έργα, που εκτελούνται από όλους τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα
και συγχρηματοδοτούνται από πόρους της ΕυρωπάίκήςΕνωσης, επιτρέπεται, εκτός από τους
ελέγχους που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα, να
διενεργούνται έλεγχοι ποιότητας των κατασκευαζόμενων έργων και από ειδικό Σύμβουλο
που προσλαμβάνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ύστερα από
σχετικό διαγωνισμό. Με την κοινή απόφαση αριθμ. 64517/Ε.Υ.Σ. 6195/2.10.2003 (ΦΕΚ 1539
Β`) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων
Εργων κανονίζονται όλα τα σχετικά θέματα με τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων, την
υποχρέωση των υπηρεσιών για παροχή στοιχείων και πληροφοριών στο Συμβούλιο, ώστε να
διευκολύνεται στο έργο του, την ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χώρους κατασκευής του
έργου και στις πηγές λήψης των υλικών, την ακώλυτη πραγματοποίηση δειγματοληψιών, τη
συνεργασία των υπηρεσιών και των εργαστηρίων της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, τον τρόπο αποκατάστασης των διαπιστούμενων
ελαττωμάτων και τυχόν επίλυση διαφωνιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του
παρόντος ή τα καθοριζόμενα στη σύμβαση και ρυθμίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια
για την αποτελεσματικότητα του ποιοτικού ελέγχου. Με όμοια απόφαση μπορεί να
τροποποιούνται οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου.
Αρθρο 60 Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώματα - Παράλειψη συντήρησης
1.Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην
κατασκευή του έργου ή ενσωματώνονται σε αυτό, γίνεται από δύο (2) ή περισσότερους
τεχνικούς υπαλλήλους, που ορίζονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο ορισμός της
επιτροπής ανακοινώνεται στην προϊσταμένη αρχή, η οποία μπορεί να ορίσει και άλλον
υπάλληλο να συμμετέχει στο έργο της επιτροπής. Η προϊσταμένη αρχή μπορεί σε κάθε
περίπτωση να ορίσει άλλη επιτροπή για τον επανέλεγχο της παραλαβής υλικών και να
διατάσσει τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό
προσωπικό ή σε περίπτωση αδυναμίας να ληφθεί απόφαση λόγω διαφωνίας των υπαλλήλων
που ορίζονται σε άρτιο αριθμό, ο ανωτέρω έλεγχος και παραλαβή υλικών γίνεται κατά τον
προσφορότερο τρόπο με απόφαση της προϊσταμένης αρχής.
2. Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιμοποίηση υλικά
δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από
τη διευθύνουσα υπηρεσία η μη χρησιμοποίηση των υλικών. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί, τα
υλικά δεν χρησιμοποιούνται αν δεν κριθεί η καταλληλότητα τους από εργαστηριακό έλεγχο
που γίνεται από τα εργαστήρια της Γ.Γ.Δ.Ε. ή Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλα κρατικά
εργαστήρια. Η δαπάνη για τις εργαστηριακές έρευνες προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και
τονβαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση
η δαπάνη βαρύνει τον κύριο του έργου και αποδίδεται στον ανάδοχο από τις πιστώσεις του
έργου.
3. Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων μέχρι την Οριστική παραλαβή οποιαδήποτε
εργασία παρουσιάσει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται
σε αυτόν ειδική διαταγή της διευθύνουσας υπηρεσίας.
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Με την ειδική διαταγή προσδιορίζονται τα ελαττώματα, καθορίζεται αν είναι ουσιώδη,
επουσιώδη ή και επικίνδυνα και τάσσεται εύλογη προθεσμία για την αποκατάσταση τους.
Στην αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνεται η καθαίρεση των ελαττωματικών εργασιών
και η ανακατασκευή τους, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η
αποκατάσταση του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες με την ειδική διαταγή καθορίζεται
ποσοστό μείωσης της αμοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία
αυτή περίπτωση η διαταγή μπορεί να περιλαμβάνει και την εκτέλεση ορισμένων εργασιών
για τον περιορισμό του ελαττώματος.
4. Η ένσταση του αναδόχου στην περίπτωση της ειδικής διαταγής που προβλέπει η
προηγούμενη παράγραφος ασκείται σε ανατρεπτική Προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της. Με την εμπρόθεσμη ένσταση αναστέλλεται η υποχρέωση εκτέλεσης των
εργασιων μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση της προϊσταμένης αρχής στην ένσταση. Το
ανασταλτικό αποτέλεσμα της ένστασης δεν επέρχεται ή αίρεται, αν ο προϊστάμενος της
διευθύνουσας υπηρεσίας χαρακτηρίσει με διαταγή του το ελάττωμα ως επικίνδυνο. Στην
περίπτωση αυτή οι εργασίες για την άρση του ελαττώματος ή οι εργασίες που ορίζονται στη
διαταγή για την αποτροπή των κινδύνων εκτελούνται αμέσως από τον ανάδοχο. Ο επιβλέπων
ή άλλος εκπρόσωπος της διευθύνουσας υπηρεσίας παρακολουθεί ειδικά τις εργασίες αυτές
και καταχωρεί στο ημερολόγιο όλα τα μέτρα που παίρνει ο ανάδοχος για την εκτέλεση της
διαταγής. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα της ένστασης δεν επέρχεται επίσης ή αίρεται, αν
πρόκειται για εργασίες που θα καλυφθούν από άλλες εργασίες ή αποτελούν την προϋπόθεση
άλλων εργασιών, οπότε η διαταγή του προϊσταμένου της διευθύνουσας υπηρεσίας μπορεί
να ορίζει τη μη συνέχιση των εργασιών πριν από την αποκατάσταση των ελαττωμάτων.
5. Αν ο ανάδοχος με την ένσταση του ζητεί τη διενέργεια εργαστηριακών ερευνών ή άλλων
δοκιμών για την εξακρίβωση του ελαττώματος, οι εργασίες αυτές εκτελούνται πριν εκδοθεί
απόφαση επί της ενστάσεως, ύστερα από εντολή της προϊσταμένης αρχής, που προσδιορίζει
το είδος και την έκταση τους. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 για την επιβάρυνση της
δαπάνης εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή.
6. Η προϊσταμένη αρχή αποφαίνεται οριστικά επί της ενστάσεως και για να εκδώσει την
απόφαση της μπορεί να διατάξει τη διενέργεια αυτοψίας ή οποιασδήποτε άλλης έρευνας, αν
το κρίνει απαραίτητο. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί προς την απόφαση
αυτή. Αν τελικά ύστερα από αίτηση θεραπείας ή δικαστικά δικαιωθεί ο ανάδοχος στις
απόψεις του, έχει το δικαίωμα να πληρωθεί με τους συμβατικούς όρους και τιμές για τις
πρόσθετες εργασίες. Αν οι εργασίες διατάχθηκαν ύστερα από την απομάκρυνση των
εγκαταστάσεων του αναδόχου συντάσσονται νέες τιμές που λαμβάνουν υπόψη τους και το
γεγονός αυτό.
7. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τις πλημμέλειες μέσα στην Προθεσμία
που τάσσεται σε αυτόν με την ειδική διαταγή ή αν ασκηθεί εμπρόθεσμη ένσταση, μέσα στην
ίδια Προθεσμία από την κοινοποίηση της απόφασης επί της ενστάσεως, τότε οι εργασίες
αποκατάστασης της πλημμέλειας μπορεί να εκτελεσθούν με μέριμνα της διευθύνουσας
υπηρεσίας με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου με την
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του κυρίου του έργου ως προς την εφαρμογή των λοιπών
κυρώσεων κατά του αναδόχου.
8. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 7 εφαρμόζονται ανάλογα και για την περίπτωση που
ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων όσο διάστημα τον
βαρύνει η συντήρηση αυτή.
9. Οι εργασίες που παρουσιάζουν ουσιώδη ελαττώματα δεν περιλαμβάνονται στην
πιστοποίηση.
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Οι εργασίες που παρουσιάζουν επουσιώδη ελαττώματα περιλαμβάνονται με μειωμένη τιμή
όπως καθορίζεται στην ειδική διαταγή μέχρι την αποκατάσταση του ελαττώματος. Αν το
ελάττωμα αποκαλυφθεί αφού έχουν πιστοποιηθεί οι εργασίες, μπορεί η περικοπή να γίνει
στην επόμενη ή σταδιακά σε περισσότερες επόμενες πιστοποιήσεις, σύμφωνα με σχετική
απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας.
10. Αν το ελάττωμα αποκαλυφθεί κατά την παραλαβή των έργων, εφαρμόζονται οι διατάξεις
της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του παρόντος και η διαπίστωση της αποκατάστασης των
ελαττωμάτων γίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία.
Αρθρο 61 Εκπτωση αναδόχου
1. Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με
τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή το νόμο,
κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία.
2. Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του αναδόχου, αν συντρέχει μία από
τις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του μηνός από της υπογραφής της συμβάσεως την έναρξη
των εργασιών ή την υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα και με τα
προβλεπόμενα στη σύμβαση.
β) Υπερβεί με υπαιτιότητα του, για χρόνο περισσότερο του μηνός, τον προβλεπόμενο στη
σύμβαση χρόνο για την ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης.
γ) Υπερβεί με υπαιτιότητα του, κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες, έστω και μία αποκλειστική
Προθεσμία του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Κατ` εξαίρεση, αν η εκτέλεση των
εργασιών καθυστερεί, αλλά ο ανάδοχος έχει ήδη εκτελέσει εργασίες που αντιστοιχούν σε
ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του συμβατικού αντικειμένου, όπως έχει
διαμορφωθεί με τις τυχόν υπογραφείσες συμπληρωματικές συμβάσεις, είναι δυνατή η
χορήγηση παράτασης των προθεσμιών προς το συμφέρον του έργου, έστω κι αν η
καθυστέρηση των εργασιών οφείλεται σε υπαιτιότητα του. Η παράταση χορηγείται στην
περίπτωση αυτή χωρίς Αναθεώρηση τιμών και με επιβολή των προβλεπομένων στις διατάξεις
του άρθρου 49 του παρόντος.
δ) Οι εργασίες του είναι κατά σύστημα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Για να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος για το λόγο αυτόν
πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον μία φορά, η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60
του παρόντος για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών του έργου και να έχει απορριφθεί, στο
πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων αυτών, η ένσταση του αναδόχου.
ε) Παρεκκλίνει επανειλημμένα από τα εγκεκριμένα σχέδια ή παραλείπει συστηματικά την
τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων ή προστασίας του περιβάλλοντος. Για να
κινηθεί η διαδικασία έκπτωσης στην περίπτωση αυτή απαιτείται η κοινοποίηση δύο (2)
τουλάχιστον σχετικών εγγράφων προειδοποιήσεων της διευθύνουσας υπηρεσίας προς τον
ανάδοχο.
στ) Διαπιστωθεί ότι προσκόμισε πλαστή εγγυητική επιστολή.
3.Η περίπτωση γ` της ανωτέρω παραγράφου εφαρμόζεται αναλογικά και στην περίπτωση
παραβίασης των ενδεικτικών προθεσμιών της παρούσας παραγράφου. Για
την εφαρμογή της καθορίζονται υποχρεωτικά στα Συμβατικά Τεύχη και για την περίοδο
έναρξης των εργασιών εκτέλεσης, ενδεικτικές τμηματικές Προθεσμίες ανά έναν (1) ή το πολύ
δύο (2) μήνες ανάλογα με το μέγεθος του έργου και τις συνθήκες εκτέλεσης. Οι ως άνω
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υποχρεωτικές ενδεικτικές Προθεσμίες τίθενται για το διάστημα από την υπογραφή της
σύμβασης μέχρι το πέρας του ενός τετάρτου (1/4) της αρχικής συμβατικής Προθεσμίας
περαίωσης. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν μπορεί να είναι μικρότερο από έξι (6) μήνες.
4.Αν υφίσταται λόγος έκπτωσης, κοινοποιείται στον ανάδοχο ειδική πρόσκληση της
διευθύνουσας υπηρεσίας, η οποία αναφέρεται απαραίτητα στις διατάξεις του άρθρου αυτού
και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελέσει
ο ανάδοχος μέσα στην τασσόμενη Προθεσμία. Η τασσόμενη Προθεσμία πρέπει να είναι
εύλογη, δηλαδή ανάλογη του χρόνου που απαιτείται κατά την κοινή αντίληψη για την
εκτέλεση των εργασιών ή των ενεργειών. Δεν μπορεί πάντως να είναι μικρότερη από δέκα
(10) ημέρες, ούτε και μεγαλύτερη από τριάντα (30) ημέρες. Οταν ζητείται η λήψη μέτρων για
την αποτροπή επείγοντος κινδύνου, η Προθεσμία που τάσσεται μπορεί να είναι μικρότερη
των δέκα (10) ημερών.
5. Παρά την κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης και τις Προθεσμίες που τάσσει για την
εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών ή ενεργειών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις
εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του, για την εμπρόθεσμη εκτέλεση των έργων ή τμημάτων
του και υφίσταται τις νόμιμες συνέπειες από την τυχόν υπέρβαση των συμβατικών
προθεσμιών.
6. Αν η Προθεσμία που τέθηκε με την ειδική πρόσκληση παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να
συμμορφωθεί με το περιεχόμενο της, κηρύσσεται έκπτωτος αμέσως και πάντως πριν από την
παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την πάροδο της Προθεσμίας, με απόφαση του
προϊσταμένου της διευθύνουσας υπηρεσίας. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι εργασίες και
ενέργειες που τυχόν εκτέλεσε ο ανάδοχος, σε συμμόρφωση προς την ειδική πρόσκληση και
αιτιολογείται η έκπτωση, με αναφορά στις εργασίες που δεν εκτέλεσε και ενέργειες που δεν
συμμορφώθηκε.
7. Αν κατά της απόφασης έκπτωσης δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα ένσταση ή αν απορριφθεί η
ένσταση από την αρμόδια προς τούτο προϊσταμένη αρχή, η έκπτωση καθίσταται οριστική. Αν
ασκηθεί εμπρόθεσμα ένσταση, αναστέλλονται οι συνέπειες της έκπτωσης μέχρι αυτή να
οριστικοποιηθεί και ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της εργολαβίας. Η
απόφαση επί της ενστάσεως εκδίδεται, μετά γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, από
την προϊσταμένη αρχή και κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) μηνών από την κατάθεση
της. Η τυχόν αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης αιτιολογείται, μεταξύ δε των λόγων
αποδοχής μπορεί να περιλαμβάνεται και η καταφανής βελτίωση του ρυθμού ή της ποιότητας
των εκτελούμενων εργασιών, ώστε να πιθανολογείται βάσιμα η έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση
του έργου. Αν η ανωτέρω δίμηνη Προθεσμία παρέλθει άπρακτη, κινείται η πειθαρχική
διαδικασία κατά των υπαίτιων υπαλλήλων κατά το άρθρο 40 του παρόντος, για την επιβολή
ποινών αναλόγων προς τις επιπτώσεις της αμέλειας τους στα συμφέροντα του κυρίου του
έργου, επιπλέον δε, ο ανάδοχος υποχρεούται να διακόψει τις εργασίες, έως ότου εκδοθεί
ρητή απόφαση της προϊσταμένης αρχής επί της ενστάσεως του. Για το χρόνο διάρκειας της
διακοπής δικαιούται ισόποση παράταση Προθεσμίας με αναθεώρηση, εφόσον η ένσταση του
γίνει τελικά αποδεκτή, ενώ η διακοπή των εργασιών δεν αποτελεί λόγο για τη διάλυση της
σύμβασης. Ουδεμία εργασία εκτελούμενη μετά την ημέρα της κατά τα άνω υποχρεωτικής
διακοπής των εργασιών και μέχρι την έκδοση τυχόν θετικής για τον ανάδοχο αποφάσεως
πιστοποιείται για πληρωμή. Μόλις οριστικοποιηθεί η έκπτωση, η προϊσταμένη αρχή
υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τη Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων
της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων`Εργων.
8. Αν μετά την κήρυξη της έκπτωσης και πριν από την οριστικοποίηση της ο ανάδοχος
εξακολουθεί να παραμελεί τις υποχρεώσεις του, η διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί να επέμβει
για την αποτροπή ενδεχόμενων κινδύνων για το έργο και εκτελεί τις απαιτούμενες προς τούτο
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εργασίες σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. Επίσης εκτελεί τις απαραίτητες
κατεπείγουσες εργασίες μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης και μέχρι τον καθορισμό του
τρόπου εκτέλεσης των υπολειπόμενων εργασιών, από την αρμόδια προϊσταμένη αρχή. Η
εκτέλεση των εργασιών της παραγράφου αυτής γίνεται με απευθείας ανάθεση σε άλλον
εργολήπτη ή με πρόχειρο διαγωνισμό ή με αυτεπιστασία.
9. Αν η έκπτωση καταστεί οριστική, ο ανάδοχος αποξενώνεται και αποβάλλεται αμέσως από
το έργο και η εργολαβία εκκαθαρίζεται το συντομότερο δυνατό. Κατ` εξαίρεση, μπορεί να
επιτραπεί στον έκπτωτο ανάδοχο να συμπληρώσει ημιτελείς εργασίες, ώστε να καταστεί
δυνατή η επιμέτρηση τους ή να εκτελέσει εργασίες προς άρση ή αποτροπή κινδύνων.
10.Κατά του οριστικά έκπτωτου αναδόχου επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες, τις
οποίες υποχρεούται να υλοποιήσει η διευθύνουσα υπηρεσία εντός μηνός από την
οριστικοποίηση της έκπτωσης:
α) Καθίσταται άμεσα απαιτητό το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής προσαυξημένο με
τους νόμιμους τόκους και εισπράττεται από τον κύριο του έργου με κατάπτωση ανάλογου
ποσού της αντίστοιχης εγγύησης.
β) Καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, ως ειδική ποινική ρήτρα, το σύνολο των εγγυήσεων
για την καλή εκτέλεση του έργου, όπως ορίζονται στο άρθρο 35 του παρόντος.
γ) Καταπίπτει το σύνολο των ποινικών ρητρών που προβλέπονται για την υπέρβαση της
συνολικής Προθεσμίας περαίωσης του έργου και για τις τμηματικές Προθεσμίες. Οι ποινικές
ρήτρες περιλαμβάνονται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό της έκπτωτης εργολαβίας.
11.Για την εκκαθάριση της εργολαβίας καλείται ο έκπτωτος ανάδοχος να υποβάλει μέσα σε
έναν (1) μήνα την επιμέτρηση των εργασιών που έχει εκτελέσει. Αν αμελήσει την υποχρέωση
του αυτή, η διευθύνουσα υπηρεσία προβαίνει η ίδια στη σύνταξη της επιμέτρησης ή την
αναθέτει σε ιδιώτη μηχανικό, καλώντας τον έκπτω το ανάδοχο να παραστεί. Η επιμέτρηση
ελέγχεται και εγκρίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία εντός μηνός από της υποβολής της
και κοινοποιείται στον έκπτωτο ανάδοχο, ο οποίος μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός
δεκαπέντε (15) ημερών. Το ίδιο ισχύει αναλογικά και αν η επιμέτρηση συνταχθεί με επιμέλεια
της διευθύνουσας υπηρεσίας. Επί της ένστασης αποφαίνεται η προϊσταμένη αρχή εντός δύο
(2) μηνών από την υποβολή της. Αν η επιμέτρηση ανατεθεί προς σύνταξη σε ιδιώτη μηχανικό,
η σχετική δαπάνη καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου με απόφαση της διευθύνουσας
υπηρεσίας και περιλαμβάνεται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό της έκπτωτης εργολαβίας. Η
επιμέτρηση περιλαμβάνει μόνο ολοκληρωμένες εργασίες. Κατ` εξαίρεση ημιτελείς εργασίες
και εισκομισθεντα στο εργοτάξιο υλικά περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση, αν κατά την κρίση
της υπηρεσίας είναι χρήσιμα για τον κύριο του έργου, εν όψει της προοπτικής συνέχισης του.
12. Στον εκκαθαριστικό λογαριασμό περιλαμβάνεται το σύνολο των ποινικών ρητρών της
παραγράφου 10 και κάθε άλλη εκκαθαρισμένη απαίτηση κατά του έκπτωτου αναδόχου. Αν
ο εκκαθαριστικός λογαριασμός είναι αρνητικός, η διαφορά εισπράττεται σύμφωνα με τις
διατάξεις που ισχύουν για την είσπραξη των απαιτήσεων του κυρίου του έργου. Αν κατά την
παραλαβή των εργασιών της έκπτωτης εργολαβίας, που διενεργείται ταυτόχρονα ως
προσωρινή και οριστική, προκύψουν διαφορές στα ποσά του εκκαθαριστικού λογαριασμού,
συντάσσεται νέος τελικός λογαριασμός, αλλιώς ο εκκαθαριστικός λογαριασμός ισχύει ως
τελικός.
13. Αν, μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης, η προϊσταμένη αρχή αποφασίσει την
ολοκλήρωση του έργου, προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού, στον
οποίο αναδείχθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος και του προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο
ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει
της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό. Η σύμβαση εκτέλεσης συνάπτεται εφόσον
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εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει στην
προϊσταμένη αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της
Προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν ο ανωτέρω μειοδότης δεν δεχθεί την
πρόταση σύναψηςσύμβασης, η προϊσταμένη αρχή προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά
μειοδότη, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και αυτός απορρίψει
την πρόταση, η προϊσταμένη αρχή για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο προσφεύγει κατά την
κρίση της είτε στην ανοικτή δημοπρασία είτε στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, κατά τις
οικείες διατάξεις. Η διαδικασία της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζεται μόνο στην
περίπτωση που η προϊσταμένη αρχή κρίνει αιτιολογημένα ότι οι παραπάνω προσφορές δεν
είναι ικανοποιητικές για τον κύριο του έργου, ενώ μπορεί να εφαρμόζεται αναλογικά και σε
περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου, ύστερα από αυτοδίκαιη διάλυση της σύμβασης κατόπιν
πτώχευσης του αναδόχου ή διάλυση με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου κατά τις κείμενες
διατάξεις.
Αρθρο 62 Διακοπή εργασιών - Διάλυση της σύμβασης
1.Η σύμβαση διαλύεται από την κοινοποίηση στον ανάδοχο διαταγής του φορέα κατασκευής
του έργου για οριστική διακοπή των εργασιών, εκτός αν με τη διαταγή αυτή ορίζεται
μεταγενέστερος χρόνος διάλυσης, για να εκτελεσθούν οριζόμενες στη διαταγή εργασίες.
2.Ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης:
α. Αν μετά την υπογραφή της σύμβασης καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών περισσότερο
από τρεις (3) μήνες με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, εκτός αν
στη σύμβαση ορίζεται διαφορετικά σχετικά με την έναρξη των εργασιών.
β. Αν οι εργασίες, ύστερα από την έναρξη τους, διακοπούν είτε με διαταγή είτε από
υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου για διάστημα μεγαλύτερο των
τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της διαταγής διακοπής στην πρώτη περίπτωση ή από
την επίδοση ειδικής δήλωσης του αναδόχου στη δεύτερη. Σε περίπτωση διακοπής για
καθυστέρηση πληρωμών, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 53 του παρόντος, η
διάλυση μπορεί να ζητηθεί μετά δίμηνο από τη δήλωση διακοπής των εργασιών.
γ. Αν η καθυστέρηση των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου υπερβεί την οριακή
Προθεσμία.
3.Αν υπάρχει υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, για διακοπή των
εργασιών, ο ανάδοχος υποβάλλει την ειδική δήλωση διακοπής των έργων στον προϊστάμενο
της διευθύνουσας υπηρεσίας.
Με τη δήλωση αυτή:
α) Καθορίζεται συγκεκριμένα η υπαιτιότητα, που αποδίδεται στον φορέα κατασκευής ή τον
κύριο του έργου, η οποία προκαλεί τη διακοπή των έργων.
β) Δίνονται στοιχεία για τα τμήματα του έργου που έχουν κατασκευαστεί μέχρι τη διακοπή
των εργασιών και για την εκτίμηση της αξίας τους.
γ) Περιγράφονται τα τμήματα του έργου που υπολείπονται για εκτέλεση και αιτιολογείται για
καθένα από αυτά η έλλειψη δυνατότητας κατασκευής, λόγω της υπαιτιότητας του φορέα
κατασκευής ή του κυρίου του έργου, αν πρόκειται για τέτοια περίπτωση. Δήλωση που δεν
περιλαμβάνει τα ανωτέρω στοιχεία, δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα. Η δήλωση
κοινοποιείται και στον κύριο του έργου, όταν αυτός δεν ταυτίζεται με τον φορέα κατασκευής
του έργου.
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4. Μετά την επίδοση της ειδικής δήλωσης, κατά την παράγραφο 3 η διευθύνουσα υπηρεσία
εξακριβώνει μέσα σε δέκα (10) ημέρες τα στοιχεία της δήλωσης και εκδίδει απόφαση που
αποδέχεται ή απορρίπτει το περιεχόμενο της δήλωσης.
5. Αν περάσει διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την επίδοση της ειδικής
δήλωσης του αναδόχου, για διακοπή των εργασιών με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή
του κυρίου του έργου, ή δύο (2) μηνών, σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμών, ο ανάδοχος
μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία των
προηγούμενων παραγράφων συνεκτιμώνται για το σχηματισμό γνώμης στο αίτημα του
αναδόχου.
6. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης, λόγω παρέλευσης της
οριακής Προθεσμίας με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, η
απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας πρέπει να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο μέσα σε
Προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Μέχρι τότε, όπως και σε περίπτωση απορριπτικής
απόφασης, οι εργασίες συνεχίζονται μέχρι την επίλυση της σχετικής διαφοράς, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις.
7. Το δικαίωμα του αναδόχου για αίτηση διάλυσης της σύμβασης, στις περιπτώσεις που
προβλέπονται από το στοιχείο α` και από την πρώτη περίπτωση του στοιχείου β` της
παραγράφου 2, ασκείται μόνο μετά πάροδο τριών (3) μηνών από την υπογραφή της
σύμβασης, αν σε αυτή δεν ορίζεται διαφορετικά σχετικά με την έναρξη των εργασιών ή από
την κοινοποίηση της διαταγής διακοπής των εργασιών. Η αίτηση επιδίδεται στη διευθύνουσα
υπηρεσία και κοινοποιείται στον κύριο του έργου, όταν αυτός δεν ταυτίζεται με τον φορέα
κατασκευής του έργου. Για την αίτηση αποφασίζει η διευθύνουσα υπηρεσία που κοινοποιεί
την απόφαση της στην προϊσταμένη αρχή.
8. Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται διαφορετικά, αν δεν εκδοθεί απόφαση μέσα σε δύο
(2) μήνες από την επίδοση της αίτησης στη διευθύνουσα υπηρεσία, θεωρείται ότι η αίτηση
έγινε δεκτή. Η αποδοχή της διάλυσης επέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των
εργασιών. Στις περιπτώσεις διάλυσης της σύμβασης, ο ανάδοχος μπορεί με αίτηση του να
ζητήσει να εγκριθεί η διενέργεια και της οριστικής παραλαβής μαζί με την προσωρινή, χωρίς
να απαιτείται η παρέλευση του χρόνου εγγύησης, αν από τη φύση των εργασιών δεν
δικαιολογείται η συντήρηση τους, ούτε απαιτείται η δοκιμασία του χρόνου.
Αρθρο 63 Ματαίωση διάλυσης
1. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος συμφωνεί μπορεί να ματαιωθεί η διάλυση, αφού
αποζημιωθεί ο ανάδοχος για τις θετικές του μόνο ζημίες που προκλήθηκαν από την
καθυστέρηση της έναρξης ή τη διακοπή των εργασιών.
2. Για τη ματαίωση της διάλυσης, ο ανάδοχος υποβάλλει οίκοθεν ή ύστερα από πρόσκληση
της υπηρεσίας σχετική αίτηση με στοιχεία υπολογισμού της αποζημίωσης που αξιώνει. Η
διευθύνουσα υπηρεσία διαβιβάζει την αίτηση στην προϊσταμένη αρχή, με ταυτόχρονη
σχετική εισήγηση της. Η προϊσταμένη αρχή συγκροτεί επιτροπή που ερευνά το βάσιμο των
απαιτήσεων του αναδόχου και εκτιμά το ύψος των θετικών ζημιών που προκλήθηκαν από
την καθυστέρηση της έναρξης ή τη διακοπή των εργασιών. Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από
τον ανάδοχο πληροφορίες και συμπληρωματικά στοιχεία.
3. Η Ματαίωση διάλυσης της σύμβασης και η σχετική αποζημίωση εγκρίνονται με απόφαση
της προϊσταμένης αρχής. Η έγκριση ματαίωσης της διάλυσης γίνεται μετά από προηγούμενη
γραπτή αποδοχή του ύψους της αποζημίωσης από τον ανάδοχο. Η αποζημίωση δεν μπορεί
να είναι ανώτερη από αυτή που έχει εκτιμήσει η επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου,
εκτός αν πρόκειται για διόρθωση ή συμπλήρωση των στοιχείων της έκθεσης της επιτροπής.
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Με την έγκριση της ματαίωσης μπορεί να εγκριθούν και οι αναγκαίες προσαρμογές στις
Προθεσμίες του έργου.
Αρθρο 64 Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης
1. Σε όλες τις περιπτώσεις, που διαλύεται η σύμβαση από τον φορέα κατασκευής ή τον κύριο
του έργου και υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι το χρόνο εκείνον έχουν εκτελεσθεί εργασίες
αξίας μικρότερης από τα τρία τέταρτα (3/4) του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού,
καθώς και στις περιπτώσεις που διαλύεται η σύμβαση με αίτηση του αναδόχου,
καταβάλλεται στον ανάδοχο, εκτός από την αξία των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί:
α) Η αξία των υλικών που έχουν προσκομισθεί ή βρίσκονται στο στάδιο παραγωγής ή
προμήθειας. Η αξία των υλικών καταβάλλεται εφόσον είχε δοθεί εντολή να προσκομισθούν
ή επιβάλλονταν η παραγωγή ή η προμήθεια από το χρονοδιάγραμμα των εργασιών σε
συνδυασμό με τις τυχόν ειδικές συνθήκες του συγκεκριμένου έργου, που επιβάλλουν την
προσκόμιση, την παραγωγή ή προμήθεια υλικών.
β) Η αξία του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων. Η αξία αυτή καταβάλλεται μόνον
εφόσον πρόκειται για τις πράγματι απαραίτητες για το έργο εγκαταστάσεις, αφού ληφθεί
υπόψη η τυχόν χρησιμοποίηση τους από τον ανάδοχο σε άλλα έργα ή η υπαίτια παράλειψη
χρησιμοποίησης τους.
γ) Αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του πέντε
τοις εκατό (5%) του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού, μειωμένου κατά το ένα τέταρτο
(1/4) και ύστερα από αφαίρεση της αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, καθώς και
των υλικών και του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων που η αποζημίωση τους
αναγνωρίζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές συνθήκες και
ιδίως το μέγεθος του έργου, ο χρόνος αποδέσμευσης του αναδόχου και η ωφέλεια του
αναδόχου από άλλη εργασία κατά τους όρους του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 700 του
Αστικού Κώδικα.
2. Η ανωτέρω αποζημίωση, καθώς και η αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος του
αναδόχου προτείνεται από την επιτροπή παραλαβής του έργου και καθορίζεται με απόφαση
της προϊσταμένης αρχής κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής.
Αρθρο 65 Υποκατάσταση
1.Η Υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου
(εκχώρηση του έργου) απαγορεύεται χωρίς έγκριση του φορέα κατασκευής του έργου. Η
έγκριση της Υποκατάστασης γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, μετά από πρόταση της
διευθύνουσας υπηρεσίας, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση, που θα υποκαταστήσει τον
ανάδοχο, έχει τα ίδια προσόντα που απαιτήθηκαν για την ανάληψη του έργου από τον
ανάδοχο και παρέχει τα απαραίτητα εχέγγυα για την κατασκευή του έργου, κατά την κρίση
της προϊσταμένης αρχής που λαμβάνει υπόψη της και τα σχετικά στοιχεία του Μ.Ε.ΕΠ.
Αν διαπιστωθεί καθ` οιονδήποτε τρόπο ότι έχει γίνει άμεση ή έμμεση Υποκατάσταση του
αναδόχου από άλλη εργοληπτική επιχείρηση, ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής
κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο, μετά γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου.
2. Σε κάθε περίπτωση Υποκατάστασης ο ανάδοχος ευθύνεται μαζί με τον υποκατάστατο εις
ολόκληρον προς τον κύριο του έργου, το προσωπικό του έργου και οποιονδήποτε τρίτο. Κατ`
εξαίρεση μπορεί να εγκριθεί η Υποκατάσταση με απαλλαγή του αναδόχου από την ευθύνη
του προς τον κύριο του έργου, αν αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του έργου και ο
ανάδοχος βρίσκεται σε προφανή αδυναμία να περατώσει το έργο.
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3. Για να εγκριθεί η Υποκατάσταση με απαλλαγή από την ευθύνη του αρχικού αναδόχου, στην
αίτηση του αναδόχου προσδιορίζεται το τμήμα της εργολαβίας, για το οποίο ζητείται η
Υποκατάσταση με απαλλαγή από την ευθύνη και η πιστοποίηση μετά την οποία όλες οι
πληρωμές θα διενεργούνται απευθείας στον νέο ανάδοχο. Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται
και δήλωση του νέου αναδόχου ότι αποδέχεται το περιεχόμενο της αίτησης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου αυτού. Με την απόφαση έγκρισης της Υποκατάστασης με απαλλαγή
καθορίζεται το τμήμα της εργολαβίας για το οποίο ισχύει η Υποκατάσταση, αν η
Υποκατάσταση δεν γίνεται για το σύνολο του έργου, η πιστοποίηση μετά την οποία οι
πληρωμές θα διενεργούνται στον νέο ανάδοχο, οι εγγυήσεις του νέου αναδόχου και κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια. Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής ο υποκατάστατος του
αναδόχου επέχει στο εξής θέση αναδόχου και αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες για το σύνολο
του έργου ή για τα τμήματα του έργου που προσδιορίζονται με την απόφαση έγκρισης της
Υποκατάστασης με απαλλαγή της ευθύνης του αρχικού αναδόχου. Επίσης αναλαμβάνει και
τις υποχρεώσεις του αρχικού αναδόχου προς το προσωπικό που εργάσθηκε στο έργο τους
τελευταίους τρεις (3) μήνες πριν από την Υποκατάσταση. Οι εγγυήσεις επ` ονόματι του
αρχικού αναδόχου ή το μέρος τους που ορίζεται με την εγκριτική απόφαση αποδίδονται,
αφού προηγουμένως κατατεθούν νέες ισόποσες εγγυήσεις από τον νέο ανάδοχο. Μόνο μετά
την κατάθεση αυτή επέρχεται η απαλλαγή του αρχικού αναδόχου από την ευθύνη του.
4. Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας που την Υποκατάσταση ζητεί μέλος της, απαιτείται
η συναίνεση όλων των μελών της κοινοπραξίας και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι
προηγούμενες παράγραφοι.
5. Σε κάθε περίπτωση Υποκατάστασης γίνεται ανακοίνωση στο Μ.Ε.ΕΠ. για να ληφθεί υπόψη
κατά την κρίση της εκχωρούσας επιχείρησης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
Αρθρο 66 Κατασκευαστική κοινοπραξία
1.Επιτρέπεται η σύσταση κοινοπραξίας μεταξύ εργοληπτικών επιχειρήσεων που
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 80 του παρόντος, όπως κάθε
φορά ισχύει, για την κατασκευή έργου, το οποίο έχει αναλάβει μία ή περισσότερες από τις
επιχειρήσεις αυτές (Κατασκευαστική κοινοπραξία), αν:
α) όλα τα μέλη της κατασκευαστικής κοινοπραξίας ανήκουν στις καλούμενες από τη
διακήρυξη τάξεις και κατηγορίες του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και
β) το συμφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας γνωστοποιείται στον κύριο του έργου ή τον
φορέα κατασκευής. Αν δεν γνωστοποιηθεί, δεν αναγνωρίζεται από τον κύριο του έργου ή τον
φορέα κατασκευής. Ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής μπορεί να μην εγκρίνει τη
σύσταση της κοινοπραξίας, με απόφαση που λαμβάνεται μέσα σε αποκλειστική Προθεσμία
ενός (1) μηνός από την ανωτέρω γνωστοποίηση. Μέχρι την έγκριση ή μέχρι την παρέλευση
της Προθεσμίας αυτής δεν επιτρέπεται η σύμπραξη της κοινοπραξίας στην κατασκευή του
έργου. Ο αριθμός των μελών της κατασκευαστικής κοινοπραξίας δεν μπορεί να υπερβαίνει
τα τρία, αν το έργο ανατέθηκε σε μία επιχείρηση, ή το διπλάσιο του αρχικού αριθμού των
εργοληπτικών επιχειρήσεων, αν το έργο ανατέθηκε σε κοινοπραξία εργοληπτικών
επιχειρήσεων.
2.Ο ανάδοχος πρέπει να διατηρεί συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην Κατασκευαστική
κοινοπραξία τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%).
Αν ο ανάδοχος είναι κοινοπραξία, πρέπει επιπλέον κάθε επιχείρηση της κοινοπραξίας να
διατηρεί ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής δεκαπέντε τοις εκατό (15%), εκτός αν η συμμετοχή
της στην αρχική κοινοπραξία ανέρχεται σε ποσοστό μικρότερο του δεκαπέντε τοις εκατό
(15%), οπότε αυτό ισχύει ως ελάχιστο ποσοστό και στην Κατασκευαστική κοινοπραξία. Στην
περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας επιχειρήσεων της ίδιας κατηγορίας, το ελάχιστο ποσοστό
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συμμετοχής καθεμίας των επιχειρήσεων αυτών στην Κατασκευαστική κοινοπραξία δεν
μπορεί να είναι κατώτερο από είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Κάθε άλλη νέα επιχείρηση που
μετέχει στην Κατασκευαστική κοινοπραξία πρέπει να έχει ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής
δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Τα επιπλέον μέλη της κοινοπραξίας δεν επιτρέπεται να είναι
κοινοπραξίες.
3. Τα μέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται εις ολόκληρον έναντι του κυρίου του έργου ή του
φορέα κατασκευής, για το σύνολο του έργου.
4. Στον υπολογισμό της εμπειρίας και του ορίου ανεκτέλεστου μέρους εργολαβιών δημόσιων
έργων κάθε εργοληπτικής επιχείρησης, όπως το όριο αυτό προσδιορίζεται στην παράγραφο
4 του άρθρου 20 του παρόντος, λαμβάνονται υπόψη και τα έργα που εκτελέστηκαν από
κατασκευαστικές κοινοπραξίες, στις οποίες συμμετείχε καθεμία από αυτές τις εργοληπτικές
επιχειρήσεις, κατά το ποσοστό συμμετοχής της.
Αρθρο 67 Οροι και διαδικασία έγκρισης κατασκευαστικής κοινοπραξίας
1. Η γνωστοποίηση της σύστασης κατασκευαστικής κοινοπραξίας μεταξύ εργοληπτικών
επιχειρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 80 του παρόντος, η οποία προτίθεται να
εκτελέσει έργο, που έχει αναλάβει μία ή περισσότερες από αυτές, γίνεται με αίτηση του
αναδόχου, η οποία υποβάλλεται στη διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, μαζί με πρωτότυπο
συμφωνητικό σύστασης της κατασκευαστικής κοινοπραξίας και φάκελο δικαιολογητικών,
σύμφωνα με την παράγραφο 3.
2. Το συμφωνητικό σύστασης της κατασκευαστικής κοινοπραξίας τελεί υπό την αίρεση
έγκρισης του και πρέπει να περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα εξής στοιχεία:
α) Σαφή αναφορά των στοιχείων των συμβαλλόμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων, από τα
οποία να αποδεικνύεται η εγκυρότητα της σύστασης της κατασκευαστικής κοινοπραξίας και
ότι αυτές έχουν και τις ιδιότητες που απαιτούνται από τις διατάξεις του άρθρου 66 του
παρόντος και ειδικότερα:
i) Εάν πρόκειται περί ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.ΕΠ., το
ονοματεπώνυμο, την ισχύουσα επαγγελματική διεύθυνση και τον αριθμό εγγραφής στο
Μ.Ε.ΕΠ. και την τάξη και τις κατηγορίες έργων στις οποίες είναι γραμμένη.
ii) Εάν πρόκειται περί εργοληπτικής επιχείρησης με νομική προσωπικότητα εγγεγραμμένης
στο Μ.Ε.ΕΠ., την πλήρη επωνυμία και το διακριτικό τίτλο της εταιρίας, την ισχύουσα
διεύθυνση, τον αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και την τάξη και τις κατηγορίες έργων στις
οποίες είναι εγγεγραμμένη, καθώς και το ονοματεπώνυμο, την ισχύουσα διεύθυνση, το
επάγγελμα και την ιδιότητα του φυσικού προσώπου, το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο για την
υπογραφή του συμφωνητικού σύστασης της κατασκευαστικής κοινοπραξίας και τα στοιχεία
της απόφασης του οργάνου, το οποίο δεσμεύει την εταιρία κατά το καταστατικό της, για την
εκτέλεση του έργου σε κοινοπραξία με τα λοιπά μέλη της κατασκευαστικής κοινοπραξίας και
για την εξουσιοδότηση του να υπογράψει το συμφωνητικό σύστασης της.
iii) Εάν πρόκειται για εργοληπτική επιχείρηση με έδρα εκτός Ελλάδος, μη εγγεγραμμένη στο
Μ.Ε.ΕΠ., τα στοιχεία των περιπτώσεων i και ϋ και αντί των στοιχείων εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ.,
τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πρόκειται περί εργοληπτικής επιχείρησης η οποία δύναται,
σύμφωνα με το δίκαιο της έδρας της, να συμμετέχει σε δημοπρασίες και να αναλαμβάνει την
εκτέλεση δημόσιων έργων, της τάξης και της κατηγορίας του συγκεκριμένου έργου το οποίο
έχει αναλάβει ο ανάδοχος.
β) Σαφή αναφορά του ποσοστού συμμετοχής κάθε συμβαλλόμενης εργοληπτικής
επιχείρησης στην Κατασκευαστική κοινοπραξία, από την οποία να αποδεικνύεται πλήρως η
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τήρηση των σχετικών προϋποθέσεων έγκρισης της κοινοπραξίας αυτής, που ορίζουν οι
διατάξεις του άρθρου 66 του παρόντος.
γ) Σαφή αναφορά του έργου για την εκτέλεση του οποίου συνιστάται η Κατασκευαστική
κοινοπραξία, η οποία να ταυτίζεται με τον τίτλο του έργου που έχει αναλάβει ο αρχικός
ανάδοχος.
δ) Ρητή και ανεπιφύλακτη δήλωση όλων των συμβαλλομένων περί αποδοχής όλων των όρων
της σύμβασης, μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου και περί της εις ολόκληρον ευθύνης
τους έναντι του εργοδότη για το σύνολο του έργου.
ε) Ορισμό φυσικού προσώπου, ως εκπροσώπου της κατασκευαστικής κοινοπραξίας, με τον
αναπληρωτή του για τους οποίους ισχύουν τα εξής:
i) Σε περίπτωση που ο αρχικός ανάδοχος είναι κοινοπραξία, ο εκπρόσωπος πρέπει να είναι
μέλος αυτής ή νόμιμος εκπρόσωπος εταιρίας, μέλους της κοινοπραξίας, ο δε αναπληρωτής
μπορεί να είναι μέλος ή νόμιμος εκπρόσωπος των υπόλοιπων μελών της κατασκευαστικής
κοινοπραξίας.
ii) Σε περίπτωση που ο αρχικός ανάδοχος είναι μία εργοληπτική επιχείρηση, ο εκπρόσωπος
πρέπει να είναι το φυσικό πρόσωπο που τη συνιστά (επί ατομικής επιχείρησης) ή ο νόμιμος
εκπρόσωπος αυτής (επί εταιρίας) και ο αναπληρωτής μπορεί να είναι πρόσωπο με τις ίδιες
ιδιότητες από τα υπόλοιπα μέλη της κατασκευαστικής κοινοπραξίας.
iii) Σε όλες τις περιπτώσεις ισχύουν αναλόγως κατά τα λοιπά και οι σχετικές διατάξεις των
άρθρων 39 και 70 παράγραφοι 2 και 4 του παρόντος.
3. Ο φάκελος των δικαιολογητικών που συνοδεύει την αίτηση της παραγράφου 1 περιέχει
ιδίως τα εξής:
α) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα που τεκμηριώνουν τα στοιχεία της παραγράφου 2.α, όπως τα
ισχύοντα καταστατικά, αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων, εξουσιοδοτήσεις κλπ..
β) Τις ισχύουσες βεβαιώσεις εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. (σε αντίγραφα νομίμως επικυρωμένα)
για τις περιπτώσεις i και ii της παραγράφου 2.α και τα αντίστοιχα σχετικά στοιχεία για την
περίπτωση iii της ίδιας παραγράφου.
γ) Τις συμβολαιογραφικές πράξεις ορισμού εκπροσώπου και αναπληρωτή, σύμφωνα με την
ανωτέρω παράγραφο 2.ε και τα άρθρα 39 και 70 παράγραφοι 2 και 4 του παρόντος.
δ) Πιστοποιητικά από τα οποία να αποδεικνύεται ότι τα επιπλέον του αρχικού αναδόχου μέλη
της κατασκευαστικής κοινοπραξίας δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική
διαχείριση ή προκειμένου για επιχείρηση με έδρα εκτός Ελλάδας, σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της
έδρας της.
ε) Πιστοποιητικά από τα οποία να αποδεικνύεται ότι τα παρακάτω πρόσωπα δεν έχουν
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα τα οποία στερούν το
δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία, όπως καθορίζονται κάθε φορά στη διακήρυξη
δημοπράτησης του συγκεκριμένου έργου. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να έχουν εκδοθεί
από την αρμόδια εισαγγελική αρχή ή την αντίστοιχη δημόσια αρχή (επί επιχειρήσεων με έδρα
εκτός Ελλάδας, μη εγγεγραμμένων στο Μ.Ε.ΕΠ.) και αφορούν στα εξής φυσικά πρόσωπα:
i) επί ατομικής επιχείρησης, στο πρόσωπο που ανήκει αυτή,
ii) επί προσωπικής εταιρίας, στους διαχειριστές,
iii) επί Ε.Π.Ε. στους διαχειριστές,
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iv) επί Α.Ε. στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
v) στον εκπρόσωπο της κατασκευαστικής κοινοπραξίας και στον αναπληρωτή του.
στ) Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εργοληπτικής επιχείρησης ότι δεν της
επιβλήθηκε για πειθαρχικό παράπτωμα ποινή η οποία της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής
στη δημοπρασία.
ζ) Βεβαιώσεις των αρμόδιων οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (βεβαιώσεις ασφαλιστικής
ενημερότητας), από τις οποίες να αποδεικνύεται ότι κάθε επιπλέον του αρχικού αναδόχου
μέλος της κατασκευαστικής κοινοπραξίας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική
νομοθεσία ή με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος.
η) Βεβαιώσεις των αρμόδιων φορολογικών αρχών (βεβαιώσεις φορολογικής ενημερότητας),
από τις οποίες να αποδεικνύεται ότι κάθε επιπλέον του αρχικού αναδόχου μέλος της
κατασκευαστικής κοινοπραξίας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την
πληρωμή των φόρων, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία ή με τη νομοθεσία της
χώρας που είναι εγκατεστημένος.
θ) Υπεύθυνη δήλωση κάθε επιπλέον του αρχικού αναδόχου μέλους της κατασκευαστικής
κοινοπραξίας, για το ύψος του ανεκτέλεστου μέρους των εργολαβικών της συμβάσεων
δημόσιων έργων.
4. Εργοληπτικές επιχειρήσεις κάτοχοι "ενημερότητας πτυχίου" σε ισχύ δεν προσκομίζουν όσα
από τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίστηκαν για την έκδοση της ενημερότητας πτυχίου.
5. Η διευθύνουσα υπηρεσία οφείλει να διαβιβάσει αμέσως στην προϊσταμένη αρχή την
αίτηση του αναδόχου και τα συνημμένα σε αυτή στοιχεία, μαζί με αιτιολογημένη εισήγηση
της για την έγκριση ή μη της σύστασης της κατασκευαστικής κοινοπραξίας. Επί της αιτήσεως
αποφασίζει η προϊσταμένη αρχή, μέσα στην αποκλειστική Προθεσμία του ενός (1) μηνός, που
ορίζεται στις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης β` της παραγράφου 1 του άρθρου
66 του παρόντος. Αν κατά την εξέταση της αίτησης διαπιστωθούν ελλείψεις, μπορεί να
προσκληθεί ο ανάδοχος για τη συμπλήρωση τους. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να ανασταλεί
η ανωτέρω Προθεσμία, μέχρι τη συμπλήρωση των ελλείψεων και την υποβολή των
δικαιολογητικών που λείπουν.
6. Η προϊσταμένη αρχή, με ειδική αιτιολόγηση, μπορεί να μην εγκρίνει τη σύσταση της
κατασκευαστικής κοινοπραξίας, οι δε λόγοι μη έγκρισης μπορούν να βασίζονται μόνο σε
τεκμηριωμένα στοιχεία προερχόμενα κυρίως από την υπηρεσία του μητρώου του άρθρου 92
του παρόντος, σχετικά με την ικανότητα και αξιοπιστία των εργοληπτικών επιχειρήσεων, που
μετέχουν στην κατασκευαστική κοινοπραξία (εκτός από τον ανάδοχο), για την καλή και
έγκαιρη κατασκευή του έργου. Η απόφαση αυτή της προϊσταμένης αρχής, περί μη έγκρισης
της σύστασης της κατασκευαστικής κοινοπραξίας, εκδίδεται μόνο μέσα στην αποκλειστική
Προθεσμία της παραγράφου 5 και κοινοποιείται αμέσως στη διευθύνουσα υπηρεσία, καθώς
και στον ανάδοχο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 44 του παρόντος. Πριν από την ολοκλήρωση
της ανωτέρω κοινοποίησης, και πάντως μέσα στην ανωτέρω αποκλειστική Προθεσμία, αν
εκδοθεί αρνητική απόφαση, η προϊσταμένη αρχή γνωστοποιεί στη διευθύνουσα υπηρεσία με
κάθε πρόσφορο μέσο (όπως εσωτερικό σημείωμα, τηλεομοιοτυπία, τηλεφωνικώς) το γεγονός
ότι εκδόθηκε η απόφαση και τα στοιχεία αυτής, για την επέλευση των συνεπειών της
παραγράφου 7.
7. Η προϊσταμένη αρχή και η διευθύνουσα υπηρεσία υποχρεούνται ύστερα από σχετική
αίτηση του αρχικού αναδόχου ή του εκπροσώπου της κατασκευαστικής κοινοπραξίας, που
υποβάλλεται μετά από την παρέλευση της αποκλειστικής Προθεσμίας της παραγράφου 5, να
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του γνωστοποιήσουν εγγράφως αν εκδόθηκε ή δεν εκδόθηκε μέσα στην Προθεσμία απόφαση
για τη μη έγκριση της κατασκευαστικής κοινοπραξίας. Σε περίπτωση μη χορήγησης
απάντησης το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας, τεκμαίρεται η έγκριση της
κοινοπραξίας, εκτός αν σε αυτήν μετέχουν μέλη που δεν ανήκουν σε καλούμενες από τη
διακήρυξη τάξεις και κατηγορίες του Μ.Ε.ΕΠ. ή παραβιάζονται οι περιΟρισμοίπου προβλέπει
το άρθρο 66 του παρόντος ως προς την κατανομή των ποσοστών συμμετοχής. Σε περίπτωση
μη έγκρισης της κατασκευαστικής κοινοπραξίας ο ανάδοχος μπορεί να προσβάλει τη σχετική
απόφαση με αίτηση θεραπείας, σύμφωνα με το άρθρο 76 του παρόντος, μέσα στην
προβλεπόμενη τρίμηνη Προθεσμία, η οποία αρχίζει από την πλήρη κοινοποίηση της
απόφασης, σύμφωνα με την παράγραφο 6.
8. Η απόφαση της προϊσταμένης αρχής, με την οποία εγκρίνεται η σύσταση της
κατασκευαστικής κοινοπραξίας, κοινοποιείται αμέσως στον εκπρόσωπο αυτής, κατά τις
διατάξεις του άρθρου 44 του παρόντος, καθώς και στη διευθύνουσα υπηρεσία, μαζί με
επικυρωμένο αντίγραφο του υποβληθέντος συμφωνητικού σύστασης της κατασκευαστικής
κοινοπραξίας.
Εάν η έγκριση της κατασκευαστικής κοινοπραξίας γίνει αυτοδικαίως κατά τις διατάξεις των
τρίτου και τέταρτου εδαφίων της περίπτωσης β` της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του
παρόντος, η διευθύνουσα υπηρεσία οφείλει, εντός δέκα (10) ημερών από τότε που θα το
ζητήσει εγγράφως ο εκπρόσωπος αυτής, να εκδώσει σχετική βεβαίωση για την ανάληψη του
έργου από αυτήν, προς χρήση ενώπιον των αρμόδιων φορολογικών, ελεγκτικών ή άλλων
αρχών, χορηγώντας του και επικυρωμένο αντίγραφο του υποβληθέντος συμφωνητικού
σύστασης της κατασκευαστικής κοινοπραξίας.
9.Στα πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. και Μ.Ε.ΕΠ., τα οποία εκδίδει η διευθύνουσα υπηρεσία, εν σχέσει
με το έργο, καθώς και στις κάθε είδους βεβαιώσεις για την εμπειρία από την κατασκευή του
έργου και για το ανεκτέλεστο, αναφέρονται τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από την
ανάληψη του έργου από την κατασκευαστική κοινοπραξία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις
σχετικές διατάξεις του άρθρου 66 του παρόντος.
10.Μετά από τη ρητή ή αυτοδίκαιη έγκριση της κατασκευαστικής κοινοπραξίας, ο ανάδοχος
υποκαθίσταται από αυτήν στην κατασκευή του έργου. Με αίτηση τηςεγκεκριμένης
κατασκευαστικής κοινοπραξίας αντικαθίστανται οι εγγυήσεις εκτέλεσης του έργου που είχε
χορηγήσει ο αρχικός ανάδοχος, εφαρμοζομένων αναλόγως των σχετικών διατάξεων, όπως
των άρθρων 35 και 39 της παραγράφου 1 του παρόντος.
Αρθρο 68 Υπεργολαβία
1.Οταν συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου μεταξύ του αναδόχου δημόσιου έργου και
εργοληπτικής επιχείρησης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 80 του
παρόντος για την κατασκευή μέρους του έργου που έχει αναληφθεί από τον ανάδοχο
(Υπεργολαβία), ο υπεργολάβος θεωρείται "εγκεκριμένος" με τις συνέπειες του παρόντος,
μετά από έγκριση του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής όταν συντρέχουν οι εξής
προϋποθέσεις:
α) Ο υπεργολάβος έχει τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει
και ανήκει σε τάξη και κατηγορία έργου, αντίστοιχη με το ποσό της σύμβασης Υπεργολαβίας
και
β) Ο ανάδοχος, πριν από την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο έχει γνωστοποιήσει
στον κύριο του έργου ή στον φορέα κατασκευής τη σύμβαση Υπεργολαβίας.
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Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να διατηρεί ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%)
του ποσού της σύμβασης του με τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής, αφού
ληφθούν υπόψη όλες οι συμβάσεις υπεργολαβιών που έχουν εγκριθεί.
Ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής μπορούν με απόφαση τους, που εκδίδεται μέσα
σε αποκλειστική Προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ανωτέρω γνωστοποίηση, να μην
εγκρίνουν την Υπεργολαβία αυτή.
Στα έργα με προϋπολογιζόμενη δαπάνη μεγαλύτερη του ορίου εφαρμογής της εκάστοτε
ισχύουσας σχετικής Οδηγίας η αναθέτουσα αρχή μπορεί να υποχρεώσει με τη διακήρυξη
τους διαγωνιζόμενους, στην περίπτωση που αναδειχθούν ανάδοχοι, να αναθέσουν σε
τρίτους υπεργολάβους συμβάσεις που αντιπροσωπεύουν κατά μέγιστο όριο το τριάντα τοις
εκατό (30%) της συνολικής αξίας των έργων που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης.
Στην περίπτωση αυτή η διακήρυξη αναφέρει τα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν από τους
διαγωνιζόμενους για την απόδειξη της συνεργασίας. Κατά την υπογραφή της σύμβασης
εκτέλεσης ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει την υπεργολαβικη σύμβαση, εφαρμοζόμενης
κατά τα λοιπά της κείμενης νομοθεσίας για την έγκριση της Υπεργολαβίας. Η διευθύνουσα
υπηρεσία μπορεί να χορηγήσει Προθεσμία στον ανάδοχο και κατ` αίτηση του, για την
προσκόμιση της υπεργολαβικής σύμβασης με τον αρχικώς προταθέντα υπεργολάβο ή άλλον
που διαθέτει τα αναγκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας αυτής προσόντα, εφόσον συντρέχει
σοβαρός λόγος. Η διευθύνουσα υπηρεσία υποχρεούται να κινήσει τη διαδικασία έκπτωσης
του αναδόχου, εφόσον δεν συνάψει εν τέλει την υπεργολαβικη σύμβαση.
2. Η έγκριση της Υπεργολαβίας έχει τις εξής συνέπειες:
α) Το ποσό της σύμβασης της Υπεργολαβίας, όπως αυτό προκύπτει ιδίως από τα τιμολόγια
που εκδίδονται από τον υπεργολάβο προς τον ανάδοχο, λαμβάνεται υπόψη για τον
υπολογισμό της εμπειρίας και του ορίου του ανεκτέλεστου μέρους εργολαβιών δημόσιων
έργων του υπεργολάβου.
β) Το ποσό της σύμβασης της Υπεργολαβίας, όπως αυτό προκύπτει ιδίως από τα τιμολόγια
που εκδίδονται από τον υπεργολάβο προς τον ανάδοχο αφαιρείται από το ανεκτέλεστο του
αναδόχου. Για το ποσό της σύμβασης Υπεργολαβίας ο ανάδοχος δεν δικαιούται
πιστοποιητικό εμπειρίας για χρήση στο Μ.Ε.ΕΠ, ενώ τα στελέχη του αναδόχου δικαιούνται
πιστοποιητικό εμπειρίας, το οποίο για την εξέλιξη στο Μ.Ε.Κ. ανάγεται στο μισό του χρόνου
επίβλεψης.
Αρθρο 69 Οροι και διαδικασία έγκρισης Υπεργολαβίας
1. Για την αναγνώριση υπεργολάβου ως εγκεκριμένου με τις συνέπειες της παραγράφου 2
του άρθρου 68, υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία κοινή αίτηση του αναδόχου και του
υπεργολάβου. Ως προς την υποβολή της αίτησης και το ελάχιστο περιεχόμενο του
συμφωνητικού σύναψης σύμβασης έργου μεταξύ του αναδόχου και του υπεργολάβου,
εφαρμόζονται αναλογικώς όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 67 του παρόντος.
Επιπλέον στο συμφωνητικό της Υπεργολαβίας πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα οι
εργασίες ή το μέρος του έργου που αναλαμβάνει ο υπεργολάβος, καθώς και η αξία της
σύμβασης Υπεργολαβίας.
2. Η απόφαση έγκρισης ή μη της σύναψης της σύμβασης της προηγούμενης παραγράφου
λαμβάνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, μέσα στην αποκλειστική Προθεσμία των
δεκαπέντε (15) ημερών που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 68 του παρόντος ως
προς δε την κοινοποίηση της, καθώς και για την έκδοση σχετικής βεβαίωσης, για την
αυτοδίκαιη έγκριση και για τα εκδιδόμενα από την Υπηρεσία πιστοποιητικά Μ.Ε.Κ. και
Μ.Ε.ΕΠ. και τις κάθε είδους σχετικές βεβαιώσεις ισχύουν, εφαρμοζόμενα αναλογικώς, όσα
ορίζονται στις παραγράφους 5, 6 και 8 του άρθρου 67 του παρόντος.
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Αρθρο 70 Πτώχευση, θάνατος
1. Αν ο ανάδοχος πτωχεύσει, η σύμβαση διαλύεται αυτοδίκαια.
2. Σε περίπτωση πτώχευσης ενός ή μερικών από τα μέλη της κοινοπραξίας εφαρμόζονται οι
διατάξεις της παρούσας παραγράφου.
Αν τα μέλη της κοινοπραξίας ήταν δύο και πτωχεύσει το ένα, η κοινοπραξία θεωρείται
διαλυμένη ως προς τον κύριο του έργου και η εργολαβία συνεχίζεται υποχρεωτικά για το
σύνολο του έργου από το άλλο μέλος μόνο, το οποίο αναλαμβάνει έναντι του κυρίου του
έργου όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους που πτώχευσε και που απορρέουν
από την εργολαβική σύμβαση. Αν τα μέλη της κοινοπραξίας ήταν περισσότερα από δύο, η
κοινοπραξία συνεχίζεται έναντι του κυρίου του έργου από τα λοιπά μέλη. Τυχόν απαιτήσεις
ή υποχρεώσεις του μέλους ή της κοινοπραξίας που συνεχίζει το έργο έναντι του μέλους που
πτώχευσε κρίνονται κατά τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου. Η παράγραφος αυτή
εφαρμόζεται ανάλογα και σε περίπτωση πτώχευσης δύο ή περισσότερων μελών της
κοινοπραξίας. Αν κηρυχθούν σε πτώχευση δύο ή περισσότερα από τα μέλη της κοινοπραξίας
και από την αιτία αυτή εκτίθεται σε κίνδυνο η προσήκουσα εκτέλεση της εργολαβικής
σύμβασης, ο κύριος του έργου μπορεί κατά την κρίση του να διαλύσει τη σύμβαση, αζημίως
γι` αυτόν.
3. Αν ο ανάδοχος είναι ατομική επιχείρηση και αποβιώσει αυτός που την ασκεί, η σύμβαση
διαλύεται αυτοδίκαια, εκτός αν εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή η αποπεράτωση των
εργασιών από τους κληρονόμους, οι οποίοι στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνουν όλες τις
υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του αναδόχου. Η έγκριση γίνεται ύστερα από αίτηση των
κληρονόμων που πρέπει να υποβληθεί μέσα σε ανατρεπτική Προθεσμία τριάντα (30) ημερών
από το θάνατο του αναδόχου.
4. Σε περίπτωση θανάτου ενός ή περισσότερων φυσικών προσώπων που μετείχαν στην
κοινοπραξία με τις ατομικές τους επιχειρήσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας
παραγράφου. Αν μέλη της κοινοπραξίας ήταν δύο φυσικά πρόσωπα που μετείχαν σε αυτήν
με τις ατομικές τους επιχειρήσεις και πεθάνει ο ένας, η κοινοπραξία θεωρείται διαλυμένη ως
προς τον κύριο του έργου και η εργολαβία συνεχίζεται για το σύνολο του έργου υποχρεωτικά
από το άλλο μέλος που αναλαμβάνει απέναντι στον κύριο του έργου όλα τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις αυτού που πέθανε. Οι σχέσεις που προκύπτουν από την εργολαβία μεταξύ
των κληρονόμων του θανόντα και του άλλου μέλους της κοινοπραξίας ρυθμίζονται κατά τις
διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Αν τα μέλη της κοινοπραξίας ήταν περισσότερα από δύο, η
κοινοπραξία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών που αναλαμβάνουν απέναντι στον κύριο του
έργου όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του θανόντος, που προκύπτουν από την
εργολαβική σύμβαση, ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των
προηγούμενων εδαφίων.
Αρθρο 71 Βεβαίωση περάτωσης εργασιών
1. Όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης του συνόλου ή τμημάτων του έργου, ο επιβλέπων
αναφέρει στη διευθύνουσα υπηρεσία, μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από τη λήξη του
εγκεκριμένου χρόνου περαίωσης, αν τα έργα έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί
ικανοποιητικά τις δοκιμασίες που προβλέπονται στη σύμβαση ή αν τα έργα δεν έχουν
περατωθεί, οπότε αναφέρει συγκεκριμένα τις εργασίες που απομένουν για εκτέλεση. Αν οι
εργασίες έχουν περατωθεί, ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας, μέσα σε δέκα (10)
ημέρες από την παραλαβή της πιο πάνω αναφοράς, εκδίδει βεβαίωση για την ημέρα που
περατώθηκαν οι εργασίες του έργου (βεβαίωση περάτωσης των εργασιών). Εάν η βεβαίωση
δεν εκδοθεί μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, τότε θεωρείται ότι έχει εκδοθεί αυτοδίκαια
τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής έγγραφης όχλησης και
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επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές
που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 40. Την έκδοση της βεβαίωσης μπορεί να
ζητήσει ο ανάδοχος και πριν από τη λήξη των προθεσμιών αν έχει περατώσει τα έργα. Η
βεβαίωση περάτωσης των εργασιών δεν αναπληρώνει την παραλαβή των έργων, η οποία
διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων.
2. Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν επουσιώδεις μόνο ελλείψεις που δεν
επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του έργου, ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας
γνωστοποιεί με διαταγή του προς τον ανάδοχο τις ελλείψεις που έχουν επισημανθεί και
τάσσει εύλογη Προθεσμία για την αποκατάσταση τους. Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση
περάτωσης εκδίδεται μετά την εμπρόθεσμη αποκατάσταση των ελλείψεων και αναφέρει το
χρόνο που περατώθηκε το έργο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος αποκατάστασης.
3. Αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ή οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν δεν είναι
επουσιώδεις ή αν δεν περατώθηκαν από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα οι εργασίες
αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο
εφαρμόζονται, ανάλογα με την περίπτωση, οι διατάξεις των άρθρων 60 και 61 του παρόντος.
Αρθρο 72 Διοικητική παραλαβή για χρήση
1. Οποτεδήποτε και πριν από την προσωρινή παραλαβή, το έργο ή αυτοτελή του τμήματα που
έχουν περατωθεί μπορεί να δοθούν σε χρήση, ύστερα από τη διενέργεια σχετικής διοικητικής
παραλαβής.
2.Η διοικητική παραλαβή γίνεται με πρωτόκολλο μεταξύ του προϊσταμένου της
διευθύνουσας υπηρεσίας, του επιβλέποντος και του αναδόχου. Αν το έργο παραδίδεται για
χρήση σε υπηρεσία άλλη από τον φορέα κατασκευής του συμπράττει στο πρωτόκολλο και
εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής. Αν ο ανάδοχος κληθεί και δεν παραστεί ή αρνηθεί την
υπογραφή του πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται από τους λοιπούς, με σχετική μνεία κατά
περίπτωση και του κοινοποιείται. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του έργου ή των
τμημάτων που παραδίδονται για χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των
εργασιών.
3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο Διοικητική παραλαβή για χρήση γίνεται αμέσως μετά
την περάτωση των εργασιών του έργου ή αυτοτελών τμημάτων του, αν αυτό προβλέπεται
από τα Συμβατικά Τεύχη. Αν δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, μπορεί η διοικητική παραλαβή
να γίνει ύστερα από απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας.
4. Αν από τη σύμβαση προβλέπεται η εκτέλεση των εργασιών παράλληλα προς τη χρήση του
έργου, δεν απαιτείται η διενέργεια διοικητικής παραλαβής. Το ίδιο ισχύει αν η παράλληλη
χρήση προκύπτει από τη φύση των εργασιών.
5. Η Διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και
οριστικής παραλαβής του έργου.
Αρθρο 73 Προσωρινή παραλαβή του έργου
1. Μετά τη βεβαίωση περάτωσης των εργασιών το έργο παραλαμβάνεται προσωρινά. Με την
προσωρινή παραλαβή ελέγχονται οι εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά. Οι εργασίες
συμπληρωματικών συμβάσεων παραλαμβάνονται μαζί με τις εργασίες της αρχικής
σύμβασης.
2.Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη βεβαιωμένη περάτωση
του έργου ή, στην περίπτωση του άρθρου 71 παράγραφος 2, από την ημερομηνία έκδοσης
της σχετικής βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών, αν υποβληθούν από τον ανάδοχο, μέσα
σε δύο (2) μήνες από τις πιο πάνω ημερομηνίες, η τελική επιμέτρηση και το μητρώο του
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έργου, το οποίο περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του έργου "όπως κατασκευάστηκε". Αν η
τελική επιμέτρηση και το μητρώο του έργου υποβληθούν από τον ανάδοχο μεταγενέστερα, η
πιο πάνω προθεσμία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την υποβολή της τελικής
επιμέτρησης και του μητρώου έργου. Αν δεν υποβληθεί τελική επιμέτρηση και το μητρώο
έργου από τον ανάδοχο, η προθεσμία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την
κοινοποίηση στον ανάδοχο της τελικής επιμέτρησης που συντάχθηκε από την υπηρεσία. Αν η
παραλαβή δεν διενεργηθεί ή το πρωτόκολλο δεν εγκριθεί μέσα στις πιο πάνω προθεσμίες, η
παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή
από τον ανάδοχο σχετικής όχλησης για τη διενέργεια της και επιβάλλονται στα υπαίτια
όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στην
παράγραφο 3 του άρθρου 40. Αν ο ανάδοχος δεν παραστεί κατά την παραλαβή ή υπογράψει
"με επιφύλαξη" το σχετικό πρωτόκολλο, η παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεστεί
αυτοδίκαια εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή ειδικής όχλησης.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται το περιεχόμενο
του «μητρώου έργου», τα τεύχη, οι εκθέσεις, τα σχέδια, οι πίνακες, τα ηλεκτρονικά δεδομένα
και τα λοιπά στοιχεία που το συνοδεύουν, καθώς και η μορφή των στοιχείων αυτών. Με
προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του ίδιου Υπουργού καθορίζονται οι
κυρώσεις που επιβάλλονται στον ανάδοχο σε περίπτωση μη υποβολής του μητρώου, η
διαδικασία επιβολής των κυρώσεων, τα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
3. Για τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει την επιτροπή
παραλαβής, αφού προηγουμένως η διευθύνουσα υπηρεσία της ανακοινώσει την περάτωση
των εργασιών και τη σύνταξη της τελικής επιμέτρησης. Η επιτροπή είναι τριμελής, όταν όμως
πρόκειται για σημαντικά έργα μπορεί να ορισθούν μέχρι και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη για
να περιληφθούν σε αυτήν τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων, ανάλογα με τη φύση του έργου.
Στην επιτροπή παραλαβής των έργων τουλάχιστον ο πρόεδρος δεν ορίζεται από υπαλλήλους
της διευθύνουσας υπηρεσίας.
Οταν ο φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που
το κατασκευάζει, η προϊσταμένη αρχή μπορεί να περιλάβει στην επιτροπή μέλη που
υποδεικνύονται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Η επιτροπή παραλαβής
συνέρχεται και διενεργεί την παραλαβή με πρωτοβουλία και ευθύνη του προέδρου της. Για
την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής,
από τον τελευταίο επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη διενέργεια της και από τον ανάδοχο
που παραδίδει το έργο. Αν υπάρξει αδυναμία υπογραφής από τον Πρόεδρο ή μέλος της
επιτροπής ή τον επιβλέποντα, το πρωτόκολλο υπογράφεται από τους υπόλοιπους με σχετική
μνεία των λόγων της αδυναμίας υπογραφής.
4.Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά, ελέγχει κατά το
δυνατόν τις επιμετρήσεις, με γενικές ή σποραδικές καταμετρήσεις, καταγράφει στο
πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης, όπως διορθώνονται από τους ελέγχους
που γίνονται, χωρίς να δεσμεύεται από το περιεχόμενο του τελικού συνοπτικού
επιμετρητικου πίνακα, στον οποίο μπορεί να επέμβει διορθωτικά, αιτιολογεί τις
τροποποιήσεις στις ποσότητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις της για εργασίες που έχουν
εκτελεσθεί με υπέρβαση των εγκεκριμένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των
εγκεκριμένων σχεδίων.
Η επιτροπή επίσης ελέγχει κατά το δυνατόν την ποιότητα των εργασιών και αναγράφει στο
πρωτόκολλο τις παρατηρήσεις της, ιδίως για τις εργασίες που κρίνονται απορριπτέες ή
ελαττωματικές,που πρέπει να αποκατασταθούν, ή παραδεκτές μεν αλλά με μείωση της τιμής
τους.
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5. Στην παραλαβή καλείται να παραστεί ο ανάδοχος. Η παραλαβή γίνεται νόμιμα και χωρίς
την παρουσία του αναδόχου αν αυτός έχει κληθεί να παραστεί. Στην τελευταία αυτή
περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος αρνείται την υπογραφή του
πρωτοκόλλου, του κοινοποιείται το πρωτόκολλο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
1 του άρθρου 44 του παρόντος. Το πρωτόκολλο θεωρείται ως πράξη της διευθύνουσας
υπηρεσίας και η σχετική ένσταση ασκείται μέσα στην Προθεσμία της παραγράφου 1 του
άρθρου 76 του παρόντος, υπολογιζόμενη από την υπογραφή του με επιφύλαξη ή από την
κοινοποίηση στον ανάδοχο. Η προσωρινή παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του
πρωτοκόλλου από την προϊσταμένη αρχή. Αυτή μπορεί να αναβάλει την έγκριση του
πρωτοκόλλου μέχρι να αποκατασταθούν από τον ανάδοχο τα ελαττώματα που
διαπιστώθηκαν. Η έγκριση γίνεται μέσα σε έναν (1) μήνα από την πλήρη αποκατάσταση.
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις περιπτώσεις
παραλαβής τμημάτων έργων που περατώθηκαν και μπορεί να έχουν αυτοτελή χρήση, όπου
αυτό προβλέπεται από τη σύμβαση, καθώς επίσης και σε όλες τις περιπτώσεις που μια
εργολαβία δεν συνεχίζεται, όπως στις περιπτώσεις διάλυσης και έκπτωσης.
7. Απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή παραλαβή κάθε δημόσιου έργου είναι ο Φάκελος
Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), σύμφωνα με την απόφαση ΔΕΕΠΠ/ οικ.433/19.9.2000 (ΦΕΚ
1176 Β`) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων`Εργων.
Αρθρο 74 Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων
1. Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και
υποχρεούται στη συντήρηση του, σύμφωνα με τα άρθρα 58 παράγραφος 1 και 75
παράγραφος 2 του παρόντος και μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η Οριστική
παραλαβή, ορίζεται γενικά σε δεκαπέντε (15) μήνες. Σε εντελώς ειδικές περιπτώσεις μπορεί
με τα Συμβατικά Τεύχη να ορίζεται μεγαλύτερος χρόνος εγγύησης ενδεχομένως και με
ιδιαίτερο αντάλλαγμα, όχι όμως μεγαλύτερος από τρία (3) έτη. Για έργα προϋπολογισμού
υπηρεσίας μέχρι του ορίου που γίνονται δεκτές στις δημοπρασίες εργοληπτικές επιχειρήσεις
Α2 τάξης, εφόσον η φύση των εργασιών το επιτρέπει ή για έργα που δεν νοείται μακροχρόνια
συντήρηση τους, μπορεί με τα Συμβατικά Τεύχη να καθορίζεται χρόνος εγγύησης μικρότερος
των δεκαπέντε (15) μηνών. Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από τη βεβαιωμένη περάτωση των
εργασιών αν μέσα σε δύο (2) μήνες από αυτή υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική
επιμέτρηση, άλλως από την ημερομηνία που υποβλήθηκε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο
συντάχθηκε η τελική επιμέτρηση.
2. Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
να επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά
κάθε βλάβη τους. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών από τη χρήση εκτελούνται με
έγκριση της υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές
εκτελούνται από την υπηρεσία.
Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά το χρόνο
εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία με
οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του υπόχρεου αναδόχου.
Αρθρο 75 Οριστική παραλαβή
1.Στην Οριστική παραλαβή εφαρμόζονται οι διατάξεις για την προσωρινή παραλαβή των
παραγράφων 3, 5 και 6 του άρθρου 73 του παρόντος.
2. Η Οριστική παραλαβή γίνεται μετά την προσωρινή και την πάροδο του χρόνου
υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης. Πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε δύο (2) μήνες
από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης, σύμφωνα με το άρθρο 74 του παρόντος.Αν η οριστική
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παραλαβή δεν διενεργηθεί μέσα σε αυτήν την προθεσμία, θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί
αυτοδίκαια εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής όχλησης για τη
διενέργεια της και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι
πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 40.
Αν η προσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί μέχρι την οριστική παραλαβή, διενεργείται
ταυτόχρονα προσωρινή και Οριστική παραλαβή.
3. Κατά την Οριστική παραλαβή ελέγχεται πάλι η καλή κατάσταση των εργασιών.
4. Μετά την Οριστική παραλαβή του έργου ο ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του
Αστικού Κώδικα. Σε περιπτώσεις ειδικών έργων, με τα συμβατικά τεύχη μπορεί να ορίζονται
πρόσθετες ευθύνες ή υποχρεώσεις του αναδόχου και μετά την Οριστική παραλαβή.
5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και της παραγράφου 3 του άρθρου 176 του
παρόντος εφαρμόζονται είτε η Οριστική παραλαβή διενεργηθεί πραγματικά είτε συντελεσθεί
αυτοδίκαια.
6. Η συντέλεση της οριστικής παραλαβής αποτελεί την αφετηρία της παραγραφής των
απαιτήσεων του αναδόχου από την εργολαβική σύμβαση που δεν έχουν ήδη παραγραφεί,
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος νόμου.
7. Αν η παραλαβή συντελεσθεί αυτοδίκαια και διαπιστωθούν εκ των υστέρων διαφορές στις
ποσότητες των εργασιών που εκτελέσθηκαν ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να επιστρέψει το
εργολαβικό αντάλλαγμα που τυχόν έχει καταβληθεί για τις εργασίες αυτές.
8. Απαραίτητο στοιχείο για την Οριστική παραλαβή κάθε δημόσιου έργου είναι ο Φάκελος
Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.).
Άρθρο 75Α Απόσβεση δικαιωμάτων αναδόχου
Με την επιφύλαξη μικρότερων προθεσμιών που προβλέπονται στον παρόντα νόμο τα εν
γένει δικαιώματα του αναδόχου από τη σύμβαση αποσβέννυνται και οποιαδήποτε εξ αυτών
αξίωση παραγράφεται, εάν αυτά δεν ασκηθούν, με σχετική αίτηση του προς τη διευθύνουσα
υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την εμφάνιση της γενεσιουργού τους
αιτίας.
Αρθρο 76 Ενστάσεις - Αιτήσεις θεραπείας
1. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της διευθύνουσας υπηρεσίας, που προσβάλλουν
έννομο συμφέρον του αναδόχου, χωρεί ένσταση. Η ένσταση ασκείται με κατάθεση στη
διευθύνουσα υπηρεσία, μέσα σε ανατρεπτική Προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, από την
κοινοποίηση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης, εκτός αν σε ειδικές περιπτώσεις
ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα Κώδικα.
2. Η ένσταση απευθύνεται στην προϊσταμένη αρχή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε
συγκεκριμένες περίπτώσεις. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να εκδώσει την απόφαση της μέσα
σε δύο (2) μήνες από την κατάθεση της ένστασης.
3. Αν η ένσταση απορριφθεί στο σύνολο της ή μερικώς ή αν παρέλθει άπρακτη η δίμηνη
Προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει αίτηση
θεραπείας σε ανατρεπτική Προθεσμία τριών (3) μηνών, από την κοινοποίηση της απόφασης
ή από την άπρακτη πάροδο του διμήνου. Η έκδοση ή κοινοποίηση απόφασης επί της
ενστάσεως, μετά την πάροδο του διμήνου, δεν μεταθέτει την έναρξη της ανωτέρω
Προθεσμίας για την άσκηση αίτησης θεραπείας. Αίτηση θεραπείας ασκείται επίσης και κατά
αποφάσεων ή πράξεων της προϊσταμένης αρχής ή του κυρίου του έργου, εφόσον με τις
αποφάσεις ή πράξεις αυτές δημιουργείται για πρώτη φορά διαφωνία. Στην τελευταία αυτή
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περίπτωση δεν απαιτείται να προηγηθεί ένσταση και η τρίμηνη ανατρεπτική Προθεσμία για
την άσκηση της αίτησης θεραπείας αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης ή της πράξης
στον ανάδοχο.
4. Η αίτηση θεραπείας δεν είναι απαραίτητο να έχει συνταχθεί με ορισμένο τύπο, πρέπει
όμως να περιλαμβάνει μνεία της πράξης ή της παράλειψης κατά της οποίας στρέφεται,
σύντομο ιστορικό της σύμβασης και της διαφωνίας, τους λόγους στους οποίους στηρίζει τις
απόψεις του αυτός που υποβάλλει την αίτηση και τέλος συγκεκριμένα και με σαφήνεια τα
αιτήματα του.
5. Η αίτηση θεραπείας απευθύνεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων
Εργων και η επίδοση της γίνεται πάντοτε με δικαστικό επιμελητή, κοινοποιείται δε και στην
υπηρεσία που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη πράξη. Αν η αίτηση υποβάλλεται για
παράλειψη έκδοσης της πράξης, η κοινοποίηση γίνεται προς τη διευθύνουσα υπηρεσία.
6. Η αίτηση θεραπείας συνοδεύεται από αντίγραφα της πράξης από την οποία προήλθε η
διαφωνία, της ένστασης που υποβλήθηκε κατ` αυτής και της πράξης ή απόφασης κατά της
οποίας στρέφεται η αίτηση, αν κοινοποιήθηκε τέτοια πράξη ή απόφαση.
7. Η διευθύνουσα υπηρεσία και η αρμόδια για την ένσταση προϊσταμένη αρχή υποχρεούνται
να διαβιβάσουν στην αρμόδια για την αίτηση θεραπείας υπηρεσία το φάκελο της υπόθεσης
που περιλαμβάνει πάντοτε τα Συμβατικά Τεύχη ή αντίγραφα τους. Τα Συμβατικά Τεύχη
μπορεί να τα προσκομίσει και αυτός που υποβάλλει την αίτηση.
8. Αίτηση θεραπείας μπορεί να ασκήσει και ο κύριος του έργου, εφόσον δεν είναι το Δημόσιο.
Αν η αρμοδιότητα για την απόφαση επί αιτήσεων θεραπείας ασκείται από όργανο του φορέα,
επί αιτήσεων θεραπείας του προηγούμενου εδαφίου αποφασίζει πάντοτε ο Υπουργός
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων.
9. Αν δεν είναι το Δημόσιο κύριος του έργου, αντίγραφο της αίτησης θεραπείας επιδίδεται
στον αντισυμβαλλόμενο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της στον Υπουργό,
διαφορετικά η αίτηση θεραπείας θεωρείται σαν να μην έχει ασκηθεί.
Ο αντισυμβαλλόμενος μέσα σε ανατρεπτική Προθεσμία ενός (1) μηνός μπορεί να υποβάλει
στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων τις τυχόν αντιρρήσεις του επί
αιτήσεως θεραπείας. Η παράλειψη υποβολής αντιρρήσεων δεν δημιουργεί τεκμήριο
αποδοχής των όσων προβάλλονται στην ένσταση ή την αίτηση θεραπείας, τα οποία μπορεί ο
ενδιαφερόμενος να αποκρούσει για πρώτη φορά στο Δικαστήριο.
10. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, αυτός που υπέβαλε την αίτηση
θεραπείας υποχρεούται να υποβάλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Εργων επικυρωμένο αντίγραφο του αποδεικτικού εμπρόθεσμης επίδοσης της
αίτησης του αυτής στον αντισυμβαλλόμενο. Η υποβολή του εν λόγω αντιγράφου γίνεται μέσα
σε Προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης θεραπείας στον
αντισυμβαλλόμενο. Οι αιτήσεις θεραπείας στην περίπτωση αυτή δεν εισάγονται για
συζήτηση στο αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο πριν περάσει η Προθεσμία της προηγούμενης
παραγράφου για υποβολή αντιρρήσεων. Οι αντιρρήσεις συζητούνται μαζί με την αίτηση
θεραπείας, με τις οποίες συζητούνται και εξετάζονται και οι τυχόν αντίθετες για το ίδιο θέμα
αιτήσεις θεραπείας. Σε περίπτωση αντίθετων αιτήσεων θεραπείας, όταν αρμόδιος να
αποφασίσει επί αιτήσεως θεραπείας του κυρίου του έργου είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ΔημόσιωνΕργων, σύμφωνα με την παράγραφο 9, η αρμοδιότητα του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ΔημόσιωνΕργων επεκτείνεται και στη συνεξεταζόμενη αντίθετη αίτηση θεραπείας του αναδόχου, έστω και αν διαφορετικά αρμόδιο να
αποφασίσει για την τελευταία αυτή αίτηση θεραπείας θα ήταν όργανο του κυρίου του έργου.
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11. Προκειμένου να συζητηθεί η αίτηση θεραπείας στο τεχνικό συμβούλιο η αρμόδια για την
εισήγηση υπηρεσία, σε συνεννόηση με τη Γραμματεία του Συμβουλίου καλεί με έγγραφη
πρόσκληση της τον ανάδοχο να παραστεί, σε ορισμένη ημέρα και ώρα και πάντως όχι
νωρίτερα από δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της πρόσκλησης, αυτοπροσώπως ή με
νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στη συνεδρίαση του συμβουλίου, για να υποστηρίξει
τις απόψεις του και να δώσει κάθε σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση που θα ζητηθεί από τα
μέλη του συμβουλίου. Η επίδοση της πρόσκλησης γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 44 του
παρόντος. Κατά τη συζήτηση καλείται επίσης, κατ` ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας παραγράφου και ο κύριος του έργου που υποβάλλει αίτηση θεραπείας ή
αντιρρήσεις κατ` αυτής.
12. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος, αν και κλήθηκε, δεν παρέστη ο ίδιος ή με αντιπρόσωπο
του, γίνεται σχετική μνεία στα Πρακτικά του συμβουλίου και το συμβούλιο προχωρεί στην
εξέταση της αίτησης θεραπείας και χωρίς την παρουσία του. Τα ίδια εφαρμόζονται και όταν
κληθεί και δεν παραστεί ο κύριος του έργου που άσκησε αίτηση θεραπείας ή αντιρρήσεις.
13. Η εξέταση της αίτησης θεραπείας αρχίζει με την προφορική ανάπτυξη της έγγραφης
εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας προς το συμβούλιο. Η εισήγηση ερευνά πρώτα το
εμπρόθεσμο της αίτησης θεραπείας, της ένστασης που τυχόν προηγήθηκε, της επίδοσης της
αίτησης θεραπείας στον αντισυμβαλλόμενο, στις περιπτώσεις που απαιτείται τέτοια
επίδοση, καθώς και των αντιρρήσεων του αντισυμβαλλομένου, αν έχουν υποβληθεί
αντιρρήσεις. Στη συνέχεια εξετάζει την ουσιαστική βασιμότητα της αίτησης θεραπείας,
ανάλογα με τους περιεχόμενους σε αυτή λόγους και τα προβαλλόμενα σχετικά αιτήματα. Αν
η αίτηση έχει οικονομικό αντικείμενο, η εισήγηση περιλαμβάνει εκτίμηση αυτού.
Την προφορική ανάπτυξη της εισήγησης ακολουθεί συζήτηση για την πλήρη ενημέρωση των
μελών του συμβουλίου στην υπόθεση. Στη συνέχεια καλείται να ακουσθεί αυτός που άσκησε
την αίτηση θεραπείας και αυτός που τυχόν υπέβαλε αντιρρήσεις. Ο πρόεδρος του
συμβουλίου ορίζει τη σειρά ακρόασης ή και την ενδεχόμενη ταυτόχρονη ακρόαση. Οταν οι
ενδιαφερόμενοι αποχωρήσουν, συνεχίζεται η συζήτηση από το συμβούλιο, το οποίο μετά το
τέλος της συζήτησης γνωματεύει απολογημένα για την υπόθεση.
14. Σε κάθε αίτηση θεραπείας αποφασίζει ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Εργων, ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, μέσα σε Προθεσμία τριών (3)
μηνών από την επίδοση της αίτησης θεραπείας.
15. Αν η αίτηση θεραπείας απορριφθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων ή αν ο Υπουργός δεν εκδώσει και κοινοποιήσει την απόφαση
του μέσα στην τρίμηνη Προθεσμία της παραγράφου 14, δικαιούται αυτός που υπέβαλε την
αίτηση θεραπείας να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
επόμενου άρθρου. Η κοινοποίηση της απόφασης γίνεται μέσα στην ανωτέρω τρίμηνη
Προθεσμία. Σε περίπτωση που τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα δεν προσκομίσουν μέχρι το
δεύτερο δεκαήμερο του τρίτου μήνα το σχέδιο απόφασης επί της αιτήσεως θεραπείας στον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ΔημόσιωνΕργων ή το αρμόδιο όργανο των άλλων
φορέων που εκτελούν δημόσια έργα, επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται
στο άρθρο 40 του παρόντος.
16. Αν η αίτηση θεραπείας είναι εμπρόθεσμη, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Εργων μπορεί να εκδώσει την απόφαση του και μετά την πάροδο της Προθεσμίας
της παραγράφου 14, αλλά οπωσδήποτε όχι πέραν του έτους από τη λήξη αυτής, εφόσον δεν
έχει λήξει η Προθεσμία για την άσκηση προσφυγής ή έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα σχετική
προσφυγή και δεν έχει ακόμα εκδοθεί επί της προσφυγής αυτής απόφαση του Δικαστηρίου.
Η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων που εκδίδεται
σύμφωνα με την παράγραφο αυτή δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο και είναι εκτελεστή
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μόνο αν την αποδέχεται αυτός που υπέβαλε την αίτηση θεραπείας και παραιτηθεί από το
δικαίωμα άσκησης προσφυγής και από τυχόν ασκηθείσα προσφυγή του. Η αποδοχή μπορεί
να γίνει σε ανατρεπτική Προθεσμία ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της
σχετικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση η τυχόν εκδοθείσα απόφαση του εφετείου
κατισχύει.
17. Οπου σε αυτό το άρθρο αναφέρεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
ΔημόσιωνΕργων νοούνται και οι άλλες αρχές, οι οποίες σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες
διατάξεις αποφασίζουν επί αιτήσεων θεραπείας, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου
της παραγράφου 8.
18. Οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις
αποφάσεων ή εγκρίσεων των αρχών ή οργάνων όλων των φορέων του ευρύτερου δημόσιου
τομέα που αναφέρονται στις συμβάσεις ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων. Αρμόδιος
Υπουργός είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων.
Αρθρο 77 Δικαστική επίλυση διαφορών
1. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση
κατασκευής δημόσιου έργου επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο αρμόδιο
δικαστήριο κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ή του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας, με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων. Η κατά τον Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας διάκριση μεταξύ των ενδίκων βοηθημάτων της προσφυγής και της αγωγής
(άρθρα 63 και 71) ισχύει και στις διαφορές του παρόντος Κώδικα.
2. Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των διαφορών αυτών είναι το διοικητικό ή πολιτικό
εφετείο της περιφέρειας στην οποία εκτελείται το έργο. Παρέκταση αρμοδιότητας δεν
επιτρέπεται. Αν το έργο εκτελείται στην περιφέρεια δύο ή περισσότερων εφετείων, αρμόδιο
καθίσταται εκείνο που ορίζει ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου
Πάγου, ύστερα από αίτηση εκείνου που ενδιαφέρεται να ασκήσει την προσφυγή.
3. Της προσφυγής στο εφετείο προηγείται υποχρεωτικά αίτηση θεραπείας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 76, διαφορετικά η προσφυγή κηρύσσεται απαράδεκτη. Η προσφυγή
στο εφετείο ασκείται μέσα σε ανατρεπτική Προθεσμία δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση
της απόφασης που εκδόθηκε επί της αιτήσεως θεραπείας ή από τη λήξη της τρίμηνης
Προθεσμίας της παραγράφου 14 του άρθρου 76 του παρόντος. Εάν το έργο εκτελείται στην
περιφέρεια δύο ή περισσότερων εφετείων, η αίτηση για τον καθορισμό του αρμόδιου
εφετείου, σύμφωνα με την παράγραφο 2, υποβάλλεται μέσα στην ίδια δίμηνη ανατρεπτική
Προθεσμία. Στην περίπτωση αυτή η δίμηνη ανατρεπτική Προθεσμία για άσκηση προσφυγής
αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης του Προέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας ή του
Αρείου Πάγου. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς προδικασίας στις περιπτώσεις που
ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα
ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.
4. Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιμο που ορίζεται όσο το δυνατόν συντομότερα. Οι διάδικοι
υποχρεούνται να προσκομίσουν κατά την πρώτη συζήτηση όλα τα αποδεικτικά μέσα. Το
δικαστήριο λαμβάνει υπόψη και αποδεικτικά μέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόμου.
Αν ο φάκελος της υπόθεσης δεν αποσταλεί στο διοικητικό εφετείο από τη Διοίκηση, η
συζήτηση αναβάλλεται σε νέα δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση συζητείται με βάση τα
στοιχεία που προσκομίζει ο προσφεύγων, αν το ζητήσει ο ίδιος.
5. Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε μια δικάσιμο, ανεξάρτητα
από τη δικαιοδοσία που υπάγεται η υπόθεση. Αν ο χρόνος δεν επαρκεί, επιτρέπεται διακοπή
για άλλη ημέρα και ώρα ενώπιον των ίδιων δικαστών, με προφορική ανακοίνωση που
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καταχωρίζεται στα Πρακτικά και επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων, των μαρτύρων
και εκείνων που δεν παρίστανται.
Ενορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου λαμβάνονται
υπόψη μόνο αν έχουν δοθεί ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου τρεις (3) τουλάχιστον
εργάσιμες ημέρες πριν από τη βεβαίωση και, αν πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ
(8) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή. Η απόφαση εκδίδεται το ταχύτερο και αρκεί
πιθανολόγηση. Οι αποφάσεις του διοικητικού ή πολιτικού εφετείου είναι αμέσως εκτελεστές.
6. Η αίτηση αναίρεσης κατά των αποφάσεων του πολιτικού εφετείου επιτρέπεται μόνο για
τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 559 αριθμός 1 έως 7, 9,16, 17,19 και 20 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας. Αν από την εκτέλεση της απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης,
της οποίας η αποκατάσταση δεν είναι εύκολη, μπορεί να διαταχθεί με αίτηση κάποιου από
τους διαδίκους η ολική ή εν μέρει αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης,
με τον όρο παροχής ανάλογης εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της
απόφασης από την παροχή εγγύησης από το διάδικο που έχει νικήσει. Για την αίτηση
αποφαίνεται, συνεδριάζοντας ως συμβούλιο, χωρίς υποχρεωτική κλήτευση των διαδίκων, το
αρμόδιο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου, το οποίο συγκροτείται
από τρία μέλη, στα οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο εισηγητής της υπόθεσης. Η
απόφαση της αναστολής μπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να ανακληθεί, με αίτηση κάποιου από
τους διαδίκους έως και κατά την πρώτη συζήτηση της αναίρεσης.
7. Σε περίπτωση που ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής ασκήσει αναίρεση, με αίτηση
του αναδόχου, μπορεί μέχρι την εκδίκαση της να γίνει συμβιβασμός. Για το συμβιβασμό
εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων`Εργων ή του
αρμόδιου οργάνου των φορέων που εκτελούν δημόσια έργα, μετά από γνώμη του αρμόδιου
τεχνικού συμβουλίου. Μετά την αποδοχή αυτής από τον ανάδοχο, ο κύριος του έργου ή ο
φορέας κατασκευής παραιτείται από την αναίρεση.
8. Αν ο ανάδοχος του έργου είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε
από όλα τα μέλη της, που μεταξύ τους στην περίπτωση αυτή υπάρχει αναγκαστική ομοδικία.
Αρθρο 78 Διαιτητική επίλυση διαφορών
1. Στη διακήρυξη διαγωνισμού ή στη με κάθε τρόπο καταρτιζόμενη σύμβαση εκτέλεσης έργου
μπορεί να εγκριθεί και περιληφθεί ρήτρα διαιτησίας.
2. Η σχετική έγκριση και οι όροι της διαιτησίας καθορίζονται χωρίς καμία δέσμευση από
οποιαδήποτε άλλη διάταξη, με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημόσιων`Εργων, Οικονομίας και Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση
Υπουργού.
Αρθρο 79 Εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία
1. Η Εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία, όταν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις της
περίπτωσης β` της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος, αποφασίζεται από την
προϊσταμένη αρχή μετά από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Για την απόφαση αυτή
λαμβάνονται υπόψη ιδίως η φύση των εργασιών, η διάρθρωση των υπηρεσιών, το τυχόν
υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό, ο διαθέσιμος μηχανικός εξοπλισμός και γενικά η
οικονομία της κατασκευής. Η διευθύνουσα υπηρεσία ορίζει τεχνικό υπάλληλο ως
επιβλέποντα και άλλους υπαλλήλους ως βοηθούς του εφόσον απαιτείται. Με μέριμνα της
υπηρεσίας συντάσσεται χρονοδιάγραμμα και αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής.
Συντάσσεται επίσης προμέτρηση των απαιτούμενων υλικών, προγραμματίζεται ο αριθμός, οι
ειδικότητες και η διάρκεια απασχόλησης του εργατοτεχνικού προσωπικού, καθώς και ο
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αριθμός, το είδος και η διάρκεια απασχόλησης του μηχανικού εξοπλισμού που είναι
απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου.
2. Ο απαιτούμενος αριθμός του προσωπικού και των μηχανημάτων, οι ποσότητες των υλικών,
ο τρόπος και ο ρυθμός απασχόλησης του προσωπικού, ανάλωσης υλικών, μίσθωσης και
χρήσης μηχανημάτων και όλα τα άλλα αναγκαία για την εκτέλεση του έργου στοιχεία
εγκρίνονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο αριθμός των μηχανημάτων έργων των οποίων
η αγορά είναι τυχόν αναγκαία για την κατασκευή του έργου εγκρίνεται από την προϊσταμένη
αρχή από την οποία επίσης εγκρίνεται και ο τρόπος εκμετάλλευσης των μηχανημάτων μετά
τη χρήση τους στο έργο.
3. Το απαιτούμενο προσωπικό προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες για το φορέα
κατασκευής σχετικές διατάξεις. Απαιτούμενο προσωπικό μπορεί και ο κύριος του έργου να
διαθέσει ή να προσλάβει σύμφωνα με τις ισχύουσες γι` αυτόν διατάξεις. Στο προσωπικό αυτό
μπορεί να περιλαμβάνεται υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό οποιασδήποτε
ειδικότητας αναγκαίας για την κατασκευή και την τεχνικοοικονομική διοίκηση του έργου.
4. Από τις διατιθέμενες για το έργο πιστώσεις καταβάλλονται, με βάση νόμιμα
δικαιολογητικά, όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για το έργο όπως είναι οι μισθοί,
τα ημερομίσθια και οι σχετικές εργοδοτικές επιβαρύνσεις του προσωπικού της
προηγούμενης παραγράφου, οι δαπάνες προμήθειας μηχανημάτων και εξοπλισμού, η αξία
των υλικών και οι δαπάνες διαλογής, αποθήκευσης, μεταφοράς και χρήσης τους, τα
μισθώματα μηχανημάτων, τα ασφάλιστρα και οι δαπάνες λειτουργίας τους, οι αμοιβές για
παροχή υπηρεσιών και το αντάλλαγμα για την υπεργολαβική εκτέλεση εργασιών με υλικά ή
χωρίς υλικά (φατούρα).

Αρθρο 111 Ορισμοί
1. Για τους σκοπούς του παρόντος μέρους του Κώδικα, εφαρμόζονται οι Ορισμοίπου
παρατίθενται στις παραγράφους 2 έως 13.
2. "Δημόσιες συμβάσεις έργων" είναι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, οι οποίες συνάπτονται
γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων και μιας ή περισσοτέρων
αναθετουσών αρχών και έχουν ως αντικείμενο είτε την εκτέλεση, είτε συγχρόνως τη μελέτη
και την εκτέλεση, εργασιών που αφορούν μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο
Παράρτημα Ι ή ενός έργου, είτε ακόμη την πραγματοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, ενός
έργου το οποίο ανταποκρίνεται στις επακριβώς οριζόμενες από την αναθέτουσα αρχή
ανάγκες. Ως "έργο", νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών
πολιτικού μηχανικού που προορίζεται να πληροί αυτό καθαυτό μια οικονομική ή τεχνική
λειτουργία.
3. "Σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων" είναι μια σύμβαση η οποία παρουσιάζει τα ίδια
χαρακτηριστικά με μια δημόσια σύμβαση έργων, εκτός από το γεγονός ότι το εργολαβικό
αντάλλαγμα συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου είτε στο
δικαίωμα αυτό, σε συνδυασμό με καταβολή αμοιβής.
4. "Συμφωνία - πλαίσιο" είναι μια συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ μιας ή περισσοτέρων
αναθετουσων αρχών και ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον
καθορισμό των όρων που διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη
διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά στις τιμές και, ενδεχομένως, τις
προβλεπόμενες ποσότητες.
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5. "Δυναμικό σύστημα αγορών" είναι μια καθ` ολοκληρίαν ηλεκτρονική διαδικασία για
αγορές τρέχουσας χρήσης, της οποίας τα γενικά διαθέσιμα στην αγορά χαρακτηριστικά
ικανοποιούν τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής και είναι περιορισμένη χρονικά και ανοικτή
καθ` όλη τη διάρκεια της σε κάθε οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια επιλογής
και έχει υποβάλει ενδεικτική προσφορά σύμφωνη προς τη συγγραφή υποχρεώσεων.
6. "Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός" είναι μια επαναληπτική διαδικασία που βασίζεται σε έναν
ηλεκτρονικό μηχανισμό παρουσίασης νέων, μειωμένων τιμών ή και νέων αξιών, όσον αφορά
ορισμένα στοιχεία των προσφορών και η οποία διεξάγεται έπειτα από προκαταρκτική πλήρη
αξιολόγηση των προσφορών, επιτρέποντας την ταξινόμηση τους με βάση αυτόματες
μεθόδους αξιολόγησης.
7. "Εργολήπτης" είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέας του δημοσίου ή κοινοπραξία
αυτών των προσώπων ή και οργανισμών, που αναλαμβάνει αντιστοίχως την εκτέλεση
εργασιών ή και έργων.
Ο όρος "οικονομικός φορέας" καλύπτει την έννοια "εργολήπτης".
Ο οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά αναφέρεται ως "προσφέρω". Εκείνος
που έχει ζητήσει να του αποσταλεί πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία κλειστή ή με
διαπραγμάτευση αναφέρεται ως "υποψήφιος".
8."Αναθέτουσες αρχές" είναι το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί
δημοσίου δικαίου και οι ενώσεις μίας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή
περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου.
Ως "οργανισμός δημοσίου δικαίου", νοείται κάθε οργανισμός:
α) ο οποίος έχει συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού
συμφέροντος που δεν εμπίπτουν στο βιομηχανικό ή εμπορικό τομέα,
β) ο οποίος έχει νομική προσωπικότητα, και
γ) η δραστηριότητα του οποίου χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από το κράτος,
τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, ή η διαχείριση του
οποίου υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από τους οργανισμούς αυτούς, ή του οποίου
περισσότερο από το ήμισυ των μελών του διοικητικού, του διευθυντικού ή του εποπτικού
συμβουλίου διορίζεται από το κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή από άλλους
οργανισμούς δημοσίου δικαίου.
Οι οργανισμοί και οι κατηγορίες οργανισμών δημοσίου δικαίου που πληρούν τα κριτήρια τα
οποία απαριθμούνται στο δεύτερο εδάφιο σημεία α`, β` και γ`, παρατίθενται στο Παράρτημα
III. Οι σχετικοί πίνακες μπορούν να εμπλουτίζονται με την προσθήκη και άλλων οργανισμών
ή κατηγοριών οργανισμών δημοσίου δικαίου.
9."Κεντρική αρχή προμηθειών" είναι μια αναθέτουσα αρχή η οποία είτε αποκτά προϊόντα ή
και υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές είτε αναθέτει δημόσιες συμβάσεις
ή συνάπτει συμφωνίες-πλαίσια για έργα, που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές.
10.α) "Ανοικτές διαδικασίες" είναι οι διαδικασίες, στο πλαίσιο των οποίων κάθε
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά.
β) "Κλειστές διαδικασίες" είναι οι διαδικασίες, στις οποίες κάθε οικονομικός φορέας μπορεί
να ζητήσει να συμμετάσχει, αλλά στο πλαίσιο των οποίων μόνον οι οικονομικοί φορείς που
έχουν προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή μπορούν να υποβάλουν προσφορά.
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γ) "Διαδικασίες με διαπραγμάτευση" είναι οι διαδικασίες, στο πλαίσιο των οποίων οι
αναθέτουσες αρχές διαβουλεύονται με τους οικονομικούς φορείς της επιλογής τους και
διαπραγματεύονται τους όρους της σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς.
11. Με τον όρο "γραπτώς", νοείται κάθε σύνολο λέξεων ή αριθμών, το οποίο μπορεί να
διαβιβάζεται, αναπαράγεται και στη συνέχεια γνωστοποιείται. Το σύνολο αυτό μπορεί να
περιλαμβάνει πληροφορίες που διαβιβάζονται και αποθηκεύονται με ηλεκτρονικά μέσα.
12. "Ηλεκτρονικό μέσο" είναι ένα μέσο που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό εξοπλισμό
επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης) και αποθήκευσης
δεδομένων, τα οποία εκπέμπονται, διακινούνται ή παραλαμβάνονται με ενσύρματη
μετάδοση, με ραδιοκύματα, με οπτικά μέσα ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα.
13. Με το "Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις" (Common Procurement Vocabulary CPV), επισημαίνεται η ονοματολογία αναφοράς που εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις,
η οποία υιοθετήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 (ΕΕ L 340 16/12/2002), ενώ
παράλληλα εξασφαλίζεται η αντιστοιχία με τις άλλες υπάρχουσες ονοματολογίες.
Σε περίπτωση διισταμένων ερμηνειών ως προς το Πεδίο εφαρμογής του παρόντος, λόγω
ενδεχόμενων διαφορών μεταξύ της ονοματολογίας CPV και της ονοματολογίας της NACE που
χρησιμοποιείται στο Παράρτημα Ι, υπερισχύει η ονοματολογία NACE.
Αρθρο 112 Αρχές που διέπουν τη σύναψη συμβάσεων
Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς
διακρίσεις ενεργώντας με διαφάνεια.
Αρθρο 113 Οροι σχετικά με τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
Κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων από τις αναθέτουσες αρχές εφαρμόζονται στις
σχέσεις με τα λοιπά κράτη - μέλη εξίσου ευνοϊκοί όροι με εκείνους που παρέχονται στους
οικονομικούς φορείς τρίτων χωρών κατ` εφαρμογή της συμφωνίας περί δημοσίων
συμβάσεων, η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του Γύρου της
Ουρουγουάης (GATT).
Αρθρο 114 Ποσά των κατώτατων ορίων των δημοσίων συμβάσεων
1.Οι διατάξεις του παρόντος μέρους εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις έργων, που δεν
εμπίπτουν στις εξαιρέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 117, 118, 119, 120,121 και των
οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση ή ανώτερη από
τα κατώτατα όρια των πέντε εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων (5.278.000)
ευρώ.
Το ποσό αυτό επανεξετάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά διετία και αναθεωρείται εάν
χρειασθεί σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 77 της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ.
2.Οι διατάξεις του παρόντος μέρους εφαρμόζονται επίσης και στη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων έργων του ν. 3389/2005 (ΦΕΚ 232 Α`), οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται
συμπληρωματικώς, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.
Αρθρο 115 Συμβάσεις που επιδοτούνται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% από τις
αναθέτουσες αρχές
1. Οι διατάξεις του παρόντος μέρους εφαρμόζονται κατά τη σύναψη συμβάσεων έργων που
επιδοτούνται αμέσως σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50 %) από τις αναθέτουσες
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αρχές και των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ ισούται με ή υπερβαίνει τα πέντε
εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες (5.278.000) ευρώ, εφόσον αφορούν
δραστηριότητες πολιτικού μηχανικού κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι ή έχουν σχέση με
νοσοκομεία, αθλητικούς εξοπλισμούς, εγκαταστάσεις αναψυχής και ψυχαγωγίας, σχολικά
και πανεπιστημιακά κτίρια και κτίρια διοικητικής χρήσης.
2. Οι αναθέτουσες αρχές που χορηγούν τις επιδοτήσεις αυτές μεριμνούν ώστε να τηρούνται
οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα όταν οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται από έναν ή
περισσότερους φορείς διαφορετικούς από αυτές, όπως και όταν συνάπτονται και από τις
ίδιες, αλλά εξ ονόματος και για λογαριασμό των εν λόγω άλλων φορέων.
Αρθρο 116 Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των δημοσίων συμβάσεων,των
συμφωνιών - πλαισίων και των δυναμικών συστημάτων αγορών
1. Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας δημόσιας σύμβασης έργου βασίζεται στο
συνολικό πληρωτέο ποσό, εκτός ΦΠΑ, όπως προσδιορίζεται από την αναθέτουσα αρχή. Στον
υπολογισμό αυτό, λαμβάνεται υπόψη το εκτιμώμενο συνολικό ποσό, συμπεριλαμβανομένων
τόσο του τυχόν προβλεπόμενου δικαιώματος προαιρέσεως όσο και των τυχόν παρατάσεων
της σύμβασης.
2. Η αποτίμηση πρέπει να ισχύει κατά το χρόνο αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού,
όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 130 του παρόντος ή, στις περιπτώσεις
όπου δεν απαιτείται μια τέτοια προκήρυξη, κατά το χρονικό σημείο έναρξης της διαδικασίας
ανάθεσης της σύμβασης.
3. Δεν επιτρέπεται η κατάτμηση έργου προκειμένου να αποφευχθεί η εφαρμογή των
διατάξεων του παρόντος.
4. Κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη το ποσό των
έργων, καθώς και η συνολική εκτιμώμενη αξία των αναγκαίων προμηθειών για την εκτέλεση
των έργων που τίθενται στη διάθεση του εργολήπτη από τις αναθέτουσες αρχές.
5. Οταν ένα σχεδιαζόμενο έργο μπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονη σύναψη χωριστών
συμβάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων των
τμημάτων.
Οταν η συνολική αξία των τμημάτων είναι ίση με ή υπερβαίνει την αξία που καθορίζεται στο
άρθρο 114 του παρόντος, το παρόν εφαρμόζεται στη σύναψη κάθε τμήματος.
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να παρεκκλίνουν, προκειμένου για τα τμήματα, των οποίων
η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι μικρότερη του ενός εκατομμμυρίου (1.000.000) ευρώ
εφόσον το συνολικό ποσό των συγκεκριμένων τμημάτων δεν υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό
(20 %) της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων.
6.Για τις συμφωνίες-πλαίσιο και για τα Δυναμικά συστήματα αγορών, η αξία που πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη είναι η μέγιστη αξία, υπολογιζόμενη χωρίς ΦΠΑ, του συνόλου των
συμβάσεων που προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας - πλαισίου ή του
δυναμικού συστήματος αγορών.
Αρθρο 117 Συμβάσεις που συνάπτονται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των
μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών
Οι διατάξεις του παρόντος μέρους δεν εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις έργων οι
οποίες, στο πλαίσιο του π.δ 59/2007 (ΦΕΚ 63 Α`), με το οποίο μεταφέρθηκε η Οδηγία
2004/17/ΕΚ (L 134/30.4.2004) στο ελληνικό δίκαιο, συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές οι
οποίες ασκούν μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 4
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εως 8 του εν λόγω προεδρικού διατάγματος και για τις δραστηριότητες αυτές, ούτε στις
δημόσιες συμβάσεις έργων που εξαιρούνται από το Πεδίο εφαρμογής του δυνάμει της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 και των άρθρων 19, 21 και 23 του εν λόγω προεδρικού
διατάγματος.
Αρθρο 118 Απόρρητες συμβάσεις ή συμβάσεις που απαιτούν ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας
Οι διατάξεις του παρόντος μέρους δεν εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις έργων που
χαρακτηρίζονται απόρρητες ή η εκτέλεση των οποίων πρέπει να συνοδεύεται από ιδιαίτερα
μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή όταν το απαιτεί η προστασία των
ουσιωδών συμφερόντων της χώρας.
Αρθρο 119 Συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει διεθνών κανόνων
Οι διατάξεις του παρόντος μέρους δεν εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις έργων οι
οποίες διέπονται από διαφορετικούς διαδικαστικούς κανόνες και συνάπτονται δυνάμει:
α) διεθνούς συμφωνίας, σύμφωνα με τη Συνθήκη Ε.Ε., μεταξύ της Ελλάδας και μιας ή
περισσότερων χωρών που δεν είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η οποία αφορά έργα
που προορίζονται για την από κοινού εκτέλεση ή εκμετάλλευση ενός έργου από τα
υπογράφοντα κράτη. Η συμφωνία ανακοινώνεται στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
β) διεθνούς συμφωνίας, η σύναψη της οποίας συνδέεται με τη στάθμευση στρατευμάτων και
η οποία αφορά ελληνικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις τρίτης χώρας.
γ) ειδικής διαδικασίας διεθνούς οργανισμού.
Αρθρο 120 Συμβάσεις στον τομέα της άμυνας
Οι διατάξεις του παρόντος μέρους εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις έργων που
συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές στον τομέα της άμυνας, με την επιφύλαξη του
άρθρου 296 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Αρθρο 121 Δημόσιες συμβάσεις και συμφωνίες-πλαίσια που συνάπτονται από τις
κεντρικές αρχές προμηθειών
1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να εξασφαλίζουν έργα προσφεύγοντας σε κεντρικές αρχές
προμηθειών.
2. Οι αναθέτουσες αρχές που αποκτούν έργα, προσφεύγοντας σε κεντρική αρχή προμηθειών,
στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 111 του παρόντος,
θεωρείται ότι έχουν τηρήσει τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον αυτές έχουν τηρηθεί από
την κεντρική αρχή προμηθειών.
Αρθρο 122 Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ` αποκλειστικότητα
Η εκτέλεση συμβάσεων έργων μπορεί να πραγματοποιείται στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευμένων θέσεων εργασίας, όταν η πλειοψηφία των ενδιαφερόμενων εργαζομένων
είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία λόγω της φύσης ή βαρύτητας των ειδικών αναγκών
τους δεν μπορούν να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα υπό κανονικές συνθήκες. Στην
περίπτωση αυτή, η προκήρυξη του διαγωνισμού θα πρέπει να μνημονεύει την παρούσα
διάταξη.
Αρθρο 123 Χρήση των ανοικτών, κλειστών και με διαπραγμάτευση διαδικασιών
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Οι αναθέτουσες αρχές συνάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις έργων προσφεύγοντας στην
ανοικτή διαδικασία ή στην κλειστή διαδικασία. Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που
προβλέπονται στα άρθρα 124 και 125 του παρόντος, μπορούν να προσφεύγουν στη
διαδικασία με διαπραγμάτευση, με ή χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.
Αρθρο 124 Διαδικασία με διαπραγμάτευση, με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού
1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις έργων προσφεύγοντας
σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, αφού προηγηθεί δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού,
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Σε περίπτωση μη κανονικών προσφορών ή κατάθεσης προσφορών που είναι απαράδεκτες
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τηρουμένων των οριζομένων στις διατάξεις των άρθρων
128,140 έως 153 και 156 του παρόντος, έπειτα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, με την
προϋπόθεση ότι οι αρχικοί όροι της σύμβασης δεν τροποποιούνται ουσιωδώς.
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να μη δημοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισμού, εάν στη
διαδικασία με διαπραγμάτευση περιλαμβάνουν όλους τους προσφέροντες που πληρούν τα
κριτήρια των άρθρων 144 έως 151 και οι οποίοι, κατά την ανοικτή ή κλειστή διαδικασία,
υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές.
β) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν πρόκειται για έργα, των οποίων η φύση ή διάφοροι
αστάθμητοι παράγοντες δεν επιτρέπουν το συνολικό προκαθορισμό των τιμών.
γ) Για τα έργα που εκτελούνται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, δοκιμής ή τελειοποίησης
και όχι για να εξασφαλίζουν την αποδοτικότητα ή την κάλυψη των δαπανών έρευνας και
ανάπτυξης.
2. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι αναθέτουσες αρχές
διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες προκειμένου αυτοί να προσαρμόζουν τις
προσφορές τους στους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού, της συγγραφής
υποχρεώσεων και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού και προκειμένου να επιτευχθεί η
καλύτερη προσφορά, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 152 του παρόντος.
3. Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, οι αναθέτουσες αρχές εξασφαλίζουν την ίση
μεταχείριση όλων των προσφερόντων. Ειδικότερα, δεν παρέχουν, κατά τρόπο που να
δημιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που ευνοούν ορισμένους προσφέροντες σε σχέση με
άλλους.
4. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στην προκήρυξη ή στη συγγραφή
υποχρεώσεων ότι η διαδικασία με διαπραγμάτευση διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις ώστε
να μειώνεται ο αριθμός των προς διαπραγμάτευση προσφορών με την εφαρμογή των
προβλεπόμενων κριτηρίων ανάθεσης.
Αρθρο 125 Διαδικασία με διαπραγμάτευση, με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις έργων
προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγείται δημοσίευση
σχετικής προκήρυξης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή καμία
από τις υποβληθείσες προσφορές δεν κρίνεται κατάλληλη, ή εάν δεν υπάρχει κανείς
υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με
την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από
αίτημα της.
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β) εάν, για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών
δικαιωμάτων, η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα.
γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης,
οφειλομένης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις ενδιαφερόμενες αναθέτουσες αρχές, δεν είναι
δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με
διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού που αναφέρονται
στο άρθρο 124 του παρόντος. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για
την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν
από δική τους ευθύνη.
δ) όταν αφορούν συμπληρωματικά έργα που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση και
τα οποία, λόγω μη προβλέψιμων περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαία για την εκτέλεση των
εργασιών, όπως περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση
γίνεται στον οικονομικό φορέα που εκτελεί τις εργασίες αυτές, εφόσον τα συμπληρωματικά
έργα είτε δεν μπορούν, από τεχνική ή οικονομική άποψη, να διαχωρισθούν από την αρχική
σύμβαση χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές είτε
μπορούν να διαχωρισθούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, πλην όμως είναι
απόλυτα αναγκαία για την ολοκλήρωση της. Το σωρευτικό ποσό των συναπτόμενων
συμβάσεων συμπληρωματικών έργων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό
(50%) του ποσού της αρχικής σύμβασης
ε) όταν έχουν ως αντικείμενο νέα έργα που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων έργων
που ανατέθηκαν στον οικονομικό φορέα ανάδοχο της αρχικής σύμβασης από τις ίδιες
αναθέτουσες αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα έργα είναι σύμφωνα με μία βασική
μελέτη που αποτέλεσε αντικείμενο αρχικής σύμβασης και η οποία έχει συναφθεί με την
ανοικτή ή την κλειστή διαδικασία.
Η δυνατότητα προσφυγής στη διαδικασία αυτή πρέπει να επισημαίνεται ήδη κατά την αρχική
προκήρυξη διαγωνισμού, και το συνολικό προβλεπόμενο ποσό για τη συνέχιση των εργασιών
λαμβάνεται υπόψη από τις αναθέτουσες αρχές κατά την εφαρμογή του άρθρου 114 του
παρόντος. Προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται μόνο επί μία τριετία μετά τη σύναψη
της αρχικής σύμβασης.
Αρθρο 126 Συμφωνίες - πλαίσια
1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν Συμφωνίες - πλαίσια.
2. Για τη σύναψη μιας συμφωνίας - πλαισίου, οι αναθέτουσες αρχές ακολουθούν τους
διαδικαστικούς κανόνες που ορίζονται στο παρόν διάταγμα σε όλα τα στάδια έως την
ανάθεση των συμβάσεων που βασίζονται στην εν λόγω συμφωνία - πλαίσιο. Η επιλογή των
συμβαλλομένων στη συμφωνία - πλαίσιο γίνεται κατ` εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης, τα
οποία καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του παρόντος. Οι συμβάσεις που βασίζονται
σε συμφωνία - πλαίσιο συνάπτονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις
παραγράφους 3 και 4. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται μόνο μεταξύ των αναθετουσών αρχών
και των οικονομικών φορέων που ήταν εξ αρχής συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας πλαισίου.
Κατά τη σύναψη των συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία - πλαίσιο, τα μέρη δεν
μπορούν σε καμία περίπτωση να επιφέρουν ουσιαστικές τροποποιήσεις στους όρους της
συμφωνίας - πλαισίου, ιδίως στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3.
Η διάρκεια μιας συμφωνίας - πλαισίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη, εκτός
εξαιρετικών περιπτώσεων που δικαιολογούνται ειδικώς, ιδίως λόγω του αντικειμένου της
συμφωνίας - πλαισίου.
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Οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να προσφεύγουν στις Συμφωνίες - πλαίσια καταχρηστικά
ή κατά τρόπο που να εμποδίζει, περιορίζει ή νοθεύει τον ανταγωνισμό.
3. Οταν συνάπτεται μια συμφωνία - πλαίσιο με έναν μόνο οικονομικό φορέα, οι συμβάσεις
που βασίζονται σε αυτή τη συμφωνία - πλαίσιο ανατίθενται σύμφωνα με τους όρους που
ορίζονται στη συμφωνία - πλαίσιο. Για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, οι αναθέτουσες
αρχές μπορούν να διαβουλεύονται γραπτώς με τον φορέα, ζητώντας, εν ανάγκη, να
ολοκληρώσει την προσφορά του.
4. Οταν συνάπτεται μια συμφωνία - πλαίσιο με περισσότερους οικονομικούς φορείς, αυτοί
πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3), εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών
φορέων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής ή και αποδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται
στα κριτήρια ανάθεσης.
Η ανάθεση των συμβάσεων αυτών μπορεί να γίνεται:
- είτε με εφαρμογή των όρων που καθορίζονται στη συμφωνία - πλαίσιο χωρίς νέο
διαγωνισμό,
- είτε, όταν δεν έχουν καθορισθεί όλοι οι όροι στη συμφωνία - πλαίσιο, αφού
επαναδιαγωνισθούν τα μέρη βάσει των ιδίων όρων, εν ανάγκη διευκρινίζοντας τους όρους
αυτούς, και, ενδεχομένως, άλλων όρων που επισημαίνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων της
συμφωνίας - πλαισίου, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:
α) Για κάθε σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί, οι αναθέτουσες αρχές διαβουλεύονται
γραπτώς με τους οικονομικούς φορείς που είναι ικανοί να εκτελέσουν το αντικείμενο της
σύμβασης.
β) Οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν επαρκή Προθεσμία για την υποβολή των προσφορών των
σχετικών με κάθε σύμβαση, λαμβανομένων υπόψη παραμέτρων, όπως η πολυπλοκότητα του
αντικειμένου της σύμβασης και ο απαραίτητος χρόνος για τη διαβίβαση των προσφορών.
γ) Οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς και το περιεχόμενο τους πρέπει να παραμένει
εμπιστευτικό έως την εκπνοή της τασσόμενης Προθεσμίας απάντησης.
δ) Η ανάθεση κάθε σύμβασης γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την καλύτερη
προσφορά βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στη συγγραφή
υποχρεώσεων της συμφωνίας - πλαισίου.
Αρθρο 127 Δυναμικά συστήματα αγορών
1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν σε Δυναμικά συστήματα αγορών.
2. Κατά την εφαρμογή δυναμικού συστήματος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές ακολουθούν
τους κανόνες της ανοικτής διαδικασίας σε όλες τις φάσεις της, μέχρι την ανάθεση των
συμβάσεων στο πλαίσιο αυτού το συστήματος. Στο σύστημα γίνονται δεκτοί όλοι οι
προσφέροντες, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια επιλογής και έχουν υποβάλει ενδεικτική
προσφορά σύμφωνη προς τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού.
Οι ενδεικτικές προσφορές μπορούν να βελτιώνονται οποιαδήποτε στιγμή, υπό τον όρο ότι
εξακολουθούν να συνάδουν προς τη συγγραφή υποχρεώσεων. Για την εφαρμογή του
συστήματος και τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο του συστήματος, οι
αναθέτουσες αρχές χρησιμοποιούν αποκλειστικώς ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τις
παραγράφους 2 έως 5 του άρθρου 137 του παρόντος.
3. Προκειμένου να προβούν στην εφαρμογή του δυναμικού συστήματος αγορών, οι
αναθέτουσες αρχές:
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α) Δημοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισμού, αναφέροντας ότι πρόκειται για δυναμικό σύστημα
αγορών.
β) Διευκρινίζουν, μεταξύ άλλων, στη συγγραφή υποχρεώσεων τη φύση των προβλεπόμενων
αγορών που αποτελούν αντικείμενο αυτού του συστήματος, καθώς και όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες που αφορούν το σύστημα αγορών, το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό
εξοπλισμό και τις τεχνικές διευθετήσεις και προδιαγραφές της σύνδεσης.
γ) Προσφέρουν ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση με ηλεκτρονικά μέσα στη συγγραφή
υποχρεώσεων, καθώς και σε κάθε άλλο συμπληρωματικό έγγραφο του διαγωνισμού, ήδη
από τη Δημοσίευση της προκήρυξης έως τη λήξη του συστήματος. Στην προκήρυξη
μνημονεύεται η ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία μπορούν να μελετώνται αυτά τα
έγγραφα.
4.Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν, καθ` όλη τη διάρκεια του δυναμικού συστήματος αγορών,
τη δυνατότητα σε κάθε οικονομικό φορέα να υποβάλει ενδεικτική προσφορά, με σκοπό να
γίνει δεκτός στο σύστημα, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει η παράγραφος 2.
Ολοκληρώνουν την αξιολόγηση εντός μέγιστης Προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, που
αρχίζει από την υποβολή της ενδεικτικής προσφοράς. Μπορούν, ωστόσο, να παρατείνουν την
περίοδο αξιολόγησης, εφόσον, εν τω μεταξύ, δεν έχει υπάρξει άλλος διαγωνισμός.
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει, το ταχύτερο δυνατόν, τον προσφεροντα ο οποίος
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, σχετικά με την αποδοχή του στο δυναμικό σύστημα αγορών
ή την απόρριψη της ενδεικτικής προσφοράς του.
5. Κάθε συγκεκριμένη σύμβαση πρέπει να αποτελεί αντικείμενο διαγωνισμού. Πριν από το
διαγωνισμό, οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν απλουστευμένη προκήρυξη διαγωνισμού,
με την οποία καλούν όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν
ενδεικτική προσφορά, σύμφωνα με την παράγραφο 4, εντός δεκαπενθήμερης τουλάχιστον
Προθεσμίας αρχομένης από την ημερομηνία αποστολής της απλουστευμένης προκήρυξης. Οι
αναθέτουσες αρχές προχωρούν στο διαγωνισμό μόνο μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης
όλων των ενδεικτικών προσφορών που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα.
6. Οι αναθέτουσες αρχές καλούν τους προσφέροντες, που έχουν γίνει δεκτοί στο σύστημα,
να υποβάλουν προσφορά για κάθε συγκεκριμένη σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί στο
πλαίσιο του συστήματος. Για το σκοπό αυτόν, τάσσουν επαρκή Προθεσμία για την υποβολή
των προσφορών.
Οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τη σύμβαση στον προσφεροντα, ο οποίος υπέβαλε την
καλύτερη προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης που επισημαίνονται στην
προκήρυξη διαγωνισμού για την έναρξη εφαρμογής του δυναμικού συστήματος αγορών. Τα
κριτήρια αυτά μπορούν να προσδιορίζονται στην πρόσκληση η οποία αναφέρεται στο πρώτο
εδάφιο.
7. Η διάρκεια ενός δυναμικού συστήματος αγορών δεν μπορεί να υπερβαίνει την τετραετία,
εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις ειδικώς αιτιολογημένες.
8. Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιτρέπεται να προσφεύγουν στο σύστημα αυτό κατά τρόπο ο
οποίος να εμποδίζει, περιορίζει ή στρεβλώνει τον ανταγωνισμό.
9. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ή οι συμμετέχοντες στο σύστημα δεν επιβαρύνονται
με έξοδα διεκπεραίωσης.
Αρθρο 128 Χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών
1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.
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2. Στις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες, στην περίπτωση που
αναφέρεται στο σημείο α` της παραγράφου 1 του άρθρου 124 του παρόντος, οι αναθέτουσες
αρχές μπορούν να αποφασίζουν, πριν από την ανάθεση μιας δημόσιας σύμβασης, τη
διεξαγωγή ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, όταν οι όροι και εν γένει οι προδιαγραφές της
σύμβασης μπορούν να καθορισθούν με ακρίβεια. Με τους ίδιους όρους, ο ηλεκτρονικός
πλειστηριασμός μπορεί να χρησιμοποιείται κατά το νέο διαγωνισμό μεταξύ των μερών μιας
συμφωνίας -πλαισίου, όπως προβλέπεται στη δεύτερη περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της
παραγράφου 4 του άρθρου 126 του παρόντος, καθώς και κατά το διαγωνισμό για τη σύναψη
δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών που προβλέπει το
άρθρο 127 του παρόντος.
3. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός αφορά είτε μόνον τις τιμές, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται
στην κατώτερη τιμή, είτε τις τιμές ή και τις αξίες των στοιχείων των προσφορών που
επισημαίνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
4. Οταν οι αναθέτουσες αρχές αποφασίζουν να κάνουν χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού,
το αναφέρουν στην προκήρυξη διαγωνισμού. Η συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνει,
μεταξύ άλλων, τις εξής πληροφορίες:
α) τα στοιχεία, οι αξίες των οποίων αποτελούν αντικείμενο του ηλεκτρονικού
πλειστηριασμού, εφόσον τα εν λόγω στοιχεία είναι προσδιορίσιμα ποσοτικώς, κατά τρόπο
ώστε να εκφράζονται σε αριθμούς ή ποσοστά,
β) τα ενδεχόμενα όρια των αξιών που μπορούν να υποβάλλονται, όπως αυτά προκύπτουν
από τις προδιαγραφές του αντικειμένου της σύμβασης,
γ) τις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση των προσφερόντων κατά τη διάρκεια του
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και το χρονικό σημείο κατά το οποίο τίθενται στη διάθεση
τους,
δ) τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού,
ε) τους όρους, υπό τους οποίους οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές
τους, ιδίως τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις που, ενδεχομένως, απαιτούνται για την υποβολή
προσφορών,
στ) τις κατάλληλες πληροφορίες για το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα, τον τρόπο
και τις Τεχνικές προδιαγραφές της σύνδεσης.
5.Προτού προβούν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, οι αναθέτουσες αρχές διενεργούν μια
πρώτη πλήρη αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με το επιλεγμένο κριτήριο ή τα
επιλεγμένα κριτήρια ανάθεσης.
Οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές προσφορές καλούνται ταυτόχρονα με τη
χρήση ηλεκτρονικών μέσων να υποβάλουν νέες τιμές ή και νέες αξίες. Η πρόσκληση περιέχει
όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για τη σύνδεση τους σε ατομική βάση με το
χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα και προσδιορίζει την ημερομηνία και την ώρα
έναρξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να
διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν είναι δυνατόν να
αρχίζει προτού παρέλθουν δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την αποστολή των προσκλήσεων.
6.Οταν γίνεται η ανάθεση με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, η πρόσκληση συνοδεύεται από το αποτέλεσμα της πλήρους αξιολόγησης της
προσφοράς του οικείου προσφέροντος, η οποία γίνεται σύμφωνα με τη στάθμιση που
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 152 του παρόντος. Στην
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πρόσκληση αναφέρεται επίσης ο μαθηματικός τύπος, βάσει του οποίου καθορίζεται κατά τον
ηλεκτρονικό πλειστηριασμό η αυτόματη κατάταξη σε συνάρττηση με τις νέες υποβαλλόμενε
τιμές ή και τις νέες αξίες. Ο μαθηματικός αυτός τύπος εκφράζει τη σχετική στάθμιση του κάθε
κριτηρίου που έχει επιλεγεί για τον καθορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς, όπως η στάθμιση αυτή αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στη
συγγραφή υποχρεώσεων. Προς τούτο, οι ενδεχόμενες διακυμάνσεις ("ψαλίδες") πρέπει να
εκφράζονται εκ των προτέρων με συγκεκριμένες τιμές. Στην περίπτωση που επιτρέπονται
Εναλλακτικές Προσφορές, πρέπει να προβλέπεται χωριστός μαθηματικός τύπος για κάθε
εναλλακτική προσφορά.
7. Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι αναθέτουσες αρχές
γνωστοποιούν συνεχώς και αμέσως σε όλους τους προσφέροντες τις πληροφορίες εκείνες
που τους δίνουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή την αντίστοιχη κατάταξη τους.
Μπορούν επίσης να γνωστοποιούν και άλλες πληροφορίες σχετικά με άλλες τιμές ή αξίες που
υποβάλλονται, υπό τον όρο ότι αυτό προβλέπεται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Μπορούν
επίσης, ανά πάσα στιγμή, να ανακοινώνουν τον αριθμό των συμμετεχόντων σε κάθε φάση
του πλειστηριασμού.
Αντιθέτως, δεν επιτρέπεται απολύτως να γνωστοποιούν την ταυτότητα των προσφερόντων,
κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων φάσεων του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.
8. Οι αναθέτουσες αρχές περατώνουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό σύμφωνα με έναν ή
περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:
α) Επισημαίνουν, στην πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό, την ημερομηνία και την
ώρα λήξης της διαδικασίας.
β) Οταν δεν λαμβάνουν πλέον νέες τιμές ή νέες αξίες που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
σχετικά με τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Στην περίπτωση αυτή, οι αναθέτουσες αρχές
προσδιορίζουν στην πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό την Προθεσμία που θα
τηρήσουν μετά την παραλαβή της τελευταίας υποβολής προτού περατώσουν τον ηλεκτρονικό
πλειστηριασμό.
γ) Οταν οι φάσεις του πλειστηριασμού, όπως καθορίζονται στην πρόσκληση συμμετοχής στον
πλειστηριασμό, έχουν όλες πραγματοποιηθεί.
Οταν οι αναθέτουσες αρχές αποφασίζουν να περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
σύμφωνα με το σημείο γ`, ενδεχομένως σε συνδυασμό με το σημείο β`, η πρόσκληση
συμμετοχής στον πλειστηριασμό προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα κάθε φάσης του
πλειστηριασμού.
9. Μετά την περάτωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν
τη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 152 του παρόντος, σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα
του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.
10. Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να εμποδίζει, να περιορίζει ή να στρεβλώνει τον
ανταγωνισμό ή να τροποποιεί το αντικείμενο της σύμβασης, όπως αυτό έχει καθορισθεί στην
προκήρυξη του διαγωνισμού και προσδιορισθεί στη συγγραφή υποχρεώσεων.
Αρθρο 129 Συμβάσεις δημοσίων έργων: ειδικοί κανόνες που αφορούν την κατασκευή
κοινωνικών κατοικιών
Στην περίπτωση δημοσίων συμβάσεων με αντικείμενο τη μελέτη και την κατασκευή
συγκροτήματος κοινωνικών κατοικιών, για τις οποίες, λόγω της σπουδαιότητας, του
πολύπλοκου της κατασκευής και της προβλεπόμενης διάρκειας των έργων, το σχέδιο πρέπει
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να καταρτίζεται εξ αρχής σε στενή συνεργασία, στα πλαίσια ομάδας αποτελούμενης από
εκπροσώπους των αναθετουσών αρχών, Εμπειρογνώμονες και τον εργολήπτη που πρόκειται
να επιφορτισθεί με την εκτέλεση των έργων, μπορεί να εφαρμόζεται ειδική διαδικασία
ανάθεσης προκειμένου να επιλέγεται ο καταλληλότερος προς ένταξη στην ομάδα
εργολήπτης.
Ειδικότερα, οι αναθέτουσες αρχές περιλαμβάνουν στην προκήρυξη του διαγωνισμού την
κατά το δυνατόν ακριβέστερη περιγραφή των έργων, ώστε οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες να
είναι σε θέση να διαμορφώνουν σαφή ιδέα περί του προς εκτέλεση έργου. Επιπλέον, οι
αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στην εν λόγω προκήρυξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
άρθρα 144 έως 151 κριτήρια ποιοτικής επιλογής, τους προσωπικούς, τεχνικούς, οικονομικούς
και χρηματοοικονομικούς όρους τους οποίους πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι. Οταν
προσφεύγουν στη διαδικασία αυτή, οι αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν τα άρθρα
112,130,131,133,134,136,137, 138 και 144 έως 151 του παρόντος.
Αρθρο 130 Προκηρύξεις
1.Οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν μέσω προκαταρκτικής προκήρυξης, η οποία
δημοσιεύεται από την Επιτροπή ή από τις ίδιες, στο "προφίλ αγοραστή", που αναφέρεται στο
Παράρτημα VIII, σημείο 2, στοιχείο β`, τα βασικά χαρακτηριστικά των συμβάσεων έργων ή
των συμφωνιών - πλαισίων τις οποίες προτίθενται να συνάψουν, των οποίων τα εκτιμώμενα
ποσά ισούνται ή υπερβαίνουν το κατώτατο όριο που αναφέρεται στο άρθρο 114 του
παρόντος, λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 116 του παρόντος.
Η προκήρυξη αυτή αποστέλλεται στην Επιτροπή ή δημοσιεύεται στο "προφίλ αγοραστή", το
ταχύτερο δυνατόν, μετά από τη λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του προγράμματος στο
οποίο εντάσσονται οι συμβάσεις έργων ή οι συμφωνίες - πλαίσια τις οποίες οι αναθέτουσες
αρχές προτίθενται να συνάψουν.
Οι αναθέτουσες αρχές που δημοσιεύουν την προκαταρκτική προκήρυξη στο "προφίλ
αγοραστή" αποστέλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ηλεκτρονικό τρόπο, σύμφωνα με τη
μορφή και τις λεπτομέρειες διαβίβασης που προβλέπονται στο Παράρτημα VIII, σημείο 3,
ειδοποίηση, με την οποία ανακοινώνουν τη δημοσίευση προκαταρκτικής προκήρυξης στο
"προφίλ αγοραστή".
Η Δημοσίευση της προκήρυξης αυτής είναι υποχρεωτική μόνο στις περιπτώσεις που οι
αναθέτουσες αρχές ασκούν το δικαίωμα τους να μειώσουν τις Προθεσμίες για την παραλαβή
των προσφορών σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 133 του παρόντος.
Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.
2. Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να συνάψουν δημόσια σύμβαση ή συμφωνία πλαίσιο, προσφεύγοντας σε διαδικασία ανοικτή, κλειστή ή, υπό τους προβλεπόμενους στο
άρθρο 124 όρους, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης
διαγωνισμού, γνωστοποιούν την πρόθεση τους με την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού.
3. Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να εφαρμόσουν δυναμικό σύστημα αγορών
γνωστοποιούν την πρόθεση τους με την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού. Επίσης, οι
αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να συνάψουν δημόσια σύμβαση βάσει δυναμικού
συστήματος αγορών γνωστοποιούν την πρόθεση τους μέσω απλουστευμένης προκήρυξης
διαγωνισμού.
4. Οι αναθέτουσες αρχές που έχουν συνάψει μια δημόσια σύμβαση έργων ή συμφωνία πλαίσιο αποστέλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προκήρυξη με τα αποτελέσματα της
διαδικασίας σύναψης το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ημέρες μετά τη σύναψη της σύμβασης
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ή της συμφωνίας - πλαισίου. Στην περίπτωση συμφωνιών - πλαισίων που έχουν συναφθεί
σύμφωνα με το άρθρο 126 του παρόντος, οι αναθέτουσες αρχές απαλλάσσονται από την
αποστολή προκήρυξης με τα αποτελέσματα της σύναψης κάθε σύμβασης που βασίζεται στη
συμφωνία-πλαίσιο. Οι αναθέτουσες αρχές αποστέλλουν προκήρυξη με τα αποτελέσματα της
σύναψης των συμβάσεων που βασίζονται σε δυναμικό σύστημα αγορών, το αργότερο
σαράντα οκτώ (48) ημέρες μετά τη σύναψη κάθε σύμβασης. Μπορούν, ωστόσο, να
συγκεντρώνουν τις Προκηρύξεις αυτές σε τριμηνιαία βάση. Σε αυτήν την περίπτωση,
αποστέλλουν τις εν λόγω συγκεντρωμένες Προκηρύξεις το αργότερο σαράντα οκτώ (48)
ημέρες μετά τη λήξη εκάστου τριμήνου. Ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη σύναψη της
σύμβασης ή της συμφωνίας - πλαισίου μπορούν να μην δημοσιεύονται, όταν η γνωστοποίηση
τους μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, είναι αντίθετη προς το
δημόσιο συμφέρον ή μπορεί να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή
ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ αυτών.
Αρθρο 131 Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων
1. Οι Προκηρύξεις περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα VIIA,
καθώς και κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη από την αναθέτουσα αρχή,
χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα που εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 77 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ
διαδικασία.
2. Οι Προκηρύξεις που αποστέλλονται από τις αναθέτουσες αρχές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
διαβιβάζονται είτε με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Παράρτημα VIII
σημείο 3 είτε με άλλα μέσα. Στην περίπτωση της επισπευδόμενης διαδικασίας που
περιγράφεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 133 του παρόντος, οι Προκηρύξεις πρέπει να
αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με όσα μνημονεύονται
στο Παράρτημα VIII σημείο 3.
Οι Προκηρύξεις δημοσιεύονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά δημοσίευσης που
αναφέρονται στο Παράρτημα VIII σημείο 1, στοιχεία α` και β`.
3.Οι Προκηρύξεις που καταρτίζονται και αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, στη μορφή και
σύμφωνα με τις λεπτομέρειες διαβίβασης του παραρτήματος VIII σημείο 3, δημοσιεύονται το
πολύ πέντε (5) ημέρες μετά την αποστολή τους.
Οταν οι Προκηρύξεις δεν αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, στη μορφή και σύμφωνα με
τις λεπτομέρειες διαβίβασης του παραρτήματος VIII σημείο 3, δημοσιεύονται το αργότερο
δώδεκα (12) ημέρες μετά την αποστολή τους ή, στις περιπτώσεις της παραγράφου 8 του
άρθρου 133 του παρόντος, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά την αποστολή τους. 4. Οι
Προκηρύξεις διαγωνισμού δημοσιεύονται αναλυτικά στην ελληνική γλώσσα. Αυθεντικό
θεωρείται μόνο το κείμενο που δημοσιεύεται στη γλώσσα αυτή. Περίληψη των
σημαντικότερων στοιχείων κάθε προκήρυξης δημοσιεύεται και στις λοιπές επίσημες
γλώσσες. Τα έξοδα δημοσίευσης των προκηρύξεων αυτών από την Ευρωπάική Επιτροπή
επιβαρύνουν την Κοινότητα.
5. Οι Προκηρύξεις και το περιεχόμενο τους δεν μπορούν να δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο
πριν από την ημερομηνία της αποστολής τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι Προκηρύξεις που
δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο δεν πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες διαφορετικές
από εκείνες που περιέχονται στις Προκηρύξεις που αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ή δημοσιεύονται στο "προφίλ αγοραστή" σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1
του άρθρου 130 του παρόντος, πρέπει δε να αναφέρουν την ημερομηνία αποστολής της
σχετικής ειδοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή της δημοσίευσης στο "προφίλ αγοραστή".
Οι προκαταρκτικές Προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται στο "προφίλ αγοραστή" πριν από την

284

αποστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ειδοποίησης με την οποία ανακοινώνεται η
δημοσίευση τους με τη μορφή αυτή, πρέπει δε να αναφέρουν την ημερομηνία της αποστολής.
6. Το περιεχόμενο των προκηρύξεων που δεν αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα
περιορίζεται σε περίπου εξακόσιες πενήντα (650) λέξεις.
7. Οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να αποδεικνύουν την ημερομηνία αποστολής των
προκηρύξεων.
8. Η Επιτροπή χορηγεί στην αναθέτουσα αρχή βεβαίωση της δημοσίευσης των πληροφοριών
που της διαβίβασε, αναφέροντας την ημερομηνία της εν λόγω δημοσίευσης. Η βεβαίωση
αυτή συνιστά απόδειξη της πραγματοποίησης της δημοσίευσης.
Αρθρο 132 Μη υποχρεωτική δημοσίευση
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να δημοσιεύουν σύμφωνα με το άρθρο 131 του παρόντος
Προκηρύξεις για δημόσιες συμβάσεις έργων, οι οποίες δεν υπόκεινται στην υποχρεωτική
δημοσίευση που προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος.
Αρθρο 133 Προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών
1. Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών και των αιτήσεων
συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν υπόψη, ιδίως, το πολύπλοκο της σύμβασης
και το χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών, με την επιφύλαξη των
ελάχιστων προθεσμιών που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
2. Στις ανοικτές διαδικασίες, η ελάχιστη Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται
σε πενήντα δύο (52) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού.
3. Στις κλειστές διαδικασίες, στις οριζόμενες στο άρθρο 124 του παρόντος διαδικασίες με
διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.
α) η ελάχιστη Προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ανέρχεται σε τριάντα επτά
(37) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού,
β) στις κλειστές διαδικασίες, η ελάχιστη Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται
σε σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης.
4.Στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες αρχές έχουν δημοσιεύσει προκαταρκτική
προκήρυξη, η ελάχιστη Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών που αναφέρεται στην
παράγραφο 2 και στο εδάφιο β` της παραγράφου 3 μπορεί, κατά γενικό κανόνα, να
περιορίζεται σε τριάντα έξι (36) ημέρες, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση μικρότερη των
είκοσι δύο (22) ημερών.
Η Προθεσμία αυτή αρχίζει από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού,
προκειμένου για ανοικτή διαδικασία, και από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης
υποβολής προσφορών, προκειμένου για κλειστή διαδικασία.
Η βραδύτερη Προθεσμία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο μπορεί να τάσσεται, υπό την
προϋπόθεση ότι η προκαταρκτική προκήρυξη έχει περιλάβει όλες τις πληροφορίες, οι οποίες
απαιτούνται στην προκήρυξη διαγωνισμού που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VIIA,
εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες κατά τη Δημοσίευση της προκήρυξης, και η
προκαταρκτική προκήρυξη έχει αποσταλεί προς δημοσίευση μεταξύ ενός ελάχιστου
διαστήματος πενήντα δύο (52) ημερών έως ενός μέγιστου διαστήματος δώδεκα (12) μηνών
πριν από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού.
5. Οταν οι Προκηρύξεις καταρτίζονται και αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με
τη μορφή και τις λεπτομέρειες διαβίβασης που προβλέπονται στο Παράρτημα VIII σημείο 3,
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οι Προθεσμίες παραλαβής των προσφορών που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 4, για τις
ανοικτές διαδικασίες, και η Προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής που ορίζεται
στο εδάφιο α` της παραγράφου 3, για τις κλειστές και με διαπραγμάτευση διαδικασίες
μπορούν να συντμηθούν κατά επτά (7) ημέρες.
6. Σύντμηση κατά πέντε (5) ημέρες των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών που
ορίζονται στην παράγραφο 2 και στο εδάφιο β` της παραγράφου 3, είναι δυνατή όταν η
αναθέτουσα αρχή παρέχει, με ηλεκτρονικό μέσο και από την ημερομηνία δημοσίευσης της
προκήρυξης, σύμφωνα με το Παράρτημα VIII, ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη
συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού, προσδιορίζοντας στο κείμενο
της προκήρυξης την ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία διατίθεται η εν λόγω τεκμηρίωση. Η
σύντμηση αυτή μπορεί να ορίζεται επιπλέον της μείωσης που προβλέπεται στην παράγραφο
5.
7. Οταν, για οποιονδήποτε λόγο, η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά τεύχη,
έγγραφα ή πληροφορίες δεν παρασχέθηκαν εντός των προθεσμιών που ορίζονται στα άρθρα
134 και 135 του παρόντος, μολονότι ζητήθηκαν εμπρόθεσμα, ή όταν οι προσφορές μπορούν
να συνταχθούν μόνον έπειτα από επιτόπια επίσκεψη ή εξέταση εγγράφων προσαρτημένων
στη συγγραφή υποχρεώσεων, οι Προθεσμίες παραλαβής των προσφορών παρατείνονται,
ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λαμβάνουν γνώση όλων των
αναγκαίων πληροφοριών για τη διατύπωση των προσφορών.
8. Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση με δημοσίευση
προκήρυξης διαγωνισμού, που αναφέρονται στο άρθρο 124 του παρόντος, όταν επείγοντες
λόγοι καθιστούν αδύνατη την τήρηση των ελάχιστων προθεσμιών που προβλέπονται στο
παρόν άρθρο, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν:
α) Προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη
των δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού ή
των δέκα (10) ημερών, εάν η προκήρυξη απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τη
μορφή και τις λεπτομέρειες διαβίβασης που προβλέπονται στο Παράρτημα VIII σημείο 3,
β) και στην περίπτωση των κλειστών διαδικασιών, η τασσόμενη Προθεσμία παραλαβής των
προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία
αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
Αρθρο 134
Ανοικτές διαδικασίες:
συμπληρωματικές πληροφορίες

συγγραφή

υποχρεώσεων,

έγγραφα

και

1.Στις ανοικτές διαδικασίες, όταν οι αναθέτουσες αρχές δεν παρέχουν, με ηλεκτρονικό μέσο
σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 133 του παρόντος, ελεύθερη, άμεση και πλήρη
πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων, τα τεύχη του διαγωνισμού και εν γένει σε όλα τα
συμπληρωματικά έγγραφα, οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα
αποστέλλονται στους οικονομικούς φορείς εντός έξι (6) ημερών από την παραλαβή της
σχετικής αίτησης χορήγησης τους, εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα πριν από
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
2.Οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα
συμπληρωματικά έγγραφα γνωστοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές ή τις αρμόδιες
υπηρεσίες το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την εκπνοή της Προθεσμίας που έχει ορισθεί
για την παραλαβή των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα.
Αρθρο 135 Προσκλήσεις υποβολής προσφορών, συμμετοχής σε διαπραγμάτευση
1. Στις κλειστές διαδικασίες, και στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με δημοσίευση
προκήρυξης διαγωνισμού, κατά την έννοια του άρθρου 124 του παρόντος, οι αναθέτουσες
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αρχές προσκαλούν ταυτοχρόνως και γραπτώς τους επιλεγέντες υποψηφίους να υποβάλουν
τις προσφορές τους ή να συμμετάσχουν σε διαπραγμάτευση.
2. Η πρόσκληση προς τους υποψηφίους αυτούς περιλαμβάνει είτε ένα αντίτυπο της
συγγραφής υποχρεώσεων ή του περιγραφικού εγγράφου και όλων των συμπληρωματικών
εγγράφων είτε αναφορά στον τρόπο πρόσβασης στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα άλλα
έγγραφα που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση, όταν τίθενται σε άμεση διάθεση με
ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 133 του παρόντος.
3. Οταν η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα βρίσκονται στη διάθεση
φορέα διαφορετικού από την αναθέτουσα αρχή, στην πρόσκληση διευκρινίζεται η διεύθυνση
της υπηρεσίας, από την οποία μπορούν να ζητούνται τα εν λόγω έγγραφα και η ημερομηνία
λήξης της Προθεσμίας υποβολής της αίτησης αυτής, καθώς και το ύψος και ο τρόπος
πληρωμής του ποσού που πρέπει να καταβληθεί για την απόκτηση των εν λόγω εγγράφων.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες αποστέλλουν τα έγγραφα αυτά στους οικονομικούς φορείς αμελλητί
μετά την παραλαβή της αίτησης τους.
4. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα
συμπληρωματικά έγγραφα γνωστοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές ή τις αρμόδιες
υπηρεσίες το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την εκπνοή της Προθεσμίας που έχει ορισθεί
για την παραλαβή των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση
επισπευδόμενης κλειστής ή με διαπραγμάτευση διαδικασίας, η Προθεσμία αυτή ανέρχεται
σε τέσσερις (4) ημέρες.
5. Επιπλέον, η πρόσκληση υποβολής προσφοράς, συμμετοχής σε διαπραγμάτευση, περιέχει
τουλάχιστον:
α) παραπομπή στη δημοσιευμένη προκήρυξη του διαγωνισμού,
β) την ημερομηνία λήξης της Προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, τη διεύθυνση στην
οποία πρέπει να διαβιβάζονται και τη γλώσσα ή τις γλώσσες, στις οποίες πρέπει να
συντάσσονται,
γ) ένδειξη των εγγράφων που πρέπει ενδεχομένως να επισυνάπτονται, είτε για την
τεκμηρίωση δηλώσεων που πρέπει να είναι επαληθεύσιμες και στις οποίες ο υποψήφιος
προβαίνει σύμφωνα με το άρθρο 143 του παρόντος είτε για τη συμπλήρωση των
πληροφοριών που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο, υπό τους ίδιους όρους με τους
προβλεπόμενους στα άρθρα 146 και 147 του παρόντος, και
δ) τη στάθμιση των κριτηρίων ανάθεσης της σύμβασης ή, εφόσον συντρέχει λόγος, τη
φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας αυτών των κριτηρίων, εάν δεν περιλαμβάνονται στην
προκήρυξη διαγωνισμού, στη συγγραφή υποχρεώσεων.
Αρθρο 136 Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων
1. Οι αναθέτουσες αρχές ενημερώνουν, το συντομότερο δυνατό, τους υποψήφιους και τους
προσφέροντες για τις αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου, την ανάθεση σύμβασης ή την αποδοχή σε ένα δυναμικό σύστημα αγορών,
συμπεριλαμβανομένων των λόγων για τους οποίους αποφάσισαν να μην συνάψουν
συμφωνία - πλαίσιο, να μην αναθέσουν σύμβαση για την οποία υπήρξε διαγωνισμός και να
αρχίσουν νέα διαδικασία ή να θέσουν σε εφαρμογή δυναμικό σύστημα αγορών. Οι
αναθέτουσες αρχές παρέχουν τις πληροφορίες αυτές γραπτώς, κατόπιν αιτήσεως.
2. Κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου μέρους, οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν το
συντομότερο δυνατό: α) σε κάθε απορριφθέντα υποψήφιο τους λόγους απόρριψης της
υποψηφιότητας του, β) σε κάθε απορριφθέντα προσφέροντα, τους λόγους για την απόρριψη
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της προσφοράς του. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 του
άρθρου 163 του παρόντος, αιτιολογούν και τις αποφάσεις τους περί μη ισοδυναμίας ή περί
μη ανταπόκρισης των
προμηθειών ή των υπηρεσιών στις απαιτήσεις περί απόδοσης ή λειτουργίας και γ) σε κάθε
προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά
πλεονεκτήματα της επιλεγείσας προσφοράς, καθώς και το όνομα του αναδόχου ή των
συμβαλλόμενων μερών στη συμφωνία - πλαίσιο. Η Προθεσμία γνωστοποίησης δεν μπορεί σε
καμία περίπτωση να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την παραλαβή γραπτής
αίτησης.
3. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να μην γνωστοποιήσουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά
με την ανάθεση των συμβάσεων, τη σύναψη συμφωνιών - πλαισίων ή την αποδοχή σε ένα
δυναμικό σύστημα αγορών, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εάν η γνωστοποίηση των
εν λόγω πληροφοριών μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, είναι
αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή μπορεί να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα
δημοσίων ή ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ
αυτών.
Αρθρο 137 Κανόνες που εφαρμόζονται στην επικοινωνία των μερών του διαγωνισμού
1. Οι μορφές επικοινωνίας, καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών που αναφέρονται στο
παρόν μπορούν, κατ` επιλογή της αναθέτουσας αρχής, να πραγματοποιούνται με επιστολή,
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5, το τηλέφωνο στις
περιπτώσεις και υπό τους όρους που ορίζονται στην παράγραφο 6, ή με συνδυασμό των
μέσων αυτών.
2. Το επιλεγόμενο μέσο επικοινωνίας πρέπει να είναι γενικά προσιτό και, επομένως, να μην
περιορίζει την πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία ανάθεσης.
3. Η επικοινωνία, η ανταλλαγή και η αποθήκευση πληροφοριών πραγματοποιούνται κατά
τρόπο που να διασφαλίζει αφ` ενός την ακεραιότητα των δεδομένων και το απόρρητο των
προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής και αφ` ετέρου τη λήψη γνώσης του περιεχομένου
των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής από τις αναθέτουσες αρχές, μόνο μετά την
εκπνοή της προβλεπόμενης Προθεσμίας για την υποβολή τους.
4. Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τις επικοινωνίες με ηλεκτρονικά μέσα πρέπει να μην
δημιουργεί διακρίσεις, να είναι γενικώς προσιτή στο κοινό και συμβατή με τις τεχνολογίες
των πληροφοριών και των επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται γενικά.
5. Οι ακόλουθοι κανόνες εφαρμόζονται για τη διαβίβαση και τους μηχανισμούς ηλεκτρονικής
παραλαβής προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής:
α) Οι πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται για την
ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης της
κρυπτογράφησης, πρέπει να είναι προσιτές στα ενδιαφερόμενα μέρη. Επιπλέον, οι
μηχανισμοί ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής πρέπει να
πληρούν τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Χ.
β) Οι ηλεκτρονικές προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από ηλεκτρονική υπογραφή,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 της Οδηγίας 1999/1993/ΕΚ, όπως
έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το π.δ. 150/2001 (ΦΕΚ 125 Α`).
γ) Επιτρέπεται η καθιέρωση συστήματος εθελοντικής πιστοποίησης προς το σκοπό της
βελτίωσης του επιπέδου των υπηρεσιών πιστοποίησης των εν λόγω μηχανισμών.
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δ) Οι προσφέροντες ή οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν τα έγγραφα, πιστοποιητικά,
βεβαιώσεις ή δηλώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 144 έως 149 και στο άρθρο 151 του
παρόντος, εφόσον δεν είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή, πριν από τη λήξη της
Προθεσμίας που προβλέπεται για την υποβολή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής.
6. Οι ακόλουθοι κανόνες εφαρμόζονται για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής:
α) Οι αιτήσεις συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης των δημοσίων συμβάσεων μπορούν να
υποβάλλονται γραπτά ή τηλεφωνικά.
β) Οταν οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται τηλεφωνικά, πρέπει να αποστέλλεται γραπτή
επιβεβαίωση πριν από τη λήξη της Προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή τους.
γ) Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν οι αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται με
τηλεομοιοτυπία να επιβεβαιώνονται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και
4 του άρθρου 10 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α`) ή με ηλεκτρονικά μέσα, στις περιπτώσεις που
αυτό είναι αναγκαίο ως νόμιμη απόδειξη.
Στην περίπτωση αυτή, ο σχετικός όρος, καθώς και η Προθεσμία για την αποστολή της
επιβεβαίωσης, πρέπει να επισημαίνονται από την αναθέτουσα αρχή στην προκήρυξη
διαγωνισμού.
Αρθρο 138 Πρακτικά
Για κάθε σύμβαση, κάθε συμφωνία - πλαίσιο και κάθε υλοποίηση δυναμικού συστήματος
αγορών, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον:
α) την επωνυμία και τη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής, το αντικείμενο και την αξία της
σύμβασης, της συμφωνίας - πλαισίου ή του δυναμικού συστήματος αγορών,
β) το όνομα των επιλεγέντων υποψηφίων ή προσφερόντων και την αιτιολόγηση της επιλογής
τους, γ) το όνομα των αποκλεισθέντων υποψηφίων ή προσφερόντων και τους λόγους της
απόρριψης τους,
δ) τους λόγους της απόρριψης των προσφορών που κρίθηκαν ασυνήθιστα χαμηλές,
ε) την επωνυμία του αναδόχου και την αιτιολόγηση της επιλογής της προσφοράς του καθώς
και, εφόσον είναι γνωστό, το τμήμα της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαισίου που ο ανάδοχος
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή Υπεργολαβίας σε τρίτους,
στ) όσον αφορά στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση, τις οριζόμενες στα άρθρα 124 και 125
του παρόντος περιστάσεις, οι οποίες δικαιολογούν την προσφυγή στις διαδικασίες αυτές,
ζ) εφόσον συντρέχει περίπτωση, τους λόγους για τους οποίους η αναθέτουσα αρχή ματαίωσε
την πρόθεση της να συνάψει σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο ή να υλοποιήσει ένα δυναμικό
σύστημα αγορών.
Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για την τεκμηρίωση της
διεξαγωγής των διαδικασιών ανάθεσης που διεξάγονται με ηλεκτρονικά μέσα.
Το πρακτικό, ή τουλάχιστον τα κύρια στοιχεία του, γνωστοποιούνται στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή κατόπιν αιτήσεως της.
Αρθρο 139 Εχεμύθεια
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, ιδίως εκείνων που αφορούν τις υποχρεώσεις
σχετικά με τη δημοσιοποίηση των συναπτόμενων συμβάσεων και την ενημέρωση των
υποψηφίων και των προσφεροντων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 130,
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στο άρθρο 136 του παρόντος, καθώς και τις διατάξεις της λοιπής κείμενης νομοθεσίας, η
αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί
φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν,
ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
Αρθρο 140 Δικαιούμενοι συμμετοχής
1. Οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους
στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να διενεργούν τη συγκεκριμένη παροχή, δεν
επιτρέπεται να αποκλείονται με την αιτιολογία ότι θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά
πρόσωπα κατά την ελληνική νομοθεσία. Επιτρέπεται ωστόσο στην περίπτωση δημοσίων
συμβάσεων έργων και υπηρεσιών, καθώς και των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών που
καλύπτουν, επιπλέον, εργασίες ή και υπηρεσίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, να ζητείται
από τα νομικά πρόσωπα να μνημονεύουν, στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής τους,
τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των προσώπων που επιφορτίζονται με την
εκτέλεση της συγκεκριμένης παροχής.
2. Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να
εμφανίζονται ως υποψήφιοι. Για την υποβολή μιας προσφοράς ή μιας αίτησης συμμετοχής,
οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να απαιτούν να έχουν οι κοινοπραξίες οικονομικών
φορέων συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα κοινοπραξία είναι δυνατόν να
υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο
μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της
σύμβασης.
Αρθρο 141 Εναλλακτικές Προσφορές
1. Οταν η ανάθεση γίνεται με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιτρέπουν στους προσφέροντες να
υποβάλλουν Εναλλακτικές Προσφορές.
2. Οι αναθέτουσες αρχές καθορίζουν στην προκήρυξη διαγωνισμού εάν επιτρέπουν τις
Εναλλακτικές Προσφορές. Αν δεν υπάρχει σχετική ρητή μνεία, οι Εναλλακτικές Προσφορές
δεν επιτρέπονται.
3. Οι αναθέτουσες αρχές που επιτρέπουν τις Εναλλακτικές Προσφορές ορίζουν στη συγγραφή
υποχρεώσεων τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι Εναλλακτικές
Προσφορές, καθώς και τον τρόπο υποβολής των προσφορών αυτών.
4. Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν υπόψη τους μόνον τις εναλλακτικές προσφορές που
ανταποκρίνονται στις ελάχιστες προϋποθέσεις που έχουν ορίσει.
Αρθρο 142 Υπεργολαβίες
Στην προκήρυξη ή και συγγραφή υποχρεώσεων, η αναθέτουσα αρχή ζητεί από τον
προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να
αναθέσει υπό μορφή Υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.
Σε μια τέτοια περίπτωση δεν αίρεται η ευθύνη του κύριου οικονομικού φορέα.
Aρθρο 143 Ελεγχος της καταλληλότητας, επιλογή των συμμετεχόντων και ανάθεση των
συμβάσεων
1. Οι συμβάσεις ανατίθενται βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 152,
λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 141 του παρόντος, αφού οι αναθέτουσες
αρχές ελέγξουν την καταλληλότητα των οικονομικών φορέων που δεν έχουν αποκλεισθεί
σύμφωνα με τα άρθρα 144 και 145 του παρόντος. Ο έλεγχος της καταλληλότητας
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πραγματοποιείται από τις αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με τα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας και των επαγγελματικών και τεχνικών γνώσεων ή ικανοτήτων
που αναφέρονται στα άρθρα 146 έως 151 του παρόντος, και, εφόσον συντρέχει περίπτωση,
με τα κριτήρια και τους κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 3.
2.Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικών ή και επαγγελματικών ικανοτήτων, σύμφωνα με
τα άρθρα 146 και 147 του παρόντος, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι υποψήφιοι και οι
προσφέροντες. Η έκταση των πληροφοριών που αναφέρονται στα άρθρα 146 και 147, καθώς
και το ελάχιστο επίπεδο ικανοτήτων που απαιτείται για τη συγκεκριμένη σύμβαση, πρέπει να
είναι συνδεδεμένα και ανάλογα προς το αντικείμενο της. Τα ελάχιστα αυτά επίπεδα
μνημονεύονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.
3.Στις κλειστές διαδικασίες, στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης
διαγωνισμού, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό των υποψηφίων οι
οποίοι προσκαλούνται για να υποβάλουν προσφορά, να διαπραγματευθούν υπό τον όρο ότι
υπάρχει ικανός αριθμός κατάλληλων υποψηφίων. Οι αναθέτουσες αρχές προσδιορίζουν, με
την προκήρυξη του διαγωνισμού, αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
προτίθενται να εφαρμόσουν, τον ελάχιστο αριθμό και, ενδεχομένως, το μέγιστο αριθμό
υποψηφίων που καλούνται. Στην κλειστή διαδικασία, ο ελάχιστος αριθμός είναι πέντε (5).
Στη διαδικασία διαπραγμάτευσης κατόπιν δημοσίευσης προκήρυξης, ο ελάχιστος αριθμός
είναι τρεις (3).
Εν πάση περιπτώσει, ο αριθμός υποψηφίων που καλούνται πρέπει να είναι επαρκής ώστε να
εξασφαλίζει πραγματικό ανταγωνισμό. Οι αναθέτουσες αρχές καλούν αριθμό υποψηφίων
τουλάχιστον ίσο προς τον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων που έχει καθορισθεί εκ των
προτέρων. Στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που ικανοποιούν τα κριτήρια
επιλογής και τα ελάχιστα επίπεδα είναι μικρότερος από το ελάχιστο όριο, η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να συνεχίζει τη διαδικασία, καλώντας τον υποψήφιο ή τους υποψήφιους που πληρούν
τα απαιτούμενα επίπεδα ικανοτήτων. Η αναθέτουσα αρχή δεν μπορεί να περιλαμβάνει στη
διαδικασία αυτή άλλους οικονομικούς φορείς που δεν υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής ή
υποψήφιους που δεν πληρούν τα απαιτούμενα επίπεδα ικανοτήτων.
4.Οταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της δυνατότητας περιορισμού του αριθμού των
προς διαπραγμάτευση προσφορών, η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 124
του παρόντος, πραγματοποιούν αυτόν τον περιορισμό με την εφαρμογή των κριτηρίων
ανάθεσης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων.
Στην τελική φάση, ο αριθμός αυτός πρέπει να επιτρέπει τη διασφάλιση πραγματικού
ανταγωνισμού, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός κατάλληλων προσφορών ή υποψηφίων.
Αρθρο 144 Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του προσφέροντος
1. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε δημόσια σύμβαση ο υποψήφιος ή προσφέρων εις βάρος
του οποίου υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή,
για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
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δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
Οδηγίας 1991/308/ ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε
από την Οδηγία 2001/ 1997/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344
της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α`) και
τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (ΦΕΚ 305 Α`).
Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους υποψηφίους ή τους προσφέροντες να υποβάλουν τα
έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 3. Επίσης μπορούν, εφόσον αμφιβάλλουν ως
προς την προσωπική κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθύνονται
στις αρμόδιες αρχές για να λάβουν τις πληροφορίες που θεωρούν απαραίτητες για την
προσωπική κατάσταση των υποψηφίων ή των προσφερόντων. Οταν οι πληροφορίες
αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Τα αιτήματα αυτά
αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο
υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νομικά ή και φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων,
ενδεχομένως, των διευθυντών επιχείρησης ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος.
2. Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να αποκλείεται από τη συμμετοχή στη σύμβαση, όταν:
α) Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του.
β) Εχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του.
γ)Εχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ Δεδικασμένου, σύμφωνα με
τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό
με την επαγγελματική διαγωγή του.
δ)Εχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως
διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.
ε) Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης του όσο και
του ελληνικού δικαίου.
στ) Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και
τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης του όσο και του ελληνικού
δικαίου.
ζ) Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται κατ` εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
3. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν
εμπίπτει στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2
σημεία α`, β`, γ`, ε` και στ`:
α) για την παράγραφο 1 και την παράγραφο 2 σημεία α`, β` και γ`, την προσκόμιση
αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου, καθώς και κάθε
άλλου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας
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καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται
αυτές οι προϋποθέσεις,β) για την παράγραφο 2 σημεία ε` ή στ`, πιστοποιητικό εκδιδόμενο
από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους.
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό, ή που αυτό δεν
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2
σημεία α`, β` ή γ`, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου
ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.
Αρθρο 145 Αδεια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας
Είναι δυνατόν να ζητείται από κάθε οικονομικό φορέα που επιθυμεί να συμμετάσχει σε
δημόσια σύμβαση έργων να αποδεικνύει την εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό
μητρώο ή να προσκομίζει ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, όπως προσδιορίζονται
στο Παράρτημα ΙΧΑ και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος
εγκατάστασης του.
Αρθρο 146 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1. Η Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα αποδεικνύεται με
ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Κατάλληλες τραπεζικές
επαγγελματικών κινδύνων.

βεβαιώσεις

ή

πιστοποιητικό

ασφαλιστικής

κάλυψης

β) Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στην περίπτωση που η δημοσίευση των
ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.
γ) Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, ενδεχομένως, του κύκλου
εργασιών στον τομέα κατασκευής έργων, για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ`
ανώτατο όριο, σε συνάρτηση προς την ημερομηνία δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή την
έναρξη των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω
κύκλο εργασιών.
2.Ενας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για συγκεκριμένη σύμβαση,
να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του
με αυτές. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει
στη διάθεση του τους αναγκαίους πόρους, όπως η προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των
φορέων αυτών. Τα ειδικότερα αποδεικτικά έγγραφα ορίζονται με την προκήρυξη του
διαγωνισμού.
3. Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων από τις αναφερόμενες στο
άρθρο 140 μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες των μετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων
φορέων.
4. Οι αναθέτουσες αρχές υποδεικνύουν, στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στην πρόσκληση
υποβολής προσφορών, ποιο ή ποια από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 δικαιολογητικά
επέλεξαν, καθώς και ποια άλλα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομισθούν.
5. Αν ο οικονομικός φορέας, για σοβαρό λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και
χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, το οποίο η αναθέτουσα
αρχή κρίνει αιτιολογημένα ως πρόσφορο.
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Αρθρο 147 Τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες
1 . ΟιΤεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες των οικονομικών φορέων αξιολογούνται και
ελέγχονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3.
2. Οι τεχνικές ικανότητες των οικονομικών φορέων αποδεικνύονται με έναν ή περισσότερους
από τους ακόλουθους τρόπους, ανάλογα με τη φύση, την ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και
τη χρήση των έργων:
α) υποβολή καταλόγου των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη
πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σημαντικότερων
εργασιών. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν το ποσό, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των
εργασιών και προσδιορίζουν εάν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης
και εάν περατώθηκαν κανονικά. Η αρμόδια αρχή μπορεί να διαβιβάζει τα πιστοποιητικά αυτά
απευθείας στην αναθέτουσα αρχή,
β) αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας
στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της
ποιότητας και εκείνων που θα έχει στη διάθεση του ο εργολήπτης για την εκτέλεση του έργου,
γ) περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού,
δ) αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του εργολήπτη ή και των
διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, ιδίως δε του ή των υπευθύνων για την εκτέλεση των
εργασιών,
ε) αναφορά των μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που μπορεί να εφαρμόζει ο
οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση της σύμβασης, στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις,
στ) δήλωση σχετικά με το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του εργολήπτη και τον
αριθμό των στελεχών της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία,
ζ) δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που
διαθέτει ο εργολήπτης για την εκτέλεση της σύμβασης.
3.Ενας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για μια συγκεκριμένη
σύμβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή
ότι, για την εκτέλεση της σύμβασης, θα έχει στη διάθεση του τους αναγκαίους πόρους, όπως
η προσκόμιση της δέσμευσης των φορέων αυτών να θέσουν στη διάθεση του οικονομικού
φορέα τους αναγκαίους πόρους.
4. Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων από τις αναφερόμενες στο
άρθρο 140 του παρόντος μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες των μετεχόντων στην
κοινοπραξία ή άλλων φορέων.
5. Η αναθέτουσα αρχή διευκρινίζει στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών
ποια δικαιολογητικά από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 πρέπει να προσκομισθούν.
Αρθρο 148 Πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας
Οι αναθέτουσες αρχές, όταν απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών που εκδίδονται από
ανεξάρτητους οργανισμούς, και τα οποία βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του οικονομικού
φορέα ορισμένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας, πρέπει να παραπέμπουν σε
συστήματα εξασφάλισης της ποιότητας που βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών
προτύπων και πιστοποιούνται από οργανισμούς που εφαρμόζουν τη σειρά ευρωπαϊκών
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προτύπων για την πιστοποίηση. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν τα ισοδύναμα
πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη.
Επίσης, οι αναθέτουσες αρχές αποδέχονται και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα
μέτρα εξασφάλισης της ποιότητας, τα οποία προσκομίζονται από τους οικονομικούς φορείς.
Αρθρο 149 Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οταν οι αναθέτουσες αρχές, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο σημείο στ` της
παραγράφου 2 του άρθρου 147 του παρόντος, ζητούν την υποβολή πιστοποιητικών
εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς, με το οποίο βεβαιώνεται ότι ο οικονομικός
φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα πρότυπα όσον αφορά στην περιβαλλοντική
διαχείριση, παραπέμπουν στο κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου [EMAS
Κανονισμός 761/2001 (ΕΕ L114)] ή σε Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζονται
σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα πιστοποιούμενα από όργανα λειτουργούντα
βάσει του κοινοτικού δικαίου, ή στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές ή διεθνείς προδιαγραφές όσον
αφορά στην πιστοποίηση. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν τα ισοδύναμα πιστοποιητικά
από οργανισμούς εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη. Επίσης, αποδέχονται και άλλα
ισοδύναμα αποδεικτικά στοιχεία για μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα οποία
προσκομίζονται από τους οικονομικούς φορείς.
Αρθρο 150 Συμπληρωματική τεκμηρίωση και πληροφορίες
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώνουν ή να
διευκρινίζουν τα πιστοποιητικά και έγγραφα που υπέβαλαν κατ` εφαρμογή των άρθρων 144
έως 149 του παρόντος.
Αρθρο 151 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων. Πιστοποίηση από
οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου
1. Οι προϋποθέσεις εγγραφής στους επίσημους καταλόγους εγκεκριμένων εργοληπτών
πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στην παράγραφο 1 και στα σημεία α` έως δ` και ζ της
παραγράφου 2 του άρθρου 144, στο άρθρο 145, στις παραγράφους 1, 4 και 5 του άρθρου
146, στις παραγράφους 1, 2 και 5 του άρθρου 147, στο άρθρο 148 και στο άρθρο 149 του
παρόντος.
Αιτήσεις εγγραφής μπορούν να υποβάλουν και οικονομικοί φορείς που ανήκουν σε όμιλο και
επικαλούνται πόρους που τους διαθέτουν άλλες επιχειρήσεις του ομίλου. Σε αυτή την
περίπτωση, πρέπει να αποδεικνύουν στην αρχή που συντάσσει τον επίσημο κατάλογο ότι
διαθέτουν αυτούς τους πόρους καθ` όλη τη διάρκεια της ισχύος του πιστοποιητικού που
πιστοποιεί την εγγραφή τους στον επίσημο κατάλογο και ότι συνεχίζουν να πληρούν κατά το
ίδιο διάστημα τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος
για την εγγραφή τους. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται από τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων`Εργων, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής
της παρούσας παραγράφου.
2. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν
πιστοποιητικό μπορούν, για την εκάστοτε σύμβαση, να προσκομίζουν στις αναθέτουσες
αρχές πιστοποιητικό εγγραφής που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που
εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά μνημονεύονται
τα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή στον κατάλογο, η πιστοποίηση, καθώς
και η σχετική κατάταξη.
3. Η εγγραφή στους επίσημους καταλόγους, πιστοποιούμενη από τους αρμόδιους
οργανισμούς, ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης συνιστά,
για τις αναθέτουσες αρχές των άλλων κρατών μελών, τεκμήριο καταλληλότητας μόνο σε
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σχέση με τα οριζόμενα στα άρθρα 144 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 σημεία α` έως δ` και
ζ`, 145, 146 παράγραφος 1 σημεία β` και γ`, και 147 παράγραφος 2 σημεία α`, β`, γ`, δ`, στ`
και ζ για τους εργολήπτες.
4. Οι πληροφορίες που συνάγονται από την εγγραφή σε επίσημους καταλόγους ή από την
πιστοποίηση δεν είναι δυνατόν να τίθενται υπό αμφισβήτηση χωρίς αιτιολόγηση. Οσον
αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, είναι
δυνατόν να ζητείται, για την εκάστοτε σύμβαση, πρόσθετο πιστοποιητικό από κάθε
οικονομικό φορέα. Οι αναθέτουσες αρχές των άλλων κρατών μελών εφαρμόζουν την
παράγραφο 3 και το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μόνον προς όφελος των
οικονομικών φορέων που είναι εγκατεστημένοι στο κράτος μέλος, το οποίο έχει καταρτίσει
τον επίσημο κατάλογο.
5. Για την εγγραφή των οικονομικών φορέων άλλων κρατών μελών σε επίσημο κατάλογο ή
για την πιστοποίηση τους από τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν
είναι δυνατόν να ζητούνται άλλες αποδείξεις και δηλώσεις εκτός από εκείνες που ζητούνται
από τους οικονομικούς φορείς που έχουν την ιθαγένεια του οικείου κράτους και, εν πάση
περιπτώσει, όχι άλλες από τις προβλεπόμενες στα άρθρα 144 έως 149 του παρόντος.
Εντούτοις, η εν λόγω εγγραφή ή πιστοποίηση δεν μπορεί να επιβάλλεται στους οικονομικούς
φορείς των άλλων κρατών μελών για τη συμμετοχή τους σε δημόσια σύμβαση. Οι
αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς
εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη. Οι αναθέτουσες αρχές αποδέχονται επίσης και άλλα
ισοδύναμα αποδεικτικά μέσα.
6. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν, ανά πάσα στιγμή, την εγγραφή τους στον
επίσημο κατάλογο ή την έκδοση του πιστοποιητικού, πρέπει να ενημερώνονται δε σε σύντομο
χρονικό διάστημα για την απόφαση της αρχής που συντάσσει τον κατάλογο ή του αρμόδιου
οργανισμού πιστοποίησης.
7. Οι οργανισμοί πιστοποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι οργανισμοί που
ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα για την πιστοποίηση.
8. Στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) και στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) μπορούν να εγγραφούν άτομα ή εργοληπτικές επιχειρήσεις
αντίστοιχα των άλλων κρατών μελών με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που
προβλέπονται στα άρθρα 144 έως 147 του παρόντος.
Αρθρο 152 Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων
1.Τα κριτήρια βάσει των οποίων οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τις δημόσιες συμβάσεις
έργων είναι είτε:
α) όταν η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, κριτήρια συνδεόμενα με το αντικείμενο της
συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης, ιδίως η ποιότητα, η τιμή, η τεχνική αξία, τα αισθητικά
και λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, το κόστος λειτουργίας,
η αποδοτικότητα, η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική συνδρομή, η ημερομηνία
παράδοσης και η Προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης, είτε β) αποκλειστικά η χαμηλότερη
τιμή.
2.Με την επιφύλαξη του τρίτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου, στην προβλεπόμενη
στην παράγραφο 1 σημείο α` περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή προβλέπει στην προκήρυξη
διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων, τη βαρύτητα (σχετική στάθμιση) που προσδίδει
σε καθένα από τα επιλεγέντα κριτήρια για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς. Η στάθμιση αυτή μπορεί να εκφράζεται με τον καθορισμό
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μιας διακύμανσης ("ψαλίδας") με κατάλληλο εύρος. Οταν, κατά τη γνώμη της αναθέτουσας
αρχής, δεν είναι δυνατή η στάθμιση για λόγους που μπορούν να αποδειχθούν, η αναθέτουσα
αρχή καθορίζει, στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων, τη φθίνουσα
σειρά σπουδαιότητας των κριτηρίων αυτών.
Αρθρο 153 Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές
1. Εάν, για δεδομένη σύμβαση, οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το
αντικείμενο της, η αναθέτουσα αρχή, πριν να απορρίψει τις προσφορές αυτές, ζητεί γραπτώς
τις διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες.
Οι διευκρινίσεις αυτές μπορούν να αφορούν ιδίως:
α) τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής,
β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο
προσφέρων για την εκτέλεση των έργων,
γ) την πρωτοτυπία του έργου που προτείνει ο προσφέρων,
δ) την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που
ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης του έργου και
ε) την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.
2. Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σε συνεννόηση με τον προσφέροντα, τη σύνθεση της
προσφοράς βάσει των παρασχεθέντων δικαιολογητικών.
3. Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω
χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται
αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση μόνο μετά από
διαβούλευση, και εφόσον ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς
Προθεσμίας την οποία τάσσει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε σε
νόμιμα πλαίσια. Οταν η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει μια προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές,
ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά.
Αρθρο 154 Τεχνικές προδιαγραφές
1.Οι Τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στο σημείο 1 του Παραρτήματος VI,
αναφέρονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, στη συγγραφή υποχρεώσεων, καθώς και στα
Συμβατικά Τεύχη ή τα λοιπά συμπληρωματικά έγγραφα. Οταν αυτό είναι δυνατό, οι Τεχνικές
προδιαγραφές θα πρέπει να ορίζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται προσβασιμότητα των
ατόμων με ειδικές ανάγκες.
2. Οι Τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση στους προσφέροντες και δεν
έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στον ανταγωνισμό.
3. Με την επιφύλαξη των κείμενων διατάξεων που δεν αντιβαίνουν στο κοινοτικό δίκαιο, οι
Τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να διατυπώνονται:
α) είτε με παραπομπή στις Τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο Παράρτημα VI και, κατά
σειρά προτίμησης, στα εθνικά πρότυπα που αποτελούν μεταφορά ευρωπαϊκών προτύπων,
στις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, στις κοινές τεχνικές προδιαγραφές, στα διεθνή πρότυπα,
σε άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που εκπονούνται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς
τυποποίησης, ή, όταν αυτά δεν υπάρχουν, στα εθνικά πρότυπα, στις εθνικές τεχνικές
εγκρίσεις, ή στις εθνικές Τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα του σχεδιασμού, του
υπολογισμού και της εκτέλεσης των έργων. Κάθε παραπομπή συνοδεύεται από τη μνεία "ή
ισοδύναμο",
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β) είτε με αναφορά σε επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, οι οποίες μπορεί να
περιλαμβάνουν περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Πρέπει ωστόσο να είναι αρκετά ακριβείς
ώστε να επιτρέπουν στους προσφέροντες να προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης και
στις αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν τη σύμβαση,
γ) είτε με αναφορά στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο
β`, παραπέμποντας, ως τεκμήριο της συμβατότητας προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές
απαιτήσεις, στις προδιαγραφές που αναφέρονται στο στοιχείο α`,
δ) είτε με παραπομπή στις προδιαγραφές που αναφέρονται στο στοιχείο α` για ορισμένα
χαρακτηριστικά και με παραπομπή στις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που
αναφέρονται στο στοιχείο β` για ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά.
4. Οταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της δυνατότητας παραπομπής στις
προδιαγραφές που αναφέρονται στο στοιχείο α` της παραγράφου 3, δεν μπορούν να
απορρίπτουν προσφορά με την αιτιολογία ότι τα προσφερόμενα προϊόντα δεν πληρούν τις
προδιαγραφές στις οποίες έχουν παραπέμψει, εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει στην
προσφορά του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο και με τρόπο που ικανοποιεί την αναθέτουσα
αρχή, ότι οι λύσεις που προτείνει πληρούν, κατά ισοδύναμο τρόπο, τις Τεχνικές
προδιαγραφές. Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο
οργανισμό μπορεί να συνιστά ενδεδειγμένο μέσο.
5. Οταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στην
παράγραφο 3 να προβλέπουν απαιτήσεις επιδόσεων ή λειτουργικών απαιτήσεων, δεν
μπορούν να απορρίπτουν προσφορά έργων ή προϊόντων, που πληροί ένα εθνικό πρότυπο το
οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μία κοινή
τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει
εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον οι εν λόγω προδιαγραφές
καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν ορίσει.
Ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά τρόπο ικανοποιητικό
για την αναθέτουσα αρχή και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, ότι το έργο ή προϊόν που πληροί
το πρότυπο ανταποκρίνεται στις λειτουργικές επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει
η αναθέτουσα αρχή. Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από
αναγνωρισμένο οργανισμό μπορεί να συνιστά ενδεδειγμένο μέσο.
6.Οταν οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά με όρους
επιδόσεων ή λειτουργικών απαιτήσεων, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο β`,
μπορούν να χρησιμοποιούν τις λεπτομερείς προδιαγραφές ή, εφόσον χρειάζεται, τμήματα
των λεπτομερών προδιαγραφών, όπως καθορίζονται από τα ευρωπαϊκά, (πολυ)εθνικά
οικολογικά σήματα ή από οποιοδήποτε άλλο οικολογικό σήμα, υπό την προϋπόθεση ότι είναι
ενδεδειγμένες για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών των προμηθειών, που αποτελούν το
αντικείμενο της σύμβασης, οι απαιτήσεις του σήματος διαμορφώνονται βάσει επιστημονικών
στοιχείων, τα οικολογικά σήματα υιοθετούνται με διαδικασία, στην οποία έχουν δικαίωμα
συμμετοχής όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι κυβερνητικοί οργανισμοί, οι καταναλωτές,
οι κατασκευαστές, οι διανομείς και οι περίβαλλοντικές οργανώσεις και είναι προσιτά σε όλα
τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που φέρουν
το οικολογικό σήμα τεκμαίρεται ότι πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η
συγγραφή υποχρεώσεων. Πρέπει όμως να αποδέχονται και οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο
αποδεικτικό μέσο, όπως τον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή ή την έκθεση δοκιμών από
αναγνωρισμένο οργανισμό.
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7. "Αναγνωρισμένοι οργανισμοί" κατά την έννοια του παρόντος άρθρου είναι τα εργαστήρια
δοκιμών, τα εργαστήρια βαθμονόμησης, οι οργανισμοί ελέγχου και οι οργανισμοί
πιστοποίησης που ανταποκρίνονται στα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Οι αναθέτουσες αρχές αποδέχονται τα πιστοποιητικά των αναγνωρισμένων οργανισμών που
έχουν συσταθεί σε άλλα κράτη μέλη.
8. Οι Τεχνικές προδιαγραφές, εκτός εάν αυτό δικαιολογείται από το αντικείμενο της
σύμβασης, δεν μπορούν να κάνουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή
ιδιαίτερων μεθόδων κατασκευής ούτε να κάνουν αναφορά σε σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
ή τύπο, καθώς και σε συγκεκριμένη καταγωγή ή παραγωγή, που θα είχε ως αποτέλεσμα να
ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω μνεία
ή παραπομπή επιτρέπεται, κατ` εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνεται αρκούντως
ακριβής και κατανοητή περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης κατ` εφαρμογή των
παραγράφων 3 και 4. Η μνεία ή η παραπομπή αυτή πρέπει να συνοδεύονται από τους όρους
"ή ισοδύναμο".
Αρθρο 155 Οροι εκτέλεσης της σύμβασης
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν ειδικούς όρους σχετικά με την εκτέλεση της
σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι οι όροι αυτοί είναι συμβατοί με το κοινοτικό δίκαιο και
προβλέπονται στην προκήρυξη ή στη συγγραφή υποχρεώσεων.
Οι όροι που επιβάλλονται σχετικά μπορούν να αφορούν ιδίως κοινωνικές και
περιβαλλοντικές παραμέτρους.
Αρθρο 156 Υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και
τις συνθήκες εργασίας
1. Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει στη συγγραφή υποχρεώσεων τον οργανισμό ή τους
οργανισμούς από τους οποίους οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες μπορούν να λαμβάνουν τις
κατάλληλες πληροφορίες για τις υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία του
περιβάλλοντος και τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας και συνθηκών εργασίας, οι
οποίες εφαρμόζονται στις παρεχόμενες υπηρεσίες κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
2. Η αναθέτουσα αρχή που παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1
ζητά από τους προσφέροντες ή από τους υποψήφιους σε διαδικασία σύναψης συμβάσεων
να αναφέρουν ότι έλαβαν υπόψη, κατά την κατάρτιση της προσφοράς τους, τις υποχρεώσεις
σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας και συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο
όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση.
Η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 153 του παρόντος, σχετικά με τον έλεγχο των
ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, δεν θίγεται.
Αρθρο 157 Στατιστικές υποχρεώσεις
Προκειμένου να καθίσταται δυνατή η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του
παρόντος, η Γενική Γραμματεία Δημόσιων`Εργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων`Εργων διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το αργότερο μέχρι
τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, χωριστή στατιστική κατάσταση, καταρτισμένη σύμφωνα με το
άρθρο 158 του παρόντος, σχετικά με τις συμβάσεις δημοσίων έργων, αντίστοιχα, που έχουν
συνάψει οι αναθέτουσες αρχές κατά το προηγούμενο έτος.
Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Γενική Γραμματεία
Δημόσιων`Εργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων`Εργων τις
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σχετικές καταστάσεις των έργων που ανέθεσαν κατά το προηγούμενο έτος, μέχρι την 31η
Ιουλίου κάθε έτους.
Αρθρο 158 Περιεχόμενο στατιστικής κατάστασης
1. Για κάθε αναθέτουσα αρχή που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV, η στατιστική
κατάσταση περιλαμβάνει:
α) τον αριθμό και την αξία των καλυπτόμενων από το παρόν συμβάσεων που συνήφθησαν,
β) τον αριθμό και τη συνολική αξία των συμβάσεων που συνήφθησαν δυνάμει παρεκκλίσεων
από τη Συμφωνία.
Στο μέτρο του δυνατού, τα στοιχεία που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο, σημείο α`,
κατανέμονται ανάλογα με:
α) τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων που χρησιμοποιήθηκαν,
β) και, για καθεμία από τις διαδικασίες αυτές, τα έργα που περιέχονται στο Παράρτημα Ι,
γ) την ιθαγένεια του οικονομικού φορέα στον οποίον ανατέθηκε η σύμβαση.
Στην περίπτωση που οι συμβάσεις συνήφθησαν μέσω διαδικασίας με διαπραγμάτευση, τα
στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σημείο α`, κατανέμονται επιπλέον ανάλογα με
τις οριζόμενες στα άρθρα 124 και 125 του παρόντος περιστάσεις και διευκρινίζουν τον
αριθμό και την αξία των συμβάσεων που ανατέθηκαν ανά κράτος μέλος και τρίτη χώρα
προέλευσης των αναδόχων.
2. Για κάθε κατηγορία αναθετουσών αρχών, πλην εκείνων που περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα IV, η στατιστική κατάσταση προσδιορίζει τουλάχιστον: α) τον αριθμό και την αξία
των δημοσίων συμβάσεων που συνήφθησαν, κατανεμημένων σύμφωνα με το δεύτερο
εδάφιο της παραγράφου 1, και β) τη συνολική αξία των συμβάσεων που συνήφθησαν
δυνάμει των παρεκκλίσεων από τη Συμφωνία. 3. Η στατιστική κατάσταση προσδιορίζει κάθε
άλλη πληροφορία που απαιτείται βάσει της Συμφωνίας. Οι πληροφορίες που αναφέρονται
στο πρώτο εδάφιο προσδιορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 77 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
Αρθρο 159 Πεδίο εφαρμογής
Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων που
συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές, όταν η αξία των συμβάσεων αυτών ισούται με ή
υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων
(5.278.000) ευρώ. Η αξία αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τις
συμβάσεις δημοσίων έργων που ορίζονται στο άρθρο 116 του παρόντος.
Αρθρο 160 Εξαιρέσεις από το Πεδίο εφαρμογής
Το παρόν τμήμα δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων, οι οποίες:
α) εμπίπτουν στις δημόσιες συμβάσεις έργων στις περιπτώσεις των άρθρων 118 και 119 του
παρόντος.
β) ανατίθενται από τις αναθέτουσες αρχές κατά την άσκηση μιας ή περισσοτέρων από τις
δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 4 έως 8 του π.δ. 59/2007, όταν οι
παραχωρήσεις αυτές γίνονται για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων.
Αρθρο 161 Δημοσίευση της προκήρυξης στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων
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1. Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να προσφύγουν σε σύμβαση παραχώρησης
δημοσίων έργων γνωστοποιούν την πρόθεση τους αυτή με σχετική προκήρυξη.
2. Οι Προκηρύξεις για τις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων περιλαμβάνουν τις
πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα VII Γ και, ενδεχομένως, κάθε άλλη
πληροφορία που κρίνεται αναγκαία από την αναθέτουσα αρχή, χρησιμοποιώντας τα
τυποποιημένα έντυπα που εγκρίνει η Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου
2 του άρθρου 77 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
3. Το άρθρο 132 του παρόντος που αφορά την προαιρετική δημοσίευση των προκηρύξεων
εφαρμόζεται επίσης και για τις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων.
Αρθρο 162 Προθεσμία
Στην περίπτωση που οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν στη διαδικασία παραχώρησης
δημοσίων έργων, η Προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων για τη σύμβαση
παραχώρησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πενήντα δύο (52) ημερών από την
ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης, εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται στην
παράγραφο 5 του άρθρου 133 του παρόντος.
Εφαρμόζεται επίσης η παράγραφος 7 του άρθρου 133 του παρόντος.
Αρθρο 163 Υπεργολαβία
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί: α) είτε να επιβάλει στον ανάδοχο σύμβασης παραχώρησης
δημοσίων έργων να αναθέσει σε τρίτους συμβάσεις που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το
τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας των έργων τα οποία αποτελούν το αντικείμενο
της σύμβασης παραχώρησης έργων, προβλέποντας ταυτόχρονα ότι οι υποψήφιοι θα έχουν
το δικαίωμα να αυξήσουν το εν λόγω ποσοστό, το ελάχιστο αυτό ποσοστό πρέπει να
αναφέρεται στη σύμβαση παραχώρησης έργου.
β) είτε να καλεί τους υποψηφίους αναδόχους σύμβασης παραχώρησης να υποδείξουν οι ίδιοι
με τις προσφορές τους, εφόσον επιθυμούν, το ποσοστό της συνολικής αξίας του έργου το
οποίο αποτελεί αντικείμενο παραχώρησης και που προτίθενται να αναθέσουν σε τρίτους.
Αρθρο 164 Ανάθεση συμπληρωματικών έργων στον ανάδοχο
Ο παρών Κώδικας δεν εφαρμόζεται στις συμπληρωματικές εργασίες που δεν
περιλαμβάνονταν στο αρχικά προβλεπόμενο σχέδιο της παραχώρησης ούτε στην αρχική
σύμβαση και οι οποίες, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαίες για την
εκτέλεση του έργου, όπως περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, το οποίο η αναθέτουσα αρχή
έχει αναθέσει στον ανάδοχο, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον οικονομικό
φορέα που εκτελεί το έργο αυτό:
α) όταν αυτές οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν, από τεχνική ή οικονομική άποψη,
να διαχωρισθούν από την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα για
τις αναθέτουσες αρχές, ή
β) όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωρισθούν από την εκτέλεση της αρχικής
σύμβασης, είναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωση της.Το συνολικό ποσό των
συναπτόμενων συμβάσεων συμπληρωματικών εργασιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το
πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού του αρχικού έργου που αποτελεί το αντικείμενο της
παραχώρησης.
Αρθρο 165 Εφαρμοστέοι κανόνες
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Οταν ο ανάδοχος σύμβασης παραχώρησης είναι ο ίδιος αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια
της παραγράφου 9 του άρθρου 111 του παρόντος, υποχρεούται, για τα έργα τα οποία θα
εκτελεσθούν από τρίτους, να τηρεί τις διατάξεις που προβλέπει ο παρών Κώδικας, όσον
αφορά στη σύναψη των συμβάσεων δημοσίων έργων.
Αρθρο 166 Κανόνες δημοσιότητας: κατώτατο όριο και εξαιρέσεις
1.Οι ανάδοχοι σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έργων που δεν είναι αναθέτουσες αρχές
υποχρεούνται να εφαρμόζουν τους κανόνες δημοσιότητας που ορίζονται στο επόμενο άρθρο,
κατά τη σύναψη των συμβάσεων έργων με τρίτους, όταν η αξία αυτών των συμβάσεων
ανέρχεται σε ποσό ίσο με ή μεγαλύτερο των πέντε εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα οκτώ
χιλιάδων (5.278.000) ευρώ.
Εφόσον πάντως μία σύμβαση έργων πληροί τις προϋποθέσεις εφαρμογής των περιπτώσεων
που απαριθμούνται στο άρθρο 125 του παρόντος, δεν απαιτείται δημοσιότητα.
Η αξία των συμβάσεων υπολογίζεται σύμφωνα με τους εφαρμοζόμενους για τις δημόσιες
συμβάσεις έργων κανόνες που καθορίζονται στο άρθρο 118 του παρόντος.
2.Δεν θεωρούνται τρίτοι οι επιχειρήσεις οι οποίες συνιστούν κοινοπραξία για να αναλάβουν
τη σύμβαση παραχώρησης ούτε οι επιχειρήσεις που συνδέονται με τις επιχειρήσεις αυτές.
Ως "συνδεδεμένη επιχείρηση", νοείται κάθε επιχείρηση στην οποία ο ανάδοχος σύμβασης
παραχώρησης μπορεί να ασκεί, άμεσα ή έμμεσα, κυρίαρχη επιρροή ή κάθε επιχείρηση η
οποία μπορεί να ασκεί κυρίαρχη επιρροή στον ανάδοχο σύμβασης παραχώρησης ή η οποία,
όπως και ο ανάδοχος σύμβασης παραχώρησης, υπόκειται στην κυρίαρχη επιρροή μιας άλλης
επιχείρησης λόγω ιδιοκτησιακού καθεστώτος, χρηματοδοτικής συμμετοχής ή των κανόνων
που τη διέπουν. Η κυρίαρχη επιρροή τεκμαίρεται όταν μια επιχείρηση έναντι μιας άλλης
επιχείρησης, άμεσα ή έμμεσα:
α) κατέχει το μεγαλύτερο μέρος του καταβεβλημένου κεφαλαίου της επιχείρησης, ή β)
διαθέτει την πλειονότητα των ψήφων οι οποίες αντιστοιχούν στους τίτλους που έχει εκδώσει
η επιχείρηση, ή
γ) μπορεί να διορίζει περισσότερα από τα μισά μέλη του οργάνου διοίκησης, διεύθυνσης ή
εποπτείας της επιχείρησης.
Ο εξαντλητικός κατάλογος των εν λόγω επιχειρήσεων επισυνάπτεται στην αίτηση
υποψηφιότητας για τη σύμβαση παραχώρησης. Ο κατάλογος αυτός ενημερώνεται σε
συνάρτηση με τις μεταγενέστερες μεταβολές που σημειώνονται στους δεσμούς που
υπάρχουν μεταξύ των επιχειρήσεων.
Αρθρο 167 Δημοσίευση της προκήρυξης
1. Οι ανάδοχοι σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έργων που δεν είναι αναθέτουσες αρχές
και οι οποίοι επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση έργων με τρίτους γνωστοποιούν την πρόθεση
τους μέσω προκήρυξης.
2. Οι Προκηρύξεις περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα VII Γ
και, ενδεχομένως, κάθε άλλο πληροφοριακό στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από τον
ανάδοχο σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έργων, χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα
έντυπα που εγκρίνει η Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου
77 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
3. Η προκήρυξη δημοσιεύεται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 8 του άρθρου 131 του
παρόντος.
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4. Το άρθρο 132 του παρόντος που αφορά την εκούσια δημοσίευση των προκηρύξεων
εφαρμόζεται επίσης.
Αρθρο 168 Προθεσμίες για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και την παραλαβή
των προσφορών
Στις συμβάσεις έργων που συνάπτονται από τους αναδόχους σύμβασης παραχώρησης
δημοσίων έργων, οι οποίοι δεν είναι αναθέτουσες αρχές, οι ανάδοχοι παραχώρησης ορίζουν
την Προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη
των τριάντα επτά (37) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού
ή της πρόσκλησης για την υποβολή των προσφορών.
Εφαρμόζονται οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του άρθρου 133 του παρόντος.
Αρθρο 169 Πεδίο εφαρμογής
Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης συμβάσεων
δημοσίων έργων, διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, εφόσον η σύμβαση
εμπίπτει στο Πεδίο εφαρμογής των οδηγιών ΕΟΚ-1993/37, (ΕΕ L- 199/9.8.1993), ΕΟΚ1993/36, (ΕΕ L-199/199.8.1993) και ΕΟΚ-1992/50, (ΕΕ L- 209/24.7.1992) ή στις διατάξεις με
τις οποίες οι εν λόγω οδηγίες έχουν μεταφερθεί στην εσωτερική έννομη τάξη.
Αρθρο 170 Εκταση δικαστικής προστασίας
1. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη
σύμβαση δημοσίων έργων 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 στο παρόν κεφάλαιο, ρυθμίζονται κατά τις ισχύουσες
διατάξεις.
Αρθρο 171 Προσωρινή δικαστική προστασία
1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει Προσωρινή δικαστική προστασία για να αρθεί
πιθανολογούμενη παράβαση ή να αποτραπεί περαιτέρω ζημία στα συμφέροντα 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 αίτημα
του. Η προσφυγή κοινοποιείται με την φροντίδα του προσφεύγοντος στον εκπρόσωπο ή τον
αντίκλητο κάθε θιγομένου από τυχόν ολική ή μερική παραδοχή της προσφυγής. Δεν
απαιτείται άσκηση προσφυγής κατά πράξης, η οποία δέχεται εν όλω η 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 δημοσίων
διαγωνισμών.
3. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα 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
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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` ής 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 διάθεση τους.
4. Ο αρμόδιος κατά την προηγούμενη παράγραφο δικαστής μπορεί, με την κατάθεση της
αίτησης και μετά κλήση της αναθέτουσας αρχής προ είκοσι τεσσάρων (24) 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 (24) 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 δημοσίου
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. Διατάζει 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 παράγραφος 4 ΚΠολΔ 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 εκδίκαση τους δεν πρέπει να απέχει πέραν του
τριμήνου από την κατάθεση του δικογράφου.
Αρθρο 172 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
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εσωτερικού δικαίου σχετικό 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.
Αρθρο 173 Αξίωση αποζημίωσης
1. Ο ενδιαφερόμενος ο οποίος αποκλείσθηκε από τη συμμετοχή ή την ανάθεση δημοσίου
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 ΑΚ. 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.
Αρθρο 174 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων
1. Οι αποφάσεις των δικαστηρίων, οι οποίες εκδίδονται κατ` εφαρμογή του παρόντος Κώδικα,
εκτελούνται αφού καταστούν αμετάκλητες με τα συνήθη μέσα αναγκαστικής εκτέλεσης.
2. Αν ο καθ` ού η εκτέλεση της χρηματικής απαίτησης είναι το Ελληνικό Δημόσιο 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.
Αρθρο 175 Συνεργασία των ελληνικών αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
1.Οταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι έχει διαπραχθεί σαφής και κατάφωρη παράβαση
των κοινοτικών διατάξεων, οι οποίες ρυθμίζουν τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
δημοσίου έργου, 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 171 του παρόντος.
2.Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τότε που θατης ζητηθεί
από την αρμόδια να παράσχει τις πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου υπηρεσία
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του Υπουργείου να αποστείλει σε αυτή κάθε σχετικό με την πιθανολογούμενη παράβαση
στοιχείο.
3. Στην περίπτωση που σύμφωνα με την παράγραφο 1β` 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 παράγραφο 1γ` 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 σύνολο 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 το παρόν κεφάλαιο. 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 Δημοσίου και ανακοινώνονται με εγκύκλιο.
6. Ως αρμόδιο Υπουργείο, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, νοείται το Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων`Εργων για τις συμβάσεις δημοσίων έργων, το
Υπουργείο Ανάπτυξης για τις συμβάσεις κρατικών προμηθειών και το Υπουργείο Οικονομίας
και Οικονομικών 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.
Αρθρο 176 Προδιαγραφές και Κανονισμοί Εργων
1.Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων`Εργων εγκρίνονται
προδιαγραφές και κανονισμοί που αναφέρονται στον τρόπο κατασκευής των έργων και στην
ποιότητα, στον τρόπο σύνθεσης και επεξεργασίας, στη χρήση και στον έλεγχο των υλικών
κατασκευής των έργων. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ορίζεται αν οι θεσπιζόμενες
προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές σε κάθε περίπτωση ή ισχύουν προαιρετικά ή ισχύουν ως
ελάχιστα όρια.
2. Για την τήρηση και εφαρμογή των προδιαγραφών και κανονισμών της προηγούμενης
παραγράφου τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων`Εργων επιτρέπεται να διενεργούν ελέγχους στον τόπο παραγωγής των υλικών ή
κατασκευής του έργου και στα μέσα μεταφοράς των υλικών. Σε περίπτωση που
διαπιστώνεται παράβαση, τα όργανα αυτά συντάσσουν σχετική έκθεση και αν διαπιστωθεί
ακαταλληλότητα των υλικών, προβαίνουν στην κατάσχεση αυτών σε οποιονδήποτε και αν
ανήκουν. Για τις παραβάσεις του παρόντος άρθρου οι τεχνικοί υπάλληλοι του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων`Εργων θεωρούνται ανακριτικοί υπάλληλοι και
υπάγονται ως προς τα σχετικά με την αρμοδιότητα αυτή καθήκοντα τους στον Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών.
3. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των κανονιστικών αποφάσεων που
εκδίδονται με εξουσιοδότηση του διώκεται και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα. Επιπλέον, κατά των παραβατών επιβάλλεται με απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων`Εργων πρόστιμο, το οποίο δεν
μπορεί να είναι κατώτερο των οκτακοσίων ογδόντα (880) ευρώ και ανώτερο των εβδομήντα
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τριών χιλιάδων και πεντακοσίων (73.500) ευρώ συνολικά κατά περίπτωση ελέγχου, εφόσον
πρόκειται για παράβαση ή παραβάσεις κανονισμών ή υποχρεωτικών προδιαγραφών που
αναφέρονται στον τρόπο κατασκευής των δημόσιων ή ιδιωτικών έργων, σύμφωνα και με τις
οικείες συμβάσεις και τις εγκεκριμένες μελέτες ή στην ποιότητα, στον τρόπο σύνθεσης και
επεξεργασίας, στη μεταφορά, στη χρήση και στον έλεγχο των υλικών κατασκευής των έργων.
Σε περίπτωση που η παράβαση επηρεάζει ή μπορεί, αιτιολογημένα, να επηρεάσει ουσιαστικά
τις βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα δομικά υλικά και έργα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του π.δ. 334/1994 (ΦΕΚ176 Α`), ιδιαίτερα τη μηχανική αντοχή, την ευστάθεια, την
πυρασφάλεια, την υγιεινή, την υγεία και το περιβάλλον ή την ασφάλεια χρήσης, το πρόστιμο
δεν μπορεί να είναι κατώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ για καθεμία από τις
παραβάσεις αυτές, ανερχόμενο συνολικά κατά περίπτωση ελέγχου μέχρι το
προαναφερόμενο όριο. Το ύψος του προστίμου κλιμακώνεται ανάλογα με τη βαρύτητα της
διαπιστούμενης παράβασης. Τα ποσά αυτά του προστίμου αυξάνονται με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων`Εργων.
4. Ειδικά καθόσον αφορά στον έλεγχο και στις κυρώσεις για το σκυρόδεμα, στην περίπτωση
που διαπιστώνονται παραβάσεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος, όπως κάθε
φορά ισχύει πέραν από αυτές που επισύρουν πρόστιμο κατά το τρίτο εδάφιο της
προηγούμενης παραγράφου, επιβάλλονται κατά εύλογη κρίση και πρόστιμα για καθεμία από
τις παραβάσεις αυτές, πάντοτε με τον περιορισμό του ανώτατου ορίου του συνολικού κατά
έλεγχο προστίμου.
5. Η έκθεση ελέγχου, με μνεία και των τυχόν απόψεων του ελεγχόμενου, υποβάλλεται στον
Προϊστάμενο της αρμόδιας για τον ποιοτικό έλεγχο υπηρεσίας του φορέα ελέγχου. Ο
Προϊστάμενος θεωρεί την έκθεση μέσα σε Προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών και μέσα
στην ίδια Προθεσμία την κοινοποιεί στον ελεγχόμενο, ο οποίος μπορεί μέσα σε ανατρεπτική
Προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών να καταθέσει στην υπηρεσία αυτή τυχόν
αντιρρήσεις του επ` αυτών. Η έκθεση, οι τυχόν αντιρρήσεις, οι επ` αυτών παρατηρήσεις της
υπηρεσίας και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο διαβιβάζονται αμέσως στην αρμόδια Γενική
Διεύθυνση Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων`Εργων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων`Εργων, η οποία εισηγείται στον Υπουργό.
6. Ο Υπουργός αποφαίνεται για τις τυχόν υποβληθείσες αντιρρήσεις, την επιβολή και το ποσό
του προστίμου. Η απόφαση αυτή αποτελεί τίτλο βεβαίωσης στην αρμόδια Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Το πρόστιμο είναι δημόσιο έσοδο και εισπράττεται κατά τον
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Από το έσοδο αυτό αποδίδεται στον Οργανισμό
Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) ποσοστό που καθορίζεται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων`Εργων και Οικονομίας
και Οικονομικών. Με την κοινή απόφαση αυτή καθορίζεται ο τρόπος απόδοσης των σχετικών
ποσών και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Οι αποφάσεις επιβολής προστίμου εφόσον αφορούν
εργοληπτικές επιχειρήσεις κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών
Επαγγελμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων`Εργων.
7.Η ανακοπή κατά της πράξης επιβολής προστίμου ασκείται ενώπιον του τριμελούς
διοικητικού εφετείου, το οποίο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.
8. Η διαδικασία επιβολής της διοικητικής ποινής του προστίμου είναι ανεξάρτητη από την
ποινική ευθύνη. Για την τελευταία αυτή περίπτωση ο Προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας
του φορέα ελέγχου διαβιβάζει την έκθεση ελέγχου, μαζί με τις τυχόν αντιρρήσεις του
ελεγχόμενου και τις επ` αυτών παρατηρήσεις της υπηρεσίας στον αρμόδιο Εισαγγελέα,
αμέσως μετά τη λήξη της Προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων.
9. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται γενικά σε όλα τα έργα, δημόσια και ιδιωτικά.
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Αρθρο 177 Επιθεώρηση των δημοσίων έργων
1.Για τη διαρκή (περιοδική ή έκτακτη) επιθεώρηση των έργων που εκτελούνται από τους
φορείς του δημόσιου τομέα, όπως κάθε φορά ορίζεται, συνιστάται Σώμα Επιθεωρητών
Δημόσιων`Εργων (Σ.Ε.Δ.Ε.), που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων`Εργων.
2.Επιθεωρητές Δημόσιων` Εργων ορίζονται, με ανάθεση καθηκόντων, υπάλληλοι του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων`Εργων ή άλλων Υπουργείων ή
Περιφερειών ή κάθε βαθμίδας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. ή
άλλων νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή αξιωματικοί των ενόπλων
δυνάμεων και συνταξιούχοι του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα που:
α) Ανήκουν σε κατηγορία ΠΕ, αν πρόκειται για μόνιμους υπαλλήλους δημόσιας υπηρεσίας ή
Ν.Π.Δ.Δ. ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή είναι διπλωματούχοι ανώτατου
εκπαιδευτικού ιδρύματος, αν πρόκειται για υπαλλήλους με άλλη σχέση ή για υπαλλήλους
άλλων φορέων του δημόσιου τομέα ή για συνταξιούχους του Δημοσίου ή του ευρύτερου
δημόσιου τομέα, εφόσον διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία λόγω της προϋπηρεσίας τους σε
συγκεκριμένους τομείς ή είναι διπλωματούχοι μηχανικοί Ε.Μ.Π. ή άλλων ισότιμων σχολών,
αν πρόκειται για αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων. β) Εχουν δωδεκαετή τουλάχιστον
υπηρεσία στο Δημόσιο ή σε άλλο φορέα του δημόσιου τομέα ή στις Ενοπλες Δυνάμεις και το
πολύ πενταετή απομάκρυνση από την ενεργό υπηρεσία για τους συνταξιούχους.
γ) Εχουν οκταετή τουλάχιστον βεβαιωμένη εμπειρία σε θέματα που σχετίζονται με την
παραγωγή των έργων και
δ) Εχουν ουσιαστικά προσόντα (όπως κατάρτιση, ήθος) για την εκτέλεση των καθηκόντων
τους και ιδίως ικανότητα στη γρήγορη και διεισδυτική διάγνωση των προβλημάτων που
παρουσιάζονται στις διάφορες φάσεις παραγωγής των έργων και στην αντικειμενική κριτική
των λύσεων που δίνονται στα προβλήματα αυτά. Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου δεν θα
πρέπει να καλύπτουν ποσοστό του συνόλου των θέσεων των επιθεωρητών μεγαλύτερο του
δεκαπέντε τοις εκατό (15%), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους Αξιωματικούς των Ενόπλων
Δυνάμεων ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).
3.Η ανάθεση καθηκόντων γίνεται κατά αποκλειστική απασχόληση με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων`Εργων, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για υπαλλήλους, εκτός από αυτούς που υπηρετούν στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, απαιτείται κοινή απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων`Εργων και του αρμόδιου Υπουργού ή
του αρμόδιου οργάνου διοίκησης.
Εφόσον για την ανάθεση καθηκόντων σε υπαλλήλους απαιτείται μετάθεση τους, αυτή
προηγείται της απόφασης ανάθεσης των καθηκόντων. Αν πρόκειται για συνταξιούχο,
προηγείται πρόσκληση πρόσληψης μέσω του τύπου και του ενημερωτικού δελτίου του Τ.Ε.Ε..
Η ανάθεση καθηκόντων Επιθεωρητή Δημόσιων`Εργων σε δημόσιους υπαλλήλους
Υπουργείων γίνεται για πενταετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. Η ανάθεση
καθηκόντων σε όλους τους άλλους γίνεται για τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται.
Ανάκληση της ανάθεσης καθηκόντων πριν από τη λήξη της θητείας γίνεται μόνο για σπουδαίο
λόγο ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του αρμόδιου για τους
υπαλλήλους της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων`Εργων ή
ύστερα από αίτηση του Επιθεωρητή και αποδοχή της από τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων`Εργων.
4. Ανάθεση καθηκόντων των Επιθεωρητών Δημόσιων Εργων κατά τις διατάξεις του άρθρου
αυτού μπορεί να γίνει σε πενήντα (50) κατ` ανώτατο όριο υπαλλήλους ή αξιωματικούς των
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Ενόπλων Δυνάμεων χωρίς αύξηση των αντίστοιχων οργανικών θέσεων ή συνταξιούχους του
δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Το πιο πάνω ανώτατο όριο του αριθμού των
Επιθεωρητών Δημόσιων`Εργων μπορεί να αυξηθεί με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με
πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων`Εργων.
5. Οι Επιθεωρητές Δημόσιων`Εργων διατηρούν τη θέση από την οποία προέρχονται,
σταδιοδρομούν, εξελίσσονται και ασφαλίζονται κανονικά στην υπηρεσία από την οποία
προέρχονται και γενικά η υπηρεσία τους ως Επιθεωρητών θεωρείται για κάθε συνέπεια ως
υπηρεσία στη θέση και την κατάσταση από την οποία προέρχονται, στην οποία και
επανέρχονται αυτοδίκαια μετά τη λήξη ή τυχόν ανάκληση της ανάθεσης καθηκόντων τους.
Για τη δυνατότητα εξέλιξης του υπαλλήλου, στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα Επιθεωρητή
Δημόσιων Εργων, ο χρόνος της θητείας στη θέση αυτή λογίζεται ότι διανύθηκε σε θέση
Προϊστάμενου Διεύθυνσης, προκειμένου να μπορεί να κριθεί ο υπάλληλος για θέση
Προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης εφόσον έχει συνολική υπηρεσία άνω των είκοσι (20) ετών.
Οι ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή και για τους Επιθεωρητές Ελεγκτές του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
6. Οι Επιθεωρητές Δημόσιων`Εργων που δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου
έχουν, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες και υπόκεινται
στους περιορισμούς που προβλέπονται για τους δημοσίους υπαλλήλους.
7. Το έργο της επιθεώρησης κατευθύνεται, παρακολουθείται, ελέγχεται και γενικά
εποπτεύεται από Εποπτικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής
Γραμματείας Δημόσιων Εργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων
Εργων ως πρόεδρο και τρία μέλη Επιθεωρητές Δημόσιων Εργων, που ορίζονται από τον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και ασκούν τα καθήκοντα τους
αυτά παράλληλα με το έργο της επιθεώρησης, το οποίο αναλαμβάνουν ως Επιθεωρητές
Δημόσιων Εργων. Το Εποπτικό Συμβούλιο υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων εξαμηνιαίες εκθέσεις για την πορεία και
αποτελεσματικότητα της επιθεώρησης και προτείνει μέτρα για τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας της επιθεώρησης και γενικά του ελέγχου. Ο πρόεδρος του Εποπτικού
Συμβουλίου ασκεί όλα τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις καθήκοντα
προϊσταμένου των Επιθεωρητών ΔημόσιωνΕργων. Για τα καθήκοντα αυτά μπορεί να
εξουσιοδοτεί γενικά ή ειδικά τα άλλα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου.
8. Ο τρόπος διεξαγωγής των επιθεωρήσεων, οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των
Επιθεωρητών Δημόσιων Εργων κατά τη διενέργεια επιθεωρήσεων, οι αντίστοιχες
υποχρεώσεις των υπηρεσιών των φορέων κατασκευής των έργων, τα θέματα που σχετίζονται
με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης, οι απαραίτητοι όροι Εχεμύθειας
και χαρακτηρισμού του απορρήτου και γενικά κάθε θέμα, που σχετίζεται με τις βασικές και
γενικές αρχές της επιθεώρησης και της αποτελεσματικότητας του ελέγχου, ρυθμίζεται με την
αριθμ. ΕΔ2α/01/ 71/Φ.Ν. 294/1986 (ΦΕΚ 374 Β`) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων. Η απόφαση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί με πρόταση του
Εποπτικού Συμβουλίου που εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Εργων. Οι Επιθεωρητές Δημόσιων Εργων βοηθούνται στο έργο τους από την
αρμόδια για την επιθεώρηση των έργων οργανική μονάδα της Γενικής Γραμματείας
ΔημόσιωνΕργων, που τους παρέχει την απαραίτητη διοικητική μέριμνα.
9. Οι αρχές ή τα όργανα των φορέων του δημόσιου τομέα, που είναι αποδέκτες των εκθέσεων
ή πορισμάτων επιθεώρησης δημόσιων έργων της ευθύνης τους, υποχρεούνται να
πληροφορούν τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ΔημόσιωνΕργων και το Σ.Ε.Δ.Ε.
για τα μέτρα που έλαβαν ή προτίθενται να λάβουν, αν και εφόσον από την επιθεώρηση
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προκύπτει η ανάγκη λήψης μέτρων, για την περαιτέρω εύρυθμη πορεία παραγωγής του
έργου ή για τους υπεύθυνους της παραγωγής του.
10.Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ΔημόσιωνΕργων, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συνιστώνται Γραφεία του
Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιων Εργων στις έδρες των Περιφερειών του Κράτους. Με την
απόφαση αυτή ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια.
11.Οι Επιθεωρητές Δημόσιων Εργων δεν εξετάζονται και δεν διώκονται για γνώμη που
διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Εξαιρούνται των ανωτέρω, η περίπτωση
δόλου και η παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε
γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι
ανωτέρω Επιθεωρητές διώκονται για πράξεις ή παραλείψεις στις οποίες προέβησαν, κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων τους, μπορούν να παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων με
μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό
αίτημα θα εγκριθεί από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ..
Αρθρο 178 Λαϊκή συμμετοχή στα αναπτυξιακά έργα
1.Για τη λαϊκή συμμετοχή και την αξιοποίηση της λαϊκής αποταμίευσης στην εκτέλεση
δημόσιων έργων, μέσα στα πλαίσια αναπτυξιακών προγραμμάτων περιοχών της χώρας
επιτρέπεται:
α) Η εκτέλεση δημόσιων έργων από εταιρείες λαϊκής βάσης ή συνεταιρισμούς ή επιχειρήσεις
των Ο.Τ.Α. και η συμμετοχή του Δημοσίου στη δαπάνη του έργου με επιχορήγηση ή δάνειο ή
παραχώρηση στην εταιρεία ή στο συνεταιρισμό ή την επιχείρηση για ορισμένο χρόνο της
αποκλειστικής εκμετάλλευσης του έργου ή άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που
συνδέονται με το έργο ή το εξυπηρετούν ή εξυπηρετούνται απ` αυτό. Η επιχορήγηση, το
δάνειο και η παραχώρηση μπορεί να γίνεται και σε συνδυασμό μεταξύ τους.
β) Η εκτέλεση δημόσιων έργων από εταιρείες μικτής οικονομίας στο κεφάλαιο των οποίων
συμμετέχει το Δημόσιο ή άλλοι φορείς του δημόσιου τομέα κατά ποσοστό συνολικά ανώτερο
του πενήντα τοις εκατό (50%). Στις εταιρείες αυτές μπορεί επίσης να γίνεται επιχορήγηση,
δανεισμός ή παραχώρηση της εκμετάλλευσης όπως στην προηγούμενη περίπτωση α`.
2.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
καθορίζονται οι όροι που πρέπει να πληρούν σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση οι εταιρείες
ή συνεταιρισμοί ή επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου. Οι όροι αυτοί αναφέρονται
ιδίως στη νομική μορφή της εταιρείας, στο ποσοστό και τον τρόπο συμμετοχής της λαϊκής
αποταμίευσης στην εταιρεία ή το συνεταιρισμό ή την επιχείρηση, την τυχόν συμμετοχή στις
εταιρείες ευρείας λαϊκής βάσης ή συνεταιρισμούς δήμου ή κοινότητας ή άλλων φορέων του
δημόσιου τομέα ή επιχειρήσεων Ο.Τ.Α., όταν από τις διατάξεις που διέπουν τον φορέα
επιτρέπεται η συμμετοχή αυτή και η συμμετοχή στο κεφάλαιο και εκπροσώπηση του
Δημοσίου ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα στις επιχειρήσεις μικτής οικονομίας. Σε κάθε
περίπτωση, για τη σύσταση τηρούνται οι λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας, που διέπει την
αντίστοιχη νομική μορφή.
Σε περίπτωση που στις πιο πάνω εταιρείες ή συνεταιρισμούς ή επιχειρήσεις συμμετέχει
Ο.Τ.Α., συμπράττει και ο Υπουργός Εσωτερικών στην έκδοση της παραπάνω κοινής
απόφασης.
3. Οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι εταιρείες ή οι συνεταιρισμοί ή οι επιχειρήσεις για
την εκτέλεση έργων, το μέγεθος, η έκταση και το πρόγραμμα των έργων αυτών, η συμμετοχή
του Δημοσίου στη δαπάνη των έργων, το μέρος που θα είναι δωρεάν επιχορήγηση ή δάνειο
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και οι όροι χορήγησης και επιστροφής του δανείου, οι όροι ανάληψης από την εταιρεία ή
συνεταιρισμό ή επιχείρηση τυχόν εκμετάλλευσης των έργων ή άλλων επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, η παρακολούθηση και ο έλεγχος και γενικά κάθε θέμα που αναφέρεται
στην εκπλήρωση του συγκεκριμένου, κάθε φορά, σκοπού ρυθμίζεται με σύμβαση μεταξύ του
Δημοσίου και της εταιρείας ή του συνεταιρισμού ή της επιχείρησης, που καταρτίζεται με
βάση σχετική οικονομοτεχνική μελέτη, ύστερα από διαπραγματεύσεις. Οι βασικοί όροι της
σύμβασης εγκρίνονται προηγουμένως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και του τυχόν κατά
περίπτωση αρμόδιου για το έργο Υπουργού. Το Δημόσιο για την υπογραφή της σύμβασης
αυτής εκπροσωπείται αποκλειστικά από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων`Εργων ή το όργανο που εξουσιοδοτείται απ` αυτόν. Περίληψη της σύμβασης με
μνεία των βασικών της όρων δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων, την τυχόν επιδότηση των επιτοκίων, τη συμμετοχή
του Δημοσίου στο κεφάλαιο εταιρειών μικτής οικονομίας και κάθε άλλη συναφή δαπάνη του
Δημοσίου, εγγράφεται σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό των δημοσίων επενδύσεων. Τα
δάνεια χορηγούνται μέσω πιστοδοτικών οργανισμών, όπως ειδικότερα ρυθμίζεται με την
απόφαση που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος για την έγκριση των βασικών όρων της
σύμβασης.
5. Για τις λοιπές επενδύσεις, της εταιρείας ή του συνεταιρισμού ή της επιχείρησης, εκτός των
έργων για τα οποία ισχύει το άρθρο αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 1262/1982 (ΦΕΚ
70 Α`), όπως εκάστοτε ισχύουν, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις.
6. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων`Εργων μπορεί να εγκρίνει την
εκτέλεση δημόσιου έργου ή τμήματος του από ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με
δαπάνη του και χωρίς καμιά επιβάρυνση του Δημοσίου, ορίζοντας τους όρους με τους
οποίους θα εκτελεσθεί το έργο και θα γίνει η επίβλεψη και παραλαβή από τις αρμόδιες
υπηρεσίες. Για έργα αρμοδιότητας άλλων φορέων η έγκριση γίνεται από το αρμόδιο όργανο
του φορέα.
Αρθρο 179 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Οπου στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα προβλέπεται η έκδοση προεδρικών
διαταγμάτων, αυτά εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων`Εργων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σχετική διάταξη.
2.Με διάταγμα μπορούν να τροποποιούνται οι διατάξεις που αφορούν:
α) Ολα τα ειδικότερα θέματα που αναφέρονται στη δημοπρασία, γενικά ή κατά συστήματα
υποβολής των προσφορών.
β) Στον τρόπο υποβολής και εκτίμησης εναλλακτικών προσφορών.
γ) Στις εγγυήσεις.
δ) Στις υποχρεώσεις αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό.
ε) Στο χρόνο ισχύος των προσφορών.
στ) Στη σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των επιτροπών διαγωνισμού, στις οποίες, όταν
συγκροτούνται για έργα προϋπολογισμού ανώτερου της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ.,
συμμετέχουν εκτός των υπαλλήλων των φορέων του δημόσιου τομέα και εκπρόσωποι των
Ο.Τ.Α., του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (TEE), των φορέων που θα χρησιμοποιήσουν τα
έργα και των εργοληπτικών οργανώσεων. Οι επιτροπές αυτές μπορεί να προβλέπονται κατά
έργα ή κατά φορέα ή ενιαίες για τα έργα περισσότερων φορέων σε επίπεδο νομαρχιακό,
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διανομαρχιακό και εθνικό και να συμπληρώνονται με πρόσθετα μέλη για την περίπτωση
ειδικών ή μεγάλων έργων ή προσφορών με τα συστήματα των περιπτώσεων δ`, στ` και ζ` του
άρθρου 4 του παρόντος και γενικά κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
ζ) Στα όργανα και τη διαδικασία έγκρισης ή ακύρωσης του αποτελέσματος.
η) Στην υποχρέωση των διαγωνιζόμενων, κατά κατηγορίες έργων ή συστήματα προσφορών
να υποβάλουν, εφόσον αυτό προβλέπεται στη διακήρυξη μαζί με τις προσφορές ή σε
ορισμένη Προθεσμία πριν τη δημοπρασία, Τεύχος παρατηρήσεων τους για τη μελέτη με την
οποία δημοπρατείται το έργο γενικά ή για ειδικότερα θέματα που επισημαίνονται με τη
διακήρυξη.
3. Με προεδρικό διάταγμα μπορεί να καθορίζονται διαφορετικά συστήματα προσφοράς
εκτός από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος.
4. Με προεδρικό διάταγμα μπορεί να καθορίζονται και να τροποποιούνται επίσης οι
διατάξεις που αφορούν:
α) στην κατάρτιση των συμβάσεων κατασκευής δημοσίων έργων,
β) στα ποσοστά γενικών εξόδων και οφέλους που εφαρμόζονται κατά περίπτωση,
γ) στις υποχρεώσεις των κοινοπρακτούντων αναδόχων,
δ) στα θέματα των διαφόρων προθεσμιών,
ε) στις υποχρεώσεις και ενέργειες των οργάνων της υπηρεσίας,
στ) στη διαμονή του αναδόχου και στην εκπροσώπηση αυτού,
ζ) στην τήρηση του ημερολογίου του έργου,
η) στην επιβολή και κατάπτωση των ποινικών ρητρών, στη συνομολόγηση ρήτρας πρόσθετης
καταβολής (πριμ) στον ανάδοχο για τη γρηγορότερη από την Προθεσμία περάτωση του έργου
ή μέρους αυτού,
θ) στο σκοπό για τον οποίο δίνεται η προκαταβολή ή μέρος της, στο ύψος της εγγυητικής
επιστολής, στον τρόπο παρακολούθησης για τη χρησιμοποίηση της προκαταβολής, στα
θέματα της τμηματικής απόσβεσης και στα θέματα της επιστροφής του τυχόν αναπόσβεστου
μέρους της προκαταβολής μετά τη λύση ή λήξη της σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο,
ι) στην καταμέτρηση των εργασιών και στους υπόχρεους για την καταμέτρηση,
ια) στην πιστοποίηση και πληρωμή των εργασιών και στην αναθεώρηση τους,
ιβ) στην εφαρμογή της αναθεώρησης των τιμών και ιδίως στον τρόπο διαπίστωσης των
βασικών τιμών, στα όργανα για τη διαπίστωση αυτή με τη δυνατότητα σύστασης ειδικού
συλλογικού οργάνου, στον τρόπο που θα υπολογίζεται η αναθεώρηση για τα υλικά που
πιστοποιούνται πριν ενσωματωθούν ή για τις άλλες ημιτελείς εργασίες, στον περιορισμό της
αναθεώρησης στις περιπτώσεις που δίνονται στον ανάδοχο υλικά ή μηχανήματα από το
φορέα του έργου ή στην εξαίρεση από την αναθεώρηση αποζημιώσεων του αναδόχου από
οποιαδήποτε αιτία,
ιγ) στην απολογιστική εκτέλεση των εργασιών, της οποίας η προμήθεια των υλικών για έργα
του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. γίνεται απευθείας από το φορέα κατασκευής του έργου χωρίς
να απαιτείται γι` αυτό έγκριση ή εξουσιοδότηση των υπηρεσιών των Υπουργείων Οικονομίας
και Οικονομικών και Ανάπτυξης και για τα έργα άλλων φορέων, με βάση τις ειδικές διατάξεις
των φορέων αυτών,
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ιδ) στις τροποποιήσεις του προϋπολογισμού, στον κανονισμό και στην έγκριση τιμών μονάδας
νέων εργασιών,
ιε) στις διαδικασίες για τη διαπίστωση ελαττωμάτων ή ζημιών, στην έκπτωση του αναδόχου,
στον προσδιορισμό των αποζημιώσεων λόγω υπερημερίας του κυρίου του έργου και ζημιών
λόγω ανωτέρας βίας, στην επέμβαση του φορέα κατασκευής του έργου για τη διόρθωση
ελαττωμάτων, στη συνέχιση των εργασιών μετά την έκπτωση,
ιστ) στη διακοπή των έργων και διάλυση των συμβάσεων,
ιζ) στην αξία του εισκομισθέντων υλικών και του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων
σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης,
ιη) στα προσόντα του υποκατάστατου, στις συνέπειες για τον ανάδοχο, στη διαδικασία
έγκρισης της Υποκατάστασης, στα θέματα που σχετίζονται με την Υποκατάσταση μέλους
αναδόχου κοινοπραξίας,
ιθ) στο διακανονισμό της σύμβασης σε περίπτωση θανάτου ή πτώχευσης, στα μέτρα που
λαμβάνονται σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμών του προσωπικού του αναδόχου,
κ) στις Προθεσμίες παραλαβής του έργου, προσωρινής και οριστικής, στον τρόπο που
διενεργείται η παραλαβή, στις συνέπειες της μη εμπρόθεσμης διενέργειας της παραλαβής,
στα θέματα που συνδέονται με τη διοικητική παραλαβή και με ενδεχόμενες παραλαβές
τμημάτων του έργου, στα θέματα που σχετίζονται με τη σύνταξη των επιμετρήσεων του
έργου και την τυχόν επιβολή στον ανάδοχο ειδικών ποινικών ρητρών ή άλλων συνεπειών για
την καθυστέρηση των επιμετρήσεων,
κα) στον καθορισμό κατά κατηγορία έργων του χρόνου συντήρησης, στις συνέπειες
παραμέλησης από τον ανάδοχο της συντήρησης των έργων,
κβ) στη χρήση του έργου πριν από την παραλαβή, στα όρια, στον τρόπο και στον τύπο
παροχής των εγγυήσεων, στην αντικατάσταση των παρακρατήσεων με εγγυητικές επιστολές,
στην απόδοση ή κατάπτωση των εγγυήσεων και εγγυητικών επιστολών,
κγ) στα στοιχεία που τυχόν συνοδεύουν την αίτηση θεραπείας, καθώς και στα θέματα που
αναφέρονται στην εισαγωγή και εισήγηση της αίτησης θεραπείας για γνωμοδότηση στο
Τεχνικό Συμβούλιο στην κλήση και παράσταση του αιτούντος και των λοιπών
ενδιαφερομένων ενώπιον του Συμβουλίου, στην έκδοση και κατάρτιση της γνωμοδότησης
του Συμβουλίου και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια,
κδ) στον καθορισμό καταβολής ποσού ως βραβείου στις αξιολογότερες μελέτες που
υποβάλλονται στο διαγωνισμό στο σύστημα μελέτη - κατασκευή.
5. Τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται σε εκτέλεση των διατάξεων του παρόντος
Κώδικα μπορεί να ρυθμίζουν και τις κατά το χρόνο της έκδοσης τους καταρτισμένες
συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων, εκτός από τα θέματα που αναφέρονται στην
οικονομική δομή των συμβάσεων αυτών. Τα πιο πάνω προεδρικά διατάγματα μπορούν
επίσης να ορίζουν τις διατάξεις που εφαρμόζονται μόνο αν με τις εργολαβικές συμβάσεις δεν
ρυθμίζεται διαφορετικά το αντίστοιχο θέμα.
6. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων`Εργων μπορεί να καθορίζονται οι ελάχιστοι όροι που πρέπει να περιλαμβάνονται
στο συμφωνητικό σύστασης κοινοπραξίας ή Υπεργολαβίας, οι λόγοι για τους οποίους μπορεί
ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής να μην εγκρίνουν τη σύσταση τους, η διαδικασία
έγκρισης τους και κάθε σχετικό θέμα.
Αρθρο 180 Ειδικές ρυθμίσεις, έργα άλλων φορέων
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1. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον παρόντα Κώδικα και τα
διατάγματα που εκδίδονται με εξουσιοδότηση του ασκούνται από τα αρμόδια όργανα ή
συμβούλια του φορέα κατασκευής του έργου σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις του
κάθε φορέα.
2. Καθήκοντα προϊσταμένης αρχής για την εκτέλεση των δημοσίων έργων, αρμοδιότητας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων`Εργων ασκεί ο Υπουργός
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων`Εργων επικουρούμενος από την καθ` ύλην
αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις του Υπουργείου. Με απόφαση
του Υπουργού μπορούν να μεταβιβάζονται οι σχετικές αρμοδιότητες σε υποκείμενα όργανα
και να ορίζεται ο χρόνος έναρξης της άσκησης των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής
από τα νέα όργανα και οι συμβάσεις στις οποίες ασκούνται οι αρμοδιότητες αυτές.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ανατίθεται η
διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης έργου σε οποιαδήποτε οργανωτική μονάδα, Διεύθυνση
ή Ειδική Υπηρεσία Δημόσιων`Εργων (ΕΥΔΕ), της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εργων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων`Εργων.
3. Στα έργα που εκτελούνται από άλλους φορείς, εκτός από τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων`Εργων, μπορεί με διάταγμα, που
εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και
του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, να γίνεται ο ειδικότερος προσδιορισμός των
οργάνων και συμβουλίων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν για τα έργα των φορέων αυτών
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα και να γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές ή
διαφοροποιήσεις των σχετικών διαδικασιών του και των θεμάτων που ρυθμίζονται με τον
παρόντα Κώδικα για την αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων φορέων και έργων. Με το
διάταγμα αυτό μπορεί να ενοποιούνται ή να συντέμνονται και οι διαδικασίες που
αναφέρονται στη διοικητική και δικαστική επίλυση των διαφορών ή να καταργούνται βαθμοί
των διαδικασιών αυτών. Επίσης μπορεί να μεταβιβάζονται και οι αρμοδιότητες του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων`Εργων επί των αιτήσεων θεραπείας, εγκρίσεως
διεξαγωγής διεθνών διαγωνισμών και εγκρίσεως παρεκκλίσεων για τη μελέτη και κατασκευή
έργων.
Αρθρο 181 Παρεκκλίσεις
Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα επιτρέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν.δ. 2386/1953 (ΦΕΚ 111 Α`).
Δεν επιτρέπονται Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του άρθρου 36 εκτός από τις παραγράφους
7 και 10, του άρθρου 37 παράγραφος 1, του άρθρου 43, του άρθρου 53 παράγραφοι 1, 7, 8
και 9, του άρθρου 54, του άρθρου 57 παράγραφος 1, των άρθρων 58, 73, 74, 75, 76 και 77,
καθώς και των άρθρων 92 έως και 110 του παρόντος.
Αρθρο 182 Παραρτήματα
1. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα Παραρτήματα I, III, IV,
VII, VIIA, VIIB, Vlir, X του π.δ. 60/2007, καθώς και τα νέα τυποποιημένα έντυπα που αφορούν
τα έργα που εμπίπτουν στην κοινοτική νομοθεσία και παρατίθενται στα Παραρτήματα Ι, II, III
και VIII έως XI του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1564/2005 της Επιτροπής (L257/1.10.2005).
2. Προσαρτώνται και αποτελούν επίσης αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Κώδικα και οι
ακόλουθες υπουργικές αποφάσεις:
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α) Δ17α/02/115/ΦΝ 443/3.8.20 07(ΦΕΚ 1586 Β` και 2410 Β` Διόρθωση Σφαλμάτων) "Εγκριση
4ης βελτίωσης των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων",
β) Δ15/οικ/24298/28.7.2005 (ΦΕΚ 1105 Β`) "Εκδοση ενημερότητας πτυχίου ... και
πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων", όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Δ15/οικ.1179/07
(ΦΕΚ 106 Β`),
γ) οικ.433/19.9.2000 (ΦΕΚ 1176 Β722.9.2000) "Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και
Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε
Δημόσιου Εργου",
δ) ΔΕΕΠΠ ΟΙΚ.502/13.10.2000 (ΦΕΚ 1265 Β`) "Εφαρμογή Προγραμμάτων Ποιότητας Εργων
(Π.Π.Ε.) στα Δημόσια Εργα και Μελέτες",
ε) ΔΕΕΠΠ ΟΙΚ.4/22.1.2001 (ΦΕΚ 94 Β`) "Σύσταση Ειδικού Σώματος Ελεγκτών Συστημάτων και
Προγραμμάτων Διασφάλισης Ποιότητας Δημόσιων`Εργων",
στ) ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2.3.2001 (ΦΕΚ 266 Β`) "Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη
του έργου",
ζ) Δ14/43309/5.3.2001 (ΦΕΚ 332 Β`) - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 724 Β`/12.6.2001 "Εγκριση
Κανονισμού διενέργειας ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων", όπως τροποποιήθηκε με την
αριθμ. Δ14/45004/01 (ΦΕΚ 793 Β`),
η) ΔΕΕΠΠ/οικ/85/14.5.2001 (ΦΕΚ 686 Β`) "Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας
(ΣΑΥ) και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την
έγκριση μελέτης στα στάδια της οριστικής μελέτης ή και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε
δημόσιο έργο",
θ) ΔΙΠΑΔ/οικ/611/24.7.2001 (ΦΕΚ 1013 Β`) "Οδηγίες υποχρεωτικής εφαρμογής για το
περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση Προγράμματος Ποιότητας Εργου",
ι) ΔΙΠΑΔ/οικ/889/27.11.2002 (ΦΕΚ 16 Β`) "Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού
κινδύνου κατά την κατασκευή Δημόσιων`Εργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ)",
ια) ΔΕΕΠΠ/οικ/110/12.5.2003 (ΦΕΚ 624 Β`) "Τήρηση Βάσης Δεδομένων με τις αστοχίες
μελετών, κατασκευών και συντηρήσεων Δημόσιων`Εργων και τους λόγους που τις
προκάλεσαν",
ιβ) ΔΙΠΑΔ/οικ/501/1.7.2003 (ΦΕΚ 928 Β`) "Εγκριση οδηγιών υποχρεωτικής εφαρμογής για το
περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση Προγράμματος Ποιότητας Μελέτης",
ιγ) ΕΔ2α/01/71/Φ.Ν.294/1986 (ΦΕΚ 374 Β`) "Εγκριση Κανονισμού Επιθεωρήσεων
Δημόσιων`Εργων",
ιδ) 64517/Ε.Υ.Σ. 6195/2.10.2003 (ΦΕΚ 1539 Β`) "Ρύθμιση όλων των θεμάτων σχετικά με τους
ελέγχους ποιότητας στα δημόσια έργα που διενεργούνται από Ειδικό Συμβούλιο, των
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας του, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας", όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 8017/Α.Πλ.1259/07 (ΦΕΚ 260 Β`),
ιε) Δ17γ/08/45/Φ.2.2.1/13.3.2007 (ΦΕΚ 447 Β` και 694 διόρθωση σφαλμάτων), "Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων",
ιστ) 20977/23.8.2007 (ΦΕΚ 1673 Β`) "Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.
3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005".
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3. Προσαρτάται στον παρόντα Κώδικα πίνακας διατάξεων νόμων, διαταγμάτων και
υπουργικών αποφάσεων που κωδικοποιούνται.».
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Καταργούμενες διατάξεις

(32) παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν 3653/2008 ( Α 49 ), το κείμενο της οποίας είχε ως εξής:
Άρθρο 5
Διαχείριση δαπανών του Ε.Π.Ε.Τ.
“1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί
να εγκρί νεται η απευθείας ανάθεση προγραμμάτων, έργων και μελετών, προμήθειας οργάνων και γενικά
εξοπλισμού, εγκατάστασης και λειτουργίας τους, καθώς και μελέτης και εκτέλεσης δημόσιων έργων, που
προβλέπονται στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Τ., από δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου
δημόσιου τομέα, όπως αυ τός οριοθετείται κάθε φορά, κατά παρέκκλιση από τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις, εφόσον το χρηματικό αντικείμενο δεν υπερβαίνει κάθε φορά το ποσό των εκατό χιλιάδων
(100.000) ευρώ, με την επιφύλαξη των κοινοτικών κανόνων που διέπουν τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.
Το ποσό αυτό μπορεί να αυξομειώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο μικών και
Ανάπτυξης».

(33) των παρ. 1, 2, 13, 14 και 15 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 ( Α 45 ), το κείμενο των οποίων είχε ως
εξής:
Άρθρο 25
Επιτάχυνση της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
«1. Για τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών που υπόκεινται
στις διατάξεις του π.δ. 59/2007 και του π.δ. 60/2007, οι υποψήφιοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί μη
συνδρομής λόγων αποκλεισμού στο πρόσωπο τους από τους αναφερόμενους στο άρθρο 45 της Οδηγίας
18/2004. Πριν από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον ανάδοχο, ο υποψήφιος που
ανακηρύσσεται ανάδοχος της σύμβασης προσκομίζει για τη σύναψη της, εντός προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από τη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, τα επί μέρους δικαιολογητικά και έγγραφα σε
σχέση με τα οποία υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείεται και η σύμβαση
συνάπτεται με τον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο με τις ίδιες προϋποθέσεις.
«Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών
προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και εάν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε
προκήρυξη.»
«2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Εργων και Ανάπτυξης καθορίζονται τα είδη και το περιεχόμενο των συμβουλευτικών υπηρεσιών
του Παραρτήματος II Α και II Β του π.δ. 60/2007 και XVIIA και XVIIB του π.δ. 59/2007, οι οποίες δεν
υπάγονται στο ν. 3316/2005. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των ανωτέρω συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής, την οργάνωση και λειτουργία επαγγελματικού μητρώου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών
υπηρεσιών, τα κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων και οι ειδικοί κανόνες που αφορούν τη συγγραφή
υποχρεώσεων των αντίστοιχων προκηρύξεων και τα έγγραφα των αντίστοιχων συμβάσεων».
«13. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μπορεί να προβλέπεται στις προκηρύξεις
συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ότι για τα
αποτελέσματα του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και του σταδίου της αξιολόγησης
της τεχνικής προσφοράς μπορεί να εκδίδεται μια και μόνο εκτελεστή διοικητική πράξη από το κατά
περίπτωση αρμόδιο όργανο. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μπορεί να
προβλέπεται στις προκηρύξεις συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δημοσίων συμβάσεων έργων,
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προμηθειών και υπηρεσιών, ότι για τα αποτελέσματα του σταδίου της αξιολόγησης της οικονομικής
προσφοράς και του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου
μπορεί να εκδίδεται μια και μόνο εκτελεστή διοικητική πράξη από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο.»
«14. Η εγγύηση συμμετοχής που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ανάθεσης έργων, μελετών,
προμηθειών και υπηρεσιών στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων έργων επιστρέφεται στους
συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς εντός τριών (3) ημερών από την παρέλευση της
προθεσμίας για την άσκηση της προβλεπόμενης ενδικοφανούς προσφυγής ή του προβλεπόμενου ένδικου
βοηθήματος ή, σε περίπτωση απόρριψης του προβλεπόμενου ένδικου βοηθήματος, εντός τριών (3)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στην αναθέτουσα αρχή».
«15. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ανάθεσης έργων,
μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο,
χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στις περιπτώσεις που από την προκήρυξη
προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο
εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και
του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της
εγγύησης καλής εκτέλεσης πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και της
σύμβασης. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και σε όλες τις περιπτώσεις
συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων δημόσιων έργων στο πλαίσιο των οποίων έχει χορηγηθεί στον
ανάδοχο η προβλεπόμενη στις διατάξεις του άρθρου 51 της κωδικοποίησης της νομοθεσίας δημοσίων
έργων (κ.ν. 3669/2008), προκαταβολή, κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 25 του ν.
3614/ 2007 όπως ισχύει. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που
έχει κινηθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της έκπτωσης του αναδόχου κατά το άρθρο 61 της
ανωτέρω κωδικοποίησης.»
(34) των παρ. 3 και 4 του άρθρου έβδομου του ν. 3607/2007 ( Α 45 ), το κείμενο των οποίων είχε ως εξής:
“Άρθρο έβδομο
Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας - Κανονισμός
Προμηθειών
[...]
3. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από πρόταση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σε χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από το διορισμό του,
καταρτίζεται και κυρώνεται ο Κανονισμός Προμηθειών της Εταιρείας, ο οποίος ρυθμίζει θέματα ανάθεσης
έργων, μελετών και παροχής υπηρεσιών, καθώς και κάθε σχετικό ζήτημα για τη σύναψη, εκτέλεση και λύση
των ανωτέρω συμβάσεων, με τους περιορισμούς που ορίζονται στα άρθρα 13 και 18 του Καταστατικού της
Εταιρείας.»
«4. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Προμηθειών της Εταιρείας παραμένει σε ισχύ ο κανονισμός
προμηθειών του Κ.Η.Υ.Κ.Υ. Ειδικά και έως την έκδοση του Κανονισμού της Εταιρείας, με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, δύναται να
εγκρίνεται η ανάθεση, από την Η.ΔΙ.ΚΑ, έργων σχετικών με θέματα που αφορούν την οργάνωση και
μηχανογράφηση της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, σε εταιρείες συμβούλων, με
πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, και έως ποσού εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.»

(35) της περίπτ. α της παραγράφου 3 του άρθρου 1, η παράγραφος 1 σημείο Α και η παράγραφος 1
σημείο Β του άρθρου 3, η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007 ( Α 68 ), το κείμενο των οποίων
είχε ως εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
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"α) οι διακηρύξεις δημοπρασιών και προκηρύξεις διαγωνισμών των ως άνω φορέων, εξαιρουμένων των
διαγωνισμών προσλήψεων προσωπικού,»
Άρθρο 3
Κατανομή καταχωρίσεων
Α. Νομαρχιακές εφημερίδες
«1. α)

Οι περιλήψεις των διακηρύξεων και προκηρύξεων του εδαφίου α` της παραγράφου 3 του άρθρου 1
καταχωρίζονται υποχρεωτικά, με κριτήριο την προβλεπόμενη από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 13 του
ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α`) ίση κατανομή, με την αμοιβή που καθορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4
του παρόντος νόμου, από τον αρμόδιο φορέα για λογαριασμό του οποίου δημοσιεύεται η προκήρυξη ή η
διακήρυξη σε τουλάχιστον δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία νομαρχιακές εφημερίδες, οι οποίες
περιλαμβάνονται στην απόφαση του άρθρου 2 και οι οποίες έχουν την έδρα τους στο νομό, που θα λάβει
χώρα η υπηρεσία ή η μελέτη, η προμήθεια αγαθών ή η εκτέλεση έργου, σύμφωνα με το αντικείμενο της
διακήρυξης ή της προκήρυξης.
β) Σε νομούς στους οποίους δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα, αρκεί η δημοσίευση σε δύο τουλάχιστον
εβδομαδιαίες εφημερίδες του νομού στον οποίο θα λάβει χώρα η υπηρεσία ή η μελέτη, η προμήθεια
αγαθών ή η εκτέλεση έργου, σύμφωνα με το αντικείμενο της διακήρυξης ή της προκήρυξης, εφόσον
υπάρχουν.
γ) Αν οι νομοί στους οποίους θα λάβει χώρα η υπηρεσία ή η μελέτη, η προμήθεια αγαθών ή η εκτέλεση
έργου, σύμφωνα με το αντικείμενο της διακήρυξης ή της προκήρυξης, είναι περισσότεροι από έναν, η
δημοσίευση της διακήρυξης ή της προκήρυξης γίνεται σε τουλάχιστον μία ημερήσια νομαρχιακή
εφημερίδα κάθε νομού και μία εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους
σε έναν από τους νομούς στους οποίους θα λάβει χώρα η υπηρεσία ή η μελέτη, η προμήθεια αγαθών ή η
εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με το αντικείμενο της διακήρυξης ή της προκήρυξης.
δ) Σε νομούς η περιφέρεια των οποίων περιλαμβάνει μόνο νησιά, οι κατά τα ανωτέρω δημοσιεύσεις
πρέπει να καταχωρίζονται σε τουλάχιστον δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία νομαρχιακές εφημερίδες
που έχουν την έδρα τους σε δύο τουλάχιστον νησιά.»
Β. Τοπικές εφημερίδες
«1. α) Οι περιλήψεις των προκηρύξεων και διακηρύξεων του εδαφ. α` της παρ. 3 του άρθρου 1
καταχωρίζονται υποχρεωτικά, με κριτήριο την προβλεπόμενη από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 13 του
ν. 2328/1995 ίση κατανομή, με την αμοιβή που καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου,
από τον αρμόδιο φορέα, για λογαριασμό του οποίου δημοσιεύεται η προκήρυξη ή η διακήρυξη, σε
τουλάχιστον μία ημερήσια και μία εβδομαδιαία τοπικές εφημερίδες, οι οποίες περιλαμβάνονται στην
απόφαση του άρθρου 2 και οι οποίες έχουν την έδρα τους σε δήμο ή κοινότητα εντός των Νομών Αττικής
και Θεσσαλονίκης, στους οποίους θα λάβει χώρα η υπηρεσία ή η μελέτη, η προμήθεια αγαθών ή η
εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με το αντικείμενο της διακήρυξης ή της προκήρυξης.
β) Σε δήμους ή κοινότητες, εντός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, που δεν εκδίδεται ημερήσια
εφημερίδα, αρκεί η δημοσίευση σε δύο τουλάχιστον εβδομαδιαίες εφημερίδες του δήμου ή της κοινότητας
που εδρεύει ο φορέας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα στο δήμο ή
την κοινότητα που εδρεύει ο φορέας, αρκεί η δημοσίευση σε μία ημερήσια και μία εβδομαδιαία
εφημερίδα της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Στην περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια
εφημερίδα στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, η δημοσίευση γίνεται σε δύο τουλάχιστον εβδομαδιαίες
εφημερίδες της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.εφόσον υπάρχουν.

γ) Αν οι δήμοι ή οι κοινότητες στους οποίους θα λάβει χώρα η υπηρεσία ή η μελέτη, η προμήθεια αγαθών ή
η εκτέλεση έργου, σύμφωνα με το αντικείμενο της διακήρυξης ή της προκήρυξης, είναι περισσότεροι από

319
έναν, η δημοσίευση της διακήρυξης ή της προκήρυξης γίνεται σε τουλάχιστον μία ημερήσια τοπική
εφημερίδα κάθε δήμου ή κοινότητας και μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, από εκείνες που έχουν την
έδρα τους σε έναν από τους δήμους ή κοινότητες στους οποίους θα λάβει χώρα η υπηρεσία ή η μελέτη, η
προμήθεια αγαθών ή η εκτέλεση έργου, σύμφωνα με το αντικείμενο της διακήρυξης ή της προκήρυξης.
Άρθρο 4
Αμοιβή για την καταχώριση δημοσιεύσεων
«3. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής
και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που
ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Οι εκκρεμείς
κατά τη δημοσίευση του παρόντος διακηρύξεις δημοπρασιών συνεχίζουν και ολοκληρώνονται με το
προγενέστερο νομικό καθεστώς.»
(36) των περιπτ. β και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3489/2006 ( Α 205 ), το κείμενο των
οποίων είχε ως εξής:
Άρθρο 6
Οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας
1. [...]
"β) Ο Κανονισμός Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών.
Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων του Δικαίου της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης
για τις δημόσιες συμβάσεις και των αντίστοιχων διατάξεων ενσωμάτωσης αυτών στο Εθνικό Δίκαιο, οι
συμβάσεις προμηθειών και παροχής κάθε είδους υπηρεσιών, όπως ιδίως υπηρεσιών παροχής συμβουλών,
διαφήμισης και προβολής, που συνάπτει η Εταιρεία, εξαιρούνται από τις νομοθετικής και κανονιστικής
ισχύος διατάξεις που διέπουν τις αντίστοιχες κατηγορίες συμβάσεων των φορέων του Δημοσίου και των
νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως εκάστοτε ισχύουν και
διέπονται αποκλειστικά από τον Κανονισμό Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρείας. Ο εν λόγω
Κανονισμός καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνεται με κοινή απόφαση του
εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι την έγκριση του Κανονισμού
Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών, η Εταιρεία μπορεί να συνάπτει συμβάσεις προμήθειας αγαθών και
παροχής υπηρεσιών ακολουθώντας διαδικασίες που ορίζονται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, κατά
περίπτωση ανάλογα με το αντικείμενο και την αξία της δημοπρατούμενης σύμβασης.
γ) Ο Κανονισμός Εκτέλεσης Έργων.
Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων του Δικαίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις και των αντίστοιχων διατάξεων ενσωμάτωσης αυτών στο Εθνικό
Δίκαιο, οι συμβάσεις εκτέλεσης έργων που συνάπτει η Εταιρεία εξαιρούνται από τις διατάξεις που διέπουν
τις αντίστοιχες κατηγορίες συμβάσεων των φορέων του Δημοσίου και των νομικών προσώπων και
επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως εκάστοτε ισχύουν και διέπονται αποκλειστικά από τον
Κανονισμό Εκτέλεσης Έργων της Εταιρείας. Ο εν λόγω Κανονισμός καταρτίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Μακεδονίας και Θράκης, η οποία
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι την έγκριση του Κανονισμού ΕκτέλεσηςΈργων, η
Εταιρεία μπορεί να συνάπτει συμβάσεις εκτέλεσης έργων ακολουθώντας διαδικασίες που ορίζονται από το
Διοικητικό της Συμβούλιο, κατά περίπτωση ανάλογα με το αντικείμενο και την αξία της δημοπρατούμενης
σύμβασης.»

(37) της περίπτ. (ιθ) της παρ. 2 του άρθρου 5, της περίπτ. (ι) της παρ. 1 του άρθρου 6 ( τεύχος ΔΔΣ ), της
παρ. 10 του άρθρου 7, του εδάφιου δ της παρ. 10 και της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3469/2006 ( Α131 ),
το κείμενο των οποίων είχε ως εξής:
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Άρθρο 5
Δημοσιευτέα ύλη
2. [...]
“ιθ) οι περιλήψεις διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών του
Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που διενεργούν αναθέτουσες αρχές κατά την κείμενη
νομοθεσία,»
Άρθρο 6
Τεύχη της "Εφημερίδος της Κυβερνήσεως
1.[...]
"ι) Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.).»
Άρθρο 7
Καταχώριση της δημοσιευτέας ύλης στα Τεύχη της "Εφημερίδος της Κυβερνήσεως
«10. Στο Τεύχος Δ.Δ.Σ. δημοσιεύονται σε περίληψη όλες οι προκηρύξεις διαγωνισμών δημόσιων έργων,
προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που η
δημοσίευσή τους προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.»
Άρθρο 9
Σύνταξη, περιεχόμενο και αποστολή κειμένων προς δημοσίευση
[...]
«5. Οι περιλήψεις που δημοσιεύονται στο Τεύχος Δ.Δ.Σ. περιλαμβάνουν όλα τα ουσιώδη στοιχεία της
οικείας διακήρυξης και ιδίως: α) την επωνυμία, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και
τηλεομοιοτυπίας της αναθέτουσας αρχής, β) τον αριθμό της προκήρυξης, γ) το είδος της σύμβασης, την
οποία αφορά ο διαγωνισμός, δ) το είδος του διαγωνισμού, τη διαδικασία που επιλέγεται για την ανάθεση
και το κριτήριο της κατακύρωσης, αναλυτικά, ε) τον τίτλο και την περιγραφή όλων των ουσιωδών στοιχείων
του έργου, της προμήθειας ή της υπηρεσίας και ιδίως την ακριβή φύση του έργου της προμήθειας ή της
υπηρεσίας, τις ζητούμενες ποσότητες, τον τόπο παράδοσης και αν οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν
προσφορές για μέρος των προκηρυσσόμενων ποσοτήτων, στ) τη διάρκεια της σύμβασης και λεπτομέρειες
για τη δυνατότητα παράτασης του συμβατικού χρόνου ή αύξησης των συμβατικών ποσοτήτων, ζ) τον
τρόπο, τόπο και χρόνο που μπορεί ο υποψήφιος να αναζητήσει το κείμενο της διακήρυξης ή λοιπές
πληροφορίες, η) τον προϋπολογισμό της σύμβασης, θ) τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να κατατεθούν ή
να σταλούν οι προσφορές και την ακριβή ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας κατάθεσης ή
αποστολής των προσφορών, ι) την ημερομηνία, ώρα και τον τόπο αποσφράγισης των προσφορών, ια)
βασικούς όρους συμμετοχής των υποψηφίων, εφόσον δεν προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, ιβ)
όλους τους ειδικούς περιορισμούς συμμετοχής των υποψηφίων ή αναφορά ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι
περιορισμοί, ιγ) το ύψος των εγγυήσεων που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ιδ) την
αναφορά σε ειδικά στοιχεία που απαιτούνται ως τεχνικές προδιαγραφές ή αναφορά ότι δεν υπάρχουν
τέτοια ειδικά στοιχεία, ιε) το χρονικό διάστημα που ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του, ιστ)
την απαγόρευση ή μη των εναλλακτικών προσφορών, ιζ) βασικούς όρους για τη χρηματοδότηση και την
πληρωμή και ιη) την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφόσον τούτο απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και λοιπές
ημερομηνίες σχετικές με το διαγωνισμό που παράγουν έννομες συνέπειες. Η περίληψη χρονολογείται και
υπογράφεται από το αρμόδιο όργανο και αναφέρει ειδικά την ιδιότητα και το ονοματεπώνυμο του
υπογράφοντος.» [...]
10. "Τα κείμενα που δημοσιεύονται στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) γίνονται δεκτά
και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τήρηση των οριζομένων στο άρθρο 14 του ν. 2672/1998 (Α΄
290).»
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(38) των παρ. 1 -3, του πρώτου εδαφίου της παρ. 9, της παράγραφος 10 του άρθρου 209, η
παράγραφος 5 του άρθρου 223, το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 257, η παράγραφος
7 του άρθρου 265, η παράγραφος 1 του άρθρου 268 του ν. 3463/2006 ( Α 114 ) το κείμενο των οποίων
είχε ως εξής:
Άρθρο 209
Προμήθειες - Υπηρεσίες – Μελέτες
“1. Οι προμήθειες των Δήμων, των Κοινοτήτων, των πάσης φύσεως Συνδέσμων τους, των νομικών τους
προσώπων δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου
Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), όπως ισχύει, με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων
του π.δ. 370/1995 (ΦΕΚ 199 Α΄), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το π.δ. 105/2000 (ΦΕΚ 100 Α΄)
και των αντίστοιχων του π.δ. 57/2000 (ΦΕΚ 45 Α΄).
2. Η παροχή των κάθε είδους υπηρεσιών προς τους φορείς της προηγούμενης παραγράφου, πλην αυτών
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄), ρυθμίζεται με προεδρικό διάταγμα,
που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
Οικονομίας και Οικονομικών.
3. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση
των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκπόνησης μελετών, η απευθείας ανάθεση της
εκπόνησης μελέτης του Δήμου ή Κοινότητας σε πτυχιούχο μελετητή ή μελετητικό γραφείο Α ή Β΄ τάξης
πτυχίου, εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων της μελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το
τριάντα τοις εκατό (30%) του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄ τάξης που κάθε φορά ισχύει για την
αντίστοιχη κατηγορία μελέτης. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, προκύψει μεγαλύτερη αμοιβή
από αυτή που προεκτιμήθηκε και που έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο με την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, η επιπλέον διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του, για εσφαλμένη προεκτίμηση. Οι
διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και από τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα, τα δημοτικά
και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους κάθε είδους συνδέσμους Δήμων και Κοινοτήτων”
[...]
"9.

Οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι Σύνδεσμοι τους, τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα
ιδρύματα τους δύνανται να αναθέτουν απευθείας ή με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό)
παροχή υπηρεσιών, που δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α), σύμφωνα με τις
προβλέψεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), ως προς τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, όπως
αυτά καθορίζονται με τις εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. [...]
«10. Η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση σχετικής
προκήρυξης ρυθμίζεται με ανάλογη εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων του άρθρου 25 των προεδρικών
διαταγμάτων 59/2007 (ΦΕΚ 59 Α) και 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α), όπως ισχύουν.»
[...]
Άρθρο 223
Συμβάσεις Συνεργασίας Φορέων της Τοπικής ΑυτοΔιοίκησης
«5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων
Εργων, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, που παρέχεται μέσα σε
τρεις (3) μήνες αφότου της ζητηθεί, προσδιορίζεται ειδικότερα το πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης
παραγράφου και τα σχετικά με τη διενέργεια του διαγωνισμού, ιδίως δε οι προϋποθέσεις, οι όροι, η
διαδικασία και τα όργανα διενέργειας του διαγωνισμού, οι όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν οι
ανάδοχοι, τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, το περιεχόμενο και η δημοσιότητα της
προκήρυξης, η υποβολή και η εκδίκαση των ενστάσεων, οι βασικοί όροι των συμβάσεων ανάθεσης και
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.»
[...]
Άρθρο 257
Κανονισμοί - Συμβάσεις
2. [..] “Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συντάσσει αντίστοιχους κανονισμούς στο πλαίσιο των ανωτέρω
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κανόνων.»
[...]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 265
Σύσταση - Λειτουργία
«7. Η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών από τις ανώνυμες
εταιρείες Ο.Τ.Α. διενεργείται βάσει κανονισμού, ο οποίος καταρτίζεται από το διοικητικό συμβούλιο της
εταιρείας. Σε αυτόν περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικές με τα αρμόδια όργανα της εταιρείας, τις
προϋποθέσεις και τους όρους ανάθεσης ανάλογα με την εφαρμοζόμενη διαδικασία (ανοικτός, κλειστός
διαγωνισμός, ανάθεση με διαπραγμάτευση) και τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής,
ούτως ώστε να εξασφαλίζονται οι αρχές της διαφάνειας και αντικειμενικότητας, όπως αυτές συνάγονται
από την ισχύουσα νομοθεσία. Για τις αναθέσεις της παραγράφου αυτής, των οποίων ο προϋπολογισμός
υπερβαίνει τα όρια που προβλέπουν οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές οδηγίες, εφαρμόζονται οι διατάξεις
αυτών.»
[...]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 268
«1. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση σε
κοινωφελείς επιχειρήσεις ή σε αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. ή σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. ειδικού
σκοπού, παροχής υπηρεσιών συναφών ή συνδεόμενων με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους, αν ο
προϋπολογισμός του αντικειμένου της ανάθεσης δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων
ευρώ (45.000 Ε), και υπό την προϋπόθεση ότι οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις.
Η συνολική αξία των αναθέσεων Δήμου ή Κοινότητας προς μία επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει
ετησίως το ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000 Ε). Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου
εφαρμόζονται αναλόγως και για τις αναθέσεις στις επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου από τα ιδρύματα, τα
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. και τους συνδέσμους αυτών. Στα ανωτέρω ποσά δεν
περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α..
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης είναι δυνατόν να
αναπροσαρμόζονται τα ποσά της παραγράφου αυτής και να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
για την εφαρμογή της.»
(39) της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3444/2006 ( Α 46 ) το κείμενο της οποίας είχε ως εξής:
Άρθρο 9
Οργανισμός - Εξουσιοδοτήσεις
«3. Με Κανονισμούς που καταρτίζονται από το Δ.Σ. του Αρχείου, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος
Συμβούλου και εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες
ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων και προμήθειας αγαθών, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις της εσωτερικής και της κοινοτικής νομοθεσίας.»
(40) του ν. 3316/2005 ( Α 42), πλην των διατάξεων του άρθρου 2α, της παρ. 2 του άρθρου 11 και των 39
και 40 τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του πδ του άρθρου 83, το κείμενο του οποίου
έχει ως εξής
“ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3316 (ΦΕΚ Α΄ 42/22.2.2005)
Ανάθεση και εκτέλεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.(Διόρθωση σφαλμάτων ΦΕΚ Α 85/7.4.2005).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 1
Εννοιες Ορισμοί
Για την εφαρμογή του νόμου αυτού, οι παρακάτω όροι έχουν τις αντίστοιχες έννοιες:
1. "Δημόσια σύμβαση" είναι η έγγραφη σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας, η οποία συνάπτεται μεταξύ
αναθέτουσας Αρχής της παραγράφου 9 και αναδόχου της παραγράφου 19 και έχει ως αντικείμενο την
εκπόνηση μελέτης ή την παροχή λοιπών υπηρεσιών μηχανικού, όπως αυτή ορίζεται στις κείμενες διατάξεις,
καθώς και την παροχή υπηρεσιών άλλων ελευθέριων επαγγελμάτων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2. Οι
δημόσιες συμβάσεις του νόμου αυτού διακρίνονται σε συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής
υπηρεσιών.
2. α) "Μελέτη" είναι το αποτέλεσμα συστηματικής και αναλυτικής επιστημονικής και τεχνικής εργασίας και
έρευνας σε συγκεκριμένο απλό ή σύνθετο γνωστικό αντικείμενο, που αποβλέπει ιδίως στην παραγωγή
τεχνικού έργου ή στην επέμβαση σε τεχνικό έργο ή αφορά στο σχεδιασμό και την απεικόνιση τεχνικού
έργου ή παραγωγικής διαδικασίας ή σε μεθόδους ανάπτυξης και σχεδιασμού του ευρύτερου χώρου. Η
μελέτη έχει την έκταση και το βάθος που απαιτείται με τη σύμβαση, απεικονίζεται δε και παραδίδεται στην
αναθέτουσα Αρχή με συγκεκριμένη συμφωνημένη μορφή.
β) "Σύμβαση παροχής υπηρεσιών" είναι η σύμβαση στην οποία η παροχή του αναδόχου συνίσταται στην
προσφορά γνώσεων και ικανοτήτων, με τη διάθεση κυρίως συγκεκριμένου επιστημονικού προσωπικού και
άλλων μέσων επί ορισμένου χρόνου, που προσδιορίζεται είτε ημερολογιακά είτε σε συνάρτηση με
ορισμένο γεγονός της διαδικασίας παραγωγής έργου.
Ως συμβάσεις παροχής υπηρεσιών νοούνται ιδίως οι συμβάσεις:
αα) Για τη σύνταξη των τευχών δημόσιου διαγωνισμού ανάθεσης μελέτης ή υπηρεσίας.
ββ) Για τον έλεγχο και την επίβλεψη έργου ή μελέτης, όπως η επίβλεψη προσδιορίζεται στην παράγραφο 3
του άρθρου 25.
γγ) Για την υποστήριξη της υπηρεσίας στη διεξαγωγή ανάθεσης σύμβασης μελέτης, έργου ή υπηρεσίας,
στην επίβλεψη ή έλεγχο μελέτης και στη διοίκηση ή επίβλεψη ή έλεγχο έργου.
3. "Σύνθετη σύμβαση" είναι η σύμβαση που περιλαμβάνει εκπόνηση μελέτης και παροχή υπηρεσιών,
εφόσον αφορούν στο ίδιο έργο και δεν κωλύεται, λόγω σύγκρουσης καθηκόντων ή παραβίασης των αρχών
του υγιούς ανταγωνισμού, η ανάθεσή τους στον αυτό ανάδοχο.
4. "Συμφωνία πλαίσιο" είναι η συμφωνία ορισμένης διάρκειας, που συνάπτεται μεταξύ αναθέτουσας
Αρχής και αναδόχου, με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών ή παροχή υπηρεσιών, όταν δεν μπορούν να
προσδιοριστούν επακριβώς εκ των προτέρων στοιχεία τους, όπως οι χρόνοι έναρξης και λήξης των επί
μέρους μελετών ή υπηρεσιών, οι ακριβείς χώροι εκτέλεσης και ο ακριβής προσδιορισμός του αντικειμένου
της σύμβασης. Με τη συμφωνία πλαίσιο καθορίζονται επί μέρους όροι των συμβάσεων που πρόκειται να
συναφθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8.
5. "Ανοικτή διαδικασία" είναι η διαδικασία ανάθεσης μελέτης ή υπηρεσίας στην οποία μπορεί να υποβάλει
προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος.
6. "Κλειστή διαδικασία" είναι η διαδικασία ανάθεσης μελέτης ή υπηρεσίας στην οποία μπορεί να υποβάλει
αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάθε ενδιαφερόμενος, αλλά προσφορά υποβάλλουν μόνον οι
υποψήφιοι που προεπιλέγονται από την αναθέτουσα Αρχή.
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7. "Διαδικασία με διαπραγμάτευση" είναι η διαδικασία ανάθεσης μελέτης ή υπηρεσίας στην οποία οι
αναθέτουσες Αρχές προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους που επιλέγουν και διαπραγματεύονται τους όρους
της σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς.
8. "Διαγωνισμός μελετών" είναι η διαδικασία με την οποία η αναθέτουσα Αρχή επιδιώκει την εξασφάλιση
μελετών ή σχεδίων, κυρίως στους τομείς της χωροταξίας, της πολεοδομίας, της αρχιτεκτονικής και των
έργων πολιτικού μηχανικού, που επιλέγονται από κριτική επιτροπή μετά από σύγκριση και απονομή
χρηματικών βραβείων.
9. "Αναθέτουσες Αρχές" είναι το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι οργανισμοί
τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) όλων των βαθμών, οι δημοτικές, νομαρχιακές και δημόσιες επιχειρήσεις
κάθε νομικής μορφής, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου και οι ενώσεις κάθε νομικής μορφής που
συγκροτούνται από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα.
"Οργανισμός δημοσίου δικαίου" είναι κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο:
α) Εχει συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος που δεν εμπίπτουν
στο βιομηχανικό ή εμπορικό τομέα.
β) Η δραστηριότητά του χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από το ελληνικό δημόσιο ή από
οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή από άλλο οργανισμό δημοσίου δικαίου ή η διαχείρισή του υπόκειται
σε έλεγχο ασκούμενο από τους οργανισμούς αυτούς ή περισσότερα από τα μισά των μελών του
διοικητικού, του διευθυντικού ή του εποπτικού του συμβουλίου διορίζονται από το ελληνικό
δημόσιο ή οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ.4 άρθρου 34 Ν.3448/2006,ΦΕΚ Α 57/15.3.2006: "Η "Ελληνική Εταιρεία
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης" (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) δεν υπάγεται στις δημοτικές επιχειρήσεις της παρ.
9 του άρθρου 1 του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄)".
10. "Κύριος του έργου" είναι το Δημόσιο ή ένα από τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στην
προηγούμενη παράγραφο, στο οποίο ανήκει το έργο για το οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες των συμβάσεων
των παραγράφων 1 έως 4.
11. "Εργοδότης" είναι η αναθέτουσα Αρχή που καταρτίζει σύμβαση μελέτης ή παροχής υπηρεσιών με τον
ανάδοχο είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό του κυρίου του έργου.
12. "Προϊσταμένη Αρχή" είναι η αρχή ή η υπηρεσία ή το όργανο: α) της αναθέτουσας Αρχής, που διενεργεί
τη διαδικασία ανάθεσης των συμβάσεων των παραγράφων 1 έως 4 και β) του εργοδότη, που εποπτεύει
την εκτέλεση της συναφθείσας σύμβασης, ασκώντας για λογαριασμό του αποφασιστικές αρμοδιότητες,
ιδίως σε θέματα τροποποίησης των όρων της σύμβασης.
13. "Διευθύνουσα Υπηρεσία" είναι η τεχνική υπηρεσία που έχει την αρμοδιότητα διοίκησης της
συναφθείσας σύμβασης, υπό την εποπτεία της Προϊσταμένης Αρχής.
14. "Τεχνικό συμβούλιο" είναι το συλλογικό όργανο που έχει την αρμοδιότητα να γνωμοδοτεί στον
εργοδότη για την έκδοση αποφάσεων, όταν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ή ζητείται από την
Προϊσταμένη Αρχή.
15. "Μελετητής ή πάροχος υπηρεσιών" είναι το φυσικό πρόσωπο που έχει την απαιτούμενη επιστημονική
γνώση και το αναγνωρισμένο από το δίκαιο της επαγγελματικής του έδρας δικαίωμα να εκπονεί μελέτες ή
αντίστοιχα να παρέχει υπηρεσίες των παραγράφων 1 έως 4.
16. "Εταιρεία" ή "γραφείο μελετών" και "εταιρεία" ή "γραφείο παρόχων υπηρεσιών" είναι η
επαγγελματική μονάδα που έχει νομική προσωπικότητα με εταιρική μορφή, διαθέτει κατάλληλη
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επιστημονική και λοιπή στελέχωση και έχει το αναγνωρισμένο από το δίκαιο της έδρας της δικαίωμα να
εκπονεί μελέτες ή αντίστοιχα να παρέχει υπηρεσίες των παραγράφων 1 έως 4.
17. "Σύμβουλος" της υπηρεσίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, δυνάμει συμβάσεως παροχής
υπηρεσιών, υποστηρίζει την υπηρεσία στη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης μελέτης, έργου ή
υπηρεσίας και στη διοίκηση ή επίβλεψη ή έλεγχο μελέτης ή έργου.
18. "Σύνθετη μελέτη" είναι η μελέτη που περιλαμβάνει περισσότερες από μία κατηγορίες μελετών.
19. "Ανάδοχος" είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύμπραξη, που συνάπτει με τον
εργοδότη σύμβαση των παραγράφων 1 έως 4.
20. "Σύμπραξη" είναι η ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων που δεν έχει νομική προσωπικότητα και
συμμετέχει στη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων των παραγράφων 1 έως 4.
21. "Εκπρόσωπος της σύμπραξης" είναι το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται με κοινή δήλωση των μελών της
και έχει την ευθύνη της εκπροσώπησης και του διοικητικού και τεχνικού συντονισμού των μελών για την
παραγωγή σύνθετης μελέτης ή υπηρεσίας.
22. "Προεκτιμώμενη αμοιβή" είναι το προεκτιμώμενο από την αναθέτουσα Αρχή χρηματικό ποσό για την
ολοκλήρωση των προκηρυσσόμενων μελετών ή υπηρεσιών, που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 και
αναφέρεται στην προκήρυξη της διαδικασίας ανάθεσης των συμβάσεων των παραγράφων 1 έως 4.
23. "Συμβατική αμοιβή" είναι το καθοριζόμενο με την προκήρυξη κατ` αποκοπή τίμημα εκάστης των
προκαταρκτικών μελετών και η οικονομική προσφορά του αναδόχου στα λοιπά στάδια των μελετών και
στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
24. "Τελική αμοιβή" είναι το συνολικό ποσό που καταβάλλεται στον ανάδοχο ως αμοιβή για το εκτελεσθέν
αντικείμενο της σύμβασης.
25. "Φυσικό αντικείμενο" της σύμβασης είναι το έργο ή η υπηρεσία, που προσδιορίζεται από αυτήν, ως το
ζητούμενο αποτέλεσμα της σύμβασης.
26. "Μονάδες φυσικού αντικειμένου" είναι οι χαρακτηριστικές για κάθε έργο μοναδιαίες διαστάσεις του,
πολλαπλάσια των οποίων το συνθέτουν και ορίζουν το μέγεθός του κατά κύριο λόγο, όπως χιλιόμετρα
οδού, τετραγωνικά μέτρα κτιρίων, αποτυπώσεων κ.λπ..
27. "Υποστηρικτικές μελέτες και έρευνες" είναι οι επί μέρους μελέτες και έρευνες που είναι απαραίτητες
για το σχεδιασμό έργου ή την παροχή υπηρεσίας, δεν έχουν, όμως, ως αντικείμενο τον ίδιο το σχεδιασμό
του έργου ή την παροχή της υπηρεσίας.
Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής Κατηγορίες μελετών
1. Ο νόμος αυτός ρυθμίζει τη σύναψη και εκτέλεση όλων των δημοσίων συμβάσεων, ανεξαρτήτως αξίας,
για την εκπόνηση μελετών και παροχή λοιπών υπηρεσιών μηχανικού και των άλλων ελευθερίων
επαγγελμάτων των κατηγοριών μελετών της παραγράφου 2, που εμπίπτουν καθ` ύλην στο "Παράρτημα ΙΙ
Α" της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και στο "Παράρτημα XVIIΑ" της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύουν,
όταν οι μελέτες δεν εκπονούνται και οι υπηρεσίες δεν παρέχονται από το προσωπικό της αναθέτουσας
Αρχής. Για τις ανωτέρω συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω Οδηγιών, ο παρών
νόμος εναρμονίζει το εθνικό δίκαιο προς αυτές.
2. Οι μελέτες ή και υπηρεσίες επίβλεψης μελετών και έργων, ανάλογα με το αντικείμενό τους, διακρίνονται
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στις ακόλουθες κατηγορίες:
(1) Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες.
(2) Πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες.
(3) Οικονομικές μελέτες.
(4) Κοινωνικές μελέτες.
(5) Μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας.
(6) Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων.
(7) Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες (διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αποκατάστασης
μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισμών και τοπίου).
(8) Στατικές μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων).
(9) Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες.
(10) Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων
υποδομής αερολιμένων) και κυκλοφοριακές μελέτες.
(11) Μελέτες λιμενικών έργων.
(12) Μελέτες μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων).
(13) Μελέτες υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και
διαχείρισης υδατικών πόρων.
(14) Ενεργειακές μελέτες (θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές, ήπιων μορφών ενέργειας).
(15) Βιομηχανικές μελέτες (προγραμματισμού, σχεδιασμού και λειτουργίας).
(16) Μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και
τοπογραφικές).
(17) Χημικές μελέτες και έρευνες.
(18) Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων.
(19) Μεταλλευτικές μελέτες και έρευνες.
(20) Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες.
(21) Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες.
(22) Εδαφολογικές μελέτες και έρευνες.
(23) Γεωργικές μελέτες (γεωργοοικονομικές, γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού
προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων).
(24) Δασικές μελέτες (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων,δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών
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λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών, δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και
«κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης και λοιπών εργασιών ως την κύρωση τους».
(25) Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.
(26) Αλιευτικές μελέτες.
(27) Περιβαλλοντικές μελέτες.
(28) Μελέτες συστημάτων πληροφορικής και δικτύων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων ή κοινή απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού,
που εκδίδεται μετά από γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, προσδιορίζεται το αντικείμενο κάθε
κατηγορίας και η αντιστοιχία του με το γνωστικό αντικείμενο των μελετητών που δικαιούνται να
εγγραφούν ανά κατηγορία στο μητρώο του άρθρου 39. Με την ίδια απόφαση μπορούν να διαιρούνται ή
ενοποιούνται εν γένει οι παραπάνω κατηγορίες, μετά από γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μητρώου
(Γ.Ε.Μ.) και του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων
Εργων. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα ζητήματα που προκαλούν οι τροποποιήσεις των κατηγοριών,
ιδίως στα Μητρώα του άρθρου 39, στα ισχύοντα πτυχία, στις εκκρεμείς διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
και στις εκκρεμείς συμβάσεις.
4. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημόσιων Εργων και του καθ` ύλην αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να επεκτείνεται εν όλω ή εν μέρει το
πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού και σε δημόσιες συμβάσεις παροχής άλλων υπηρεσιών του
Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και του Παραρτήματος XVII της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ. Με όμοιο
διάταγμα που εκδίδεται μετά από γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος μπορούν να προστίθενται
κατηγορίες μελετών ή υπηρεσιών στις κατηγορίες της παραγράφου 2 και ρυθμίζονται τα ζητήματα που
προκαλεί η σχετική προσθήκη, ιδίως στα Μητρώα του άρθρου 39, στα ισχύοντα πτυχία, στις εκκρεμείς
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και στις εκκρεμείς συμβάσεις.
[..]
Άρθρο 3
Προγραμματική σύμβαση
1. Εφόσον ο κύριος του έργου δεν διαθέτει επαρκή τεχνική στελέχωση για την προετοιμασία, τη διεξαγωγή
της διαδικασίας ανάθεσης και τη διοίκηση μελέτης ή έργου, κυρίως δε για τον καθορισμό των γενικών και
των τεχνικών όρων με τους οποίους θα εκτελεσθεί η σύμβαση, τη διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης
έργου, μελέτης ή υπηρεσίας, την εποπτεία της διοίκησης ή και τη διοίκηση των συμβάσεων, την έγκριση
των μελετών και την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, ζητά από την Αρχή στην οποία υπάγεται ή
από την οποία εποπτεύεται, την άσκηση των ως άνω αρμοδιοτήτων, αν δεν ορίζεται αλλιώς από ειδικές
διατάξεις. Εφόσον η Αρχή αυτή δεν διαθέτει επαρκή τεχνική υπηρεσία, τις σχετικές αρμοδιότητες ασκεί η
Περιφέρεια της έδρας του. Οι σχετικές αρμοδιότητες ασκούνται από τα καθ` ύλην αρμόδια όργανα ή
υπηρεσίες των Αρχών της παραγράφου αυτής.»
2. Αν οι Αρχές της προηγούμενης παραγράφου αδυνατούν να ασκήσουν τις πιο πάνω αρμοδιότητες, ο
κύριος του έργου μπορεί να αναθέτει με προγραμματική σύμβαση σε άλλη αναθέτουσα Αρχή (εντολοδόχο)
μέρος ή το σύνολο αυτών. Στη σύμβαση ορίζονται τουλάχιστον:
α) Το αντικείμενο της σύμβασης, το πρόγραμμα εκτέλεσης της μελέτης ή
υπηρεσίας και η προεκτιμώμενη συνολική δαπάνη.
β) Τα καθήκοντα της εντολοδόχου.
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γ) Ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της σύμβασης δαπανών της εντολοδόχου και οι
λεπτομέρειες της καταβολής της.
δ) Οι Ποινικές ρήτρες και άλλες συνέπειες σε βάρος της εντολοδόχου σε περίπτωση υπαίτιας πλημμελούς
εκπλήρωσης της εντολής.
ε) Οι όροι διαπίστωσης της εκπλήρωσης των καθηκόντων της εντολοδόχου και της λήξης της εντολής.
στ) Ο τρόπος και οι όροι χρηματοδότησης των συμβάσεων που θα αναθέσει η εντολοδόχος αναθέτουσα
Αρχή.
ζ) Οι όροι άσκησης του τεχνικού, οικονομικού και λογιστικού ελέγχου του κυρίου του έργου κατά τις
φάσεις εκπλήρωσης της εντολής.
η) Οι πράξεις και ενέργειες της εντολοδόχου πριν από τις οποίες απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του
κυρίου του έργου.»
3. Η εντολοδόχος ευθύνεται έναντι του κυρίου του έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων της και
έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον με τον κύριο του έργου. Αν στη σύμβαση δεν ορίζεται
διαφορετικά, εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον κύριο του έργου έναντι των τρίτων κατά την
ενάσκηση των καθηκόντων της έως τη λήξη της εντολής. Αποφαινόμενα όργανα της συγκεκριμένης κάθε
φορά σύμβασης είναι τα αρμόδια όργανα της εντολοδόχου.»
4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων μπορεί να καθορίζονται
προδιαγραφές επάρκειας των τεχνικών υπηρεσιών όλων εν γένει των αναθετουσών Αρχών, για την
προετοιμασία, τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης και τη διοίκηση μελέτης ή έργου, ανάλογα με το
είδος, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των έργων.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
'Αρθρο 4
Προκαταρκτικές ενέργειες του κυρίου του έργου για την ανάθεση των συμβάσεων

1. Η διαδικασία για σύναψη σύμβασης μελέτης ή παροχής υπηρεσιών, προϋποθέτει τη δημιουργία
φακέλου έργου, με μέριμνα της υπηρεσίας που έχει την ευθύνη της διεξαγωγής του διαγωνισμού και
έγκριση του οργάνου που έχει την αρμοδιότητα για την ανάθεση της σύμβασης και το οποίο εντάσσει τις
προς ανάθεση συμβάσεις σε πρόγραμμα χρηματοδότησης. Ο φάκελος του έργου συμπληρώνεται και
επικαιροποιείται σε όλα τα στάδια έγκρισης των μελετών και ακολουθεί το έργοέως την οριστική
παραλαβή του και περιλαμβάνει ιδίως:
α) Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου. Το περιεχόμενο του τεύχους αποτελείται κυρίως από την
τεχνική περιγραφή του προς μελέτη έργου με τα κύρια λειτουργικά του χαρακτηριστικά, αναφορά στα
διαθέσιμα στοιχεία και προηγούμενες μελέτες που σχετίζονται με την υπό ανάθεση μελέτη ή υπηρεσία,
αναφορά στις τοπικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες του έργου και της ευρύτερης περιοχής, και ιδίως στις
υφιστάμενες περιβαλλοντικές, αρχαιολογικές και άλλες δεσμεύσεις ως προς το σχεδιασμό του έργου, τις
διαθέσιμες υποστηρικτικές μελέτες (γεωλογικές, γεωτεχνικές κ.λπ.) που απαιτούνται για την προώθηση
της μελέτης και ποσοτικά στοιχεία φυσικού αντικειμένου του, που κατά την εκτίμηση του κυρίου του έργου
απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου και χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των προεκτιμώμενων
αμοιβών.
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β) Την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου.
γ) Το πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και υπηρεσιών.
δ) Την απαιτούμενη δαπάνη, που περιλαμβάνει τις προβλέψιμες επί μέρους
προεκτιμώμενες αμοιβές των μελετών και συναφών υπηρεσιών και την προεκτίμηση
της δαπάνης κατασκευής του έργου.»
2. Η προεκτιμώμενη αμοιβή υπολογίζεται με βάση τις τιμές αμοιβών ανά κατηγορία έργου και μονάδα
φυσικού αντικειμένου, που ορίζονται με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 7 και τα ποσοτικά
στοιχεία του προς ανάθεση έργου, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του
έργου.
Για εργασίες που δεν τιμολογούνται στην υπουργική απόφαση, η προεκτιμώμενη αμοιβή προσδιορίζεται
με βάση τα ποσοτικά στοιχεία του προς ανάθεση έργου και συγκριτικά στοιχεία από αμοιβές συναφών
μελετών.»
3. Για τη διεξαγωγή διαγωνισμού του νόμου αυτού η αναθέτουσα Αρχή εγκρίνει τα αντίστοιχα συμβατικά
τεύχη, που περιλαμβάνουν το φάκελο έργου και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων. Προϋπόθεση για την έναρξη
της διαδικασίας ανάθεσης οριστικής μελέτης είτε μεμονωμένα είτε με άλλα στάδια μελετών είναι η ένταξη
του έργου στον προγραμματικό σχεδιασμό του φορέα.»
4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων ή του κατά περίπτωση
αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται ειδικότερα οι ενέργειες και τα στοιχεία που απαιτούνται για την
προετοιμασία του κυρίου του έργου ανά κατηγορία ή κατηγορίες μελετών και το ειδικότερο περιεχόμενο
του φακέλου του έργου, των προκαταρκτικών μελετών ανά κατηγορία μελέτης των προκαταρκτικών
μελετών και των τεχνικών εκθέσεων των παραγράφων 3α του άρθρου 6 και 4α του άρθρου 7.»
5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων καθορίζονται τα αρχεία
που είναι υποχρεωμένες να τηρούν οι υπηρεσίες που εκτελούν μελέτες, υπηρεσίες και έργα, για την
παροχή πληροφοριών κατά τον προγραμματισμό άλλων έργων και την προεκτίμηση της δαπάνης των
σχετικών συμβάσεων, η πρόσβαση στα αρχεία, η αξιοποίησή τους από άλλες υπηρεσίες και αναθέτουσες
Αρχές, ο συντονισμός των υπηρεσιών, η αρμόδια, για την τήρηση κεντρικού αρχείου και την παροχή
οδηγιών προς τις αναθέτουσες Αρχές, υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εργων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και κάθε σχετικό θέμα.»
6. Ο κύριος του έργου δύναται να αναθέτει την εκτέλεση μέρους ή του συνόλου της προετοιμασίας του
φακέλου του έργου με δημόσια σύμβαση του νόμου αυτού.
7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, που εκδίδεται ύστερα
από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Μελετών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εργων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εγκρίνεται, με
βάση τις ισχύουσες εκάστοτε Τεχνικές προδιαγραφές, κανονισμός προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και
υπηρεσιών, που περιλαμβάνει: (α) ενιαίες τιμές προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών ανά μονάδα φυσικού
αντικειμένου και κατηγορία έργου, με βάση, κυρίως, τα προβλεπόμενα στάδια μελέτης και τις ποσότητες
των ομοίων ή τυποποιημένων φυσικών αντικειμένων, ώστε να αποφεύγεται ο πολλαπλασιασμός της
αμοιβής στην περίπτωση αυτή και (β) ενιαίες τιμές προεκτιμώμενων αμοιβών υπηρεσιών είτε ανά μονάδα
φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου, λαμβάνοντας υπόψη και τις ποσότητες των ομοίων ή
τυποποιημένων φυσικών αντικειμένων ώστε να αποφεύγεται ο πολλαπλασιασμός της αμοιβής στην
περίπτωση αυτή είτε ανά μονάδα χρόνου απασχόλησης των προσώπων (ανθρωπομήνες) που ασχολούνται
με την παροχή της υπηρεσίας, με βάση τα προσόντα και την εμπειρία τους. Μετά την έκδοση της
υπουργικής απόφασης, η εφαρμογή των τιμών του κανονισμού για τον καθορισμό της προεκτιμώμενης
αξίας των συμβάσεων είναι υποχρεωτική για τις αναθέτουσες Αρχές, οι οποίες λαμβάνουν επιπρόσθετα
υπόψη όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν, κατά την κρίση τους, τη συνολική δαπάνη της σύμβασης, ανάλογα
με τα χαρακτηριστικά της και τον επικαιροποιημένο φάκελο του έργου.Οι τιμές του κανονισμού
αναπροσαρμόζονται κάθε έτος, με βάση τον επίσημο δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους.
Μέχρι τις 20 Μαρτίου κάθε έτους αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας

330
Δημόσιων Εργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων σχετικό έγγραφο προς
τους φορείς που αναθέτουν μελέτες και υπηρεσίες του νόμου αυτού. Οι προκηρύξεις που εγκρίνονται μετά
την ημερομηνία αυτή λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την αναπροσαρμογή των τιμών, για τον
προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής.»

Άρθρο 5
Διαδικασίες ανάθεσης μελετών
Η Προϊσταμένη Αρχή επιλέγει, αναλόγως των στοιχείων του φακέλου του έργου και των ιδιαιτεροτήτων της
προς ανάθεση μελέτης, μία εκ των διαδικασιών ανάθεσης των επόμενων παραγράφων:
1. Όταν πρόκειται περί μελέτης σύνθετου έργου που επιδέχεται εναλλακτικές λύσεις, ανατίθενται με την
ίδια προκήρυξη η προκαταρκτική μελέτη και η προμελέτη, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6.
2. Ο κύριος του έργου μπορεί να αναθέσει μεμονωμένα την προκαταρκτική μελέτη, με ανάλογη
προσαρμογή της προκήρυξης της παραγράφου 2 του άρθρου 6 και εφαρμογή των διατάξεων των
παραγράφων 3 έως 6 του ίδιου άρθρου. Στην περίπτωση αυτή οι ανάδοχοι υποβάλλουν τις προκαταρκτικές
μελέτες και τα επιπλέον στοιχεία του φακέλου της τεχνικής προσφοράς του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου 8 του άρθρου 6, χωρίς οικονομική προσφορά. Οι μελέτες αξιολογούνται και βαθμολογούνται
ως προς την προτεινόμενη τεχνική λύση κατά τις διατάξεις της παραγράφου 9α, κατατάσσονται και
καταβάλλεται η ορισθείσα από την προκήρυξη αμοιβή, κατά την παράγραφο 14 του άρθρου 6. Στον
ανάδοχο με την ανώτερη βαθμολογία η αμοιβή καταβάλλεται προσαυξημένη κατά πενήντα τοις εκατό
(50%). Επί ισοβαθμίας η προσαύξηση κατανέμεται μεταξύ των ισοβαθμούντων.
Η διαδικασία της παραγράφου αυτής και της προηγούμενης εφαρμόζεται για μελέτες που ανήκουν κατά
κύριο λόγο σε μία από τις κατηγορίες μελετών υπ` αριθ. 6 (αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων), 8
(στατικές), 9 (μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές), 10 (συγκοινωνιακών έργων), 11 (λιμενικών
έργων) και 13 (υδραυλικές) του άρθρου 2.
3. Όταν πρόκειται περί μελετών κτιριακών έργων και έργων διαμόρφωσης ή ανάπλασης ελεύθερων
κοινόχρηστων χώρων, η προμελέτη και τα μετά από αυτήν στάδια της μελέτης ανατίθενται, με εφαρμογή
των διατάξεων των παραγράφων 7 έως 14 του άρθρου 6. Όπου στο άρθρο αυτό αναφέρεται η προμελέτη
νοούνται αντίστοιχα τα υπολειπόμενα στάδια της μελέτης.
Η διαδικασία αυτή μπορεί να τύχει εφαρμογής, κατόπιν απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής που εκδίδεται
μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου, στις κατηγορίες των μελετών του τελευταίου
εδαφίου της παραγράφου 2, ιδίως αν η μελέτη κρίνεται πρωτότυπη ή παρίσταται επείγουσα ανάγκη
διεκπεραίωσης αυτής.
4. Όταν η φύση της κατηγορίας της μελέτης το επιτρέπει και ο κύριος του έργου εκτιμά ότι, με τη σύνταξη
της προκαταρκτικής μελέτης και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων βοηθητικών μελετών και ερευνών θα
καταστεί δυνατός ο σαφής προσδιορισμός του τεχνικού αντικειμένου της μελέτης, μπορεί να προβεί σε
ενιαία προκήρυξη της προκαταρκτικής και της οριστικής μελέτης, με παράλειψη του ενδιάμεσου σταδίου.
Στην περίπτωση αυτήν εφαρμόζεται αναλόγως η διαδικασία του άρθρου 6 και ως προμελέτη νοείται
αντίστοιχα η οριστική μελέτη.
5. Εφόσον συντρέχει μία από τις παρακάτω περιπτώσεις, είναι δυνατή η προκήρυξη της πλήρους μελέτης ή
επί μέρους σταδίων αυτής, με ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 7:
α) Όταν δεν απαιτούνται τεχνικά στοιχεία άλλα, πέραν των ήδη περιεχομένων στο φάκελο έργου, όπως
κατά κύριο λόγο στις τοπογραφικές μελέτες ή γεωτεχνικές εργασίες.
β) Όταν περιέχονται στο φάκελο του έργου επαρκή τεχνικά στοιχεία, ιδίως μελέτες προηγούμενων
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σταδίων.
γ) Όταν πρόκειται περί μικρού ή απλού έργου ή έργου χωρίς αβεβαιότητες ως προς την τεχνική λύση.
δ) Όταν πρόκειται για έργα που χρηματοδοτούνται από κοινοτικά προγράμματα με περιοριστικές
προθεσμίες απορρόφησης.
ε) Όταν πρόκειται περί μελετών που, κατά τις ισχύουσες προδιαγραφές, εκπονούνται σε ένα στάδιο, όπως
ιδίως των κυκλοφοριακών, οικονομικών και κοινωνικών, ή των μελετών που εκπονούνται κατ` ουσίαν σε
ένα στάδιο, όπως οι χωροταξικές, ρυθμιστικές, πολεοδομικές και ρυμοτομικές.
Στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου αυτής, για την έγκριση της προκήρυξης απαιτείται
προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου και στην περίπτωση δ΄ απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων.
6. Όταν πρόκειται περί μελετών αξιόλογων τεχνικών έργων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που έχουν
ευρύτερη κοινωνική, αρχιτεκτονική, πολεοδομική και περιβαλλοντική σημασία και η λειτουργία τους, ο
όγκος τους ή άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους έχουν επίδραση στο ευρύτερο δομημένο ή φυσικό
περιβάλλον, όπως είναι ιδίως σημαντικά κτιριακά έργα, έργα επαναλαμβανόμενου τύπου, μνημεία ή
μνημειακά έργα, έργα διαμόρφωσης ή ανάπλασης ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων με υπερτοπικό ή
ιστορικό χαρακτήρα ή παρεμβάσεων πολεοδομικού επιπέδου ιδιαίτερης σημασίας η επιλογή του
αναδόχου διενεργείται με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ή διαγωνισμό μελετών. Στους διαγωνισμούς αυτούς
δεν υποβάλλονται οικονομικές προσφορές και η προκήρυξη καθορίζει τουλάχιστον τον αριθμό και το
χρηματικό ποσό των προς απονομή βραβείων, τη σύνθεση της κριτικής επιτροπής, την εξαγορά ή μη
λύσεων πέραν των βραβευομένων από τον κύριο του έργου, την προεκτιμώμενη αμοιβή για την εκπόνηση
του συνόλου της μελέτης και των απαιτούμενων υποστηρικτικών μελετών και την πηγή χρηματοδότησης
του διαγωνισμού και της μελέτης. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων
Εργων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, προσδιορίζονται
ειδικότερα οι περιπτώσεις στις οποίες είναι υποχρεωτική η διενέργεια διαγωνισμού μελετών και κάθε
λεπτομέρεια που αφορά τη διαδικασία προκήρυξης και διενέργειας του διαγωνισμού. Μέχρι την έκδοση
της απόφασης οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί διεξάγονται κατά τις κείμενες περί αυτών διατάξεις.Όταν ο
διαγωνισμός εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ, εφαρμόζονται και οι
σχετικές περί διαγωνισμών μελετών διατάξεις αυτής. Όταν προκηρύσσονται διεθνείς διαγωνισμοί ισχύουν
επίσης οι κανονισμοί της Διεθνούς Ενωσης Αρχιτεκτόνων (UIA).

Άρθρο 6
Ανάθεση προκαταρκτικών μελετών και προμελέτης με την ίδια προκήρυξη.
«1. Για την έναρξη της διαδικασίας σύναψης των συμβάσεων εκπόνησης προκαταρκτικών μελετών και
προμελέτης με την ίδια προκήρυξη απαιτείται να εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή προκήρυξη,
περίληψη της οποίας δημοσιεύεται κατά το άρθρο 12. Όπου στο νόμο αυτόν αναφέρεται ο όρος
"προκαταρκτική μελέτη" νοείται το αντίστοιχο αρχικό στάδιο κάθε κατηγορίας μελέτης, με το οποίο
προσδιορίζεται επαρκώς ο σχεδιασμός του έργου, εφόσον προβλέπεται από τις σχετικές προδιαγραφές ή
την απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 4.
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι έχουν νόμιμο δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 14, με υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δήλωσης κατά το άρθρο 15 παρ.
1 περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού εκ του άρθρου 16 και των λοιπών στοιχείων που ζητούνται με
την προκήρυξη και αποδεικνύουν την εκπλήρωση των προϋποθέσεων ποιοτικής επιλογής κατά το άρθρο
17.
«2. Στην προκήρυξη ορίζονται τουλάχιστον:
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α) Ο κύριος του έργου, η αναθέτουσα Αρχή και τα αρμόδια αποφαινόμενα όργανα.
β) Το αντικείμενο της μελέτης με κάθε δυνατή λεπτομέρεια, όπως προκύπτει από το φάκελο του έργου.
γ) Η κατηγορία πτυχίου, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 2, που απαιτείται για κάθε επί μέρους μελέτη
της σύμβασης, καθώς και η αντίστοιχη τάξη. Η καλούμενη τάξη κάθε πτυχίου καθορίζεται με βάση τις
προεκτιμώμενες αμοιβές για το σύνολο των σταδίων κάθε κατηγορίας.
δ) Η προεκτιμώμενη από την υπηρεσία αμοιβή της προμελέτης, η οποία υπολογίζεται όπως ορίζεται στις
παραγράφους 2 και 7 του άρθρου 4 ή, αν δεν περιλαμβάνονται τιμές στον κανονισμό για τη συγκεκριμένη
κατηγορία μελετών, με υπολογισμό της κατά μήνα απασχόλησης των αναγκαίων προσώπων
(ανθρωπομήνες) και εφαρμογή των διατάξεων περί ενιαίων τιμών προεκτιμώμενων αμοιβών υπηρεσιών
που ορίζονται με την ίδια απόφαση, άλλως η προεκτιμώμενη αμοιβή εκτιμάται από την υπηρεσία, βάσει
όλων των διαθέσιμων στοιχείων.
ε) Ο αριθμός των υποψηφίων στους οποίους θα ανατεθούν οι προκαταρκτικές μελέτες, οι οποίοι δεν
μπορεί να είναι λιγότεροι των τριών, ούτε περισσότεροι των πέντε, αναλόγως του μεγέθους και της
πολυπλοκότητας του έργου.
στ) Η κατ` αποκοπή αμοιβή της προκαταρκτικής μελέτης, στην οποία περιλαμβάνεται η αμοιβή για τις
απαιτούμενες στη φάση αυτή και μόνον υποστηρικτικές μελέτες. Η κατ` αποκοπή αμοιβή μπορεί να
καθορίζεται και με εκτίμηση της σύνθεσης της απαιτούμενης ομάδας εργασίας και του χρόνου
απασχόλησής της.
ζ) Ο πίνακας περιεχομένων του φακέλου του έργου.
η) Η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η διεύθυνση της υπηρεσίας
στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις, η ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημόσιας συνεδρίασης για τον
έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο τρόπος κοινοποίησης των εγγράφων της διαδικασίας
προς τους υποψηφίους.
θ) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία
ανάθεσης της μελέτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 16 και 17.
ι) Τα τεύχη που συνοδεύουν την προκήρυξη και τη σειρά ισχύος τους.
ια) Η προθεσμία παράδοσης της προκαταρκτικής μελέτης.
ιβ) Τα κριτήρια επιλογής στη διαδικασία ανάθεσης των προκαταρκτικών μελετών και της προμελέτης.
ιγ) Τα κριτήρια ανάθεσης των προκαταρκτικών μελετών και της προμελέτης και ο συντελεστής βαρύτητας
ενός εκάστου, καθώς και τα ελάχιστα επιτρεπτά όρια βαθμολόγησης ανά κριτήριο εφόσον κρίνεται
σκόπιμο.
ιδ) Η προθεσμία παράδοσης της προμελέτης, η οποία πρέπει να αναλύεται κατά τα οριζόμενα στην
παράγραφο 1 του άρθρου 27.
ιε) Η προθεσμία και ο τρόπος πρόσβασης στο φάκελο του έργου και παραλαβής των τευχών και λοιπών
στοιχείων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το αντίτιμο για την προμήθειά τους.
ιστ) Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς για την προμελέτη και η απαιτούμενη εγγύηση
συμμετοχής κατά την παράγραφο 7.
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ιζ) Τα προς ανάθεση στάδια και οι προδιαγραφές της μελέτης κατά το άρθρο 11.
ιη) Η δυνατότητα υποβολής και εναλλακτικής προσφοράς στο στάδιο της προκαταρκτικής μελέτης.
3. Η ανάθεση της προκαταρκτικής μελέτης γίνεται στον υποψήφιο που υποβάλλει την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, με τα κριτήρια της παραγράφου 4.
Για την ανάθεση υποβάλλεται τεχνική προσφορά η οποία περιλαμβάνει:
α) Τεχνική έκθεση, που περιλαμβάνει την εκτίμηση του γενικού και ειδικού αντικειμένου της μελέτης,
ανάλυση των επί μέρους ζητημάτων και προτεινόμενες σε γενικές γραμμές λύσεις.
β) Το οργανόγραμμα με την ομάδα μελέτης και τον συντονιστή της, όπου παρουσιάζεται η κατανομή
ευθυνών μεταξύ των μελών της και στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της δράσης της σε εκπονηθείσες
μελέτες και το βαθμό επιτυχίας της κατά τη φάση εκτέλεσης των αντίστοιχων έργων.
γ) Πρόταση μεθοδολογίας, που περιλαμβάνει το γενικό πρόγραμμα εκπόνησης της μελέτης, την κατάτμηση
σε δραστηριότητες, τις εσωτερικές διαδικασίες παραγωγής της μελέτης και χρονοδιάγραμμα όπου
παρουσιάζεται η χρονική κλιμάκωση των δραστηριοτήτων.
4. Τα κριτήρια ανάθεσης προκαταρκτικής μελέτης είναι, κατά φθίνουσα σειρά βαρύτητας, τα ακόλουθα:
α) Η πληρότητα και διεξοδικότητα της εκτίμησης του γενικού και ειδικού αντικειμένου της μελέτης, όπως
προκύπτει από την τεχνική έκθεση.
β) Η αποτελεσματικότητα της ομάδας εκπόνησης της μελέτης, όπως προκύπτει από τη σύνθεσή της και τα
στοιχεία της ομάδας μελέτης, λαμβανομένων κυρίως υπόψη των στελεχών του υποψηφίου και των
αποδεδειγμένα μόνιμων συνεργατών του.
γ) Η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας, όπως προκύπτει από τη σχετική πρόταση του
υποψηφίου.
δ) Η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία του προταθέντος χρονοδιαγράμματος, σε συνδυασμό με τη
στελέχωση της ομάδας μελέτης (και την απασχόληση του υποψηφίου και της ομάδας του από
εκπονούμενες μελέτες και παρεχόμενες υπηρεσίες).
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, που εκδίδεται μετά γνώμη
του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου, καθορίζεται ανώτερο και κατώτερο όριο στα ποσοστά βαρύτητας των
κριτηρίων ανάθεσης. Μέχρι την έκδοση της απόφασης τα ποσοστά ορίζονται με την προκήρυξη.
5. Οι φάκελοι των υποψηφίων περιέχουν, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά και τα πιστοποιητικά
που προβλέπονται στην προκήρυξη, για τη διενέργεια της ποιοτικής επιλογής και της ανάθεσης και
υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι την
καθορισμένη από την προκήρυξη ημέρα και ώρα, κατά την οποία συνεδριάζει δημοσίως η Επιτροπή
Διαγωνισμού. Η Επιτροπή μονογράφει κατ` αρχήν τα στοιχεία που περιέχονται στους φακέλους των
υποψηφίων και αποδεικνύουν το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό κατά το άρθρο 14, την
υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και τα υπόλοιπα οριζόμενα με την προκήρυξη
δικαιολογητικά και τα καταχωρεί στο πρακτικό. Την ίδια ημέρα ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, τις αμέσως
επόμενες εργάσιμες, ελέγχεται η πληρότητα και το νομότυπο των εγγράφων και των προϋποθέσεων
συμμετοχής, αποκλείονται οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καταλληλότητας
και ποιοτικής επιλογής, ολοκληρώνεται η διαδικασία της επιλογής και ανακοινώνεται από τον πρόεδρο της
Επιτροπής ο πίνακας των υποψηφίων που επελέγησαν, κατά το άρθρο 22. Οι φάκελοι των τεχνικών
προσφορών όσων αποκλείονται κατά τη φάση της επιλογής φυλάσσονται κλειστοί, με ευθύνη του
προέδρου, μέχρι την εκδίκαση των ενστάσεων της επόμενης παραγράφου. Οι φάκελοι των τεχνικών
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προσφορών αποσφραγίζονται σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού, που διεξάγεται σε
ημέρα και ώρα που ανακοινώνεται στους υποψηφίους πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, το
περιεχόμενό τους καταγράφεται στο πρακτικό, τα στοιχεία τους μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής
και ελέγχεται η νομιμότητά τους. Σε κλειστές συνεδριάσεις της Επιτροπής οι τεχνικές
προσφορές αξιολογούνται, βαθμολογούνται και οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα. Η διαδικασία
καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής, το οποίο γνωστοποιείται στους υποψηφίους, κατά το άρθρο 22.
Η Προϊσταμένη Αρχή δεν κωλύεται να αποφασίσει την ανάθεση, αν οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια
επιλογής και ανάθεσης είναι λιγότεροι του προκαθορισμένου με την προκήρυξη αριθμού των αναδόχων
της προκαταρκτικής μελέτης.
6. Κατά του πρακτικού επιλογής και ανάθεσης υποβάλλονται ενστάσεις στον πρόεδρο της Επιτροπής
Διαγωνισμού, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση. Επί των ενστάσεων αποφασίζει η
Προϊσταμένη Αρχή, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. Αν γίνει δεκτή ένσταση που αφορά στη
νομιμότητα της συμμετοχής υποψηφίου, η Προϊσταμένη Αρχή διαμορφώνει αναλόγως τη σειρά κατάταξης
και εγκρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Αν η ένσταση ασκήθηκε από αποκλεισθέντα στη φάση της
επιλογής υποψήφιο ή αφορά στον τρόπο βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς, με την απόφασή της η
Προϊσταμένη Αρχή αναπέμπει το πρακτικό στην Επιτροπή Διαγωνισμού με αναλυτικές παρατηρήσεις της
Προϊσταμένης Αρχής, τις οποίες λαμβάνει υπόψη η Επιτροπή Διαγωνισμού, αναβαθμολογεί κατά την
απόφαση και επανυποβάλλει το πρακτικό προς έγκριση.
Σε περίπτωση νέας διαφωνίας, η Προϊσταμένη Αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της
επαναβαθμολογεί και εγκρίνει την ανάθεση.
7. Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, η Προϊσταμένη Αρχή εφαρμόζει τη διαδικασία της
παραγράφου 1 του άρθρου 15. Εφόσον κάποιος από τους αναδόχους αποκλειστεί, για τους λόγους που
αναφέρονται στη διάταξη αυτή, αναπληρώνεται από τους επιλαχόντες κατά τη σειρά της βαθμολογίας
τους. Η σύμβαση συνάπτεται κατά το άρθρο 23 και οι ανάδοχοι καλούνται να προσέλθουν ορισμένη ημέρα
για την υπογραφή της σύμβασης εκπόνησης της προκαταρκτικής μελέτης, με την οποία αναλαμβάνουν την
υποχρέωση να εκπονήσουν και να καταθέσουν, την τελευταία ημέρα της καθορισμένης με την προκήρυξη
προθεσμίας, τη μελέτη και τα υπόλοιπα στοιχεία που συγκροτούν την τεχνική προσφορά για την εκπόνηση
της προμελέτης και την οικονομική τους προσφορά. Κατά την υπογραφή της σύμβασης οι ανάδοχοι
καταθέτουν, επί ποινή αποκλεισμού από τη διαδικασία, εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό
δύο τοις εκατό (2%) επί της κατ` αποκοπήν αμοιβής της προκαταρκτικής μελέτης, όταν ανήκουν στην Α΄ και
Β΄ τάξη πτυχίου και πέντε τοις εκατό (5%) όταν ανήκουν στις υπόλοιπες. Επί συμπράξεων και κοινοπραξιών
μελετητών και εταιρειών / γραφείων μελετών που είναι καταταγμένοι σε διάφορες τάξεις, κατατίθεται
κοινή εγγύηση, στην οποία οι συμπράττοντες / κοινοπρακτούντες που ανήκουν στις τάξεις Α΄ και Β΄
μετέχουν με δύο τοις εκατό (2%) επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της κατηγορίας την οποία καλύπτουν και
πέντε τοις εκατό (5%) εφόσον ανήκουν στις υπόλοιπες.
Η εγγύηση παρέχεται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 24 και εφόσον έχει χρόνο
λήξης πρέπει αυτός να υπερκαλύπτει τουλάχιστον κατά έξι (6) μήνες την προθεσμία παράδοσης της
προκαταρκτικής μελέτης, καταπίπτει δε, υπέρ του κυρίου του έργου, αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα η
προκαταρκτική μελέτη ή αν ο ανάδοχος της προμελέτης δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης. Η εγγύηση συμμετοχής του αναδόχου της προμελέτης αντικαθίσταται κατά την
υπογραφή της σύμβασης με την εγγύηση καλής εκτέλεσης του άρθρου 24, ενώ στους λοιπούς υποψηφίους
επιστρέφεται μετά τη σύναψη της σύμβασης.
8. Η τεχνική προσφορά για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης της προμελέτης υποβάλλεται σε
σφραγισμένο φάκελο και περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού την προκαταρκτική μελέτη του έργου, η
οποία συντάσσεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους της πρόσκλησης και
συνοδεύεται από επαρκώς τεκμηριωμένο προϋπολογισμό της τεχνικής λύσης που προκρίνει ο υποψήφιος
και της εναλλακτικής λύσης. Δεν αξιολογούνται στοιχεία που υποβάλλονται επιπλέον των οριζομένων στην
προκήρυξη. Εφόσον το επιτρέπει η προκήρυξη, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μέχρι μία
εναλλακτική τεχνική και οικονομική προσφορά.
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Με το φάκελο της τεχνικής του προσφοράς ο υποψήφιος υποβάλλει σφραγισμένο απαραβίαστο φάκελο
που περιέχει την αναλυτική οικονομική προσφορά του που περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού,
ανάλυση των επί μέρους αμοιβών: (α) για τον προγραμματισμό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των
αναγκαίων ερευνητικών εργασιών πάσης φύσεως, (β) την εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών, (γ) την
εκπόνηση της Προμελέτης, (δ) της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων όταν απαιτείται και (ε) κάθε
άλλη αμοιβή προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις.
Η οικονομική προσφορά δεν περιλαμβάνει αμοιβές για την εκτέλεση ερευνητικών εργασιών, οι οποίες
ανατίθενται με ιδιαίτερη σύμβαση. Η οικονομική προσφορά συντίθεται, για κάθε επί μέρους κατηγορία,
από τις ποσότητες του φυσικού αντικειμένου που προκύπτουν από την προτεινόμενη λύση και τις
προσφερόμενες τιμές ανά φυσικό αντικείμενο.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων ορίζεται η διαδικασία
φύλαξης των οικονομικών προσφορών που υποβάλλονται κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού, από την
υποβολή μέχρι την αποσφράγισή τους.
9. Κριτήρια ανάθεσης της προμελέτης είναι:
α) Η ποιότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία συνίσταται:
αα) Στην πληρότητα της διερεύνησης εναλλακτικής λύσης.
ββ) Στα χαρακτηριστικά της προτεινόμενης με την προσφορά λύσης, η οποία βαθμολογείται, ανάλογα με
τη φύση του έργου, με βάση ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω υποκριτήρια:
(1) Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της λύσης.
(2) Την αισθητική αξία της λύσης.
(3) Την ευκολία κατασκευής της λύσης.
(4) Τη δαπάνη του έργου, που περιλαμβάνει τη δαπάνη κατασκευής του και, εφόσον ορίζεται στην
πρόσκληση, την ετήσια δαπάνη λειτουργίας και συντήρησης κατά τη διάρκεια ζωής του έργου. Στην
προκήρυξη περιλαμβάνονται συγκεκριμένα οι παράμετροι υπολογισμού της δαπάνης λειτουργίας και
συντήρησης του έργου.
(5) Τον προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησης του έργου.
(6) Τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λύσης.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων καθορίζονται οι επί μέρους
συντελεστές βαρύτητας των ως άνω υποκριτηρίων της τεχνικής προσφοράς, ενώ μπορεί να εξειδικεύονται
ανάλογα με την κατηγορία, το μέγεθος και το είδος έργου ή να προστίθενται και άλλα. Μέχρι την έκδοση
της απόφασης οι συντελεστές βαρύτητας των υποκριτηρίων ορίζονται στην προκήρυξη. Η τεχνική
προσφορά των υποψηφίων βαθμολογείται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και η βαρύτητα του κριτηρίου
αυτού στην τελική βαθμολογία των υποψηφίων ορίζεται σε ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%).
β) Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου για την εκπόνηση της προτεινόμενης από αυτόν κύριας
τεχνικής λύσης και των εναλλακτικών της, εφόσον προβλέπεται η υποβολή τους, που περιλαμβάνει και τις
αμοιβές για απαραίτητες υποστηρικτικές μελέτες και εργασίες. Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου
3 του άρθρου 5, η οικονομική προσφορά αναλύεται λεπτομερώς στα επί μέρους στάδια μελέτης.
«Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά κατά κατηγορία μελέτης απορρίπτεται εφόσον οι ποσότητες του
φυσικού αντικειμένου της προσφοράς δεν αντιστοιχούν στην προτεινόμενη τεχνική λύση.»
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Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων βαθμολογείται σε εκατονταβάθμια κλίμακα με τον τρόπο που
ορίζεται στην προκήρυξη και η βαρύτητα του κριτηρίου αυτού στην τελική βαθμολογία ορίζεται σε
δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων
καθορίζεται ενιαίος τρόπος βαθμολόγησης της οικονομικής προσφοράς. Μέχρι την έκδοση της απόφασης
ο τρόπος βαθμολόγησης ορίζεται στην προκήρυξη.
10. Οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών ανοίγονται την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα σε δημόσια
συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού, μονογράφονται τα στοιχεία τους από τα μέλη της Επιτροπής
Διαγωνισμού και καταγράφεται το περιεχόμενό τους στο πρακτικό. Οι μελέτες και τα λοιπά στοιχεία των
τεχνικών προσφορών ελέγχονται, αξιολογούνται και βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και
καταχωρείται η βαθμολογία στο πρακτικό της Επιτροπής. Η τεχνική προσφορά για την ανάθεση της
προμελέτης βαθμολογείται με τα κριτήρια της παραγράφου 9α και θεωρείται αποδεκτή εφόσον η
βαθμολογία της υπερβαίνει τις εξήντα (60) μονάδες και οι επί μέρους βαθμολογίες των κριτηρίων
ανάθεσης είναι πάνω από τα αντίστοιχα ελάχιστα όρια, όπως καθορίσθηκαν με την προκήρυξη, αλλιώς
απορρίπτεται, η μελέτη επιστρέφεται και ο υποψήφιος αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας χωρίς να
δικαιούται αμοιβή για τη μελέτη.
Το πρακτικό της Επιτροπής μετά την ολοκλήρωσή του κοινοποιείται στους υποψήφιους κατά το άρθρο 22
και κατ` αυτού υποβάλλονται ενστάσεις στον πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, μέσα σε δέκα (10)
ημέρες από την κοινοποίηση. Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή, μετά από γνώμη της
Επιτροπής Διαγωνισμού. Αν γίνει δεκτή ένσταση που αφορά στο νομότυπο της τεχνικής προσφοράς
διαγωνιζομένου, η Προϊσταμένη Αρχή διαμορφώνει με την απόφασή της αναλόγως το πρακτικό, ενώ, αν
αφορά τη βαθμολόγηση, το πρακτικό αναπέμπεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού με αναλυτικές
παρατηρήσεις της Προϊσταμένης Αρχής, σχετικά με τις πλημμέλειες της βαθμολόγησης, η οποία τις
λαμβάνει υπόψη και το διαμορφώνει αναλόγως. Σε περίπτωση νέας διαφωνίας η Προϊσταμένη Αρχή με
ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, αναβαθμολογεί την τεχνική προσφορά.
11. Οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίζονται μετά την οριστικοποίηση του πίνακα της βαθμολογίας των
τεχνικών προσφορών, σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού, η διεξαγωγή της οποίας
γνωστοποιείται εγγράφως στους ενδιαφερόμενους προ πέντε (5) ημερών και καταχωρείται το περιεχόμενό
τους στο πρακτικό.
Η Επιτροπή εξετάζει κατ` αρχήν τις προσφορές κατά την παράγραφο 9β, βαθμολογεί τις προσφορές που
κρίνει αποδεκτές, σταθμίζοντας τη βαθμολογία τους με τη βαθμολογία των τεχνικών προσφορών και
υποβάλλει στην Προϊσταμένη Αρχή το πρακτικό με εισήγηση για τον υποψήφιο που υπέβαλε την πλέον
συμφέρουσα προσφορά.
Επί ισοβαθμίας προκρίνεται ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στην τεχνική προσφορά. Το
πρακτικό κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους κατά τους όρους της προκήρυξης. Ως προς τις ενστάσεις
κατά του πρακτικού της Επιτροπής και την απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εφαρμόζονται αναλόγως οι
διατάξεις της παραγράφου 6.
12. Η Προϊσταμένη Αρχή μπορεί, σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας αναθέσεων του παρόντος άρθρου,
με αιτιολογημένη απόφασή της:
α) Να ανακαλέσει την προκήρυξη και να ακυρώσει το αποτέλεσμα, πριν ή μετά την κατακύρωσή του, αν
συντρέχει παραβίαση των κειμένων διατάξεων, η οποία επηρεάζει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού,
εφόσον δεν μπορεί η παραβίαση να επανορθωθεί με εφαρμογή της επόμενης περίπτωσης.
β) Να ακυρώσει εν μέρει και να επαναλάβει τη διαδικασία ή να αναμορφώσει το αποτέλεσμά της, αν
διαπιστώσει ότι σε κάποιο στάδιο εμφιλοχώρησαν σφάλματα και παραλείψεις, που επηρεάζουν το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
γ) Να ακυρώσει το αποτέλεσμα αν ο συναγωνισμός δεν ήταν επαρκής ή αν υφίστανται βάσιμες ενδείξεις
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ότι υπήρξε συνεννόηση των διαγωνιζομένων για την αποφυγή του πραγματικού συναγωνισμού. Στην
τελευταία αυτή περίπτωση οι συνεννοηθέντες αποκλείονται από την καθ` οιονδήποτε τρόπο εκπόνηση της
προς ανάθεση μελέτης ή των επόμενων σταδίων της και κινείται εναντίον τους υποχρεωτικά, με
πρωτοβουλία της Προϊσταμένης Αρχής, η πειθαρχική διαδικασία.
δ) Να ανακαλέσει την προκήρυξη, αν δεν επιθυμεί πλέον την εκπόνηση της μελέτης ή να μην εγκρίνει το
αποτέλεσμα αν κριθεί ασύμφορο για τον κύριο του έργου ή να επαναπροκηρύξει το διαγωνισμό με
τροποποίηση των αρχικών όρων. Στις περιπτώσεις του εδαφίου αυτού καταβάλλεται η κατ` αποκοπήν
αμοιβή των προκαταρκτικών μελετών.
13. Με την απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής για την ανάθεση της προμελέτης, εγκρίνεται ταυτόχρονα και
η προκαταρκτική μελέτη με τις υποστηρικτικές μελέτες που τυχόν τη συνοδεύουν, μετά από γνώμη του
αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου, όταν αυτή προβλέπεται. Μετά τη Σύναψη της σύμβασης, ο ανάδοχος
υποβάλλει την Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) για την εξασφάλιση θετικής
γνωμοδότησης για την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.), αν απαιτείται.
Αν για την έγκριση της Π.Π.Ε. ή και την προώθηση της Προμελέτης ανεξαρτήτως έγκρισης της Π.Π.Ε.,
προκύψουν από τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων φορέων αναγκαίες μη ουσιώδεις τροποποιήσεις ή
βελτιώσεις στην ανατεθείσα προμελέτη ή τροποποιήσεις που οφείλονται στις εκτελούμενες στη φάση
αυτή υποστηρικτικές εργασίες, ο ανάδοχος καλείται να τις υλοποιήσει στα πλαίσια της σύμβασης, χωρίς
ιδιαίτερο αντάλλαγμα. Αν οι αναγκαίες μεταβολές κρίνονται σημαντικές, εφαρμόζονται οι διατάξεις των
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29, υπό την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές δεν ανατρέπουν ουσιωδώς την
αρχική πρόσκληση και δεν αντιτίθενται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων.
Αν δεν υπάρξει συμφωνία, η σύμβαση διαλύεται αζημίως για τον κύριο του έργου και η προμελέτη
προκηρύσσεται εκ νέου με τις τυχόν ενδεικνυόμενες αλλαγές, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7.
Ανάλογες διαδικασίες ακολουθούνται και στις περιπτώσεις ανάθεσης του άρθρου 7, όταν προκύψουν
τροποποιήσεις του συμβατικού αντικειμένου κατά τη φάση της προμελέτης.
14. Οι προκαταρκτικές μελέτες που κρίθηκαν παραδεκτές κατά την παράγραφο 10 παραλαμβάνονται από
την Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά το άνοιγμα και τη βαθμολόγησή τους, ανεξαρτήτως αν ανατεθεί η
προμελέτη, περιέρχονται στην κυριότητα της αναθέτουσας Αρχής και καταβάλλεται η ορισθείσα αμοιβή.

'Αρθρο 7
Ανάθεση οριστικής μελέτης ή άλλων
σταδίων εκτός προκαταρκτικών μελετών
1. Για την ανάθεση της οριστικής μελέτης χωρίς αξιολόγηση προκαταρκτικών μελετών όπως και των
μελετών της παρ. 5 του άρθρου 5, ο εργοδότης συντάσσει προκήρυξη, η οποία δημοσιεύεται κατά το
άρθρο 12. Η διαδικασία ανάθεσης που ακολουθείται είναι είτε η ανοικτή είτε η κλειστή, αναλόγως της
πολυπλοκότητας του μεγέθους και της εξειδικευμένης εμπειρίας που απαιτείται για την εκπόνηση της
μελέτης.
2. Στην προκήρυξη ορίζονται τουλάχιστον:
α) Ο κύριος του έργου, η αναθέτουσα Αρχή και τα αρμόδια αποφαινόμενα όργανα.
β) Το αντικείμενο της μελέτης, όπως προκύπτει από τον επικαιροποιημένο φάκελο έργου, με κάθε δυνατή
λεπτομέρεια και οι προδιαγραφές της μελέτης, κατά το άρθρο 11.
γ) Η κατηγορία πτυχίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2, που απαιτείται για κάθε επί μέρους
μελέτη της σύμβασης, καθώς και η αντίστοιχη τάξη. Η καλούμενη τάξη κάθε πτυχίου καθορίζεται με βάση
τις προεκτιμώμενες αμοιβές για το σύνολο των σταδίων κάθε κατηγορίας με το προεδρικό διάταγμα της
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παραγράφου 7 του άρθρου 39.
(δ) Η προεκτιμώμενη από την υπηρεσία αμοιβή των προς ανάθεση σταδίων της μελέτης που υπολογίζεται
σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 7 του άρθρου 4 ή, εφόσον στον κανονισμό της παραγράφου 7 του
άρθρου 4 δεν περιλαμβάνονται τιμές, με ανάλυση σε ανθρωπομήνες και εφαρμογή των διατάξεων περί
ενιαίων τιμών προεκτιμόμενων αμοιβών υπηρεσιών που ορίζονται με την ίδια απόφαση, άλλως εκτιμάται
από την υπηρεσία βάσει όλων των διαθέσιμων στοιχείων.
Στην προεκτιμώμενη αμοιβή περιλαμβάνεται και η αμοιβή για τον προγραμματισμό, επίβλεψη και
αξιολόγηση των τυχόν απαιτούμενων υποστηρικτικών εργασιών, ενώ ορίζεται ο κωδικός αριθμός της
πίστωσης, από την οποία θα χρηματοδοτηθεί η εκπόνηση των προς ανάθεση σταδίων.
ε) Ο πίνακας περιεχομένων του φακέλου του έργου.
στ) Η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης (ανοικτή ή κλειστή), η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής των
προσφορών και η διεύθυνση, στην οποία γίνεται η υποβολή, καθώς και ο τρόπος κοινοποίησης των

εγγράφων της διαδικασίας.
ζ) Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα άρθρα 16 και 17, το περιεχόμενο του φακέλου της τεχνικής προσφοράς και ο τρόπος
σύνταξης της οικονομικής προσφοράς.
η) Τα τεύχη που συνοδεύουν την προκήρυξη και η σειρά ισχύος τους.
θ) Η προθεσμία παράδοσης της μελέτης, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 27.
ι) Η προθεσμία και ο τρόπος πρόσβασης στο φάκελο του έργου και παραλαβής των τευχών και λοιπών
στοιχείων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το αντίτιμο για την προμήθειά τους.
ια) Τα κριτήρια επιλογής και τα κριτήρια ανάθεσης της μελέτης και η βαρύτητα ενός εκάστου, καθώς και τα
ελάχιστα όρια βαθμολόγησης ανά κριτήριο εφόσον κρίνεται σκόπιμο.
ιβ) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς και η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Η εγγύηση συμμετοχής έχει χρόνο ισχύος που υπερκαλύπτει τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα το χρόνο σχύος
της προσφοράς, πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 24 και το ποσοστό της
ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού της προεκτιμώμενης αμοιβής του προς ανάθεση σταδίου.
ιγ) Σε περίπτωση εφαρμογής της κλειστής διαδικασίας, τον αριθμό των υποψηφίων που προτίθεται να
καλέσει για την υποβολή προσφορών, που δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από πέντε (5) ούτε περισσότεροι
από δέκα (10).
3. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι έχουν νόμιμο δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 14, καταθέτοντας προσφορά, που περιλαμβάνει:
α) υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 15 παρ. 1 και τα υπόλοιπα απαιτούμενα κατά την προκήρυξη στοιχεία,
όπως ορίζονται στα άρθρα 15, 16 και 17,
β) φάκελο τεχνικής και
γ) φάκελο οικονομικής προσφοράς.
Σε περίπτωση κλειστής διαδικασίας, φάκελο τεχνικής και οικονομικής προσφοράς υποβάλλουν μόνον όσοι
επιλέγονται κατά το στάδιο της ποιοτικής επιλογής μετά από πρόσκληση της αναθέτουσας Αρχής και μέσα
στην προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 13.
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4. Η ανάθεση της σύμβασης γίνεται στον υποψήφιο που υποβάλλει την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, με εφαρμογή των κριτηρίων της παραγράφου 6. Για το σκοπό της ανάθεσης
υποβάλλονται τεχνικές και οικονομικές προσφορές. Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει:
α) Τεχνική έκθεση για τη συγκεκριμένη μελέτη, στηριζόμενη στα υπάρχοντα στοιχεία του
επικαιροποιημένου φακέλου του έργου, με επισήμανση των τυχόν προβλημάτων και εισήγηση του τρόπου
επίλυσής τους.
β) Οργανόγραμμα με την ομάδα μελέτης και τον συντονιστή της, όπου παρουσιάζεται η κατανομή ευθυνών
μεταξύ των μελών της και στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της δράσης της σε εκπονηθείσες μελέτες
και το βαθμό επιτυχίας της κατά τη φάση εκτέλεσης των αντίστοιχων έργων.
γ) Εκθεση με περιγραφή της μεθοδολογίας, με την οποία ο ενδιαφερόμενος θα παράσχει τις ζητούμενες
υπηρεσίες, που περιλαμβάνει το γενικό πρόγραμμα εκπόνησης της μελέτης με κατάτμηση σε επί μέρους
δραστηριότητες, τις εσωτερικές διαδικασίες παραγωγής της μελέτης, το χρονοδιάγραμμα όπου
παρουσιάζεται η χρονική κλιμάκωση των δραστηριοτήτων, τον τρόπο αξιοποίησης του εξοπλισμού και
πληροφορίες για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου εκτελεσθεισών συμβάσεων μελετών και
τον τρόπο εφαρμογής τους.

5. Η οικονομική προσφορά συντίθεται για κάθε επί μέρους κατηγορία μελέτης "σύμφωνα με τις διατάξεις
των παραγράφου 7" του άρθρου 4 και περιλαμβάνει τις αμοιβές για την εκπόνηση των μελετών και για τον
προγραμματισμό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των αναγκαίων ερευνητικών εργασιών πάσης φύσεως,
ενώ δεν μπορεί να περιλαμβάνει αμοιβές για την εκτέλεση ερευνητικών εργασιών, οι οποίες ανατίθενται
με ιδιαίτερη σύμβαση.
Κατ` εξαίρεση, είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται αμοιβές για την εκτέλεση ερευνητικών εργασιών στην
προεκτιμώμενη αμοιβή και αντίστοιχα στην οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων σε περίπτωση
σύνθετης μελέτης, όταν η προεκτιμώμενη αμοιβή των ερευνητικών εργασιών δεν υπερβαίνει ποσοστό 15%
της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής. Στην περίπτωση αυτή τίθεται στην προκήρυξη της σύμβασης η
προβλεπόμενη ποσότητα μονάδων φυσικού αντικειμένου των ερευνητικών εργασιών και η προεκτιμώμενη
αξία τους (στο σύνολο και ανά μονάδα) και οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν προσφορά επί της αξίας αυτής
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η πληρωμή των εργασιών αυτών γίνεται με βάση τις προσφερθείσες
τιμές και την εκτελεσθείσα ποσότητα μονάδων φυσικού αντικειμένου, κατόπιν υποβολής σχετικής
επιμέτρησης από τον ανάδοχο, η οποία θεωρείται από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Για
την υπόλοιπη, μη εκτελεσθείσα, ποσότητα μονάδων δεν καταβάλλεται αμοιβή στον ανάδοχο.
6. Τα κριτήρια ανάθεσης των μελετών της παραγράφου 1 είναι τα ακόλουθα:
α) Η πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του γενικού και ειδικού αντικειμένου της μελέτης, όπως
προκύπτει από την τεχνική έκθεση της παραγράφου 4α και τα λοιπά τεχνικά πλεονεκτήματα της
προσφοράς.
β) Η οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας εκπόνησης της μελέτης, όπως προκύπτει από την
σύνθεσή της και τα στοιχεία αυτής, λαμβανομένων κυρίως υπόψη των στελεχών και των αποδεδειγμένα
μόνιμων συνεργατών, η διαπιστωμένη ικανότητα του συντονιστή της ομάδας στην εξεύρεση τεχνικών
λύσεων και το πέραν του βασικού, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, διατιθέμενο για την εκτέλεση της
σύμβασης πρόσθετο στελεχικό δυναμικό του, η αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας του,
η αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία του προταθέντος χρονοδιαγράμματος, σε συνδυασμό με τη
στελέχωση της ομάδας μελέτης (και την απασχόληση του υποψηφίου και της ομάδας του από
εκπονούμενες μελέτες και παρεχόμενες υπηρεσίες).
γ) Η οικονομική προσφορά.
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Η βαρύτητα του ανωτέρω υπό α΄ κριτηρίου στο σύνολο της βαθμολογίας είναι τριάντα πέντε τοις εκατό
(35%), του υπό β΄ κριτηρίου σαράντα τοις εκατό (40%) και του υπό γ΄ κριτηρίου είκοσι πέντε τοις εκατό
(25%). Σε περίπτωση τήρησης της κλειστής διαδικασίας η βαρύτητα του υπό α΄ κριτηρίου είναι τριάντα
πέντε τοις εκατό (35%), του υπό β΄ κριτηρίου τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) και του υπό γ΄ κριτηρίου
τριάντα τοις εκατό (30%).
Στις περιπτώσεις που πρόκειται να ανατεθεί μελέτη με συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή κατώτερη των
εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, στα κριτήρια ανάθεσης περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και η γνώση
των ιδιαίτερων συνθηκών του τόπου εκτέλεσης του προς μελέτη έργου,"εκτός αν, κατά τη γνώμη του
οικείου τεχνικού συμβουλίου και ως εκ της φύσεως της μελέτης, το κριτήριο αυτό δεν μπορεί να
εφαρμοσθεί".

Η βαρύτητα του κριτηρίου αυτού στο σύνολο της βαθμολογίας είναι είκοσι τοις εκατό (20%). Στην
περίπτωση αυτή η βαρύτητα του υπό στοιχείο β΄ της παραγράφου αυτής κριτηρίου μειώνεται σε είκοσι
τοις εκατό (20%).
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων καθορίζεται ενιαίος τρόπος
βαθμολόγησης της οικονομικής προσφοράς. Μέχρι την έκδοση της απόφασης ο τρόπος βαθμολόγησης
ορίζεται στην προκήρυξη.
7. Επί ανοικτής διαδικασίας οι φάκελοι των υποψηφίων περιέχουν, επί ποινή αποκλεισμού, τα
δικαιολογητικά και τα πιστοποιητικά που προβλέπονται στην προκήρυξη για τη διενέργεια τόσο της
ποιοτικής επιλογής όσο και της ανάθεσης. Επί κλειστής διαδικασίας υποβάλλεται φάκελος που περιέχει τα
δικαιολογητικά και στοιχεία που ορίστηκαν στην προκήρυξη για τη διενέργεια της επιλογής.
Οι φάκελοι υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι την καθορισμένη
ημέρα και ώρα του διαγωνισμού, κατά την οποία η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση,
ελέγχει τα στοιχεία που αποδεικνύουν το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το άρθρο 14, την
υπεύθυνη δήλωση και τα λοιπά δικαιολογητικά που τυχόν απαιτούνται από την προκήρυξη για την
απόδειξη εκπλήρωσης των προϋποθέσεων ποιοτικής επιλογής, καταγράφει το περιεχόμενό τους στο
πρακτικό και τα μονογράφει. Την ίδια ημέρα ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, τις αμέσως επόμενες εργάσιμες,
ελέγχεται η πληρότητα και το νομότυπο των εγγράφων και των προϋποθέσεων συμμετοχής, αποκλείονται
όσοι υποψήφιοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καταλληλότητας και ποιοτικής επιλογής και
ολοκληρώνεται η διαδικασία της επιλογής. Όταν εφαρμόζεται κλειστή διαδικασία, επιλέγονται βάσει των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 17 οι πλέον κατάλληλοι υποψήφιοι στον αριθμό που
προβλέπεται στην προκήρυξη ή μικρότερο, αν δεν υπάρξει ικανός αριθμός κατάλληλων υποψηφίων. Το
σχετικό πρακτικό κοινοποιείται στους υποψήφιους κατά το άρθρο 22. Κατά του πρακτικού χωρούν
ενστάσεις, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Επί των ενστάσεων αποφασίζει η
Προϊσταμένη Αρχή, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών
από την υποβολή τους.
8. Στην περίπτωση που εφαρμόζεται η ανοικτή διαδικασία και ανεξάρτητα από την υποβολή ενστάσεων, η
Επιτροπή Διαγωνισμού ανοίγει την ίδια ημέρα, ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, τις αμέσως επόμενες
εργάσιμες, τους φακέλους των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων που έγιναν δεκτοί, ενώ οι φάκελοι
των υποψηφίων που αποκλείσθηκαν παραμένουν σφραγισμένοι και φυλάσσονται, με μέριμνα της
Επιτροπής Διαγωνισμού, έως ότου παρέλθει η σχετική προθεσμία ή οι αποκλεισθέντες υποψήφιοι
δηλώσουν γραπτώς ότι παραιτούνται του δικαιώματος υποβολής ενστάσεων. Η Επιτροπή σημειώνει
συνοπτικά στο πρακτικό το περιεχόμενο των φακέλων και τα μέλη της μονογράφουν κάθε φύλλο των
στοιχείων της τεχνικής προσφοράς. Ο έλεγχος των τεχνικών προσφορών και η βαθμολόγησή τους, με την
εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης, διεξάγεται σε κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής. Μετά την έκδοση
της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής επί των ενστάσεων κατά του πρακτικού επί των τυπικών
δικαιολογητικών, αφού ληφθεί υπόψη η κρίση της, ολοκληρώνεται το πρακτικό με τη βαθμολογία της
τεχνικής προσφοράς και τη σχετική αιτιολογία και κοινοποιείται στους υποψήφιους κατά το άρθρο 22. Οι
τεχνικές προσφορές θεωρούνται αποδεκτές εφόσον η συνολική βαθμολογία τους υπερβαίνει τις εξήντα
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(60) μονάδες της εκατονταβάθμιας κλίμακας και οι επί μέρους βαθμολογίες των κριτηρίων ανάθεσης είναι
πάνω από τα αντίστοιχα ελάχιστα όρια όπως καθορίζονται με την προκήρυξη, αλλιώς απορρίπτονται και ο
υποψήφιος αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας.
Σε περίπτωση κλειστής διαδικασίας η αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί εγγράφως, μετά την εκδίκαση των
ενστάσεων και την οριστικοποίηση της διαδικασίας επιλογής, τους διαγωνιζόμενους που επελέγησαν να
υποβάλουν εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 την τεχνική και
οικονομική προσφορά τους και τα λοιπά στοιχεία που ζητούνται από την προκήρυξη για τη διενέργεια της
διαδικασίας ανάθεσης. Για τη διαδικασία ανάδειξης του αναδόχου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις
της παραγράφου αυτής που ισχύουν για την ανοιχτή διαδικασία.
9. Κατά του πρακτικού ελέγχου και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών υποβάλλονται ενστάσεις στον
πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση. Επί των ενστάσεων
αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. Αν γίνει δεκτή ένσταση για
το νομότυπο της τεχνικής προσφοράς διαγωνιζομένου, η Προϊσταμένη Αρχή διαμορφώνει αναλόγως το
πρακτικό. Αν η ένσταση αφορά στη βαθμολόγηση, το πρακτικό αναπέμπεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού
με αναλυτικές παρατηρήσεις της Προϊσταμένης Αρχής σχετικά με τις πλημμέλειες της βαθμολόγησης, η
οποία τις λαμβάνει υπόψη και το διαμορφώνει αναλόγως.
10. Μετά την οριστικοποίηση της βαθμολογίας των τεχνικών προσφορών, τόσο στην ανοικτή όσο και στην
κλειστή διαδικασία, σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού που γνωστοποιείται εγγράφως
στους υποψήφιους προ πέντε (5) ημερών, αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές και καταχωρείται το
περιεχόμενό τους στο πρακτικό.
«Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά κατά κατηγορία μελέτης απορρίπτεται εφόσον οι ποσότητες του
φυσικού αντικειμένου της προσφοράς δεν αντιστοιχούν στο αντικείμενο της μελέτης όπως προκύπτει από
τα στοιχεία του εδαφίου β` της παραγράφου 2.»
Η Επιτροπή Διαγωνισμού βαθμολογεί τις οικονομικές προσφορές και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης
στον υποψήφιο που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά, με στάθμιση της βαθμολογίας των
τεχνικών και των οικονομικών προσφορών. Επί ισοβαθμίας προκρίνεται ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη
βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς. Το πρακτικό κοινοποιείται στους υποψήφιους κατά το
άρθρο 22 και η προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατ΄ αυτού είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Επί των
ενστάσεων διατυπώνει τη γνώμη της η Επιτροπή και τη διαβιβάζει, μαζί με το πρακτικό, στην Προϊσταμένη
Αρχή, που αποφασίζει για την έγκριση ή μη του αποτελέσματος με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής. Οι
διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 6 εφαρμόζονται ανάλογα.
11. Αν δεν καταστεί δυνατή η ανάθεση στον πρώτο κατά σειρά βαθμολογίας υποψήφιο, επειδή δεν πληροί
τις προϋποθέσεις ανάληψης της μελέτης ή δεν κατέθεσε εμπρόθεσμα την εγγύηση καλής εκτέλεσης, η
Προϊσταμένη Αρχή μπορεί να κατακυρώσει το διαγωνισμό στο δεύτερο κατά σειρά βαθμολογίας υποψήφιο
ή και στον τρίτο, στην περίπτωση που και ο δεύτερος δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις.
Άρθρο 8
Συμφωνίες πλαίσιο
1. Η διαδικασία ανάθεσης εκπόνησης μελετών ή παροχής υπηρεσιών με συμφωνία πλαίσιο εφαρμόζεται
μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου, όταν πρόκειται να παραχθεί σύνολο
όμοιων μελετών ή υπηρεσιών, για τις οποίες δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων στοιχεία, όπως ιδίως ο
ακριβής προσδιορισμός των επί μέρους συμβάσεων, οι χρόνοι έναρξης και λήξης εκπόνησης των επί
μέρους μελετών ή παροχής υπηρεσιών, όπως και οι ακριβείς χώροι στους οποίους θα εκτελεσθούν οι
συμβάσεις, μπορούν όμως να καθορισθούν οι τιμές και ενδεχομένως οι ποσότητες αυτών. Οι Συμφωνίες
πλαίσιο συνάπτονται ιδίως για την εκτέλεση εργασιών υποστηρικτικών μελετών.
2. Για την ανάθεση των συμφωνιών πλαίσιο εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 7, εκτός αν
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ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του άρθρου αυτού. Η συμφωνία πλαίσιο συνάπτεται με έναν ανάδοχο
μελέτης ή υπηρεσίας, ο οποίος, ανάλογα με τις απαιτήσεις της προκήρυξης, μπορεί να καλύπτει μία
κατηγορία μελέτης του άρθρου 2 ή περισσότερες, σε σύμπραξη ή κοινοπραξία και διαθέτει τα
απαιτούμενα από την προκήρυξη προσόντα. Η διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο προσδιορίζεται στα τεύχη
του διαγωνισμού και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.
3. Η προεκτιμώμενη αμοιβή της συμφωνίας πλαίσιο που ορίζεται στην προκήρυξη, είναι το μέγιστο δυνατό
οικονομικό αντικείμενο όλων των επί μέρους συμβάσεων που προβλέπεται να συναφθούν μέσα στη
χρονική περίοδο ισχύος της και εφόσον υπερβαίνει το όριο εφαρμογής της κοινοτικής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ
και 2004/17/ΕΚ περίληψη της προκήρυξης, που συντάσσεται κατά τα οικεία υποδείγματα των ως άνω
Οδηγιών δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Στη διαδικασία καλούνται να λάβουν μέρος όλες οι τάξεις πτυχίου κάθε κατηγορίας μελετών του άρθρου 2
μεταξύ της τάξης πτυχίου που προσδιορίζεται από το μέσο μέγεθος προεκτιμώμενης αμοιβής των επί
μέρους συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν, όπως εκτιμάται από την αναθέτουσα Αρχή και το
εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής της συμφωνίας πλαισίου.
Η προεκτιμώμενη αμοιβή κάθε συμφωνίας πλαισίου με αναθέτουσα Αρχή οργανισμό αυτοδιοίκησης α΄ και
β΄ βαθμού, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ. Δεν
επιτρέπεται η σύναψη επί μέρους σύμβασης αξίας μεγαλύτερης του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της
συμβατικής αξίας της συμφωνίας πλαίσιο, ούτε η σύναψη νέας επί μέρους σύμβασης εάν δεν έχει
εκτελεσθεί τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των συμβάσεων που έχουν ήδη ανατεθεί βάσει
αυτής.
Η μέγιστη αξία των συμφωνιών - πλαισίων που συνάπτονται κατ` έτος απαγορεύεται να υπερβαίνει σε
ποσοστό το 20% των εγκεκριμένων ετήσιων πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής για μελέτες και υπηρεσίες,
με εκτίμηση τριετίας. Στον περιορισμό αυτό δεν υπόκεινται οι συμφωνίες - πλαίσιο που συνάπτονται για
την προετοιμασία του φακέλου έργου ή έργων, κατά το άρθρο 4 του παρόντος, εφόσον η προσφυγή σε
αυτές δεν γίνεται καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να νοθεύει τον ανταγωνισμό.
Η προεκτιμώμενη αμοιβή κάθε συμφωνίας πλαισίου με αναθέτουσα Αρχή οργανισμό αυτοδιοίκησης α΄
και β΄ βαθμού, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ. Δεν
επιτρέπεται η σύναψη επί μέρους σύμβασης αξίας μεγαλύτερης του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της
συμβατικής αξίας της συμφωνίας πλαίσιο, ούτε η σύναψη νέας επί μέρους σύμβασης εάν δεν έχει
εκτελεσθεί τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των συμβάσεων που έχουν ήδη ανατεθεί βάσει
αυτής.
4. Η προκήρυξη για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο περιλαμβάνει πέραν των στοιχείων του άρθρου 7,
ιδίως:
α) Το μέγιστο αριθμό επί μέρους συμβάσεων που θα συναφθούν.
β) Περιγραφή του συνολικού τεχνικού αντικειμένου και, εφόσον είναι δυνατό, το αντικείμενο των επί
μέρους συμβάσεων.
γ) Τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο.
δ) Το χρονικό διάστημα, από την πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για την υπογραφή των επί
μέρους συμβάσεων.
5. Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς περιέχει:
α) Οργανόγραμμα της ομάδας μελέτης ή της ομάδας παροχής των υπηρεσιών και του συντονιστή της, με
κατανομή ευθυνών μεταξύ των μελών της, στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της δράσης της σε
εκπονηθείσες μελέτες ή παρασχεθείσες υπηρεσίες αντίστοιχα και το βαθμό επιτυχίας της κατά τη φάση
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εκτέλεσης των αντίστοιχων έργων.
β) Πρόταση μεθοδολογίας που περιλαμβάνει το γενικό πρόγραμμα εκπόνησης της μελέτης ή υπηρεσίας, με
προσέγγιση του αντικειμένου που περιλαμβάνει η συμφωνία πλαίσιο και τις διαδικασίες παραγωγής της
μελέτης.
6. Η ανάθεση των συμφωνιών πλαίσιο γίνεται στον υποψήφιο που προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά. Για την ανάδειξη της προσφοράς αυτής χρησιμοποιούνται τα παρακάτω
κριτήρια:
α) Η οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας εκπόνησης της μελέτης ή της ομάδας παρόχου
υπηρεσίας, όπως προκύπτει από τη σύνθεσή της και τα στοιχεία αυτής, λαμβανομένων κυρίως υπόψη των
στελεχών και των αποδεδειγμένα μόνιμων συνεργατών του υποψηφίου, η διαπιστωμένη ικανότητα του
συντονιστή της ομάδας στην εξεύρεση τεχνικών λύσεων και το, πέραν του βασικού όπως προβλέπεται στη
διακήρυξη, διατιθέμενο για την εκτέλεση της σύμβασης πρόσθετο στελεχικό δυναμικό του, καθώς και η
αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας του.
β) Η οικονομική προσφορά.
Η υποβληθείσα προσφορά απορρίπτεται αν παραβιάζει τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 4.
Η βαρύτητα των δύο κριτηρίων επί της συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων ορίζεται σε εβδομήντα
πέντε τοις εκατό (75%) και σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αντίστοιχα.
Με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται μετά γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου κατ` εξουσιοδότηση της
παρ. 6 του άρθρου 7 ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο βαθμολογείται η οικονομική προσφορά.
7. Η συμφωνία πλαίσιο και οι επί μέρους συμβάσεις της συνάπτονται ως εξής:
Μετά την επιλογή και ανάθεση κατά τις διατάξεις του άρθρου 7, η Προϊσταμένη Αρχή κοινοποιεί την
κατακυρωτική απόφαση στον επιλεγέντα ανάδοχο με πρόσκληση για την υπογραφή της συμφωνίας, μέσα
σε προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Κατά την υπογραφή της
συμφωνίας πλαίσιο οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στο διαγωνισμό επιστρέφονται και
αντικαθίστανται με Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης που υπολογίζονται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του
συνολικού ποσού της σύμβασης συμφωνίας πλαίσιο.
Όταν, κατά τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας πλαίσιο, προκύψει ανάγκη παροχής των υπηρεσιών που
αποτελούν το αντικείμενό της, καλείται, με γραπτή πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ο ανάδοχος
να υπογράψει, μέσα στην ορισμένη από την προκήρυξη προθεσμία, τη σύμβαση για την εκτέλεση του
αντικειμένου της επί μέρους σύμβασης μελέτης ή υπηρεσίας με τους όρους της συμφωνίας πλαίσιο. Αν η
τεθείσα προθεσμία παρέλθει άπρακτη, καταπίπτει η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η Διευθύνουσα
Υπηρεσία κινεί τις διαδικασίες κήρυξης έκπτωτου του αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 33. Με την
υπογραφή της σύμβασης κατατίθεται, συμψηφιζόμενη με την ήδη κατατεθειμένη, εγγύηση καλής
εκτέλεσης κατά το άρθρο 24, υπολογιζόμενη επί του ποσού της συγκεκριμένης σύμβασης, αλλιώς
θεωρείται ότι ο ανάδοχος αρνήθηκε τη σύναψή της.
8. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι περί εκτέλεσης των συμβάσεων διατάξεις του νόμου αυτού,
όπως εξειδικεύονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της συμφωνίας πλαίσιο.

Άρθρο 9
Διαδικασία ανάθεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών
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1. Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών της παρ. 2β του άρθρου 1 μπορούν να ανατίθενται από τον κύριο του
έργου: α) σε έργα και υπηρεσίες συγχρηματοδοτούμενες από κοινοτικές πηγές χρηματοδότησης, όταν
τούτο υπαγορεύεται από τους κανόνες διαχείρισης των κοινοτικών κονδυλίων ή β) σε κάθε περίπτωση
αιτιολογημένης αδυναμίας των αναθετουσών αρχών να ανταποκριθούν στα καθήκοντα που αντιστοιχούν
στις ανατιθέμενες συμβάσεις. Για την έγκριση της σχετικής προκήρυξης στην ως άνω β` περίπτωση,
απαιτείται, επί ποινή ακυρότητας της διαδικασίας ανάθεσης, η έκδοση γνωμοδότησης του τεχνικού
συμβουλίου του αρμόδιου Υπουργείου ή της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εργων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, αν στο αρμόδιο Υπουργείο δεν υφίσταται τεχνικό
συμβούλιο. Με τη γνωμοδότησή του το τεχνικό συμβούλιο μπορεί να υποχρεώσει την αναθέτουσα αρχή,
πριν από την έγκριση της προκήρυξης της σύμβασης, να τηρήσει τη διαδικασία του άρθρου 3 παρ. 1.
2. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών τηρείται είτε η ανοικτή είτε η κλειστή διαδικασία. Η
κλειστή διαδικασία ενδείκνυται κυρίως όταν πρόκειται να ανατεθεί σύμβαση με αντικείμενο πολύπλοκο ή
μεγάλο ή εξειδικευμένο.Για τη διεξαγωγή της διαδικασίας συντάσσεται και εγκρίνεται από την
Προϊσταμένη Αρχή προκήρυξη, περίληψη της οποίας, συντασσόμενη κατά τα αντίστοιχα υποδείγματα των
οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ, δημοσιεύεται κατά το άρθρο 12. Στη διαδικασία μπορούν να
συμμετέχουν όσοι έχουν νόμιμο δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14,
καταθέτοντας προς τούτο προσφορά, η οποία περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά και στοιχεία των άρθρων
15, 16 και 17, όπως εξειδικεύονται στην προκήρυξη και τους φακέλους τεχνικής και οικονομικής
προσφοράς.
Στην περίπτωση της κλειστής διαδικασίας υποβάλλουν φάκελο τεχνικής και οικονομικής προσφοράς μόνο
οι επιλεγέντες κατά τη φάση της επιλογής υποψήφιοι.
3. Στην προκήρυξη ορίζονται τουλάχιστον:
α) Ο κύριος του έργου, η αναθέτουσα Αρχή και τα αρμόδια αποφαινόμενα όργανα.
β) Το αντικείμενο της σύμβασης, όπως προκύπτει από τον επικαιροποιημένο φάκελο του έργου, με κάθε
δυνατή λεπτομέρεια και οι προδιαγραφές των υπηρεσιών κατά το άρθρο 11.
γ) Η προεκτιμώμενη από την υπηρεσία αμοιβή των υπηρεσιών, που υπολογίζεται αναλυτικά σύμφωνα με
τον κανονισμό της παρ. 7 του άρθρου 4, αλλιώς η προεκτιμώμενη αμοιβή εκτιμάται από την υπηρεσία
βάσει όλων των διαθέσιμων στοιχείων. Ορίζεται επίσης ο κωδικός αριθμός της πίστωσης από την οποία
χρηματοδοτείται η σύμβαση.
δ) Η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης, η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής των προσφορών, η
διεύθυνση, στην οποία γίνεται η υποβολή και ο τρόπος κοινοποίησης των εγγράφων της διαδικασίας.
ε) Τα κριτήρια επιλογής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία, μεταξύ των οποίων και τα
απαιτούμενα πτυχία και οι λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης.
στ) Τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης και η βαρύτητα ενός εκάστου, καθώς και τα ελάχιστα όρια
βαθμολόγησης ανά κριτήριο εφόσον κρίνεται σκόπιμο.
ζ) Ο τρόπος διαμόρφωσης της οικονομικής προσφοράς των υποψηφίων.
η) Τα τεύχη που συνοδεύουν την προκήρυξη και η σειρά ισχύος τους.
θ) Η προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον απαιτείται από τη φύση των προς ανάθεση υπηρεσιών.
ι) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς και η υποβολή εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό, με χρόνο ισχύος
που υπερκαλύπτει τουλάχιστον κατά ένα μήνα το χρόνο ισχύος της προσφοράς. Η εγγύηση συμμετοχής
ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού της προεκτιμώμενης αμοιβής και εκδίδεται κατά τις
διατάξεις του άρθρου 24.
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ια) Η τήρηση κλειστής ή ανοικτής διαδικασίας. Εφόσον επιλεγεί η κλειστή, ορίζεται ο αριθμός των
επιλεγόμενων υποψηφίων οι οποίοι δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από πέντε και περισσότεροι από δέκα.
4. Η ανάθεση της σύμβασης γίνεται στον υποψήφιο που υποβάλλει την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά. Για το σκοπό της ανάθεσης υποβάλλονται τεχνικές και οικονομικές
προσφορές. Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς περιλαμβάνονται:
α) Τεχνική έκθεση, που περιλαμβάνει την εκτίμηση του γενικού και ειδικού αντικειμένου της προς ανάθεση
υπηρεσίας, ανάλυση των επί μέρους ζητημάτων και προτεινόμενες σε γενικές γραμμές λύσεις.
β) Εκθεση με περιγραφή της μεθοδολογίας παροχής των υπηρεσιών, τις εσωτερικές διαδικασίες
προσφοράς της υπηρεσίας και τον τρόπο αξιοποίησης του εξοπλισμού, οργανόγραμμα με τα μέλη της
ομάδας και το συντονιστή της και στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της δράσης της ομάδας σε
παρασχεθείσες υπηρεσίες και μελέτες.
5. Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου συντάσσεται κατά τους όρους της προκήρυξης, με βάση τις
ποσότητες φυσικού αντικειμένου ή μονάδων απασχόλησης της προκήρυξης και τις αντίστοιχες
προσφερόμενες τιμές, με τήρηση των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 4 και περιέχεται, επί
ποινή αποκλεισμού, σε φάκελο σφραγισμένο και απαραβίαστο, κατά τις προδιαγραφές της προκήρυξης.
6. Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης υπηρεσιών είναι τα ακόλουθα:
α) Η πληρότητα και αρτιότητα εκτίμησης του γενικού και ειδικού αντικειμένου όπως προκύπτει από την
τεχνική έκθεση της παραγράφου 4α.
β) Η ποιότητα της προσφοράς του υποψηφίου, η οποία συνίσταται στην πληρότητα, αποτελεσματικότητα
και αξιοπιστία της μεθοδολογίας του, την οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας που θα εκτελέσει
τη σύμβαση και τα προσόντα του συντονιστή της ομάδας.
γ) Η οικονομική προσφορά.
Η υποβληθείσα προσφορά απορρίπτεται αν δεν έχει συνταχθεί με τον τρόπο που ορίζεται στην
παράγραφο 5.
Η βαρύτητα του ανωτέρω υπό α΄ κριτηρίου στο σύνολο της βαθμολογίας είναι τριάντα τοις εκατό (30%),
του υπό β΄ κριτηρίου σαράντα πέντε τοις εκατό (45%), του υπό γ΄ κριτηρίου είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).
Σε περίπτωση τήρησης της κλειστής διαδικασίας η βαρύτητα του υπό α΄ κριτηρίου είναι τριάντα τοις εκατό
(30%), του υπό β΄ κριτηρίου είναι σαράντα τοις εκατό (40%) και του υπό γ΄ κριτηρίου είναι τριάντα τοις
εκατό (30%).
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων καθορίζεται ενιαίος τρόπος
βαθμολόγησης της οικονομικής προσφοράς.
7. Για τη διεξαγωγή και κατακύρωση του διαγωνισμού ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 7 έως 11 του
άρθρου 7.

Άρθρο 10
Διαδικασία ανάθεσης με διαπραγματεύσεις
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1. Οι αναθέτουσες Αρχές μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις του νόμου αυτού με διαπραγμάτευση με
περιορισμένο αριθμό υποψηφίων, ύστερα από δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, αν προηγήθηκε
ανοικτός διαγωνισμός, στον οποίο κατατέθηκαν μη κανονικές ή απαράδεκτες, κατά τις διατάξεις του
νόμου αυτού, προσφορές και εφόσον δεν τροποποιούνται ουσιωδώς οι αρχικοί όροι του διαγωνισμού.
Ως μη κανονικές προσφορές θεωρούνται ιδίως όσες δεν συμφωνούν με τους όρους της προκήρυξης και
των συμβατικών εν γένει τευχών και ως απαράδεκτες ιδίως οι εκπρόθεσμες ή όσες υποβάλλονται από
υποψηφίους που δεν έχουν τα απαιτούμενα προσόντα ή η οικονομική προσφορά υπερβαίνει το ανώτερο
επιτρεπτό όριο.
Οι αναθέτουσες Αρχές δεν υποχρεούνται να δημοσιεύσουν προκήρυξη, στην περίπτωση που καλούν στη
διαπραγμάτευση όλους όσους υπέβαλαν προσφορά στο διαγωνισμό που προηγήθηκε ή έστω όσους
εκπλήρωναν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και υπέβαλαν προσφορές τυπικώς αποδεκτές.
Με τη διαπραγμάτευση είναι δυνατή, κατά την κρίση της αναθέτουσας Αρχής, η προσαρμογή των
προσφορών των διαγωνιζομένων στους όρους της προκήρυξης, στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα
λοιπά συμβατικά τεύχη, με σκοπό την ανάθεση σε αυτόν που υπέβαλε την καλύτερη προσφορά. Κατά τη
διαπραγμάτευση οι αναθέτουσες Αρχές μεταχειρίζονται ισότιμα τους υποψηφίους και δεν επιτρέπεται
να παρέχουν επιλεκτικά πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν κάποιους εκ των υποψηφίων.
2. Επιτρέπεται η χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης
μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Αν προηγήθηκε ανοικτός διαγωνισμός, στον οποίο δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά και με την
προϋπόθεση ότι δεν τροποποιούνται ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή
διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή της Ε.Ε., εφόσον ζητηθεί.
β) Αν, για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, η
σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο υποψήφιο.
γ) Αν κρίνεται απολύτως απαραίτητο και υφίσταται κατεπείγουσα ανάγκη, που οφείλεται σε γεγονότα
απρόβλεπτα για την αναθέτουσα Αρχή και δεν επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών δημοσίευσης της
προκήρυξης, που ορίζονται στο άρθρο
12. Η έλλειψη επαρκούς χρόνου που συνιστά την κατεπείγουσα ανάγκη δεν πρέπει να οφείλεται σε
γεγονότα για τα οποία έχει ευθύνη η αναθέτουσα Αρχή.
δ) Όταν η προς ανάθεση σύμβαση αποτελεί συνέχεια ενός διαγωνισμού μελετών και πρέπει, σύμφωνα
με τις διατάξεις που διέπουν το διαγωνισμό, να ανατεθεί στον βραβευθέντα ή σε έναν από τους
βραβευθέντες του διαγωνισμού αυτού, οπότε, στη δεύτερη περίπτωση, πρέπει να καλούνται να
συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις όλοι οι βραβευθέντες.
ε) Όταν πρόκειται για νέες μελέτες ή υπηρεσίες που αποτελούν επανάληψη παρόμοιων μελετών ή
υπηρεσιών και ανατίθενται από την ίδια αναθέτουσα Αρχή στον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης η οποία
έχει συναφθεί με την ανοικτή ή την κλειστή διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι οι προς ανάθεση
υπηρεσίες είναι σύμφωνες με μία βασική μελέτη η οποία αποτέλεσε αντικείμενο της αρχικής σύμβασης.
Για να γίνει ανάθεση κατά την περίπτωση αυτή πρέπει στην προκήρυξη της αρχικής σύμβασης να
επισημαίνεται η δυνατότητα ανάθεσης νέων υπηρεσιών κατά τα ανωτέρω. Επιπλέον, για να κριθεί αν
υφίσταται ανάγκη δημοσίευσης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
λαμβάνεται υπόψη το συνολικό προβλεπόμενο ποσό για τη συνέχιση των υπηρεσιών από τις
αναθέτουσες Αρχές. Ανάθεση μελετών ή υπηρεσιών με επίκληση της περίπτωσης αυτής επιτρέπεται
μόνο επί μια τριετία μετά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης.
στ) Οταν συντρέχει επείγουσα περίπτωση για την ανάθεση μελέτης με συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή
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μέχρι 30.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών μέχρι 15.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου σχετικά με
τη συνδρομή της επείγουσας περίπτωσης και σχετική αναγγελία με τα κρίσιμα στοιχεία της σύμβασης
(ποσό σύμβασης, ανάδοχος κ.λπ,), η οποία αποστέλλεται προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε.
δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την υπογραφή. Η καθορισμένη από την υπηρεσία προεκτιμώμενη
αμοιβή αποτελεί το ανώτατο όριο της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου. Με βάση την παρούσα διάταξη
μπορούν να ανατεθούν από τις αναθέτουσες αρχές κατ` έτος μία ή περισσότερες συμβάσεις μελετών και
υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού 10% των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής
του τρέχοντος έτους, για ανάθεση συμβάσεων μελετών και υπηρεσιών. Συμβάσεις που συνάπτοντάι κατά
παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης αυτής είναι άκυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.
ζ) Στην περίπτωση των συμπληρωματικών εργασιών του άρθρου 29.
η) Όταν συντρέχει επείγουσα περίπτωση αντιμετώπισης ζημιών σε έργα εκπαιδευτικών υποδομών μετά
από φυσικές καταστροφές σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας.
θ. Όταν η προς ανάθεση μελέτη ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών αφορά αποκατάσταση Χώρου
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) με συνολική προε-κτιμώμενη αμοιβή μέχρι 45.000 "
(χωρίς Φ.Π.Α.), εφόσον η κατάρτιση της οικείας σύμβασης πραγματοποιηθεί μέχρι (31.12.2008). Η
καθοριζόμενη από την υπηρεσία προεκτιμώμενη αμοιβή αποτελεί το ανώτατο όριο της συμβατικής
αμοιβής του αναδόχου.
3. Όταν η αναθέτουσα Αρχή εφαρμόζει τη διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση μετά από
δημοσίευση προκήρυξης, δημοσιεύει περίληψη κατά το άρθρο 12, στην οποία καθορίζονται μεταξύ
άλλων τα κριτήρια επιλογής των καλουμένων για διαπραγμάτευση, τα αντικείμενα και οι κανόνες
διαπραγμάτευσης. Η προκήρυξη απευθύνεται σε όλους όσους έχουν δικαίωμα συμμετοχής και η
διαπραγμάτευση διεξάγεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού με όλους τους υποψηφίους. Ο διαγωνισμός
κατακυρώνεται από το αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής
Διαγωνισμού.
4. Σε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης,
προσκαλούνται σε διαπραγμάτευση ένας ή περισσότεροι μελετητές ή πάροχοι υπηρεσιών, με τα νόμιμα
για την εκτέλεση της σύμβασης προσόντα. Στις περιπτώσεις ε΄ και ζ΄ της παραγράφου 2 προσκαλείται για
διαπραγμάτευση ο ανάδοχος της πρώτης σύμβασης. Με την πρόσκληση καθορίζονται τα αντικείμενα και
οι κανόνες της διαπραγμάτευσης την οποία διεξάγει η Επιτροπή Διαγωνισμού.
Η επιλογή του αναδόχου γίνεται από την αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής
Διαγωνισμού, εκτός από την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2, στην οποία η ανάθεση γίνεται ύστερα από
γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου.
5. Όταν οι αναθέτουσες Αρχές προσφεύγουν στη διαδικασία της παραγράφου 2, επικαλούμενες τις
περιπτώσεις α΄, γ΄ και στ ΄, καλούν για διαπραγμάτευση τουλάχιστον τρεις υποψηφίους, εφόσον υπάρχει
επαρκής αριθμός υποψηφίων με τα νόμιμα προσόντα.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, όταν συντρέχει η περίπτωση η΄ της παραγράφου 2 του νόμου αυτού,
δύναται να ανατίθεται το έργο της αποκατάστασης των ζημιών στον Ο.Σ.Κ. Α.Ε..»
Άρθρο:11
Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 8
Άρθρο 11
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Τεχνικές προδιαγραφές
1. Η εκπόνηση μελέτης και η παροχή των λοιπών υπηρεσιών μηχανικού γίνεται με τις Τεχνικές
προδιαγραφές που ισχύουν κατά τη Σύναψη της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των δεσμεύσεων των
άρθρων 23 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και 34 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ. Σε περίπτωση μεταγενέστερων
μεταβολών των άνω προδιαγραφών, προσαρμόζεται αναλόγως η συμβατική σχέση, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
2. Οι προδιαγραφές των μελετών και λοιπών υπηρεσιών μηχανικού που δεν καλύπτονται από τις
ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις, καθορίζονται με
προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του Τ.Ε.Ε. και πρόταση του
ΥπουργούΠεριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, καθώς και του κατά περίπτωση συναρμόδιου
Υπουργού, όταν κρίνεται απαραίτητο. Με τα ως άνω προεδρικά διατάγματα μπορεί να εξουσιοδοτείται ο
άνω Υπουργός να ρυθμίσει θέματα ειδικής φύσεως και λεπτομερειών με κανονιστικές αποφάσεις του,
που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του Τ.Ε.Ε.. Μέχρι την έκδοση νέων προεδρικών διαταγμάτων
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις. Για το μη υποχρεωτικό μέρος των άνω προδιαγραφών μπορεί να
προβλέπονται στη σύμβαση διαφοροποιήσεις και συμπληρώσεις. Με τη σύμβαση τίθενται οι
προδιαγραφές μελετών και υπηρεσιών, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν εγκεκριμένες.
3. Ο προϋπολογισμός του έργου κατά τη μελέτη συντάσσεται επί τη βάσει των ενιαίων τιμολογίων του
άρθρου 8 του Ν. 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α΄).
4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων μπορεί να εγκρίνονται
πρότυπα τεύχη προκήρυξης, πρότυποι πίνακες υποβαλλόμενων στοιχείων και λοιπά στοιχεία για τις
διαδικασίες ανάθεσης του νόμου αυτού. Η χρήση των πρότυπων τευχών και λοιπών εγγράφων των
διαγωνισμών είναι μετά την έγκρισή τους υποχρεωτική για όλες τις αρχές που υπάγονται στο νόμο αυτόν,
μπορούν πάντως οι αναθέτουσες Αρχές να προσθέτουν επιπλέον όρους που δεν έρχονται σε αντίθεση με
τις ισχύουσες διατάξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
'Αρθρο 12
Δημοσιεύσεις των προκηρύξεων
1. Στις διαδικασίες του νόμου αυτού, πλην της περίπτωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 10, αναρτάται
περίληψη της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και στο δικτυακό
τόπο της αναθέτουσας αρχής, σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας με πανελλήνια κυκλοφορία
και μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού στον οποίο πρόκειται να κατασκευασθεί το
έργο το οποίο αφορά η μελέτη ή η υπηρεσία ή της έδρας της Περιφέρειας, αν στην έδρα του νομού δεν
εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα ή αν το έργο θα εκτελεστεί σε περισσότερους νομούς.
2. Όταν η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των προβλεπόμενων από τις σχετικές Τεχνικές προδιαγραφές
σταδίων της μελέτης είναι ίση ή ανώτερη του ορίου υποχρεωτικής εφαρμογής της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ,
για τους φορείς που υπάγονται σε αυτήν ή του αντίστοιχου ορίου της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, προκειμένου
για τους φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και
των ταχυδρομικών υπηρεσιών, αποστέλλεται για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Eυρωπαϊκών
Κοινοτήτων περίληψη της προκήρυξης, που συντάσσεται σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα των
Παραρτημάτων των Οδηγιών 2004/18/EK και 2004/17/ΕΚ. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται και όταν η
προεκτιμώμενη αμοιβή της σύμβασης παροχής υπηρεσιών υπερβαίνει τα ως άνω όρια. Η αναθέτουσα
Αρχή πρέπει να είναι πάντοτε σε θέση να αποδείξει την ημερομηνία αποστολής.
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3. Δεν επιτρέπεται να δημοσιευθεί σε ελληνικό έντυπο ή την ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. περίληψη της
προκήρυξης, πριν την αποστολή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η περίληψη
που δημοσιεύεται στα ελληνικά έντυπα αναφέρει την ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και δεν επιτρέπεται να περιέχει πληροφορίες και στοιχεία διαφορετικά από
εκείνα που περιέχει η περίληψη που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
4. Μετά την έναρξη του οικονομικού έτους οι αναθέτουσες Αρχές δημοσιεύουν γνωστοποίηση για τις
συμβάσεις μελετών ή υπηρεσιών που προτίθενται να αναθέσουν κατά το έτος αυτό, με προκαταρκτική
προκήρυξη που συντάσσεται κατά τα αντίστοιχα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στα σχετικά
Παραρτήματα των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το Ενημερωτικό Δελτίο και την ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
(Τ.Ε.Ε.).
5. Η απόφαση ανάθεσης σύμβασης του νόμου αυτού, καθώς και σύμβασης ανάθεσης έργου που
περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή, αποστέλλεται για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) και στο δικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής. Αν η προεκτιμώμενη
αμοιβή της σύμβασης υπερβαίνει τα όρια εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και
2004/17/ΕΚ, οι αναθέτουσες Αρχές που υπάγονται στις ρυθμίσεις των Οδηγιών αποστέλλουν, μέσα σε
προθεσμία σαράντα οκτώ (48) ημερών στην πρώτη περίπτωση και δύο (2) μηνών στη δεύτερη από την
ημέρα σύναψης της συμβάσεως, γνωστοποίηση με τα αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία συντάσσεται κατά τα αντίστοιχα υποδείγματα που περιέχονται στα
Παραρτήματα των Οδηγιών. Για τις επί μέρους συμβάσεις που στηρίζονται σε συμφωνία πλαίσιο δεν
αποστέλλεται προς δημοσίευση περίληψη ή πρακτικό.
6. Οι αναθέτουσες Αρχές μπορούν να αποστέλλουν στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων για δημοσίευση, προκηρύξεις συμβάσεων του νόμου αυτού και όταν δεν είναι υποχρεωτική
κατά την Κοινοτική Οδηγία η δημοσίευση.
Άρθρο 13
Παραλαβή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσφοράς
1. Η αναθέτουσα Αρχή καθορίζει κατά την κρίση της προθεσμία παραλαβής των προσφορών και των
αιτήσεων συμμετοχής ανάλογη με την πολυπλοκότητα της σύμβασης και το χρόνο που απαιτείται για την
προετοιμασία των προσφορών. Εν πάση περιπτώσει η προθεσμία αυτή δεν πρέπει να είναι μικρότερη
των πενήντα δύο (52) ημερών από την ημέρα αποστολής της περίληψης για δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο Τ.Ε.Ε. και τις εφημερίδες που ορίζονται στην παράγραφο 1
του άρθρου 12. Αν η αναθέτουσα Αρχή δημοσίευσε προκαταρκτική προκήρυξη κατά την παρ. 4 του
άρθρου 12, η προθεσμία των πενήντα δύο (52) ημερών συντέμνεται κατά κανόνα στις τριάντα έξι (36)
ημέρες.
Σε περίπτωση ανάθεσης συμβάσεων με προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω του ορίου υποχρεωτικής
εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ, η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη
των τριάντα (30) ημερών, από την ημέρα αποστολής περίληψης της προκήρυξης στο Ενημερωτικό Δελτίο
και την ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. και της δημοσίευσής της στις εφημερίδες κατά την παράγραφο 1 του
άρθρου 12. Για τον υπολογισμό των προθεσμιών δεν προσμετρούνται η ημέρα αποστολής ή δημοσίευσης
της προκήρυξης και η ημέρα υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς.
2. Σε περίπτωση τήρησης της κλειστής διαδικασίας και της διαδικασίας με διαπραγμάτευση κατά την
παράγραφο 1 του άρθρου 10 η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής για τη
διεξαγωγή της διαδικασίας ποιοτικής επιλογής ανέρχεται σε τριάντα επτά (37) ημέρες από την
ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των
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προσφορών (τεχνικών και οικονομικών) για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης στην περίπτωση της
κλειστής διαδικασίας ορίζεται σε σαράντα (40) ημέρες, από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης
προς τους επιλεγέντες υποψηφίους. Στην κλειστή διαδικασία και τη διαδικασία της παραγράφου 1 του
άρθρου 10, εφόσον η τήρηση των ως άνω προθεσμιών είναι αδύνατη για κατεπείγοντες λόγους, μπορεί
να ορίζεται: α) προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής τουλάχιστον δεκαπέντε ημερών (15) και
β) προθεσμία παραλαβής των οικονομικών προσφορών τουλάχιστον δέκα (10) ημερών.
Η πρόσκληση προς τους υποψηφίους αναφέρει τον τρόπο πρόσβασης των ενδιαφερομένων στη
συγγραφή υποχρεώσεων και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, τη διεύθυνση της υπηρεσίας
που έχει στην κατοχή της τα έγγραφα αυτά, ενδεχομένως το χρόνο μέχρι του οποίου μπορούν να
ζητούνται τα έγγραφα αυτά, τις λεπτομέρειες της ταχυδρομικής τους αποστολής εφόσον ζητηθεί και τις
λεπτομέρειες καταβολής του σχετικού αντιτίμου. Επιπλέον η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών
παραπέμπει στη δημοσιευθείσα προκήρυξη του διαγωνισμού, αναφέρει την ημερομηνία λήξης
παραλαβής των προσφορών και τη διεύθυνση στην οποία υποβάλλονται.
3. Τα τεύχη που συνοδεύουν την προκήρυξη αποστέλλονται στους ενδιαφερόμενους μέσα σε έξι (6)
ημέρες από την παραλαβή σχετικής αίτησης, έναντι της δαπάνης αναπαραγωγής τους, αν η αίτηση
υποβλήθηκε εμπρόθεσμα πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
4. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού και οι γραπτές διευκρινίσεις
της αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία
του διαγωνισμού γνωστοποιούνται σε όλους όσους έλαβαν τα τεύχη, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από
την εκπνοή της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί
έγκαιρα.
5. Ενστάσεις κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού μπορούν να ασκηθούν το αργότερο
επτά (7) ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Η ένσταση κατατίθεται στην Υπηρεσία που
διενεργεί το διαγωνισμό και απευθύνεται στην αναθέτουσα Αρχή. Στην ένσταση αποφαίνεται το όργανο
που είναι αρμόδιο για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν
από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, διαφορετικά θεωρείται ότι απορρίφθηκε. Η απόφαση που
δέχεται την ένσταση κοινοποιείται αυθημερόν με τηλεομοιοτυπία (FAX) στους ενδιαφερόμενους που
έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού.
Άρθρο 14
Δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες
1. Οι αναθέτουσες Αρχές αντιμετωπίζουν τους ενδιαφερόμενους ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και
ενεργούν με διαφάνεια.
2. Στις διαδικασίες για την ανάθεση σύμβασης εκπόνησης μελέτης ή σύμβασης υπηρεσιών που αφορά σε
μελέτες ή επιβλέψεις μελετών και έργων δικαιούνται να συμμετέχουν εγκατεστημένα στην Ελλάδα
φυσικά και νομικά πρόσωπα, εφόσον είναι εγγεγραμμένα στις κατά νόμο απαιτούμενες τάξεις και
κατηγορίες του Μητρώου Μελετητών ή του Μητρώου Εταιρειών Μελετών, που τηρούνται από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων. Η εγγραφή στα Μητρώα και η διατήρηση σε
ισχύ της εγγραφής με τις νόμιμες αναθεωρήσεις της αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανάληψη
της εκπόνησης μελέτης, κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού. Το δικαίωμα συμμετοχής κρίνεταιτόσο κατά
την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς όσο και κατά τη σύναψη της
σύμβασης. Δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό η αναθεώρηση του πτυχίου και η
κατάταξη σε μεγαλύτερη τάξη πτυχίου από την καλούμενη, εφόσον ο υποψήφιος ανήκε στην καλούμενη
τάξη κατά την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή προσφοράς στο διαγωνισμό. Αποτελεί λόγο
αποκλεισμού ο υποβιβασμός του πτυχίου σε τάξη που δεν καλείται στο διαγωνισμό και η διαγραφή από
το Μητρώο Μελετητών.
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3. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία ανάθεσης υπηρεσιών επίβλεψης δημόσιου έργου κατά τα
προβλεπόμενα στην παράγραφο 2, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποδεικνύουν, εκτός από την εγγραφή
τους στο Μητρώο του άρθρου 39, εμπειρία από την κατασκευή ή επίβλεψη έργων της αντίστοιχης
κατηγορίας. Το επίπεδο της απαιτούμενης εμπειρίας εκφραζόμενο σε έτη ορίζεται στην προκήρυξη,
πρέπει να βρίσκεται σε αναλογία με τις ιδιαιτερότητες του προς επίβλεψη έργου και να καλύπτεται από
την ομάδα επίβλεψης στην οποία μπορεί να συμμετέχει μηχανικός υποκείμενος στα ασυμβίβαστα των
εδαφίων γ΄ και ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 39, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε κατασκευή έργων
της αντίστοιχης κατηγορίας, η οποία μπορεί να προκύπτει είτε από σχετικά πιστοποιητικά και έγγραφα
είτε και από την εγγραφή του στην αντίστοιχη κατηγορία έργου του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών
(Μ.Ε.Κ.), που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Εργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων.
4. Στις διαδικασίες για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τις οποίες δεν τηρούνται στην
Ελλάδα Μητρώα, η συμμετοχή επιτρέπεται σε ημεδαπά, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εγγεγραμμένα στο
Μητρώο του άρθρου 39 ή πιστοποιημένα από αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης, όπως ειδικότερα
ορίζεται στην προκήρυξη, εφόσον δεν είναι γραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)
που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Εργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Εργων.
5. Στις διαδικασίες ανάθεσης των συμβάσεων του νόμου αυτού γίνονται δεκτά φυσικά και νομικά
πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τη
νομοθεσία του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) που είναι εγκατεστημένα, καθώς και φυσικά και νομικά πρόσωπα τρίτων χωρών που
θεμελιώνουν το σχετικό δικαίωμα στη διεθνή συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων, η οποία έχει
συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών διαπραγματεύσεων
του Γύρου της Ουρουγουάης, σύμφωνα με τα άρθρα 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και 12 της Οδηγίας
2004/17/ΕΚ. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών αυτών και να είναι εγκατεστημένα
στο εσωτερικό τους. Ως νομικά πρόσωπα νοούνται οι εταιρείες του αστικού ή του εμπορικού δικαίου, οι
συνεταιρισμοί και άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί κατά τη νομοθεσία των κρατών της
παραγράφου αυτής και έχουν την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό τους, εφόσον η συμμετοχή τους
δεν προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισμού έναντι των ιδιωτών υποψηφίων. Εφόσον μόνο η
καταστατική τους έδρα βρίσκεται στο εσωτερικό τους, μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, αν η
δραστηριότητά τους παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσμό με την οικονομία κράτους της
παραγράφου αυτής. Για τη συμμετοχή αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση να έχουν την ιθαγένεια του
κράτους οι εταίροι, οι μέτοχοι ή τα μέλη της διοίκησης, της διαχείρισης ή της εποπτείας της εταιρείας.
6. Με την προκήρυξη οι αναθέτουσες Αρχές ζητούν από τους ενδιαφερόμενους που δεν έχουν
εγκατάσταση στην Ελλάδα, να αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του
κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό. Τα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα στα οποία εγγράφονται οι υποψήφιοι από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και
του Ε.Ο.Χ. αναφέρονται στα αντίστοιχα παραρτήματα των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ. Οι
αναθέτουσες Αρχές μπορούν να ζητούν από τους υποψηφίους να αποδείξουν ότι διαθέτουν επιπλέον
ειδική έγκριση ή ότι είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού της χώρας εγκατάστασής τους, αν κατά το
δίκαιο της χώρας αυτής η ειδική έγκριση ή η ιδιότητα του μέλους συγκεκριμένου οργανισμού είναι
υποχρεωτική για να παράσχουν τις υπηρεσίες της προς ανάθεση σύμβασης.
7. Η συμμετοχή στις διαδικασίες του νόμου αυτού αλλοδαπών πλην των αναφερομένων στην παράγραφο
5 επιτρέπεται μόνον εφόσον προβλέπεται από τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας ή αν προκηρύχθηκε
ειδικός διεθνής διαγωνισμός που επιτρέπει τη συμμετοχή τους. Η προκήρυξη ειδικών διεθνών
διαγωνισμών εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και
του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού. Με την προκήρυξη ορίζονται στις περιπτώσεις αυτές οι
ειδικότερες προϋποθέσεις για τον έλεγχο της ποιοτικής επιλογής των υποψηφίων της παραγράφου
αυτής.

352
8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων σε συμβάσεις με
προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω του ορίου εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ μπορούν να
καθορίζονται κριτήρια ανάθεσης που συνδέονται με την απασχόληση μελετητών με πτυχίο α΄ και β΄
τάξης στις κατηγορίες μελετών του νόμου αυτού, εγκατεστημένων σε περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά
κατά τις προβλέψεις του άρθρου 106 παρ. 1 του Συντάγματος ή του άρθρου 87 παρ. 3 της Συνθήκης της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η βαρύτητα του κριτηρίου ανάθεσης για τους μελετητές που είναι σε αυτές τις
περιοχές δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής βαθμολογίας. Με την
απόφαση του Υπουργού τροποποιείται και η βαρύτητα των υπολοίπων κριτηρίων ανάθεσης της
σύμβασης.
Άρθρο 15
Ελεγχος της καταλληλότητας των υποψηφίων
1. Για την παραδεκτή συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων του νόμου αυτού διενεργείται
έλεγχος καταλληλότητας και ποιοτικής επιλογής των υποψηφίων. Για τον έλεγχο καταλληλότητας οι
υποψήφιοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού στο πρόσωπό τους,
από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 16 και για τη διενέργεια ποιοτικής επιλογής, όσα από τα
στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 17 ορίζονται με την προκήρυξη, ανάλογα με τη φύση και την
πολυπλοκότητα του αντικειμένου της σύμβασης. Ο υποψήφιος που ανακηρύχθηκε ανάδοχος της
σύμβασης προσκομίζει για τη σύναψή της, σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη σχετική πρόσκληση
της Προϊσταμένης Αρχής, τα επί μέρους δικαιολογητικά και έγγραφα έναντι των οποίων υποβλήθηκε η
δήλωση του πρώτου εδαφίου, διαφορετικά αποκλείεται και η σύμβαση συνάπτεται με τον επόμενο κατά
σειρά υποψήφιο υπό τις ίδιες προϋποθέσεις.
2. Με την προκήρυξη ορίζονται τα ελάχιστα επίπεδα τεχνικής καταλληλότητας γενικής εμπειρίας στις
καλούμενες κατηγορίες. Η κατοχή πτυχίου κατά το άρθρο 39 αποτελεί τεκμήριο τεχνικής καταλληλότητας
γενικής εμπειρίας στην καλούμενη τάξη και κατηγορία του αντίστοιχου Μητρώου.
3. Αν για την εκπόνηση της μελέτης "ή την παροχή της υπηρεσίας" απαιτείται αυξημένη εμπειρία, μπορεί,
ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, να καλούνται με την προκήρυξη υποψήφιοι
εγγεγραμμένοι σε τάξη ανώτερη από αυτήν που προκύπτει με βάση την προεκτιμώμενη αμοιβή της
μελέτης.
4. Οι αλλοδαποί, που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 14, συμμετέχουν στους
διαγωνισμούς του νόμου αυτού με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους ημεδαπούς. Οι όροι της
προκήρυξης για την κάλυψη ορισμένου επιπέδου τεχνικής ικανότητας τηρούν την αρχή της ίσης
μεταχείρισης μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών. Εφόσον προσκομίζεται πιστοποιητικό εγγραφής σε
Επίσημους Πίνακες Παρεχόντων Υπηρεσίες της χώρας εγκατάστασης, που μνημονεύει τα δικαιολογητικά
βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή στον Πίνακα, καθώς και τη σχετική κατάταξη, η Επιτροπή Διαγωνισμού
δέχεται ως αποδεδειγμένες τις πληροφορίες περί των οποίων βεβαιώνει ο Πίνακας. Σε κάθε περίπτωση
πάντως μπορεί με την προκήρυξη να ζητείται πρόσθετο πιστοποιητικό περί φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας.
5. Οι προκηρύξεις των διαγωνισμών στους οποίους επιτρέπεται η συμμετοχή αλλοδαπών, εκτός των
αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, ορίζουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους και τον
τρόπο απόδειξης της καταλληλότητάς τους για την προς ανάθεση σύμβαση.
6. Οι πληροφορίες, αποδείξεις και δηλώσεις που ζητούνται από τους υποψηφίους της παραγράφου 5 του
άρθρου 14, οι οποίοι είναι γραμμένοι σε επίσημους καταλόγους, είναι ίδιες με αυτές που ζητούνται από
τους ημεδαπούς υποψήφιους. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι από τις
οριζόμενες στα άρθρα 16 και 17. Δεν επιτρέπεται να θεωρείται υποχρεωτική για τη συμμετοχή στο
διαγωνισμό των υποψηφίων αυτών, η εγγραφή σε επίσημους καταλόγους. Η αναθέτουσα Αρχή
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υποχρεούται να αναγνωρίζει τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εγκατεστημένους σε άλλα
κράτη μέλη και επίσης να δέχεται και άλλα αποδεικτικά μέσα, νομικά ή θεσμικά ισοδύναμα.
Άρθρο 16
Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του προσφέροντα
1. Αποκλείεται από το διαγωνισμό υποψήφιος, όταν έχει εις βάρος του εκδοθεί οριστική καταδικαστική
απόφαση, που περιέρχεται σε γνώση της αναθέτουσας Αρχής με οποιοδήποτε τρόπο και αφορά τα
παρακάτω αδικήματα:
α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
β) Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
δ) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/EOK του
Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.Η αναθέτουσα Αρχή ζητά για τη διαπίστωση των ανωτέρω,
εφόσον απαιτείται, την υποβολή των εγγράφων της παραγράφου 3, ενώ δικαιούται, αν αμφιβάλλει, να
απευθύνεται άμεσα στις αρμόδιες αρχές για τη λήψη των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με την
προσωπική κατάσταση των υποψηφίων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο εγκατεστημένο
σε άλλο κράτος μέλος, η αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Το
αίτημα παροχής πληροφοριών μπορεί να αφορά νομικά ή / και φυσικά πρόσωπα,
συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διευθυντών επιχείρησης ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου, όπως ορίζει η εθνική νομοθεσία
του κράτους μέλους εγκατάστασης των υποψηφίων.
2. Κάθε υποψήφιος αποκλείεται από το διαγωνισμό ή τη διαδικασία με διαπραγμάτευση όταν:
α) Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
β) Εχει καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης,
για αδίκημα εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 4. Αν ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο,
αποκλείεται εφόσον το αδίκημα διαπράχθηκε από τους διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.),
ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα
σύμβουλο σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή
του σε κάθε άλλη περίπτωση ή από το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την οικονομική προσφορά για
λογαριασμό του νομικού προσώπου.
γ) Εχει αποδεδειγμένα διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που διαπιστώθηκε με
οποιοδήποτε τρόπο από τις αναθέτουσες Αρχές. δ) Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας Αρχής.
ε) Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών
σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με τις νομοθετικές
διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας Αρχής.
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στ) Είναι ένοχος ψευδούς δήλωσης κατά την παροχή των πληροφοριών του παρόντος και του επόμενου
άρθρου ή δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
3. Η αναθέτουσα Αρχή δέχεται ως απόδειξη περί του ότι ο υποψήφιος δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις των
ανωτέρω παραγράφων τα ακόλουθα έγγραφα:
α) Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 και τις περιπτώσεις α΄, β΄ της παραγράφου 2, πιστοποιητικά της
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής και απόσπασμα ποινικού μητρώου αντίστοιχα ή άλλου
ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του
υποψηφίου.
β) Για τις περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 2 πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους
καταγωγής του υποψηφίου.
Προκειμένου να γίνουν δεκτά τα ως άνω πιστοποιητικά και έγγραφα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τις
ειδικές περί αυτών διατάξεις ή εφόσον δεν ορίζεται άλλως, να μη φέρουν ημερομηνία έκδοσης
παλαιότερη των τριών (3) μηνών από την πρόσκληση της παρ. 1 του άρθρου 15. Αν το οικείο κράτος δεν
εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αν το εκδιδόμενο δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2 σημεία α΄, β΄, μπορεί να αντικαθίσταται ή να συμπληρώνεται
με ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου ή, στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.
4. Ως αδικήματα που σχετίζονται με την επαγγελματική διαγωγή των υποψηφίων νοούνται η
υπεξαίρεση, η απάτη, η εκβίαση, η πλαστογραφία, η ψευδορκία, η δωροδοκία και η δόλια χρεοκοπία. Με
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων μπορεί να περιορίζονται ή να
αποσαφηνίζονται, στα πλαίσια των Κοινοτικών Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ, οι λόγοι
αποκλεισμού της παρ. 2 και να εξειδικεύονται τα στοιχεία της παρ. 3 με τα οποία αποδεικνύεται η
έλλειψη των λόγων αποκλεισμού, επιπλέον δε να καθορίζεται το χρονικό διάστημα του αποκλεισμού από
τους διαγωνισμούς του νόμου αυτού, για τους λόγους της παραγράφου αυτής.
Άρθρο 17
Ελεγχος τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας
1. Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων για την εκπόνηση της μελέτης ή την παροχή
της υπηρεσίας μπορεί να αξιολογείται ιδίως βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητας, της
εμπειρίας και της αξιοπιστίας τους. Για τον έλεγχο της ικανότητας αυτής η αναθέτουσα Αρχή μπορεί να
ζητά με την προκήρυξη, όλα ή κάποια από τα παρακάτω στοιχεία, ανάλογα με τη φύση, την ποσότητα ή τη
σπουδαιότητα και τη χρήση των υπηρεσιών:
α) Κατάλογο με τις κυριότερες μελέτες ή υπηρεσίες παρόμοιας φύσης που προσφέρθηκαν για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον πενταετίας και το πολύ δεκαπενταετίας πριν την ημέρα της υποβολής των
προσφορών. Το χρονικό αυτό διάστημα πρέπει να είναι ανάλογο του μεγέθους, της πολυπλοκότητας και
των εξειδικευμένων απαιτήσεων της προς ανάθεση σύμβασης και καθορίζεται στην προκήρυξη. Ο
κατάλογος αναφέρει το ποσό της κάθε σύμβασης, το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών και τον
εργοδότη είτε πρόκειται για δημόσιο είτε για ιδιωτικό φορέα. Η εκπόνηση των μελετών και ο βαθμός
επιτυχούς υλοποίησής τους κατά τη φάση εκτέλεσης των αντίστοιχων έργων, ο οποίος κρίνεται με βάση
την πληρότητα, επάρκεια, ευστοχία επιλογών, ακρίβεια εκτιμήσεων των απαιτούμενων πόρων και το
κόστος υλοποίησης αποδεικνύεται με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια
αρχή του εργοδότη δημόσιου φορέα ή με βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη και αν τέτοια βεβαίωση δεν
μπορεί να εκδοθεί, με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. Αναλόγως αποδεικνύεται η καλότεχνη,
επιτυχής και αποτελεσματική εκπλήρωση σύμβασης παροχής υπηρεσιών.
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β) Τους τίτλους σπουδών και αναφορά περί των επαγγελματικών προσόντων του υποψηφίου ή / και των
διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης του υποψηφίου, ιδίως αυτών που είναι υπεύθυνοι για την
εκτέλεση της σύμβασης, όπως επίσης και βιογραφικά σημειώματα της ομάδας μελέτης του υποψηφίου.
γ) Αναφορά περί του συνόλου του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών που διαθέτει η
επιχείρηση είτε ανήκει οργανικά στην επιχείρηση του υποψηφίου είτε όχι, ιδίως δε των υπευθύνων για
τον έλεγχο της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.
δ) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων και των μέτρων που λαμβάνει ο μελετητής ή
παρέχων υπηρεσίες για την εξασφάλιση της ποιότητας και του εξοπλισμού μελέτης και έρευνας της
επιχείρησής του.
ε) Δήλωση σχετικά με το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλι κό δυναμικό του υποψηφίου και για τον αριθμό
των στελεχών της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία.
2. Αν οι προς ανάθεση υπηρεσίες είναι σύνθετες ή, για εξαιρετικούς λόγους πρέπει να ανταποκρίνονται
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό, μπορεί να γίνει έλεγχος είτε από την ίδια την αναθέτουσα Αρχή ή, για
λογαριασμό της, από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος,
εφόσον ο οργανισμός αυτός δέχεται να προβεί στον έλεγχο. Ο έλεγχος μπορεί να αφορά στις τεχνικές
ικανότητες του υποψηφίου και, αν κρίνεται αναγκαίο, τα μέσα μελέτης και έρευνας που διαθέτει και τα
μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας.
3. Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με προεκτιμώμενη αμοιβή που υπερβαίνει το όριο εφαρμογής
των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ, οι υποψήφιοι μπορούν, για συγκεκριμένη σύμβαση, να
στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων επιχειρήσεων, για να αποδείξουν την τεχνική τους καταλληλότητα,
χωρίς να χρειάζεται να διατηρούν με τις επιχειρήσεις αυτές δεσμούς συγκεκριμένης νομικής φύσης. Η
αναθέτουσα Αρχή ζητά αποδείξεις για τη δέσμευση της επιχείρησης που θέτει τις δυνατότητές της στη
διάθεση του υποψηφίου και ιδίως την ύπαρξη απόφασης του οργάνου διοίκησης της επιχείρησης, περί
του ότι θα διαθέσει τα ζητούμενα τεχνικά μέσα υπέρ του υποψηφίου, αν αυτός επιλεγεί ανάδοχος.
Άρθρο 18
Υποκατάσταση ή αλλαγή μέλους εταιρείας σύμπραξης ή κοινοπραξίας κατά τη διαδικασία ανάθεσης
1. Σε περίπτωση πτώχευσης και απώλειας της ιδιότητας του μελετητή ή παρόχου υπηρεσιών φυσικού
προσώπου, επέρχεται αυτοδίκαια ο αποκλεισμός του από τη διαδικασία ανάθεσης μελέτης ή σύμβασης
υπηρεσιών. Η ίδια συνέπεια επέρχεται και σε περίπτωση πτώχευσης ή διαγραφής ή υποβιβασμού του
πτυχίου σε τάξη κατώτερη των καλουμένων, εταιρείας / γραφείου μελετών ή παρόχων υπηρεσιώ Ο
θάνατος ή πτώχευση ή απώλεια της ιδιότητας του μελετητή που στελεχώνει με το πτυχίο του εταιρεία /
γραφείο μελετών, η οποία υπέβαλε αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε διαγωνισμό, δεν επιφέρει τον
αποκλεισμό της από το διαγωνισμό, εφόσον επήλθε πριν το πέρας της διαδικασίας επιλογής ανοικτής ή
κλειστής διαδικασίας και εφόσον δεν συνεπάγεται αλλαγές στην τάξη και στις κρίσιμες για το διαγωνισμό
κατηγορίες. Στην περίπτωση αυτή η επιλογή γίνεται χωρίς να συνυπολογίζεται στο δυναμικό της
εταιρείας το ελλείπον στέλεχος.
2. Εφόσον, στις περιπτώσεις των δύο πρώτων εδαφίων της προηγούμενης παραγράφου, το φυσικό
πρόσωπο ή η εταιρεία / γραφείο μελετών ή παρόχων υπηρεσιών είναι μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας,
μπορεί να αντικατασταθεί με πρωτοβουλία και ευθύνη των υπολοίπων μελών, μέχρι την ολοκλήρωση του
πρακτικού επιλογής ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή η επελθούσα μεταβολή
δηλώνεται άμεσα και προσκομίζονται προς έλεγχο τα τυπικά δικαιολογητικά που αφορούν το νέο μέλος.
Η αναθέτουσα Αρχή εγκρίνει τη μεταβολή, αν πεισθεί ότι συντρέχουν οι προαναφερόμενες
προϋποθέσεις. Η σύμπραξη ή κοινοπραξία μπορεί να μην αναπληρώσει το ελλείπον μέλος, αν τούτο δεν
είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό.
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"3. Αλλαγές στη σύνθεση σύμπραξης ή κοινοπραξίας που υπέβαλε προσφορά σε διαγωνισμό λόγω
εξόδου ή εισόδου μελών δεν επιτρέπονται μετά το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών των
διαγωνιζομένων. Αλλαγές στη στελέχωση διαγωνιζομένου αυτοτελώς ή ως μέλους σύμπραξης ή
κοινοπραξίας επιτρέπονται μέχρι τη σύναψη της σύμβασης, εφόσον το στέλεχος που αποχωρεί δεν
μετέχει στη δηλωθείσα με το φάκελο τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζομένου ομάδα μελέτης. Αν
διαπιστωθεί μεταβολή στη στελέχωση διαγωνιζομένου, η οποία επηρεάζει την ομάδα μελέτης, ο
διαγωνιζόμενος αποκλείεται, εκτός αν η μεταβολή αυτή οφείλεται σε λόγο ανώτερης βίας. Στην
περίπτωση αυτή τηρείται η διαδικασία της αντικατάστασης του στελέχους, εφαρμοζόμενης αναλογικά
της παραγράφου 3 του άρθρου 31."
Άρθρο 19
Μελέτες εργολαβικών συμβάσεων
1. Σε όλες τις περιπτώσεις ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων δημόσιων έργων, στις οποίες, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, αναλαμβάνεται η υποχρέωση εκπόνησης ή τροποποίησης μελέτης από την
εργοληπτική επιχείρηση που πρόκειται να εκτελέσει ή εκτελεί δημόσιο έργο, η μελέτη αυτή ή η
τροποποίηση εγκρίνεται από την αναθέτουσα Αρχή ή τον εργοδότη, μόνον εφόσον έχει εκπονηθεί και
υπογραφεί νόμιμα από πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του μελετητή για την εκπόνηση των μελετών
δημόσιων έργων, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί στην αναθέτουσα Αρχή
και έχουν γίνει αποδεκτά από αυτήν ρητώς ή σιωπηρώς. Η αντικατάσταση γνωστοποιηθέντος μελετητή
γίνεται μόνο με ρητή έγκριση της αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 20
Κοινοπραξίες Συμπράξεις
1. Δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς έχουν συμπράξεις χωρίς ιδιαίτερη νομική μορφή και
κοινοπραξίες. Η σύμπραξη είναι εκούσια, μπορεί να αφορά στην ίδια ή και σε διαφορετικές κατηγορίες
μελετών ή υπηρεσιών και εκδηλώνεται με την από κοινού υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή
με την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης με τον εργοδότη. Αν η σύμπραξη εκδηλώνεται για την ίδια
κατηγορία μελέτης, ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων είναι τρεις (3). Με την αίτηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος τα μέλη της σύμπραξης υποβάλλουν δήλωση περί ορισμού του κοινού εκπροσώπου της
σύμπραξης και του αναπληρωτή του. Ο εκπρόσωπος της σύμπραξης είναι υποχρεωτικά και συντονιστής
των μελών της, έχει δε έναντι της αναθέτουσας Αρχής την υποχρέωση να εκπροσωπεί και να συντονίζει,
κατά τη διαδικασία της ανάθεσης αλλά και της εκτέλεσης, την από κοινού δράση των μελών της
σύμπραξης, όπου αυτή απαιτείται κατά την κρίση της αναθέτουσας Αρχής.
2. Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όλα τα στοιχεία της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς,
υπογράφονται είτε από όλους τους κοινοπρακτούντες ή συμπράττοντες είτε από τον από κοινού
ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο. Με την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλεται, επί ποινή
αποκλεισμού, πίνακας κατανομής της αμοιβής στα μέλη της σύμπραξης. Ο πίνακας μπορεί να
τροποποιηθεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, μετά από έγκριση τηςΔιευθύνουσας Υπηρεσίας. Στις
κοινοπραξίες η κατανομή της αμοιβής γίνεται σύμφωνα με τη σύμβαση σύστασης της κοινοπραξίας.
3. Ο έλεγχος των λόγων αποκλεισμού κατά το άρθρο 16 αφορά όλα τα μέλη της σύμπραξης ή της
κοινοπραξίας. Ο έλεγχος της τεχνικής καταλληλότητας και η διαπίστωση εκπλήρωσης των επιπέδων που
τίθενται στην προκήρυξη αφορά τουλάχιστον ένα εκ των συμπραττόντων ή κοινοπρακτούντων στην ίδια
κατηγορία μελέτης. Τα μέλη των κοινοπραξιών και συμπράξεων ευθύνονται εις ολόκληρονέναντι του
εργοδότη για κάθε ζημιά του εργοδότη από την πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης και οι Εγγυήσεις κάθε
μορφής εκδίδονται υπέρ όλων των μελών της σύμπραξης ή της κοινοπραξίας και αφορούν στο σύνολο της
σύμβασης.
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4. Κάθε μελετητής ή πάροχος υπηρεσιών ή εταιρεία / γραφείο μελετών ή παρόχων υπηρεσιών μπορεί να
μετέχει μόνο σε μία σύμπραξη ή κοινοπραξία κατά τη διαδικασία ανάθεσης. Αν σε κάποιες κατηγορίες
μελετών υφίσταται αποδεδειγμένα μικρός αριθμός εγγεγραμμένων μελετητών ή εταιρειών μελετών της
καλούμενης τάξης, επιτρέπεται, ύστερα από γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου, να συμμετέχουν
μελετητές ή εταιρείες μελετών της αμέσως κατώτερης ή και ανώτερης τάξης κατά τα οριζόμενα στην
προκήρυξη.
5. Οι ενστάσεις και προσφυγές που ασκούνται κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού υπογράφονται επί
ποινή απαραδέκτου είτε από τα μέλη της σύμπραξης ή κοινοπραξίας είτε από τον κοινό εκπρόσωπο.
Άρθρο 21
Επιτροπή Διαγωνισμού
1. Για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών του νόμου αυτού η Προϊσταμένη Αρχή συγκροτεί με απόφασή της
Επιτροπή Διαγωνισμού, που αποτελείται από τρία μέλη. Δύο από τα μέλη είναι υπάλληλοι, με τους
αναπληρωτές τους, που έχουν εμπειρία και προσόντα σχετικά με το αντικείμενο της υπό ανάθεση
σύμβασης και υπηρετούν είτε στην αναθέτουσα Αρχή της σύμβασης, είτε και σε άλλους φορείς του
δημόσιου τομέα και ένας εξ αυτών ορίζεται ως πρόεδρος με τον αναπληρωτή του.
2. Κατ` εξαίρεση η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί να συγκροτείται από πέντε μέλη, αν κατά την κρίση της
Προϊσταμένης Αρχής η προς ανάθεση σύμβαση είναι πολύπλοκη και απαιτεί εξειδικευμένη εμπειρία.
Τέσσερα από τα μέλη είναι υπάλληλοι, με τους αναπληρωτές τους και με εμπειρία και προσόντα σχετικά
με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης, που ανήκουν είτε στην αναθέτουσα Αρχή της σύμβασης
είτε και σε άλλους φορείς του δημόσιου τομέα, εκ των οποίων ένας ορίζεται ως πρόεδρος με τον
αναπληρωτή του.
3. Ενα από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού υποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση από το Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του, μετά από σχετικό αίτημα της αναθέτουσας Αρχής. Αν το
Τ.Ε.Ε. δεν ανταποκριθεί μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, επιλέγεται από την αναθέτουσα
Αρχή πρόσωπο μέλος του Τ.Ε.Ε.. Με την απόφαση συγκρότησης μπορεί να ορίζεται γραμματέας της
Επιτροπής. Για τη συγκρότηση, λειτουργία και τις αποφάσεις της Επιτροπής ισχύουν συμπληρωματικά οι
διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του Ν. 2690/1999.
4. Σε περιπτώσεις ανάθεσης συμβάσεων με ιδιαίτερα σύνθετο, πολύπλοκο και εξειδικευμένο
αντικείμενο, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων να
καθορίζονται πρόσθετα προσόντα που πρέπει να πληρούν τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά
παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Εργων καθορίζονται οι αμοιβές των μελών των Επιτροπών Διαγωνισμού και του γραμματέα
αυτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
'Αρθρο 22
Ενημέρωση των υποψηφίων
1. Η Επιτροπή Διαγωνισμού τηρεί πρακτικά που περιέχουν συνοπτικά την τήρηση της διαδικασίας και τις
αιτιολογημένες αποφάσεις της Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Αν σημειώθηκε μειοψηφία
καταχωρείται στα πρακτικά.
2. Τα πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού γνωστοποιούνται στους υποψηφίους με τοιχοκόλλησή τους
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στο χώρο ανακοινώσεων της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό και κοινοποίηση σχετικής
ανακοίνωσης με τηλεομοιοτυπία (FAX) ή με ταχυδρομική επιστολή ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όπως
ειδικότερα ορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Οι αποφάσεις της Προϊσταμένης Αρχής που
αφορούν στο διαγωνισμό, ιδίως αυτές που εκδικάζουν τις ενστάσεις των υποψηφίων, εγκρίνουν το
αποτέλεσμα, ακυρώνουν το διαγωνισμό ή ματαιώνουν την κατακύρωσή του, κοινοποιούνται σε όλους
τους μετέχοντες στο διαγωνισμό που δεν αποκλείστηκαν σε προηγούμενο στάδιο, με τον τρόπο που
ορίζεται στην προκήρυξη. Με τον ίδιο τρόπο κοινοποιούνται και τα λοιπά έγγραφα της υπηρεσίας, όπως
διευκρινιστικά και ενημερωτικά έγγραφα και προσκλήσεις.
3. Ως χρόνος παραλαβής των εγγράφων της παραγράφου 2 λογίζεται η σχετική σημείωση της συσκευής
τηλεομοιοτυπίας (FAX) επί του διαβιβασθέντος εγγράφου, η απόδειξη της ταχυδρομικής υπηρεσίας για
την παράδοση του εγγράφου ή νόμιμη απόδειξη αποστολής και λήψης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
4. Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι προσφορές και τα δικαιολογητικά εν γένει που κατατίθενται
κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού υποβάλλονται σε πρωτότυπο, εκτός κι αν ορίζεται
διαφορετικά στην προκήρυξη. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τον ανάδοχο προς απόδειξη των
προϋποθέσεων της ποιοτικής επιλογής, πριν από τη Σύναψη της σύμβασης, υποβάλλονται σε
επικυρωμένο αντίγραφο, εκτός από εκείνα που κατά το νόμο υποβάλλονται αποκλειστικά σε πρωτότυπο.
Εφόσον τα έγγραφα που υποβάλλονται στο διαγωνισμό δεν είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα,
συνυποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, επίσημη μετάφρασή τους. Γλώσσα συνεννόησης και
αλληλογραφίας μεταξύ της αναθέτουσας Αρχής και των υποψηφίων και ενδιαφερομένων είναι η
ελληνική.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρθρο 23
Σύναψη της σύμβασης
1. Η σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
των αντισυμβαλλομένων και περιλαμβάνονται στα τεύχη του διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του
αποτελέσματος και το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό.
2. Η σύμβαση συνάπτεται με την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος του
διαγωνισμού στον ανάδοχο. Επί συμβάσεως που καταρτίζεται ύστερα από διαδικασία με
διαπραγμάτευση το έγγραφο της σύμβασης έχει συστατικό χαρακτήρα.
3. Με την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής καλείται ο ανάδοχος για την
υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, σε ορισμένο τόπο και μετά παρέλευση τουλάχιστον δεκαπέντε
(15) ημερών, εκτός αν ο ανάδοχος δηλώσει ότι επιθυμεί να υπογράψει νωρίτερα. Μέσα στην προθεσμία
και πριν την υπογραφή ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.) την
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Η υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού έχει αποδεικτικό
χαρακτήρα και αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο κείμενό της, από αυτήν αρχίζουν οι προθεσμίες της
σύμβασης. Με το ιδιωτικό συμφωνητικό δεν επιτρέπεται να τροποποιηθούν ή συμπληρωθούν οι όροι
των τευχών του διαγωνισμού. Γλώσσα συνεννόησης μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου είναι η
ελληνική.
4. Αν δεν προσέλθει εμπρόθεσμα ο ανάδοχος για την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού,
κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και χωρίς άλλες
προϋποθέσεις, εκτός αν επικαλεστεί και αποδείξει έλλειψη υπαιτιότητας. Κατά της απόφασης χωρεί
ένσταση, η οποία αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Επί της ενστάσεως αποφασίζει ρητά η
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Προϊσταμένη Αρχή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών και σε κάθε περίπτωση η έκδοση της
απόφασης αυτής αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της διαδικασίας ανάθεσης. Με την απόρριψη
της ένστασης, οριστικοποιείται η έκπτωση και επέρχεται, με απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Υ., η
κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής του αναδόχου, υπέρ του κυρίου του έργου.
5. Κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και τον αντίκλητό
του. Σε περίπτωση αναδόχου σύμπραξης, ως έδρα του αναδόχου θεωρείται η έδρα του εκπροσώπου του.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει χωρίς καθυστέρηση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, την αλλαγή της
έδρας του. Μέχρι την υποβολή της δήλωσης θεωρούνται ισχυρές οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της Δ.Υ.
στην προηγούμενη έδρα.
6. Αντίκλητος του αναδόχου ορίζεται φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στην έδρα της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας και αποδέχεται το διορισμό του με δήλωση που περιλαμβάνεται στο κείμενο της σύμβασης ή
υποβάλλεται με ιδιαίτερο έγγραφο. Αντίκλητος δεν αποκλείεται να είναι και ο εκπρόσωπος του
αναδόχου, εφόσον κατοικεί στην έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Στον αντίκλητο γίνονται νόμιμα,
αντί του αναδόχου, οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος μπορεί να
αντικαταστήσει τον αντίκλητό του, μέχρι δε την υποβολή της σχετικής δήλωσης, οι κοινοποιήσεις γίνονται
στον αντίκλητο. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται να απαιτήσει αντικατάσταση του αντικλήτου από
τον ανάδοχο, που υποχρεούται να συμμορφωθεί άμεσα, αν δεν παραλαμβάνει τα προς τον ανάδοχο
απευθυνόμενα έγγραφα.
Άρθρο 24
Εγγυήσεις
1. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του κυρίου του έργου σχετική με την καλή και έγκαιρη
εκτέλεση της σύμβασης και ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) της προεκτιμώμενης αμοιβής
του ανατιθέμενου σταδίου.
2. Οι Εγγυήσεις του νόμου αυτού παρέχονται με εγγυητικές επιστολές του Ταμείου Συντάξεως
Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε
οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα. Μπορούν, επίσης, να παρέχονται με σύσταση παρακαταθήκης αντίστοιχου ποσού ή για
χρεόγραφα αντίστοιχης αξίας στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για τα οποία ο νόμος προβλέπει
τη χρήση αυτή.
3. Αν αυξηθεί το συμβατικό αντικείμενο, κατατίθεται συμπληρωματική εγγύηση ποσοστού πέντε τοις
εκατό (5%) υπολογιζόμενη στο ποσό της αύξησης. Η συμπληρωματική εγγύηση κατατίθεται από τον
ανάδοχο, μετά την προς αυτόν κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής για έγκριση του
Συγκριτικού Πίνακα και σε κάθε περίπτωση, πριν την έκδοση της εντολής πληρωμής για τον πρώτο
λογαριασμό που συντάσσεται καθ` υπέρβαση του ποσού της σύμβασης. Αν δεν κατατεθεί, η εγγύηση
παρακρατείται από τους λογαριασμούς πληρωμής που αφορούν καταβολή ποσών επιπλέον του
συμβατικού αντικειμένου. Αν το συμβατικό αντικείμενο μειωθεί, επέρχεται ανάλογη μείωση της
εγγύησης, με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και ύστερα από αίτηση του αναδόχου.
4. Οι εγγυητικές επιστολές αναγράφουν επί ποινή απαραδέκτου το όνομα, επώνυμο και όνομα πατρός
του υπέρ ου η εγγύηση ή προκειμένου περί εταιρείας την επωνυμία της, τον τίτλο της σύμβασης στην
οποία αφορά η παρεχόμενη εγγύηση, τον όρο της παραιτήσεως του εγγυητή από την ένσταση διζήσεως
και την υπόσχεση ότι θα καταβάλει απροφασίστως, εντός τριών (3) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση
του εργοδότη, το ποσό της εγγύησης. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη
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διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση δικαιούχο.
5. Οι Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης αποδίδονται μετά την παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της
σύμβασης.
Με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του αναδόχου,
αποδεσμεύεται μέρος των εγγυήσεων ανερχόμενο σε ποσοστό ανάλογο με την αξία των εργασιών
περαιωθέντος και εγκριθέντος σταδίου της σύμβασης. Αν η σύμβαση αφορά στην παροχή υπηρεσίας
χωρίς διακεκριμένα στάδια, μπορεί να ορίζει ότι επιστρέφεται στον ανάδοχο μέρος της εγγύησης, μετά
την παρέλευση ορισμένου χρόνου ή την ολοκλήρωση τμήματος της σύμβασης.
6. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη
απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης
του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού
της εγγυήσεως.
Άρθρο 25
Διοίκηση σύμβασης μελέτης παροχής υπηρεσιών
1. Η διοίκηση της σύμβασης, η παρακολούθηση και ο έλεγχός της ασκούνται από την αρμόδια τεχνική
υπηρεσία του εργοδότη (Διευθύνουσα Υπηρεσία), αποσκοπούν δε στην πιστή εκπλήρωση των όρων της
σύμβασης από τον ανάδοχο και στην εκπόνηση της μελέτης ή την παροχή υπηρεσιών, κατά τους κανόνες
της τέχνης και της επιστήμης. Η επίβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης δεν αίρει, ούτε μειώνει τις
νόμιμες και συμβατικές ευθύνες του αναδόχου.
2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της, κατόχους
τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του πανεπιστημιακού τομέα, που έχουν την τεχνική
δυνατότητα να επιβλέψουν τη μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη τη στελέχωση, τις ανάγκες της και τις εν γένει
δυσχέρειες της επίβλεψης. Κατ` εξαίρεση και εφόσον δεν υφίσταται επαρκές προσωπικό, καθήκοντα
επιβλέποντα μπορεί να ασκήσει και ο Προϊστάμενος της Δ.Υ. Αν ορισθεί ομάδα επιβλεπόντων για την
επίβλεψη σύνθετης μελέτης, ορίζεται συντονιστής ένας εξ αυτών.
3. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των επιβλεπόντων είναι ιδίως:
α) Η διαρκής παρακολούθηση της σύμβασης, η χορήγηση οδηγιών προς τον ανάδοχο για την έντεχνη και
εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και η μέριμνα για τη συμμόρφωση του αναδόχου με τις
συμβατικές του υποχρεώσεις.
β) Η διαδικασία ελέγχου, έγκρισης και παραλαβής της μελέτης, ο έλεγχος και θεώρηση των λογαριασμών,
η σύνταξη και ο έλεγχος των Συγκριτικών Πινάκων, η σύνταξη βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών της
μελέτης και η εισήγηση στα αιτήματα του αναδόχου για την αλλαγή συμβατικών όρων, χορήγηση
παρατάσεων, καταβολή αποζημίωσης είτε λόγω υπερημερίας εργοδότη είτε για άλλη αιτία.
γ) Η τήρηση φακέλου για την πορεία της σύμβασης, στον οποίο εμπεριέχονται ιδίως το χρονοδιάγραμμα,
οι παρατάσεις προθεσμιών, οι εκθέσεις προόδου, οι λογαριασμοί και η αλληλογραφία με τον ανάδοχο.
δ) Η τήρηση και επικαιροποίηση του φακέλου του έργου, μετά την έγκριση κάθε ενδιάμεσου σταδίου της
μελέτης. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων μπορεί να
εξειδικεύονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των υπαλλήλων των αναθετουσών Αρχών που ασκούν
την επίβλεψη των μελετών και των έργων.
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4. Η επίβλεψη ασκείται και στους χώρους που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης και ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασκούντων την επίβλεψη.
Ο συντονιστής του αναδόχου υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη ειδοποίηση της υπηρεσίας, να
συνοδεύει τους επιβλέποντες στους χώρους εκπόνησης της μελέτης ή της παροχής της υπηρεσίας.
5. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ενημερώνει την Προϊσταμένη Αρχή, σε τακτά χρονικά διαστήματα και κατά
την κρίση της υπηρεσίας αυτής, για την πορεία εκπόνησης της μελέτης ή παροχής της υπηρεσίας και
εισηγείται για την άρση των προβλημάτων.
6. Τα ανωτέρω οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 ισχύουν κατ` αναλογία και για τον ανάδοχο παροχής
υπηρεσιών συμβούλου της υπηρεσίας, εφόσον του ανατεθούν καθήκοντα επίβλεψης. Ο ανάδοχος της
σύμβασης παροχής υπηρεσιών και σε περίπτωση που αυτός είναι νομικό πρόσωπο οι διοικούντες και
υπάλληλοί του υπέχουν, κατά την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, ποινική ευθύνη
δημόσιου υπαλλήλου.
7. Η υπαίτια παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας από όργανα του εργοδότη αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα.
Ιδίως, αποτελούν πειθαρχικά αδικήματα:
α) Για τους επιβλέποντες τις συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών: η παράλειψη
ενημέρωσης, καθώς και η υπαίτια, πέραν του εύλογου χρόνου καθυστέρηση, στην ενημέρωση του
προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την παραβίαση από τον ανάδοχο του
χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης, ή την πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
β) Για τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας: η παράλειψη κίνησης και διεκπεραίωσης της
διαδικασίας έκπτωσης του αναδόχου παρά τη συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων, η παράλειψη
έγκαιρης έγκρισης των λογαριασμών της σύμβασης και η χορήγηση εντολών για εκτέλεση εργασιών, οι
οποίες δεν προβλέπονται από την αρχική ή εγκεκριμένη συμπληρωματική σύμβαση.
γ) Για τον Προϊστάμενο και τα όργανα της Προϊσταμένης Αρχής: η παράλειψη έγκαιρης έκδοσης
απόφασης επί των Συγκριτικών Πινάκων και παραλαβής των μελετών ή υπηρεσιών, η χορήγηση
παράτασης προθεσμίας χωρίς να υφίστανται οι νόμιμες προϋποθέσεις και η παράλειψη έκδοσης
απόφασης σε ένσταση του αναδόχου κατά απόφασης κήρυξης έκπτωσης, εντός της δίμηνης
προθεσμίας του άρθρου 33 παρ. 6.
8. Για τα αδικήματα των προηγούμενων παραγράφων ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Εργων ή το αρμόδιο όργανο των άλλων φορέων που εκτελούν συμβάσεις μελετών και παροχής
υπηρεσιών, είτε επιβάλλει εις βάρος των υπαιτίων, ανάλογα με τη βαρύτητά τους, την πειθαρχική ποινή
του προστίμου μέχρι ποσού αντιστοίχου του μισθού των έξι (6) μηνών, είτε τους παραπέμπει στο οικείο
πειθαρχικό όργανο για την επιβολή των, κατά τις κείμενες διατάξεις, προβλεπόμενων κατά περίπτωση
πειθαρχικών ποινών.
Άρθρο 26
Υποκατάσταση του αναδόχου
1. Η Υποκατάσταση του αναδόχου στο σύνολο ή μέρος της σύμβασης της μελέτης ή της υπηρεσίας
απαγορεύεται εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Αν ο ανάδοχος φυσικό πρόσωπο ή ο μοναδικός μελετητής ή πάροχος υπηρεσιών, εταιρείας μελετών ή
παρόχων υπηρεσιών αντίστοιχα, αποβιώσει ή διαγραφεί από τα μητρώα ή καταστεί ανίκανος λόγω
ασθένειας ή άλλης αντικειμενικής αιτίας για την εκπλήρωση της παροχής του, μπορεί με απόφαση της
Προϊσταμένης Αρχής, που εκδίδεται μετά από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, να εγκριθεί η
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υποκατάστασή του από άλλο μελετητή ή σύμβουλο αντίστοιχα ή εταιρεία μελετών ή συμβούλων, που
διαθέτει τα νόμιμα προσόντα για την εκτέλεση της σύμβασης, αλλιώς η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια. Για
την υποκατάσταση υποβάλλεται αίτηση των κληρονόμων σε περίπτωση θανάτου ή του ίδιου του
μελετητή ή συμβούλου στις λοιπές περιπτώσεις, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την
επέλευση του γεγονότος που αποτελεί την αιτία της υποκατάστασης. Ο αρχικός ανάδοχος ή οι
κληρονόμοι του σε περίπτωση θανάτου του ευθύνονται εις ολόκληρο για τις υποχρεώσεις εκ της
συμβάσεως με τον υποκατάστατο.
β) Αν πτωχεύσει ή διαγραφεί από το Μητρώο Μελετητών ή αποβιώσει ή καταστεί κατ` άλλο τρόπο
ανίκανος για την εκτέλεση ένας εκ των μελετητών αναδόχου εταιρείας Μελετών, η εκπόνηση του σταδίου
της μελέτης, που άρχισε να εκπονείται, συνεχίζεται από την εταιρεία, ακόμα και αν από το καταστατικό
προβλέπεται η διάλυση της εταιρείας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή συνεχίζει να έχει τις
απαιτούμενες από τη Σύμβαση τάξεις και κατηγορίες πτυχίων. Στην περίπτωση που η εταιρεία δεν
διαθέτει τις απαιτούμενες κατά τη σύμβαση κατηγορίες και τάξεις πτυχίων υποχρεούται, σε διάστημα
δύο (2) μηνών από τη στιγμή που επήλθε η αλλαγή στο πτυχίο, να αντικαταστήσει τον εταίρο μελετητή ή
να ζητήσει υποκατάσταση ή σύμπραξη με μελετητή που διαθέτει τα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την
προκήρυξη. Η Προϊσταμένη Αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου, να
αποφασίσει την εκπόνηση και των επόμενων σταδίων της ανατεθείσας μελέτης από την εταιρεία, αν
κρίνει ότι η εταιρεία διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Αν η εταιρεία είναι μέλος αναδόχου
σύμπραξης ή κοινοπραξίας, ισχύουν αναλόγως τα δύο προηγούμενα εδάφια.
γ) Αν πτωχεύσει ή διαγραφεί από το Μητρώο εταιρεία μέλος αναδόχου σύμπραξης ή κοινοπραξίας ή αν
πτωχεύσει, διαγραφεί, αποβιώσει ή καταστεί ανίκανος για εκπόνηση της μελέτης λόγω σοβαρής
ασθένειας ή άλλης αντικειμενικής αιτίας μελετητής φυσικό πρόσωπο, μέλος αναδόχου σύμπραξης ή
κοινοπραξίας, τα υπόλοιπα μέλη της συνεχίζουν την εκπόνηση του σταδίου της μελέτης που ήδη άρχισε
να εκπονείται. Εφόσον ο εν λόγω μελετητής θεωρείται απαραίτητος για την περάτωση του υπό εκπόνηση
σταδίου της μελέτης, αντικαθίσταται με άλλο, αντίστοιχων προσόντων, κατόπιν εντολής και έγκρισης της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η Προϊσταμένη Αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού
συμβουλίου, να εγκρίνει την εκπόνηση και των επόμενων σταδίων της ανατεθείσας μελέτης από τον
ανάδοχο, αν κρίνει ότι διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
2. Οι ρυθμίσεις των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και στις
συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση.
3. Η σύμβαση εκπόνησης μελέτης ή παροχής υπηρεσίας διαλύεται αυτοδικαίως αν πτωχεύσει ο
ανάδοχος.
Άρθρο 27
Προθεσμίες Χρονοδιάγραμμα
1. Στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανάθεση μελέτης και στη σύμβαση που συνάπτεται, ορίζεται
συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης, και επιπλέον, εφόσον απαιτείται,
τμηματικές προθεσμίες. Ως συνολική προθεσμία νοείται το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της
σύμβασης μέχρι την έκδοση της απόφασης έγκρισης του συνόλου των μελετών και συνίσταται στα εξής
επί μέρους χρονικά διαστήματα: α) Τον καθαρό χρόνο μέσα στον οποίο ολοκληρώνεται το σύνολο του
αμιγώς μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης, στο οποίο περιλαμβάνονται κάθε είδους υποστηρικτικές
μελέτες. Στον καθαρό χρόνο δεν συνυπολογίζονται οι καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο
ανάδοχος.
β) Τον επιπρόσθετο χρόνο που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος
και αφορά ιδίως τις κάθε είδους ερευνητικές εργασίες και εργαστηριακούς ελέγχους που εκτελούνται
από άλλο μελετητή, τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως τμημάτων ή του συνόλου της μελέτης, μαζί με
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τις υποστηρικτικές μελέτες και τις απαραίτητες συναινέσεις και εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών.
2. Η αναθέτουσα Αρχή ορίζει στην προκήρυξη για την ανάθεση μελέτης ιδιαιτέρως τη συνολική
προθεσμία και τον καθαρό χρόνο εκπόνησης της μελέτης. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση ο
ανάδοχος υποβάλλει, εντός μηνός από την υπογραφή της, χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης,
γραμμικό κατ` ελάχιστον, αναλόγως με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. Το χρονοδιάγραμμα
αποτυπώνει την πρόταση του αναδόχου για τη χρονική ανάπτυξη των σταδίων όλων των επί μέρους
μελετών, τις χρονικές τους αλληλουχίες και επαλληλίες και τον προσφορότερο, κατά την κρίση του,
χρονικό επιμερισμό του επιπρόσθετου χρόνου για τη διαμόρφωση της βέλτιστης δυνατής κρίσιμης
διαδρομής και εγκρίνεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες.
Με το χρονοδιάγραμμα ο ανάδοχος δεσμεύεται όσον αφορά: α) τους καθαρούς χρόνους σύνταξης των
μελετών για κάθε στάδιο και κατηγορία μελέτης και β) τα ακριβή σημεία έναρξης κάθε μελετητικής
δράσης, έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσμία. Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της
μελετητικής δράσης σταδίου ή κατηγορίας μελέτης, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη
παράταση προθεσμίας. Η έναρξη κάθε σταδίου ή κατηγορία μελέτης γίνεται με εντολή της Δ.Υ.
Αν ο ανάδοχος υποχρεωθεί να επανυποβάλει προς έγκριση μελέτη επειδή η υπηρεσία έκρινε ότι η
υποβληθείσα χρειάζεται συμπληρώσεις και διορθώσεις, ο χρόνος καθυστέρησης δεν δικαιολογεί
παράταση της προθεσμίας.
Αν η Διευθύνουσα Υπηρεσία ζητήσει την επανυποβολή μελέτης ή σταδίου αυτής λόγω αλλαγών ή
διορθώσεων, που δεν είχαν προηγουμένως ζητηθεί, τότε με το ίδιο έγγραφο ορίζεται και εύλογη
προθεσμία για την επανυποβολή, κατά την οποία παρατείνεται η αρχική προθεσμία. Σε περίπτωση
διαφωνίας ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά της εντολής της υπηρεσίας.
3. Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Π.Α., ύστερα από αίτηση του αναδόχου
που υποβάλλεται πριν τη λήξη τους, ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι
καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του
αναδόχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της σύμβασης μετά τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου και για όσο διαρκεί η οριακή προθεσμία της σύμβασης. Ως οριακή προθεσμία νοείται
χρονικό διάστημα που ανέρχεται σε ένα τρίτο (1/3) της συνολικής προθεσμίας και πάντως όχι μικρότερο
των τριών (3) μηνών, κατά τη διάρκεια του οποίου χορηγούνται παρατάσεις και χωρίς αίτηση του
αναδόχου. Αν η καθυστέρηση υπερβεί την οριακή προθεσμία, παράταση μπορεί να χορηγηθεί μόνο
ύστερα από αίτηση ή συναίνεση του αναδόχου και μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου τεχνικού
συμβουλίου.Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας, στη συνολική προθεσμία, υπολογίζονται και οι
παρατάσεις που χορηγήθηκαν μετά από αίτηση του αναδόχου μέσα στην αρχική συνολική προθεσμία
χωρίς να οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του.
4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στις συμπληρωματικές συμβάσεις του
άρθρου 29.
Άρθρο 28
Ποινικές ρήτρες
1. Αν ο ανάδοχος παραβιάζει με υπαιτιότητά του τις προθεσμίες της σύμβασης, επιβάλλονται, με
αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εις βάρος του και υπέρ του κυρίου του έργου
Ποινικές ρήτρες. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον εργοδότη το δικαίωμα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο.
2. Για κάθε ημέρα υπέρβασης του καθαρού χρόνου της σύμβασης και για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι
τοις εκατό (20%) αυτής επιβάλλεται ποινική ρήτρα ανερχόμενη σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της

364
μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Για τις επόμενες ημέρες και μέχρις ακόμα δέκα τοις εκατό (10%)
του καθαρού χρόνου, η ποινική ρήτρα ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας
αξίας της σύμβασης. Αν η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης καθυστερεί πέραν του ενός τρίτου
(1/3) του καθαρού χρόνου, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης.
3. Η μέση ημερήσια αξία της σύμβασης προκύπτει από τη διαίρεση της συμβατικής αμοιβής με τον
αριθμό των ημερών του καθαρού χρόνου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 27.
4. Αν συναφθεί συμπληρωματική σύμβαση, η μέση ημερήσια αξία της προκύπτει από τη διαίρεση της
συμβατικής αμοιβής που προβλέπεται σε αυτήν με τον αριθμό ημερών του καθαρού χρόνου της
συμπληρωματικής σύμβασης. Για τον υπολογισμό των ποινικών ρητρών της συμπληρωματικής σύμβασης
εφαρμόζεται η παράγραφος 2. Η συμπληρωματική σύμβαση ορίζει αν παρατείνονται οι προθεσμίες της
αρχικής σύμβασης και αν αίρονται, καθ΄ ολοκληρίαν ή μερικά, οι Ποινικές ρήτρες που επιβλήθηκαν
προηγουμένως.
5. Αν στη σύμβαση προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες, ορίζεται αντίστοιχα ότι επιβάλλονται Ποινικές
ρήτρες αν ο ανάδοχος τις υπερβεί με υπαιτιότητά του. Με τη σύμβαση ορίζεται το ποσό των τμηματικών
ρητρών για κάθε ημέρα υπαίτιας καθυστέρησης και ο συνολικός χρόνος επιβολής, συνολικά πάντως δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνουν το δύο τοις εκατό (2%) του ποσού της σύμβασης. Οι Ποινικές ρήτρες για
υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση του
καθαρού χρόνου της σύμβασης και ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας, αν η σύμβαση περατωθεί μέσα στον οριζόμενο καθαρό χρόνο της σύμβασης και τις
εγκεκριμένες παρατάσεις του.
6. Το ποσό των ποινικών ρητρών εισπράττεται μέσω της πιστοποίησης, που εκδίδεται αμέσως μετά την
επιβολή τους, ενώ αν κατά της αποφάσεως επιβολής τους ασκηθεί εμπρόθεσμη ένσταση, μέσω της
πιστοποίησης που εκδίδεται μετά την απόρριψή της με ρητή απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής.

Άρθρο 29

Συμπληρωματικές μελέτες ή υπηρεσίες
1. Αν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης προκύψει ανάγκη εκπόνησης συμπληρωματικών μελετών
ή παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών, που κατά το είδος ή το μέγεθος (ποσότητα) δεν
περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, καταρτίζεται συγκριτικός πίνακας κατά την παράγραφο 5 και
συμπληρωματική σύμβαση με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης, μετά από γνώμη του αρμόδιου
τεχνικού συμβουλίου. Προϋποθέσεις για την έγκυρη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης είναι: α) να
είναι αναγκαίες οι Συμπληρωματικές μελέτες ή υπηρεσίες για την ολοκλήρωση της αρχικής σύμβασης, β)
να συντρέχει περίσταση που δεν μπορούσε να προβλεφθεί κατά τη σύναψή της, γ) να μη μπορούν οι
συμπληρωματικές υπηρεσίες, από τεχνική ή οικονομική άποψη, να διαχωριστούν από την αρχική
σύμβαση χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα για τον εργοδότη ή να κρίνονται απολύτως
αναγκαίες για την ολοκλήρωσή της έστω και αν μπορούν να διαχωριστούν από αυτήν. Η συνολική αμοιβή
των συμπληρωματικών συμβάσεων δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά το πενήντα τοις εκατό (50%) της
αρχικής συμβατικής αμοιβής.
2. Αν ο ανάδοχος δεν καλύπτει τις κατηγορίες των συμπληρωματικών μελετών ή υπηρεσιών
υποχρεώνεται να συμπράξει με άλλον ή άλλους μελετητές ή παρόχους υπηρεσιών που εγκρίνονται από
τον εργοδότη και η συμπληρωματική σύμβαση υπογράφεται με τη σύμπραξη.
3. Για τις συμπληρωματικές μελέτες και υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στην προηγούμενη
σύμβαση κατά το μέγεθος, εγκρίνεται η αμοιβή με βάση την αντίστοιχη τιμή μονάδας της οικονομικής
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προσφοράς του αναδόχου.
4. Για τις συμπληρωματικές μελέτες και υπηρεσίες, που δεν περιλαμβάνονται στην προηγούμενη
σύμβαση κατά το είδος τους, συντάσσεται μαζί με το Συγκριτικό Πίνακα (Σ.Π.) και Πρωτόκολλο
Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.). Οι τιμές των νέων εργασιών κανονίζονται με
βάση τις αντίστοιχες τιμές μονάδας του κανονισμού της παραγράφου 7 του άρθρου 4,
πολλαπλασιαζόμενες με το λόγο της μέσης τιμής της οικονομικής προσφοράς της αρχικής σύμβασης για
ομοειδείς εργασίες, προς τη μέση τιμή του κανονισμού για τις ίδιες εργασίες. Εφόσον στον ανωτέρω
κανονισμό δεν περιέχονται τιμές μονάδας, η αμοιβή για τις νέες εργασίες προσδιορίζεται κατόπιν
συμφωνίας, "με βάση συγκριτικά στοιχεία από αμοιβές συναφών μελετών".
5. Για την εκτέλεση των εργασιών συμπληρωματικής σύμβασης, συντάσσεται Συγκριτικός Πίνακας, που
αναφέρει αναλυτικά και κατά τρόπο συγκρίσιμο τις καταβλητέες αμοιβές πριν και μετά από αυτόν.
Συγκριτικός Πίνακας συντάσσεται επίσης όταν μειώνονται οι εργασίες της σύμβασης, καθώς και σε κάθε
άλλη περίπτωση που επέρχεται μεταβολή της συμβατικής αμοιβής. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου
εδαφίου δεν συνάπτεται συμπληρωματική σύμβαση.
6. Για τη σύνταξη Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών και Συγκριτικού Πίνακα ο
ανάδοχος υποβάλλει σχέδιο στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και πρόταση για την προθεσμία εκτέλεσης των
συμπληρωματικών εργασιών. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει και υπογράφει τα στοιχεία αυτά με
εισήγηση του επιβλέποντα, συνοδεύοντάς τα με αιτιολογική έκθεση, στην οποία τεκμηριώνεται η κατά το
νόμο σύνταξή τους. Ο Σ.Π. και το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει κοινοποιούνται νομίμως στον ανάδοχο,
που υπογράφει με ή χωρίς επιφύλαξη. Εφόσον ο ανάδοχος υπογράψει με επιφύλαξη, δικαιούται να
ασκήσει ένσταση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 41.
7. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποβάλλει το Συγκριτικό Πίνακα μαζί με το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., την τυχόν ένσταση
του αναδόχου και τις απόψεις της στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία εκδικάζει την ένσταση και τον
εγκρίνει, όπως υποβλήθηκε ή τροποποιήθηκε, μετά από γνώμη του τεχνικού συμβουλίου, μέσα σε
προθεσμία δύο (2) μηνών. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλλει στην
Προϊσταμένη Αρχή όχληση. Αν ο Συγκριτικός Πίνακας δεν εγκριθεί μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της
όχλησης, θεωρείται αυτοδικαίως εγκεκριμένος, κατά τα κεφάλαια που υπογράφηκε από τον ανάδοχο
χωρίς επιφύλαξη και οι υπεύθυνοι για την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υπόκεινται σε πειθαρχικό
έλεγχο κατά την παρ. 7 του άρθρου 25. Αν ο Σ.Π. περιέχει ασάφειες, ανακρίβειες και λάθη που καθιστούν
ιδιαίτερα δυσχερή τη διόρθωσή του, η Προϊσταμένη Αρχή τον επιστρέφει μέσα στην πιο πάνω προθεσμία
για επανασύνταξη και σε αυτή την περίπτωση οι σχετικές προθεσμίες αρχίζουν να τρέχουν από την
επανυποβολή του. Η Προϊσταμένη Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί μέσα στις πιο πάνω
προθεσμίες την έγκριση του Πίνακα.
8. Ο εγκεκριμένος Σ.Π. κοινοποιείται στον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται, όταν απαιτείται από το νόμο,
να υπογράψει Συμπληρωματική Σύμβαση, σε προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των
δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση και να εκτελέσει τις συμπληρωματικές εργασίες. Αν ο
ανάδοχος, παρά τη νόμιμη έγκριση του Συγκριτικού Πίνακα, αρνηθεί να υπογράψει τη Συμπληρωματική
Σύμβαση και εφόσον με αιτιολογημένη απόφασή της κρίνει ότι η αρχική σύμβαση δεν μπορεί να
συνεχιστεί χωρίς την εκτέλεση των εργασιών της Συμπληρωματικής Σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή
μπορεί να διαλύσει αζημίως για τον κύριο του έργου τη σύμβαση.
9. Η προθεσμία για την άσκηση αίτησης θεραπείας κατά της απόφασης έγκρισης του Σ.Π. αρχίζει με την
κοινοποίησή της στον ανάδοχο και δεν επηρεάζεται από τη μεταγενέστερη υπογραφή της
Συμπληρωματικής Σύμβασης.
Άρθρο 30
Καταβολή της αμοιβής του αναδόχου
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1. Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου δεν αναθεωρείται κατά τη διάρκεια της αρχικής συνολικής
συμβατικής προθεσμίας, εκτός εάν η υπογραφή της σύμβασης καθυστερήσει πέραν των δύο (2) μηνών
από την απόφαση ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή η συμβατική αμοιβή του αναδόχου αναθεωρείται
κατά το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης αφαιρουμένων των δύο πρώτων μηνών. Αν η προθεσμία
αυτή παραταθεί για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και για το μέρος της
αμοιβής που αντιστοιχεί στις εργασίες που εκτελούνται μετά τη λήξη της, οφείλεται αναθεώρηση, με
χρόνο εκκίνησης το χρόνο λήξης της αρχικής προθεσμίας και χρόνο λήξης της, το χρόνο πληρωμής των
εργασιών που εκτελέστηκαν μετά τη λήξη της αρχικής προθεσμίας. Το ποσοστό και η διαδικασία της
αναθεώρησης ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων. 2. Η
κατ` αποκοπήν αμοιβή του σταδίου της προκαταρκτικής μελέτης καταβάλλεται στους αναδόχους του
σταδίου αυτού μετά την υποβολή της μελέτης και την παραλαβή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 6 παρ. 14.
Στις περιπτώσεις των λοιπών σταδίων η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικά, επί τη βάσει της γενομένης με
την οικονομική προσφορά του αναδόχου ανάλυσης της αμοιβής του και κατανέμεται σε προκαταβολή και
πληρωμές μετά την υποβολή, την έγκριση και παραλαβή της μελέτης. Ειδικότερα:
α) Με την υπογραφή της σύμβασης, καθώς και την εντολή έναρξης κάθε επόμενου σταδίου χορηγείται
στον ανάδοχο άτοκη προκαταβολή που ανέρχεται σε ποσοστό δεκαπέντε (15%) της συμβατικής αμοιβής
του σταδίου, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, εκδιδομένης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24
παράγραφοι 2 και 4.
β) Μετά την παρέλευση του μισού συμβατικού χρόνου εκπόνησης κάθε σταδίου και εφόσον έχει κατά την
κρίση της επιβλέπουσας υπηρεσίας εκπονηθεί εργασία ποσοστού μεγαλύτερου του πενήντα τοις εκατό
(50%) του υπόψη σταδίου, καταβάλλεται έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής επιπλέον ποσοστό είκοσι
τοις εκατό (20%) της αμοιβής που αντιστοιχεί στο υπόψη στάδιο.
γ) Μετά την υποβολή κάθε σταδίου ανά κατηγορία μελέτης, κατόπιν συνοπτικού ελέγχου της πληρότητας
και επάρκειας αυτής, καταβάλλεται ανακεφαλαιωτικά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αμοιβής
του σταδίου και επιστρέφονται οι Εγγυήσεις των προηγούμενων εδαφίων.
δ) Εφόσον η μελέτη δεν έχει εγκριθεί μετά την παρέλευση διμήνου από την υποβολή της, καταβάλλεται
κατόπιν συνοπτικού ελέγχου επάρκειας αυτής επιπλέον ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).
ε) Μετά την έγκριση και προσωρινή παραλαβή κάθε ενδιάμεσου σταδίου ανά κατηγορία μελέτης
καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αμοιβής του σταδίου.
στ) Μετά την έγκριση του τελικού σταδίου της μελέτης καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό δεκαπέντε τοις
εκατό (15%) της αμοιβής του τελικού σταδίου ή είκοσι τοις εκατό (20%) με κατάθεση εγγυητικής
επιστολής για το επιπλέον πέντε τοις εκατό (5%).
ζ) Μετά την τελική παραλαβή της μελέτης καταβάλλεται το υπόλοιπο της αμοιβής ή επιστρέφεται η
εγγυητική επιστολή της προηγούμενης περίπτωσης.
3. Η αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών, που προσδιορίζεται κατά τη σύμβαση βάσει τιμής ανά ημέρα ή
μήνα απασχόλησης για κάθε κατηγορία επιστήμονα, καταβάλλεται με μηνιαίες πιστοποιήσεις, για τις
οποίες ο ανάδοχος υποβάλλει αντίστοιχους λογαριασμούς. Οι λογαριασμοί βασίζονται στον πραγματικό
χρόνο απασχόλησης των επιστημόνων και στις προσφερόμενες τιμές μονάδας (ανθρωποημέρα ή
ανθρωπομήνα) για κάθε κατηγορία. Αν ο χρόνος απασχόλησης είναι μικρότερος του μηνός, η αμοιβή
είναι ανάλογη με το χρόνο αυτόν. Για τον υπολογισμό της αμοιβής θεωρείται ότι ο μήνας περιλαμβάνει
είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες, ασχέτως του πραγματικού αριθμού εργάσιμων ημερών. Όταν η
αμοιβή των συμβάσεων αυτών ορίζεται κατ΄ αποκοπή, ο τρόπος καταβολής των ενδιάμεσων πληρωμών
ορίζεται με τη σύμβαση.
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4. Για την πληρωμή της αμοιβής του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία
λογαριασμούς, οι οποίοι συντάσσονται διακριτά για την κύρια και τις συμπληρωματικές συμβάσεις,
πάντοτε ανακεφαλαιωτικά, δηλαδή περιλαμβάνουν την αμοιβή που συνολικά οφείλεται μέχρι τη
σύνταξη και υποβολή τους, αφαιρουμένων των ποσών που καταβλήθηκαν προηγουμένως.
Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται ποσά μόνο για εργασίες που προβλέπονται στη σύμβαση
(αρχική και τυχόν συμπληρωματικές) ή σε εγκεκριμένους Συγκριτικούς Πίνακες και αποζημιώσεις λόγω
υπερημερίας του εργοδότη.
5. Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται η ανάλυση των διαφόρων ποσών, στην οποία αναφέρονται τα
στοιχεία στα οποία αυτή στηρίζεται, οι εγγυητικές επιστολές της προκαταβολής και της πρώτης
τμηματικής πληρωμής, που ισχύουν κατά την υποβολή του λογαριασμού και το πληρωτέο ποσό. Μετά
από έλεγχο και προσυπογραφή του επιβλέποντα, ο οποίος βεβαιώνει τη σύνταξή τους κατά τις
ισχύουσες διατάξεις και τη σύμβαση, οι λογαριασμοί εγκρίνονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία μέσα
σε έναν μήνα από την υποβολή τους και αποτελούν την πιστοποίηση για την πληρωμή του αναδόχου.
Αν οι λογαριασμοί περιέχουν ασάφειες ή σφάλματα, σε βαθμό που η διόρθωσή τους να καθίσταται
ανέφικτη, επιστρέφονται στον ανάδοχο για επανασύνταξη μέσα στην προθεσμία έγκρισής τους. Αν οι
ασάφειες και τα σφάλματα αφορούν διακριτά κονδύλια των λογαριασμών, εγκρίνονται κατά το μη
αμφισβητούμενο μέρος και κατά το υπόλοιπο επιστρέφονται για επανασύνταξη. Η μηνιαία προς
έγκριση προθεσμία αρχίζει από την υποβολή του επανασυνταγμένου λογαριασμού.
6. Αν η πληρωμή λογαριασμού καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέρα από έναν μήνα,
μετά τη ρητή ή αυτοδίκαιη έγκρισή του, οφείλεται τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται κατά το άρθρο
4 του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 38 Α΄). Ο ανάδοχος δικαιούται ακόμα να διακόψει τις εργασίες της σύμβασης
μέχρι την καταβολή της αμοιβής του, ύστερα από κοινοποίηση ειδικής έγγραφης δήλωσης περί
διακοπής των εργασιών, προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται ισόχρονη
παράταση.
7. Η κατάσχεση της αμοιβής του αναδόχου πριν από την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης δεν
επιτρέπεται.

Άρθρο 31
Υποχρεώσεις του αναδόχου
1. Ο ανάδοχος εκτελεί τη σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους
κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του αντικειμένου της
παροχής του. Οι αξιώσεις του εργοδότη κατά του αναδόχου λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης της παροχής
του παραγράφονται έξι (6) έτη μετά την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης ή τη λύση της με
οποιονδήποτε τρόπο.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του παρέχει ο εργοδότης, αν τούτο
ορίζεται στη σύμβαση. Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή, ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή και επηρεάζουν την
αρτιότητα ή την εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης και εφόσον ο ανάδοχος μπορεί να το
διαπιστώσει,ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τον εργοδότη.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα που δήλωσε
κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους της
ομάδας από την εκτέλεση της σύμβασης, για οποιονδήποτε λόγο. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ερευνά τους
λόγους της αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του με αντίστοιχο στέλεχος ίσης
τουλάχιστον εμπειρίας, αν η αποχώρηση οφείλεται σε σπουδαίο λόγο. Αν το μέλος αποχώρησε από την
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ομάδα χωρίς σπουδαίο λόγο, δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει στο δυναμικό άλλης εταιρείας και δεν
δικαιούται να λαμβάνει ατομικά μέρος σε διαγωνισμούς για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, από την
έκδοση της απόφασης της Δ.Υ. περί της αναπλήρωσής του. Αν η αποχώρηση έγινε με ευθύνη του
αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογημένη, μπορεί αυτός να κηρυχθεί έκπτωτος.
4. Ελαττώματα ή ελλείψεις του αντικειμένου της σύμβασης, που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια
εκτέλεσής της, αλλά και μετά την οριστική παραλαβή της και μέχρι την παραγραφή των αξιώσεων του
εργοδότη, αποκαθιστώνται από τον ανάδοχο με δικές του δαπάνες. Αν διαπιστωθούν ελαττώματα ή
ελλείψεις μέχρι την έναρξη της κατασκευής του έργου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία καλεί τον ανάδοχο της
μελέτης προκειμένου να τη διορθώσει ή και συμπληρώσει και εφόσον δεν συμμορφωθεί εκδίδει και
κοινοποιεί στον ανάδοχο Πρόσκληση στην οποία:
α) αναφέρεται ότι η διαδικασία κινείται κατ εφαρμογή του άρθρου τούτου, β) περιγράφονται τα
ελαττώματα και οι ελλείψεις της μελέτης ή της υπηρεσίας, γ) χορηγείται εύλογη προθεσμία για την
αποκατάσταση, δ) επισημαίνεται ότι η Πρόσκληση μπορεί να προσβληθεί με ένσταση ενώπιον της
Προϊσταμένης Αρχής και μέσα στη νόμιμη προθεσμία. Η ένσταση του αναδόχου δεν αναστέλλει την
υποχρέωση συμμόρφωσής του στην Πρόσκληση. Αν αποδειχθεί ότι ο ανάδοχος δεν ευθύνεται, η δαπάνη
αποκατάστασης των ελλείψεων ή ελαττωμάτων βαρύνει τον κύριο του έργου.Αν ο ανάδοχος αρνηθεί να
αποκαταστήσει το ελάττωμα ή την έλλειψη μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, αποκαθίσταται από τον
εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του, με απευθείας ανάθεση των σχετικών εργασιών σε μελετητή
που έχει τα νόμιμα προσόντα.
5. Επιτρέπεται η τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, για τη
διόρθωση σφαλμάτων της ή τη συμπλήρωση ελλείψεών της ή για λόγους που υπαγορεύονται από
απρόβλεπτες περιστάσεις. Προς τούτο υποβάλλεται πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου
προς την Προϊσταμένη Αρχή, η οποία αποφασίζει ύστερα από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου
κατασκευών. Αν η τροποποίηση αποδίδεται σε σφάλματα και ελλείψεις της μελέτης και ο μελετητής
αποδέχεται την ευθύνη του, τροποποιεί τη μελέτη κατά την παράγραφο 4, εφόσον δεν έχουν
παραγραφεί οι αξιώσεις του εργοδότη. Σε κάθε άλλη περίπτωση την τροποποίηση αναλαμβάνει ο
ανάδοχος του έργου σε συνεργασία με μελετητή που διαθέτει τα νόμιμα προσόντα. Για να εισαχθεί το
θέμα στο τεχνικό συμβούλιο πρέπει η τροποποιητική μελέτη να είναι σε στάδιο αντίστοιχο με την προς
τροποποίηση και να έχει τεθεί υπόψη του αρχικού μελετητή που διατυπώνει εγγράφως σε εύλογη
προθεσμία τη γνώμη του.
Κατά τη συζήτηση στο συμβούλιο καλούνται προς ακρόαση ο αρχικός μελετητής, ο ανάδοχος του έργου
ή εκπρόσωποί τους και εκπρόσωπος της υπηρεσίας που ενέκρινε την αρχική μελέτη, οι οποίοι
υποβάλλουν γραπτό υπόμνημα. Η Προϊσταμένη Αρχή εκδίδει την απόφαση περί αποδοχής της
πρότασης τροποποίησης της μελέτης μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της
γνωμοδότησης του συμβουλίου και η κοινοποίηση της απόφασης στην υπηρεσία τήρησης των μητρώων
αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωμή των εργασιών της τροποποιητικής μελέτης. Αν η ανάγκη
τροποποίησης της μελέτης αποδίδεται σε σφάλματα ή ελλείψεις της και δεν έχουν παραγραφεί οι
αξιώσεις του κυρίου του έργου κατά του μελετητή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου
της παραγράφου 4.
Ο μελετητής της αρχικής μελέτης μπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας κατά της απόφασης περί
τροποποίησης της μελέτης, αν αυτή αποδίδεται σε σφάλματα ή παραλείψεις της μελέτης. Η άσκηση
αίτησης θεραπείας αναστέλλει τις εις βάρος του μελετητή οικονομικές συνέπειες και την έναρξη της
πειθαρχικής διαδικασίας, όχι όμως και την εφαρμογή της τροποποιημένης μελέτης. Η απόφαση
κοινοποιείται στα αρμόδια για την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά του μελετητή και των
υπαιτίων υπαλλήλων όργανα, αν η ανάγκη τροποποίησης οφείλεται σε λάθη ή παραλείψεις της
μελέτης.
6. Ως προς τις εν γένει Υποχρεώσεις του αναδόχου από τη σύμβαση εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι
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διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 32
Αποζημίωση του αναδόχου λόγω υπερημερία του εργοδότη χωρίς λύση της σύμβασης
1. Αν ο εργοδότης περιέλθει σε υπερημερία ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή νόμιμων
υποχρεώσεών του, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για τις θετικές ζημίες που υφίσταται
και για το χρονικό διάστημα μετά την υποβολή έγγραφης όχλησης, έως την άρση της υπερημερίας. Η
όχληση υποβάλλεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και προσδιορίζει τις πράξεις ή παραλείψεις του
εργοδότη ή των οργάνων του που συνιστούν την αιτία της υπερημερίας και την αιτία της ζημίας και στο
μέτρο του δυνατού την κατά προσέγγιση εκτίμηση της ζημίας, ανά ημέρα υπερημερίας.
2. Μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της όχλησης, η Διευθύνουσα Υπηρεσία
συγκροτεί τριμελή επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων, στην οποία συμμετέχει απαραίτητα ο επιβλέπων,
εκτός αν δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του, για σοβαρή αιτία εκτιθέμενη στην απόφαση συγκρότησης. Η
επιτροπή διαπιστώνει αν υφίσταται υπερημερία, τα αίτιά της και το ύψος των ζημιών του αναδόχου για
κάθε ημέρα κατά προσέγγιση, συντάσσοντας πρωτόκολλο, το οποίο υποβάλλεται μέσα σε έναν μήνα από
τη συγκρότησή της στον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για έγκριση. Το εγκεκριμένο
πρωτόκολλο κοινοποιείται στον ανάδοχο με απόδειξη και μπορεί να προσβληθεί με ένσταση.
3. Μετά τη λήξη της υπερημερίας του εργοδότη, ο ανάδοχος υποβάλλει αίτηση για την αναγνώριση της
ζημίας του προσδιορίζοντας το ποσόν αυτής. Επί της αιτήσεως αποφασίζει, μετά από εισήγηση της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η Προϊσταμένη Αρχή, που δεν είναι υποχρεωμένη να δεχθεί τα πορίσματα του
πρωτοκόλλου.

Άρθρο 33
Εκπτωση του αναδόχου
1. Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές
εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις κηρύσσεται
έκπτωτος.
2. Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά εφόσον ο ανάδοχος:
α) Υπερβεί υπαίτια για χρόνο πέραν του 1/3 τη σχετική συνολική προθεσμία της παραγράφου 2 του
άρθρου 27, λαμβανομένων υπόψη των τυχόν παρατάσεων.
β) Καθυστερεί υπαίτια, για χρόνο περισσότερο από το μισό της αντίστοιχης τμηματικής προθεσμίας, την
υποβολή σταδίου μελέτης.
γ) Οι εργασίες του παρουσιάζουν κατ` επανάληψη ελαττώματα ή ελλείψεις.
Για να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος για το λόγο αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον μια
φορά, η εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 31, για την αποκατάσταση των
ελαττωμάτων ή ελλείψεων της μελέτης και να μην έχει ασκηθεί ένσταση ή η ασκηθείσα να έχει
απορριφθεί.
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3. Αν υφίσταται λόγος έκπτωσης, κοινοποιείται στον ανάδοχο με απόδειξη ειδική πρόσκληση της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η οποία αναφέρεται απαραίτητα στις δια τάξεις του άρθρου αυτού και
περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελέσει ο ανάδοχος μέσα
στην τασσόμενη προθεσμία. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη, ήτοι ανάλογη του χρόνου
που απαιτείται κατά την κοινή αντίληψη για την εκτέλεση των εργασιών ή των ενεργειών και πάντως όχι
μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών.
4. Ανεξάρτητα από την κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης και τις προθεσμίες που τάσσει για την
εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών ή ενεργειών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις εκ της
συμβάσεως υποχρεώσεις του για την εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης και υφίσταται τις νόμιμες
συνέπειες από την τυχόν υπέρβαση των συμβατικών προθεσμιών.
5. Αν η προθεσμία που τέθηκε με την ειδική πρόσκληση παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί με
το περιεχόμενό της, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την πάροδο της
προθεσμίας, με απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Στην απόφαση
προσδιορίζονται οι εργασίες και ενέργειες που τυχόν εκτέλεσε ο ανάδοχος σε συμμόρφωση προς την
ειδική πρόσκληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στις εργασίες που δεν εκτέλεσε και ενέργειες
που δεν συμμορφώθηκε.
6. Αν κατά της απόφασης έκπτωσης δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα ένσταση ή αν απορριφθεί η ένσταση από
την αρμόδια προς τούτο Προϊσταμένη Αρχή, η έκπτωση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα
ένσταση αναστέλλονται οι συνέπειες της έκπτωσης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί και ο ανάδοχος
υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της σύμβασης. Η απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται, μετά
γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, από την Προϊσταμένη Αρχή μέσα σε δύο (2) μήνες από την
κατάθεσή της. Η αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης αιτιολογείται, μεταξύ δε των λόγων αποδοχής
μπορεί να περιλαμβάνεται και η καταφανής βελτίωση του ρυθμού ή της ποιότητας των εκτελούμενων
εργασιών, ώστε να πιθανολογείται βάσιμα η έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Η Προϊσταμένη
Αρχή υποχρεούται να εκδώσει απόφαση και μετά την πάροδο της προθεσμίας, ενώ κινείται η πειθαρχική
διαδικασία κατά των υπαιτίων υπαλλήλων κατά τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 25. Μετά
την πάροδο της προθεσμίας εκδόσεως αποφάσεως, ο ανάδοχος υποχρεούται να διακόψει τις εργασίες
της σύμβασης και η Διευθύνουσα Υπηρεσία διαπιστώνει τις εργασίες που εκπόνησε ο ανάδοχος. Αν η
ένσταση του αναδόχου γίνει τελικά αποδεκτή, δικαιούται παράταση με αναθεώρηση, ισόχρονη με το
διάστημα της διακοπής, ενώ η διακοπή των εργασιών της σύμβασης δεν αποτελεί λόγο για τη διάλυση
της σύμβασης. Ουδεμία εργασία εκτελούμενη μετά την ημέρα της κατά τα άνω υποχρεωτικής διακοπής
των εργασιών και μέχρι της τυχόν θετικής για τον ανάδοχο αποφάσεως πιστοποιείται για πληρωμή. Η
Προϊσταμένη Αρχή υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τη Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών
Επαγγελμάτων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημόσιων Εργων για την οριστικοποιηθείσα έκπτωση.
7. Μετά την κοινοποίηση της απόφασης στον ανάδοχο και μέχρι να καθορισθεί ο τρόπος εκπόνησης των
εργασιών που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του εκπονούμενου σταδίου της μελέτης ή της
σύμβασης υπηρεσιών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία επεμβαίνει προς αποτροπή αρνητικών συνεπειών
εκτελώντας τις απαραίτητες ενέργειες σε βάρος και για λογαριασμό του έκπτωτου αναδόχου.
8. Με την κοινοποίηση της απόφασης οριστικοποίησης της έκπτωσης, ο ανάδοχος διακόπτει κάθε
εργασία και δεν δικαιούται αμοιβή για το εκπονούμενο στάδιο. Κατ` εξαίρεση μπορεί ο εργοδότης, αν
κρίνει ότι ορισμένα στοιχεία του μελετητικού έργου του υπό εκπόνηση σταδίου είναι χρήσιμα, να ζητήσει
να παραδοθούν στη Διευθύνουσα Υπηρεσία μέσα σε ορισμένη προθεσμία, συντασσομένου σχετικού
πρωτοκόλλου παράδοσης. Η αμοιβή του αναδόχου για τις εργασίες του ημιτελούς σταδίου κανονίζεται με
Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών.
9. Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ του εργοδότη η
εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ειδική ποινική ρήτρα. Αν επιβλήθηκαν Ποινικές ρήτρες για υπέρβαση
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τμηματικών προθεσμιών μέχρι την οριστικοποίηση της έκπτωσης οφείλονται από τον ανάδοχο
αθροιστικά, ενώ επιβάλλεται και η ποινική ρήτρα για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας, εφόσον
υφίσταται αντίστοιχη περίπτωση.
10. Η απόφαση με την οποία οριστικοποιήθηκε η έκπτωση κοινοποιείται από την υπηρεσία που την
εξέδωσε στην αρμόδια για την έγκριση της μελέτης υπηρεσία και στην υπηρεσία τήρησης του Μητρώου
Μελετητών ή Εταιρειών Μελετών, για την επιβολή των παρεπόμενων κυρώσεων, μαζί με σύντομο
ιστορικό και μνεία των λόγων που οδήγησαν στην έκπτωση. Αν ο έκπτωτος ανάδοχος είναι κοινοπραξία ή
σύμπραξη μελετητών ή εταιρειών μελετών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία προσδιορίζει τους υπεύθυνους για
την έκπτωση μελετητές ή εταιρείες της σύμπραξης ή κοινοπραξίας.
Άρθρο 34
Διάλυση της σύμβασης
1. Σε περίπτωση σύμβασης μελέτης που εκπονείται κατά στάδια, ο εργοδότης δικαιούται να διακόψει τις
εργασίες της μετά την ολοκλήρωση κάποιου σταδίου και να λύσει τη σύμβαση χωρίς αποζημίωση του
αναδόχου, αν τούτο προβλέπεται στη σύμβαση. Δικαιούται επίσης ο εργοδότης να διακόψει την
εκπόνηση σταδίου μελέτης με καταβολή αποζημίωσης στον ανάδοχο, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου
36.
Ο εργοδότης σύμβασης παροχής υπηρεσιών δικαιούται, αν προβλέπεται στη σύμβαση, να διακόψει την
παροχή των υπηρεσιών, είτε αζημίως για τον ίδιο είτε και με καταβολή αποζημίωσης, κατά τα οριζόμενα
στην παράγραφο 3 του άρθρου 36. 2. Ο ανάδοχος δικαιούται να διαλύσει τη σύμβαση στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) Αν υπάρξει υπέρβαση της οριακής προθεσμίας της σύμβασης, χωρίς υπαιτιότητά του.

β) Αν αναστείλει την εκπόνηση μελέτης ή την παροχή των υπηρεσιών με εντολή του εργοδότη, για
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της εντολής.
γ) Αν εξαιτίας γεγονότων που συνιστούν υπερημερία του εργοδότη αναγκαστεί είτε να μην αρχίσει την
εκπόνηση μελέτης ή την παροχή της υπηρεσίας του κατά τον ορισμένο στη σύμβαση χρόνο είτε να
διακόψει την παροχή των υπηρεσιών του μετά την έναρξή τους, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των
τριών (3) μηνών. Για την έναρξη της προθεσμίας ο ανάδοχος υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία
Ειδική Δήλωση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.
δ) Αν παρέλθει χρόνος δύο (2) τουλάχιστον μηνών από την υποβολή Ειδικής Δήλωσης εκ μέρους του
αναδόχου προς τον εργοδότη, λόγω παρέλευσης της προθεσμίας για την πληρωμή πιστοποίησης.
3. Η Ειδική Δήλωση διακοπής των εργασιών της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 περιλαμβάνει: α) μνεία
των λόγων της διάλυσης, β) στοιχεία για περαιωμένα τμήματα της μελέτης και εκτίμηση της αξίας τους, γ)
περιγραφή των τμημάτων της μελέτης που υπολείπονται, δ) αίτηση περί καταβολής της νόμιμης
αποζημίωσης συγκεκριμένου, κατά το δυνατόν, ύψους και ανάλυση των κονδυλίων της και ε) δήλωση
περί της πρόθεσής του να αποδεχθεί συνέχιση των εργασιών κατόπιν αποζημίωσης. Η Διευθύνουσα
Υπηρεσία εκδίδει απόφαση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες περί αποδοχής ή απόρριψης της Ειδικής
Δήλωσης. Αν δεχθεί τη δήλωση ή παρέλθει άπρακτο διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την
επίδοσή της, ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία αίτηση λύσης της σύμβασης.
Επί της αιτήσεως αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός, ύστερα
από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην οποία καταχωρείται και η γνώμη του επιβλέποντα. Η
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σύμβαση λύεται με την αποδοχή της αίτησης ή την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας. Αν η αίτηση
απορριφθεί εμπρόθεσμα ο ανάδοχος υποχρεούται στη συνέχιση παροχής των υπηρεσιών του,
ανεξάρτητα από την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων του και η Προϊσταμένη Αρχή εγκρίνει, με την ίδια
απόφαση, τις αναγκαίες προσαρμογές στις προθεσμίες της σύμβασης.
4. Για τη Διάλυση της σύμβασης κατά τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2, ο ανάδοχος υποβάλλει
αίτηση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία της Ειδικής Δήλωσης διακοπής των
εργασιών και επιπλέον αίτημα για λύση της σύμβασης. Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 3
εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή.
5. Σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης η οφειλόμενη αποζημίωση κανονίζεται με πρωτόκολλο
κανονισμού τιμής μονάδας νέων εργασιών.
6. Οι συμβάσεις εκπόνησης μελέτης λύονται με την παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου, εκτός αν
συντρέχει περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου ή διάλυσης της σύμβασης είτε με πρωτοβουλία του
κυρίου του έργου είτε με πρωτοβουλία του αναδόχου. Μετά τη λήξη της αρχικής προθεσμίας και των
εγκεκριμένων παρατάσεών της και μέχρι τη λύση της σύμβασης με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο δεν
οφείλεται αναθεώρηση.
Οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών λύονται αυτοδικαίως αν παρέλθει η συμβατική προθεσμία και οι
παρατάσεις της, εκτός αν συντρέχει περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου ή διάλυσης της σύμβασης είτε
με πρωτοβουλία του κυρίου του έργου είτε με πρωτοβουλία του αναδόχου.
Στη σύμβαση μπορεί να ορίζεται και διαφορετικά, ιδίως σε περιπτώσεις που το επιδιωκόμενο
αποτέλεσμα έχει ουσιώδη σημασία για τα συμφέροντα του κυρίου του έργου.
Άρθρο 35
Ματαίωση της διάλυσης
1. Αν ο ανάδοχος άσκησε μεν το δικαίωμα διάλυσης της σύμβασης αλλά συναινεί στη ματαίωσή της, η
σύμβαση νομίμως συνεχίζεται, ανεξαρτήτως των αξιώσεών του προς αποκατάσταση των θετικών ζημιών
του. Προς το σκοπό αυτόν ο ανάδοχος υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία αίτηση με στοιχεία
υπολογισμού της αποζημίωσής του, επί της οποίας αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή κατόπιν εισηγήσεως
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Για την εξακρίβωση των ζημιών η Π.Α. συγκροτεί, μέσα σε δέκα (10)
ημέρες απ την υποβολή της εισήγησης, επιτροπή που ερευνά τη βασιμότητα των απαιτήσεων του
αναδόχου και εκτιμά το ύψος των θετικών ζημιών του, δυνάμενη να ζητήσει από τον ανάδοχο πρόσθετα
στοιχεία και πληροφορίες.
2. Η Προϊσταμένη Αρχή, με απόφασή της που εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3)
μηνών από την υποβολή της αίτησης εγκρίνει τη ματαίωση της διάλυσης και την αποζημίωση του
αναδόχου, επιφέροντας τις αναγκαίες προσαρμογές στις προθεσμίες της μελέτης. Αν ο ανάδοχος δεν
συμφωνεί στον καθορισμό της αποζημίωσης, μπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας.
Άρθρο 36
Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης
1. Αν η σύμβαση εκπόνησης μελέτης ή παροχής υπηρεσιών διαλυθεί από τον εργοδότη και δεν
προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο ανάδοχος δικαιούται αποζημίωσης η οποία ανέρχεται σε δέκα
τοις εκατό (10%) επί της συμβατικήςαμοιβής των υπολειπόμενων για την ολοκλήρωσή της σταδίων.
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2. Αν η σύμβαση λυθεί από τον εργοδότη κατά την εκπόνηση σταδίου μελέτης, η αποζημίωση του
αναδόχου ανέρχεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) του υπολειπόμενου χρηματικού αντικειμένου του υπό
εκπόνηση σταδίου. Ως προς τα επόμενα στάδια εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος. Για την
αμοιβή των ήδη εκπονηθέντων τμημάτων του σταδίου της μελέτης που διακόπτεται συντάσσεται
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε..
3. Για την πληρωμή της αποζημίωσης ο ανάδοχος υποβάλλει, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός μηνός
από την κοινοποίηση της απόφασης διάλυσης, στη Διευθύνουσα Υπηρεσία αίτηση, με ανάλυση της
αποζημίωσης. Η αποζημίωση προσδιορίζεται με πρωτόκολλο κανονισμού τιμής μονάδας νέων εργασιών
(Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), που συντάσσεται και εγκρίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της αίτησης.
4. Οι αποζημιώσεις των προηγούμενων παραγράφων δεν θίγουν την οφειλόμενη αμοιβή για τις
εκτελεσθείσες εργασίες ή υπηρεσίες.
Άρθρο 37
Εγκριση της μελέτης Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
1. Εφόσον στις ισχύουσες διατάξεις για επί μέρους κατηγορίες μελετών δεν ορίζεται ιδιαίτερη διαδικασία
έγκρισης της μελέτης, με την εγκριτική απόφαση της μελέτης, που εκδίδεται από το αρμόδιο κατά νόμο
όργανο, πιστοποιείται η τήρηση όλων των προδιαγραφών, κανονισμών και τεχνικών οδηγιών που
ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης αυτής και βεβαιώνεται η ποιοτική και ποσοτική της επάρκεια και η
συμμόρφωση του αναδόχου προς τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις του. Αν κατά το νόμο απαιτείται
πριν την έγκριση της μελέτης η γνώμη άλλων υπηρεσιών και φορέων, υποχρεούνται να την υποβάλλουν
μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την αποστολή της μελέτης προς αυτούς, εκτός αν
προβλέπεται διαφορετική προθεσμία από ειδικές διατάξεις. Η παρέλευση της προθεσμίας θεωρείται ως
θετική γνωμοδότηση.
2. Η μελέτη εγκρίνεται κατά στάδια και στο σύνολό της. Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται μέσα σε δύο (2)
μήνες από την εμπρόθεσμη υποβολή πλήρων των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον
απαιτούνται. Η προθεσμία αναστέλλεται αν το αρμόδιο για την έγκριση όργανο αιτιολογημένα ζητήσει
συμπλήρωση ή διευκρίνιση επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Αν η συμπλήρωση ή διευκρίνιση
αφορά διακεκριμένο στάδιο ή κατηγορία μελέτης, μπορεί να γίνει τμηματική έγκριση των υπόλοιπων
μελετών.
3. Η έγκριση ενδιάμεσων σταδίων μελετών αποτελεί και προσωρινή παραλαβή. Η οριστική παραλαβή
των μελετών πραγματοποιείται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, μετά την έγκριση του τελευταίου,
κατά τη σύμβαση, σταδίου της μελέτης και την έκδοση βεβαίωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για την
περαίωση των εργασιών της σύμβασης.
4. Η προθεσμία συντέλεσης της παραλαβής της μελέτης είναι τρεις (3) μήνες από την έγκριση πλήρων
των μελετών που προβλέπονται από τη σύμβαση. Οι μελέτες της αρχικής και των συμπληρωματικών
συμβάσεων παραλαμβάνονται ενιαία.
5. Αν η μελέτη δεν παραληφθεί εμπρόθεσμα, επέρχεται αυτοδίκαιη παραλαβή, αν παρέλθει άπρακτο
διάστημα δύο (2) μηνών από την υποβολή σχετικής όχλησης του αναδόχου. Η όχληση υποβάλλεται επί
ποινή απαραδέκτου μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 2.
6. Επιτρέπεται να παραληφθεί εκτός αν άλλως ορίζεται στην Σύμβαση, ύστερα από αίτηση του αναδόχου,
μελέτη αυτοτελούς τμήματος έργου που εκπονήθηκε ή επί μέρους κατηγορίας ή σταδίου αυτής.
7. Η παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών γίνεται όπως ορίζεται στις
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συμβάσεις αυτές.
Άρθρο 38
Εμπειρογνώμονες
1. Σε περιπτώσεις ειδικών ή μεγάλων έργων υποδομής ή έργων στα οποία εφαρμόζονται μη
διαδεδομένες ειδικές μέθοδοι μελέτης και κατασκευής, ιδίως σε θέματα ασφάλειας ή αντιμετώπισης και
αποτροπής κινδύνου, μπορεί, με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, που λαμβάνεται κατόπιν σύμφωνης
γνώμης του Τεχνικού Συμβουλίου του φορέα κατασκευής του έργου να ορίζεται ως ειδικός
εμπειρογνώμονας για την επίλυση συγκεκριμένου τεχνικού προβλήματος και για ολιγοήμερη
απασχόληση, επιστήμονας εγνωσμένου κύρους και φήμης και μεγάλης εμπειρίας σχετικής με το προς
επίλυση θέμα, χωρίς να απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μελετητών. Η αμοιβή του
βαρύνει τις πιστώσεις του έργου ή της μελέτης και καθορίζεται με την απόφαση ορισμού του, επί τη
βάσει ημερήσιας αποζημίωσης που προκύπτει από πίνακα κλάσεων εμπειρογνωμόνων, ο οποίος
εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων.
2. Με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, η αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αναθέτει απευθείας σε έναν
ή περισσότερους Εμπειρογνώμονες, όπως αυτοί ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, την
υποστήριξη των υπηρεσιών του εργοδότη με σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Αν η συμβατική αμοιβή
ισούται ή υπερβαίνει το εκάστοτε όριο εφαρμογής της Κοινοτικής Οδηγίας για τις υπηρεσίες, απευθείας
ανάθεση επιτρέπεται μόνο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου
2 του άρθρου 10.
3. Η ανάθεση των καθηκόντων της παραγράφου 2 αποφασίζεται από την Προϊσταμένη Αρχή ύστερα από
εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου, όταν
πρόκειται ιδίως:
α) Για έργα πολύ μεγάλης κλίμακας, η πολυπλοκότητα των οποίων απαιτεί την εκτός των άλλων
δυνατοτήτων της ιδιαίτερη υποστήριξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
β) Για εξειδικευμένα έργα ή για έκτακτα περιστατικά για τα οποία η διαθέσιμη εμπειρία κατά την κρίσιμη
φάση της αντιμετώπισής τους είναι μικρή.
γ) Για έργα που εμφανίζουν σημαντικές αβεβαιότητες ή ιδιαίτερες κατασκευαστικές δυσχέρειες ή υψηλή
επικινδυνότητα.
4. Η σύμβαση της παραγράφου 2 συνάπτεται ύστερα από απόφαση της αναθέτουσας Αρχής και μπορεί
να λυθεί οποτεδήποτε μονομερώς και αζημίως για τον εργοδότη. Όταν οι υπηρεσίες Εμπειρογνώμονα
ανατίθενται σε ομάδα, η απόφαση έγκρισης της ανάθεσης και περαιτέρω η σύμβαση καθορίζει
λεπτομέρειες για τη διαμόρφωση και διατύπωση της γνώμης της ομάδας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 41
Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών
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1. Στις περιπτώσεις που ρητά ορίζεται στο νόμο αυτόν, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση εκτελεστής
πράξης ή παράλειψης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που βλάπτει για πρώτη φορά, άμεσα, δικαίωμα του
αναδόχου, ασκείται ένσταση μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της
πράξης. Εφόσον δεν υφίσταται δέσμια αρμοδιότητα της υπηρεσίας για την έκδοση ρητής πράξης,
προϋπόθεση ώστε να θεωρηθεί επιτρεπτή η ένσταση κατά παραλείψεως είναι να έχει προηγηθεί η
υποβολή εγγράφου αιτήματος του αναδόχου με συγκεκριμένο περιεχόμενο και να παρέλθει ένας
τουλάχιστον μήνας από της υποβολής του. Η προθεσμία της ένστασης στην περίπτωση αυτή διαρκεί
μέχρι την έγκριση του σταδίου της μελέτης ή την παραλαβή της υπηρεσίας, εκτός αν γνωστοποιηθεί
εγγράφως από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία στον ανάδοχο ότι η διοίκηση δεν πρόκειται να εκδώσει ρητή
πράξη επί του αιτήματός του. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να τον ενημερώνει κατά το δεύτερο εδάφιο
της επόμενης παραγράφου.
2. Μη εκτελεστές πράξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως επιβεβαιωτικές πράξεις ή παραλείψεις,
ενημερωτικά έγγραφα της υπηρεσίας και γραπτές υπενθυμίσεις προς τον ανάδοχο των νόμιμων και
συμβατικών του υποχρεώσεων δεν προσβάλλονται με ένσταση. Επί της βλαπτικής πράξης ή επί του
εγγράφου με το οποίο κοινοποιείται η πράξη στον ανάδοχο, σημειώνεται η προθεσμία ένστασης και η
υπηρεσία στην οποία πρέπει να απευθυνθεί, διαφορετικά η προσφυγή που ασκείται στο αρμόδιο
δικαστήριο θεωρείται ως παραδεκτή, παρά τη μη τήρηση ή πλημμελή τήρηση της σχετικής προδικασίας
σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
3. Η ένσταση απευθύνεται στην Προϊσταμένη Αρχή και ασκείται με κατάθεση στο πρωτόκολλο της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή με ταχυδρομική αποστολή επί αποδείξει ή με τηλεομοιοτυπία (FAX) προς τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται αντίστοιχα η ημερομηνία πρωτοκόλλησης ή
η ημερομηνία του αποδεικτικού παραλαβής ή της αποστολής της τηλεομοιοτυπίας (FAX).
4. Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της ένστασης. Αν
η ένσταση απορριφθεί εν μέρει ή στο σύνολό της ή αν παρέλθει άπρακτη η δίμηνη προθεσμία, ο
ανάδοχος μπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας σε προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών, από την
κοινοποίηση της απόφασης ή από την άπρακτη πάροδο της δίμηνης προθεσμίας. Αίτηση θεραπείας
ασκείται και κατά των βλαπτικών εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της Προϊσταμένης Αρχής ή του
κυρίου του έργου, αν δημιουργείται για πρώτη φορά διαφωνία. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3
έχουν συμπληρωματική εφαρμογή στην αίτηση θεραπείας. Στις προθεσμίες της ένστασης και της αίτησης
θεραπείας δεν περιλαμβάνεται η ημέρα κοινοποίησης της προσβαλλόμενης πράξης και γενικά ισχύουν οι
γενικές διατάξεις περί υπολογισμού των προθεσμιών.
5. Η αίτηση θεραπείας απευθύνεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων ή
στον καθ` ύλην αρμόδιο Υπουργό ή στο αρμόδιο κατά το νόμο όργανο του εργοδότη και ασκείται με
κατάθεση στο πρωτόκολλο του οργάνου που είναι αρμόδιο για την εκδίκασή της ή με ταχυδρομική
αποστολή επί αποδείξει ήμε τηλεομοιοτυπία (FAX). Ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται αντίστοιχα η
ημερομηνία πρωτοκόλλησης ή η ημερομηνία του αποδεικτικού παραλαβής ή της αποστολής της
τηλεομοιοτυπίας (FAX). Μέσα στην ίδια προθεσμία αντίγραφο της αίτησης κατατίθεται στην Προϊσταμένη
Αρχή, με τους τρόπους που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο.
6. Αίτηση θεραπείας μπορεί να ασκήσει και ο κύριος του έργου, αν δεν είναι το Δημόσιο. Αν αρμόδιος να
αποφανθεί σε αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου είναι ο κύριος του έργου ή όργανό του, στις αιτήσεις
θεραπείας που ασκούνται από αυτόν αποφασίζει ο Υπουργός που εποπτεύει τον κύριο του έργου και αν
δεν υφίσταται εποπτεία, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων.
7. Αν κύριος του έργου δεν είναι το Δημόσιο, αντίγραφο της αίτησης θεραπείας υποβάλλεται επί ποινή
απαραδέκτου, μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 4, στον αντισυμβαλλόμενο του αιτούντος. Στις
περιπτώσεις αυτές με την απόφαση επί της ενστάσεως γνωστοποιείται στον ανάδοχο η διαδικαστική
προϋπόθεση του προηγούμενου εδαφίου. Για την εξέταση της αίτησης θεραπείας καλείται ο αιτών να
προσκομίσει το αποδεικτικό κατάθεσής της στον αντισυμβαλλόμενό του, που μπορεί να υποβάλει τις
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αντιρρήσεις του, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός. Η μη υποβολή αντιρρήσεων δεν θεωρείται ως αποδοχή
των ισχυρισμών του αιτούντος.
8. Η αίτηση θεραπείας προσδιορίζει την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη, περιλαμβάνει σύντομο
ιστορικό της σύμβασης και της διαφωνίας, τους ουσιαστικούς λόγους στους οποίους στηρίζεται, τα
αιτήματα του αιτούντος και εφόσον είναι δυνατό, το οικονομικό αντικείμενο της διαφοράς. Η αίτηση
συνοδεύεται με αντίγραφο της πράξης που γέννησε τη διαφωνία, της ένστασης και της απόφασης που
εκδόθηκε επ` αυτής. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία και η Προϊσταμένη Αρχή διαβιβάζουν στο αρμόδιο για την
έκδοση απόφασης όργανο, φάκελο της υπόθεσης με τα συμβατικά τεύχη του έργου, τα οποία δικαιούται
να προσκομίσει και ο αιτών.
9. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου εκδίδεται μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου. Για
τη συζήτηση στο τεχνικό συμβούλιο, καλείται από την υπηρεσία που εισηγείται ή τη γραμματεία του
συμβουλίου ο ανάδοχος εγγράφως, σε καθορισμένη ημέρα και ώρα που δεν απέχει λιγότερο από δέκα
(10) ημέρες από την επίδοση της πρόσκλησης. Η πρόσκληση επιδίδεται με απόδειξη στον ανάδοχο ή τον
αντίκλητό του, με δημόσιο όργανο ή με τηλεομοιοτυπία (FAX). Στη συζήτηση καλείται με τον ίδιο τρόπο ο
κύριος του έργου που υπέβαλε την αίτηση θεραπείας ή αντιρρήσεις κατ` αυτής. Στη συνεδρίαση ο αιτών
παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο.
10. Αν κύριος του έργου δεν είναι το Δημόσιο και ασκηθούν αντίθετες αιτήσεις θεραπείας από τον
ανάδοχο και τον αντισυμβαλλόμενό του / κύριο του έργου, εξετάζονται ταυτόχρονα από τον εποπτεύοντα
Υπουργό ή, αν δεν υπάρχει, τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, ακόμα και αν
έχει την κατά νόμο αρμοδιότητα για την εξέταση της αίτησης θεραπείας όργανο του κυρίου του έργου.
11. Η συζήτηση της αίτησης θεραπείας στο τεχνικό συμβούλιο αρχίζει με προφορική ανάπτυξη της
έγγραφης εισήγησης της υπηρεσίας είτε με παρουσία του αιτούντος και του υποβάλλοντος αντιρρήσεις
είτε και χωρίς αν δεν προσήλθαν παρά τη νόμιμη κλήτευσή τους. Ελέγχεται κατ΄ αρχήν το εμπρόθεσμο
της αίτησης και της ένστασης που τυχόν προηγήθηκε, η επίδοση της αίτησης θεραπείας στον
αντισυμβαλλόμενο όταν απαιτείται και οι αντιρρήσεις του αντισυμβαλλομένου αν έχουν υποβληθεί και
στη συνέχεια εξετάζεται η νομιμότητα και ουσιαστική βασιμότητα των λόγων που προβάλλονται. Η
εισήγηση περιλαμβάνει επίσης εκτίμηση περί του οικονομικού αντικειμένου της υπόθεσης, αν τούτο
είναι εφικτό. Ακολουθεί προφορική συζήτηση υπό τη διεύθυνση του προέδρου του τεχνικού συμβουλίου
για την πληρέστερη ενημέρωση των μελών. Η γνώμη του συμβουλίου διαμορφώνεται μετά την
αποχώρηση των ενδιαφερομένων, διατυπώνεται στο πρακτικό και υποβάλλεται στο αρμόδιο για την
απόφαση όργανο.
12. Η απόφαση επί της αιτήσεως θεραπείας εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την
άσκησή της. Αν απορριφθεί εν όλω ή εν μέρει η αίτηση ή παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο
ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 42. Αν η αίτηση
θεραπείας γίνει δεκτή εν όλω ή εν μέρει, η διαφορά θεωρείται λυμένη κατά το μέρος αυτό και η
απόφαση είναι εκτελεστή.
13. Οι προθεσμίες του παρόντος άρθρου, περιλαμβανομένων και όσων τάσσονται στα όργανα του
εργοδότη και της διοίκησης, δεν τρέχουν κατά το μήνα Αύγουστο.
14. Για τη δικαστική επίλυση των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, κατά
την εκτέλεση των συμβάσεων του άρθρου 1, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.
1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄), όπως ισχύουν κάθε φορά. Αρμόδιο δικαστήριο είναι το διοικητικό ή το πολιτικό
εφετείο της περιφέρειας στην οποία υπογράφηκε η σύμβαση. Παρέκταση της αρμοδιότητας δεν
επιτρέπεται.

377
Άρθρο 42
Αλλες διατάξεις
1. Αν ασκηθεί ποινική δίωξη κατά τεχνικού υπαλλήλου, εξαιτίας πράξεων ή παραλείψεών του κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων του, επιτρέπεται, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του οργάνου που
ασκεί τη διοίκηση του κυρίου του έργου, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, η
ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε δικηγόρο της επιλογής του, για την υπεράσπισή του σε όλα τα στάδια
της σχετικής διαδικασίας, μέχρι την έκδοση αμετακλήτου αποφάσεως και με αμοιβή που υπολογίζεται
σύμφωνα με τα ισχύοντα κατώτερα όρια αμοιβών του Κώδικα περί Δικηγόρων. Το σύνολο της αμοιβής
καταβάλλεται με την προσκόμιση των αποδείξεων καταβολής του οικείου δικηγορικού συλλόγου, εφόσον
ο υπάλληλος απαλλάσσεται της κατηγορίας ή αθωώνεται με αμετάκλητη απόφαση. Οι αμοιβές και λοιπές
απαραίτητες για τη διεξαγωγή της διαδικασίας δαπάνες καλύπτονται από τις πιστώσεις της μελέτης ή του
έργου, άλλως καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του φορέα.
Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο υπάγεται ή από τον οποίο εποπτεύεται ο κύριος του έργου
προσδιορίζονται ειδικότερα οι όροι και οι λοιπές προϋποθέσεις ανάθεσης, οι καλυπτόμενες δαπάνες και
υπηρεσίες, η διαδικασία καταβολής της αμοιβής και κάθε αναγκαία για την εφαρμογή της διάταξης
λεπτομέρεια.
2. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που προσλήφθηκε κατ΄
εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308 Α΄) μπορεί να
διατίθεται για τη στελέχωση των υπηρεσιών εν γένει του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Εργων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού της Υπηρεσίας και των Τομέων
Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Υ.Α.Σ. και Τ.Α.Σ.) Αττικής, που είχαν παραταθεί δυνάμει της
παραγράφου 4 του άρθρου 20 του Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308 Α΄), παρατείνονται αναδρομικά για το χρονικό
διάστημα από τη λήξη τους μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού σε οργανικές
θέσεις αορίστου χρόνου, που συστήθηκαν με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, για στελέχωση των
υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Εργων, προς αντιμετώπιση θεμάτων αντισεισμικού σχεδιασμού και προστασίας και
αποκατάστασης των πληγέντων από φυσικές καταστροφές, εφόσον το προσωπικό αυτό προσλήφθηκε
για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων εργασίας αορίστου χρόνου, με τη διαδικασία αυτή.
Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού που υπηρετούσε με την ίδια σχέση εργασίας
στις 30.6.2004 και δεν προσλήφθηκε με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με την
ανωτέρω διαδικασία παρατείνονται αναδρομικά για το χρονικό διάστημα από τη λήξη τους μέχρι τις 28
Ιουλίου 2004.
4. Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού των υπηρεσιών αποκατάστασης
σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ. και Γ.Α.Σ.), που κατατάχθηκε σε θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, κατ` εφαρμογή της παραγράφου 12 του άρθρου 17 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α΄),
παρατείνονται αναδρομικά για το χρονικό διάστημα από τη λήξη τους μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής
διαδικασίας.
5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων μπορούν, έναντι
ανταλλάγματος, να διατίθενται προς τρίτους τα κυκλοφοριακά στοιχεία, δηλαδή οι μετρήσεις
κυκλοφοριακών φόρτων και μέσων ταχυτήτων, η κυκλοφοριακή κατάσταση και το ποσοστό κατάληψης
των αρτηριών, που προέρχονται από το σύστημα ανίχνευσης της κυκλοφορίας που εγκατέστησε το
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων σε βασικές οδικές αρτηρίες του
Λεκανοπεδίου Αττικής. Με την απόφαση καθορίζονται όλες εν γένει οι σχετικές λεπτομέρειες για την
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, όπως ιδίως η τιμή και ο τρόπος διάθεσης, καταβολής και
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διαχείρισης των ποσών που προκύπτουν αντάλλαγμα από τη διάθεση των στοιχείων.
6. Η παράγραφος 27 του άρθρου 16 του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή
της από το άρθρο 4 του Ν. 2940/2001 (ΦΕΚ 180 Α΄), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: "27. Οι
δείκτες βιωσιμότητας, όπως ορίζονται στις παραγράφους 23 και 26, λαμβάνονται υπόψη μόνο κατά την
τακτική και την, με πρωτοβουλία της επιχείρησης, έκτακτη αναθεώρηση των επιχειρήσεων του Μητρώου
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και δεν θεωρούνται δυσμενές στοιχείο κατά την έννοια της
παραγράφου 10, για τη διενέργεια έκτακτης αναθεώρησης της εγγραφής των εργοληπτικών
επιχειρήσεων."
7. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 17 του Ν. 1418/1984, που προστέθηκε με την παρ. 4 του
δωδέκατου άρθρου του Ν. 2338/1995 (ΦΕΚ 202 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως: "Μέχρι την ίδρυση
του ανωτέρω νομικού προσώπου, μπορεί να επιβάλλεται στους ενδιαφερομένους, με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, εισφορά για την εγγραφή, κατάταξη,
αναθεώρηση εγγραφής και οποιαδήποτε άλλη διαδικασία της Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών
Επαγγελμάτων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημόσιων Εργων, ανάλογη με την τάξη, την κατηγορία και τη βαθμίδα του ενδιαφερομένου.
8. Το έκτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α΄) αντικαθίσταται ως
ακολούθως: "Στην περίπτωση αυτή παρίσταται και ένας εκπρόσωπος των εργοληπτικών οργανώσεων,
που υποδεικνύεται από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις με τον αναπληρωτή του, χωρίς να
μετέχει στις διαδικασίες του διαγωνισμού."
9. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 3263/2004 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, που εκδίδεται ύστερα
από γνώμη του τεχνικού συμβουλίου κατασκευών, μπορεί να προστίθενται στη διακήρυξη επιπλέον όροι,
όταν τούτο ενδείκνυται από το είδος ή την πολυπλοκότητα του προς ανάθεση έργου."
10. Ο κατά την παρ. 3 του άρθρου μόνου του Ν.Δ. 2726/1953 (ΦΕΚ 325 Α΄) κανονισμός γίνεται με
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, που εκδίδεται ύστερα από
γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Μελετών της Γραμματείας Δημόσιων Εργων και του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος και ισχύει για τις μελέτες και υπηρεσίες του άρθρου 2 που ανατίθενται από όλες
τις αναθέτουσες Αρχές της παρ. 9 του άρθρου 1. Με τον κανονισμό αυτόν ορίζονται αμοιβές κατώτερες
και πάντως όχι ανώτερες των αμοιβών που κανονίσθηκαν με την παρ. 7 του άρθρου 4. Με την ίδια
απόφαση μπορούν να ορίζονται ανώτατα όρια παραδεκτού των οικονομικών προσφορών που
υποβάλλονται για τη σύναψη των σχετικών δημόσιων συμβάσεων.
11. Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 2β του άρθρου 4 του Ν. 1418/1984, όπως ισχύει,
αντικαθίστανται ως ακολούθως: "Για την εφαρμογή της διαδικασίας δημοπράτησης έργου με προεπιλογή
και του συστήματος υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη κατασκευή, σύμφωνα με την
περίπτωση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, μετά από γνώμη του Συμβουλίου Κατασκευών της
Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων
Εργων."
12. Ο χρόνος αναστολής για χορήγηση οικοδομικών αδειών και εκτέλεση οικοδομικών εργασιών που
προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α΄) δύναται με υπουργική
απόφαση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να παραταθεί όταν δεν έχει ολοκληρωθεί
η εκπόνηση και η θεσμοθέτηση των μελετών που αναφέρονται στη διάταξη αυτή. Στην περίπτωση αυτή ο
συνολικός χρόνος της αναστολής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των τριών (3) ετών. Για τις μελέτες που
βρίσκονται σε εξέλιξη η νέα αναστολή ανατρέχει στο χρόνο που έληξε η προηγούμενη.
Εφόσον έχουν υποβληθεί πριν την πρώτη αναστολή αιτήσεως προς έκδοση οικοδομικών αδειών
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συνοδευόμενες με πλήρη στοιχεία, εφαρμόζονται για την έκδοση των αδειών οι προγενέστερες
διατάξεις. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις περιοχές απόλυτης προστασίας που
καθορίζονται με τις νέες κανονιστικές ρυθμίσεις.

Άρθρο 43
Ρυθμίσεις θεμάτων Ε.Υ.Α.Θ.
Α.Ε. και Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 24 του Ν. 2937/2001 (ΦΕΚ 169 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"3.α. Μεταξύ του Δημοσίου, εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Εργων και της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. μπορούν να συνάπτονται συμβάσεις για την ανάθεση των εργασιών
των προηγούμενων παραγράφων. Συμβάσεις μεταξύ της Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων και της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. για την
ανάθεση των εργασιών των προηγούμενων παραγράφων υπογράφονται, κατόπιν αποφάσεων των
Διοικητικών τους Συμβουλίων. Με τις συμβάσεις καθορίζονται οι σχετικοί με την ανάθεση των εργασιών
όροι, ο τρόπος εκτέλεσης αυτών και καταβολής της δαπάνης των εργασιών, καθώς και η αποζημίωση της
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., καθοριζόμενη είτε απολογιστικά είτε και κατ` αποκοπήν. Όταν η αποζημίωση συμφωνείται
απολογιστικά, το ποσό αυτής συνίσταται στη δαπάνη που υποβλήθηκε η εταιρεία, όπως αυτή προκύπτει
από τις σχετικές εγγραφές στα λογιστικά της βιβλία, οι οποίες ελέγχονται και βεβαιώνονται από ειδική
έκθεση ορκωτού ελεγκτή, που ορίζεται κατά τις καταστατικές της διατάξεις, χωρίς Φ.Π.Α. και επιπλέον
ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) επί της δαπάνης αυτής ως εύλογη αμοιβή της εταιρείας.
β. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων
και Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και αναφέρονται σε εργασίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημόσιων Εργων που εκτελούνται ή έχουν ήδη εκτελεστεί από την εταιρεία, ισχύουν από 26.7.2001,
ανεξαρτήτως του χρόνου υπογραφής τους.
γ. Για τις εργασίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, οι
οποίες εντάχθηκαν σε έργα αποχέτευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και εκτελέσθηκαν μετά τις 26.7.2001 και για τις
οποίες δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της απολογιστικής μεθόδου, επειδή δεν καταγράφηκαν ιδιαίτερα
στα λογιστικά βιβλία της, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων καταβάλλει
στην εταιρεία εύλογη αποζημίωση ανερχόμενη σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της συνολικής
δαπάνης των σχετικών εργασιών και επιπλέον την αμοιβή της εταιρείας, που ανέρχεται σε ποσοστό έξι
τοις εκατό (6%) επί της αποζημίωσης αυτής."
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 24 αναριθμείται ως παράγραφος 5. Στο ίδιο άρθρο προστίθεται
παράγραφος 4, έχουσα ως ακολούθως:
"4. Στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων μελετών και έργων, στις οποίες φέρεται ως
κύριος του έργου η Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων, τα αποφαινόμενα επί των συμβάσεων όργανα ορίζονται ως
ακολούθως:
α) Αρμόδιο για την εκδίκαση των αιτήσεων θεραπείας όργανο είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων.
β) Προϊσταμένη Αρχή είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων.
γ) Η Διευθύνουσα Υπηρεσία και το τεχνικό συμβούλιο ορίζονται κατά περίπτωση με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων.
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3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 22Β του Ν. 2937/2001 αντικαθίσταται ως ακολούθως: "2. Το μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου που είναι εκπρόσωπος της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. υποδεικνύεται από την εταιρεία μαζί με
τον αναπληρωτή του, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη σχετική πρόσκληση του Υπουργού Μακεδονίας
Θράκης. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο Υπουργός προβαίνει στον ορισμό του μέλους αυτού και
του αναπληρωτή του."

Άρθρο 44
Λήξη εκκαθάρισης του "Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997"
1. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία "Οργανισμός Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997" (Ο.Π.Π.Ε.Θ. 1997), που ιδρύθηκε με το άρθρο 75 του Ν.
2121/1993 "Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα", όπως ισχύει,
εξακολουθεί να τελεί υπό εκκαθάριση για το χρονικό διάστημα από 1.1.2004 έως 30.6.2005.
2. Η εκκαθάριση διενεργείται από πενταμελές Συμβούλιο Εκκαθάρισης που ορίζεται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Πολιτισμού και
Μακεδονίας Θράκης. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η αμοιβή των εκκαθαριστών. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Πολιτισμού και Μακεδονίας
Θράκης ρυθμίζονται τα σχετικά με τη διοίκηση και λειτουργία του Οργανισμού κατά την περίοδο και για τις
ανάγκες της εκκαθάρισης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
3. Από τη δημοσίευση του παρόντος λύεται κάθε είδους σύμβαση εργασίας ή έργου μεταξύ του Ο.Π.Π.Ε.Θ.
1997 και εργαζομένων σε αυτόν υπό οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση. Το Συμβούλιο των εκκαθαριστών
δύναται να συνάπτει τις απολύτως αναγκαίες συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου για την κάλυψη των
αναγκών της εκκαθάρισης. Οι συμβάσεις αυτές λήγουν σε κάθε περίπτωση την 30.6.2005.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, ύστερα από εισήγηση
του Συμβουλίου Εκκαθάρισης, δύναται να ανατίθεται σε Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή η διενέργεια
διαχειριστικού ελέγχου, καθώς και ελέγχου κανονικότητας και νομιμότητας των δαπανών για όλες τις
διαχειριστικές χρήσεις ή για μέρος αυτών. Με την ίδια απόφαση εξειδικεύεται το περιεχόμενο του ελέγχου
και καθορίζεται η αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ειδικά για την αμοιβή αυτή δεν έχουν εφαρμογή
οι διατάξεις του Π.Δ. 226/1992 (ΦΕΚ 120 Α΄), όπως ισχύει.
5. Η προθεσμία για υποβολή εκ μέρους του Ο.Π.Π.Ε.Θ. 1997 της δηλώσεως του άρθρου 107 του Ν.
2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), όπως ισχύει, παρατείνεται έως 31.3.2005.
6. Εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος το πενταμελές Συμβούλιο
Εκκαθάρισης του Ο.Π.Π.Ε.Θ. 1997 που διενήργησε την εκκαθάριση αυτού έως 31.12.2003 υποχρεούται να
παραδώσει στο νέο Συμβούλιο Εκκαθάρισης την κατοχή όλης της περιουσίας του άνω Οργανισμού μαζί με
το αρχείο του, καθώς και τα αποτελούντα αυτό κάθε είδους έγγραφα και στοιχεία. Για την παράδοση αυτή
συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής που κοινοποιείται στα συναρμόδια Υπουργεία.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Έργων, Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης ρυθμίζονται τα σχετικά με τη διάθεση των
περιουσιακών στοιχείων και τη διαδοχή του άνω Οργανισμού επί των κάθε είδους δικαιωμάτων και
υποχρεώσεών του μετά τη λήξη της εκκαθάρισης, καθώς και τα σχετικά με τη φύλαξη και διατήρηση του
αρχείου του Οργανισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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Άρθρο 45
Γενικές Μεταβατικές διατάξεις
1. Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται για την ανάθεση των μελετών και υπηρεσιών, όλων εν γένει των
αναθετουσών Αρχών, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 1, επιφυλασσομένων των
διατάξεων των περιπτώσεων ε΄, στ΄και ζ΄ της παραγράφου 1 του επόμενου άρθρου, στους διαγωνισμούς
των οποίων η προκήρυξη θα δημοσιευθεί μετά την έναρξη ισχύος του, καθώς και στις συμβάσεις που θα
συναφθούν συνεπεία των διαγωνισμών αυτών, χωρίς να επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του.
[«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, μπορεί να εισάγονται οι αναγκαίες παρεκκλίσεις και προσαρμογές των
διατάξεων του νόμου αυτού, καθώς και των προτύπων τευχών προκηρύξεων και λοιπών συμβατικών
τευχών, στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», οι
οποίες αφορούν στις μελέτες και υπηρεσίες που προκηρύσσει η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» στο πλαίσιο
σύνταξης του Εθνικού κτηματολογίου, όπως είναι ιδίως οι μελέτες κτηματογράφησης του ν. 2308/1995, η
σύνταξη υποβάθρων, και οι μελέτες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης δασικών χαρτών, καθώς και
εργασίες καταχώρισης και προετοιμασίας εξέτασης των αντιρρήσεων.
Οι ως άνω παρεκκλίσεις αφορούν ιδίως:
α) στο φάκελο του έργου, στον αριθμό των συμπραττόντων μελών και στη συμμετοχή δικηγόρων και
δικηγορικών εταιριών στις προσκαλούμενες συμπράξεις, στον τρόπο χρηματοδότησης των συμβάσεων
αυτών, στον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και στην έγκριση αυτών,
β) στον καθορισμό των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, καθώς και των κριτηρίων ανάθεσης,
συμπεριλαμβανομένου και του κριτηρίου της χαμηλότερης τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του κοινοτικού
δικαίου,
γ) στις προεκτιμώμενες αμοιβές και στις οικονομικές προσφορές,
δ) στη σύναψη και υπογραφή των συμβάσεων, στις συμβατικές αμοιβές και στον τρόπο καταβολής τους,
στον καθορισμό των σταδίων εκτέλεσης του αντικειμένου των συμβάσεων, στη συνολική προθεσμία για
την περαίωση των μελετών, στην επιβολή των ποινικών ρητρών, στην έγκριση των μελετών, στη διάλυση
της σύμβασης και στην αποζημίωση, καθώς και στις συμφωνίες-πλαίσιο.»]
Ως δημοσίευση νοείται η αποστολή της περίληψης προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων ή στους διαγωνισμούς με προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω του ορίου εφαρμογής της κοινοτικής
Οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, η πρώτη αποστολή προς δημοσίευση στον ελληνικό τύπο.
Σε περίπτωση ανάθεσης με διαδικασία διαπραγμάτευσης οι διατάξεις του νόμου
αυτού εφαρμόζονται αν η πρόσκληση προς διαπραγμάτευση αποσταλεί μετά την έναρξη ισχύος του. Οι
διατάξεις του κεφαλαίου περί διοικητικής επίλυσης των διαφορών εφαρμόζονται στις διαφορές που
ανακύπτουν με κοινοποίηση της βλαπτικής πράξης στον ανάδοχο, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόμου, ανεξαρτήτως του χρόνου σύναψης της σύμβασης.
Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής μπορεί να ανακαλείται η προκήρυξη σύμβασης μελέτης, εφόσον
μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής του, έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, χωρίς να
έχει καταστεί δυνατή η υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τη δημοσίευση της προκήρυξης.
"Κατ` εξαίρεση του πρώτου εδαφίου, στις μελέτες της κατηγορίας 28 της παρ. 2 του άρθρου 2 ο νόμος
αυτός θα εφαρμοσθεί από την ημερομηνία που θα ορισθεί στο προεδρικό διάταγμα το οποίο θα εκδοθεί
κατ` εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 39.
2. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες που προβλέπονται από το νόμο αυτόν ασκούνται από τα αρμόδια
όργανα της αναθέτουσας Αρχής και του εργοδότη, σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις τους. Με κοινές
αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του καθ` ύλην αρμόδιου
Υπουργού μπορεί να ορίζονται τα αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα των επί μέρους
αναθετουσών Αρχών, για τις ανάγκες εφαρμογής του νόμου αυτού.
Αποφαινόμενα όργανα που έχουν καθοριστεί με προγενέστερες διατάξεις διατηρούν τις αρμοδιότητές
τους μέχρι την έκδοση νέας απόφασης.Μέχρι την έκδοση των νέων αποφάσεων ως αποφαινόμενα και
γνωμοδοτούντα για τις συμβάσεις του νόμου αυτού όργανα, ορίζονται όργανα και υπηρεσίες των

382
αναθετουσών Αρχών με απόφαση του οργάνου διοίκησης των αρχών αυτών.
3. Όπου οι κείμενες διατάξεις παραπέμπουν σε διατάξεις του Ν. 716/1977 και στα προεδρικά διατάγματα
και τις υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, η παραπομπή νοείται ότι γίνεται στις
αντίστοιχες διατάξεις του νόμου αυτού και στο προεδρικό διάταγμα, που θα εκδοθεί κατ` εξουσιοδότησή
του.
4. Οι περί μητρώων διατάξεις του Ν. 716/1977 και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν για την
εφαρμογή του εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν αντιτίθενται στις διατάξεις του νόμου αυτού, μέχρις
ότου τεθεί σε ισχύ το προεδρικό διάταγμα κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 7 του άρθρου 39. Οι
βεβαιώσεις εγγραφής στα μητρώα (πτυχία), που έχουν εκδοθεί υπό την ισχύ του Ν. 716/1977, ισχύουν για
κάθε συνέπεια, μέχρις ότου εκδοθούν νέες βεβαιώσεις κατ` εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος της
παρ. 7 του άρθρου 39.
"Στη σύνθεση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών, η οποία συγκροτείται κατά το άρθρο 5 του ν.
716/1977 και εξακολουθεί να λειτουργεί και να ασκεί τις κατά νόμο αρμοδιότητές της, μέχρις ότου
συγκροτηθεί η κατά την παρ. 8 του άρθρου 39 του παρόντος Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου, επέρχονται
οι ακόλουθες αλλαγές: α) ο αριθμός των εκπροσώπων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος περιορίζεται
σε ένα (1) και β) προστίθενται τρία (3) νέα μέλη, ήτοι ένα (1) από το Σύνδεσμο Ελληνικών Γραφείων
Μελετών (Σ.Ε.Γ.Μ.), ένα (1) από το Σύλλογο Μελετητών Ελλάδος (Σ.Μ.Ε,) και ένα (1) από το Σύλλογο
Μελετητών Δημόσιων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας (Σ.ΜΕ.Δ.Ε.ΚΕ.Μ.). Για την αλλαγή της σύνθεσης, και
μόνο κατά το μέρος που αφορά στις ως άνω αλλαγές, εκδίδεται, εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη
ισχύος του νόμου αυτού, απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μετά
από υπόδειξη των ως άνω μελών, με τους αναπληρωτές τους, από τους οικείους φορείς".
5. Οι αιτήσεις προς την υπηρεσία τήρησης των μητρώων, για την εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση των
πτυχίων, κρίνονται με βάση τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής τους, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 39.
6. Μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 4, η
προεκτιμώμενη αμοιβή των συμβάσεων που θα συναφθούν με τις διατάξεις του παρόντος νόμου
υπολογίζεται με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία από παρόμοιες μελέτες και τις κείμενες περί αμοιβών
μελετητών διατάξεις.
7. Οι αμοιβές μηχανικών για μελέτες και συναφείς υπηρεσίες, που έχουν ανατεθεί πριν από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόμου, υπολογίζονται με τους προϋπολογισμούς που εξάγονται σύμφωνα με τις
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο σύναψης των σχετικών συμβάσεων. Στις
συμβάσεις αυτές οι ανάδοχοι μελέτης οφείλουν να υποβάλουν χωρίς πρόσθετη αμοιβή και
προϋπολογισμούς των μελετηθέντων έργων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 11, για τις
ανάγκες της δημοπράτησής τους.
8."Η προετοιμασία του φακέλου του έργου, κατά την παρ. 1 του άρθρου 4, είναι υποχρεωτική για τις
συμβάσεις του νόμου αυτού που η προκήρυξή τους θα δημοσιευθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2007."
Μέχρι την ημεροχρονολογία αυτή οι αναθέτουσες Αρχές προκηρύσσουν τις σχετικές διαδικασίες με βάση
τα διαθέσιμα στοιχεία, με τα οποία πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται η εφαρμογή του νόμου
αυτού.

"10. Ο κατά την παράγραφο 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005 κανονισμός προεκτιμώμενων αμοιβών
μελετών και υπηρεσιών δεν εφαρμόζεται στις μελέτες και υπηρεσίες που προκηρύσσονται από την
εταιρεία "ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.", τον Οργανισμό Κτηματογραφήσεων και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος
(Ο.Κ.Χ.Ε.). Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων εγκρίνεται
ιδιαίτερος κανονισμός για τον καθορισμό των προεκτιμώμενων αμοιβών των μελετών και υπηρεσιών των
ως άνω φορέων, εφόσον τούτο δεν έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του κοινοτικού δικαίου."
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«Άρθρο 45Α
1. Για την ανάθεση των συμβάσεων που αφορούν στην εκπόνηση μελετών και παροχής υπηρεσιών του ν.
3316/2005 που προκηρύσσει η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή
μετονομάζεται, στο πλαίσιο σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου, και ιδίως οι μελέτες κτηματογράφησης
του ν. 2308/2005, η σύνταξη υποβάθρων, οι μελέτες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης δασικών
χαρτών, καθώς και εργασίες καταχώρισης και προετοιμασίας εξέτασης των αντιρρήσεων, δεν είναι
υποχρεωτική από αυτήν η χρήση των εγκεκριμένων κάθε φορά πρότυπων τευχών της παρ. 4 του άρθρου
11 του ν. 3316/2005.
Επίσης, δεν απαιτείται να ορίζεται στην προκήρυξη ο κωδικός αριθμός της πίστωσης, της περίπτωσης δ`
της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3316/2005, από την οποία θα χρηματοδοτηθεί η εκπόνηση των προς
ανάθεση συμβάσεων. Το αντικείμενο της κάθε σύμβασης μπορεί να περιλαμβάνει την εκτέλεση
περισσότερων αυτοτελών τμημάτων, οριζομένων στα Τεύχη Διαγωνισμού, το σύνολο των οποίων αποτελεί
και το συμβατικό αντικείμενο. Η επί μέρους συμβατική αμοιβή των τμημάτων αυτών προκύπτει από τις
προσφερθείσες στην οικονομική προσφορά ενιαίες τιμές ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου επί τις
προεκτιμούμενες μονάδες φυσικού αντικειμένου που αντιστοιχούν σε κάθε αυτοτελές τμήμα.
Επί των τμημάτων αυτών μπορεί να εφαρμόζονται αυτοτελώς οι διατάξεις του νόμου και του παρόντος
άρθρου ως προς την εκτέλεση αυτών και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Τεύχη Διαγωνισμού. Στην
προκήρυξη αναφέρεται η πηγή και ο τρόπος χρηματοδότησης αυτών. Με την ίδια προκήρυξη είναι δυνατή
η ανάθεση περισσότερων από μιας συμβάσεων, αναπροσαρμοζόμενη αυτή ανάλογα.
2. Ο φάκελος του έργου, υπό την έννοια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005,
περιλαμβάνει κατ` ελάχιστον: α) τα τεύχη του Διαγωνισμού, δηλαδή τα τεύχη Προκήρυξης, Συγγραφής
Υποχρεώσεων και Τεχνικών Προδιαγραφών, μαζί με τα παραρτήματα και προσαρτήματα τους, β) τον
εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, γ) την απόφαση περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, δ) το
τεύχος υπολογισμού της προεκτιμώμενης αμοιβής για την προς ανάθεση σύμβαση.
Η προεκτιμώμενη αμοιβή υπολογίζεται βάσει του γινομένου των προεκτιμώμενων ποσοτήτων μονάδων
φυσικού αντικειμένου με τις τιμές αμοιβών ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου, όπως αυτές προκύπτουν
από τον κανονισμό προεκτιμώμενων αμοιβών.
Εφόσον η διαδικασία υλοποίησης της σύμβασης πραγματοποιείται με την ανάθεση διαδοχικών
συμβάσεων, με καθεμία εκ των οποίων (συμβάσεων), υλοποιείται συγκεκριμένη φάση (τμήμα) της όλης
διαδικασίας, η φάση αυτή καθορίζεται στο φάκελο του έργου.
Η προεκτιμώμενη αμοιβή, όπως αυτή προκύπτει από τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Προεκτιμώμενων
Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή
μετονομάζεται, που εκδίδεται, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 10 εδάφιο β` του ν. 3316/2005, όπως
προστέθηκε με το άρθρο 6 περίπτωση δ` του ν. 3481/2006, αποτελείτο ανώτατο όριο, πέραν του οποίου οι
οικονομικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. Το ίδιο δύναται να ισχύει και για τις επιμέρους τιμές
μονάδος φυσικού αντικειμένου ή κατηγορίας μελετών.
Η αναπροσαρμογή των τιμών των Κανονισμών για τον καθορισμό των προεκτιμώμενων αμοιβών των
μελετών και υπηρεσιών της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται,
που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 10 εδάφιο β` του ν. 3316/2005, όπως προστέθηκε με το
άρθρο 6 περίπτωση δ` του ν. 3481/2006, προβλέπεται από τους κανονισμούς αυτούς. Δεν ισχύουν τα
εδάφια 3 , 4 και 5 της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005, που αφορούν την αναπροσαρμογή των τιμών
κανονισμού.
3. Για την ανάθεση εκπόνησης μελετών ή παροχής υπηρεσιών της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, με συμφωνία - πλαίσιο δεν απαιτείται γνώμη του αρμόδιου τεχνικού
συμβουλίου. Η συμφωνία - πλαίσιο συνάπτεται είτε με έναν ανάδοχο μελέτης ή υπηρεσίας είτε με
περισσότερους, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 26 του π.δ. 60/2007, όπως κάθε φορά ισχύει.
Η διάρκεια της συμφωνίας - πλαίσιο προσδιορίζεται στα Τεύχη του Διαγωνισμού και δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που δικαιολογούνται, ειδικά, ιδίως λόγω του
αντικειμένου της συμφωνίας - πλαισίου. Γενικότερα για συμβάσεις, θέματα των οποίων ρυθμίζονται με το
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παρόν άρθρο, όπου στο νόμο απαιτείται η γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ως αρμόδιο ορίζεται αυτό που
λειτουργεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
4. Στους διαγωνισμούς ανάθεσης μελετών και υπηρεσιών που προκηρύσσει η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή. Το
ίδιο κριτήριο ανάθεσης ορίζεται και στις συμφωνίες - πλαίσιο. Ως προς τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές
ισχύει το άρθρο 52 του π.δ. 60/2007. Τα κριτήρια με τα οποία μία οικονομική προσφορά χαρακτηρίζεται ως
ασυνήθιστα χαμηλή, περιλαμβάνονται στα εκάστοτε Τεύχη του Διαγωνισμού.
5. Για τον έλεγχο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας των υποψήφιων αναδόχων
εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 45 και 49 του π.δ. 60/2007.
6. Δικαίωμα συμμετοχής ως μέλη σύμπραξης / κοινοπραξίας στις διαδικασίες ανάθεσης μελετών
κτηματογράφησης του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, και χωρίς τον περιορισμό της παρ. 1 του άρθρου 20 του
νόμου, έχουν και τα ακόλουθα φυσικά ή νομικά πρόσωπα:
(α) δικηγόροι, εγγεγραμμένοι σε Μητρώο Δικηγορικού Συλλόγου της Ελληνικής Επικράτειας,
(β) δικηγορικές εταιρείες υπό την έννοια των διατάξεων του π.δ. 81/2005 (Α` 120), εγγεγραμμένες σε
Μητρώο Δικηγορικού Συλλόγου της Ελληνικής Επικράτειας,
(γ) δικηγόροι - φυσικά πρόσωπα, που δικαιούνται να ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες σε
κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. με έναν από τους αναφερόμενους στο π.δ. 258/1987 επαγγελματικούς
τίτλους και
(δ) ενώσεις προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, που έχουν συσταθεί, σύμφωνα με τη
νομοθεσία μίας χώρας μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., στο πλαίσιο της οποίας οι δικηγόροι κατά τα ανωτέρω
ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες συλλογικά και με κοινή επωνυμία.
7. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ως άνω δικηγόρων και δικηγορικών εταιρειών ως μελών των
συμπράξεων / κοινοπραξιών των υποψήφιων αναδόχων, έχουν ως ακολούθως:
(α) Οι συμμετέχοντες σε σύμπραξη ή κοινοπραξία της ως άνω παραγράφου 6α του παρόντος άρθρου
προσκομίζουν πιστοποιητικό εγγραφής σε Δικηγορικό Σύλλογο της ημεδαπής.
(β) Οι συμμετέχοντες σε σύμπραξη ή κοινοπραξία της ως άνω παραγράφου 6β του παρόντος άρθρου
προσκομίζουν πιστοποιητικό εγγραφής της δικηγορικής εταιρείας σε Μητρώο Δικηγορικού Συλλόγου της
ημεδαπής.
(γ) Οι συμμετέχοντες σε σύμπραξη ή κοινοπραξία των περιπτώσεων των παραγράφων 6γ και 6δ του
παρόντος άρθρου προσκομίζουν πιστοποιητικά εγγραφής στις επαγγελματικές οργανώσεις του κράτους
εγκατάστασης τους, αντίστοιχα με τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις α` και β` της παρούσας παραγράφου.
8. Για τον έλεγχο της προσωπικής κατάστασης των δικηγόρων / δικηγορικών εταιρειών ως μελών των
συμπράξεων / κοινοπραξιών υποψήφιων αναδόχων κτηματογράφησης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση
περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 16 του ν. 3316/2005. Ως
επαγγελματικό παράπτωμα του εδαφίου γ` της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού για τους δικηγόρους και
δικηγόρους μέλη δικηγορικών εταιρειών θεωρείται αυτό για το οποίο έχει επιβληθεί με τελεσίδικη
απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου ή επαγγελματικής οργάνωσης,
ποινή προσωρινής παύσης πλέον του ενός (1) μηνός.
Για τον έλεγχο της επαγγελματικής ικανότητας των δικηγόρων, που συμμετέχουν σε υποψήφια ανάδοχα
σχήματα κτηματογράφησης για την εκπόνηση μελέτης κτηματογράφησης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
ζητεί στοιχεία, ανάλογα με τη φύση, την ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και τη χρήση των υπηρεσιών. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί ιδίως να διαθέτει το διαγωνιζόμενο σχήμα ελάχιστο βασικό στελεχιακό
δυναμικό της ομάδας μελέτης για την εκτέλεση της κάθε σύμβασης μελέτης κτηματογράφησης, το οποίο
θα απαρτίζεται από δικηγόρους φυσικά πρόσωπα, τα οποία ασκούν δικηγορία είτε ατομικά είτε ως εταίροι
δικηγορικής εταιρείας (ή, για τους παρέχοντας υπηρεσίες στην αλλοδαπή, ως μέλη ένωσης προσώπων με ή
χωρίς νομική προσωπικότητα, υπό την έννοια των διατάξεων του π.δ. 258/1987), με γνωστικό αντικείμενο
ελληνικού αστικού δικαίου, οι οποίοι θα διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής, με ελάχιστη επαγγελματική εμπειρία.
9. Στις διαδικασίες ανάθεσης μελετών κτηματογράφησης του ν. 2308/1995, που προκηρύσσει η εταιρεία
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«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή με τονομάζεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της
παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3316/2005 δεν ισχύει ο οριζόμενος σε αυτήν μέγιστος αριθμός των
συμπραττόντων μελών. Στις διαδικασίες ανάθεσης των μελετών αυτών καλούνται και μελετητές ή
εταιρείες μελετών κάτοχοι πτυχίων κατώτερης τάξης από αυτές που καλούνται με βάση τον
προϋπολογισμό της σύμβασης, όπως αυτές ορίζονται στην προκήρυξη.Κάθε συμμετέχων (φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) μπορεί να μετέχει μόνο σε μία σύμπραξη / κοινοπραξία κατά τη διαδικασία ανάθεσης.
10. Τα μέλη της αναδόχου σύμπραξης / κοινοπραξίας, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων, ευθύνονται
έναντι της εργοδότριας εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, για
κάθε ζημία της τελευταίας από την πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης, κατά το ποσοστό συμμετοχής τους
στη σύμπραξη / κοινοπραξία. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας κάποιου ή κάποιων μελών της σύμπραξης /
κοινοπραξίας, για το αναλογούν στο μέλος αυτό (ή στα μέλη αυτά) ποσό της ζημίας της εργοδότριας,
ευθύνονται σε ολόκληρο έναντι αυτής και τα λοιπά μέλη της σύμπραξης / κοινοπραξίας.
Σε περίπτωση που όλα τα μέλη της αναδόχου σύμπραξης / κοινοπραξίας, στην οποία μετέχουν και
δικηγόροι, καταθέσουν ισάριθμες προς αυτά εγγυητικές επιστολές ή άλλου είδους εγγύηση από τις
προβλεπόμενες στο άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 3316/2005, ύψους ανάλογου προς το ποσοστό συμμετοχής
εκάστου εξ αυτών στη σύμπραξη/κοινοπραξία, το ποσό που καταπίπτει με απόφαση της εταιρείας
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, επιμερίζεται αναλογικά στην εγγυητική
επιστολή / εγγύηση εκάστου μέλους της σύμπραξης / κοινοπραξίας, κατά το λόγο συμμετοχής του σε
αυτήν.
11. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 3316/2005 η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών του άρθρου αυτού
συγκροτεί, με απόφαση της, Επιτροπές Διαγωνισμού που αποτελούνται από πέντε (5) τακτικά μέλη και
τους αναπληρωτές τους. Τα μέλη των Επιτροπών αυτών ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της
εταιρείας μετά από κλήρωση που διεξάγεται σε δημόσια συνεδρίαση. Τέσσερα (4) μέλη της Επιτροπής
προέρχονται από σχετικό κατάλογο ικανού αριθμού στελεχών της εταιρείας, αντίστοιχων προσόντων και
εμπειρίας με το αντικείμενο του διαγωνισμού και εκ των οποίων ένα ορίζεται ως Πρόεδρος αυτής. Ενα (1)
μέλος της Επιτροπής προέρχεται, υποχρεωτικά, και κατά την προαναφερόμενη διαδικασία από σχετικό
κατάλογο που καταρτίζεται με γνώμη του TEE, από τουλάχιστον τριάντα (30) μέλη του και ο οποίος εν τέλει
αποστέλλεται στην εταιρεία, μετά από σχετικό αίτημα της, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη
διεξαγωγή του διαγωνισμού, ενώ ειδικά για την περίπτωση της διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάθεση ανάρτηση μελετών δασικών χαρτών ένα (1) από τα μέλη της Επιτροπής είναι δασολόγος που υπηρετεί στη
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο οποίος υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του
μετά από σχετικό αίτημα της εταιρείας και ένα (1) από τα μέλη της Επιτροπής προέρχεται υποχρεωτικά και
σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία από σχετικό κατάλογο που καταρτίζεται με γνώμη του
ΓΕΩΤΕΕ από τουλάχιστον τριάντα (30) μέλη του.
Ειδικά για τις μελέτες κτηματογράφησης του ν. 2308/1995 ένα από τα ως άνω τέσσερα μέλη της Επιτροπής
προέρχεται από σχετικό κατάλογο τουλάχιστον τριάντα δικηγόρων που καταρτίζεται με γνώμη της
Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και ο οποίος επίσης αποστέλλεται στην εταιρεία, μετά
από σχετικό αίτημα της, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.
Στις παραπάνω περιπτώσεις ορισμού μελών της Επιτροπής από το TEE και την Ολομέλεια των Δικηγορικών
Συλλόγων, η μη εμπρόθεσμη αποστολή των σχετικών καταλόγων παρέχει το δικαίωμα στην εταιρεία να
συμπληρώσει τον αριθμό των μελών των Επιτροπών με στελέχη αυτής.
Η αμοιβή των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού και της γραμματειακής υποστήριξης αυτής καθορίζεται,
σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4024/2011, μετά από πρόταση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται.
12. Οι συμμετέχοντες σε διαγωνισμό της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή
μετονομάζεται για ανάθεση συμβάσεων υποβάλουν φάκελο προσφοράς στον οποίο περιλαμβάνονται οι
εξής επιμέρους φάκελοι:
Φάκελος Α` Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Καταλληλότητας, ο οποίος περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, τα
στοιχεία πληρότητας και νομότυπου των προϋποθέσεων συμμετοχής, οικονομικής και χρηματοοικονομικής
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επάρκειας και τεχνικής ή και επαγγελματικής επάρκειας, και τα οποία πρέπει να είναι αριθμημένα ανά
σελίδα. Τα στοιχεία του Φακέλου Α` προσδιορίζονται αναλυτικά στην προκήρυξη και μπορεί να
παρεκκλίνουν εν όλω ή εν μέρει των οριζομένων στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 17 του ν.
3316/2005, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της κάθε σύμβασης, την ταχύτητα της διαδικασίας
και διευκόλυνση - απλοποίηση ελέγχου αυτών. Για τον έλεγχο των παραπάνω οι υποψήφιοι δύνανται, κατά
τα οριζόμενα στην προκήρυξη, να υποβάλλουν υπεύθυνη/ες δήλωση/εις περί συνδρομής ή μη των ως άνω
προϋποθέσεων. Ο υποψήφιος ανάδοχος της σύμβασης που, μετά το άνοιγμα των οικονομικών
προσφορών, προηγείται της κατάταξης καλείται πριν την κατακύρωση της σύμβασης να προσκομίσει τα
επιμέρους δικαιολογητικά και έγγραφα έναντι των οποίων υποβλήθηκε η/οι δήλωση/εις, κατά τα
οριζόμενα ειδικότερα στην προκήρυξη, διαφορετικά, αποκλείεται και καλείται ο επόμενος στη σειρά
κατάταξης.
Φάκελος Β` Οικονομική Προσφορά, ο οποίος περιέχει την οικονομική προσφορά. Η διαδικασία του
διαγωνισμού ολοκληρώνεται σε δυο φάσεις.Οι προσφορές υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της εταιρείας
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα
του διαγωνισμού. Την ίδια ημέρα ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, τις αμέσως επόμενες εργάσιμες ημέρες, σε
δημόσια συνεδρίαση, η Επιτροπή Διαγωνισμού ανοίγει το Φάκελο Α` και μονογράφει σε κάθε φύλλο τα
στοιχεία πληρότητας και νομότυπου των προϋποθέσεων συμμετοχής, οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας και τεχνικής ή και επαγγελματικής επάρκειας. Η μονογραφή των στοιχείων γίνεται τουλάχιστον
από δύο (2), ορισθέντα από την Επιτροπή, μέλη. Αντί της μονογραφής είναι δυνατή και η διάτρηση των
στοιχείων με χρήση ειδικού μηχανήματος.
Στη συνέχεια σε κλειστές συνεδριάσεις προβαίνει σε έλεγχο αυτών, καταγράφει το περιεχόμενο τους στο
Πρακτικό Ι, αποκλείονται όσοι υποψήφιοι δεν πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις και ολοκληρώνεται η
διαδικασία του ελέγχου. Η διαδικασία ελέγχου ολοκληρώνεται υποχρεωτικά σε χρονικό διάστημα έως
σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού. Σε περιπτώσεις ανάθεσης μεγάλου αριθμού
συμβάσεων με την ίδια προκήρυξη και συμμετοχής μεγάλου αριθμού διαγωνιζομένων η ολοκλήρωση της
διαδικασίας μπορεί να παρατείνεται μέχρι και τριάντα (30) επιπλέον ημέρες.
Το Πρακτικό Ι κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους και ταυτόχρονα στην Προϊσταμένη Αρχή η οποία
υποχρεούται σε διάστημα είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση να εγκρίνει ή να απορρίψει
αυτό εν όλω ή εν μέρει, με σχετική αιτιολογημένη απόφαση, η οποία, στη συνέχεια, κοινοποιείται από την
ίδια με κάθε πρόσφορο μέσο στους διαγωνιζόμενους. Η μη λήψη απόφασης στο οριζόμενο χρονικό
διάστημα συνεπάγεται τη σιωπηρή έγκριση του Πρακτικού Ι. Κατά της απόφασης αυτής ή της σιωπηρής
έγκρισης, χωρεί η προσφυγή της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3886/2010, επί της οποίας αποφασίζει η
Προϊσταμένη Αρχή, στην οριζόμενη στο νόμο αυτό προθεσμία.
Μετά την οριστικοποίηση του ελέγχου των στοιχείων του Φακέλου Α` αποσφραγίζονται, σε δημόσια
συνεδρίαση, οι Φάκελοι Β` που περιέχουν τις οικονομικές προσφορές. Επί ίσων οικονομικών προσφορών
διενεργείται κλήρωση. Η Επιτροπή Διαγωνισμού σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες συντάσσει και εκδίδει
Πρακτικό II με το οποίο εισηγείται την κατακύρωση ανάθεσης της σύμβασης. Σε περιπτώσεις δε ανάθεσης
μεγάλου αριθμού συμβάσεων με την ίδια προκήρυξη και συμμετοχής μεγάλου αριθμού διαγωνιζομένων το
Πρακτικό αυτό συντάσσεται και εκδίδεται σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) εργάσιμων
ημερών. Σε περιπτώσεις που παρατηρούνται, κατά την παραγράφου 4 του παρόντος, ασυνήθιστα χαμηλές
προσφορές, η Επιτροπή Διαγωνισμού θέτει προθεσμία έως δέκα (10) ημερών στους διαγωνιζόμενους
προκειμένου να παρασχεθούν εξηγήσεις ως προς αυτές. Η σύνταξη και έκδοση του Πρακτικού II από την
Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνεται υποχρεωτικά σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη λήψη των
εξηγήσεων.
Το Πρακτικό II γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους και ταυτόχρονα κοινοποιείται στην Προϊσταμένη
Αρχή, η οποία υποχρεούται να εγκρίνει ή να απορρίψει αυτό εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα, στη
συνέχεια κατακυρώνει τη σύμβαση κατόπιν εισήγησης των υπηρεσιών της επί του ελέγχου των
δικαιολογητικών και εγγράφων έναντι των οποίων υποβλήθηκε η/οι προαναφερόμενη/ες υπεύθυνη/ες
δήλωση/εις, καθώς και αυτών της κατακύρωσης της σύμβασης για τον πρώτο στη σειρά κατάταξης, κατά τα
αναφερόμενα στην Προκήρυξη.
Η σχετική απόφαση κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο στους διαγωνιζόμενους. Κατά της ανωτέρω
απόφασης, χωρεί η προσφυγή της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3886/2010, επί της οποίας αποφασίζει η
Προϊσταμένη Αρχή, στην οριζόμενη στο νόμο προθεσμία.
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Επιτρέπεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού η έκδοση περισσότερων του ενός Πρακτικού Ι, αναλόγως των
ορισθέντων στην προκήρυξη προϋποθέσεων συμμετοχής, και του Πρακτικού II σε κάθε περίπτωση.
13. Η τελική αμοιβή αναδόχου μελέτης και υπηρεσίας που προκηρύσσεται από την εταιρεία
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται δύναται να προκύπτει, κατ` επιλογή της
εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται και μετά από σχετική
αναφορά στα Τεύχη του Διαγωνισμού είτε κατ` αποκοπή είτε με επιμέτρηση του συνόλου των μονάδων του
φυσικού αντικειμένου που έχουν εκτελεσθεί είτε και σε συνδυασμό αυτών.
Στις περιπτώσεις που η τελική αμοιβή του αναδόχου προκύπτει, έπειτα από επιμέτρηση οι υποψήφιοι
υποβάλλουν έντυπο οικονομικής προσφοράς στο οποίο αναγράφουν τις προσφερόμενες από αυτούς τιμές
μονάδων φυσικού αντικειμένου για τις προεκτιμώμενες από την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, ποσότητες μονάδων φυσικού αντικειμένου, την οικονομική
προσφορά για κάθε φυσικό αντικείμενο που προκύπτει ως το γινόμενο της προσφερόμενης τιμής μονάδας
φυσικού αντικειμένου επί των αντίστοιχων ποσοτήτων, της συνολικής οικονομικής προσφοράς η οποία σε
περίπτωση περισσότερων φυσικών αντικειμένων προκύπτει από το άθροισμα των οικονομικών
προσφορών των επιμέρους φυσικών αντικειμένων, καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης επί της
συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής (%). Ανάδοχος αναδεικνύεται ο υποψήφιος πουπροσφέρει συνολικά
τη χαμηλότερη τιμή.
14. Η αμοιβή του αναδόχου καταβάλλεται τμηματικά. Ειδικότερα:
α) Με την υπογραφή της σύμβασης, καθώς και την εντολή έναρξης κάθε επόμενου σταδίου δύναται να
χορηγηθεί στον ανάδοχο άτοκη προκαταβολή που ανέρχεται σε ποσοστό από 15% έως 30% της συμβατικής
αμοιβής του σταδίου, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, εκδιδομένης κατά τα οριζόμενα στις
παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 24 του ν. 3316/2005.
β) Μετά την παρέλευση του μισού συμβατικού χρόνου εκπόνησης κάθε σταδίου και εφόσον, κατά την
κρίση της επιβλέπουσας υπηρεσίας, έχει εκπονηθεί εργασία ποσοστού μεγαλύτερου του πενήντα τοις
εκατό (50%) του υπόψη σταδίου, καταβάλλεται ανακεφαλαιωτικά ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%)
της αμοιβής που αντιστοιχεί στο υπόψη στάδιο έναντι εγγυητικής επιστολής για το επιπλέον του υπό α`
ποσού.
γ) Ειδικά ως προς τις μελέτες κτηματογράφησης, ισχύουν τα εξής: Μετά την υποβολή ενδιάμεσων
παραδοτέων σταδίου, κατόπιν συνοπτικού ελέγχου της πληρότητας και επάρκειας αυτών, είναι δυνατή η
καταβολή, ανακεφαλαιωτικά, ποσοστού επιπλέον του 35% (αυτού του προηγούμενου εδαφίου) και έως
60% της αμοιβής που αντιστοιχεί στο στάδιο εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στα Τεύχη του
Διαγωνισμού έναντι εγγυητικής επιστολής για το επιπλέον του υπό α` και β` ποσού.
δ) Μετά την υποβολή των παραδοτέων κάθε σταδίου κατόπιν συνοπτικού ελέγχου της πληρότητας και
επάρκειας αυτών, καταβάλλεται ανακεφαλαιωτικά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αμοιβής του
σταδίου και επιστρέφονται οι εγγυητικές επιστολές των προηγούμενων εδαφίων.
ε) Μετά την έγκριση και προσωρινή παραλαβή των παραδοτέων κάθε ενδιάμεσου σταδίου καταβάλλεται
επιπλέον ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της αμοιβής του σταδίου.
στ) Μετά την έγκριση του τελικού σταδίου της σύμβασης καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό είκοσι πέντε τοις
εκατό (25%) της αμοιβής του τελικού σταδίου ή τριάντα τοις εκατό (30%) με κατάθεση εγγυητικής
επιστολής για το επιπλέον πέντε τοις εκατό (5%).
ζ) Μετά την τελική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης, καταβάλλεται το υπόλοιπο της
αμοιβής ή επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή της προηγούμενης περίπτωσης.
Σε περιπτώσεις υπολογισμού της αμοιβής με επιμέτρηση, η αμοιβή του σταδίου των ως άνω περιπτώσεων
δ`, ε`, στ` και ζ προσδιορίζεται κατόπιν επιμέτρησης των εργασιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Τεύχη
Διαγωνισμού.
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 3316/2005, η απόφαση έγκρισης
εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την εμπρόθεσμη υποβολή των όλων στοιχείων της παραγράφου 1
του ως άνω άρθρου, εφόσον απαιτούνται.
15. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 3316/2005 κατά την εκτέλεση των μελετών ή
παροχής υπηρεσιών του παρόντος, όταν ο ανάδοχος με υπαιτιότητα του δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει
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πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ως προς την παροχή των υπηρεσιών της σύμβασης ή δεν
συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση
ή τις κείμενες διατάξεις, τάσσεται από την τελευταία εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης. Μετά την άπρακτη
πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, η Διευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται να επιβάλει ποινικές ρήτρες
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, εφαρμοζόμενων ως προς τα ποσά που
καταπίπτουν αναλογικά με τις ημέρες υπέρβασης της ταχθείσας προθεσμίας συμμόρφωσης.
Το συνολικό ποσό των ποινικών ρητρών που επιβάλλονται τόσο ως προς την υπέρβαση των τμηματικών
προθεσμιών της σύμβασης όσο και ως προς την υπέρβαση των παραπάνω οριζομένων δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του ποσού της σύμβασης.
16. Κατά παρέκκλιση της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 3316/2005, για τις συμπληρωματικές μελέτες και
υπηρεσίες, που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, κατά το είδος τους, συντάσσεται μαζί με το
Συγκριτικό Πίνακα (Σ.Π.) και Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.). Οι
τιμές των νέων εργασιών προκύπτουν από στοιχεία παρεμφερών εργασιών ή αν τέτοια δεν υπάρχουν με
αναλυτικό υπολογισμό των εργασιών αφού εφαρμοσθεί σε αυτές το ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου επί
της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης.
17. Στις διαδικασίες ανάθεσης των μελετών του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του
άρθρου 18 του ν. 3316/2005. Ως προς τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό και για όσες περιπτώσεις τίθενται
παρόμοια ζητήματα, ισχύουν τα εξής:
α. Η πτώχευση ή απώλεια της ιδιότητας μελετητή ή παρόχου υπηρεσιών διαγωνιζόμενου φυσικού
προσώπου, συνεπάγεται αυτοδίκαια τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία ανάθεσης των μελετών του
παρόντος άρθρου. Η ίδια συνέπεια επέρχεται και σε περίπτωση πτώχευσης ή διαγραφής ή υποβιβασμού
του μελετητικού πτυχίου σε τάξη κατώτερη των καλουμένων εταιρείας / γραφείου μελετών ή παροχών
υπηρεσιών.
β. Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις του εδαφίου α`, καθώς και στην περίπτωση που συντρέχει
σπουδαίος λόγος, εφόσον το φυσικό πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων και των δικηγόρων) ή η εταιρεία /
γραφείο μελετών ή παροχών υπηρεσιών ή δικηγορική εταιρεία, είναι μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας,
μπορεί να αντικατασταθεί με πρωτοβουλία και ευθύνη των υπολοίπων μελών, μέχρι το πέρας της
διαδικασίας ελέγχου των στοιχείων των δικαιολογητικών συμμετοχής και καταλληλότητας. Η ως άνω
αντικατάσταση μετά το πέρας της διαδικασίας ελέγχου των στοιχείων των δικαιολογητικών συμμετοχής και
καταλληλότητας επιτρέπεται μόνον εκ λόγων ανωτέρας βίας. Στις περιπτώσεις αυτές η επελθούσα
μεταβολή δηλώνεται άμεσα και προσκομίζονται προς έλεγχο στην Επιτροπή Διαγωνισμού τα τυπικά
δικαιολογητικά που αφορούν το νέο μέλος. Η Επιτροπή εγκρίνει τη μεταβολή εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις συμμετοχής. Η σύμπραξη ή κοινοπραξία μπορεί να μην αναπληρώσει το μέλος, αν τούτο δεν
είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό.
γ. Ο θάνατος ή η πτώχευση ή η απώλεια της ιδιότητας του μελετητή, που στελεχώνει το μελετητικό πτυχίο
εταιρίας / γραφείου μελετών, η οποία υπέβαλε αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε διαγωνισμό
μεμονωμένα είτε ως μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας, δεν επιφέρει τον αποκλεισμό της από το
διαγωνισμό, εφόσον δεν επηρεάζεται το δικαίωμα συμμετοχής σε αυτόν.
δ. Αλλαγές στη στελέχωση του μελετητικού πτυχίου διαγωνιζόμενου αυτοτελώς ή ως μέλους σύμπραξης ή
κοινοπραξίας με τις οποίες επέρχεται μεταβολή στη ζητούμενη από το διαγωνισμό τάξη πτυχίου και στο
βαθμό που επηρεάζει το δικαίωμα συμμετοχής αυτού στο διαγωνισμό επιτρέπονται μέχρι την υπογραφή
της σύμβασης και εφόσον επιβάλλονται από σπουδαίο λόγο. Ο διαγωνιζόμενος οφείλει άμεσα να
ενημερώσει σχετικά με τις ενέργειες αναθεώρησης του μελετητικού πτυχίου, ανάλογα με το στάδιο του
διαγωνισμού είτε την Επιτροπή Διαγωνισμού είτε την Προϊσταμένη Αρχή, υποβάλλοντας τα απαραίτητα
στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή η καταλληλότητα του μελετητικού πτυχίου ελέγχεται από την Επιτροπή
Διαγωνισμού για το διάστημα μέχρι την έκδοση του Πρακτικού II και από την Προϊσταμένη Αρχή μετά την
έκδοση αυτού.
ε. Αντικατάσταση των στελεχών της ομάδας μελέτης διαγωνιζομένου επιτρέπεται μέχρι την υπογραφή της
σύμβασης και για σπουδαίο λόγο. Τα αποχωρούντα μέλη της ομάδας μελέτης αντικαθίστανται με στελέχη
που διαθέτουν τουλάχιστον τα απαιτούμενα στην προκήρυξη προσόντα. Η αντικατάσταση ελέγχεται από
την Επιτροπή Διαγωνισμού για το διάστημα μέχρι την έκδοση του Πρακτικού II και από την Προϊσταμένη
Αρχή μετά την έκδοση αυτού.
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Η ένταξη του ατομικού μελετητικού πτυχίου στελέχους ομάδας μελέτης σε τρίτη εταιρεία / γραφείο
μελετών που δεν συμμετέχει στο διαγωνιζόμενο σχήμα μεμονωμένα ή ως μέλος της διαγωνιζόμενης
σύμπραξης / κοινοπραξίας, συνεπάγεται τον μη υπολογισμό αυτού στην πλήρωση της τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας του διαγωνιζόμενου.
Είναι επιτρεπτή η αποχώρηση μέλους της ομάδας μελέτης από τη στελέχωση της εταιρείας / γραφείου
μελετών που συμμετέχει στο διαγωνιζόμενο σχήμα μεμονωμένα ή ως μέλος διαγωνιζόμενης σύμπραξης /
κοινοπραξίας και η παραμονή του, με κατάθεση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, στη σύνθεση της ομάδας
μελέτης.
18. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα μελέτης που:
α) απαιτείται από τα Τεύχη της Προκήρυξης, β) δήλωσε κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού και γ)
περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου το οποίο αποτελεί παραδοτέο της σύμβασης. Η μη
χρησιμοποίηση της ομάδας αυτής ή η χρησιμοποίηση μικρότερου αριθμού στελεχών χωρίς, στην τελευταία
περίπτωση, την προηγούμενη έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή της Προϊσταμένης Αρχής
συνεπάγεται την επιβολή ποινικής ρήτρας κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15 του παρόντος
άρθρου. Η αντικατάσταση ή αποχώρηση των δηλούμενων στελεχών αυτής επιτρέπεται αν οφείλεται σε
σπουδαίο λόγο. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ερευνά τους λόγους και μπορεί να εγκρίνει την αντικατάσταση ή
αναπλήρωση με στέλεχος που διαθέτει τα προσόντα που απαιτούσε για το στέλεχος αυτό η προκήρυξη ή
το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου.
19. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 33 του ν. 3316/2005 αν, μετά την οριστικοποίηση της
έκπτωσης αναδόχου, η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται,
αποφασίσει την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης, μπορεί κατά την κρίση της, να προσκαλέσει
τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού, στον οποίο αναδείχθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος και να
του προτείνει να αναλάβει αυτός την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης, με τους ίδιους όρους
και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό, εφόσον θεωρεί ικανοποιητική
την προσφορά του. Η σύμβαση εκτέλεσης συνάπτεται, εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την
κοινοποίηση της πρότασης, περιέλθει στην εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή
μετονομάζεται, έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται
ως απόρριψη της πρότασης. Αν ο ανωτέρω μειοδότης δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η
εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, προσκαλεί τον επόμενο κατά
σειρά μειοδότη ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. Αν και αυτός απορρίψει την πρόταση, η εταιρεία
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, για την ανάδειξη αναδόχου
προσφεύγει στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις. Η διαδικασία της παραγράφου
αυτής μπορεί να εφαρμόζεται αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου, ύστερα από
αυτοδίκαιη διάλυση της σύμβασης κατόπιν πτώχευσης του αναδόχου ή διάλυσης από την εταιρεία
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, κατά τις κείμενες διατάξεις.
20. Η αμοιβή των μελών Επιτροπών Διαγωνισμού που έχουν οριστεί σε διαγωνισμούς που έχουν ήδη
προκηρυχθεί από την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται και
βρίσκονται σε εξέλιξη προσδιορίζονται σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 11 του
παρόντος.
Για τους ίδιους διαγωνισμούς, ανεξαρτήτως των οριζομένων στην εκάστοτε προκήρυξη, καταργείται η
άσκηση ένστασης κατά των πρακτικών των Επιτροπών Διαγωνισμών που εκδίδονται μετά την ισχύ του
παρόντος άρθρου και επιτρέπεται, απευθείας, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής της παρ. 1 του
άρθρου 4 του ν. 3886/2010. Για τις περιπτώσεις που τρέχει η προθεσμία της ένστασης και δεν έχει ασκηθεί
τέτοια, ασκείται από τους ενδιαφερόμενους η ως άνω προσφυγή εντός δέκα (10) ημερών από την
εφαρμογή της παρούσας διάταξης και σε κάθε περίπτωση από τη γνωστοποίηση αυτής (της διάταξης) με
επιμέλεια της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται. Σε κάθε
περίπτωση ενστάσεις που έχουν ήδη ασκηθεί και, επί αυτών, δεν έχει αποφανθεί η Προϊσταμένη Αρχή,
θεωρούνται ως προσφυγές της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3886/2010. Επί των προσφυγών η Προϊσταμένη
Αρχή δύναται να αποφαίνεται κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού.Ως προς τα
υπόλοιπα ισχύει το νομικό πλαίσιο που διέπει τους διαγωνισμούς αυτούς.
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21. Οι ανάδοχοι των συμβάσεων του παρόντος άρθρου δικαιούνται να εκχωρήσουν τις οικονομικές
απαιτήσεις από την εκτέλεση των συμβάσεων σε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής τους που
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Η παρούσα διάταξη έχει εφαρμογή και για απαιτήσεις που προέρχονται
από ήδη συναπτόμενες ή προς σύναψη συμβάσεις μεταξύ αναδόχων και της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται.
22. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται οι με αριθμούς 10.833/2007 (Β` 447) και
21.980/23.5.2008 (Β` 1054) αποφάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
καθώς και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 3316/2005, έτσι όπως προστέθηκε με την
παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3481/2006 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 51 του ν.
4042/2012 (Α` 24).»

Άρθρο 46
Διατηρούμενες και καταργούμενες διατάξεις
1. Διατηρούνται σε ισχύ:
"α) Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 1418/1984, μόνο για τις συμβάσεις με προεκτιμώμενη
αμοιβή κάτω των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών 2004/17 και 2004/18/ΕΚ."
β) η παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν. 272/1976, που προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν.
2702/1999,
γ) οι ειδικές διατάξεις περί προγραμματικών συμβάσεων,
δ) το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 2726/1953, εκτός από την παράγραφο 3, η οποία αντικαθίσταται από τις
προβλέψεις της παραγράφου 10 του άρθρου 42,
ε) η παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 2364/1995 (ΦΕΚ 252 Α΄),
στ) η παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3785/1957 (ΦΕΚ 208 Α΄),
ζ) οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν. 3127/2003 (ΦΕΚ 67 Α΄).
"η) Οι διατάξεις του π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3 Α`)."

2. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται:
α) τα άρθρα του Ν. 3164/2003 εκτός των άρθρων 31 έως 35,
β) οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 7 του άρθρου 6 του Ν. 1418/1984, όπως ισχύει,
"Η κατάργηση της σχετικής υποχρέωσης καταλαμβάνει και τις συμβάσεις μελετών που ανατέθηκαν με το ν.
716/1977. Τυχόν παρακρατηθέντα κατά τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 1418/1984 ποσά ή
κατατεθείσες εγγυητικές επιστολές επιστρέφονται στους δικαιούχους άμεσα κατόπιν αιτήσεώς τους."
γ) η παρ. 10 του άρθρου 4 του Ν. 1418/1984,
δ) ειδικές διατάξεις νόμων με τις οποίες εξαιρέθηκαν νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα από την
εφαρμογή των κοινών περί μελετών διατάξεων, καθώς και οι κανονισμοί που τυχόν εγκρίθηκαν κατ`
εξουσιοδότησή τους,
ε) κάθε γενική ή ειδική διάταξη αντίθετη σε διατάξεις του παρόντος νόμου,
στ) ο Ν. 716/1977, τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή
του, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του προηγούμενου άρθρου.

Άρθρο 47
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν
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ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
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(41) της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3139/2003 (Α 100), το κείμενο του οποίου έχει ως εξής
"9. Οι κανονισμοί που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του Ν. 2636/1998 (ΦΕΚ 198 Α)
τροποποιούνται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας και εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των
μετόχων της."
(42) του άρθρου 5Α του Ν. 3049/2002 (Α 212), το κείμενο του οποίου είχε ως εξής:
"Άρθρο 5Α Διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων
1. Για την ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 και
αφορούν υπηρεσίες που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του π.δ. 60/2007 ή έχουν ως αντικείμενο
υπηρεσίες αναφερόμενες στο Παράρτημα ΙΙΒ του ίδιου διατάγματος, με εξαίρεση τη διάθεση κινητών
αξιών εταιριών εισηγμένων σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, εφαρμόζεται αποκλειστικά η
ακόλουθη διαδικασία:
α) Η Ε.Γ.Α.Α. γνωστοποιεί την πρόθεση της Δ.Ε.Α.Α. να προχωρήσει σε ανάθεση σύμβασης με δημοσίευση
σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο διαδίκτυο ή και στο διεθνή ή εθνικό τύπο.
Με την πρόσκληση γνωστοποιούνται:
αα) Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής.
ββ) Το αντικείμενο της ζητούμενης υπηρεσίας.
γγ) Η προθεσμία υποβολής προσφορών, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη από δεκαπέντε ημέρες και,
αν συντρέχουν ειδικοί ή επείγοντες λόγοι, κατώτερη από πέντε εργάσιμες ημέρες.
δδ) Τα ελάχιστα επίπεδα οικονομικής, χρηματοοικονομικής επάρκειας και επαγγελματικών ικανοτήτων που
συνδέονται και είναι ανάλογες με το αντικείμενο της προς ανάθεση σύμβασης, τα οποία πρέπει να
καλύπτουν οι υποψήφιοι και οι προσφέροντες.
εε) Αν η ανάθεση θα γίνει ύστερα από διαπραγμάτευση των προσφορών ή μετά από ανταγωνιστικό
διάλογο των προσφερόντων, καθώς και ο μέγιστος και ο ελάχιστος αριθμός των υποψηφίων που θα
κληθούν να συμμετάσχουν, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από πέντε και μικρότερος από τρεις.
Αν ο αριθμός των υποψηφίων που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής και τα ελάχιστα επίπεδα της
προηγούμενης περίπτωσης είναι μικρότερος από τον ελάχιστο αριθμό του προηγούμενου εδαφίου, η
Ε.Γ.Α.Α. μπορεί να συνεχίζει τη διαδικασία, καλώντας τον υποψήφιο ή τους υποψηφίους που πληρούν τα
απαιτούμενα επίπεδα ικανοτήτων.
β) Απαγορεύεται να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή άλλοι οικονομικοί φορείς που δεν υπέβαλαν αίτηση
συμμετοχής ή υποψήφιοι που δεν πληρούν τα απαιτούμενα επίπεδα ικανοτήτων.
γ) Η Ε.Γ.Α.Α. προβαίνει σε διαπραγμάτευση με τους υποψηφίους που επιλέγονται να υποβάλουν
προσφορά, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη προσφορά.
δ) Αν με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται ότι θα εφαρμοστεί ανταγωνιστικός διάλογος, η
Ε.Γ.Α.Α. διεξάγει το διάλογο με τους υποψηφίους που επιλέγονται να υποβάλουν προσφορά, προκειμένου
να προσδιορίσει μετά από συγκριτική αξιολόγηση την ή τις λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της.
Αφού κηρύξει τη λήξη του διαλόγου και ενημερώσει σχετικά τους συμμετέχοντες, η Ε.Γ.Α.Α. τους καλεί να
υποβάλουν την τελική προσφορά τους βάσει της ή των λύσεων που προσδιορίστηκαν κατά τη διάρκεια του
διαλόγου.
ε) Οι προσφορές πρέπει να περιέχουν όλα τα απαιτούμενα και αναγκαία στοιχεία για την εκτέλεση των
ζητούμενων υπηρεσιών. Η Ε.Γ.Α.Α. μπορεί να ζητεί διευκρίνιση, συμπλήρωση ή προσαρμογή των
προσφορών, εφόσον κάτι τέτοιο δεν επιφέρει διακρίσεις ή στρέβλωση του ανταγωνισμού. Η Ε.Γ.Α.Α.
αξιολογεί τις προσφορές, όπως τις υπέβαλαν οι προσφέροντες με βάση τα κριτήρια ανάθεσης που
καθορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλέγουν την πλέον συμφέρουσα από
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οικονομική άποψη προσφορά, εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, αναλόγως, των διατάξεων του άρθρου 51
του π.δ. 60/2007.
στ) Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου, η Ε.Γ.Α.Α. εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση
όλων των προσφερόντων. Ειδικότερα, υποχρεούται να μην παρέχει, κατά τρόπο που δημιουργεί
διακρίσεις, πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν ορισμένους προσφέροντες σε σχέση με άλλους. Η
Ε.Γ.Α.Α. δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτει στους λοιπούς συμμετέχοντες τις προτεινόμενες λύσεις ή άλλες
εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβασθεί από υποψήφιο συμμετέχοντα, χωρίς τη συγκατάθεση
του.
ζ) Η ανάθεση της σύμβασης γίνεται με απόφαση της Δ.Ε.Α.Α., ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής
Ανάθεσης της συμβάσεως που προβλέπεται στην παράγραφο 2 και γνώμη της Επιτροπής Ελέγχου
Νομιμότητας Διαδικασιών Ανάθεσης που προβλέπεται στην παράγραφο 3. Η σύμβαση υπογράφεται, για
λογαριασμό του Δημοσίου, από τον Υπουργό Οικονομικών ή άλλο εξουσιοδοτημένο από τη Δ.Ε.Α.Α.
όργανο.
2. Για κάθε σύμβαση που ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, συνιστάται τριμελής
Επιτροπή Ανάθεσης, η οποία συγκροτείται από υπαλλήλους που υπηρετούν στην Ε.Γ.Α.Α., άλλους
δημόσιους υπαλλήλους ή ιδιώτες με εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο της σύμβασης που πρόκειται
να ανατεθεί, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα
Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων.
Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των προσφορών και η εισήγηση προς την «Δ.Ε.Α.Α.»,για την
ανάθεση της συγκεκριμένης σύμβασης, για την οποία αυτή έχει συγκροτηθεί.

3. Για κάθε σύμβαση που ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, συνιστάται τριμελής
Επιτροπή παρακολούθησης της εκτέλεσης και παραλαβής της σύμβασης.
Η Επιτροπή συγκροτείται από εκπροσώπους του Υπουργείου που εποπτεύει την εκάστοτε
αποκρατικοποιούμενη εταιρεία ή περιουσιακό στοιχείο, του Υπουργείου Οικονομικών ή δημοσίους
υπαλλήλους ή ιδιώτες, οι οποίοι έχουν εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο της σύμβασης που
πρόκειται να ανατεθεί.»
Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Οικονομικών.
Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της εκτέλεσης και η παραλαβή της συγκεκριμένης σύμβασης,
για την οποία αυτή έχει συγκροτηθεί.
4. Στην Ε.Γ.Α.Α. συνιστάται πενταμελής Επιτροπή Ελέγχου Νομιμότητας των Διαδικασιών Ανάθεσης (ΕΠ.
Ε.Ν.Δ.Α.), η οποία συγκροτείται από συνταξιούχους ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, συνταξιούχους
λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή συνταξιούχους ή εν ενεργεία
ανώτατους δημόσιους υπαλλήλους, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση της Δ.Ε.Α.Α.,
ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής και
μπορεί να παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστημα.
Έργο της Επιτροπής είναι η πιστοποίηση και ο έλεγχος της τήρησης των διαδικασιών ανάθεσης, σύμφωνα
με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τις διατάξεις του άρθρου αυτού και η γνωμοδότηση προς
τη Δ.Ε.Α.Α. για την τήρηση των διαδικασιών αυτών.
Μέχρι την πρώτη συγκρότηση της Επιτροπής της παρούσας παραγράφου, η ανάθεση των συμβάσεων του
παρόντος άρθρου διενεργείται χωρίς γνώμη της Επιτροπής, με απόφαση της Δ.Ε.Α.Α..
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται η αποζημίωση που καταβάλλεται στα μέλη των
Επιτροπών που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 4, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις τους,
η οποία βαρύνει το λογαριασμό που προβλέπεται στην περίπτωση δ` του άρθρου 5.
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Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή
του παρόντος άρθρου.
6. Για τη διάθεση μετοχών εταιριών εισηγμένων σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά εφαρμόζεται
αποκλειστικά η διαδικασία που προβλέπεται στις οικείες κατά περίπτωση ειδικές διατάξεις."
(43) της παρ. 33 του άρθρου 19 του ν. 2947/2001 (Α 228), το κείμενο του οποίου είχε ως εξής:
"33.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του Π.Δ. 99/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
"1. Οι επί μέρους εργασίες που εκτελούνται από τρίτους στα πλαίσια της εκτέλεσης του όλου έργου, με
αυτεπιστασία, ανατίθενται:
α) είτε κατόπιν πρόχειρου διαγωνισμού, εφόσον η δαπάνη κάθε είδους εργασίας δεν υπερβαίνει το
διπλάσιο του ορίου του ποσού που ισχύει κάθε φορά για πρόχειρους διαγωνισμούς προμηθειών του
Δημοσίου,
β) είτε απευθείας από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, που εκτελεί το έργο,
εφόσον η δαπάνη κάθε επί μέρους εργασίας δεν υπερβαίνει κατά εκτελούμενο έργο, το ποσό που ορίζεται
κάθε φορά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου."
β. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Π.Δ. 99/1992 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
"Κατ` εξαίρεση των κειμένων διατάξεων, το όριο της δαπάνης κάθε είδους προμήθειας κατά εκτελούμενο
έργο που ανατίθεται με πρόχειρο διαγωνισμό είναι διπλάσιο του ορίου του ποσού που ισχύει κάθε φορά
για πρόχειρους διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου."
(44) της παραγράφου 10 του άρθρου 18 του ν. 2937/2001 (Α 169), το κείμενο του οποίου είχε ως εξής:
"Άρθρο 18
[...]
“10. Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και οι συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις καταρτίζουν κανονισμούς για την εκπόνηση
μελετών, την ανάθεση έργων, τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών και παροχής σε αυτές υπηρεσιών, που
εγκρίνονται με αποφάσεις των διοικητικών τους συμβουλίων. Από την έγκριση των ως άνω κανονισμών η
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και οι συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων για
την εκπόνηση μελετών, την ανάθεση έργων, τις προμήθειες και την παροχή σε αυτές υπηρεσιών, με την
επιφύλαξη των οικείων διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας”.
(45)
(45) της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 2919/2001 (Α 128), το κείμενο του οποίου είχε ως εξής:
“5. Η Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. μπορεί να αναθέτει την εκπόνηση μελετών, την εκτέλεση έργων και προμηθειών και την
παροχή υπηρεσιών, κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη, πλην εκείνων της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας,σύμφωνα με όρους και διαδικασίες που προβλέπονται από εδικούς κανονισμούς που
καταρτίζονται από την Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε., εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται αναλόγως και για άλλους ερευνητικούς και
τεχνολογικούς φορείς."
(46) της παρ. 12 του άρθρου 1 του Ν. 2898/2001 (Α 71), το κείμενο του οποίου είχε ως εξής:
"12. Το Σ.Α.Σ.Θ. δύναται, για την πραγματοποίηση των σκοπών του, να εκπονεί μελέτες και να συνάπτει
συμβάσεις παροχής υπηρεσιών κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ανάθεση
μελετών και υπηρεσιών τεχνικού, οικονομικού ή νομικού περιεχομένου, πλην εκείνων της ευρωπαϊκής
νομοθεσίας. Η σχετική διαδικασία καθορίζεται με Κανονισμό, ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό
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Μεταφορών και Επικοινωνιών."
(47) του εδ. β' της υποπαρ.2 της παρ. 10 του άρθρου 24 του Ν. 2860/2000 (Α 251), το κείμενο του οποίου
είχε ως εξής:
“Με όμοια απόφαση εγκρίνεται ο Κανονισμός Προμηθειών, ανάθεσης εκτέλεσης έργων, μελετών και
παροχής υπηρεσιών, με τον οποίο ρυθμίζεται κάθε σχετικό ζήτημα για τη σύναψη, εκτέλεση και λύση των
ανωτέρω συμβάσεων."
(48) της παρ. 12 του άρθρου 1 του Ν. 2744/1999 (Α 222), το κείμενο του οποίου είχε ως εξής:
“12. Η Ε.Υ Δ.Α.Π. και οι συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις καταρτίζουν κανονισμούς για την εκπόνηση
μελετών και την εκτέλεση δημόσιων έργων, που εγκρίνονται με αποφάσεις των Διοικητικών τους
Συμβουλίων. Από την έγκριση των ως άνω κανονισμών η Ε.Υ.Δ.Α.Π. και οι συνδεδεμένες με αυτήν
επιχειρήσεις εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων για την εκπόνηση μελετών και δημόσιων
έργων, με την επιφύλαξη των οικείων διατάξεων της Ευρωπαϊκής `Ενωσης."
(49) του άρθρου 55 του ν 2725/1999 (Α 121), το κείμενο του οποίου είχε ως εξής:
“Άρθρο 55
Κανονισμός προμηθειών
1. Η προμήθεια από αθλητικές ομοσπονδίες του πάσης φύσεως αθλητικού υλικού, αγαθών και υπηρεσιών,
εάν η αξία τους υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, γίνεται ύστερα
από διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται και να ορίζεται
διαφορετικά για κάθε ομοσπονδία με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που εκδίδεται ύστερα από
εισήγηση της οικείας ομοσπονδίας.
2. Δεν επιτρέπεται μέσα στο ίδιο οικονομικό έτος η κατάτμηση προμήθειας είδους υλικού, αγαθών και
υπηρεσιών για αδικαιολόγητη αποφυγή διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού.
3. Με κανονισμό προμηθειών, που συντάσσεται από το Δ.Σ. της οικείας ομοσπονδίας και εγκρίνεται με
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ρυθμίζονται όλα όσα αφορούν τους όρους, τους τρόπους, τις
διαδικασίες, τα όργανα, τη δημοσιότητα και γενικά κάθε ζήτημα και λεπτομέρεια που σχετίζεται με την
προμήθεια αθλητικού υλικού, αγαθών και υπηρεσιών.
4. Κατ` εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η προμήθεια
αθλητικού υλικού, αγαθών και υπηρεσιών, χωρίς τη διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού, ύστερα από
πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της οικείας ομοσπονδίας στις εξής
περιπτώσεις:
α) Για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, που οφείλονται σε αυταπόδεικτα απρόβλεπτες καταστάσεις.
β) `Οταν αποδεδειγμένα δεν υπάρχουν στην εγχώρια αγορά περισσότεροι του ενός προμηθευτές του
είδους, του αγαθού ή της υπηρεσίας των οποίων η παροχή ζητείται.
γ) Για υπηρεσίες διαμονής και διατροφής αθλητικών αποστολών στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις
προκηρύξεις των διοργανωτών των αγώνων.
δ) Σε περίπτωση αναζήτησης χορηγού ή χορηγών της ομοσπονδίας ή της πρόσληψης φυσικού ή νομικού
προσώπου για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μάρκετινγκ. Στις περιπτώσεις αυτές επιτρέπεται η
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης ή η διενέργεια κλειστού διαγωνισμού.
5. Οι διαγωνισμοί για την προμήθεια αθλητικού υλικού, αγαθών και υπηρεσιών διενεργούνται από
τριμελείς επιτροπές, που συγκροτούνται με απόφαση του Δ.Σ. κάθε ομοσπονδίας. Στις περιmώσεις
προμήθειας αθλητικού υλικού, αγαθών ή υπηρεσιών, προϋπολογιζόμενης αξίας άνω των εκατό χιλιάδων
(100.000) ευρώ, ένα μέλος είναι υπάλληλος της Γ.Γ.Α., που ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού,
ύστερα από αίτημα της οικείας ομοσπονδίας. Οι επιτροπές αποφαίνονται θετικά ή αρνητικά για την
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Το Δ.Σ. της ομοσπονδίας έχει το δικαίωμα της
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κατακύρωσης ή όχι του αποτελέσματος και τη δυνατότητα να αποφασίσει διαφορετικά με πλήρως
αιτιολογημένη απόφασή του.
6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από έκθεση του προβλεπόμενου στο άρθρο 52 του
παρόντος νόμου Ελεγκτικού Συμβουλίου, μπορεί να μειώνεται ή να μην δίδεται επιχορήγηση σε
ομοσπονδίες που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος άρθρου."
(50) της περ. iv της υποπαρ.γ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2525/1997 (Α 188), το κείμενο του οποίου
είχε ως εξής:
“iv. Κανονισμός ανάθεσης και εκτέλεσης μελετών, προγραμμάτων και κάθε είδους υπηρεσιών, σχετικά με
την πραγματοποίηση των σκοπών του και τη λειτουργία του.”
(51) των παρ. 3 και 4 του άρθρου 13 του ν. 2503/1997 (Α 107), το κείμενο των οποίων έχει ως εξής:
“ 3. Προστίθεται στο τέλος της περίπτωσης (VII) της παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α`)
εδάφιο ως εξής:
"Ειδικώς για τους οργανισμούς τοπικής αυτοΔιοίκησης πρώτου βαθμού (Ο.Τ.Α.) τους συνδέσμους τους, τα
δημοτικά και κοινοτικά τους ιδρύματα,τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα συμβούλια
περιοχής του άρθρου 48 του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α`) το ανωτέρο ποσό καθορίζεται με κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης".
4. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α`)
προστίθενται τα εξής:
"Ειδικά οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) και η Κεντρική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων
Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε) συνάπτουν και εκτελούν τις συμβάσεις προμηθειών τους σύμφωνα με Ενιαίο
Κανονισμό Προμηθειών, που συντάσσεται από την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης. Η Ενωση Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.) συνάπτει και εκτελεί τις συμβάσεις προμηθειών της σύμφωνα με
Κανονισμό Προμηθειών, που συντάσσεται από αυτή και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης"
(52) του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 2364/1995 (Α 252), το κείμενο του οποίου είχε
ως εξής:
"5. Η Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε., οι Ε.Δ.Α. και οι Ε.Π.Α. εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων για την εκτέλεση
δημόσιων έργων και προμηθειών. Διακηρύξεις, αναθέσεις και εκτέλεση των έργων και προμηθειών των
ανωτέρω θα ρυθμίζονται και θα διενεργούνται σύμφωνα με κανονισμούς που αποφασίζονται από το
Διοικητικό τους Συμβούλιο, εγκρίνονται από τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως"

397

(53) ν.2286/1995 (Α 19), πλην των παραγράφων 1 έως 11 του άρθρου 2 , οι οποίες παραμένουν σε ισχύ
για τις συμβάσεις που έχουν ενταχθεί στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) έτους 2014, καθώς και
κάθε άλλης διάταξης που απαιτείται για την εκτέλεση του ΕΠΠ 2014, το κείμενο του οποίου είχε ως
εξής: :
“Άρθρο 1
Ορισμός - Πεδίο εφαρμογής – Εξαιρέσεις
1. Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται οι κάθε είδους προμήθειες αγαθών που ενεργούνται από: α)
το Δημόσιο, β) τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γ) τα Ν.Π.Δ.Δ. που αποτελούν οργανισμούς της
καθ` ύλην αυτοδιοίκησης, δ) τις δημόσιες και παραχωρηθείσες επιχειρήσεις και οργανισμούς, ε) τις
τράπεζες που ανήκουν στο νομικό πρόσωπο του Δημοσίου, είτε στο σύνολό τους, είτε κατά πλειοψηφία, στ)
τα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ζ)τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις αυτών και η) τις ενώσεις
που συγκροτούνται από έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω φορείς.
2. Προμήθειες του δημοσίου τομέα είναι συμβάσεις από επαχθή αιτία, που συνάπτονται εγγράφως μεταξύ
ενός προμηθευτή αφ` ενός και των φορέων που ορίζονται στην παρ. 1 αφ` ετέρου και έχουν ως αντικείμενο
την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση και τη μίσθωση αγαθών. Επίσης, θεωρούνται προμήθειες του
δημόσιου τομέα και οι συμβάσεις ανάθεσης εκτελέσεως εργασιών, εγκατάστασης, συντήρησης, μεταφοράς
ή και άλλων εργασιών που σχετίζονται με την προμήθεια των ανωτέρω αγαθών, εφόσον όμως η αξία αυτών
υπερβαίνει την αντίστοιχη των εργασιών.
3. Με προεδρικό διάταγμα των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και
Εμπορίου και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού μπορεί να:
α) επεκτείνεται ολικά ή μερικά η εφαρμογή του νόμου αυτού για τις συμβάσεις προμηθειών:
αα) άλλων φορέων, πέραν εκείνων της παρ. 1.
ββ) μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού ή άλλης μορφής εξοπλισμού και αγαθών που
ενσωματώνονται σε δημόσια έργα, όπως αυτά προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις,
β) εξαιρούνται από τις διατάξεις του νόμου αυτού ολικά ή μερικά φορείς της παρ. 1,
γ) να ρυθμίζεται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών στους
τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών.
4. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου και μετά από
γνώμη της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών (Ε.Π.Π.Π.) μπορεί να εξαιρούνται
συγκεκριμένες προμήθειες των φορέων της παρ. 1.
5. Εξαιρούνται από τις διατάξεις του νόμου αυτού:
Ι. Φορείς:
α) Η Προεδρία της Δημοκρατίας.
β) Η Υπηρεσία Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων
`Εργων και κάθε άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που πραγματοποιεί
προμήθειες αγαθών για την αποκατάσταση σεισμοπλήκτων ή πληγέντων από άλλες θεομηνίες.
γ) Οι ενοριακοί ναοί, οι εκκλησιαστικές σχολές, τα εκκλησιαστικά ιδρύματα, η Αποστολική Διακονία της
Εκκλησίας της Ελλάδος και λοιποί εκκλησιαστικοί φορείς.
δ) Τα θέατρα, τα μουσεία και οι πινακοθήκες, τα ωδεία και οι ορχήστρες, η Εθνική Λυρική Σκηνή, η Στέγη
Καλών Τεχνών και Γραμμάτων, η Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης η εταιρία Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε και
λοιποί συναφείς φορείς .
ε) Οι εν γένει παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί και τα κέντρα παιδικής μέριμνας.
στ) Τα γηροκομεία και γενικά τα ιδρύματα κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας, εκτός του Πατριωτικού
Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης.
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ζ) Οι φοιτητικές λέσχες, οι σχολικές επιτροπές και οι βιβλιοθήκες.
η) Οι εταιρείες προστασίας ανηλίκων και προστασίας αποφυλακιζομένων.
θ) Οι επαγγελματικοί σύλλογοι (δικηγορικοί, συμβολαιογραφικοί κ.λπ.)
ι) Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης εκτός αυτών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στις συγκροτούμενες από τους παραπάνω οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης πενταμελείς Επιτροπές του άρθρου 38 του π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266 Α`) αντί του εκπροσώπου
της εποπτεύουσας δημόσιας αρχής μπορεί να συμμετέχει υπάλληλος με οποιαδήποτε σχέση εργασίας του
φορέα πυ διενεργεί την προμήθεια ή άλλου φορέα του Δημοσίου.
ια)Οι Υπηρεσίες και οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού
κατά την εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων ".
ιβ) Το Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής.
ιγ) Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών.
ιδ) Το Κέντρο Διεθνούς Ευρωπαϊκού Δικονομικού Δικαίου.
ιε) Το κέντρο βρεφών "Η Μητέρα".
ιστ) Οι τραπεζικές, οι ασφαλιστικές και οι χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, εκτός των
προμηθειών τους σε
μηχανογραφικά, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, καθώς και σε μηχανήματα
κλιματισμού και αναπαραγωγής εγγράφων.
ιζ) Τα Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών.
ιη) Που λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας και οι μετοχές τουςέχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο
ιθ) Τα Επιμελητήρια.
κ) Ο όμιλος της Δ.Ε.Π.
κα)Το Ινστιτούτο Έρευνας Νοσημάτων Θώρακα, Υγιεινής και Ασφάλισης της
Εργασίας (Ι.Ε.Ν.Θ.Υ.Α.Ε.).
ΙΙ. Προμήθειες:
α) που προβλέπονται από διεθνείς συμφωνίες ή από ειδική διαδικασία διεθνούς οργανισμού.
β) πολεμικών ειδών που εκτελούνται από τους δευτερεύοντες διατάκτες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
από μεταβιβαζόμενες σε αυτούς πιστώσεις ή από τις υπηρεσίες και τα πλοία του πολεμικού ναυτικού,
γ) που έχουν προηγουμένως με σχετική πράξη χαρακτηρισθεί απόρρητες,
δ) που επιβάλλονται για την προστασία ουσιωδών συμφερόντων της ασφάλειας της χώρας,
ε) που η σύναψη και εκτέλεση τους πρέπει να συνοδεύεται από ιδιαίτερα μέτρα ασφάλειας,
στ) εργαστηριακού εξοπλισμού, επιστημονικών ειδών, υλικών και συγγραμμάτων, που προορίζονται για
εκπαιδευτικούς σκοπούς ή για επιστημονικά πειράματα και έρευνες των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων της χώρας, των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των
ερευνητικών κέντρων, των ινστιτούτων και λοιπών ερευνητικών φορέων,
ζ) που προορίζονται μόνο για την τουριστική προβολή της χώρας στο εξωτερικό ή για εξοπλισμό των
υπηρεσιών του εξωτερικού του Υπουργείου Τουρισμού,
η) προμήθειες και επισκευές, που προορίζονται για τις ανάγκες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και
αφορούν πολεμικά είδη, όπως όπλα, τυποποιημένο οπλισμό, πλοία, λέμβους και γενικά ναυπηγήματα,
αεροπλάνα, ελικόπτερα, άρματα μάχης, ειδικά οχήματα και τυποποιημένα τροχοφόρα, πυρομαχικά,
εκρηκτικά, υλικά οχύρωσης, διαβιβάσεων, ναρκαλιείας, κατασκευής μέσων άμυνας, λιμανιών,
οικοδομήσιμα ή κοινόχρηστα υλικά μηχανικού, εξαρτήματα και ανταλλακτικά τούτων, ως και εργαλεία
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συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας τους.
θ) που αφορούν καύσιμα και ελαιολιπαντικά, γραφική ύλη και ανταλλακτικά μηχανημάτων και οχημάτων
τρόφιμα και λοιπά αναλώσιμα είδη παντοπωλείου και φάρμακα των συμβουλίων περιοχής του άρθρου 48
του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α`), των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού (Ο.Τ.Α.) των
συνδέσμων τους, των δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων τους και των νομικών τους προσώπων δημοσίου
δικαίου, τηρουμένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της επόμενης παραγράφου και των παραγράφων 1 έως
και 11 και 14 έως και 16 του άρθρου 2 του παρόντος.
ι) που αφορούν καύσιμα και ελαιολιπαντικά του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) και των
παραρτημάτων αυτού, τηρουμένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος νόμου με
αντίστοιχη αναρίθμηση των λοιπών εδαφίων.
ι΄) Χάρτου και λοιπών αναλωσίμων που προμηθεύεται το Εθνικό Τυπογραφείο για εκτέλεση παραγγελιών
που αφορούν εκτυπωτικές εργασίες του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των
Ο.Τ.Α., μέχρι του ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ ετησίως για κάθε φορέα.
κ) Προμήθειες και επισκευές που αφορούν την τεχνική υποστήριξη των Εναερίων Μέσων Λιμενικού
Σώματος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας οι οποίες ανατίθενται στην "Ελληνική Αεροπορική
Βιομηχανία Α.Ε." (ΕΑΒ Α.Ε.) με σύμβαση έργου μεταξύ του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και της ΕΑΒ Α.Ε.
για όσο χρόνο το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει τουλάχιστον το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω
εταιρείας.
κα) Προμήθειες και επισκευές που αφορούν στην τεχνική υποστήριξη των πλωτών μέσων της Πλοηγικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και προμήθειες
κατά τις διατάξεις του ν. 3142/1955 (ΦΕΚ 43 Α`) και του εκτελεστικού αυτού βασιλικού διατάγματος 28
Ιαν./26 Φεβρ. 1958 (ΦΕΚ 44 Α`), που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των κατά τόπους Πλοηγικών
Σταθμών και μέχρι του ποσού των 45.000 ευρώ ετησίως για καθέναν από τους Σταθμούς αυτούς."
Κβ)Προμήθειες και επισκευές που αφορούν σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, επιχειρησιακά μέσα και συστήματα
που χρησιμοποιεί το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή για την εκπλήρωση της Αποστολής του.
6. Οι ανωτέρω προμήθειες και επισκευές, καθώς και οι προμήθειες των εξαιρούμενων από τον παρόντα
νόμο φορέων εκτελούνται από τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς, επιφυλασσομένων των κοινοτικών
διατάξεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες ή τις θεσπιζόμενες προς τούτο ειδικές διατάξεις.
7. Στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας υπάγεται η ανάδειξη προμηθευτών σε
πετρελαιοειδή για τις ανάγκες του Δημοσίου, δυναμένου να αναθέτει στους επί μέρους φορείς την
εκτέλεση των προμηθειών αυτών. Η διενέργεια των διαγωνισμών αυτών θα γίνεται με ανάλογη εφαρμογή
των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του ν. 2503/1997.
Άρθρο 2
Προγραμματισμός προμηθειών – Σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών
Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών

1. Οι προμήθειες των φορέων που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού, εγκρίνονται με την ενταξή
τους στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών (Ε.Π.Π.). Η ένταξη πραγματοποιείται μετά εξέταση και αξιολόγηση
της πρότασης του φορέα κοι διαμόρφωσή της σε συνάρτηση με τις υπόλοιπες προτάσεις, ώστε να
επιτυγχάνεται το καλύτερο αποτέλεσμα για το Δημόσιο. ο Ε.Π.Π. εγκρίνεται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, μετά από γνώμη της
Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών (Ε.Π.Π.Π.) με βάση τα επί μέρους προγράμματα
προμηθειών που υποβάλλονται από τους υπόχρεους φορείς. Τα προγράμματα αυτά περιέχουν τουλάχιστον
το είδος, την ποσότητα,την αξία, την πηγή χρηματοδότησης, τα αποθέματα του εντασσόμενου είδους, το
χρόνο απορρόφησης της χρηματοδότησης, τον τροπο πληρωμής και διενέργειας της προμήθειας, το
κριτήριο αξιολόγησης και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την αιτιολόγηση της ένταξης του
συγκεκριμένου είδους Η Επιτροπή Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών, για να διατυπώσει τη
γνώμη της, μπορεί να αναθέτει σε τεχνικούς κυρίως υπαλλήλους των Υπουργείων Εμπορίου και
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Βιομηχανίας, Ενέργειας καιΤεχνολογίας να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες (αυτοψία, παροχή
στοιχείων κ.λπ.) για την αποτελεσματική υλοποίηση των επί μέρους προγραμμάτων. Η παράλειψη
εμπρόθεσμης παροχής των αναγκαίων στοιχείων ή η παροχή ανακριβών στοιχείων για την ένταξη
προμήθειας στο Ενιαίο πρόγραμμα Προμηθειών συνιστά πειθαρχικό αδίκημα των αρμόδιων, για τη
συλλογή και την υποβολή των παραπάνω στοιχείων, υπαλλήλων
2. Με κοινές αποφάσεις, των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου τίθεται σε
εφαρμογή το Ε.Π.Π. και ρυθμίζονται όλα τα θέματα που ανακύπτουν από αυτό.

3. Με όμοιες αποφάσεις, μετά από γνώμη της Ε.Π.Π.Π., μπορεί να:
α) τροποποιείται και συμπληρώνεται το Ε.Π.Π.,
β) παρέχεται η δυνατότητα προέγκρισης προμηθειών που πρόκειται να ενταχθούν το επόμενο έτος σε αυτό
και
γ) εξαιρούνται από την ένταξη στο Ε.Π.Π. φορείς ή προμήθειες και
δ) καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, με τους οποίους πραγματοποιείται η εξαίρεση.
2. Για τις προμήθειες των ανωτέρω ειδών δεν θα αποστέλλονται απολογιστικά στοιχεία στην Δ/νση
Πολιτικής Προμηθειών."

4. Μετά την έγκριση του Ε.Π.Π., αρχίζει η διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών,
που ολοκληρώνεται με την παραλαβή του αγαθού και την αποπληρωμή του τιμήματος.
Η σύναψη και η εκτέλεση των συμβάσεων προμηθειών μπορεί να είναι, είτε κεντρική, όταν διενεργείται
από το Υπουργείο Εμπορίου είτε αποκεντρωμένη, όταν διενεργείται από οποιονδήποτε άλλο φορέα
υπαγόμενο στις διατάξεις του νόμου αυτού. Από το Υπουργειο Εμπορίου συνάπτονται και εκτελούνται
συμβάσεις προμηθειών, που η δαπάνη τους βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό, τους προσαρτημένους σε
αυτόν ειδικούς προϋπολογισμούς και λογαριασμούς, τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, καθώς
και κάθε αποκεντρωμένη προμήθεια, εφόσον εγκριθεί, με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας,
Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, μετά από γνώμη της
Ε.Π.Π.Π..

5. Από την ανωτέρω αρμοδιότητα του Υπουργείου Εμπορίου εξαιρούνται οι προμήθειες:
α) Για τις οποίες η κατ` ειδος ετήσια συνολική δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό που καθορίζει με απόφαση
του ο Υπουργός Εμπορίου.
β) Που αναφέρονται σε είδη γραφικής ύλης, εξοπλισμό θέρμανσης και φωτισμού, έπιπλα, είδη
καθαριότητας, τα οποία βαρύνουν τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους νομαρχιακούς και
περιφερειακούς προυπολογισμούς.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, μετά από
γνώμη της Ε.Π.Π.Π. σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για συγκεκριμένους λόγους που επικαλείται και
αποδεικνύει ο ενδιαφερόμενος φορέας, παρέχεται η ευχέρεια κατά την ένταξη στο Ε.Π.Π. να συνάπτει και
εκτελεί ο ίδιος αποκεντρωμένα συμβάσεις προμηθειών, τηρώντας τους δεσμευτικούς όρους της
απόφασης, που σύμφωνα με τον παρόντα νόμο συνάπτει και εκτελεί το Υπουργείο Εμπορίου.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, μετά από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής προμηθειών, παρέχεται
σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα η παραπάνω ευχέρεια μέ τους προαναφερθέντες όρους και μετά την ενταξή
του στο Ε.Π.Π..
8. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, μετά από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής προμηθειών, παρέχεται
η ευχέρεια στους φορείς να εκτελούν συμβάσεις προμηθειών που έχει συνάψει για λογαριασμό τους το
Υπουργείο Εμπορίου και υπό τους όρους που έχουν τεθεί από αυτό.
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9. Το Υπουργείο Εμπορίου μπορεί να προβαίνει στη σύναψη και εκτέλεση ενοποιημένων συμβάσεων
προμηθειών για την κάλυψη αναγκών περισσότερων φορέων.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, μετά από
γνώμη της Ε.Π.Π.Π., παρέχεται η ευχέρεια για τη σύναψη και εκτέλεση μεμονωμένων ή ενοποιημένων
συμβάσεων προμηθειών σε έναν από τους φορείς της παρ.1 του άρθρου 1, που ενεργεί, σύμφωνα με τους
δεσμευτικούς όρους της απόφασης.
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου, κατά παρέκκλιση των κειμένων
διατάξεων, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την έγκριση, διάθεση και μεταφορά πιστώσεων που
ανακύπτουν κατά την εκτέλεση ενοποιημένων συμβάσεων προμηθειών].
12. Οι διαδικασίες συνάψεως συμβάσεων προμηθειών διακρίνονται σε συνοπτικές, ανοικτές, κλειστές και
με διαπραγμάτευση:
α) Ανοικτές είναι οι διαδικασίες (ανοικτός διαγωνισμός) που κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να
υποβάλλει προσφορά.
β) Κλειστές είναι εκείνες (κλειστός διαγωνισμός) που μόνο οι προμηθευτές οι οποίοι έχουν προσκληθεί από
το φορέα, που διενεργεί το διαγωνισμό, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά.
γ) Συνοπτικές (πρόχειρος διαγωνισμός) είναι οι διαδικασίες που διενεργούνται μόνο για τη σύναψη
συμβάσεων προμηθειών αγαθών αξίας κάτω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ECU, ετήσιας συνολικής
δαπάνης, καθοριζομένης εκάστοτε με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.
Στις διαδικασίες των εδαφίων α` και β` απαιτείται προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.
δ) Με διαπραγμάτευση (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση) είναι η διαδικασία που οι επί μέρους φορείς
προσφεύγουν στους προμηθευτές της επιλογής τους και διαπραγματεύονται τους όρους των υπό σύναψη
συμβάσεων με έναν ή περισσότερους από αυτούς, με ή χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.
13. Η διαδικασία του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να τηρηθεί στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
Ι. Εφόσον κατά τη διενέργεια ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας:
α) υποβλήθηκαν προσφορές μη κανονικές και υπό τους όρους ότι: αα) κλήθηκαν για διαπραγμάτευση όσοι
υπέβαλαν προσφορές και αξιολογήθηκαν κατά την προηγηθείσα διαδικασία και ββ) δεν έχουν μεταβληθεί
ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της διακήρυξης.
β) δεν υποβλήθηκαν προσφορές ή οι υποβληθείσες κρίνονται απαράδεκτες και υπό τις προϋποθέσεις ότι:
αα) δεν μεταβλήθηκαν ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της διακήρυξης και ββ) διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην
Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΙΙ. Όταν για τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς λόγους ή για λόγους που σχετίζονται με την προστασία δικαιωμάτων
αποκλειστικότητας, τα προς προμήθεια αγαθά κατασκευάζονται ή παραδίδονται μόνο από ορισμένο
προμηθευτή.
ΙΙΙ. Όταν τα είδη κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνες, πειραμάτων, μελετών και προτύπων
εφαρμογής.
ΙV. Όταν στα πλαίσια ερευνητικών κατασκευών κριθεί σκόπιμο, με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση
φορέα, ότι αγαθά που παράγονται σε πειραματικό στάδιο, πρέπει να χρησιμοποιηθούν από τις
συμμετέχουσες στην πειραματική κατασκευή επιχειρήσεις.
V. Όταν για λόγους επείγουσας ανάγκης, που οφείλεται σε αυταπόδεικτα απρόβλεπτες καταστάσεις, δεν
είναι δυνατόν να τηρηθούν οι προθεσμίες που προβλέπονται από τους κανονισμούς προμηθειών.
VΙ. Για συμπληρωματικές προμήθειες αγαθών από τον αρχικό προμηθευτή, εφόσον η αλλαγή του θα
υποχρέωνε τον ενδιαφερόμενο φορέα να αγοράσει αγαθά με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, που θα
ήταν ασυμβίβαστα ή θα προκαλούσαν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ή οικονομικές επιβαρύνσεις στη
λειτουργία ή συντήρησή τους.
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VΙΙ. Όταν η προμήθεια αγαθών κρίνεται σκόπιμο από τον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα να ανατεθεί σε
σωφρονιστικά ιδρύματα, ιδρύματα νεότητας, εκπαιδευτικά, ερευνητικά ή παρόμοια ιδρύματα για
ερευνητικούς, πειραματικούς, μελετητικούς ή αναπτυξιακούς σκοπούς και
VΙΙΙ. Για την προμήθεια αγαθών, αξίας κάτω των διακοσίων χιλιάδων (200 000) ECU, η δαπάνη των οποίων
δεν υπερβαίνει κατ είδος σε ετήσια βάση το ποσό που καθορίζεται εκάστοτε από τον Υπουργό Εμπορίου.
Ειδικώς για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού (Ο.Τ.Α.) τους συνδέσμους τους, τα
δημοτικά και κοινοτικά τους ιδρύματα, τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα συμβούλια
περιοχής του άρθρου 48 του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α`) το ανωτέρω ποσό καθορίζεται με κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης.
14. Σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων προμηθειών αγαθών μπορεί να συνάπτονται συμβάσεις για την
κάλυψη μακροχρόνιων αναγκών των φορέων, κατά τους ειδικότερους όρους των σχετικών διατάξεων, με
την επιφύλαξη του άρθρου 22 του ν.δ/τος 321/1969, αναφορικά με τις προμήθειες που βαρύνουν τον
τακτικό προϋπολογισμό.
15. Στις συμβάσεις προμηθειών ειδών εισαγόμενων από το εξωτερικό μπορεί να συνομολογείται το τίμημα
σε ξένο νόμισμα και οι προσφορές των Ελλήνων προμηθευτών να εκφράζονται σε αυτό.
16. Οι φορείς για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών υποχρεούνται να υποβάλλουν στο
Υπουργείο Εμπορίου απολογιστικά στοιχεία αυτών.
Σε περίπτωση που ο υπόχρεος φορέας δεν αποστείλει τα παραπάνω στοιχεία εντός προθεσμίας έξι (6)
μηνών από την ολοκλήρωση της προμήθειας επιβάλλεται σε αυτόν χρηματική ποινή ύψους έως 5% της
αξίας της προμήθειας.
Με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης του ανωτέρω προστίμου, το
οποίο αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και κάθε άλλο θέμα συναφές με την επιβολή της διοικητικής αυτής
κύρωσης.
Άρθρο 3
Προμήθεια αγαθών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας
1. Για τις προμήθειες αγαθών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας των φορέων του δημόσιου
τομέα του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, αρμόδια είναι η Επιτροπή που συνιστάται κάθε φορά με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και του Υπουργού του Υπουργείου που
είναι αρμόδιος για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης ή για την εποπτεία του φορέα που συνάπτει και
εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με το εδάφιο γ` της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137
Α`).
2. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Υπουργός του Υπουργείου που είναι αρμόδιο για τη σύναψη και
εκτέλεση της σύμβασης η για την εποπτεία του φορέα που συνάπτει και εκτελεί τη σύμβαση,
αναπληρούμενος από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου αυτού. Στη σύνθεση της Επιτροπής μετέχει και
ένας εκπρόσωπος από κάθε κόμμα που αναγνωρίζεται κατά τον Κανονισμό της Βουλής, καθώς και ένας
τουλάχιστον Σύμβουλος του Συμβουλίου της Επικρατείας ή Αρεοπαγίτης ή Σύμβουλος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρό του.
Τα κόμματα ορίζουν τους εκπροσώπους τους, με τους αναπληρωτές τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από
την ημέρα που θα κοινοποιηθεί σε αυτό σχετικό έγγραφο του Υπουργού Ανάπτυξης.
Σε περίπτωση που τα κόμματα δεν ορίσουν εκπροσώπους μέσα στη προθεσμία αυτήν, οι αντίστοιχες θέσεις
καλύπτονται από Συμβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου υποδεικνυόμενους από τον Πρόεδρό του.
3. Η επιλογή των προμηθειών που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Επιτροπής του παρόντος άρθρου
γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της
Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών (Ε Π.Π.Π ).
4. Η Επιτροπή αποφασίζει για το είδος της διαδικασίας που θα τηρηθεί, για το φορέα διενέργειας των
διαδικασιών της προμήθειας και για την κατακύρωση, ανάθεση ή ματαίωση της προμήθειας. Οι αποφάσεις
της Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της. Στην Επιτροπή
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εισηγούνται για όλα τα θέματα των αρμοδιοτήτων της εκπρόσωποι των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και
Ανάπτυξης, συνεπικουρούμενοι κάθε φορά από εκπροσώπους του φορέα για τον οποίο προορίζεται η
συγκεκριμένη προμήθεια. Ο πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να ορίζει ειδικό εισηγητή ή εισηγητές, εφόσον
αυτό απαιτείται από τη φύση του συζητούμενου θέματος. Οι εισηγητές συμμετέχουν στην Επιτροπή χωρίς
δικαίωμα ψήφου.
5. Στα μέλη της Επιτροπής, με εξαίρεση Υπουργούς και Γενικούς Γραμματείς, χορηγείται αποζημίωση, το
ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης.
6. Επιτροπές που έχουν συσταθεί πριν από την έκδοση του παρόντος και έχουν επιληφθεί συγκεκριμένων
προμηθειών εξακολουθούν να ασκούν το έργο τους μέχρι την ολοκλήρωσή του.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια
αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.
Άρθρο 4
Δικαιούμενοι συμμετοχής - Τεχνικές προδιαγραφές
Μητρώο προμηθευτών - Εγγυοδοσία - Ενστάσεις
1. Στις προμήθειες που διενεργούνται με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού, δικαίωμα συμμετοχής έχουν
φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια αγαθών ορίζονται από τους φορείς για τους οποίους
προορίζονται.
Οι τεχνικές προδιαγραφές αγαθών, των οποίων οι προμήθειες εκτελούνται από το Υπουργείο Εμπορίου,
ελέγχονται, τροποποιούνται και εγκρίνονται από αυτό.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, που εκδίδεται
μετά από γνώμη της Ε.Π.Π.Π., μπορούν να υπόκεινται σε έλεγχο, τροποποίηση και έγκριση τεχνικές
προδιαγραφές αγαθών όλων των φορέων που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού.
Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και ο φορέας διενέργειας του ελέγχου και ρυθμίζεται κάθε σχετική
λεπτομέρεια.
Οι τεχνικές προδιαγραφές δεν μπορεί να περιλαμβάνουν όρους που προσδιορίζουν προϊόντα ορισμένης
κατασκευής ή προέλευσης ή μεθόδους επεξεργασίας, που έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούν ή να
αποκλείουν ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες οι προδιαγραφές
αυτές δικαιολογούνται απόλυτα από τη φύση του υπό προμήθεια προϊόντος.
3. Οι φορείς, που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού, έχουν υποχρέωση να τηρούν μητρώο
προμηθευτών.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, μετά από γνώμη
της Ε.Π.Π.Π., καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής, διαγραφής, ο τρόπος τήρησής του και
κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού του.
Με όμοια απόφαση μπορεί να αποκλείονται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο από τις προμήθειες του
δημόσιου τομέα προμηθευτές, που σύμφωνα με την αξιολόγηση των στοιχείων του μητρώου τους δεν
ανταποκρίθηκαν επαρκώς στις υποχρεώσεις τους.
Ο αποκλεισμός αυτός μπορεί να αναφέρεται στην απαγόρευση συμμετοχής προμηθευτή σε μέρος ή στο
σύνολο των προμηθειών ενός, περισσότερων ή όλων των φορέων.
4 Για τη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων προμηθειών απαιτούνται εγγυήσεις συμμετοχής, καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής.
5. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή
σε αυτόν επιτρέπεται ένσταση.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ορίζονται τα σχετικά με την υποβολή στη Γενική Διεύθυνση των
Κρατικών Προμηθειών από οποιονδήποτε φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ανεξάρτητα από την
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υπαγωγή του ή μη στις διατάξεις του ν. 2286/1995), πριν από την έκδοση διακήρυξης προμήθειας
οποιουδήποτε αγαθού, στοιχείων και βεβαιώσεων από τις οποίες να προκύπτει ότι οι προδιαγραφές που
τίθενται διασφαλίζουν τη λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού. Ειδικότερα από τα παραπάνω πρέπει να
προκύπτει ότι οι προδιαγραφές είναι σαφείς, ότι δεν αφορούν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή
προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου επεξεργασίας, που έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ορισμένες
επιχειρήσεις ή προϊόντα. Στα παραπάνω στοιχεία πρέπει να αναφέρονται επίσης ευρωπαϊκά ή άλλο διεθνή
πρότυπα, τεχνικές εγκρίσεις και κοινές τεχνικές προδιαγραφές που τυχόν υπάρχουν για το υπό προμήθεια
είδος. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι περιπτώσεις προμηθειών για τις οποίες απαιτείται ειδική
αιτιολόγηση. ιδίως όταν ο ορισμός ειδικών τεχνικών προδιαγραφών, κατά παρέκκλιση των παραπάνω
αναφερόμενων προϋποθέσεων, σχετίζεται με τη φύση του υπό προμήθεια προϊόντος, καθώς και όταν ο
αριθμός των προμηθευτών που διεθνώς μπορούν να ανταποκριθούν στις προδιαγραφές που ορίζονται
είναι μικρός. Τέλος με την ίδια απόφαση ορίζονται οι συνέπειες της μη υποβολής όλων των παραπάνω
στοιχείων.
Άρθρο 5
Κανονισμοί προμηθειών
1. Η σύναψη και η εκτέλεση των συμβάσεων προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. που αποτελούν
οργανισμούς της καθ` ύλην αυτοδιοίκησης γίνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου
(Κ.Π.Δ.).
Κατ’ εξαίρεση το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εκτελεί τις προμήθειες, που αναφέρονται στα εδάφια β και η
της παρ. 5 ΙΙ του άρθρου 1 του παρόντος, σύμφωνα με τις οικείες για τις προμήθειές του διατάξεις που
ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης του νόμου αυτού και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) με βάση
ενιαίο κανονισμό προμηθειών, ο οποίος θεσπίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των
Υπουργών Εσωτερικών και Εμπορίου.
2. Ο Κ.Π.Δ. θεσπίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόμου, με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και
Εμπορίου και περιέχει:
α) τους όρους, τις προϋποθέσεις διενέργειας των προμηθειών, τις διαδικαστικές ενέργειες, τα κριτήρια
συμμετοχής,
β) τους ειδικότερους όρους συμμετοχής, τα κριτήρια αξιολόγησης και κάθε άλλη προϋπόθεση ή
διαδικαστική ενέργεια μέχρι την ανακοίνωση της κατακύρωσης ή της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας,
την ευθύνη του προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή των αγαθών,
γ) τις προϋποθέσεις καταβολής εγγύησης, τον τύπο, το ύψος, τους υπόχρεους και κάθε άλλη λεπτομέρεια
που αφορά τη διασφάλιση της ολοκλήρωσης των προμηθειών,
δ) τις προθεσμίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις ασκήσεως ενδικοφανούς προσφυγής,
ε) το ύψος της προκαταβολής επί της συμβατικής αξίας, τις προθεσμίες απόδοσης λογαριασμού, τους
διάφορους τρόπους πληρωμής και κάθε άλλο θέμα που αφορά την αποπληρωμή του τιμήματος της
σύμβασης προμήθειας,
στ) τις προθεσμίες των επί μέρους διαδικασιών, τη σύσταση των συλλογικών οργάνων που συμμετέχουν
στη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων προμηθειών των επί μέρους φορέων , τον τρόπο διοικητικής
επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας, τις χρηματικές κυρώσεις
(πρόστιμα, κατάπτωση ποινικής ρήτρας ή εγγυοδοσίας κ.λπ., αποκλεισμό εν όλω ή εν μέρει
κ.λπ.),οποιαδήποτε άλλη διοικητική κύρωση στους μη εκπληρώνοντες τις ανειλημμένες υποχρεώσεις τους
και κάθε άλλο θέμα αναγκαίο για την εφαρμογή του νόμου αυτού.
3. Όλοι οι άλλοι φορείς, πέραν εκείνων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, συνάπτουν και εκτελούν τις
συμβάσεις προμηθειών τους σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς προμηθειών φορέων (Κ.Π.Φ.), που
καταρτίζονται από τους ίδιους τους φορείς και εγκρίνονται με απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και του
κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, ισχύουν δε από τη δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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Ειδικά οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) και η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων
Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε) συνάπτουν και εκτελούν τις συμβάσεις προμηθειών τους σύμφωνα με Ενιαίο
Κανονισμό Προμηθειών, που συντάσσεται από την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης. Η Ένωση Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.) συνάπτει και εκτελεί τις συμβάσεις προμηθειών της σύμφωνα με
Κανονισμό Προμηθειών, που συντάσσεται από αυτή και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης.
Οι Κ.Π.Φ. ρυθμίζουν θέματα όμοια με εκείνα που ρυθμίζει ο Κ.Π.Δ. και συντάσσονται σύμφωνα με τις
οδηγίες που παρέχονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.
Η απόφαση αυτή εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου και οι κανονισμοί
υποβάλλονται στα συναρμόδια υπουργεία για έγκριση μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έκδοση της
απόφασης, εγκρίνονται δε μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή τους.
4. Οι προθεσμίες των προηγούμενων παραγράφων μπορεί να παρατείνονται με απόφαση του Υπουργού
Εμπορίου.
Άρθρο 6
Επιτροπή Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών - Επιτροπές - Ομάδες εργασίας
1. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης συνιστάται Επιτροπή Πολιτικής και Προγραμματισμού προμηθειών (E.Π.Π.Π.),
με γραμματεία προς εξυπηρέτησή της. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας της.
Οι αρμοδιότητες της Ε.Π.Π.Π. συνίστανται σε παροχή γνώμης σε κάθε θέμα που αναφέρεται ή προκύπτει
από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
2. Η Ε.Π.Π.Π. συγκροτείται από:
α) το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως Πρόεδρο. αναπληρούμενο από το Γενικό
Διευθυντή Κρατικών Προμηθειών,
β) ένα (1) Διευθυντή του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας αναπληρούμενο από Τμηματάρχη βαθμού Α`,
γ) ένα (1) Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών αναπληρούμενο από Τμηματάρχη βαθμού Α`,
δ) τρεις (3) Διευθυντές του Υπουργείου Ανάπτυξης, που υπηρετούν αντίστοιχα στις Γενικές Γραμματείες
Εμπορίου, Βιομηχανίας και `Έρευνας και Τεχνολογίας, αναπληρούμενους από Τμηματάρχες βαθμού Α`, που
υπηρετούν στις αντίστοιχες Γενικές Γραμματείες,
ε) ένα (1) Διευθυντή της Τράπεζας της Ελλάδος αναπληρούμενο από το νόμιμο αναπληρωτή του,
στ) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κόμμα που αναγνωρίζεται κατά τον Κανονισμό της Βουλής,
ζ) από έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) και της Ενωσης
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (Ε.Ν.Α.Ε.).
η) έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.),
θ) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.),
ι) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε Ε ),
ια) έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.),
ιβ) από έναν (1) εκπρόσωπο των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθηνών, Πειραιώς και
Θεσσαλονίκης,
ιγ) έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και
ιδ) έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.Γ
Ε.Σ. ),
Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές, από τους αρμόδιους φορείς. Ως εισηγητής
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χωρίς ψήφο στην Επιτροπή συμμετέχει ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος του Υπουργείου
Ανάπτυξης, επικουρούμενος στο έργο του από τον υπάλληλο που ασχολείται με το θέμα, Παράλληλα
μπορεί να ορίζονται κατά περίπτωση από τον Πρόεδρο, ως εισηγητές, εκπρόσωποι του φορέα που αφορά
το συζητούμενο θέμα,
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον από τη φύση του προς συζήτηση
θέματος απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, αναθέτει την εισήγηση του συγκεκριμένου θέματος και σε
τρίτο που δεν έχει σχέση με τους φορείς που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή Γραμματείς ορίζονται δύο
υπάλληλοι του Υπουργείου Ανάπτυξης.
3. Με απόφαση του αρμόδιου για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας υπουργού ή του
αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα που συνάπτει και εκτελεί τη σύμβαση προμήθειας οργάνου, μετά από
έγκριση του εποπτεύοντος υπουργού, μπορεί να συγκροτούνται έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για
την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων κρατικών προμηθειών. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται το έργο
της έκτακτης επιτροπής ή ομάδας εργασίας και ο χρόνος και ο τρόπος λειτουργίας της. Η δαπάνη για τυχόν
αποζημίωση των μελών που βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό καθορίζεται με κοινή απόφαση του
αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών.
4. Η παραλαβή των αγαθών που σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, γίνεται από το Υπουργείο
Εμπορίου, πραγματοποιείται είτε από επιτροπές παραλαβής, που συγκροτούνται με απόφαση του
Υπουργού Εμπορίου είτε από επιτροπές παραλαβής που συγκροτούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού
Εμπορίου και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού.
Με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου συγκροτούνται πρωτοβάθμιες και, όταν αυτό απαιτείται,
δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής, κατά σύμβαση ή συμβάσεις ομοειδών υλικών. Με κοινή απόφαση
του Υπουργού Εμπορίου και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού συγκροτούνται μόνιμες
πρωτοβάθμιες επιτροπές παραλαβής. Καθήκοντα δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής στις περιπτώσεις
συγκρότησης μόνιμων πρωτοβάθμιων επιτροπών, ασκούν δευτεροβάθμιες επιτροπές, που συγκροτούνται
με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής.
Με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται
οι αρμοδιότητες των πρωτοβάθμιων, μόνιμων ή μη, και των δευτεροβάθμιων επιτροπών παραλαβής, οι
όροι για τη συγκρότηση δευτεροβάθμιων επιτροπών παραλαβής, η σύνθεση των επιτροπών, η διαδικασία
επιλογής των μελών τους, ο τρόπος λειτουργίας τους, ο χρόνος και η διαδικασία παραλαβής των υλικών, ο
τρόπος διοικητικής επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν κατά την παραλαβή και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια.
Τα μέλη των πρωτοβάθμιων επιτροπών προέρχονται από το φορέα, για τον οποίο προορίζονται τα αγαθά
της διενεργηθείσας προμήθειας. Η επιλογή τους γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο
εδάφιο 2 της παρούσας παραγράφου, από πίνακες εξειδικευμένου προσωπικού, τους οποίους υποβάλλουν
στο Υπουργείο Εμπορίου, μέχρι τη 15η Δεκεμβρίου κάθε έτους οι φορείς, για λογαριασμό των οποίων
διενεργούνται οι προμήθειες υλικών και ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
Αν ο φορέας δεν διαθέτει το απαιτούμενο εξειδικευμένο προσωπικό, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να
συμπληρώνεται από προσωπικό άλλων φορέων, με την ίδια διαδικασία. Το μέλη των δευτεροβάθμιων
επιτροπών παραλαβής μπορούν να προέρχονται είτε από το φορέα Ι για τον οποίο προορίζονται τα αγαθά
είτε από άλλο φορέα και η επιλογή τους θα γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στην
απόφαση του εδαφίου 2 της παρούσας παραγράφου από τους ανωτέρω πίνακες.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, μετά από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής προμηθειών, μπορεί να
εγκριθεί με ή χωρίς έκπτωση από το συμβατικό τίμημα η παραλαβή αγαθών που απορρίφθηκε από
πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή, η πρωτοβάθμια ή η
δευτεροβάθμια, κατά περίπτωση, επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το αγαθό και συντάσσει το οριστικό
πρωτόκολλο με βάση την απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου συγκροτούνται Επιτροπή Προμηθειών και
Μόνιμες Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων στη Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών.
Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι διότητες των μελών, η λειτουργία
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των επιτροπών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
Η αποζημίωση: α) του Προέδρου της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών, που συγκροτήθηκε με την υπ
αριθμ. Π1 7085/31.12.1999 (ΦΕΚ 2269 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση και β) των Προέδρων των υπό
στοιχεία 10 α΄ και 10 β΄ Μόνιμων Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων, που συγκροτήθηκαν με την υπ αριθμ. Π1
4516/31.8.2004 (ΦΕΚ 1378 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, καθώς και γ) των δύο μελών των Μόνιμων
αυτών Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων, που ορίζονται με τα στοιχεία 1.4 της τελευταίας ως άνω κοινής
υπουργικής απόφασης και επιλέγονται κάθε φορά ανάλογα με το συζητούμενο θέμα από τον Πρόεδρο της
αντίστοιχης Επιτροπής, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Ανάπτυξης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των εδαφίων β΄και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν.
3205/2003.
6. Η Ε.Π.Π.Π. εισηγείται στον αρμόδιο για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας Υπουργό ή
στον εποπτεύοντα το φορέα που συνάπτει και εκτελεί τη σύμβαση προμήθειας Υπουργό τη διενέργεια
δειγματοληπτικών και άλλων ελέγχων παραλαβής με συγκεκριμένο αντικείμενο ως προς την ποσότητα και
τα χαρακτηριστικά των, προμηθευθέντων αγαθών, έλεγχο αποθεμάτων ή έρευνα άλλων θεμάτων που
σχετίζονται με τις προμήθειες.
Άρθρο 7
Λογιστικές διατάξεις
1. Στο γενικό προϋπολογισμό του Κράτους εγγράφονται οι απαραίτητες πιστώσεις για την εκτέλεση των
προμηθειών που η δαπάνη τους βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό και που, σύμφωνα με τις διατάξεις
του νόμου αυτού, εκτελούνται από το Υπουργείο Εμπορίου.
2. Για τις προμήθειες, που εκτελούνται κεντρικά από το Υπουργείο Εμπορίου ή που ανατίθενται από αυτό
σε άλλους φορείς, επιβάλλεται κράτηση 0,10% υπέρ του Δημοσίου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών
της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
3. Για τις προμήθειες που συνάπτονται και εκτελούνται από το Υπουργείο Εμπορίου ή από άλλους φορείς,
στους οποίους ανατέθηκε η σύναψη συμβάσεων ή και η εκτέλεση κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού,
καθώς και από τις υπηρεσίες εμπορίου της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης που διενεργούνται από τις ίδιες ή
που έχουν ανατεθεί στους ενδιαφερόμενους φορείς, επιβάλλεται κράτηση επι της συμβατικής αξίας 0,25%
υπέρ του Δημοσίου και 0,30 % υπέρ του Ταμείου Αρωγής των Υπαλλήλων του Υπουργείου Εμπορίου.
4. Από την παραπάνω κράτηση εξαιρούνται οι προμήθειες που γίνονται:
α) από το εξωτερικό χωρίς διαγωνισμό και
β) σε βάρος των πιστώσεων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων,
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου ρυθμίζονται όλα τα λογιστικά θέματα που
αναφέρονται στην εκτέλεση των κρατικών προμηθειών εγγραφή ειδικής πίστωσης, καταλογισμός και
είσπραξη χρηματικών κυρώσεων κ.λπ.).
6. Με επιφύλαξη των διατάξεων για τα ανώτατα όρια ων πρόσθετων αμοιβών, η αμοιβή των κύριων και
βοηθητικών μελών όλων των προβλεπομένων από τον παρόντα νόμο μονίμων Επιτροπών καθορίζεται, κατά
παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Βιομηχανίας,
Ενέργειας, Τεχνολογίας και Εμπορίου και βαρύνει τις πιστώσεις του Υπουργείου Εμπορίου.
7. Η δαπάνη για τυχόν αποζημίωση των μελών των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων τους και παραλαβής των συμβάσεων προμηθειών φορέων που υπάγονται στις διατάξεις
του νόμου αυτού, καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα που συγκροτεί την
αντίστοιχη επιτροπή και βαρύνει την πίστωση για την αντίστοιχη προμήθεια που είναι γραμμένη στον
προϋπολογισμό τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα ανώτατα όρια των πρόσθετων
αμοιβών, και των αμοιβών μελών συλλογικών οργάνων.
8. Διατάξεις με τις οποίες επιβάλλονται κρατήσεις επί δαπανών προμηθειών, υπέρ ορισμένων ταμείων,
διατηρούνται.
Άρθρο 8
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Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εμπορίου Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών. Τα της οργάνωσης της
Γενικής Διεύθυνσης ορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας
της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Εμπορίου.
2. Οι οργανικές θέσεις της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορίου αυξάνονται κατά τριάντα (30) και
κατανέμονται κατά κατηγορίες και κλάδους ως εξής:
α) Επτά (7) θέσεις κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ Διοικητικών Εμπορικών.
β) Οκτώ (8) θέσεις κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ Τεχνικών (Ειδικότητας Χημικών - Κλωστ/ργών).
γ) Πέντε (5) θέσεις κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ Τεχνικών Ειδικοτήτων.
δ) Τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.
ε) Δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων και Διατροφής.
στ) Πέντε (5) θέσεις κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων.
Άρθρο 9
Μετά το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 7 του π δ/τος 367/28.11.1994 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: "Οι
διατάξεις του άρθρου 127 παραγρ. 1 του κωδ. ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 4 του π.δ/τος
367/1994, εφαρμόζονται το αργότερο από τις εταιρικές χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 1995 και
εφεξής. Στο προσάρτημα των χρήσεων που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 1994 και εφεξής θα παρέχονται
πλήρεις πληροφορίες περί του τρόπου αποτιμήσεως των συμμετοχών και χρεογράφων".
Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις - Καταργούμενες διατάξεις
1. Προμήθειες ειδών ενταγμένες σε προγράμματα που έχουν εγκριθεί πριν από την έναρξη της ισχύος του
παρόντος νόμου εκτελούνται υπό το προϊσχύσαν καθεστώς.
Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων από το νόμο αυτόν: α) Κ.Π.Δ., β) Κ.Π.Φ. και γ) άλλων διοικητικών
πράξεων εξακολουθούν να ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις των νόμων, κανονισμών και διοικητικών
πράξεων περί προμηθειών, όπως τροποποιηθείσες ισχύουν και εφόσον συμβιβάζονται με τις διατάξεις του
παρόντος νόμου.
2. Καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι διατάξεις:
α) του άρθρου 3 του ν.δ. 2176/1952 "περί μέτρων προστασίας επαρχιακής βιομηχανίας",
β) του β.δ/τος 2/3.9.1952 "περί καθορισμού ποσοστών προτίμησης προϊόντων επαρχιακής βιομηχανίας",
γ) του ν. 3215/1955 "περί προτιμήσεως των προϊόντων της εγχωρίου βιομηχανίας και βιοτεχνίας",
δ) του άρθρου 2 του ν. 3213/1955 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί μέτρων
προστασίας της επαρχιακής βιομηχανίας",
ε) του ν. 4484/1965 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του ν. 3215/1955",
στ) του άρθρου 45 του ν. 1563/1985 "περί διαρυθμίσεων στην άμεση και έμμεση φορολογία",
ζ) του άρθρου 53 του ν. 1731/1987 "περί ρυθμίσεων στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες
διατάξεις",
η) του άρθρου 27 του ν. 1733/1987 "μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και
σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας",
θ) του ν. 1797/1988, διατηρουμένου σε ισχύ του άρθρου 18 του νόμου τούτου,
ι) του άρθρου 89 του ν. 1892/1990,
ια) του Κεφαλαίου Ζ` του ν. 2000/1991,
ιβ) του άρθρου 7 του ν. 1940/1991,
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ιγ) των π.δ/των 360/1991, 361/1991 362/1991 και 139/1992 μόνο καθόσον αφορά στις προμήθειες των
αντίστοιχων φορέων,
ιδ) του άρθρου 24 του ν. 2020/1992.
3. Καταργείται κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στον παρόντα νόμο.
Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει την 1.1.1995, εκτός αν στις επιμέρους διατάξεις ορίζεται άλλως.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους”

410

(54) της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν 2229/1994 (Α 138), το κείμενο του οποίου
είχε ως εξής:
«8. Η εκπόνηση των μελετών και η εκτέλεση των έργων των εταιριών, καθώς και οι συναφείς
προμήθειες και εργασίες γίνονται κατ` εξαίρεση από κάθε κείμενη διάταξη, πλην εκείνων του
δικαίου της ευρωπαϊκής `Ένωσης, σχετική με την ανάθεση μελετών και εκτέλεση δημόσιων
έργων και τη διενέργεια κρατικών προμηθειών. Τα πλαίσια των διαδικασιών καθορίζονται
με κανονισμούς που εγκρίνονται από τους εποπτεύοντες υπουργούς και δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως."Με τους ανωτέρω κανονισμούς μπορεί να ρυθμίζεται και κάθε
θέμα που αφορά στην ανάθεση και εκπόνηση μελετών, στην ανάθεση και κατασκευή των
έργων και στη διενέργεια προμηθειών."»

(55) της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του ν. 2081/1992 (Α 154), το κείμενο του οποίου
είχε ως εξής:
«8. Προμήθειες: Η σύναψη και εκτέλεση όλων των συμβάσεων προμηθειών αγαθών,
υπηρεσιών και ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών των Επιμελητηρίων διενεργούνται σύμφωνα
με ενιαίο κανονισμό. Η διαδικασία πραγματοποίησης των δαπανών που συνεπάγεται η
εκτέλεση των ανωτέρω συμβάσεων διέπεται από τις παραδεδεγμένες νομικές και
οικονομικές αρχές, όπως της δημοσιότητας, της διασφάλισης του συμφέροντος του
Επιμελητηρίου, της ταχείας ενέργειας και της ενίσχυσης του ανταγωνισμού. Ο ενιαίος
κανονισμός θεσπίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού
Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Κατ` εξαίρεση, για
δαπάνες που προκαλούνται από την εκτέλεση των συμβάσεων που αναφέρονται στο πρώτο
εδάφιο ποσού κατώτερου των σαράντα χιλιάδων ευρώ δεν απαιτείται η διενέργεια δημόσιου
διαγωνισμού. Το ανωτέρω ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται, κάθε διετία, με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, όταν συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι και σε ποσοστό μέχρι 10% κάθε
φορά.»

(56) της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του ν 1797/1988 (Α 164), το κείμενο του οποίου
είχε ως εξής:
«5. Όλοι οι άλλοι φορείς, πέρα από εκείνους της παραγράφου 1,εκτελούν τις προμήθειές
τους, σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς προμηθειών φορέων (Κ.Π.Φ.), που
καταρτίζοται από τους ίδιους τους φορείς και εγκρίνονται με απόφαση του αρμόδιου κατά
περίπτωση υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
(57) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του άρθρου ΤΕΤΑΡΤΟΥ του ν. 1398/1983 (Α 144), το
κείμενο του οποίου είχε ως εξής:
«2. Η εκπόνηση των μελετών και η εκτέλεση των έργων της ΔΕΠΑΝΟΜ καθώς και οι συναφείς
προμήθειες και εργασίες γίνονται κατεξαίρεση απο κάθε κείμενη διάταξη σχετική με την
ανάθεση μελετών και εκτέλεση δημόσιων έργων και τη διενέργεια κρατικών προμηθειών. Τα
πλαίσια των διαδικασιών καθορίζονται σε κανονισμούς που εγκρίνονται από τους
εποπτεύοντες Υπουργούς και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
(58) της παρ. 2 του άρθρου 130 του π.δ. 26/2012 (57)
Άρθρο 130
(Άρθρο 130 Π.Δ. 96/2007)
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Προμήθειες εκλογικών ειδών
[....]
“2. Όλες γενικά οι προμήθειες, εργασίες, μεταφορές και μισθώσεις, που αναφέρονται στην
προηγούμενη παράγραφο, γίνονται με απευθείας ανάθεση και έγγραφη συμφωνία, κατά
παρέκκλιση των περί δημοσίου λογιστικού και περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεων,
καθώς και από κάθε άλλη διάταξη, σύμφωνα με όσα ορίζονται με τις κατά τα παραπάνω
αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, για την έκδοση των οποίων δεν απαιτείται
εξουσιοδότηση ή έγκριση κάποιας άλλης αρχής. Οι μισθώσεις μεταφορικών μέσων για τη
διακίνηση προσώπων ή τη μεταφορά εκλογικού υλικού, ενεργούνται κατά παρέκκλιση των
διατάξεων του ν.δ. 2396/1953 «περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων
οχημάτων του Δημοσίου κλπ.» και των κατ` εξουσιοδότηση αυτών εκδιδομένων αποφάσεων
του Πρωθυπουργού ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν Υπουργού.
Με τις κατά τα παραπάνω αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών ορίζονται και τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε πληρωμή”.
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(59) του π.δ 118/2007 (Α 150), το κείμενο του οποίου έχει ως εξής :
“Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
1. Στις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος υπάγονται οι προμήθειες αγαθών που εκτελούνται
από το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που αποτελούν οργανισμούς της καθ`
ύλην αυτοδιοίκησης.
2. Κατ` εξαίρεση:
α. Οι εκ των ανωτέρω προμηθειών εμπίπτουσες στο Πεδίο Εφαρμογής του π.δ/τος 60/2007 (Α`64)
εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού, συμπληρωματικώς, δε και με τις διατάξεις του παρόντος.
β. Οι προμήθειες αγαθών, οι οποίες δεν εντάσσονται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.)
εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79 έως 85 του ν. 2362/1995 (Α`247), συμπληρωματικώς,
δε και με τις διατάξεις του παρόντος.
3. Οι προμήθειες υλικών, αναλώσιμων ή μη των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων διενεργούνται σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 100 του π.δ/τος 30/1996 (Α`21) "Κώδικας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης", όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Οι προμήθειες των Δήμων, των Κοινοτήτων, και των πάσης φύσεως Συνδέσμων τους, των νομικών τους
προσώπων δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το ν. 3463/2006 (Α`114) "Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων", όπως εκάστοτε ισχύει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Άρθρο 2
Προκήρυξη Διαγωνισμού
1. Οι όροι της διακήρυξης διαγωνισμού πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις.
2. Στις περιπτώσεις ανοικτού διαγωνισμού, η διακήρυξη, με την επιφύλαξη των τυχόν οριζομένων σε άλλες
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α. Το είδος του διαγωνισμού.
β. Το είδος, την ποσότητα, τις Τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια υλικού με επισήμανση, ιδίως,
εάν η υποβολή προσφορών ζητείται για την αγορά, μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση ή μακρά μίσθωση με
δικαίωμα ή όχι αγοράς ή με συνδυασμό αυτών. Επίσης, οποιαδήποτε δικαιώματα προαίρεσης για
συμπληρωματικές αγορές και, εφόσον είναι γνωστό, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των
δικαιωμάτων αυτών, καθώς και τον αριθμό των τυχόν παρατάσεων για την άσκηση τους. Εάν η ποσότητα
των υλικών, η προμήθεια των οποίων αποτελεί αντικείμενο του διαγωνισμού, υποδιαιρείται σε τμήματα,
στη διακήρυξη ορίζεται ποια είναι αυτά τα τμήματα και εάν παρέχεται δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους
να υποβάλουν προσφορά για μέρος μόνο της ζητούμενης ποσότητας, καθώς και εάν είναι δυνατή η
υποβολή προσφοράς για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη. Στην περίπτωση δυνατότητας υποβολής
προσφοράς για τμήματα της ζητούμενης ποσότητας ή για ορισμένα από τα ζητούμενα είδη, στη διακήρυξη
πρέπει να καθορίζεται και η αντίστοιχη προϋπολογισθείσα δαπάνη.
γ. Τον χρόνο, τον τόπο, και τον τρόπο παράδοσης των υλικών, ως και τον χρόνο παραλαβής τους.
δ. Το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), την
ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, καθώς και τον αρμόδιο υπάλληλο της
Υπηρεσίας αυτής.
ε. Την ημερομηνία αποστολής προκήρυξης (περίληψης της διακήρυξης) στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση, όπου τούτο απαιτείται, την ημερομηνία δημοσίευσης στο
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Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων και στον ελληνικό τύπο.
στ. Την προθεσμία, μέσα στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από την αρμόδια Υπηρεσία,
που διενεργεί τον διαγωνισμό, τα σχετικά έγγραφα, το ποσό που τυχόν απαιτείται να καταβληθεί για την
χορήγηση των εγγράφων αυτών, καθώς και τους όρους πληρωμής αυτού.
ζ. Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο
αποσφράγισης, καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται.
η. Το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής.θ. Τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα, τον χρόνο υποβολής των
εγγυήσεων, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις, εάν τυχόν ζητούνται.
ι. Την προϋπολογισθείσα δαπάνη, την πηγή χρηματοδότησης και τον τρόπο πληρωμής.
ια. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται τα ελάχιστα αναγκαία όρια
οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων, που η ενδιαφερόμενη Υπηρεσία απαιτεί από τους προμηθευτές.
ιβ. Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών.
ιγ. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση της προμήθειας. Στην περίπτωση
που κριτήριο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, καθορίζονται και τα στοιχεία
με βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγηση της προσφοράς.
ιδ. Την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών από την αρμόδια Υπηρεσία
και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν.
ιε. Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών.
ιστ. Τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του τιμήματος μετά την κατακύρωση, εφόσον κρίνεται ότι
απαιτείται τέτοιος όρος.
ιζ. Τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.
ιη. Τα κριτήρια επιλογής, σχετικά με την προσωπική κατάσταση των προμηθευτών, τα οποία οδηγούν σε
αποκλεισμό τους και τα απαιτούμενα στοιχεία βάσει των οποίων αποδεικνύεται ότι δεν εμπίπτουν στις
περιπτώσεις που δικαιολογούν αποκλεισμό.
ιθ. Το σχέδιο της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον προμηθευτή.
3. Στις περιπτώσεις κλειστού διαγωνισμού:
- Η διακήρυξη, με την επιφύλαξη των τυχόν οριζομένων σε άλλες διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α. Τα στοιχεία της παραπάνω παραγράφου 2 του άρθρου τούτου εκτός των εδαφίων
στ, ιδ και ιε.
β. Τον τύπο και το περιεχόμενο των αιτήσεων συμμετοχής, την προθεσμία για την υποβολή τους στην
αρμόδια Υπηρεσία και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να υποβληθούν.
γ. Την ημερομηνία μέχρι την οποία θα αποσταλούν από την ενδιαφερόμενη Υπηρεσία οι προσκλήσεις για
την υποβολή προσφορών.
δ. Τα όρια μεταξύ των οποίων θα κυμανθεί ο αριθμός των υποψηφίων που πρόκειται να προσκληθούν να
υποβάλουν προσφορά (εφόσον είναι απαραίτητο).
- Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών, με την επιφύλαξη των τυχόν οριζομένων σε άλλες διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α. Την προθεσμία για την υποβολή των προσφορών και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν.
β. Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, τα πρόσωπα που μπορούν να παρίστανται
καθώς και την ημερομηνία, ώρα και τόπο αποσφράγισης.
γ. Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών.
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Με την πρόσκληση αποστέλλεται σε αυτούς που επιλέχθηκαν για υποβολή προσφορών και η σχετική
διακήρυξη μαζί με όλα τα συμπληρωματικά της διακήρυξης έγγραφα και στοιχεία.
4. Πρόχειρος διαγωνισμός διενεργείται για τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας αγαθών, η κατ` είδος ετήσια
συνολική δαπάνη των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 12 περ. γ του ν. 2286/1995. Ο διαγωνισμός διενεργείται από
τριμελή επιτροπή, με υποβολή έγγραφων προσφορών. Δημοσίευση προκήρυξης (περίληψης διακήρυξης)
στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται.
Άρθρο 3
Τεχνικές προδιαγραφές
1. Στη διακήρυξη και σύμβαση επισυνάπτονται οι Τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια υλικού ή
αναφέρεται συγκεκριμένο πρότυπο (ευρωπαϊκό ή αναγνωρισμένου οργανισμού) ή προδιαγραφή
(ενοποιημένη, άλλου φορέα).
2. Τεχνικές προδιαγραφές είναι οι τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζουν τα ελάχιστα αναγκαία
χαρακτηριστικά του υλικού που απαιτούνται, προκειμένου αυτό να προσδιορισθεί αντικειμενικά με τρόπο
που να ανταποκρίνεται στη χρήση, για την οποία προορίζεται από τον φορέα.
Οι τεχνικές αυτές απαιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν, ιδίως, τα επίπεδα ποιότητας ή απόδοσης, τα
επίπεδα ασφάλειας, τις διαστάσεις καθώς και τις λοιπές απαιτήσεις που ισχύουν για το υλικό ή το προϊόν
όσον αφορά την ποιότητα, την ορολογία, τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση.
3. Οι Τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένες και πλήρως κατανοητές από όλους τους
ενδιαφερομένους. Πρέπει να διατυπώνονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα
συμμετοχής στον διαγωνισμό και να μη δημιουργούνται αδικαιολόγητα εμπόδια στον ανταγωνισμό.
4. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή όρων στις Τεχνικές προδιαγραφές και στις διακηρύξεις που να
προσδιορίζουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης ή μεθόδους επεξεργασίας, οι οποίες
έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα.
Ειδικότερα, οι Τεχνικές προδιαγραφές απαγορεύεται να αναφέρονται σε εμπορικά σήματα, διπλώματα
ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης προέλευσης ή παραγωγής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον δεν είναι
δυνατό να περιγραφεί ένα είδος με Τεχνικές προδιαγραφές σαφείς και πλήρως κατανοητές, η μνεία των
ανωτέρω στοιχείων είναι επιτρεπτή, αλλά υποχρεωτικά συνοδεύεται από τις λέξεις "ή ισοδύναμο".
5. Οι Τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να συμμορφώνονται προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα, εφόσον υπάρχουν.
6. Ορισμός προτύπων.
α) Ως πρότυπο θεωρούνται οι Τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από ένα αναγνωρισμένο
οργανισμό τυποποίησης για επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή.
β) Ως Ευρωπαϊκό πρότυπο θεωρείται το πρότυπο που έχει εγκριθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό
τυποποίησης, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης
Ηλεκτροτεχνικών Προϊόντων (CENELEC) ή Έγγραφο Εναρμόνισης (HD), σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες
των εν λόγω οργανισμών.
7. Οι Τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών ορίζονται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, από
τους φορείς για τους οποίους προορίζονται. Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται με
αυτόν τον τρόπο είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται
απόρριψη της προσφοράς.
8. Από το Υπουργείο Ανάπτυξης ελέγχονται, τροποποιούνται, όπου απαιτείται, και εγκρίνονται όλες οι
προδιαγραφές των υλικών, η προμήθεια των οποίων διενεργείται από το Υπουργείο αυτό. Οι Τεχνικές
προδιαγραφές απαιτείται να έχουν εγκριθεί πριν από την προκήρυξη του διαγωνισμού.
9. Οι Τεχνικές προδιαγραφές των υλικών των φορέων που υπάγονται στο ν. 2286/1995, με εξαίρεση τις
περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να υπόκεινται σε έλεγχο, τροποποίηση και έγκριση
είτε κατά το στάδιο της ένταξης των Προμηθειών στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) είτε κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης αυτού.
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Στην περίπτωση που αποφασισθεί έλεγχος των τεχνικών προδιαγραφών μετά την ένταξη στο Ενιαίο
Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.), η σχετική έγκριση αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των
διαδικασιών της προμήθειας.
10. Στην περίπτωση των διαγωνισμών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, οι κατά τις παραγράφους 7 και 8 έλεγχοι, εγκρίσεις και τροποποιήσεις ισχύουν και για τα
στοιχεία αξιολόγησης των προσφορών, τις ομάδες στις οποίες αυτά κατατάσσονται, καθώς και για τους
συντελεστές βαρύτητας τόσο των ομάδων, όσο και των στοιχείων τα οποία αποτελούν τις ομάδες.
Άρθρο 4
Κανόνες δημοσιότητας
1. Οι φορείς που διενεργούν τους διαγωνισμούς, μετά την ένταξη των Προμηθειών στο Ενιαίο Πρόγραμμα
Προμηθειών (Ε.Π.Π.), γνωστοποιούν, το ταχύτερο δυνατό, με σχετική ανακοίνωση στην Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όλες τις προμήθειες κατά κατηγορίες προϊόντων που προτίθενται
να διενεργήσουν κατά τη διάρκεια των επόμενων δώδεκα μηνών και των οποίων η συνολική
προϋπολογιζόμενη αξία τους είναι ίση ή μεγαλύτερη από ΕΥΡΩ 750.000 με ΦΠΑ. Η ανωτέρω γνωστοποίηση
είναι υποχρεωτική, μόνο στις περιπτώσεις που ασκείται το δικαίωμα μείωσης των προθεσμιών για την
παραλαβή των προσφορών των παρ. 1.α. εδάφιο πρώτο και 2.γ. εδάφιο πρώτο του άρθρου 10 του
παρόντος.
2. Στις περιπτώσεις ανοικτού και κλειστού διαγωνισμού, ο φορέας που διενεργεί το διαγωνισμό μεριμνά
για ευρεία γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης και ειδικότερα :
α. Για την αποστολή προς δημοσίευση προκήρυξης (περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης)
στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων καθώς και για τη δημοσίευση σε δύο τουλάχιστον
ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και σε τοπική εφημερίδα, εάν υπάρχει, όταν ο
διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή Υπηρεσία.
β. Για την ανάρτηση της προκήρυξης σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.
γ. Για την αποστολή της διακήρυξης στα Επιμελητήρια και στον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων
Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.). Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού,
αποστέλλεται η σχετική ανακοίνωση.
δ. Για τη διάθεση της διακήρυξης ή της σχετικής ανακοίνωσης, σε περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, στους
ενδιαφερόμενους από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης.
ε. Για την αποστολή προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφόσον
η προϋπολογισθείσα αξία, εκτός του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), είναι ίση ή μεγαλύτερη από τα
ακόλουθα κατώτατα όρια:
ί. 137.000 ευρώ, για τις δημόσιες Συμβάσεις προμηθειών που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές, οι
οποίες είναι κεντρικές κυβερνητικές αρχές του Παραρτήματος IV του π.δ/τος 60/2007. Προκειμένου για τις
δημόσιες Συμβάσεις προμηθειών που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές, οι οποίες
δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, το εν λόγω κατώτατο όριο ισχύει μόνο για τα οριζόμενα στο
Παράρτημα V του Π. Δ/τος 60/2007 προϊόντα.
II. 211.000 ευρώ, προκειμένου για τις δημόσιες Συμβάσεις προμηθειών που συνάπτονται είτε (α) από
αναθέτουσες αρχές άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο Παράρτημα IV του π.δ/τος 60/2007 είτε (β)
από τις αναθέτουσες αρχές που αναφέρονται στο Παράρτημα IV του ίδιου π.δ/τος και οι οποίες
δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, όταν οι Συμβάσεις αφορούν προϊόντα τα οποία δεν καλύπτει
το Παράρτημα V.
Τα ποσά των κατωτάτων ορίων των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών επανεξετάζονται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά διετία και αναθεωρούνται εάν χρειασθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου
77 παρ. 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
Η δημοσίευση της προκήρυξης στον ελληνικό τύπο δεν γίνεται πριν από την ημερομηνία αποστολής της
στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία πρέπει να αναφέρει και την
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ημερομηνία αυτή και δεν μπορεί να περιέχει πληροφορίες διάφορες από τις δημοσιευμένες στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Τα παραπάνω ισχύουν και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται δημοσίευση ανακοίνωσης, σχετικά με
διαγωνισμό που έχει προκηρυχθεί.
3. Οι φορείς, μετά την υπογραφή μιας σύμβασης, αποστέλλουν στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εντός σαράντα οκτώ (48) ημερών σχετική ανακοίνωση, εφόσον για τη σύμβαση
αυτή έχει προηγηθεί δημοσίευση σχετικής προκήρυξης στην Ε.Ε. Είναι δυνατόν, όμως, να μην
δημοσιευθούν ορισμένες πληροφορίες σχετικές με τη σύμβαση, όταν η ανακοίνωση τους ενδέχεται να
εμποδίσει την εφαρμογή νόμων, να είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, να βλάψει θεμιτά εμπορικά
συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών.
4. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τους φορείς που εκτελούν
προμήθειες, στη δε Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την Ευρωπαϊκή Ένωση.
5. Οι παραπάνω ανακοινώσεις περιλαμβάνουν τα στοιχεία των υποδειγμάτων του Παραρτήματος του
παρόντος.
Άρθρο 5
Γλώσσα
Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη
συντάσσονται στην ελληνική Γλώσσα.

συμμετοχή

σε αυτούς,

Άρθρο 5α
Στάδια διαδικασίας, χρόνος και τρόπος υποβολής στοιχείων
Η υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό και μέχρι τη σύναψη της
σύμβασης γίνεται σε στάδια, σε χρόνο και με τρόπο, όπως αυτά ορίζονται στις οικείες διατάξεις του
παρόντος, οι οποίες συνοπτικά παρατίθενται, ως κατωτέρω:
Α. ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
1. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν μαζί με την αίτηση συμμετοχής :
α. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 2 εδ. α.
β. Τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 παρ. 2 περ. β και
γ. Δήλωση χώρας καταγωγής του προσφερόμενου είδους του άρθρου 18 παρ. 1.
2. Οι προσφέροντες υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, στον κυρίως φάκελο, κατά την διαδικασία των
άρθρων 11 και 12 του παρόντος και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις:
α. Τα παρακάτω δικαιολογητικά : ί. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατ` άρθρο 6 παρ.1 περ. α, σε
συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ. 4 εδ. α.
ii. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β, σε συνδυασμό με το άρθ. 8 παρ. 4 εδ. α.
iii. Τα παραστατικά εκπροσώπησης, κατ` άρθρο 6 παρ.1 περ. γ.
iv. Τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 παρ. 2 περ. δ, ε και ζ.
ν. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής του δείγματος, εφόσον απαιτείται, κατ` άρθρο 8 παρ. 2. περ. στ, σε
συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 3 και 4.
vi. Οποιοδήποτε στοιχείο τυχόν απαιτείται από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ορίζεται από
τη διακήρυξη, κατ` άρθρο 2 παρ. 3.
β. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η τεχνική προσφορά, τα δικαιολογητικά
του άρθρου 9 του παρόντος, εφόσον ζητούνται από τη διακήρυξη και δηλώσεις του άρθρου 18 παρ. 2 ή 3,
κατά περίπτωση.
γ. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά.
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3. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών με βάση το άρθρο 20 του παρόντος, ο προσφέρων, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, υποβάλλει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 εδ. α:
Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 ή 3, κατά περίπτωση, σε συνδυασμό με το άρθρο 8
παρ. 4 εδ. β.
Β. ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
1. Oι προσφέροντες υποβάλλουν με τη προσφορά στον κυρίως φάκελο, κατά την διαδικασία των άρθρων
11 και 12 του παρόντος και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις:
α. Τα παρακάτω δικαιολογητικά:
i. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατ` άρθρο 6 παρ.1 περ. α.
ii. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β.
iii. Τα παραστατικά εκπροσώπησης, κατ` άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ.
iv. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής του δείγματος, εφόσον απαιτείται, κατ` άρθρο 8 παρ. 2 περ. στ, σε
συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 3 και 4.
ν. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8α παρ. 3, εφόσον από τη διακήρυξη απαιτούνται δικαιολογητικά,
σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του ίδιου άρθρου, για τον προσφέρντα ή/και για τον κατασκευαστή του
τελικού προϊόντος, κατά περίπτωση.
vi. Δήλωση χώρας καταγωγής του προσφερόμενου είδους, κατ` άρθ. 18 παρ. 1.
νii. Οποιοδήποτε στοιχείο τυχόν απαιτείται από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ορίζεται από
τη διακήρυξη, κατ` άρθρο 2 παρ. 2.
β. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η τεχνική προσφορά, τα δικαιολογητικά
του άρθρου 9 του παρόντος, εφόσον ζητούνται από τη διακήρυξη και δηλώσεις του άρθρου 18 παρ. 2 ή 3,
κατά περίπτωση.
γ. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά
2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών με βάση το άρθρο 20 του παρόντος, ο προσφέρων, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, υποβάλλει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 εδ. α, τα εξής
:
ί. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ.2 ή 3, κατά περίπτωση.
ii. Όποια από τα δικαιολογητικά του άρθρου 8α παρ.1 και 2, κατά περίπτωση, ζητούνται από τη διακήρυξη.
Άρθρο 6
Κριτήρια επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής και κατακύρωσης
1. Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, τα
εξής:
α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το άρθρο 25 του παρόντος.
β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α`75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση
γνησίου υπογραφής, στην οποία :
i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν.
ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους,
- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην
περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου,
- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου καταστάσεις,
- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α
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της παρ. 2 του παρόντος άρθρου,
- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά
περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ.
2 του παρόντος,- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του
παρόντος άρθρου κατάσταση.
iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της
παρ. 2 του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του
παρόντος.
γ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με
την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του παρόντος, ο προσφέρων στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σ` αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α`290), οφείλει
να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και
ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του παρόντος:
α. Οι Έλληνες πολίτες:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα
αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,
εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε
πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά
την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και
(3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ` αυτό
και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για
όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος,
από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.
β. Οι αλλοδαποί:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό
άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ.
2 του παρόντος άρθρου.
(3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν
εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά
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την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την
επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του παρόντος,
αντίστοιχα.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν
υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990
(Α`101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και,
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού
μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης,
από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
(4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της
περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την
αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι
εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια` και
7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990,
όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική
εκκαθάριση.
Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό
της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον
διαγωνισμό επιχείρησης.
δ. Οι Συνεταιρισμοί:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ.
α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον
πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ
της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση
δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.
3. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα
ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου,
δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:
- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των προβλεπομένων ορίων
της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του
δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να
αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής.
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- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των προβλεπομένων ορίων της
περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος, από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν
εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω
νομικές καταστάσεις.
4. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος συνιστά λόγο
αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.
5. Η απαρίθμηση των δικαιολογητικών τα οποία μπορούν να ζητηθούν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο είναι
περιοριστική.
Άρθρο 7
Προσφορά ενώσεων προμηθευτών
1. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους
τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος
της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.
2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύμβασης.
3. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η
παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν
να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η
αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του
φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
Άρθρο 8
Κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των αιτήσεων προμηθευτών για συμμετοχή τους σε κλειστούς
διαγωνισμούς
1. Στους κλειστούς διαγωνισμούς, για την επιλογή των προμηθευτών που θα κληθούν να υποβάλουν
Προσφορές, προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα τους, η επαγγελματική αξιοπιστία τους, η
χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση τους γενικότερα καθώς και οι τεχνικές δυνατότητες τους,
λαμβάνονται υπόψη :
α. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.
β. Εάν έχει επιβληθεί στον προμηθευτή η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του παρόντος. Εάν η ποινή του
αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της
προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.
γ. Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια της επιχείρησης.
δ. Ο τεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση, εφόσον συντρέχουν αντικειμενικοί
λόγοι που δικαιολογούν την λήψη υπόψη του στοιχείου αυτού και στην έκταση που απαιτείται, ενόψει της
φύσης των προϊόντων τα οποία αποτελούν αντικείμενο του συγκεκριμένου διαγωνισμού.
ε. Η παραγωγική - εμπορική δυνατότητα της επιχείρησης.
2. Προκειμένου να διαπιστωθούν τα αναφερόμενα στην παρ. 1 στοιχεία, στην πρόσκληση για την εκδήλωση
ενδιαφέροντος καθορίζεται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό ότι υποβάλλονται από τον
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συμμετέχοντα με την αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, τα ακόλουθα δικαιολογητικά, με την επιφύλαξη
της παρ. 5 του παρόντος άρθρου:
α. Υπεύθυνη δήλωση των συμμετεχόντων σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως
εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία των περ. α και β
της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
β. (ί) Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης ή (ϋ) αντίγραφο ή απόσπασμα
του ισολογισμού της επιχείρησης ή (iii) υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών
της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια υλικό, κατά
τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή
ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με το υπό προμήθεια υλικό, κατά χρονικό διάστημα που δεν
επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα
σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.
γ. Κατάλογο, στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων, με μνεία,
για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, της ημερομηνίας
παράδοσης και του ποσού. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με
πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι
ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν
υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του
προμηθευτή.
δ. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέτρων που λαμβάνει ο προμηθευτής για
την εξασφάλιση της ποιότητας.
ε. Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης, που θα ασχοληθεί κατά την παραγωγή του προς
προμήθεια υλικού, κατά ειδικότητα, ανεξάρτητα από τη συμβατική σχέση τους με την επιχείρηση, ιδίως δε
των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας.
στ. Δείγμα των προσφερομένων υλικών, περιγραφή ή φωτογραφίες αυτών, όπου απαιτείται από την
διακήρυξη.
ζ. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες Υπηρεσίες,
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των υλικών, επαληθευόμενη με
παραπομπές σε ορισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα των προϊόντων, όταν απαιτούνται από την Υπηρεσία
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος. Τα δικαιολογητικά και στοιχεία των ανωτέρω
περιπτώσεων δ, ε, στ και ζ προσκομίζονται, κατ` εξαίρεση, μαζί με την προσφορά.
3. Ο φορέας πρέπει να σέβεται πλήρως την εμπιστευτική φύση κάθε πληροφορίας που παρέχεται από τους
προμηθευτές.
4. Όσοι από αυτούς που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις επιλεγούν να υποβάλουν προσφορά, με
απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με τη προσφορά τα
απαιτούμενα από την παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά το άρθρο 20 του παρόντος, ο συμμετέχων στον οποίο πρόκειται
να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή, σύμφωνα με τον ν. 2672/1998, οφείλει να υποβάλει, σε
σφραγισμένο φάκελο, τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος έγγραφα και
δικαιολογητικά. Τα ανωτέρω αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 19 παρ. 6 του παρόντος.
5. Στην περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής από προμηθευτή που δεν είναι ο ίδιος
κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, προσκομίζονται από τον προμηθευτή μαζί με την προσφορά του,
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, τα δικαιολογητικά των περ.
δ, ε και ζ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, που αφορούν μόνο τον ανωτέρω κατασκευαστή.
6. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου συνιστά λόγο

422
αποκλεισμού από το διαγωνισμό.
Άρθρο 8α
1. Στους ανοιχτούς διαγωνισμούς στη διακήρυξη μπορεί να προβλέπεται ότι για την συμμετοχή στο
διαγωνισμό απαιτείται ο προσφέρων να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις σχετικά με τη φερεγγυότητα, την
επαγγελματική δραστηριότητα, την χρηματοπιστωτική και οικονομική του κατάσταση καθώς και τις τεχνικές
δυνατότητες του.
Στην περίπτωση αυτή, με την διακήρυξη καθορίζονται οι αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών και
τεχνικών προϋποθέσεων και τα όρια τους, καθώς και ποια από τα δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 8
πρέπει να υποβληθούν από τον προσφέροντα κατά το στάδιο της κατακύρωσης, για να αποδειχθεί ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές.
Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων και
τα όρια τους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
2. Στην περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά από προμηθευτή που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής του
τελικού προϊόντος, προσκομίζονται από τον προμηθευτή μαζί με την προσφορά του, σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 παρ.2 του παρόντος, τα δικαιολογητικά των περ. δ, ε και ζ του
άρθρου 8 παρ.2 του παρόντος που αφορούν μόνο τον ανωτέρω κατασκευαστή και εφόσον ζητούνται από
τη διακήρυξη.
3. Ο προσφέρων μαζί με την προσφορά υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση όσων εκ των ως άνω δικαιολογητικών απαιτούνται
από τη διακήρυξη κατά το στάδιο της κατακύρωσης.
Άρθρο 9
Οι αναθέτουσες αρχές, εάν απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους
οργανισμούς, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ορισμένων προτύπων
εξασφάλισης της ποιότητας, πρέπει να παραπέμπουν σε συστήματα εξασφάλισης της ποιότητας
βασιζόμενα στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για πιστοποίηση. Οι αναθέτουσες αρχές
αναγνωρίζουν τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη.
Στην περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά
πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί από φορέα
πιστοποίησης προϊόντων διαπιστευμένο, προς τούτο, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή
από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation
for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.)
αυτής.
Άρθρο 9α
Πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών
Για την Πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 6, 8, 8α,
9 και 18 παρ. 2 και 3 του παρόντος, γνωμοδοτούν τα αρμόδια προς τούτο συλλογικά όργανα, που
συγκροτούνται για τους διαγωνισμούς, οι οποίοι διενεργούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, σύμφωνα με
το άρθρο 6 του ν. 2286/1995, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2323/1995 (Α`145), για τους
διαγωνισμούς δε που διενεργούνται από τους λοιπούς φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 38 του παρόντος.
Άρθρο 10
Προθεσμίες διαγωνισμών
1. Στους ανοικτούς διαγωνισμούς:
α. Η προθεσμία για την διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού δεν πρέπει να είναι μικρότερη των πενήντα
δύο (52) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης
(της περίληψης της διακήρυξης) στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων και στον ελληνικό τύπο,
όταν δεν απαιτείται δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις
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διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του παρόντος. Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται
υπόψη η τελευταία.
Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών επιτρέπεται να συντμηθεί σε δέκα πέντε
(15) το λιγότερο ημέρες με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
β. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά
με τον
προκηρυσσομενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6)
εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή μπορεί
να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες.
γ. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες,
σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας
άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του παρόντος, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3)
ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους
ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο
εντός έξι (6) ημερών πρίν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει
δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του παρόντος.
δ. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα σχετικά με τον προκηρυσσομενο διαγωνισμό έγγραφα ή οι
συμπληρωματικές πληροφορίες δεν είναι δυνατόν λόγω του όγκου τους, να αποσταλούν μέσα στις
προθεσμίες που ορίζονται στα εδάφια
β` και γ` ή όταν οι Προσφορές δεν μπορούν να γίνουν παρά μόνο μετά από επιτόπια επίσκεψη ή μετά από
επιτόπια εξέταση των σχετικών με τον προκηρυσσομενο διαγωνισμό εγγράφων, τότε οι προθεσμίες του
εδαφίου α` παρατείνονται ανάλογα.
ε. Η προκήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία της παραγράφου Β του
Παραρτήματος του παρόντος π.δ/τος.
2. Στους κλειστούς διαγωνισμούς:
α. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής σε κλειστό διαγωνισμό δεν πρέπει να είναι
μικρότερη των τριάντα επτά (37) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία
Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση ή των είκοσι (20) ημερών από την
ημερομηνία δημοσίευσης της στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων και στον ελληνικό τύπο, όταν
δεν απαιτείται δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του παρόντος. Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται
υπόψη η τελευταία. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν τις προθεσμίες αυτές
ανεφάρμοστες, τότε μπορεί να περιορισθούν με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας, μέχρι
δεκαπέντε (15) και δέκα (10) ημέρες, αντίστοιχα. Για τον καθορισμό των προθεσμιών αυτών
συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες της αποστολής προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή της δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων και στον
ελληνικό τύπο και της τελευταίας ημερομηνίας για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.
β. Στους προμηθευτές που έχουν επιλεγεί για την υποβολή προσφοράς, αποστέλλεται ταυτόχρονα έγγραφη
πρόσκληση η οποία περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 4 του παρόντος. Η πρόσκληση
συνοδεύεται από τη διακήρυξη του διαγωνισμού.
γ. Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών δεν πρέπει να είναι μικρότερη των σαράντα (40) ημερών,
από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης, στην περίπτωση που η προϋπολογιζόμενη αξία
της προμήθειας εκτός ΦΠΑ, είναι ίση ή μεγαλύτερη των ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 ή των
είκοσι (20) ημερών από την αυτή ημερομηνία στις λοιπές περιπτώσεις. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες
επείγοντες λόγοι καθιστούν τις προθεσμίες αυτές ανεφάρμοστες τότε μπορεί να περιορισθούν με
αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας, μέχρι δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής
της έγγραφης πρόσκλησης. Για τον καθορισμό των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται και οι
ημερομηνίες της αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης και της τελευταίας ημερομηνίας για την υποβολή
της προσφοράς.
δ. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες,
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σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας
άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του παρόντος, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3)
ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους
ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο
εντός έξι (6) ημερών πρίν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει
δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του παρόντος. Σε περίπτωση επείγοντος, η
προθεσμία αυτή συντέμνεται σε τέσσερις (4) ημέρες.
ε. Η προκήρυξη του κλειστού διαγωνισμού περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία της παραγράφου Β του
Παραρτήματος του παρόντος π. δ/τος.
3. Στις περιπτώσεις, όπου οι αναθέτουσες αρχές έχουν δημοσιεύσει προκαταρκτική προκήρυξη, σύμφωνα
με το άρθρο 4 παρ.1 του παρόντος, η ελάχιστη προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών της παρ. 1
περ. α εδ. πρώτο και της παρ. 2 περ. γ εδ. πρώτο του παρόντος άρθρου μπορεί κατά γενικό κανόνα να
περιορίζεται σε τριάντα έξι (36) ημέρες, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση μικρότερη των είκοσι δύο (22)
ημερών. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού,
προκειμένου για ανοικτή διαδικασία και από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής
προσφορών, προκειμένου για κλειστή διαδικασία.
Η βραχύτερη προθεσμία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο μπορεί να τάσσεται, υπό την προϋπόθεση ότι
η προκαταρκτική προκήρυξη έχει περιλάβει όλες τις πληροφορίες, οι οποίες απαιτούνται από την
προκήρυξη του διαγωνισμού που περιλαμβάνεται στην παρ. Α του Παραρτήματος του παρόντος, εφόσον οι
πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης και η προκαταρκτική προκήρυξη
έχει αποσταλεί προς δημοσίευση μεταξύ ενός ελάχιστου διαστήματος πενήντα δύο (52) ημερών έως ενός
μέγιστου διαστήματος δώδεκα (12) μηνών πριν από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης
διαγωνισμού.
4. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι Προσφορές δύνανται να γίνουν μόνο κατόπιν επιτόπιας επισκέψεως
ή μετά από επιτόπια εξέταση των σχετικών με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό εγγράφων, τότε η
προθεσμία των σαράντα (40) ημερών που ορίζεται στην παράγραφο 2 περ. γ του παρόντος άρθρου μπορεί
να παρατείνεται ανάλογα.
5. Με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, μπορεί να
μετατίθεται η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή της διενέργειας διαγωνισμού με ή χωρίς
τροποποιήσεις των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης. Όταν η μετάθεση γίνεται χωρίς τροποποίηση
των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης, το χρονικό διάστημα της μετάθεσης ορίζεται με την παραπάνω
απόφαση/Οταν η μετάθεση γίνεται με τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης, πρέπει
από την ημερομηνία αποστολής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων και δημοσίευσης στον
ελληνικό τύπο της σχετικής ανακοίνωσης, μέχρι την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή
διενέργειας του διαγωνισμού, να μεσολαβήσει χρονικό διάστημα όχι μικρότερο του ορισθέντος από την
αρχική πρόσκληση ή διακήρυξη, εκτός αν από την απόφαση μετάθεσης προβλέπεται η σύντμηση του
χρόνου αυτού τηρουμένων των προθεσμιών που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους.
Στις περιπτώσεις αυτές, όσον αφορά την δημοσιότητα, ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται
από το άρθρο 4 του παρόντος.
6. Κατά το χρονικό διάστημα από 5 έως 20 Αυγούστου δεν προκηρύσσονται και δεν διενεργούνται
διαγωνισμοί.
Επίσης, κατά το ίδιο διάστημα, δεν ορίζεται ημερομηνία παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών.
Άρθρο 11
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες Προσφορές μέσα στην
προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση.
2. Οι Προσφορές, μετά την αποσφράγιση τους, παραλαμβάνονται από την αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί
τον διαγωνισμό.
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3. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν
και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην Υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη
υποβάλλεται μαζί με την προσφορά.
4. Οι Προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με
απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την
προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται
κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την
προϋπόθεση, όμως, ότι τούτο θα περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο
φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία.
5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες Προσφορές δεν τηρούν τα
οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται
υπόψη.
6. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του
διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των
προσφορών που παραλαμβάνουν τις Προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη
διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την
προαναφερόμενη διαδικασία. Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, τυχόν υποβληθείσα προσφορά από
προμηθευτή που δεν προσκλήθηκε προς τούτο, επιστρέφεται από την Υπηρεσία χωρίς να αποσφραγιστεί.
Επίσης, επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι Προσφορές που υποβάλλονται, ή περιέρχονται
στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.
7. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη "Προσφορά".
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια, γ. Ο αριθμός της διακήρυξης, δ.
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.
8. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, το αρμόδιο όργανο, ακόμη κι αν το ίδιο είναι αρμόδιο και για
την αξιολόγηση τους, δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει την συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των
προσφορών τους ως προς τους όρους της διακήρυξης.

Άρθρο 12
Προσφορές
1. Οι Προσφορές υποβάλλονται, σε δύο αντίγραφα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις
ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 του παρόντος. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα
τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής:
α) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη μόνο τιμή, στον κυρίως φάκελο
προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως
φάκελο με την ένδειξη "Τεχνική Προσφορά". Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί
ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη
"Οικονομική Προσφορά".
β) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό
δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, όπως κατατάσσονται
στις ομάδες που αναφέρονται στο άρθρο 20 του παρόντος, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο
φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "Τεχνική Προσφορά". Τα οικονομικά στοιχεία της
προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης, μέσα στον
κυρίως φάκελο με την ένδειξη "Οικονομική Προσφορά".
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2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο
με την ένδειξη "Παράρτημα Προσφοράς" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
4. Οι Προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη
από τον προσφεροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον
έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν
υπάρχουν σ` αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των
προσφορών.
5. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α κατά
της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την
προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους Η
άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Στους διαγωνισμούς,
οι οποίοι εμπίπτουν στο Πεδίο Εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, οι ρυθμίσεις της παρούσης παραγράφου
δεν θίγουν τις ειδικές διατάξεις του ν. 2522/1997.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι
παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις
διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

Άρθρο 13
Χρόνος ισχύος προσφορών
1. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην διακήρυξη ή την
πρόσκληση. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με
την παρ. 3 και αποδέχθηκαν την παράταση, οι Προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το
επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ` ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη
διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις Προσφορές
τους.
Άρθρο 14
Αντιπροσφορές
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές Αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως
απαράδεκτες.

427
Άρθρο 16
Προσφερόμενη τιμή
1. Με την προσφορά, η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στη
διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
εκτός από το ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη.
2. Η Προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ΕΥΡΩ ή σε συνάλλαγμα κατά τα καθοριζόμενα κάθε φορά στη
διακήρυξη. Εφόσον από τη διακήρυξη προβλέπεται δυνατότητα προσφορών σε συνάλλαγμα, τότε η
Προσφερόμενη τιμή εκφράζεται στο νόμισμα που επιθυμεί ο προμηθευτής. Το Ελληνικό Δημόσιο δεν
υποχρεούται να προβεί στην πληρωμή με το νόμισμα της προσφοράς, αλλά με το νόμισμα στο οποίο
πραγματοποιούνται οι πληρωμές από την Τράπεζα της Ελλάδος, προς την χώρα καταγωγής του υλικού.
3. Για την σύγκριση των προσφορών, οι τιμές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε ΕΥΡΩ με βάση την ισχύουσα
τιμή FIXING του Επίσημου Δελτίου Συναλλαγμάτων
έναντι ΕΥΡΩ (Ελεύθερη σύγκριση FIXING της Διατραπεζικής Αγοράς) κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
4. Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η Προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για την διοίκηση του
φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
Άρθρο 17
Αναπροσαρμογή τιμών
1.Οταν από την διακήρυξη προβλέπεται χρόνος παράδοσης των υλικών μεγαλύτερος των δώδεκα (12)
μηνών, τότε μπορεί να ορίζεται στην διακήρυξη όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής. Στην περίπτωση αυτή
πρέπει υποχρεωτικά να καθορίζεται στη διακήρυξη ο τύπος, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις της
αναπροσαρμογής. Μεταξύ αυτών που θα λαμβάνονται υπόψη για την αναπροσαρμογή των τιμών είναι και
τα εξής:
α) Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρμογής είναι η ημερομηνία υποβολής των προσφορών που καθορίζεται
από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση και υπολογίζεται
μέχρι και την ημερομηνία παράδοσης των υλικών.
β) Σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων, η τιμή αναπροσαρμόζεται για τις ποσότητες που σύμφωνα με
τη διακήρυξη προβλέπεται να παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών.
γ) Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του προμηθευτή, ο χρόνος του εκπροθέσμου δεν
υπολογίζεται για την αναπροσαρμογή.
δ) Τυχόν προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται από την προς αναπροσαρμογή συμβατική αξία.
2. Για την πληρωμή του επί πλέον ποσού που προκύπτει μετά την
αναπροσαρμογή, δεν απαιτείται σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης.
3. Όταν από την διακήρυξη προβλέπεται Αναπροσαρμογή τιμών, προσφορά με τιμές
απορρίπτεται.

σταθερές

Άρθρο 18
Καταγωγή των προσφερομένων υλικών και δήλωση της επιχείρησης κατασκευής του τελικού προϊόντος
1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται, ανάλογα, με τη μορφή του διαγωνισμού, να δηλώνουν στις αιτήσεις
συμμετοχής ή στις Προσφορές τους την χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν.
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2. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του,
την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο
εγκατάστασης της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
3. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική
μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το
προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να
επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωση τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει
από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του
τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την
εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου
έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
4. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την
προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται. Στην περίπτωση
αυτή στον προσφέροντα επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της
Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο
για παροχή εξηγήσεων, και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό,
ποινή προσωρινού αποκλεισμού τριών (3) μηνών έως και τριών (3) ετών ή οριστικού αποκλεισμού από το
σύνολο των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο Πεδίο Εφαρμογής του ν. 2286/1995. Η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηματική μονάδα που δηλώνεται για την κατασκευή του
τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των φορέων που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995, η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
5. Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ` αρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηματικής
μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ` εξαίρεση, πριν
τη σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής
λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο ενώ, μετά την σύναψη της σύμβασης,
μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε κάθε
περίπτωση, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου αποφασίζοντος οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου
συλλογικού οργάνου.
Άρθρο 19
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών
1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή
πρόσκληση. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η
αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
α) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη μόνο τιμή, αποσφραγίζεται ο κυρίως
φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς μονογράφονται δε και σφραγίζονται
από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική
προσφορά ανά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά
μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ` ένα νέο φάκελο ο οποίος
επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία, προκειμένου να
αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση.
β) Σε περίπτωση που διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της
τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο. Για την οικονομική προσφορά ακολουθείται η ίδια παραπάνω διαδικασία.
γ) Κατά την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης μπορεί να γίνεται χρήση μηχανικού μέσου
(διάτρηση), με το οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης. Με απόφαση του
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Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να ορίζονται οι αναγκαίες διαδικαστικές λεπτομέρειες.
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που
υποβάλλουν Προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, κατά διαγωνισμό, όταν πρόκειται
για περισσότερους από ένα διαγωνισμούς, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
3. Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στην περίπτωση ανοικτού διαγωνισμού δημόσια, στην περίπτωση
δε του κλειστού διαγωνισμού παρουσία μόνο αυτών που κλήθηκαν και υπέβαλαν προσφορά ή
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, τους οποίους καλεί το αρμόδιο όργανο με βάση πίνακα που του έχει
παραδώσει η αρμόδια για την εκτέλεση της προμήθειας Υπηρεσία. Προσφορά που υποβλήθηκε από
προμηθευτή που δεν περιλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα της Υπηρεσίας, δεν αποσφραγίζεται, αλλά
παραδίδεται στην υπηρεσία για επιστροφή.
4. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους
φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται με απόδειξη σε υπάλληλο
της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.
Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες Προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές με
απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, στο παραπάνω
αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγιση τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική
διακήρυξη ή ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών κατά τα ανωτέρω. Όσες
Προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο
αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο και για την αξιολόγηση τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα
οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραμένουν σε αυτό.
5. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των
προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που
προσφέρθηκαν. Στη διακήρυξη ορίζεται η διαδικασία πρόσβασης των συμμετεχόντων στις Προσφορές που
θα υποβληθούν.
6. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει επίσης στην
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2 την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται
από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται
στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2, λαμβάνουν γνώση
των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο
αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. Στη διακήρυξη ορίζεται περαιτέρω η
διαδικασία και ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων στα δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ.2 μετά την
υποβολή τους.
Άρθρο 20
Κριτήρια ανάθεσης- Αξιολόγηση προσφορών.
1. Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του προμηθευτή (μόνο
χαμηλότερη τιμή ή πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά) καθορίζεται κατά την διαδικασία
ένταξης των ειδών στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) και ορίζεται στη διακήρυξη του
διαγωνισμού.
2. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:
α. Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι μόνο η χαμηλότερη τιμή: Αποκλειστικά η
χαμηλότερη τιμή. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται αμέσως παρακάτω, στα στοιχεία Ι και II, η
κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι
Προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις Τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
Ισότιμες θεωρούνται οι Προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.
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Ι. Στους κλειστούς διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν
προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του
άρθρου 6 του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη αυτή, η κατακύρωση γίνεται στον
προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα
ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ`
εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από
αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του
άρθρου 6 του παρόντος π.δ/τος ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και
προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της
παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του.
II. Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του
άρθρου 6 του παρόντος ή, εφόσον τούτο προβλέπεται στη διακήρυξη, στο άρθρο 8α του παρόντος,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως
επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα
έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον
προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ` εξής. Αν κανένας από τους
προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα
ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός
ματαιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του
άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του παρόντος Δ/τος ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν
προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα
έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των
περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του παρόντος Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η
εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του
μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη
καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α.
β. Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά:
(1) Η τιμή.
(2) Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, όταν και όπως αυτά καθορίζονται συγκεκριμένα
στην διακήρυξη.
(3) Η συμφωνία των προσφερομένων υλικών με τις Τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές καθορίζονται στη
διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2.
(4) Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.
(5) Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (SERVICE) μετά την πώληση και της τεχνικής
βοήθειας εκ μέρους του προμηθευτή, καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών.
(6) Ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
(7) Κάθε άλλο στοιχείο ανάλογα με την φύση των υπό προμήθεια υλικών ή και των ιδιαίτερων αναγκών του
φορέα, εφόσον ζητείται από την διακήρυξη.
Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι
Προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.
Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται αμέσως παρακάτω, στα στοιχεία Ι και II, η κατακύρωση γίνεται τελικά
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στον εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης και της πρόσκλησης, προμηθευτή, η
προσφορά του οποίου κρίθηκε ως η πλέον συμφέρουσα, με βάση τα παραπάνω κριτήρια.
Η διαδικασία της οικονομοτεχνικής αξιολόγησης είναι η παρακάτω:
Τα προαναφερόμενα στοιχεία αξιολόγησης, πλην των οικονομικών [τιμή, κόστος
λειτουργίας και συντήρησης, ήτοι, στοιχεία β(1) και β(2)], κατατάσσονται σε δύο ομάδες.

εγκατάστασης,

(1) Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας και Απόδοσης, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία
β(3).
(2) Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία β (4), β (5), β(6).
Για τις παραπάνω δύο ομάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστό επί
τοις εκατόν 80 και 30 για κάθε ομάδα αντίστοιχα.
Το άθροισμα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100.
Για κάθε στοιχείο των ομάδων, καθορίζεται από την διακήρυξη ο επί μέρους συντελεστής βαρύτητας, ώστε
το άθροισμα τους, για κάθε ομάδα, να ισούται με τον καθορισθέντα συντελεστή βαρύτητας της ομάδας.
Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς.
Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που
καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν
υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή
βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων.
Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς. Για τη διαμόρφωση της
συγκριτικής τιμής, λαμβάνεται υπόψη η τιμή της προσφοράς και, όταν από την διακήρυξη προβλέπεται, το
κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο
της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της. Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον
προμηθευτή που έχει κάνει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Από τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα υλικά καθορίζονται τα στοιχεία που απαρτίζουν τις δύο
ομάδες, οι συντελεστές βαρύτητας, τόσο της κάθε ομάδας συνολικά όσον και των στοιχείων της κάθε
ομάδας ξεχωριστά, και αυτά αναφέρονται απαραίτητα στην διακήρυξη.
Όταν πρόκειται για προμήθειες που εκτελούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, τα παραπάνω (στοιχεία
ομάδων και συντελεστές βαρύτητας) ελέγχονται, τροποποιούνται όπου αυτό απαιτείται και εγκρίνονται από
το Υπουργείο αυτό και περιλαμβάνονται σε κάθε περίπτωση στην διακήρυξη.
Ι. Στους κλειστούς διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται
στην παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη αυτή, η κατακύρωση
γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά.
Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα
οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ` εξής. Αν κανένας από τους
προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα
ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός
ματαιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του
άρθρου 6 του παρόντος π.δ/τος ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και
προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της
παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής.
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II. Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά
που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος ή, εφόσον τούτο προβλέπεται στη διακήρυξη,
στο άρθρο 8α του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον
προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα
οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ` εξής. Αν κανένας από τους
προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα
ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός
ματαιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του
άρθρου 6 και της παρ.3 του άρθρου 8α του παρόντος Δ/τος ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν
προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα
έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των
περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του παρόντος δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η
εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του
μειοδότη εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη
καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού οργάνου.
4. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις Τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για την συμφωνία ή ασυμφωνία με τους απαράβατους όρους
που ορίζονται ως τέτοιοι από την διακήρυξη και με τις Τεχνικές προδιαγραφές της κατά το ανωτέρω άρθρο
3 παρ. 6 καθώς και η βαθμολόγηση των προσφορών γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, μετά από
αιτιολογημένη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων οργάνου.
Άρθρο 21
Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη
γνωμοδότηση του, μπορεί να προτείνει:
α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα
εκατό, που θα καθορίζεται στη διακήρυξη. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για
διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας μέχρι 100.000 Ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ και το 15% για
διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας από 100.001 Ευρώ και άνω περιλαμβανομένου ΦΠΑ στην
περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση
μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη
αποδοχή από τον προμηθευτή.
β. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ
περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες Προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και
υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες Προσφορές τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει
κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες
Προσφορές.
γ. Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία για να προβεί στην πραγματοποίηση της
προμήθειας σε περιπτώσεις που ο διαγωνισμός διενεργείται από κεντρική αναθέτουσα αρχή.
δ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και
των τεχνικών προδιαγραφών.
ε. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης,
όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.

433
στ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των υπό στοιχεία Ι και II των
περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 20 του παρόντος.
ζ. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις:
i) Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή
περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό.
ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση.
η. Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στους οποίους υποβάλλεται μία
μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά
στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά,
ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά. Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον
συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της
τιμής.
Άρθρο 22
Διαδικασία με διαπραγμάτευση
Προμήθειες με διαπραγμάτευση (εξαιρετική ή απ` ευθείας ανάθεση) με ή χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
προκήρυξης μπορεί να γίνουν εάν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2
παράγραφος 13 του ν. 2286/1995.
Ειδικότερα, η περίπτωση του εδ. VII της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του ν.2286/1995 δεν εφαρμόζεται
προκειμένου για προμήθειες των οποίων η αξία είναι ίση ή μεγαλύτερη των ορίων της περ. ε της παρ. 2 του
άρθρου 4 του παρόντος και η περίπτωση του εδαφίου 1. β. ββ της εν λόγω παραγράφου δεν εφαρμόζεται
για προμήθειες των οποίων η αξία είναι μικρότερη των ως άνω ορίων. Προκειμένου να ακολουθηθεί η
Διαδικασία με διαπραγμάτευση, απαιτείται απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για την
διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η απόφαση
αυτή δεν απαιτείται για την περίπτωση του εδ. VIII της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του ν. 2286/1995. Σε
περίπτωση που της διαπραγμάτευσης προηγείται διαγωνισμός, η παραπάνω απόφαση υποκαθίσταται από
την απόφαση κρίσεως των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Αρθρο 22Α
Συμφωνίες-πλαίσιο
1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσιο για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας
αγαθών των οποίων η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι μικρότερη των εκάστοτε ισχυόντων κοινοτικών
ορίων. Οι συμφωνίες - πλαίσιο διακρίνονται σε αυτές που συνάπτονται με έναν οικονομικό φορέα και σε
αυτές που συνάπτονται με περισσότερους οικονομικούς φορείς.
2. Για τη σύναψη μιας συμφωνίας-πλαισίου, οι αναθέτουσες αρχές ακολουθούν τους διαδικαστικούς
κανόνες που ορίζονται στο παρόν άρθρο σε όλα τα στάδια έως την ανάθεση των συμβάσεων που
βασίζονται στην εν λόγω συμφωνία-πλαίσιο. Η επιλογή των συμβαλλομένων στη συμφωνία-πλαίσιο γίνεται
κατ` εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου
20 του π.δ. 118/2007.
Οι συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνία-πλαίσιο συνάπτονται σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται μόνο μεταξύ των αναθετουσών
αρχών και των οικονομικών φορέων που ήταν εξαρχής συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας-πλαισίου.
Κατά τη σύναψη των συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο, τα μέρη δεν μπορούν σε καμία
περίπτωση να επιφέρουν ουσιαστικές τροποποιήσεις στους όρους της συμφωνίας-πλαισίου, ιδίως στην
περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3.
Η διάρκεια μιας συμφωνίας-πλαισίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη, εκτός εξαιρετικών
περιπτώσεων που δικαιολογούνται ειδικώς, ιδίως λόγω του αντικειμένου της συμφωνίας-πλαισίου.
Οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να προσφεύγουν στις συμφωνίες-πλαίσιο καταχρηστικά ή κατά τρόπο
που να εμποδίζει, περιορίζει ή νοθεύει τον ανταγωνισμό.
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3. Όταν συνάπτεται μια συμφωνία-πλαίσιο με ένα μόνο οικονομικό φορέα, οι συμβάσεις που βασίζονται σε
αυτή τη συμφωνία-πλαίσιο ανατίθενται σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο. Για
τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να διαβουλεύονται γραπτώς με το
φορέα, ζητώντας, εν ανάγκη, να ολοκληρώσει την προσφορά του.
4. Όταν συνάπτεται μια συμφωνία-πλαίσιο με περισσότερους οικονομικούς φορείς, αυτοί πρέπει να είναι
τουλάχιστον τρεις (3), εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια
επιλογής ή/και αποδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται στα κριτήρια ανάθεσης.
Η ανάθεση των συμβάσεων αυτών, μπορεί να γίνεται:
- είτε με εφαρμογή των όρων που καθορίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο χωρίς νέο διαγωνισμό,
- είτε, όταν δεν έχουν καθορισθεί όλοι οι όροι στη συμφωνία-πλαίσιο, αφού επαναδιαγωνισθούν τα μέρη
βάσει των ιδίων όρων, εν ανάγκη διευκρινίζοντας τους όρους αυτούς, και, ενδεχομένως, άλλων όρων που
επισημαίνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων της συμφωνίας-πλαισίου, σύμφωνα με την ακόλουθη
διαδικασία:
α) Για κάθε σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί, οι αναθέτουσες αρχές διαβουλεύονται γραπτώς με τους
οικονομικούς φορείς που είναι ικανοί να εκτελέσουν το αντικείμενο της σύμβασης.
β) Οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν επαρκή προθεσμία για την υποβολή των προσφορών των σχετικών με
κάθε σύμβαση, λαμβανομένων υπόψη παραμέτρων, όπως η πολυπλοκότητα του αντικειμένου της
σύμβασης και ο απαραίτητος χρόνος για τη διαβίβαση των προσφορών.
Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της
σχετικής πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς.
γ) Οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς και το περιεχόμενό τους πρέπει να παραμένει εμπιστευτικό έως
την εκπνοή της τασσόμενης προθεσμίας απάντησης.
δ) Η ανάθεση κάθε σύμβασης γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την καλύτερη προσφορά βάσει των
κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στη συγγραφή υποχρεώσεων της συμφωνίας-πλαισίου.
Όταν το αντικείμενο της συμφωνίας - πλαισίου με περισσότερους οικονομικούς φορείς υποδιαιρείται σε
περισσότερα τμήματα, καλούνται σε διαβούλευση μόνο οι οικονομικοί φορείς των τμημάτων που
ανταποκρίνονται στο εκάστοτε αντικείμενο της εκτελεστικής σύμβασης.
Στην περίπτωση των συμφωνιών - πλαισίου με περισσότερους οικονομικούς φορείς, οι προσφέροντες
καταθέτουν κατά την υποβολή των προσφορών υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α` 75) ότι
εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της αρχικής διακήρυξης, βάσει της οποίας
συνήφθη η συμφωνία - πλαίσιο. Ο επιλεγείς οικονομικός φορέας καλείται να υποβάλει επικαιροποιημένα
δικαιολογητικά πριν τη σύναψη κάθε εκτελεστικής σύμβασης.
5. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τη σύναψη της συμφωνίας - πλαισίου υποχρεούνται να
καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1 % επί της συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης της συμφωνίας - πλαισίου ή σε ποσοστό αυτής κατά τα ειδικότερα οριζόμενα
στην περίπτωση β` της παρ. 4 του άρθρου 25 του π.δ. 60/2007 σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 8 του
π.δ. 60/2007 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ο επιλεγείς οικονομικός φορέας της συμφωνίας πλαισίου οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης
της συμφωνίας πλαισίου σε ποσοστό 1% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, ή σε ποσοστό
αυτής κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην περίπτωση β` της παρ. 4 του άρθρου 25 του π.δ. 60/2007, η οποία
θα αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλογικά, κατ` έτος, σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας, σύμφωνα
με το εδάφιο στ` της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Προκειμένου να υπογραφεί η εκτελεστική
σύμβαση ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να καταθέσει πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης της
σύμβασης αυτής, σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (π.δ.
118/2007, Α`150).
6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά τα εκάστοτε οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου.
Οι συμφωνίες - πλαίσιο και οι εκτελεστικές αυτών συμβάσεις αποστέλλονται για προληπτικό έλεγχο στο

435
Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τις οικείες διατάξεις.
Άρθρο 22Β
Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί
1. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να προσφεύγουν σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.
2. Στις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες, στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο
24 παρ. 1 σημείο α` του π.δ. 60/2007, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποφασίζουν, πριν από την
ανάθεση μιας δημόσιας σύμβασης, τη διεξαγωγή ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, όταν οι όροι και εν γένει οι
προδιαγραφές της σύμβασης μπορούν να καθορισθούν με ακρίβεια. Με τους ίδιους όρους, ο ηλεκτρονικός
πλειστηριασμός μπορεί να χρησιμοποιείται κατά το νέο διαγωνισμό μεταξύ των μερών μιας συμφωνίαςπλαισίου όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 παρ. 4 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίπτωση του π.δ. 60/2007,
καθώς και κατά το διαγωνισμό για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για τα δυναμικά συστήματα αγορών
που προβλέπει το άρθρο 27 του π.δ. 60/2007.
3. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός αφορά είτε μόνον τις τιμές, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται στην
κατώτερη τιμή, είτε τις τιμές ή/και τις αξίες των στοιχείων των προσφορών που επισημαίνονται στη
συγγραφή υποχρεώσεων, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά.
4. Όταν οι αναθέτουσες αρχές αποφασίζουν να κάνουν χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, το
αναφέρουν στην προκήρυξη διαγωνισμού. Η συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις
εξής πληροφορίες:
α) τα στοιχεία, οι αξίες των οποίων αποτελούν αντικείμενο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, εφόσον τα
εν λόγω στοιχεία είναι προσδιορίσιμα ποσοτικώς, κατά τρόπο ώστε να εκφράζονται σε αριθμούς ή
ποσοστά,
β) τα ενδεχόμενα όρια των αξιών που μπορούν να υποβάλλονται, όπως αυτά προκύπτουν από τις
προδιαγραφές του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς επίσης και την τιμή εκκίνησης του πλειστηριασμού,
γ) τις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση των προσφερόντων κατά τη διάρκεια του ηλεκτρονικού
πλειστηριασμού και το χρονικό σημείο κατά το οποίο τίθενται στη διάθεση τους,
δ) τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού,
συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος του πλειστηριασμού,
ε) τους όρους, υπό τους οποίους οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους, ιδίως τις
ελάχιστες διαφοροποιήσεις που, ενδεχομένως, απαιτούνται για την υποβολή προσφορών,
στ) τις κατάλληλες πληροφορίες για το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα, τον τρόπο και τις τεχνικές
προδιαγραφές της σύνδεσης,
ζ) τον τρόπο αντιμετώπισης τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια του πλειστηριασμού.
5. Η προσφορά γίνεται δεκτή από το ηλεκτρονικό σύστημα. Προσφορά διαγωνιζόμενου που δεν είναι
σύμφωνη με τους όρους του πλειστηριασμού θεωρείται απαράδεκτη και δεν γίνεται δεκτή στο ηλεκτρονικό
σύστημα, βάσει του οποίου διενεργείται ο πλειστηριασμός.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής του διαγωνισμού λόγω τεχνικού προβλήματος στο ηλεκτρονικό
σύστημα, μέσω του οποίου διεξάγεται ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, ο πλειστηριασμός
επαναλαμβάνεται σε ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιεί η αναθέτουσα αρχή στους διαγωνιζόμενους. Η
αδυναμία του διαγωνιζόμενου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό για λόγους άλλους από τους
αναφερόμενους στο εδάφιο α` της παρούσας παραγράφου δεν συνιστά λόγο διακοπής, ακύρωσης ή
αναβολής του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.
7. Προτού προβούν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, οι αναθέτουσες αρχές διενεργούν μια πρώτη πλήρη
αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με το επιλεγμένο ή τα επιλεγμένα κριτήρια ανάθεσης.
Οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές προσφορές καλούνται ταυτόχρονα με τη χρήση
ηλεκτρονικών μέσων να υποβάλουν νέες τιμές ή/και νέες αξίες. Η πρόσκληση περιέχει όλες τις κατάλληλες

436
πληροφορίες για τη σύνδεση τους σε ατομική βάση με το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα και
προσδιορίζει την ημερομηνία και την ώρα έναρξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Ο ηλεκτρονικός
πλειστηριασμός μπορεί να διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν είναι
δυνατόν να αρχίζει προτού παρέλθουν δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την αποστολή των προσκλήσεων.
8. Όταν γίνεται η ανάθεση με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η
πρόσκληση συνοδεύεται από το αποτέλεσμα της πλήρους αξιολόγησης της προσφοράς του οικείου
προσφέροντος, η οποία γίνεται σύμφωνα με τη στάθμιση που προβλέπεται στο άρθρο 20 του π.δ.
118/2007. Στην πρόσκληση αναφέρεται επίσης ο μαθηματικός τύπος, βάσει του οποίου καθορίζεται κατά
τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, η αυτόματη κατάταξη σε συνάρτηση με τις νέες υποβαλλόμενες τιμές ή/και
τις νέες αξίες. Ο μαθηματικός αυτός τύπος εκφράζει τη σχετική στάθμιση του κάθε κριτηρίου που έχει
επιλεγεί για τον καθορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, όπως η στάθμιση
αυτή αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων. Προς τούτο, οι εν
δεχόμενες διακυμάνσεις («ψαλίδες») πρέπει να εκφράζονται εκ των προτέρων με συγκεκριμένες τιμές.
Στην περίπτωση που επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, πρέπει να προβλέπεται χωριστός μαθηματικός
τύπος για κάθε εναλλακτική προσφορά.
9. Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν
συνεχώς και αμέσως σε όλους τους προσφέροντες τις πληροφορίες εκείνες που τους δίνουν τη δυνατότητα
να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή την αντίστοιχη κατάταξη τους. Μπορούν επίσης να γνωστοποιούν και άλλες
πληροφορίες σχετικά με άλλες τιμές ή αξίες που υποβάλλονται, υπό τον όρο ότι αυτό προβλέπεται στη
διακήρυξη. Μπορούν ακόμη, ανά πάσα στιγμή, να ανακοινώνουν τον αριθμό των συμμετεχόντων σε κάθε
φάση του πλειστηριασμού. Αντιθέτως, δεν επιτρέπεται απολύτως να γνωστοποιούν την ταυτότητα των
προσφερόντων, κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων φάσεων του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.
Τη διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού μπορεί να παρακολουθεί η Επιτροπή αξιολόγησης του
διαγωνισμού ή ειδική προς τούτο οριζόμενη ομάδα η οποία συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου
Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου.
10. Οι αναθέτουσες αρχές περατώνουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό σύμφωνα με έναν ή περισσότερους
από τους ακόλουθους τρόπους:
α) Επισημαίνουν, στην πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό, την ημερομηνία και την ώρα λήξης της
διαδικασίας.
β) Όταν δεν λαμβάνουν πλέον νέες τιμές ή νέες αξίες που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σχετικά με
τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Στην περίπτωση αυτή, οι αναθέτουσες αρχές προσδιορίζουν στην
πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό, την προθεσμία που θα τηρήσουν μετά την παραλαβή της
τελευταίας υποβολής προτού περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό.
γ) Όταν οι φάσεις του πλειστηριασμού, όπως καθορίζονται στην πρόσκληση συμμετοχής στον
πλειστηριασμό, έχουν όλες πραγματοποιηθεί.
Όταν οι αναθέτουσες αρχές αποφασίζουν να περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, σύμφωνα με το
σημείο γ`, ενδεχομένως σε συνδυασμό με το σημείο β`, η πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό
προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα κάθε φάσης του πλειστηριασμού.
11. Μετά την περάτωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τη σύμβαση
σύμφωνα με το κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισμού, σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού
πλειστηριασμού.
12. Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό καταχρηστικά
ή κατά τρόπο που να εμποδίζει, να περιορίζει ή να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό ή να τροποποιεί το
αντικείμενο της σύμβασης, όπως αυτό έχει καθορισθεί στη διακήρυξη του διαγωνισμού.
Άρθρο 22Γ
(Κεντρικές Αρχές Προμηθειών)
Το άρθρο 17 του π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
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2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών»», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 (Α` 64) εφαρμόζεται και στην
προμήθεια αγαθών, των οποίων η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι κατώτερη των εκάστοτε ισχυόντων
κοινοτικών ορίων.
Άρθρο 22Δ
Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις
Οι διατάξεις των άρθρων 27 και 36 του π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 (Α`
64) εφαρμόζονται και για όλες τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών των οποίων η
προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι κατώτερη των εκάστοτε ισχυόντων κοινοτικών ορίων.
Άρθρο 22Ε
Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ` αποκλειστικότητα
Η εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών μπορεί να πραγματοποιείται στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενων θέσεων εργασίας, όταν η πλειοψηφία των ενδιαφερόμενων εργαζομένων είναι άτομα με
ειδικές ανάγκες, τα οποία λόγω της φύσης ή βαρύτητας των ειδικών αναγκών τους δεν μπορούν να
ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα υπό κανονικές συνθήκες. Στην περίπτωση αυτή, η προκήρυξη του
διαγωνισμού θα πρέπει να μνημονεύει την παρούσα διάταξη.
Άρθρο 23
Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης
1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας,
ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία.:

αποστέλλεται σχετική

α. Το προς προμήθεια είδος.
β. Την ποσότητα.
γ. Την τιμή.
δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.
ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης
καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη.
2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί
έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
3. Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε
δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί
να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να
υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει,
στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία
αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των
10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
4. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον
εκπρόσωπο του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική τηλεομοιοτυπία
στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με
άνοιγμα

438
πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος
στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και
αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
5. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του
παρόντος.
Άρθρο 24
Συμβάσεις
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η
σύμβαση το κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της
σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και
η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν χωρεί οποιαδήποτε
διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε
καθ` οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή.
2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.
δ. Την τιμή.
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.
στ. Τις Τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.
ζ. Τις προβλεπόμενες Εγγυήσεις.
η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών, ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής,
ια. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή.
3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά,
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
4. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί
να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης
με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο
συμφέρον.
5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε
υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.
β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή
εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές Εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Άρθρο 25

439
Εγγυήσεις
1. Οι Εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα
έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση.
2. Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την
υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια
οφειλή).
3. Οι κατωτέρω αναφερόμενες Εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν:
α. Την ημερομηνία έκδοσης.
β. Τον εκδότη.
γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
δ. Τον αριθμό της εγγύησης.
ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
ζ. Τους όρους ότι:
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως
II. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα
καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
III. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου
IV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από
έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
4.Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, με ΦΠΑ
β. Όταν ο διαγωνισμός αφορά υλικά και επιτρέπεται από την διακήρυξη η προσφορά μερικών από αυτά,
γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της
αξίας όλων των προσφερομένων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην
προϋπολογιζόμενη αξία του ελάχιστου αριθμού υλικών που προβλέπεται από την διακήρυξη, η δε
κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση.
γ. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα:
Ι. Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά.
II. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη).
δ. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι:
(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται
(2) ο αριθμός της διακήρυξης
(3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση
(4) η ημερομηνία έκδοσης της
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(5) τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των
υστέρων εντός προθεσμίας 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή από την Υπηρεσία.
5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής
συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.
β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα:
(Ι) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά.
(II) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση
ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό
ορίζεται από τη διακήρυξη.
6. Εγγύηση προκαταβολής.
α. Με την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον προβλέπεται απ` αυτήν, χορηγείται στον προμηθευτή
προκαταβολή σε ποσοστό μέχρι 50% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Η προκαταβολή είναι
έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του ν. 2362/95 και χορηγείται
με κατάθεση ισόποσης εγγύησης. Το ποσό της προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος που αντιστοιχεί σε
αυτήν μέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού από τον φορέα συμψηφίζεται κατά
την εξόφληση της συμβατικής αξίας ή της αξίας κάθε τμηματικής παράδοσης.
β. Η εγγύηση προκαταβολής περιλαμβάνει και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις
7. Εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια,
επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5)
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι Εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον
διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης της
κατακύρωσης ή ανάθεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς και
εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων ή
παραίτησης από αυτά.
8. Οι Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης και προκαταβολής επιστρέφονται μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από
τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με
την σύμβαση, τμηματικά, οι Εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του
μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευση των εγγυητικών
επιστολών καλής εκτέλεσης και προκαταβολής απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου
συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη
παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα,
των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
9. Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό.
10. Εγγύηση συμμετοχής μπορεί να ζητηθεί και στις προμήθειες με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης
(εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση).
11. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι Εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει
τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
12. Εφόσον από τη διακήρυξη προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται να
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καταθέσει χρηματική εγγύηση πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας ή διατήρησης. Η αξία, ο
χρόνος ισχύος και κάθε ειδικότερος όρος της εγγύησης καθορίζονται στη διακήρυξη.
13. Έντοκα γραμμάτια Δημοσίου.
α. Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους
αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς.
β. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι οριζόμενες από το παρόν Π. Δ/γμα περιπτώσεις κατάπτωσης της
εγγύησης συμμετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου στην αξία που
αντιπροσωπεύουν κατά τον χρόνο της εκποίησης τους.
γ. Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνεται με παραλαβή τούτων από
τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του με την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Άρθρο 39
Αποκλεισμός προμηθευτή
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής
Προγραμματισμού Προμηθειών (παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του ν.2286/1995), η οποία υποχρεωτικά καλεί
τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί
τον διαγωνισμό, μπορεί να αποκλεισθεί προμηθευτής για ορισμένο ή αόριστο χρόνο από το σύνολο των
προμηθειών του δημοσίου τομέα λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς σε διαδικασία προμήθειας ή λόγω
παράβασης των διατάξεων περί προστασίας του καταναλωτή ή του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων
(ΕΦΕΤ), για την οποία έχει καταδικαστεί αμετάκλητα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε`
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 40
Μεταβατικές διατάξεις
Προμήθειες για τις οποίες έχει δημοσιευθεί διακήρυξη ή έχει υπογραφεί σύμβαση πριν την ισχύ του
παρόντος εκτελούνται σύμφωνα με τους όρους αυτών.
Άρθρο 41
Παρατίθεται κατωτέρω Παράρτημα "Υποδείγματα Ανακοινώσεων και Προκηρύξεων Διαγωνισμών και
Διαδικασιών με Διαπραγμάτευση για Συμβάσεις Προμηθειών Δημοσίου", που προσαρτάται και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Α. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής και,
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εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες
2. Διευκρίνιση, ενδεχομένως, ότι πρόκειται για δημόσια σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε
προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων
εργασίας.
3. Φύση και ποσότητα ή αξία των προς παράδοση προϊόντων, αριθμός cpc αναφοράς της ονοματολογίας.
4. Προσωρινές ημερομηνίες που προβλέπονται για την έναρξη των διαδικασιών σύναψης της ή των
συμβάσεων.
5. Ενδεχομένως, άλλες πληροφορίες.
6. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης ή αποστολής της ειδοποίησης με την οποία ανακοινώνεται η
δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στο "προφίλ αγοραστή".
7. Διευκρίνιση εάν η σύμβαση καλύπτεται ή όχι από τη συμφωνία.
Β. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ανοικτές διαδικασίες, κλειστές διαδικασίες, διαδικασίες με διαπραγμάτευση:
1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική
διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής.
2. Ενδεχομένως, διευκρίνιση ότι πρόκειται για δημόσια σύμβαση που μπορεί να
ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο
προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας.
3. α) Επιλεγείς τρόπος σύναψης της σύμβασης.
β) Κατά περίπτωση, αιτιολόγηση της προσφυγής στην επισπευσμένη διαδικασία (στην περίπτωση των
κλειστών διαδικασιών και των διαδικασιών με διαπραγμάτευση).
4. Τύπος της σύμβασης.
5. Τόπος παράδοσης των προϊόντων.
6.Φύση των ζητουμένων προϊόντων, με επισήμανση ιδίως εάν η υποβολή προσφορών ζητείται για την
αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση - πώληση ή για συνδυασμό αυτών, αριθμός
αναφοράς της ονοματολογίας ποσότητα των ζητούμενων προϊόντων, με αναφορά οποιωνδήποτε
δικαιωμάτων προαιρέσεως για συμπληρωματικές αγορές και, εάν είναι γνωστό, το προσωρινό
χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων, καθώς και ο αριθμός τυχόν παρατάσεων,
αριθμός (cpc) αναφοράς της ονοματολογίας,
Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ή ανανεώσιμων συμβάσεων εντός δεδομένης περιόδου, να
αναφέρεται, εάν είναι γνωστό, το χρονοδιάγραμμα των επόμενων δημόσιων συμβάσεων για τις
προβλεπόμενες αγορές προμηθειών,
7. Εάν οι Συμβάσεις υποδιαιρούνται σε τμήματα, αναφορά της δυνατότητας για τους οικονομικούς φορείς
να υποβάλουν προσφορά για ένα, περισσότερα ή/και για όλα τα τμήματα.
8. Προθεσμία ολοκλήρωσης των προμηθειών ή διάρκεια της σύμβασης προμηθειών. Ει δυνατόν,
προθεσμία έναρξης ή παράδοσης των προμηθειών.
9. Αποδοχή ή απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών.
10. Κατά περίπτωση, οι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης.
11. Στην περίπτωση των ανοικτών διαδικασιών:
α) ονομασία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της
υπηρεσίας από την οποία μπορούν να ζητούνται η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά
έγγραφα της σύμβασης, β) κατά περίπτωση, προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αυτών,
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γ) κατά περίπτωση, το κόστος και οι όροι πληρωμής για τη χορήγηση των εν λόγω εγγράφων.
12.α) Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των προσφορών.
β) Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής (κλειστές και με διαπραγμάτευση
διαδικασίες).
γ) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται.
δ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται.
13. Στην περίπτωση των ανοικτών διαδικασιών:
α) πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση των προσφορών,
β) ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών.
14. Κατά περίπτωση, απαιτούμενες Εγγυήσεις.
15. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά των σχετικών κανονιστικών διατάξεων.
16. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια
κοινοπραξία οικονομικών φορέων, στην οποία κατακυρώνεται η σύμβαση.
17. Κριτήρια επιλογής σχετικά με την προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων τα οποία ενδέχεται
να επιφέρουν τον αποκλεισμό τους και απαιτούμενα στοιχεία βάσει των οποίων αποδεικνύεται ότι δεν
εμπίπτουν στις περιπτώσεις που δικαιολογούν αποκλεισμό. Κριτήρια επιλογής και πληροφορίες σχετικά με
την προσωπική κατάσταση του οικονομικού φορέα, πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες
για την αξιολόγηση των ελάχιστων όρων οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που θα πρέπει να πληροί ο
οικονομικός φορέας. Ελάχιστο επίπεδο ή ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων που ενδεχομένως απαιτούνται.
18. Για τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, να αναφέρεται,
ενδεχομένως, η χρησιμοποίηση διαδικασίας με διαδοχικές φάσεις προκειμένου να μειώνεται προοδευτικά
ο αριθμός των προς διαπραγμάτευση προσφορών.
19. Για τις κλειστές διαδικασίες και τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης
διαγωνισμού, στην περίπτωση που γίνεται χρήση της δυνατότητας περιορισμού του αριθμού των
υποψηφίων που καλούνται να υποβάλλουν προσφορά ή να διαπραγματευτούν: να αναφέρονται ο
ελάχιστος αριθμός και, κατά περίπτωση, ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων που προβλέπεται και τα
αντικειμενικά κριτήρια επιλογής αυτών των υποψηφίων.
20. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του (ανοικτές
διαδικασίες).
21. Κατά περίπτωση, ονόματα και διευθύνσεις των οικονομικών φορέων που έχουν ήδη επιλεγεί από την
αναθέτουσα αρχή (διαδικασίες με διαπραγμάτευση).
22. Κριτήρια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης: "χαμηλότερη τιμή" ή "πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά". Τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά καθώς και η στάθμιση των κριτηρίων αυτών αναφέρονται εφόσον δεν
περιλαμβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων.
23. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση,
διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως,
επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της
υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες.
24. Ημερομηνία(-ες) της δημοσίευσης της προκαταρκτικής προκήρυξης ή μνεία της μη δημοσίευσης της.
25. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.
26. Διευκρίνιση εάν η σύμβαση καλύπτεται ή όχι από τη συμφωνία.
Γ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
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1. Επωνυμία και διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής.
2. Επιλεγείσα διαδικασία σύναψης. Στην περίπτωση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, αιτιολόγηση της επιλογής αυτής.
3. Φύση και ποσότητα των προμηθευομένων προϊόντων, ενδεχομένως, ανά
προμηθευτή αριθμός αναφοράς της ονοματολογίας.
4. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.
5. Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης.
6. Αριθμός των παραληφθεισών προσφορών.
7. Όνομα και διεύθυνση του ή των αναδόχων.
8. Τιμή ή κλίμακα των τιμών (ελάχιστη/μέγιστη) που καταβλήθηκαν.
9. Αξία της (των) επιλεγείσας(-ών) προσφοράς(-ών) ή υψηλότερη και χαμηλότερη προσφορά που
ελήφθησαν υπόψη κατά την ανάθεση της σύμβασης.
10. Κατά περίπτωση, αξία και τμήμα της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί με υπεργολαβία σε τρίτους.
11. Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης διαγωνισμού.
12. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης.
13. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση,
διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως,
επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της
υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες.
Άρθρο 42
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2008.”
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(60) του π.δ 60/2007 (Α 64), το κείμενο του οποίου είχε ως εξής :

“Άρθρο 1
Σκοπός
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΣΚΟΠΟΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «Περί συντονισμού των
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», που δημοσιεύθηκε στην
ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 134/30/4/2004) όπως αυτή
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις:
α) της οδηγίας 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του
παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων (ΕΕ L 257/1/10/2005),
β) της οδηγίας 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005
για την διόρθωση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (ΕΕ L 323/9.12.2005),
γ) του υπ' αριθμ. 2083/2005 Κανονισμού (ΕΚ) της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2005 περί τροποποίησης
των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
στα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία συνάψεως συμβάσεων (ΕΕ L 333/20.12.2005),
δ) του υπ' αριθμ. 1564/2005 Κανονισμού (ΕΚ) της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, για την κατάρτιση
τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των
διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων δυνάμει των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 257/1/10/2005).
Άρθρο 2
Ορισμοί (άρθρο 1 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος, εφαρμόζονται οι ορισμοί που παρατίθενται στις παραγράφους 2 έως 14.
2. α) «Δημόσιες συμβάσεις» είναι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ
ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων και μιας ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών και έχουν ως
αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών κατά την έννοια του
παρόντος.
β) «Δημόσιες συμβάσεις έργων» είναι δημόσιες συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο είτε την εκτέλεση,
είτε συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση, εργασιών που αφορούν μία από τις δραστηριότητες που
αναφέρονται στο Παράρτημα Ι ή ενός έργου, είτε ακόμη την πραγματοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, ενός
έργου το οποίο ανταποκρίνεται στις επακριβώς οριζόμενες από την αναθέτουσα αρχή ανάγκες. Ως «έργο»,
νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών πολιτικού μηχανικού που
προορίζεται να πληροί αυτό καθαυτό μια οικονομική ή τεχνική λειτουργία.
γ) «Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» είναι δημόσιες συμβάσεις, πλην αυτών του στοιχείου β), οι οποίες
έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή
χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων.
Δημόσια σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο την προμήθεια προϊόντων και καλύπτει, παρεμπιπτόντως,
εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, θεωρείται ως «δημόσια σύμβαση προμηθειών».
δ) «Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών» είναι δημόσιες συμβάσεις, πλην των δημοσίων συμβάσεων έργων ή
προμηθειών, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στο Παράρτημα
ΙΙ.
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Δημόσια σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο ταυτοχρόνως προϊόντα και υπηρεσίες που αναφέρονται στο
Παράρτημα ΙΙ, θεωρείται ως «δημόσια σύμβαση υπηρεσιών», εφόσον η αξία των συγκεκριμένων
υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση.
Δημόσια σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ και η οποία
δεν περιλαμβάνει δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι παρά μόνο παρεμπιπτόντως σε
σχέση με το κύριο αντικείμενο της σύμβασης, θεωρείται ως δημόσια σύμβαση υπηρεσιών.
3. «Σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων» είναι μια σύμβαση η οποία παρουσιάζει τα ίδια
χαρακτηριστικά με μια δημόσια σύμβαση έργων, εκτός από το γεγονός ότι το εργολαβικό αντάλλαγμα
συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου είτε στο δικαίωμα αυτό, σε
συνδυασμό με καταβολή αμοιβής.
4. «Σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών» είναι μια σύμβαση η οποία παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά με
μια δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, εκτός από το γεγονός ότι το εργολαβικό αντάλλαγμα συνίσταται είτε
αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης της υπηρεσίας είτε στο δικαίωμα αυτό σε συνδυασμό με την
καταβολή αμοιβής.
5. «Συμφωνία - πλαίσιο» είναι μια συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ μιας ή περισσοτέρων αναθετουσών
αρχών και ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που
διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον
αφορά στις τιμές και, ενδεχομένως, τις προβλεπόμενες ποσότητες.
6. «Δυναμικό σύστημα αγορών» είναι μια καθ' ολοκληρίαν ηλεκτρονική διαδικασία για αγορές τρέχουσας
χρήσης, της οποίας τα γενικά διαθέσιμα στην αγορά χαρακτηριστικά ικανοποιούν τις ανάγκες της
αναθέτουσας αρχής και είναι περιορισμένη χρονικά και ανοικτή καθ' όλη τη διάρκειά της σε κάθε
οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια επιλογής και έχει υποβάλει ενδεικτική προσφορά σύμφωνη
προς τη συγγραφή υποχρεώσεων.
7. «Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός» είναι μια επαναληπτική διαδικασία που βασίζεται σε έναν ηλεκτρονικό
μηχανισμό παρουσίασης νέων, μειωμένων τιμών ή/και νέων αξιών, όσον αφορά ορισμένα στοιχεία των
προσφορών και η οποία διεξάγεται έπειτα από προκαταρκτική πλήρη αξιολόγηση των προσφορών,
επιτρέποντας την ταξινόμη-σή τους με βάση αυτόματες μεθόδους αξιολόγησης. Συνεπώς, ορισμένες
συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες πνευματικού δημιουργού, όπως ο
σχεδιασμός έργων δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.
8. «Εργολήπτης», «προμηθευτής» και «πάροχος υπηρεσιών» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή
φορέας του δημοσίου, ή κοινοπραξία αυτών των προσώπων ή/και οργανισμών, που προσφέρει αντιστοίχως
την εκτέλεση εργασιών ή/και έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών στην αγορά.
Ο όρος «οικονομικός φορέας» καλύπτει ταυτόχρονα τις έννοιες «προμηθευτής», «εργολήπτης» και
«πάροχος υπηρεσιών» και χρησιμοποιείται μόνο για λόγους απλούστευσης του κειμένου.
Ο οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά αναφέρεται ως «προσφέρων». Εκείνος που έχει
ζητήσει να του αποσταλεί πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία κλειστή ή με διαπραγμάτευση ή σε
ανταγωνιστικό διάλογο, αναφέρεται ως «υποψήφιος».
9. «Αναθέτουσες αρχές» είναι το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου
και οι ενώσεις μίας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους
οργανισμούς δημοσίου δικαίου.
Ως «οργανισμός δημοσίου δικαίου», νοείται κάθε οργανισμός:
α) ο οποίος έχει συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος που δεν
εμπίπτουν στον βιομηχανικό ή εμπορικό τομέα.
β) ο οποίος έχει νομική προσωπικότητα, και
γ) η δραστηριότητα του οποίου χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από το κράτος, τις αρχές
τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, ή η διαχείριση του οποίου υπόκειται σε
έλεγχο ασκούμενο από τους οργανισμούς αυτούς, ή του οποίου περισσότερο από το ήμισυ των μελών του
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διοικητικού, του διευθυντικού ή του εποπτικού συμβουλίου, διορίζεται από το κράτος, τις αρχές τοπικής
αυτοδιοίκησης ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου.
Οι οργανισμοί και οι κατηγορίες οργανισμών δημοσίου δικαίου που πληρούν τα κριτήρια τα οποία
απαριθμούνται στο δεύτερο εδάφιο σημεία α), β) και γ), παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Οι σχετικοί
πίνακες μπορούν να εμπλουτίζονται με την προσθήκη και άλλων οργανισμών ή κατηγοριών οργανισμών
δημοσίου δικαίου.
10. «Κεντρική αρχή προμηθειών» είναι μια αναθέτουσα αρχή η οποία είτε αποκτά προϊόντα ή/και
υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές, είτε αναθέτει δημόσιες συμβάσεις ή συνάπτει
συμφωνίες-πλαίσια για έργα, προϊόντα ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές.
11. α) «Ανοικτές διαδικασίες» είναι οι διαδικασίες, στο πλαίσιο των οποίων κάθε ενδιαφερόμενος
οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά.
β) «Κλειστές διαδικασίες» είναι οι διαδικασίες, στις οποίες κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να ζητήσει να
συμμετάσχει, αλλά στο πλαίσιο των οποίων μόνον οι οικονομικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από την
αναθέτουσα αρχή μπορούν να υποβάλλουν προσφορά.
γ) «Ανταγωνιστικός διάλογος» είναι η διαδικασία, στην οποία κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να ζητήσει
να συμμετάσχει και στην οποία η αναθέτουσα αρχή διεξάγει διάλογο με τους υποψηφίους που έχουν γίνει
δεκτοί στη διαδικασία αυτή, προκειμένου να βρεθούν μία ή περισσότερες λύσεις που θα μπορούσαν να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες της, και βάσει της οποίας ή των οποίων οι υποψήφιοι που επελέγησαν
καλούνται να υποβάλλουν προσφορά.
Για το σκοπό της προσφυγής στη διαδικασία του πρώτου εδαφίου, μια δημόσια σύμβαση θεωρείται
«ιδιαίτερα πολύπλοκη», εφόσον οι αναθέτουσες αρχές δεν είναι αντικειμενικά σε θέση είτε να καθορίσουν,
σύμφωνα με το άρθρο 53, παράγραφος 3, σημεία β), γ) ή δ), τα τεχνικά μέσα, τα οποία θα μπορούσαν να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τους στόχους τους, είτε/και να προσδιορίσουν τη νομική ή/και τη
χρηματοοικονομική οργάνωση ενός σχεδίου.
δ) «Διαδικασίες με διαπραγμάτευση» είναι οι διαδικασίες, στο πλαίσιο των οποίων οι αναθέτουσες αρχές
διαβουλεύονται με τους οικονομικούς φορείς της επιλογής τους και διαπραγματεύονται τους όρους της
σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς.
ε) «Διαγωνισμοί μελετών» είναι οι διαδικασίες που επιτρέπουν στην αναθέτουσα αρχή να αποκτήσει,
κυρίως στους τομείς της χωροταξίας, της πολεοδομίας, της αρχιτεκτονικής των έργων πολιτικού μηχανικού
ή της επεξεργασίας δεδομένων, μια μελέτη ή ένα σχέδιο που επιλέγεται από κριτική επιτροπή έπειτα από
διαγωνισμό, με ή χωρίς την απονομή βραβείων.
12. Με τον όρο «γραπτώς», νοείται κάθε σύνολο λέξεων ή αριθμών, το οποίο μπορεί να διαβιβάζεται,
αναπαράγεται και στη συνέχεια γνωστοποιείται. Το σύνολο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες που
διαβιβάζονται και αποθηκεύονται με ηλεκτρονικά μέσα.
13. «Ηλεκτρονικό μέσο», είναι ένα μέσο που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό εξοπλισμό επεξεργασίας
(συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης) και αποθήκευσης δεδομένων, τα οποία εκπέμπονται,
διακινούνται ή παραλαμβάνονται με ενσύρματη μετάδοση, με ραδιοκύματα, με οπτικά μέσα ή με άλλα
ηλεκτρομαγνητικά μέσα.
14. Με το «Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις», (Common Procurement Vocabulary - CPV),
επισημαίνεται η ονοματολογία αναφοράς που εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις, η οποία υιοθετήθηκε
με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 (EE L 340 16.12.2002), ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η αντιστοιχία
με τις άλλες υπάρχουσες ονοματολογίες.
Σε περίπτωση διιστάμενων ερμηνειών ως προς το πεδίο εφαρμογής του παρόντος, λόγω ενδεχόμενων
διαφορών μεταξύ της ονοματολογίας CPV και της ονοματολογίας της NACE που χρησιμοποιείται στο
Παράρτημα Ι, ή μεταξύ της ονοματολογίας CPV και της ονοματολογίας CPC (προσωρινή μορφή) που
χρησιμοποιείται στο Παράρτημα ΙΙ, υπερισχύει αντίστοιχα η ονοματολογία NACE ή η ονοματολογία CPC.
15. Για τους σκοπούς του άρθρου 10 και του άρθρου 60 σημείο β), νοούνται ως:
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α) «Δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο», η δημόσια τηλεπικοινωνιακή υποδομή, μέσω της οποίας
πραγματοποιείται η μεταφορά σημάτων μεταξύ συγκεκριμένων τερματικών σημείων του δικτύου, με
ενσύρματη μετάδοση, με δέσμες ερτζιανών κυμάτων, με οπτικά μέσα ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα.
β) «Τερματικό σημείο του δικτύου», το σύνολο των φυσικών συνδέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών
πρόσβασης που απαρτίζουν το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και είναι απαραίτητες για την πρόσβαση
σε αυτό και τη μέσω αυτού αποτελεσματική επικοινωνία.
γ) «Δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες», οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες την παροχή των οποίων
έχουν αναθέσει ειδικά τα κράτη μέλη, ιδίως σε έναν ή περισσότερους τηλεπικοινωνιακούς φορείς.
δ) «Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες», οι υπηρεσίες οι οποίες συνίστανται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, στη
διαβίβαση και διακίνηση σημάτων μέσω του δημοσίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου με τη βοήθεια
τηλεπικοινωνιακών μεθόδων, με την εξαίρεση των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών.
Άρθρο 3
Aρχές που διέπουν τη σύναψη συμβάσεων
(άρθρο 2 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις ενεργώντας
με διαφάνεια.
Άρθρο 4
Όροι σχετικά με τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(άρθρο 5 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές εφαρμόζονται στις σχέσεις με τα λοιπά
κράτη μέλη, εξίσου ευνοϊκοί όροι με εκείνους που παρέχονται στους οικονομικούς φορείς τρίτων χωρών
κατ' εφαρμογή της συμφωνίας περί δημοσίων συμβάσεων, η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των
διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (GATT).
Άρθρο 5
Εκχώρηση ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων: ρήτρα αποφυγής διακρίσεων
(άρθρο 3 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Όταν μια αναθέτουσα αρχή εκχωρεί σε φορέα που δεν έχει την ιδιότητα αναθέτουσας αρχής, ειδικά ή
αποκλειστικά δικαιώματα για την άσκηση δραστηριότητας δημόσιας υπηρεσίας, η πράξη εκχώρησης του
δικαιώματος αυτού πρέπει να προβλέπει ότι, κατά τη σύναψη των συμβάσεων προμηθειών με τρίτους στο
πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής, ο εν λόγω φορέας οφείλει να τηρεί την αρχή της αποφυγής διακρίσεων
λόγω εθνικότητας.
Άρθρο 6
Ποσά των κατώτατων ορίων των δημοσίων συμβάσεων
(άρθρο 7 οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 2 παρ.1 του Κανονισμού 2083/2005)
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ
1. Το παρόν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που δεν εξαιρούνται,
δυνάμει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 16, 17 και 9 έως 15, και των οποίων η εκτιμώμενη
αξία εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση προς ή ανώτερη από τα ακόλουθα κατώτατα όρια:
α) 137.000 ευρώ, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, εκτός αυτών που καλύπτονται
από την περίπτωση β) στοιχείο iii), που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές οι οποίες είναι κεντρικές

449
κυβερνητικές αρχές του Παραρτήματος IV. Προκειμένου για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που
συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, το εν λόγω
κατώτατο όριο ισχύει μόνο για τα οριζόμενα στο Παράρτημα V προϊόντα.
β) 211.000 ευρώ, προκειμένου για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτονται
είτε i) από αναθέτουσες αρχές άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο Παράρτημα IV, είτε ii) από τις
αναθέτουσες αρχές που αναφέρονται στο Παράρτημα IV και οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της
άμυνας, όταν οι συμβάσεις αφορούν προϊόντα τα οποία δεν καλύπτει το Παράρτημα V, είτε iii) από
οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή και έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες της κατηγορίας 8 του Παραρτήματος ΙΙ
Α, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 των οποίων οι θέσεις στο CPV είναι αντίστοιχες με τους
αριθμούς αναφοράς CPC 7524, 7525 και 7526, ή/και υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ Β.
γ) 5.278.000 ευρώ, για τις δημόσιες συμβάσεις έργων.
Τα ποσά των κατωτάτων ορίων των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
επανεξετάζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά διετία και αναθεωρούνται εάν χρειασθεί σύμφωνα με
τη διαδικασία του άρθρου 77 παρ.2 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
2. Το παρόν εφαρμόζεται επίσης και στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, μελετών ή έργων του ν.
3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» (Α΄ 232), οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται
συμπληρωματικώς, καθ' ό μέρος δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος, μη εφαρμοζομένων στην
περίπτωση αυτή των διατάξεων του ν. 3316/2005 (Α΄ 42).
Άρθρο 7
Συμβάσεις που επιδοτούνται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% από τις αναθέτουσες αρχές
(άρθρο 8 οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 2 παρ. 2 του Κανονισμού 2083/2005)
Το παρόν εφαρμόζεται κατά τη σύναψη:
α) συμβάσεων που επιδοτούνται αμέσως σε ποσοστό άνω του 50% από τις αναθέτουσες αρχές και των
οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ ισούται με ή υπερβαίνει τα 5.278.000 ευρώ, εφόσον αφορούν
δραστηριότητες πολιτικού μηχανικού κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι, ή έχουν σχέση με νοσοκομεία,
αθλητικούς εξοπλισμούς, εγκαταστάσεις αναψυχής και ψυχαγωγίας, σχολικά και πανεπιστημιακά κτίρια και
κτίρια διοικητικής χρήσης, β) συμβάσεων υπηρεσιών που επιδοτούνται άμεσα σε ποσοστό άνω του 50 %
από τις αναθέτουσες αρχές και των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ ισούται με ή υπερβαίνει τα
211.000 ευρώ, όταν οι συμβάσεις αυτές σχετίζονται με σύμβαση έργων κατά την έννοια της περίπτωσης α)
του παρόντος άρθρου.
Οι αναθέτουσες αρχές που χορηγούν τις επιδοτήσεις αυτές μεριμνούν ώστε να τηρούνται οι διατάξεις του
παρόντος διατάγματος όταν οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται από έναν ή περισσότερους φορείς
διαφορετικούς από αυτές, όπως και όταν συνάπτονται και από τις ίδιες, αλλά εξ ονόματος και για
λογαριασμό των εν λόγω άλλων φορέων.
Άρθρο 8
Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των δημοσίων συμβάσεων, των συμφωνιών - πλαισίων και
των δυναμικών συστημάτων αγορών
(άρθρο 9 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας δημόσιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό,
εκτός ΦΠΑ, όπως προσδιορίζεται από την αναθέτουσα αρχή. Στον υπολογισμό αυτό, λαμβάνεται υπόψη το
εκτιμώμενο συνολικό ποσό, συμπεριλαμβανομένων τόσο του τυχόν προβλεπόμενου δικαιώματος
προαιρέσεως όσο και των τυχόν παρατάσεων της σύμβασης.
Στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή προβλέπει βραβεία ή την καταβολή ποσών στους υποψηφίους ή
προσφέροντες, τα ποσά αυτά λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης.
2. Η αποτίμηση πρέπει να ισχύει κατά το χρόνο αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 2 ή, στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται μια τέτοια προκήρυξη,
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κατά το χρονικό σημείο έναρξης της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης.
3. Κανένα σχέδιο έργου και καμία σύμβαση προμήθειας ή υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να κατατμηθεί,
προκειμένου να αποφευχθεί η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος.
4. Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη το ποσό των έργων καθώς και η συνολική εκτιμώμενη αξία των αναγκαίων προμηθειών για την
εκτέλεση των έργων που τίθενται στη διάθεση του εργολήπτη από τις αναθέτουσες αρχές.
5. α) Όταν ένα σχεδιαζόμενο έργο ή ένα σχέδιο αγοράς υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονη
σύναψη χωριστών συμβάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων των
τμημάτων.
Όταν η συνολική αξία των τμημάτων είναι ίση με ή υπερβαίνει την αξία που καθορίζεται στο άρθρο 6, το
παρόν εφαρμόζεται στη σύναψη κάθε τμήματος.
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να παρεκκλίνουν, προκειμένου για τα τμήματα, των οποίων η εκτιμώμενη
αξία εκτός ΦΠΑ είναι μικρότερη των ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ για τις υπηρεσίες και του 1.000.000
ευρώ για τα έργα, εφόσον το συνολικό ποσό των συγκεκριμένων τμημάτων δεν υπερβαίνει το 20 % της
συνολικής αξίας όλων των τμημάτων.
β) Όταν η προμήθεια ομοειδών προϊόντων μπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονη σύναψη χωριστών
συμβάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται υπόψη η εκτιμώμενη συνολική αξία αυτών των τμημάτων κατά την
εφαρμογή του άρθρου 6 σημεία α) και β).
Όταν η συνολική αξία των τμημάτων είναι ίση με ή υπερβαίνει την αξία που καθορίζεται στο άρθρο 6, το
παρόν εφαρμόζεται στη σύναψη κάθε τμήματος.
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να παρεκκλίνουν, προκειμένου για τα τμήματα των οποίων η εκτιμώμενη
αξία εκτός ΦΠΑ είναι μικρότερη των ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ και υπό τον όρο ότι το συνολικό ποσό
των συγκεκριμένων τμημάτων δεν υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων.
6. Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που έχουν ως αντικείμενο τη χρηματοδοτική
μίσθωση, τη μίσθωση, ή τη μίσθωση-πώληση προϊόντων, η αξία που λαμβάνεται ως βάση για τον
υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προσδιορίζεται ως εξής:
α) Στην περίπτωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου, εφόσον η διάρκειά τους είναι ίση ή μικρότερη από
δώδεκα (12) μήνες, η συνολική εκτιμώμενη αξία για τη διάρκεια της σύμβασης ή, εφόσον η διάρκεια της
σύμβασης είναι μεγαλύτερη από δώδεκα (12) μήνες, η συνολική αξία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης
της εκτιμώμενης υπολειπόμενης αξίας.
β) Στην περίπτωση συμβάσεων αορίστου χρόνου ή στην περίπτωση που η διάρκειά τους δεν μπορεί να
προσδιορισθεί, η μηνιαία αξία πολλαπλασιαζόμενη επί 48.
7. Όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών που έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή
προβλέπεται να ανανεωθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, λαμβάνεται ως βάση για τον
υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης:
α) είτε η συνολική πραγματική αξία των διαδοχικών συμβάσεων του ιδίου τύπου, οι οποίες συνήφθη-σαν
κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο ή οικονομικό έτος, αναπροσαρμοσμένη, εφόσον τούτο είναι δυνατόν,
προκειμένου να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες μεταβολές ως προς τις ποσότητες ή την αξία τους κατά τους
δώδεκα (12) μήνες που έπονται της αρχικής σύμβασης.
β) είτε η εκτιμώμενη συνολική αξία των διαδοχικών συμβάσεων που συνήφθησαν κατά το δωδεκάμηνο που
έπεται της πρώτης παράδοσης ή κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, εφόσον αυτό υπερβαίνει τους
δώδεκα (12) μήνες.
Η επιλογή της μεθόδου για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας δημόσιας σύμβασης δεν
επιτρέπεται να γίνεται προς το σκοπό αποφυγής της εφαρμογής του παρόντος.
8. Για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, η αξία που λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, είναι, ανάλογα με την περίπτωση, η εξής:
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α) για τα ακόλουθα είδη υπηρεσιών:
i) ασφαλιστικές υπηρεσίες: το καταβλητέο ασφάλιστρο και τυχόν άλλοι τρόποι αμοιβής,
ii) τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: οι αμοιβές, οι προμήθειες, οι τόκοι και τυχόν άλλοι
τρόποι αμοιβής,
iii) συμβάσεις που περιλαμβάνουν μελέτες: οι αμοιβές, οι καταβλητέες προμήθειες και τυχόν άλλοι τρόποι
αμοιβής·
β) για τις συμβάσεις υπηρεσιών που δεν αναφέρουν συνολική τιμή:
i) στην περίπτωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου και εφόσον η διάρκειά τους είναι ίση ή μικρότερη από 48
μήνες: η συνολική εκτιμώμενη αξία για όλη την αντίστοιχη διάρκεια,
ii) στην περίπτωση συμβάσεων αορίστου χρόνου ή διάρκειας μεγαλύτερης των σαράντα οκτώ (48) μηνών: η
μηνιαία αξία πολλαπλασιαζόμενη επί 48.
9. Για τις συμφωνίες-πλαίσια και για τα δυναμικά συστήματα αγορών, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη είναι η μέγιστη αξία, υπολογιζόμενη χωρίς ΦΠΑ, του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπονται
για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας-πλαισίου ή του δυναμικού συστήματος αγορών.
Άρθρο 9
Συμβάσεις που συνάπτονται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των
ταχυδρομικών υπηρεσιών
(άρθρο 12 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Το παρόν δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις οι οποίες, στο πλαίσιο του π.δ/τος 59/2007, με το
οποίο μεταφέρθηκε η Οδηγία 2004/17/ΕΚ στο ελληνικό δίκαιο, συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές οι
οποίες ασκούν μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 4 έως 8 του εν
λόγω π.δ/τος και για τις δραστηριότητες αυτές, ούτε στις δημόσιες συμβάσεις που εξαιρούνται από το
πεδίο εφαρμογής του δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 2 και των άρθρων 19, 21 και 23 του εν λόγω
π.δ/τος.
Άρθρο 10
Ειδικές εξαιρέσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών
(άρθρο 13 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος δημόσιες συμβάσεις που έχουν ως κύριο αντικείμενο τη
διάθεση ή εκμετάλλευση δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή την παροχή στο κοινό μιας ή
περισσότερων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
Άρθρο 11
Απόρρητες συμβάσεις ή συμβάσεις που απαιτούν ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας
(άρθρο 14 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Το παρόν διάταγμα δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις που χαρακτηρίζονται απόρρητες ή η
εκτέλεση των οποίων πρέπει να συνοδεύεται από ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις ή όταν το απαιτεί η προστασία των ουσιωδών συμφερόντων της χώρας.
Άρθρο 12
Συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει διεθνών κανόνων
(άρθρο 15 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Το παρόν δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις οι οποίες διέπονται από διαφορετικούς διαδικαστικούς
κανόνες και συνάπτονται δυνάμει:
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α) διεθνούς συμφωνίας, σύμφωνα με τη Συνθήκη Ε.Ε., μεταξύ της Ελλάδας και μιας ή περισσότερων χωρών
που δεν είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αφορά προμήθειες ή έργα που προορίζονται
για την από κοινού εκτέλεση ή εκμετάλλευση ενός έργου από τα υπογράφοντα κράτη ή υπηρεσίες που
προορίζονται για εκτέλεση ή εκμετάλλευση από κοινού ενός σχεδίου από τα υπογράφοντα κράτη. Η
συμφωνία ανακοινώνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
β) διεθνούς συμφωνίας η σύναψη της οποίας συνδέεται με τη στάθμευση στρατευμάτων και η οποία
αφορά ελληνικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις τρίτης χώρας.
γ) ειδικής διαδικασίας διεθνούς οργανισμού.
Άρθρο 13
Ειδικές εξαιρέσεις
(άρθρο 16 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες:
α) έχουν ως αντικείμενο την αγορά ή τη μίσθωση, με οποιουσδήποτε χρηματοδοτικούς όρους, γης,
υφισταμένων κτισμάτων ή άλλων ακινήτων ή αφορούν δικαιώματα επ' αυτών. Οι συμβάσεις
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών οι οποίες συνάπτονται ταυτόχρονα, πριν ή μετά τη σύμβαση αγοράς ή
μίσθωσης, υπό οιανδήποτε μορφή, διέπονται από το παρόν διάταγμα,
β) αφορούν την αγορά, ανάπτυξη, παραγωγή ή συμπαραγωγή προγραμμάτων που προορίζονται για
μετάδοση από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς καθώς και συμβάσεις για τον χρόνο μετάδοσης.
γ) αφορούν υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού,
δ) αφορούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σχετικές με την έκδοση, αγορά, πώληση και μεταβίβαση τίτλων
ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, ιδίως με διαδικασίες προμήθειας χρημάτων ή κεφαλαίων στις
αναθέτουσες αρχές καθώς και υπηρεσίες που παρέχονται από κεντρικές τράπεζες,
ε) αφορούν συμβάσεις εργασίας,
στ) αφορούν υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, πλην εκείνων το προϊόν των οποίων ανήκει αποκλειστικά
στην αναθέτουσα αρχή για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της, εφόσον η αμοιβή για την
παροχή της υπηρεσίας καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από την αρχή αυτή.
Άρθρο 14
Συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών
(άρθρο 17 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 5, οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στις
συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4.
Άρθρο 15
Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώματος
(άρθρο 18 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Το παρόν δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται από μια αναθέτουσα
αρχή σε άλλη αναθέτουσα αρχή ή ένωση αναθετουσών αρχών βάσει αποκλειστικού δικαιώματος που τους
παρέχεται δυνάμει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, εφόσον οι διατάξεις αυτές δεν αντιβαίνουν
στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 16
Συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας
(άρθρο 10 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ
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Σύμφωνα με το άρθρο 346 τηςΣ ΛΕΕ, το παρόν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται
στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, με εξαίρεση τις συμβάσεις στις οποίες εφαρμόζεται η Οδηγία
2009/81/ΕΚ (L 216). Το παρόν δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής
της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ δυνάμει των άρθρων 8,12 και 13 αυτής.
Άρθρο 17
Δημόσιες συμβάσεις και συμφωνίες - πλαίσια που συνάπτονται από τις κεντρικές αρχές προμηθειών
(άρθρο 11 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να εξασφαλίζουν έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες προσφεύγοντας σε
κεντρικές αρχές προμηθειών.
2. Οι αναθέτουσες αρχές που αποκτούν έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες προσφεύγοντας σε κεντρική αρχή
προμηθειών, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 10, θεωρείται ότι έχουν
τηρήσει τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον αυτές έχουν τηρηθεί από την κεντρική αρχή προμηθειών.
Άρθρο 18
Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ' αποκλειστικότητα
(άρθρο 19 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Η εκτέλεση συμβάσεων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών μπορεί να πραγματοποιείται στο πλαίσιο
προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας, όταν η πλειοψηφία των ενδιαφερόμενων εργαζομένων
είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία λόγω της φύσης ή βαρύτητας των ειδικών αναγκών τους δεν
μπορούν να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα υπό κανονικές συνθήκες. Στην περίπτωση αυτή, η
προκήρυξη του διαγωνισμού θα πρέπει να μνημονεύει την παρούσα διάταξη.
Άρθρο 19
Συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ Α
(άρθρο 20 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι συμβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες αναφερόμενες στο Παράρτημα ΙΙ Α συνάπτονται
σύμφωνα με τα άρθρα 22 έως 37 και 40 έως 55.
Άρθρο 20
Συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ Β
(άρθρο 21 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Η σύναψη των συμβάσεων που έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα ΙΙ Β, ρυθμίζεται από το άρθρο 53 και το άρθρο 29, παράγραφος 4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται
οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Άρθρο 21
Μεικτές συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ΙΙ Α και ΙΙ Β
(άρθρο 22 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες αναφερόμενες στο Παράρτημα ΙΙ Α και υπηρεσίες
αναφερόμενες στο Παράρτημα ΙΙ Β, συνάπτονται σύμφωνα με τα άρθρα 22 έως 37 και 40 έως 55, όταν η
αξία των υπηρεσιών του Παραρτήματος ΙΙ Α υπερβαίνει την αξία των υπηρεσιών του Παραρτήματος ΙΙ Β.
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η σύμβαση συνάπτεται σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 29 παράγραφος 4.
Άρθρο 22
Χρήση των ανοικτών, κλειστών και με διαπραγμάτευση διαδικασιών και του ανταγωνιστικού διαλόγου
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(άρθρο 28 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Οι αναθέτουσες αρχές συνάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στην ανοικτή διαδικασία ή στην
κλειστή διαδικασία. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβαίνουν στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων
προμηθειών ή υπηρεσιών με τη χρήση ανταγωνιστικού διαλόγου, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του
άρθρου 23. Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται στα άρθρα 24 και 25, μπορούν να
προσφεύγουν στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, με ή χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.
Άρθρο 23
Ανταγωνιστικός διάλογος
(άρθρο 29 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Σε περίπτωση ιδιαίτερα πολύπλοκων συμβάσεων, η αναθέτουσα αρχή, εφόσον κρίνει ότι η
χρησιμοποίηση της ανοικτής ή της κλειστής διαδικασίας δεν επιτρέπει την ανάθεση της σύμβασης, μπορεί
να προσφεύγει στον ανταγωνιστικό διάλογο σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η ανάθεση της δημόσιας
σύμβασης πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς.
2. Οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν σχετική προκήρυξη διαγωνισμού. Με την προκήρυξη ή και τα τεύχη
του διαγωνισμού γνωστοποιούν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους.
3. Οι αναθέτουσες αρχές προβαίνουν, με τους υποψήφιους που επελέγησαν σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 42 έως 50, σε διάλογο, σκοπός του οποίου είναι η διερεύνηση και ο προσδιορισμός των μέσων που
μπορούν να ικανοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες τους. Αντικείμενο του διαλόγου μπορεί να
αποτελούν όλες οι πτυχές της σύμβασης.
Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, οι αναθέτουσες αρχές εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση όλων των
προσφερόντων. Ειδικότερα, υποχρεούνται να μην παρέχουν, κατά τρόπο που δημιουργεί διακρίσεις,
πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν ορισμένους προσφέροντες σε σχέση με άλλους.
Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτουν στους λοιπούς συμμετέχοντες τις προτεινόμενες
λύσεις ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβασθεί από υποψήφιο συμμετέχοντα, χωρίς τη
συ-γκατάθεσή του.
4. Στην προκήρυξη ή τα συνοδευτικά τεύχη μπορεί να προβλέπεται ότι η διαδικασία διεξάγεται σε
διαδοχικές φάσεις, ώστε να μειώνεται ο αριθμός των λύσεων που εξετάζονται κατά τις διαδοχικές φάσεις
του διαλόγου, κατ' εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης.
5. Η αναθέτουσα αρχή διεξάγει το διάλογο έως ότου μπορέσει να προσδιορίσει, μετά από συγκριτική
αξιολόγηση, την ή τις λύσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της.
6. Αφού κηρύξουν τη λήξη του διαλόγου και ενημερώσουν σχετικά τους συμμετέχοντες, οι αναθέτουσες
αρχές τους καλούν να υποβάλουν την τελική προσφορά τους, βάσει της ή των λύσεων που
προσδιορίσθηκαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου. Οι προσφορές αυτές πρέπει να περιέχουν όλα τα
απαιτούμενα και αναγκαία στοιχεία για την εκτέλεση των ζητούμενων προμηθειών ή υπηρεσιών.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη διευκρίνιση, συμπλήρωση ή προσαρμογή των προσφορών. Οι
διασαφηνίσεις, διευκρινίσεις, προσαρμογές ή συμπληρώσεις δεν μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την
τροποποίηση των βασικών στοιχείων της προσφοράς ή της πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών,
επιφέροντας διακρίσεις ή στρέβλωση του ανταγωνισμού.
7. Οι αναθέτουσες αρχές αξιολογούν τις προσφορές, όπως τις υπέβαλαν οι προσφέροντες, βάσει των
κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στην προκήρυξη και στα τεύχη του διαγωνισμού και επιλέγουν
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 51.
Εκείνος που έχει κριθεί ότι υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μπορεί να
καλείται από την αναθέτουσα αρχή να διευκρινίσει πτυχές της προσφοράς του ή να επιβεβαιώσει τις
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δεσμεύσεις που αυτή περιέχει, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιούνται ουσιώδη στοιχεία της
προσφοράς ή της πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών, με συνέπεια να στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός ή
να προκαλούνται διακρίσεις.
8. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στην οικεία προκήρυξη απονομή βραβείων ή καταβολή
χρηματικού ποσού στους συμμετέχοντες στο διάλογο.
Άρθρο 24
Διαδικασία με διαπραγμάτευση, με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού
(άρθρο 30 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας σε διαδικασία με
διαπραγμάτευση, αφού προηγηθεί δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Σε περίπτωση μη κανονικών προσφορών ή κατάθεσης προσφορών που είναι απαράδεκτες σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις, τηρουμένων των οριζομένων στις διατάξεις των άρθρων 28, 39 έως 52 και 55, έπειτα
από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία ή ανταγωνιστικό διάλογο, με την προϋπόθεση ότι οι αρχικοί όροι της
σύμβασης δεν τροποποιούνται ουσιωδώς.
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να μη δημοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισμού, εάν στη διαδικασία με
διαπραγμάτευση περιλαμβάνουν όλους τους προσφέρο-ντες που πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 43 έως
50 και οι οποίοι, κατά την ανοικτή ή κλειστή διαδικασία ή τον προηγηθέντα ανταγωνιστικό διάλογο,
υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές.
β) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν πρόκειται για έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες των οποίων η φύση ή
διάφοροι αστάθμητοι παράγοντες δεν επιτρέπουν το συνολικό προκαθορισμό των τιμών.
γ) Στον τομέα των υπηρεσιών, ιδίως κατά την έννοια της κατηγορίας 6 του Παραρτήματος ΙΙ Α και για
παροχές διανοητικής εργασίας, όπως η σύλληψη έργου, στο μέτρο που η φύση των προς παροχή εργασιών
δεν επιτρέπει τον καθορισμό με επαρκή ακρίβεια των προδιαγραφών της σύμβασης, ώστε να επιτρέπεται η
ανάθεσή της με επιλογή της καλύτερης προσφοράς, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν την ανοικτή ή
την κλειστή διαδικασία.
δ) στον τομέα των έργων, για τα έργα που εκτελούνται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, δοκιμής ή
τελειοποίησης και όχι για να εξασφαλίζουν την αποδοτικότητα ή την κάλυψη των δαπανών έρευνας και
ανάπτυξης.
2. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι αναθέτουσες αρχές διαπραγματεύονται με
τους προσφέροντες προκειμένου αυτοί να προσαρμόζουν τις προσφορές τους στους όρους της προκήρυξης
του διαγωνισμού, της συγγραφής υποχρεώσεων και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού και προκειμένου
να επιτευχθεί η καλύτερη προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1.
3. Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, οι αναθέτουσες αρχές εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση όλων
των προσφερόντων. Ειδικότερα, δεν παρέχουν, κατά τρόπο που να δημιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες
που ευνοούν ορισμένους προσφέροντες σε σχέση με άλλους.
4. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στην προκήρυξη ή στη συγγραφή υποχρεώσεων ότι η
διαδικασία με διαπραγμάτευση διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις ώστε να μειώνεται ο αριθμός των προς
διαπραγμάτευση προσφορών με την εφαρμογή των προβλεπόμενων κριτηρίων ανάθεσης.
Άρθρο 25
Διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού (άρθρο 31 οδηγίας
2004/18/ΕΚ)
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις τους προσφεύγοντας σε διαδικασία
με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1) Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών:
α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή καμία από τις
υποβληθείσες προσφορές δεν κρίνεται κατάλληλη, ή εάν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν
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τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική
έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από αίτημά της,
β) εάν, για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, η
σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα,
γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόμενης σε γεγονότα
απρόβλεπτα για τις ενδιαφερόμενες αναθέτουσες αρχές, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που
προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης
διαγωνισμού που αναφέρονται στο άρθρο 24. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για
την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους
ευθύνη.
2) Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
α) όταν τα σχετικά προϊόντα κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, πειραματισμού, μελέτης
ή ανάπτυξης, προκειμένου για ποσότητα που δεν εξασφαλίζει την εμπορική βιωσιμότητα του προϊόντος ή
την απόσβεση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης.
β) όταν αφορούν συμπληρωματικές παραδόσεις που πραγματοποιούνται από τον αρχικό προμηθευτή και
προορίζονται είτε για τη μερική ανανέωση προμηθειών ή εγκαταστάσεων τρέχουσας χρήσης είτε για την
επέκταση υφιστάμενων προμηθειών ή εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προμηθευτή θα υποχρέωνε την
αναθέτουσα αρχή να προμηθευτεί υλικό με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι
ασυμβίβαστα ή προκαλούν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς τη χρήση και συντήρηση. Η διάρκεια
των εν λόγω συμβάσεων καθώς και των ανανεώσιμων συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, εκτός αν
συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, η συνδρομή των οποίων θα πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς,
γ) όταν πρόκειται για προμήθειες που είναι εισηγμένες και αγοράζονται σε χρηματιστήριο βασικών
προϊόντων
δ) όταν έχουν ως αντικείμενο προμήθεια ειδών, υπό ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, είτε από έναν προμηθευτή
που έπαυσε οριστικά την εμπορική δραστηριότητά του, είτε από τον σύνδικο ή τον εκκαθαριστή μιας
πτώχευσης ή αναγκαστικής εκκαθάρισης.
3) Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: όταν η σχετική σύμβαση έπεται διαγωνισμού μελετών
και πρέπει, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες, να ανατεθεί στο νικητή ή σε έναν από τους νικητές
του διαγωνισμού αυτού. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, όλοι οι νικητές του διαγωνισμού καλούνται να
συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις.
4) Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις έργων και υπηρεσιών:
α) όταν αφορούν συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχικώς
κατακυρωθείσα μελέτη ούτε στην αρχική σύμβαση και τα οποία, λόγω μη προβλέψιμων περιστάσεων,
κατέστησαν αναγκαία για την εκτέλεση των εργασιών ή της υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στην αρχική
σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον οικονομικό φορέα που εκτελεί τις υπηρεσίες
αυτές ή την υπηρεσία αυτή, εφόσον τα συμπληρωματικά έργα ή οι υπηρεσίες είτε δεν μπορούν, από
τεχνική ή οικονομική άποψη, να διαχωρισθούν από την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα
προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές είτε μπορούν να διαχωρισθούν από την εκτέλεση της αρχικής
σύμβασης, πλην όμως είναι απόλυτα αναγκαία για την ολοκλήρωσή της. Το σωρευτικό ποσό των
συναπτομένων συμβάσεων συμπληρωματικών έργων ή υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50%
του ποσού της αρχικής σύμβασης?
β) όταν έχουν ως αντικείμενο νέα έργα ή υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων έργων ή
υπηρεσιών που ανατέθηκαν στον οικονομικό φορέα ανάδοχο της αρχικής σύμβασης από τις ίδιες
αναθέτουσες αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα έργα ή οι υπηρεσίες είναι σύμφωνες με μία βασική
μελέτη που αποτέλεσε αντικείμενο αρχικής σύμβασης και η οποία έχει συναφθεί σύμφωνα με την ανοικτή
ή την κλειστή διαδικασία.
Η δυνατότητα προσφυγής στη διαδικασία αυτή πρέπει να επισημαίνεται ήδη κατά την αρχική προκήρυξη
διαγωνισμού, και το συνολικό προβλεπόμενο ποσό για τη συνέχιση των εργασιών ή υπηρεσιών λαμβάνεται
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υπόψη από τις αναθέτουσες αρχές κατά την εφαρμογή του άρθρου 6. Προσφυγή στη διαδικασία αυτή
επιτρέπεται μόνο επί μια τριετία μετά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης.
Άρθρο 26
Συμφωνίες – πλαίσια
(άρθρο 32 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσια.
2. Για τη σύναψη μιας συμφωνίας-πλαισίου, οι αναθέτουσες αρχές ακολουθούν τους διαδικαστικούς
κανόνες που ορίζονται στο παρόν διάταγμα σε όλα τα στάδια έως την ανάθεση των συμβάσεων που
βασίζονται στην εν λόγω συμφωνία-πλαίσιο. Η επιλογή των συμβαλλομένων στη συμφωνία-πλαίσιο γίνεται
κατ' εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 51.
Οι συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνία-πλαίσιο συνάπτονται σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται μόνο μεταξύ των αναθετουσών
αρχών και των οικονομικών φορέων που ήταν εξ αρχής συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας-πλαισίου.
Κατά τη σύναψη των συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο, τα μέρη δεν μπορούν σε καμία
περίπτωση να επιφέρουν ουσιαστικές τροποποιήσεις στους όρους της συμφωνίας-πλαισίου, ιδίως στην
περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3.
Η διάρκεια μιας συμφωνίας-πλαισίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη, εκτός εξαιρετικών
περιπτώσεων που δικαιολογούνται ειδικώς, ιδίως λόγω του αντικειμένου της συμφωνίας - πλαισίου.
Οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να προσφεύγουν στις συμφωνίες - πλαίσια καταχρηστικά ή κατά τρόπο
που να εμποδίζει, περιορίζει ή νοθεύει τον ανταγωνισμό.
3. Όταν συνάπτεται μια συμφωνία-πλαίσιο με ένα μόνο οικονομικό φορέα, οι συμβάσεις που βασίζονται σ'
αυτή τη συμφωνία-πλαίσιο ανατίθενται σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο. Για
τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να διαβουλεύονται γραπτώς με τον
φορέα, ζητώντας, εν ανάγκη, να ολοκληρώσει την προσφορά του.
4. Όταν συνάπτεται μια συμφωνία-πλαίσιο με περισσότερους οικονομικούς φορείς, αυτοί πρέπει να είναι
τουλάχιστον τρεις (3), εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια
επιλογής ή/και αποδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται στα κριτήρια ανάθεσης.
Η ανάθεση των συμβάσεων αυτών, μπορεί να γίνεται:
- είτε με εφαρμογή των όρων που καθορίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο χωρίς νέο διαγωνισμό,
- είτε, όταν δεν έχουν καθορισθεί όλοι οι όροι στη συμφωνία-πλαίσιο, αφού επαναδιαγωνισθούν τα μέρη
βάσει των ιδίων όρων, εν ανάγκη διευκρινίζοντας τους όρους αυτούς, και, ενδεχομένως, άλλων όρων που
επισημαίνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων της συμφωνίας-πλαισίου, σύμφωνα με την ακόλουθη
διαδικασία:
α) Για κάθε σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί, οι αναθέτουσες αρχές διαβουλεύονται γραπτώς με τους
οικονομικούς φορείς που είναι ικανοί να εκτελέσουν το αντικείμενο της σύμβασης.
β) Οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν επαρκή προθεσμία για την υποβολή των προσφορών των σχετικών με
κάθε σύμβαση, λαμβανομένων υπόψη παραμέτρων, όπως η πολυπλοκότητα του αντικειμένου της
σύμβασης και ο απαραίτητος χρόνος για τη διαβίβαση των προσφορών.
γ) Οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς και το περιε-χόμενό τους πρέπει να παραμένει εμπιστευτικό έως
την εκπνοή της τασσόμενης προθεσμίας απάντησης.
δ) Η ανάθεση κάθε σύμβασης γίνεται στον προσφέ-ροντα που υπέβαλε την καλύτερη προσφορά βάσει των
κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στη συγγραφή υποχρεώσεων της συμφωνίας-πλαισίου.
Άρθρο 27
Δυναμικά συστήματα αγορών
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(άρθρο 33 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν σε δυναμικά συστήματα αγορών.
2. Κατά την εφαρμογή δυναμικού συστήματος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές ακολουθούν τους κανόνες
της ανοικτής διαδικασίας σε όλες τις φάσεις της, μέχρι την ανάθεση των συμβάσεων στο πλαίσιο αυτού του
συστήματος. Στο σύστημα γίνονται δεκτοί όλοι οι προσφέροντες, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια επιλογής
και έχουν υποβάλει ενδεικτική προσφορά σύμφωνη προς τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη
του διαγωνισμού. Οι ενδεικτικές προσφορές μπορούν να βελτιώνονται οποιαδήποτε στιγμή, υπό τον όρο
ότι εξακολουθούν να συνάδουν προς τη συγγραφή υποχρεώσεων. Για την εφαρμογή του συστήματος και τη
σύναψη των δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο του συστήματος, οι αναθέτουσες αρχές χρησιμοποιούν
αποκλειστικώς ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφοι 2 έως 5.
3. Προκειμένου να προβούν στην εφαρμογή του δυναμικού συστήματος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές:
α) Δημοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισμού, αναφέροντας ότι πρόκειται για δυναμικό σύστημα αγορών.
β) Διευκρινίζουν, μεταξύ άλλων, στη συγγραφή υποχρεώσεων τη φύση των προβλεπόμενων αγορών που
αποτελούν αντικείμενο αυτού του συστήματος, καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν
το σύστημα αγορών, τον χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τις τεχνικές διευθετήσεις και
προδιαγραφές της σύνδεσης.
γ) Προσφέρουν ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση με ηλεκτρονικά μέσα στη συγγραφή υποχρεώσεων
καθώς και σε κάθε άλλο συμπληρωματικό έγγραφο του διαγωνισμού, ήδη από τη δημοσίευση της
προκήρυξης έως τη λήξη του συστήματος. Στην προκήρυξη μνημονεύεται η ηλεκτρονική διεύθυνση, στην
οποία μπορούν να μελετώνται αυτά τα έγγραφα.
4. Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν, καθ' όλη τη διάρκεια του δυναμικού συστήματος αγορών, τη
δυνατότητα σε κάθε οικονομικό φορέα να υποβάλει ενδεικτική προσφορά, με σκοπό να γίνει δεκτός στο
σύστημα, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει η παράγραφος 2. Ολοκληρώνουν την αξιολόγηση εντός
μέγιστης προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, που αρχίζει από την υποβολή της ενδεικτικής προσφοράς.
Μπορούν, ωστόσο, να παρατείνουν την περίοδο αξιολόγησης, εφόσον, εν τω μεταξύ, δεν έχει υπάρξει
άλλος διαγωνισμός.
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει, το ταχύτερο δυνατόν, τον προσφέροντα ο οποίος αναφέρεται στο πρώτο
εδάφιο, σχετικά με την αποδοχή του στο δυναμικό σύστημα αγορών ή την απόρριψη της ενδεικτικής
προσφοράς του.
5. Κάθε συγκεκριμένη σύμβαση πρέπει να αποτελεί αντικείμενο διαγωνισμού. Πριν από το διαγωνισμό, οι
αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν απλουστευμένη προκήρυξη διαγωνισμού, με την οποία καλούν όλους
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν ενδεικτική προσφορά, σύμφωνα με την
παράγραφο 4, εντός δεκαπενθήμερης τουλάχιστον προθεσμίας αρχομένης από την ημερομηνία αποστολής
της απλουστευμένης προκήρυξης. Οι αναθέτουσες αρχές προχωρούν στον διαγωνισμό μόνο μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των ενδεικτικών προσφορών που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα.
6. Οι αναθέτουσες αρχές καλούν τους προσφέροντες, που έχουν γίνει δεκτοί στο σύστημα, να υποβάλουν
προσφορά για κάθε συγκεκριμένη σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί στο πλαίσιο του συστήματος. Για
το σκοπό αυτό, τάσσουν επαρκή προθεσμία για την υποβολή των προσφορών.
Οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τη σύμβαση στον προσφέροντα, ο οποίος υπέβαλε την καλύτερη
προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης που επισημαίνονται στην προκήρυξη διαγωνισμού για την
έναρξη εφαρμογής του δυναμικού συστήματος αγορών. Τα κριτήρια αυτά μπορούν να προσδιορίζονται
στην πρόσκληση η οποία αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.
7. Η διάρκεια ενός δυναμικού συστήματος αγορών δεν μπορεί να υπερβαίνει την τετραετία, εκτός από
εξαιρετικές περιπτώσεις ειδικώς αιτιολογημένες.
8. Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιτρέπεται να προσφεύγουν στο σύστημα αυτό κατά τρόπο ο οποίος να
εμποδίζει, περιορίζει ή στρεβλώνει τον ανταγωνισμό.
9. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ή οι συμμετέχοντες στο σύστημα δεν επιβαρύνονται με έξοδα
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διεκπεραίωσης.
Άρθρο 28
Χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών
(άρθρο 54 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.
2. Στις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες, στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο
24 παράγραφος 1 σημείο α), οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποφασίζουν, πριν από την ανάθεση μιας
δημόσιας σύμβασης, τη διεξαγωγή ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, όταν οι όροι και εν γένει οι
προδιαγραφές της σύμβασης μπορούν να καθορισθούν με ακρίβεια. Με τους ίδιους όρους, ο ηλεκτρονικός
πλειστηριασμός μπορεί να χρησιμοποιείται κατά το νέο διαγωνισμό μεταξύ των μερών μιας συμφωνίαςπλαισίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίπτωση, καθώς και
κατά τον διαγωνισμό για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών
που προβλέπει το άρθρο 27.
3. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός αφορά είτε μόνον τις τιμές, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται στην
κατώτερη τιμή, είτε τις τιμές ή/και τις αξίες των στοιχείων των προσφορών που επισημαίνονται στη
συγγραφή υποχρεώσεων, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά.
4. Όταν οι αναθέτουσες αρχές αποφασίζουν να κάνουν χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, το
αναφέρουν στην προκήρυξη διαγωνισμού. Η συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις
εξής πληροφορίες:
α) τα στοιχεία, οι αξίες των οποίων αποτελούν αντικείμενο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, εφόσον τα
εν λόγω στοιχεία είναι προσδιορίσιμα ποσοτικώς, κατά τρόπο ώστε να εκφράζονται σε αριθμούς ή
ποσοστά,
β) τα ενδεχόμενα όρια των αξιών που μπορούν να υποβάλλονται, όπως αυτά προκύπτουν από τις
προδιαγραφές του αντικειμένου της σύμβασης,
γ) τις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση των προσφερόντων κατά τη διάρκεια του ηλεκτρονικού
πλειστηριασμού και το χρονικό σημείο κατά το οποίο τίθενται στη διάθεσή τους,
δ) τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού,
ε) τους όρους, υπό τους οποίους οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους, ιδίως τις
ελάχιστες διαφοροποιήσεις που, ενδεχομένως, απαιτούνται για την υποβολή προσφορών,
στ) τις κατάλληλες πληροφορίες για το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα, τον τρόπο και τις τεχνικές
προδιαγραφές της σύνδεσης.
5. Προτού προβούν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, οι αναθέτουσες αρχές διενεργούν μια πρώτη πλήρη
αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με το επιλεγμένο κριτήριο ή τα επιλεγμένα κριτήρια ανάθεσης.
Οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές προσφορές καλούνται ταυτόχρονα με τη χρήση
ηλεκτρονικών μέσων να υποβάλουν νέες τιμές ή/και νέες αξίες. Η πρόσκληση περιέχει όλες τις κατάλληλες
πληροφορίες για τη σύνδεσή τους σε ατομική βάση με το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα και
προσδιορίζει την ημερομηνία και την ώρα έναρξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Ο ηλεκτρονικός
πλειστηριασμός μπορεί να διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν είναι
δυνατόν να αρχίζει προτού παρέλθουν δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την αποστολή των προσκλήσεων.
6. Όταν γίνεται η ανάθεση με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η
πρόσκληση συνοδεύεται από το αποτέλεσμα της πλήρους αξιολόγησης της προσφοράς του οικείου
προσφέρο-ντος, η οποία γίνεται σύμφωνα με τη στάθμιση που προβλέπεται στο άρθρο 51 παράγραφος 2
πρώτο εδάφιο. Στην πρόσκληση αναφέρεται επίσης ο μαθηματικός τύπος, βάσει του οποίου καθορίζεται
κατά τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, η αυτόματη κατάταξη σε συνάρτηση με τις νέες υποβαλλόμενες τιμές
ή/και τις νέες αξίες. Ο μαθηματικός αυτός τύπος εκφράζει τη σχετική στάθμιση του κάθε κριτηρίου που έχει
επιλεγεί για τον καθορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, όπως η στάθμιση
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αυτή αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων. Προς τούτο, οι
ενδεχόμενες διακυμάνσεις («ψαλίδες») πρέπει να εκφράζονται εκ των προτέρων με συγκεκριμένες τιμές.
Στην περίπτωση που επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, πρέπει να προβλέπεται χωριστός μαθηματικός
τύπος για κάθε εναλλακτική προσφορά.
7. Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν
συνεχώς και αμέσως σε όλους τους προσφέροντες τις πληροφορίες εκείνες που τους δίνουν τη δυνατότητα
να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή την αντίστοιχη κατά-ταξή τους. Μπορούν επίσης να γνωστοποιούν και άλλες
πληροφορίες σχετικά με άλλες τιμές ή αξίες που υποβάλλονται, υπό τον όρο ότι αυτό προβλέπεται στη
συγγραφή υποχρεώσεων. Μπορούν επίσης, ανά πάσα στιγμή, να ανακοινώνουν τον αριθμό των
συμμετεχόντων σε κάθε φάση του πλειστηριασμού. Αντιθέτως, δεν επιτρέπεται απολύτως να
γνωστοποιούν την ταυτότητα των προσφερόντων, κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων φάσεων του
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.
8. Οι αναθέτουσες αρχές περατώνουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό σύμφωνα με έναν ή περισσότερους
από τους ακόλουθους τρόπους:
α) Επισημαίνουν, στην πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό, την ημερομηνία και την ώρα λήξης της
διαδικασίας.
β) Όταν δεν λαμβάνουν πλέον νέες τιμές ή νέες αξίες που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σχετικά με
τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Στην περίπτωση αυτή, οι αναθέτουσες αρχές προσδιορίζουν στην
πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό, την προθεσμία που θα τηρήσουν μετά την παραλαβή της
τελευταίας υποβολής προτού περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό.
γ) Όταν οι φάσεις του πλειστηριασμού, όπως καθορίζονται στην πρόσκληση συμμετοχής στον
πλειστηριασμό, έχουν όλες πραγματοποιηθεί.
Όταν οι αναθέτουσες αρχές αποφασίζουν να περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό σύμφωνα με το
σημείο γ), ενδεχομένως σε συνδυασμό με το σημείο β), η πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό
προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα κάθε φάσης του πλειστηριασμού.
9. Μετά την περάτωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τη σύμβαση
σύμφωνα με το άρθρο 51, σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

10. Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό καταχρηστικά
ή κατά τρόπο που να εμποδίζει, να περιορίζει ή να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό ή να τροποποιεί το
αντικείμενο της σύμβασης, όπως αυτό έχει καθορισθεί στην προκήρυξη του διαγωνισμού και
προσδιορισθεί στη συγγραφή υποχρεώσεων.
Άρθρο 28Α
Συμβάσεις δημοσίων έργων: ειδικοί κανόνες που αφορούν την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών
(άρθρο 34 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Στην περίπτωση δημοσίων συμβάσεων με αντικείμενο τη μελέτη και την κατασκευή συγκροτήματος
κοινωνικών κατοικιών, για τις οποίες, λόγω της σπουδαιότητας, του πολύπλοκου της κατασκευής και της
προβλεπόμενης διάρκειας των έργων, το σχέδιο πρέπει να καταρτίζεται εξ αρχής σε στενή συνεργασία, στα
πλαίσια ομάδας αποτελούμενης από εκπροσώπους των αναθετουσών αρχών, εμπειρογνώμονες και τον
εργολήπτη που πρόκειται να επιφορτισθεί με την εκτέλεση των έργων, μπορεί να εφαρμόζεται ειδική
διαδικασία ανάθεσης προκειμένου να επιλέγεται ο καταλληλότερος προς ένταξη στην ομάδα εργολήπτης.
Ειδικότερα, οι αναθέτουσες αρχές περιλαμβάνουν στην προκήρυξη του διαγωνισμού την κατά το δυνατόν
ακριβέστερη περιγραφή των έργων, ώστε οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες να είναι σε θέση να
διαμορφώνουν σαφή ιδέα περί του προς εκτέλεση έργου. Επιπλέον, οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στην
εν λόγω προκήρυξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 43 έως 50 κριτήρια ποιοτικής επιλογής, τους
προσωπικούς, τεχνικούς, οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς όρους τους οποίους πρέπει να πληρούν οι
υποψήφιοι. Όταν προσφεύγουν στη διαδικασία αυτή, οι αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν τα άρθρα 3, 29,
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30, 32, 33, 35, 36, 37 και 43 έως 50.
Άρθρο 29
Προκηρύξεις
(άρθρο 35 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ
1. Οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν μέσω προκαταρκτικής προκήρυξης, η οποία δημοσιεύεται από την
Επιτροπή ή από τις ίδιες, στο «προφίλ αγοραστή», που αναφέρεται στο Παράρτημα VIII, σημείο 2, στοιχείο
β):
α) όταν πρόκειται για προμήθειες, την εκτιμώμενη συνολική αξία των συμβάσεων ή των συμφωνιών πλαισίων, ανά ομάδες προϊόντων, τις οποίες προτίθενται να συνάψουν κατά τους δώδεκα (12) επόμενους
μήνες, εφόσον το συνολικό εκτιμώμενο ποσό, λαμβανομένων υπόψη των άρθρων 6 και 8, ισούται με ή
υπερβαίνει τα 750.000 ευρώ. Οι ομάδες των προϊόντων καθορίζονται από τις αναθέτουσες αρχές με
παραπομπή στην ονοματολογία CPV,
β) όταν πρόκειται για υπηρεσίες, την εκτιμώμενη συνολική αξία των συμβάσεων ή των συμφωνιώνπλαισίων, για καθεμία από τις απαριθμούμενες στο Παράρτημα ΙΙ A κατηγορίες υπηρεσιών, τις οποίες
προτίθενται να συνάψουν κατά τους δώδεκα (12) επόμενους μήνες, εφόσον το εν λόγω εκτιμώμενο
συνολικό ποσό, λαμβανομένων υπόψη των άρθρων 6 και 8, ισούται με ή υπερβαίνει τα 750.000 ευρώ.
γ) όταν πρόκειται για έργα, τα βασικά χαρακτηριστικά των συμβάσεων ή των συμφωνιών-πλαισίων τις
οποίες προτίθενται να συνάψουν, τα εκτιμώμενα ποσά των οποίων ισούνται με ή υπερβαίνουν το
κατώτατο όριο που αναφέρεται στο άρθρο 6, λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 8.
Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στα σημεία α) και β) αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή
δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή», το ταχύτερο δυνατόν μετά την έναρξη του οικονομικού έτους.
Η προκήρυξη που αναφέρεται στο σημείο γ) αποστέλλεται στην Επιτροπή ή δημοσιεύεται στο «προφίλ
αγοραστή», το ταχύτερο δυνατόν, μετά από τη λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του προγράμματος στο
οποίο εντάσσονται οι συμβάσεις έργων ή οι συμφωνίες-πλαίσια τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές
προτίθενται να συνάψουν.
Οι αναθέτουσες αρχές που δημοσιεύουν την προκαταρκτική προκήρυξη στο «προφίλ αγοραστή»,
αποστέλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ηλεκτρονικό τρόπο, σύμφωνα με τη μορφή και τις λεπτομέρειες
διαβίβασης που προβλέπονται στο Παράρτημα VIII σημείο 3, ειδοποίηση, με την οποία ανακοινώνουν τη
δημοσίευση προκαταρκτικής προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή».
Η δημοσίευση των προκηρύξεων που αναφέρονται στα σημεία α), β) και γ) είναι υποχρεωτική μόνο στις
περιπτώσεις που οι αναθέτουσες αρχές ασκούν το δικαίωμά τους να μειώσουν τις προθεσμίες για την
παραλαβή των προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 32, παράγραφος 4.
Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.
2. Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να συνάψουν δημόσια σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο,
προσφεύγοντας σε διαδικασία ανοικτή, κλειστή ή, υπό τους προβλεπόμενους στο άρθρο 24 όρους, σε
διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, ή, υπό τους προβλεπόμενους στο
άρθρο 23 όρους, σε ανταγωνιστικό διάλογο, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους με την έκδοση προκήρυξης
διαγωνισμού.
3. Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να εφαρμόσουν δυναμικό σύστημα αγορών, γνωστοποιούν την
πρόθεσή τους με την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού. Επίσης, οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να
συνάψουν δημόσια σύμβαση βάσει δυναμικού συστήματος αγορών, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους μέσω
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απλουστευμένης προκήρυξης διαγωνισμού.
4. Οι αναθέτουσες αρχές που έχουν συνάψει μια δημόσια σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο, αποστέλλουν
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προκήρυξη με τα αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης το αργότερο
σαράντα οκτώ (48) ημέρες μετά τη σύναψη της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαισίου. Στην περίπτωση
συμφωνιών-πλαισίων που έχουν συναφθεί σύμφωνα με το άρθρο 26, οι αναθέτουσες αρχές
απαλλάσσονται από την αποστολή προκήρυξης με τα αποτελέσματα της σύναψης κάθε σύμβασης που
βασίζεται στη συμφωνία-πλαίσιο. Οι αναθέτουσες αρχές αποστέλλουν προκήρυξη με τα αποτελέσματα της
σύναψης των συμβάσεων που βασίζονται σε δυναμικό σύστημα αγορών, το αργότερο σαράντα οκτώ (48)
ημέρες μετά τη σύναψη κάθε σύμβασης. Μπορούν, ωστόσο, να συγκεντρώνουν τις προκηρύξεις αυτές σε
τριμηνιαία βάση. Σε αυτή την περίπτωση, αποστέλλουν τις εν λόγω συγκεντρωμένες προκηρύξεις το
αργότερο σαράντα οκτώ (48) ημέρες μετά τη λήξη εκάστου τριμήνου.
Στην περίπτωση των δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ Β, οι
αναθέτουσες αρχές διευκρινίζουν στην προκήρυξη εάν επιτρέπουν τη δημοσίευσή τους. Για τις συμβάσεις
αυτές, η Επιτροπή καταρτίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 77 παράγραφος 2
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, τους κανόνες για τη σύνταξη στατιστικών εκθέσεων με βάση τις προκηρύξεις
αυτές καθώς και για τη δημοσίευση των εκθέσεων αυτών.
Ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαισίου μπορούν να μην
δημοσιεύονται, όταν η γνωστοποίησή τους μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων,
είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, ή μπορεί να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα δημοσίων
ή ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ αυτών.
Άρθρο 30
Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων
(άρθρο 36 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Οι προκηρύξεις περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα VII A καθώς και κάθε
πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη από την αναθέτουσα αρχή, χρησιμοποιώντας τα
τυποποιημένα έντυπα που εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο
άρθρο 77 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, διαδικασία.
2. Οι προκηρύξεις που αποστέλλονται από τις αναθέτουσες αρχές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαβιβάζονται
είτε με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Παράρτημα VIII σημείο 3, είτε με άλλα μέσα.
Στην περίπτωση της επισπευδόμενης διαδικασίας που περιγράφεται στο άρθρο 32 παράγραφος 8, οι
προκηρύξεις πρέπει να αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με όσα
μνημονεύονται στο Παράρτημα VIII σημείο 3.
Οι προκηρύξεις δημοσιεύονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά δημοσίευσης που αναφέρονται στο
Παράρτημα VIII σημείο 1, στοιχεία α) και β).
3. Οι προκηρύξεις που καταρτίζονται και αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, στη μορφή και σύμφωνα με
τις λεπτομέρειες διαβίβασης του παραρτήματος VIII σημείο 3, δημοσιεύονται το πολύ πέντε ημέρες μετά
την αποστολή τους.
Όταν οι προκηρύξεις δεν αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, στη μορφή και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες
διαβίβασης του παραρτήματος VIII σημείο 3, δημοσιεύονται το αργότερο 12 ημέρες μετά την αποστολή
τους ή, στην περίπτωση της επισπευδόμενης διαδικασίας του άρθρου 32 παράγραφος 8, το αργότερο πέντε
ημέρες μετά την αποστολή τους.
4. Οι προκηρύξεις διαγωνισμού δημοσιεύονται αναλυτικά στην ελληνική γλώσσα. Αυθεντικό θεωρείται
μόνο το κείμενο που δημοσιεύεται στη γλώσσα αυτή. Περίληψη των σημαντικότερων στοιχείων κάθε
προκήρυξης δημοσιεύεται και στις λοιπές επίσημες γλώσσες. Τα έξοδα δημοσίευσης των προκηρύξεων
αυτών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβαρύνουν την Κοινότητα.
5. Οι προκηρύξεις και το περιεχόμενό τους δεν μπορούν να δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο πριν από την
ημερομηνία της αποστολής τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι προκηρύξεις που δημοσιεύονται σε εθνικό
επίπεδο δεν πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες διαφορετικές από εκείνες που περιέχονται στις
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προκηρύξεις που αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή»
σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, πρέπει δε να αναφέρουν την ημερομηνία
αποστολής της σχετικής ειδοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή της δημοσίευσης στο «προφίλ
αγοραστή». Οι προκαταρκτικές προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» πριν από την
αποστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ειδοποίησης με την οποία ανακοινώνεται η δημοσίευσή τους με τη
μορφή αυτή, πρέπει δε να αναφέρουν την ημερομηνία της αποστολής.
6. Το περιεχόμενο των προκηρύξεων που δεν αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, περιορίζεται σε περίπου
εξακόσιες πενήντα (650) λέξεις.
7. Οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να αποδεικνύουν την ημερομηνία αποστολής των προκηρύξεων.
8. Η Επιτροπή χορηγεί στην αναθέτουσα αρχή βεβαίωση της δημοσίευσης των πληροφοριών που της
διαβίβασε, αναφέροντας την ημερομηνία της εν λόγω δημοσίευσης. Η βεβαίωση αυτή συνιστά απόδειξη
της πραγματοποίησης της δημοσίευσης.
Άρθρο 31
Μη υποχρεωτική δημοσίευση
(άρθρο 37 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να δημοσιεύουν σύμφωνα με το άρθρο 30 προκηρύξεις για δημόσιες
συμβάσεις, οι οποίες δεν υπόκεινται στην υποχρεωτική δημοσίευση που προβλέπεται στις διατάξεις του
παρόντος.
Άρθρο 32
Προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών
(άρθρο 38 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
1. Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, οι
αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν υπόψη, ιδίως, το πολύπλοκο της σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται
για την προετοιμασία των προσφορών, με την επιφύλαξη των ελάχιστων προθεσμιών που καθορίζονται στο
παρόν άρθρο.
2. Στις ανοικτές διαδικασίες, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε πενήντα δύο
(52) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού.
3. Στις κλειστές διαδικασίες, στις οριζόμενες στο άρθρο 24 διαδικασίες με διαπραγμάτευση με δημοσίευση
προκήρυξης διαγωνισμού και στον ανταγωνιστικό διάλογο:
α) η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ανέρχεται σε τριάντα επτά (37) ημέρες από
την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού,
β) στις κλειστές διαδικασίες, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε σαράντα (40)
ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης.
4. Στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες αρχές έχουν δημοσιεύσει προκαταρκτική προκήρυξη, η ελάχιστη
προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και στην παράγραφο 3
εδάφιο β), μπορεί, κατά γενικό κανόνα, να περιορίζεται σε τριάντα έξι (36) ημέρες, αλλά δεν είναι σε καμία
περίπτωση μικρότερη των είκοσι δύο (22) ημερών.
Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού, προκειμένου για
ανοικτή διαδικασία, και από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών,
προκειμένου για κλειστή διαδικασία.
Η βραχύτερη προθεσμία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο μπορεί να τάσσεται, υπό την προϋπόθεση ότι
η προκαταρκτική προκήρυξη έχει περιλάβει όλες τις πληροφορίες, οι οποίες απαιτούνται στην προκήρυξη
διαγωνισμού που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VII A, εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες
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κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης, και η προκαταρκτική προκήρυξη έχει αποσταλεί προς δημοσίευση
μεταξύ ενός ελάχιστου διαστήματος πενήντα δύο (52) ημερών έως ενός μέγιστου διαστήματος δώδεκα (12)
μηνών πριν από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού.
5. Όταν οι προκηρύξεις καταρτίζονται και αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τη μορφή και
τις λεπτομέρειες διαβίβασης που προβλέπονται στο Παράρτημα VIII σημείο 3, οι προθεσμίες παραλαβής
των προσφορών που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 4, για τις ανοικτές διαδικασίες, και η προθεσμία
παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής που ορίζεται στην παράγραφο 3 εδάφιο α), για τις κλειστές και με
διαπραγμάτευση διαδικασίες και τον ανταγωνιστικό διάλογο, μπορούν να συντμηθούν κατά επτά (7)
ημέρες.
6. Σύντμηση κατά πέντε (5) ημέρες των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών που ορίζονται στην
παράγραφο 2 και στην παράγραφο 3 εδάφιο β), είναι δυνατή όταν η αναθέτουσα αρχή παρέχει, με
ηλεκτρονικό μέσο και από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης, σύμφωνα με το Παράρτημα VIII,
ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού,
προσδιορίζοντας στο κείμενο της προκήρυξης την ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία διατίθεται η εν λόγω
τεκμηρίωση. Η σύντμηση αυτή μπορεί να ορίζεται επιπλέον της μείωσης που προβλέπεται στην παράγραφο
5.
7. Όταν, για οποιοδήποτε λόγο, η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά τεύχη, έγγραφα ή
πληροφορίες δεν παρασχέθηκαν εντός των προθεσμιών που ορίζονται στα άρθρα 33 και 34, μολονότι
ζητήθηκαν εμπρόθεσμα, ή όταν οι προσφορές μπορούν να συνταχθούν μόνον έπειτα από επιτόπια
επίσκεψη ή εξέταση εγγράφων προσαρτημένων στη συγγραφή υποχρεώσεων, οι προθεσμίες παραλαβής
των προσφορών παρατείνονται, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να
λαμβάνουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για τη διατύπωση των προσφορών.
8. Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης
διαγωνισμού, που αναφέρονται στο άρθρο 24, όταν επείγοντες λόγοι καθιστούν αδύνατη την τήρηση των
ελάχιστων προθεσμιών που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν:
α) προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε
(15) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού, ή των δέκα (10) ημερών, εάν η
προκήρυξη απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τη μορφή και τις λεπτομέρειες διαβίβασης που
προβλέπονται στο Παράρτημα VIII σημείο 3
β) και στην περίπτωση των κλειστών διαδικασιών, η τασσόμενη προθεσμία παραλαβής των προσφορών δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης
υποβολής προσφορών.
Άρθρο 33
Ανοικτές διαδικασίες: Συγγραφή υποχρεώσεων, έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες
(άρθρο 39 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Στις ανοικτές διαδικασίες, όταν οι αναθέτουσες αρχές δεν παρέχουν, με ηλεκτρονικό μέσο σύμφωνα με
το άρθρο 32 παράγραφος 6, ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων, τα τεύχη
του διαγωνισμού και εν γένει σε όλα τα συμπληρωματικά έγγραφα, οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα
συμπληρωματικά έγγραφα αποστέλλονται στους οικονομικούς φορείς εντός έξι (6) ημερών από την
παραλαβή της σχετικής αίτησης χορήγησής τους, εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα πριν από
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
2. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά
έγγραφα γνωστοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές ή τις αρμόδιες υπηρεσίες το αργότερο έξι (6) ημέρες
πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών, εφόσον έχουν
ζητηθεί εμπρόθεσμα.
Άρθρο 34
Προσκλήσεις υποβολής προσφορών, συμμετοχής στον διάλογο ή διαπραγμάτευσης
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(άρθρο 40 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
1. Στις κλειστές διαδικασίες, στον ανταγωνιστικό διάλογο και στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με
δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, κατά την έννοια του άρθρου 24, οι αναθέτουσες αρχές προσκαλούν
ταυτοχρόνως και γραπτώς τους επιλεγέντες υποψηφίους να υποβάλουν τις προσφορές τους ή να
συμμετάσχουν σε διαπραγμάτευση ή, στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου, στον διάλογο.
2. Η πρόσκληση προς τους υποψηφίους αυτούς περιλαμβάνει είτε ένα αντίτυπο της συγγραφής
υποχρεώσεων ή του περιγραφικού εγγράφου και όλων των συμπληρωματικών εγγράφων είτε αναφορά
στον τρόπο πρόσβασης στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα άλλα έγγραφα που αναφέρονται στην πρώτη
περίπτωση, όταν τίθενται σε άμεση διάθεση με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 6.
3. Όταν η συγγραφή υποχρεώσεων, το περιγραφικό έγγραφο ή/και τα συμπληρωματικά έγγραφα
βρίσκονται στη διάθεση φορέα διαφορετικού από την αναθέτουσα αρχή, στην πρόσκληση διευκρινίζεται η
διεύθυνση της υπηρεσίας, από την οποία μπορούν να ζητούνται τα εν λόγω έγγραφα και, η ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης αυτής καθώς και το ύψος και ο τρόπος πληρωμής του ποσού
που πρέπει να καταβληθεί για την απόκτηση των εν λόγω εγγράφων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες αποστέλλουν
τα έγγραφα αυτά στους οικονομικούς φορείς αμελλητί μετά την παραλαβή της αίτησής τους.
4. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγγραφή υποχρεώσεων, το περιγραφικό έγγραφο και
τα συμπληρωματικά έγγραφα γνωστοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές ή τις αρμόδιες υπηρεσίες το
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή των
προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση επισπευδόμενης κλειστής ή με
διαπραγμάτευση διαδικασίας, η προθεσμία αυτή ανέρχεται σε τέσσερις (4) ημέρες.
5. Επιπλέον, η πρόσκληση υποβολής προσφοράς, συμμετοχής στον διάλογο ή σε διαπραγμάτευση, περιέχει
τουλάχιστον:
α) παραπομπή στη δημοσιευμένη προκήρυξη του διαγωνισμού,
β) την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να
διαβιβάζονται και τη γλώσσα ή τις γλώσσες, στις οποίες πρέπει να συντάσσονται.
γ) στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, την ημερομηνία που έχει καθορισθεί και τη διεύθυνση
για την έναρξη της φάσης των διαβουλεύσεων, καθώς και τη γλώσσα ή τις γλώσσες που θα
χρησιμοποιηθούν,
δ) ένδειξη των εγγράφων που πρέπει ενδεχομένως να επισυνάπτονται, είτε για την τεκμηρίωση δηλώσεων
που πρέπει να είναι επαληθεύσιμες και στις οποίες ο υποψήφιος προβαίνει σύμφωνα με το άρθρο 42, είτε
για τη συμπλήρωση των πληροφοριών που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο, υπό τους ίδιους όρους με τους
προβλεπόμενους στα άρθρα 45 και 46, και
ε) τη στάθμιση των κριτηρίων ανάθεσης της σύμβασης ή, εφόσον συντρέχει λόγος, τη φθίνουσα σειρά
σπουδαιότητας αυτών των κριτηρίων, εάν δεν περιλαμβάνονται στην προκήρυξη διαγωνισμού, στη
συγγραφή υποχρεώσεων ή στο περιγραφικό έγγραφο.
Στην περίπτωση συμβάσεων που συνάπτονται σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 23, οι πληροφορίες
που προβλέπονται στο σημείο β) της παρούσας παραγράφου δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση
συμμετοχής στον διάλογο, αλλά επισημαίνονται στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς.
Άρθρο 35
Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων
(άρθρο 41 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές ενημερώνουν, το συντομότερο δυνατό, τους υποψήφιους και τους προσφέροντες
για τις αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου, την ανάθεση σύμβασης, ή
την αποδοχή σε ένα δυναμικό σύστημα αγορών, συμπεριλαμβανομένων των λόγων για τους οποίους
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αποφάσισαν να μην συνάψουν συμφωνία-πλαίσιο, να μην αναθέσουν σύμβαση για την οποία υπήρξε
διαγωνισμός και να αρχίσουν νέα διαδικασία ή να θέσουν σε εφαρμογή δυναμικό σύστημα αγορών. Οι
αναθέτουσες αρχές παρέχουν τις πληροφορίες αυτές γραπτώς, κατόπιν αιτήσεως.
2. Κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου μέρους, οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν το συντομότερο
δυνατό α) σε κάθε απορριφθέντα υποψήφιο τους λόγους απόρριψης της υποψηφιότητάς του, β) σε κάθε
απορριφθέντα προσφέροντα, τους λόγους για την απόρριψη της προσφοράς του. Στις περιπτώσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 53 παράγραφοι 4 και 5, αιτιολογούν και τις αποφάσεις τους περί μη ισοδυναμίας ή
περί μη ανταπόκρισης των προμηθειών ή των υπηρεσιών στις απαιτήσεις περί απόδοσης ή λειτουργίας και
γ) σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά
πλεονεκτήματα της επιλεγείσας προσφοράς καθώς και το όνομα του αναδόχου ή των συμβαλλομένων
μερών στη συμφωνία-πλαίσιο.
Η προθεσμία γνωστοποίησης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τις 15 ημέρες από την
παραλαβή γραπτής αίτησης.
3. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να μην γνωστοποιήσουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανάθεση
των συμβάσεων, τη σύναψη συμφωνιών-πλαισίων ή την αποδοχή σε ένα δυναμικό σύστημα αγορών, που
αναφέρονται στην παράγραφο 1, εάν η γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών μπορεί να εμποδίσει την
εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, ή μπορεί να βλάψει τα
νόμιμα εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις συνθήκες θεμιτού
ανταγωνισμού μεταξύ αυτών.
Άρθρο 36
Κανόνες που εφαρμόζονται στην επικοινωνία των μερών του διαγωνισμού
(άρθρο 42 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Οι μορφές επικοινωνίας καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών που αναφέρονται στο παρόν μπορούν,
κατ' επιλογή της αναθέτουσας αρχής, να πραγματοποιούνται με επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικά
μέσα σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5, το τηλέφωνο στις περιπτώσεις και υπό τους όρους που
ορίζονται στην παράγραφο 6, ή με συνδυασμό των μέσων αυτών.
2. Το επιλεγόμενο μέσο επικοινωνίας πρέπει να είναι γενικά προσιτό και, επομένως, να μην περιορίζει την
πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία ανάθεσης.
3. Η επικοινωνία, η ανταλλαγή και η αποθήκευση πληροφοριών πραγματοποιούνται κατά τρόπο που να
διασφαλίζει αφενός την ακεραιότητα των δεδομένων και το απόρρητο των προσφορών και των αιτήσεων
συμμετοχής και αφετέρου τη λήψη γνώσης του περιεχομένου των προσφορών και των αιτήσεων
συμμετοχής από τις αναθέτουσες αρχές, μόνο μετά την εκπνοή της προβλεπόμενης προθεσμίας για την
υποβολή τους.
4. Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τις επικοινωνίες με ηλεκτρονικά μέσα, πρέπει να μην δημιουργεί
διακρίσεις, να είναι γενικώς προσιτή στο κοινό και συμβατή με τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των
επικοινωνιών, που χρησιμοποιούνται γενικά.
5. Οι ακόλουθοι κανόνες εφαρμόζονται για τη διαβίβαση και τους μηχανισμούς ηλεκτρονικής παραλαβής
προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής:
α) Οι πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται για την ηλεκτρονική υποβολή
προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης, πρέπει να είναι
προσιτές στα ενδιαφερόμενα μέρη. Επιπλέον, οι μηχανισμοί ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών και
αιτήσεων συμμετοχής πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Χ.
β) Οι ηλεκτρονικές προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ.1 της Οδηγίας 1999/93/ΕΚ, όπως έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη
με το π.δ. 150/2001 (Α΄ 125).
γ) Επιτρέπεται η καθιέρωση συστήματος εθελοντικής πιστοποίησης προς το σκοπό της βελτίωσης του
επιπέδου των υπηρεσιών πιστοποίησης των εν λόγω μηχανισμών.
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δ) Οι προσφέροντες ή οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν τα έγγραφα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή
δηλώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 43 έως 48 και στο άρθρο 50, εφόσον δεν είναι διαθέσιμα σε
ηλεκτρονική μορφή, πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται για την υποβολή των προσφορών ή
των αιτήσεων συμμετοχής.
6. Οι ακόλουθοι κανόνες εφαρμόζονται για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής:
α) Οι αιτήσεις συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης των δημοσίων συμβάσεων μπορούν να υποβάλλονται
γραπτά ή τηλεφωνικά.
β) Οταν οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται τηλεφωνικά, πρέπει να αποστέλλεται γραπτή επιβεβαίωση
πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή τους.
γ) Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν οι αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται με τηλεομοιοτυπία
να επιβεβαιώνονται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 10 παρ.2, 3 και 4 του ν. 2690/1999 «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45) ή με ηλεκτρονικά μέσα, στις περιπτώσεις
που αυτό είναι αναγκαίο ως νόμιμη απόδειξη. Στην περίπτωση αυτή, ο σχετικός όρος, καθώς και η
προθεσμία για την αποστολή της επιβεβαίωσης, πρέπει να επισημαίνονται από την αναθέτουσα αρχή στην
προκήρυξη διαγωνισμού.
Άρθρο 37
Πρακτικά (άρθρο 43 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Για κάθε σύμβαση, κάθε συμφωνία-πλαίσιο και κάθε υλοποίηση δυναμικού συστήματος αγορών, οι
αναθέτουσες αρχές συντάσσουν πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον:
α) την επωνυμία και τη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής, το αντικείμενο και την αξία της σύμβασης, της
συμφωνίας-πλαισίου ή του δυναμικού συστήματος αγορών,
β) το όνομα των επιλεγέντων υποψηφίων ή προσφερόντων και την αιτιολόγηση της επιλογής τους,
γ) το όνομα των αποκλεισθέντων υποψηφίων ή προσφερόντων και τους λόγους της απόρριψής τους,
δ) τους λόγους της απόρριψης των προσφορών που κρίθηκαν ασυνήθιστα χαμηλές,
ε) την επωνυμία του αναδόχου και την αιτιολόγηση της επιλογής της προσφοράς του καθώς και, εφόσον
είναι γνωστό, το τμήμα της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαισίου που ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,
στ) όσον αφορά στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση, τις οριζόμενες στα άρθρα 24 και 25 περιστάσεις, οι
οποίες δικαιολογούν την προσφυγή στις διαδικασίες αυτές,
ζ) όσον αφορά στον ανταγωνιστικό διάλογο, τις οριζόμενες στο άρθρο 23 περιστάσεις, οι οποίες
δικαιολογούν την προσφυγή στη διαδικασία αυτή,
η) εφόσον συντρέχει περίπτωση, τους λόγους για τους οποίους η αναθέτουσα αρχή ματαίωσε την πρόθεσή
της να συνάψει σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο ή να υλοποιήσει ένα δυναμικό σύστημα αγορών.
Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για την τεκμηρίωση της διεξαγωγής των
διαδικασιών ανάθεσης που διεξάγονται με ηλεκτρονικά μέσα.
Το πρακτικό, ή τουλάχιστον τα κύρια στοιχεία του, γνωστοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν
αιτήσεώς της.
Άρθρο 38
Εχεμύθεια
(άρθρο 6 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, ιδίως εκείνων που αφορούν τις υποχρεώσεις σχετικά με τη
δημοσιοποίηση των συναπτομένων συμβάσεων και την ενημέρωση των υποψηφίων και των
προσφερόντων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 29 παρ.4, στο άρθρο 35, καθώς και τις διατάξεις της λοιπής
κείμενης νομοθεσίας, η αναθέτουσα αρχή, δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει
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οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν,
ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
Άρθρο 39
Δικαιούμενοι συμμετοχής
(άρθρο 4 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο είναι
εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να διενεργούν τη συγκεκριμένη παροχή, δεν επιτρέπεται να αποκλείονται
με την αιτιολογία ότι θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα κατά την ελληνική νομοθεσία.
Επιτρέπεται ωστόσο στην περίπτωση δημοσίων συμβάσεων έργων και υπηρεσιών καθώς και των δημοσίων
συμβάσεων προμηθειών που καλύπτουν, επιπλέον, εργασίες ή/και υπηρεσίες τοποθέτησης και
εγκατάστασης, να ζητείται από τα νομικά πρόσωπα να μνημονεύουν, στην προσφορά ή στην αίτηση
συμμετοχής τους, τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των προσώπων που επιφορτίζονται με την
εκτέλεση της συγκεκριμένης παροχής.
2. Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εμφανίζονται ως
υποψήφιοι. Για την υποβολή μιας προσφοράς ή μιας αίτησης συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές δεν
μπορούν να απαιτούν να έχουν οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων συγκεκριμένη νομική μορφή. Η
επιλεγείσα κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της
ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή
εκτέλεση της σύμβασης.
Άρθρο 40
Εναλλακτικές προσφορές
(άρθρο 24 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
1. Όταν η ανάθεση γίνεται με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιτρέπουν στους προσφέροντες να υποβάλλουν
εναλλακτικές προσφορές.
2. Οι αναθέτουσες αρχές καθορίζουν στην προκήρυξη διαγωνισμού εάν επιτρέπουν τις εναλλακτικές
προσφορές. Αν δεν υπάρχει σχετική ρητή μνεία, οι εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.
3. Οι αναθέτουσες αρχές που επιτρέπουν τις εναλλακτικές προσφορές ορίζουν στη συγγραφή
υποχρεώσεων τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές καθώς και
τον τρόπο υποβολής των προσφορών αυτών.
4. Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν υπόψη τους μόνον τις εναλλακτικές προσφορές που ανταποκρίνονται
στις ελάχιστες προϋποθέσεις που έχουν ορίσει.
Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, οι αναθέτουσες
αρχές που έχουν αποδεχθεί εναλλακτικές προσφορές δεν μπορούν να απορρίπτουν μια εναλλακτική
προσφορά μόνο για το λόγο ότι, εάν επιλεγεί, θα οδηγήσει, αντίστοιχα, είτε στη σύναψη σύμβασης
υπηρεσιών και όχι δημόσιας σύμβασης προμηθειών, είτε στη σύναψη σύμβασης προμηθειών και όχι
δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών.
Άρθρο 41
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Υπεργολαβίες
(άρθρο 25 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Στην προκήρυξη ή/και συγγραφή υποχρεώσεων, η αναθέτουσα αρχή ζητεί από τον προσφέροντα να
αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν
αίρεται η ευθύνη του κυρίου οικονομικού φορέα.
Άρθρο 42
Έλεγχος της καταλληλότητας, επιλογή των συμμετεχόντων και ανάθεση των συμβάσεων
(άρθρο 44 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1. Οι συμβάσεις ανατίθενται βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στα άρθρα 51 και 52, λαμβανομένων
υπόψη των διατάξεων του άρθρου 40, αφού οι αναθέτουσες αρχές ελέγξουν την καταλληλότητα των
οικονομικών φορέων που δεν έχουν αποκλεισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 43 και 44. Ο έλεγχος της
καταλληλότητας πραγματοποιείται από τις αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με τα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας και των επαγγελματικών και τεχνικών γνώσεων ή ικανοτήτων που
αναφέρονται στα άρθρα 45 έως 50, και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, με τα κριτήρια και τους κανόνες που
αναφέρονται στην παράγραφο 3.
2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας και τεχνικών ή και επαγγελματικών ικανοτήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 46, τα οποία
πρέπει να καλύπτουν οι υποψήφιοι και οι προσφέροντες.
Η έκταση των πληροφοριών που αναφέρονται στα άρθρα 45 και 46 καθώς και το ελάχιστο επίπεδο
ικανοτήτων που απαιτείται για τη συγκεκριμένη σύμβαση, πρέπει να είναι συνδεδεμένα και ανάλογα προς
το αντικείμενό της. Τα ελάχιστα αυτά επίπεδα μνημονεύονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.
3. Στις κλειστές διαδικασίες, στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού
και στον ανταγωνιστικό διάλογο, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό των
υποψηφίων οι οποίοι προσκαλούνται για να υποβάλουν προσφορά, να διαπραγματευθούν ή να
συμμετάσχουν στο διάλογο, υπό τον όρο ότι υπάρχει ικανός αριθμός κατάλληλων υποψηφίων. Οι
αναθέτουσες αρχές προσδιορίζουν, με την προκήρυξη του διαγωνισμού, αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που προτίθενται να εφαρμόσουν, τον ελάχιστο αριθμό και, ενδεχομένως, τον μέγιστο
αριθμό υποψηφίων που καλούνται.
Στην κλειστή διαδικασία, ο ελάχιστος αριθμός είναι πέντε (5). Στη διαδικασία διαπραγμάτευσης κατόπιν
δημοσίευσης προκήρυξης και ανταγωνιστικού διαλόγου, ο ελάχιστος αριθμός είναι τρεις (3). Εν πάση
περιπτώσει, ο αριθμός υποψηφίων που καλούνται πρέπει να είναι επαρκής ώστε να εξασφαλίζει
πραγματικό ανταγωνισμό.
Οι αναθέτουσες αρχές καλούν αριθμό υποψηφίων τουλάχιστον ίσο προς τον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων
που έχει καθορισθεί εκ των προτέρων. Στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που ικανοποιούν τα
κριτήρια επιλογής και τα ελάχιστα επίπεδα είναι μικρότερος από το ελάχιστο όριο, η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να συνεχίζει τη διαδικασία, καλώντας τον υποψήφιο ή τους υποψήφιους που πληρούν τα
απαιτούμενα επίπεδα ικανοτήτων. Η αναθέτουσα αρχή δεν μπορεί να περιλαμβάνει στη διαδικασία αυτή
άλλους οικονομικούς φορείς που δεν υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής ή υποψήφιους που δεν πληρούν τα
απαιτούμενα επίπεδα ικανοτήτων.
4. Όταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της δυνατότητας περιορισμού του αριθμού των προς
συζήτηση λύσεων ή των προς διαπραγμάτευση προσφορών, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 23,
παράγραφος 4, και στο άρθρο 24, παράγραφος 4, πραγματοποιούν αυτόν τον περιορισμό με την εφαρμογή
των κριτηρίων ανάθεσης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού, στη συγγραφή υποχρεώσεων ή
στο περιγραφικό έγγραφο. Στην τελική φάση, ο αριθμός αυτός πρέπει να επιτρέπει τη διασφάλιση
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πραγματικού ανταγωνισμού, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός κατάλληλων προσφορών ή υποψηφίων.
Άρθρο 43
Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του προσφέροντος
(άρθρο 45 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε δημόσια σύμβαση, ο υποψήφιος ή προσφέρων, εις βάρος του οποίου
υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους
από τους ακόλουθους λόγους.
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου
1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/
EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77
Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και
τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305).
Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους υποψηφίους ή τους προσφέροντες να υποβάλλουν τα έγγραφα που
αναφέρονται στην παράγραφο 3. Επίσης μπορούν, εφόσον αμφιβάλλουν ως προς την προσωπική
κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές για να λάβουν
τις πληροφορίες που θεωρούν απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων ή των
προσφερόντων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστημένο σε άλλο
κράτος μέλος, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Τα αιτήματα αυτά
αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ή ο
προσφέρων, τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διευθυντών
επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του
υποψηφίου ή του προσφέροντος.
2. Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να αποκλείεται από τη συμμετοχή στη σύμβαση, όταν:
α) Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό,
αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.
β) Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης,
πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της
χώρας εγκατάστασής του.
γ) Έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις
της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική
διαγωγή του.
δ) Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε
σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο
διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.
ε) Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκα-τάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου.
στ) Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα
με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου.
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ζ) Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ'
εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
3. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει στις
περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2 σημεία α), β), γ), ε) και στ):
α) για την παράγραφο 1 και την παράγραφο 2 σημεία α), β) και γ), την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που εκδίδεται από
την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού, από το
οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.
β) για την παράγραφο 2 σημεία ε) ή στ), πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους μέλους.
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2 σημεία α), β) ή γ), αυτό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.
Άρθρο 44
Άδεια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας
(άρθρο 46 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Είναι δυνατόν να ζητείται από κάθε οικονομικό φορέα που επιθυμεί να συμμετάσχει σε δημόσια σύμβαση
να αποδεικνύει την εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να προσκομίζει ανάλογη ένορκη
βεβαίωση ή πιστοποιητικό, όπως προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων,
στο Παράρτημα ΙΧ Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα ΙΧ Γ για τις δημόσιες
συμβάσεις υπηρεσιών, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασής του.
Ειδικώς, προκειμένου για τις διαδικασίες σύναψης των δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, όταν οι
υποψήφιοι ή οι προσφέ-ροντες πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου
οργανισμού για να είναι σε θέση να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η
αναθέτουσα αρχή είναι δυνατόν να τους ζητάει να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι
μέλη του εν λόγω οργανισμού.
Άρθρο 45
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
(άρθρο 47 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα αποδεικνύεται με ένα ή
περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων.
β) Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών
απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
γ) Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, ενδεχομένως, του κύκλου εργασιών στον
τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές
χρήσεις κατ' ανώτατο όριο, σε συνάρτηση προς την ημερομηνία δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή την
έναρξη των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο
εργασιών.
2. Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται
στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτές. Στην περίπτωση
αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
παραδείγματος χάριν, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών. Τα ειδικότερα
αποδεικτικά έγγραφα ορίζονται με την προκήρυξη του διαγωνισμού.
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3. Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων από τις αναφερόμενες στο άρθρο 39
μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες των μετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων.
4. Οι αναθέτουσες αρχές υποδεικνύουν, στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στην πρόσκληση υποβολής
προσφορών, ποιο ή ποια από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 δικαιολογητικά επέλεξαν καθώς και ποια
άλλα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομισθούν.
5. Αν ο οικονομικός φορέας, για σοβαρό λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που
ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει αιτιολογημένα ως πρόσφορο.
Άρθρο 46
Τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες
(άρθρο 48 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Οι τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες των οικονομικών φορέων αξιολογούνται και ελέγχονται
σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3.
2. Οι τεχνικές ικανότητες των οικονομικών φορέων αποδεικνύονται με έναν ή περισσότερους από τους
ακόλουθους τρόπους, ανάλογα με τη φύση, την ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και τη χρήση των έργων, των
προμηθειών, ή των υπηρεσιών:
α) i) υποβολή καταλόγου των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη πενταετία,
συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σημαντικότερων εργασιών. Τα πιστοποιητικά αυτά
αναφέρουν το ποσό, τον χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών και προσδιορίζουν εάν
πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και εάν περατώθηκαν κανονικά. Η αρμόδια αρχή
μπορεί να διαβιβάζει τα πιστοποιητικά αυτά απευθείας στην αναθέτουσα αρχή,
α) ii) υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων ή υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά την
προηγούμενη τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού
παραλήπτη. Οι παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι
αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε (ο
αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με
απλή δήλωση του οικονομικού φορέα
β) αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση
του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για
δημόσιες συμβάσεις έργων, εκείνων που θα έχει στη διάθεσή του ο εργολήπτης για την εκτέλεση του έργουγ) περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, των μέτρων που λαμβάνει ο προμηθευτής ή ο πάροχος
υπηρεσιών για την εξασφάλιση της ποιότητας και του εξοπλισμού μελέτης και έρευνας της επιχείρησής του
δ) εάν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι σύνθετα ή, κατ' εξαίρεση, πρέπει να
ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό, απαιτείται έλεγχος διενεργούμενος από την αναθέτουσα
αρχή ή, εξ ονόματός της, από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών, με την επιφύλαξη της συναίνεσης του οργανισμού αυτού. Ο έλεγχος
αυτός αφορά το παραγωγικό δυναμικό του προμηθευτή ή τις τεχνικές ικανότητες του παρόχου υπηρεσιών
και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που
λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας
ε) αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών ή/και των
διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, ιδίως δε του ή των υπευθύνων για την παροχή των υπηρεσιών, ή
την εκτέλεση των εργασιών
στ) προκειμένου για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και υπηρεσιών και μόνο στις ενδεδειγμένες
περιπτώσεις, αναφορά των μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που μπορεί να εφαρμόζει ο οικονομικός
φορέας κατά την εκτέλεση της σύμβασης
ζ) δήλωση σχετικά με το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του παρόχου υπηρεσιών ή του
εργολήπτη και τον αριθμό των στελεχών της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία
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η) δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο πά-ροχος
υπηρεσιών ή ο εργολήπτης για την εκτέλεση της σύμβασης
θ) αναφορά του τμήματος της σύμβασης, το οποίο ο πάροχος υπηρεσιών προτίθεται, ενδεχομένως, να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας
ι) όσον αφορά στα προϊόντα που παρέχονται:
i) δείγματα, περιγραφή ή/και φωτογραφίες, η αυθεντικότητα των οποίων πρέπει να μπορεί να βεβαιώνεται
κατόπιν αιτήσεως της αναθέτουσας αρχής,
ii) πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, που
έχουν σχετική αρμοδιότητα, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με
παραπομπές σε ορισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα.
3. Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για μια συγκεκριμένη σύμβαση, να
στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην
περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι, για την εκτέλεση της σύμβασης, θα
έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, παραδείγματος χάριν με την προσκόμιση της δέσμευσης των
φορέων αυτών να θέσουν στη διάθεση του οικονομικού φορέα τους αναγκαίους πόρους.
4. Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων από τις αναφερόμενες στο άρθρο 39,
μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες των μετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων.
5. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων που έχουν ως αντικείμενο προμήθειες, για
τις οποίες απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης, ή την παροχή υπηρεσιών ή και την εκτέλεση
έργων, η ικανότητα των οικονομικών φορέων να παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την
εγκατάσταση μπορεί να αξιολογείται ιδίως βάσει της τεχνογνωσίας, της αποτελεσματικότητας, της πείρας
και της αξιοπιστίας τους.
6. Η αναθέτουσα αρχή διευκρινίζει στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ποια
δικαιολογητικά από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 πρέπει να προσκομισθούν.
Άρθρο 47
Πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας
(άρθρο 49 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Οι αναθέτουσες αρχές, όταν απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών που εκδίδονται από ανεξάρτητους
οργανισμούς, και τα οποία βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του οικονομικού φορέα ορισμένων προτύπων
εξασφάλισης της ποιότητας, πρέπει να παραπέμπουν σε συστήματα εξασφάλισης της ποιότητας που
βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και πιστοποιούνται από οργανισμούς που
εφαρμόζουν τη σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για την πιστοποίηση. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν τα
ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη. Επίσης, οι αναθέτουσες αρχές
αποδέχονται και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης της ποιότητας, τα οποία
προσκομίζονται από τους οικονομικούς φορείς.
Άρθρο 48
Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
(άρθρο 50 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Όταν οι αναθέτουσες αρχές, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφος 2 σημείο στ),
ζητούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς, με το οποίο
βεβαιώνεται ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα πρότυπα όσον αφορά στην
περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέμπουν στο κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου
[EMAS Κανονισμός 761/2001 (EE L 114)] ή σε πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζονται σε
αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα πιστοποιούμενα από όργανα λειτουργούντα βάσει του κοινοτικού
δικαίου, ή στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές ή διεθνείς προδιαγραφές όσον αφορά στην πιστοποίηση. Οι
αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εγκατεστημένους σε
άλλα κράτη μέλη. Επίσης, αποδέχονται και άλλα ισοδύναμα αποδεικτικά στοιχεία για μέτρα
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περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα οποία προσκομίζονται από τους οικονομικούς φορείς.
Άρθρο 49
Συμπληρωματική τεκμηρίωση και πληροφορίες
(άρθρο 51 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώνουν ή να διευκρινίζουν τα
πιστοποιητικά και έγγραφα που υπέβαλαν κατ' εφαρμογή των άρθρων 43 έως 48.
Άρθρο 50
Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων. Πιστοποίηση από οργανισμούς δημόσιου ή
ιδιωτικού δικαίου
(άρθρο 52 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Οι προϋποθέσεις εγγραφής στους επίσημους καταλόγους εγκεκριμένων εργοληπτών, προμηθευτών ή
παρόχων υπηρεσιών πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στα άρθρα 43 παράγραφος 1 και παράγραφος 2
σημεία α) έως δ) και ζ), 44, 45 παράγραφοι 1, 4 και 5, 46 παράγραφοι 1, 2, 5 και 6, 47 και 48.
Αιτήσεις εγγραφής μπορούν να υποβάλουν και οικονομικοί φορείς που ανήκουν σε όμιλο και επικαλούνται
πόρους που τους διαθέτουν άλλες επιχειρήσεις του ομίλου. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να
αποδεικνύουν στην αρχή που συντάσσει τον επίσημο κατάλογο ότι διαθέτουν αυτούς τους πόρους καθ' όλη
τη διάρκεια της ισχύος του πιστοποιητικού που πιστοποιεί την εγγραφή τους στον επίσημο κατάλογο και ότι
συνεχίζουν να πληρούν κατά το ίδιο διάστημα τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής που προβλέπουν οι
διατάξεις του παρόντος για την εγγραφή τους. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται από τους
αρμόδιους Υπουργούς ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.
2. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό
μπορούν, για την εκάστοτε σύμβαση, να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής
που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά μνημονεύονται τα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων έγινε η
εγγραφή στον κατάλογο / η πιστοποίηση καθώς και η σχετική κατάταξη.
3. Η εγγραφή στους επίσημους καταλόγους, πιστοποιούμενη από τους αρμόδιους οργανισμούς, ή το
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης συνιστά, για τις αναθέτουσες αρχές των
άλλων κρατών μελών, τεκμήριο καταλληλότητας μόνο σε σχέση με τα οριζόμενα στα άρθρα 43 παράγραφος
1 και παράγραφος 2 σημεία α) έως δ) και ζ), 44, 45 παράγραφος 1 σημεία β) και γ), και 46 παράγραφος 2
σημεία α) i), β), γ), ε), ζ) και η) για τους εργολήπτες, παράγραφος 2 σημεία α) ii), β), γ), δ) και ι) για τους
προμηθευτές και παράγραφος 2 σημεία α) ii) και γ) έως θ) για τους παρόχους υπηρεσιών.
4. Οι πληροφορίες που συνάγονται από την εγγραφή σε επίσημους καταλόγους ή από την πιστοποίηση δεν
είναι δυνατόν να τίθενται υπό αμφισβήτηση χωρίς αιτιολόγηση. Όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, είναι δυνατόν να ζητείται, για την εκάστοτε σύμβαση,
πρόσθετο πιστοποιητικό από κάθε οικονομικό φορέα. Οι αναθέτουσες αρχές των άλλων κρατών μελών
εφαρμόζουν την παράγραφο 3 και το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μόνον προς όφελος των
οικονομικών φορέων που είναι εγκατεστημένοι στο κράτος μέλος, το οποίο έχει καταρτίσει τον επίσημο
κατάλογο.
5. Για την εγγραφή των οικονομικών φορέων άλλων κρατών μελών σε επίσημο κατάλογο ή για την
πιστοποίησή τους από τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν είναι δυνατόν να
ζητούνται άλλες αποδείξεις και δηλώσεις εκτός από εκείνες που ζητούνται από τους οικονομικούς φορείς
που έχουν την ιθαγένεια του οικείου κράτους και, εν πάση περιπτώσει, όχι άλλες από τις προβλεπόμενες
στα άρθρα 43 έως 48.
Εντούτοις, η εν λόγω εγγραφή ή πιστοποίηση δεν μπορεί να επιβάλλεται στους οικονομικούς φορείς των
άλλων κρατών μελών για τη συμμετοχή τους σε δημόσια σύμβαση. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν τα
ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη. Οι αναθέτουσες αρχές
αποδέχονται επίσης και άλλα ισοδύναμα αποδεικτικά μέσα.
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6. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν, ανά πάσα στιγμή, την εγγραφή τους στον επίσημο κατάλογο ή
την έκδοση του πιστοποιητικού, πρέπει να ενημερώνονται δε σε σύντομο χρονικό διάστημα για την
απόφαση της αρχής που συντάσσει τον κατάλογο ή του αρμόδιου οργανισμού πιστοποίησης.
7. Οι οργανισμοί πιστοποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1, είναι οργανισμοί που
ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα για την πιστοποίηση.
8. Στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) και στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ)
μπορούν να εγγραφούν άτομα ή εργοληπτικές επιχειρήσεις αντίστοιχα των άλλων κρατών μελών με τους
ίδιους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 43 έως 46 του παρόντος.
Άρθρο 51
Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων
(άρθρο 53 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Με την επιφύλαξη των κείμενων διατάξεων περί ελάχιστων ορίων αμοιβής ορισμένων υπηρεσιών, τα
κριτήρια βάσει των οποίων οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τις δημόσιες συμβάσεις, είναι είτε:
α) όταν η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά κατά την κρίση
της αναθέτουσας αρχής, κριτήρια συνδεόμενα με το αντικείμενο της συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης,
ιδίως η ποιότητα, η τιμή, η τεχνική αξία, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά, το κόστος λειτουργίας, η αποδοτικότητα, η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική
συνδρομή, η ημερομηνία παράδοσης και η προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης, είτε
β) αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.
2. Με την επιφύλαξη του τρίτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου, στην προβλεπόμενη στην παράγραφο
1 σημείο α) περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή προβλέπει στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στη συγγραφή
υποχρεώσεων, ή στο περιγραφικό έγγραφο στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, τη βαρύτητα
(σχετική στάθμιση) που προσδίδει σε καθένα από τα επιλεγέντα κριτήρια για τον προσδιορισμό της πλέον
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. Η στάθμιση αυτή μπορεί να εκφράζεται με τον
καθορισμό μιας διακύμανσης («ψαλίδας») με κατάλληλο εύρος. Όταν, κατά τη γνώμη της αναθέτουσας
αρχής, δεν είναι δυνατή η στάθμιση για λόγους που μπορούν να αποδειχθούν, η αναθέτουσα αρχή
καθορίζει, στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων, ή στο περιγραφικό έγγραφο, στην
περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, τη φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας των κριτηρίων αυτών.
Άρθρο 52
Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές
(άρθρο 55 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Εάν, για δεδομένη σύμβαση, οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενό
της, η αναθέτουσα αρχή, πριν να απορρίψει τις προσφορές αυτές, ζητεί γραπτώς τις διευκρινίσεις για τη
σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες.
Οι διευκρινίσεις αυτές μπορούν να αφορούν ιδίως:
α) τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής των προϊόντων ή της παροχής των υπηρεσιών,
β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για
την
εκτέλεση των έργων, την προμήθεια των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών,
γ) την πρωτοτυπία του έργου, των προμηθειών ή των υπηρεσιών, που προτείνει ο προσφέρων,
δ) την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον
τόπο εκτέλεσης της παροχής και
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ε) την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.
2. H αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σε συνεννόηση με τον προσφέροντα, τη σύνθεση της προσφοράς βάσει των
παρασχεθέντων δικαιολογητικών.
3. Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χορήγησης
κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτόν τον
λόγο με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση μόνο μετά από διαβούλευση, και εφόσον ο προσφέρων δεν είναι
σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας την οποία τάσσει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω
ενίσχυση χορηγήθηκε σε νόμιμα πλαίσια. Όταν η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει μια προσφορά υπό τις
συνθήκες αυτές, ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά.
Άρθρο 53
Τεχνικές προδιαγραφές
(άρθρο 23 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στο σημείο 1) του Παραρτήματος VI, αναφέρονται στην
προκήρυξη του διαγωνισμού, στη συγγραφή υποχρεώσεων καθώς και στα συμβατικά τεύχη ή τα λοιπά
συμπληρωματικά έγγραφα. Όταν αυτό είναι δυνατό, οι τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να ορίζονται έτσι
ώστε να εξασφαλίζεται προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση στους προσφέροντες και δεν έχουν ως
αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στον ανταγωνισμό.
3. Με την επιφύλαξη των κείμενων διατάξεων που δεν αντιβαίνουν στο κοινοτικό δίκαιο, οι τεχνικές
προδιαγραφές πρέπει να διατυπώνονται:
α) είτε με παραπομπή στις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο Παράρτημα VI και, κατά σειρά
προτίμησης, στα εθνικά πρότυπα που αποτελούν μεταφορά ευρωπαϊκών προτύπων, στις ευρωπαϊκές
τεχνικές εγκρίσεις, στις κοινές τεχνικές προδιαγραφές, στα διεθνή πρότυπα, σε άλλα τεχνικά συστήματα
αναφοράς που εκπονούνται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, ή, όταν αυτά δεν υπάρχουν,
στα εθνικά πρότυπα, στις εθνικές τεχνικές εγκρίσεις, ή στις εθνικές τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα της
χρησιμοποίησης των προϊόντων. Κάθε παραπομπή συνοδεύεται από τη μνεία «ή ισοδύναμο»,
β) είτε με αναφορά σε επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Πρέπει ωστόσο να είναι αρκετά ακριβείς ώστε να επιτρέπουν στους
προσφέροντες να προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης και στις αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν
τη σύμβαση,
γ) είτε με αναφορά στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β),
παραπέμποντας, ως τεκμήριο της συμβατότητας προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, στις
προδιαγραφές που αναφέρονται στο στοιχείο α),
δ) είτε με παραπομπή στις προδιαγραφές που αναφέρονται στο στοιχείο α) για ορισμένα χαρακτηριστικά
και με παραπομπή στις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β) για
ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά.
4. Όταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της δυνατότητας παραπομπής στις προδιαγραφές που
αναφέρονται στην παράγραφο 3, στοιχείο α), δεν μπορούν να απορρίπτουν προσφορά με την αιτιολογία
ότι τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες δεν πληρούν τις προδιαγραφές στις οποίες έχουν
παραπέμψει, εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο και με
τρόπο που ικανοποιεί την αναθέτουσα αρχή, ότι οι λύσεις που προτείνει πληρούν, κατά ισοδύναμο τρόπο,
τις τεχνικές προδιαγραφές. Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο
οργανισμό μπορεί να συνιστά ενδεδειγμένο μέσο.
5. Όταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στην παράγραφο 3 να
προβλέπουν απαιτήσεις επιδόσεων ή λειτουργικών απαιτήσεων, δεν μπορούν να απορρίπτουν προσφορά
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έργων, προϊόντων ή υπηρεσιών, που πληροί ένα εθνικό πρότυπο το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού
προτύπου, μία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα
τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον οι εν λόγω
προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν ορίσει.
Ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για την
αναθέτουσα αρχή και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, ότι το έργο, το προϊόν ή η υπηρεσία που πληροί το
πρότυπο ανταποκρίνεται στις λειτουργικές επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η αναθέτουσα
αρχή. Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό μπορεί να
συνιστά ενδεδειγμένο μέσο.
6. Όταν οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά με όρους επιδόσεων ή
λειτουργικών απαιτήσεων, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο β), μπορούν να χρησιμοποιούν
τις λεπτομερείς προδιαγραφές ή, εφόσον χρειάζεται, τμήματα των λεπτομερών προδιαγραφών, όπως
καθορίζονται από τα ευρωπαϊκά, (πολυ)εθνικά οικολογικά σήματα ή από οποιοδήποτε άλλο οικολογικό
σήμα, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ενδεδειγμένες για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών των
προμηθειών ή των υπηρεσιών, που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης, οι απαιτήσεις του σήματος
διαμορφώνονται βάσει επιστημονικών στοιχείων, τα οικολογικά σήματα υιοθετούνται με διαδικασία, στην
οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι κυβερνητικοί οργανισμοί, οι
καταναλωτές, οι κατασκευαστές, οι διανομείς και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και είναι προσιτά σε όλα
τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που φέρουν το οικολογικό
σήμα τεκμαίρεται ότι πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η συγγραφή υποχρεώσεων. Πρέπει
όμως να αποδέχονται και οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο αποδεικτικό μέσο, όπως τον τεχνικό φάκελο του
κατασκευαστή ή την έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό.
7. «Αναγνωρισμένοι οργανισμοί» κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, είναι τα εργαστήρια δοκιμών, τα
εργαστήρια βαθμονόμησης, οι οργανισμοί ελέγχου και οι οργανισμοί πιστοποίησης που ανταποκρίνονται
στα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι αναθέτουσες αρχές αποδέχονται τα πιστοποιητικά των
αναγνωρισμένων οργανισμών που έχουν συσταθεί σε άλλα κράτη μέλη.
8. Οι τεχνικές προδιαγραφές, εκτός εάν αυτό δικαιολογείται από το αντικείμενο της σύμβασης, δεν
μπορούν να κάνουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερων μεθόδων κατασκευής
ούτε να κάνουν αναφορά σε σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή τύπο καθώς και σε συγκεκριμένη καταγωγή ή
παραγωγή, που θα είχε ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή
ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω μνεία ή παραπομπή επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να
γίνεται αρκούντως ακριβής και κατανοητή περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης κατ' εφαρμογή των
παραγράφων 3 και 4. Η μνεία ή η παραπομπή αυτή πρέπει να συνοδεύονται από τους όρους «ή
ισοδύναμο».
Άρθρο 54
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
(άρθρο 26 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν ειδικούς όρους σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, με
την προϋπόθεση ότι οι όροι αυτοί είναι συμβατοί με το κοινοτικό δίκαιο και προβλέπονται στην προκήρυξη
ή στη συγγραφή υποχρεώσεων.
Οι όροι που επιβάλλονται σχετικά μπορούν να αφορούν ιδίως κοινωνικές και περιβαλλοντικές
παραμέτρους.
Άρθρο 55
Υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις συνθήκες εργασίας
(άρθρο 27 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει στη συγγραφή υποχρεώσεων τον οργανισμό ή τους οργανισμούς από τους
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οποίους οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες μπορούν να λαμβάνουν τις κατάλληλες πληροφορίες για τις
υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις ισχύουσες διατάξεις περί
προστασίας και συνθηκών εργασίας, οι οποίες εφαρμόζονται στις παρεχόμενες υπηρεσίες κατά την
εκτέλεση της σύμβασης.
2. Η αναθέτουσα αρχή που παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ζητά από τους
προσφέροντες ή από τους υποψήφιους σε διαδικασία σύναψης συμβάσεων να αναφέρουν ότι έλαβαν
υπόψη, κατά την κατάρτιση της προσφοράς τους, τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας
και συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση.
Η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52, σχετικά με τον έλεγχο των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών,
δεν θίγεται.
Άρθρο 56
Στατιστικές υποχρεώσεις
(άρθρο 75 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Προκειμένου να καθίσταται δυνατή η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του παρόντος, το
Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, χωριστή στατιστική κατάσταση, καταρτισμένη σύμφωνα
με το άρθρο 57, σχετικά με τις συμβάσεις δημοσίων προμηθειών και υπηρεσιών, αντίστοιχα, που έχουν
συνάψει οι αναθέτουσες αρχές κατά το προηγούμενο έτος.
Την ίδια υποχρέωση τηρεί και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις έργων. Οι αναθέτουσες αρχές
υποχρεούνται να αποστέλλουν τις σχετικές καταστάσεις των έργων, υπηρεσιών και προμηθειών που
ανέθεσαν κατά το προηγούμενο έτος, μέχρι την 31η Ιουλίου κάθε έτους, στα αντίστοιχα Υπουργεία.
Άρθρο 57
Περιεχόμενο στατιστικής κατάστασης
(άρθρο 76 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Για κάθε αναθέτουσα αρχή που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV, η στατιστική κατάσταση
περιλαμβάνει:
α) τον αριθμό και την αξία των καλυπτόμενων από το παρόν συμβάσεων που συνήφθησαν,
β) τον αριθμό και τη συνολική αξία των συμβάσεων που συνήφθησαν δυνάμει παρεκκλίσεων από τη
Συμφωνία.
Στο μέτρο του δυνατού, τα στοιχεία που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο, σημείο α), κατανέμονται
ανάλογα με:
α) τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων που χρησιμοποιήθηκαν.
β) και, για καθεμία από τις διαδικασίες αυτές, τα έργα που περιέχονται στο Παράρτημα I, τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες που περιέχονται στο Παράρτημα II και προσδιορίζονται ανά κατηγορία της ονοματολογίας
CPV.
γ) την ιθαγένεια του οικονομικού φορέα στον οποίον ανατέθηκε η σύμβαση.
Στην περίπτωση που οι συμβάσεις συνήφθησαν μέσω διαδικασίας με διαπραγμάτευση, τα στοιχεία που
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σημείο α), κατανέμονται επιπλέον ανάλογα με τις οριζόμενες στα άρθρα
24 και 25 περιστάσεις και διευκρινίζουν τον αριθμό και την αξία των συμβάσεων που ανατέθηκαν ανά
κράτος μέλος και τρίτη χώρα προέλευσης των αναδόχων.
2. Για κάθε κατηγορία αναθετουσών αρχών, πλην εκείνων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV, η
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στατιστική κατάσταση προσδιορίζει τουλάχιστον: α) τον αριθμό και την αξία των δημοσίων συμβάσεων που
συνήφθησαν, κατανεμημένων σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεύτερο εδάφιο, και β) τη συνολική αξία των
συμβάσεων που συνήφθησαν δυνάμει των παρεκκλίσεων από τη Συμφωνία.
3. Η στατιστική κατάσταση προσδιορίζει κάθε άλλη πληροφορία που απαιτείται βάσει της Συμφωνίας.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προσδιορίζονται σύμφωνα με την διαδικασία που
αναφέρεται στο άρθρο 77, παράγραφος 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
Άρθρο 58
Γενικές διατάξεις
(άρθρο 66 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Οι κανόνες σχετικά με τη διοργάνωση ενός διαγωνισμού μελετών θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 58
έως 66 του παρόντος και τίθενται στη διάθεση όλων όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο
διαγωνισμό μελετών.
2. Το δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς μελετών δεν περιορίζεται:
α) στην ελληνική επικράτεια ή σε τμήμα της ελληνικής επικράτειας.
β) από την ιδιότητα των συμμετεχόντων ως φυσικών ή νομικών προσώπων.
Άρθρο 59
Πεδίο εφαρμογής
(άρθρο 67 οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 2 παρ. 5 του Κανονισμού 2083/2005)
1. Οι διαγωνισμοί μελετών οργανώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Τμήματος:
α) από τις αναθέτουσες αρχές που είναι κεντρικές κυβερνητικές αρχές, οι οποίες περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα IV, με βάση ένα κατώτατο όριο που ισούται με ή υπερβαίνει το ποσό των 137.000 ευρώ,
β) από τις αναθέτουσες αρχές, πλην εκείνων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV, με βάση ένα
κατώτατο όριο που ισούται με ή υπερβαίνει το ποσό των 211.000 ευρώ,
γ) από όλες τις αναθέτουσες αρχές, με βάση ένα κατώτατο όριο που ισούται με ή υπερβαίνει το ποσό των
211.000 ευρώ, όταν οι διαγωνισμοί μελετών αφορούν υπηρεσίες της κατηγορίας 8 του Παραρτήματος ΙΙ Α,
υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 των οποίων οι θέσεις στο CPV είναι ισοδύναμες με τους
αριθμούς αναφοράς CPC 7524, 7525 και 7526, και/ή υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ Β.
2. Οι διατάξεις του παρόντος Τμήματος εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο Ν. 3316/2005
(Α΄ 42) «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
α) στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης δημόσιας
σύμβασης υπηρεσιών,
β) στους διαγωνισμούς μελετών με βραβεία συμμετοχής ή/και καταβολή χρηματικού ποσού στους
συμμετέχοντες.
Στις περιπτώσεις του σημείου α), ως κατώτατο όριο νοείται η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ της δημόσιας
σύμβασης υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων βραβείων συμμετοχής ή/και πληρωμής
χρηματικού ποσού στους συμμετέχοντες.
Στις περιπτώσεις του σημείου β), ως κατώτατο όριο νοείται το συνολικό ύψος των εν λόγω βραβείων και
ποσών, συμπεριλαμβανομένης της εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ της δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών που
μπορεί να ανατεθεί αργότερα δυνάμει του άρθρου 25 παράγραφος 3, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν έχει
αποκλείσει μια τέτοιου είδους ανάθεση στην προκήρυξη διαγωνισμού μελετών.
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Άρθρο 60
Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής
(άρθρο 68 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Το παρόν Τμήμα δεν εφαρμόζεται:
α) στους διαγωνισμούς μελετών στον τομέα των υπηρεσιών κατά την έννοια του π.δ/τος 59/07, που
διοργανώνονται από αναθέτουσες αρχές οι οποίες ασκούν μια ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που
αναφέρονται στα άρθρα 4 έως 8 του εν λόγω π.δ/τος, και έχουν σκοπό τη συνέχιση των δραστηριοτήτων
αυτών ούτε στους διαγωνισμούς μελετών που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω π.δ/τος.
β) στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται υπό τις ίδιες συνθήκες με εκείνες που προβλέπονται
στα άρθρα 10, 11 και 12 του παρόντος για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών.
Άρθρο 61
Προκηρύξεις
(άρθρο 69 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να διοργανώσουν ένα διαγωνισμό μελετών, γνωστοποιούν την
πρόθεσή τους αυτή μέσω σχετικής προκήρυξης.
2. Οι αναθέτουσες αρχές που έχουν διοργανώσει ένα διαγωνισμό μελετών αποστέλλουν στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ενημερωτική έκθεση με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 30 και πρέπει
να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία αποστολής.
Εάν η γνωστοποίηση αυτή μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, να είναι αντίθετη
προς το δημόσιο συμφέρον ή μπορεί να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή ιδιωτικών
επιχειρήσεων ή τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών, οι πληροφορίες σχετικά με την
κατακύρωση του διαγωνισμού μελετών, είναι δυνατόν να μη δημοσιεύονται.
3. Το άρθρο 31 που αφορά τη δημοσίευση των προκηρύξεων διαγωνισμού εφαρμόζεται και για τους
διαγωνισμούς μελετών.
Άρθρο 62
Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων για τους διαγωνισμούς μελετών
(άρθρο 70 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Οι προκηρύξεις και οι ενημερωτικές εκθέσεις του άρθρου 61 περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που
αναφέρονται στο Παράρτημα VII Δ, χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα που εγκρίνει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 77 παράγραφος 2, της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
2. Οι ενημερωτικές αυτές εκθέσεις δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφοι 2 έως 8.
Άρθρο 63
Μέσα επικοινωνίας
(άρθρο 71 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Το άρθρο 36 παράγραφοι 1, 2 και 4 εφαρμόζεται για όλες τις μορφές επικοινωνίας σχετικά με τους
διαγωνισμούς μελετών.
2. Οι κοινοποιήσεις, οι ανταλλαγές και η αποθήκευση πληροφοριών πραγματοποιούνται κατά τρόπο που να
εξασφαλίζει ότι δεν θίγεται η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα του συνόλου των πληροφοριών που
διαβιβάζονται από τους συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς μελετών και ότι η κριτική επιτροπή λαμβάνει
γνώση του περιεχομένου των μελετών και σχεδίων μόνο μετά την εκπνοή της προθεσμίας που προβλέπεται
για την υποβολή τους.
3. Για τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής των μελετών και σχεδίων εφαρμόζονται οι ακόλουθοι
κανόνες:
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α) Οι πληροφορίες σχετικά με τις αναγκαίες προδιαγραφές για την παρουσίαση των μελετών και σχεδίων
με ηλεκτρονικό τρόπο, καθώς και την κρυπτογράφηση, πρέπει να τίθενται στη διάθεση των
ενδιαφερομένων μερών. Επιπλέον, τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής των μελετών και σχεδίων
πρέπει να συνάδουν με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Χ.
β) Το Ελληνικό Κράτος μπορεί να καθιερώνει μηχανισμούς εκούσιας πιστοποίησης με σκοπό τη βελτίωση
του επιπέδου της υπηρεσίας πιστοποίησης που παρέχεται για τα συστήματα αυτά.
Άρθρο 64
Επιλογή των ανταγωνιζομένων
(άρθρο 72 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Όταν οι διαγωνισμοί μελετών συγκεντρώνουν περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, οι αναθέτουσες αρχές
θεσπίζουν σαφή και αντικειμενικά κριτήρια επιλογής. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο αριθμός των υποψηφίων
που καλούνται να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς μελετών λαμβάνει υπόψη την ανάγκη εξασφάλισης
πραγματικού ανταγωνισμού.
Άρθρο 65
Σύνθεση της κριτικής επιτροπής
(άρθρο 73 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα μη συνδεόμενα με τους συμμετέχοντες
στο διαγωνισμό μελετών. Όταν απαιτείται από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να διαθέτουν ένα
συγκεκριμένο επαγγελματικό προσόν, το ένα τρίτο (1/3) των μελών της κριτικής επιτροπής τουλάχιστον
πρέπει να διαθέτει το προσόν αυτό ή άλλο ισοδύναμο προσόν.
Άρθρο 66
Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής
(άρθρο 74 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Η κριτική επιτροπή είναι αδέσμευτη κατά τη λήψη αποφάσεως ή κατά τη διατύπωση της γνώμης της.
2. Η επιτροπή εξετάζει τις μελέτες και τα σχέδια που υποβάλλουν οι υποψήφιοι με τρόπο ανώνυμο και
βασιζόμενη αποκλειστικά στα κριτήρια που προβλέπονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού μελετών.
3. Η επιτροπή καταχωρίζει, σε πρακτικό, που υπογράφεται από τα μέλη της, τις επιλογές στις οποίες
προβαίνει, ανάλογα με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μελέτης καθώς και τις παρατηρήσεις της
ως προς τα σημεία που χρήζουν αποσαφήνισης.
4. Η ανωνυμία τηρείται μέχρι τη γνωμοδότηση από την κριτική επιτροπή.
5. Οι υποψήφιοι μπορούν να καλούνται, ενδεχομένως, να απαντήσουν στις ερωτήσεις τις οποίες έχει
καταχωρίσει στο πρακτικό της η κριτική επιτροπή, προς διευκρίνιση οποιουδήποτε στοιχείου της μελέτης.
Στην περίπτωση αυτή τηρούνται πλήρη πρακτικά, όπου καταχωρίζονται όσα διημείφθησαν μεταξύ των
μελών της κριτικής επιτροπής και των υποψηφίων.
Άρθρο 67
Πεδίο εφαρμογής
(άρθρο 56 οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 2 παρ. 3 του Κανονισμού 2083/2005)
ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων που συνάπτονται
από τις αναθέτουσες αρχές, όταν η αξία των συμβάσεων αυτών ισούται με ή υπερβαίνει το ποσό των
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5.278.000 ευρώ. Η αξία αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τις συμβάσεις
δημοσίων έργων που ορίζονται στο άρθρο 8.
Άρθρο 68
Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής
(άρθρο 57 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Το παρόν τμήμα δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων, οι οποίες:
α) εμπίπτουν στις δημόσιες συμβάσεις έργων στις περιπτώσεις των άρθρων 10, 11 και 12 του παρόντος.
β) ανατίθενται από τις αναθέτουσες αρχές κατά την άσκηση μιας ή περισσοτέρων από τις δραστηριότητες
που αναφέρονται στα άρθρα 4 έως 8 του Π. Δ/τος 59/07, όταν οι παραχωρήσεις αυτές γίνονται για την
άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων.
Άρθρο 69
Δημοσίευση της προκήρυξης στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων
(άρθρο 58 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να προσφύγουν σε σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων,
γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή με σχετική προκήρυξη.
2. Οι προκηρύξεις για τις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που
αναφέρονται στο παράρτημα VII Γ και, ενδεχομένως, κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται αναγκαία από
την αναθέτουσα αρχή, χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα που εγκρίνει η Επιτροπή σύμφωνα με τη
διαδικασία του άρθρου 77 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
3. Το άρθρο 31 που αφορά την προαιρετική δημοσίευση των προκηρύξεων εφαρμόζεται επίσης και για τις
συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων.
Άρθρο 70
Προθεσμία
(άρθρο 59 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Στην περίπτωση που οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν στη διαδικασία παραχώρησης δημοσίων έργων, η
προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων για τη σύμβαση παραχώρησης δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των 52 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης, εκτός από την περίπτωση που
αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 5.
Εφαρμόζεται επίσης το άρθρο 32 παράγραφος 7.
Άρθρο 71
Υπεργολαβία
(άρθρο 60 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί:
α) είτε να επιβάλει στον ανάδοχο σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έργων να αναθέσει σε τρίτους
συμβάσεις που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 30% της συνολικής αξίας των έργων τα οποία αποτελούν
το αντικείμενο της σύμβασης παραχώρησης έργων, προβλέποντας ταυτόχρονα ότι οι υποψήφιοι θα έχουν
το δικαίωμα να αυξήσουν το εν λόγω ποσοστό? το ελάχιστο αυτό ποσοστό πρέπει να αναφέρεται στη
σύμβαση παραχώρησης έργου.
β) είτε να καλεί τους υποψηφίους αναδόχους σύμβασης παραχώρησης να υποδείξουν οι ίδιοι με τις
προσφορές τους, εφόσον επιθυμούν, το ποσοστό της συνολικής αξίας του έργου το οποίο αποτελεί
αντικείμενο παραχώρησης και που προτίθενται να αναθέσουν σε τρίτους.
Άρθρο 72
Ανάθεση συμπληρωματικών έργων στον ανάδοχο
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(άρθρο 61 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Το παρόν διάταγμα δεν εφαρμόζεται στις συμπληρωματικές εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικά
προβλεπόμενο σχέδιο της παραχώρησης ούτε στην αρχική σύμβαση και οι οποίες, λόγω απρόβλεπτων
περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου, όπως περιγράφεται στην αρχική
σύμβαση, το οποίο η αναθέτουσα αρχή έχει αναθέσει στον ανάδοχο, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση
γίνεται στον οικονομικό φορέα που εκτελεί το έργο αυτό:
- όταν αυτές οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν, από τεχνική ή οικονομική άποψη, να
διαχωρισθούν από την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες
αρχές, ή
- όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχω-ρισθούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης,
είναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωσή της.
Το συνολικό ποσό των συναπτόμενων συμβάσεων συμπληρωματικών εργασιών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 50% του ποσού του αρχικού έργου που αποτελεί το αντικείμενο της παραχώρησης.
Άρθρο 73
Εφαρμοστέοι κανόνες
(άρθρο 62 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ
Όταν ο ανάδοχος σύμβασης παραχώρησης είναι ο ίδιος αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του άρθρου 1,
παράγραφος 9, υποχρεούται, για τα έργα τα οποία θα εκτελεσθούν από τρίτους, να τηρεί τις διατάξεις που
προβλέπει το παρόν διάταγμα, όσον αφορά στη σύναψη των συμβάσεων δημοσίων έργων.
Άρθρο 74
Κανόνες δημοσιότητας: κατώτατο όριο και εξαιρέσεις
(άρθρο 63 οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 2 παρ. 4 του Κανονισμού 2083/2005)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ
1. Οι ανάδοχοι σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έργων που δεν είναι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται
να εφαρμόζουν τους κανόνες δημοσιότητας που ορίζονται στο επόμενο άρθρο, κατά τη σύναψη των
συμβάσεων έργων με τρίτους, όταν η αξία αυτών των συμβάσεων ανέρχεται σε ποσό ίσο με ή μεγαλύτερο
των 5.278.000 ευρώ.
Εφόσον πάντως μια σύμβαση έργων πληροί τις προϋποθέσεις εφαρμογής των περιπτώσεων που
απαριθμούνται στο άρθρο 25, δεν απαιτείται δημοσιότητα.
Η αξία των συμβάσεων υπολογίζεται σύμφωνα με τους εφαρμοζόμενους για τις δημόσιες συμβάσεις έργων
κανόνες που καθορίζονται στο άρθρο 8.
2. Δεν θεωρούνται τρίτοι οι επιχειρήσεις οι οποίες συνιστούν κοινοπραξία για να αναλάβουν τη σύμβαση
παραχώρησης, ούτε οι επιχειρήσεις που συνδέονται με τις επιχειρήσεις αυτές.
Ως «συνδεδεμένη επιχείρηση», νοείται κάθε επιχείρηση στην οποία ο ανάδοχος σύμβασης παραχώρησης
μπορεί να ασκεί, άμεσα ή έμμεσα, κυρίαρχη επιρροή, ή κάθε επιχείρηση η οποία μπορεί να ασκεί κυρίαρχη
επιρροή στον ανάδοχο σύμβασης παραχώρησης ή η οποία, όπως και ο ανάδοχος σύμβασης παραχώρησης,
υπόκειται στην κυρίαρχη επιρροή μιας άλλης επιχείρησης λόγω ιδιοκτησιακού καθεστώτος, χρηματοδοτικής
συμμετοχής ή των κανόνων που τη διέπουν. Η κυρίαρχη επιρροή τεκμαίρεται όταν μια επιχείρηση έναντι
μιας άλλης επιχείρησης, άμεσα ή έμμεσα:
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α) κατέχει το μεγαλύτερο μέρος του καταβεβλημένου κεφαλαίου της επιχείρησης, ή
β) διαθέτει την πλειονότητα των ψήφων οι οποίες αντιστοιχούν στους τίτλους που έχει εκδώσει η
επιχείρηση, ή
γ) μπορεί να διορίζει περισσότερα από τα μισά μέλη του οργάνου διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας της
επιχείρησης.
Ο εξαντλητικός κατάλογος των εν λόγω επιχειρήσεων επισυνάπτεται στην αίτηση υποψηφιότητας για τη
σύμβαση παραχώρησης. Ο κατάλογος αυτός ενημερώνεται σε συνάρτηση με τις μεταγενέστερες μεταβολές
που σημειώνονται στους δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ των επιχειρήσεων.
Άρθρο 75
Δημοσίευση της προκήρυξης
(άρθρο 64 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
1. Οι ανάδοχοι σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έργων που δεν είναι αναθέτουσες αρχές και οι οποίοι
επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση έργων με τρίτους, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους μέσω προκήρυξης.
2. Οι προκηρύξεις περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα VII Γ και,
ενδεχομένως, κάθε άλλο πληροφοριακό στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από τον ανάδοχο σύμβασης
παραχώρησης δημοσίων έργων, χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα που εγκρίνει η Επιτροπή
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 77 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
3. Η προκήρυξη δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 2 έως 8.
4. Το άρθρο 31 που αφορά την εκούσια δημοσίευση των προκηρύξεων εφαρμόζεται επίσης.
Άρθρο 76
Προθεσμίες για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και την παραλαβή των προσφορών
(άρθρο 65 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Στις συμβάσεις έργων που συνάπτονται από τους αναδόχους σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έργων, οι
οποίοι δεν είναι αναθέτουσες αρχές, οι ανάδοχοι παραχώρησης ορίζουν την προθεσμία παραλαβής των
αιτήσεων συμμετοχής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 37 ημερών από την ημερομηνία
αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού ή της πρόσκλησης για την υποβολή των προσφορών.
Εφαρμόζεται το άρθρο 32 παράγραφοι 5, 6 και 7.
Άρθρο 77
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος:
1. Διατηρείται σε ισχύ ο ν. 3316/2005 (Α΄ 42).
2. Καταργείται:
α) Το π.δ. 370/1995 (Α΄ 199).
β) Το π.δ. 346/1998 (Α΄ 230) εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ.1 και του άρθρου 36 που
διατηρούνται σε ισχύ.
γ) Το π.δ. 18/2000 (Α΄ 15).
δ) Το π.δ. 105/2000 (Α΄ 100).
ε) Το π.δ. 334/2000 (Α΄ 279) εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2, κατά το μέρος που αφορούν στην
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 71/304 της 26ης Ιουλίου 1971, οι
οποίες διατηρούνται σε ισχύ.
στ) Το π.δ. 336/2002 (Α΄ 281).
ζ) Το π.δ. 101/2003 (Α΄ 95).
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η) Το π.δ. 104/2004 (Α΄ 71),
καθώς και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει τα
θέματα αυτά με άλλον τρόπο .
3. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα που αναφέρεται
σε διαδικαστικές λεπτομέρειες, αναγκαίες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.
Άρθρο 78
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα Παραρτήματα Ι έως Χ, τα οποία έχουν
ως ακολούθως:
Ακολουθούν παραρτήματα Ι έως Χ, βλέπε οικείο ΦΕΚ.
Άρθρο 79
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.”

(61) του π.δ 59/2007 (Α 63), το κείμενο του οποίου είχε ως εξής :
“Αρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς το κοινοτικό
δίκαιο σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των
ταχυδρομικών υπηρεσιών και ειδικότερα προς τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2004/17 οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004, «περί συντονισμού των
διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των
ταχυδρομικών υπηρεσιών» που δημοσιεύτηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τεύχος ΕΕ L 134/30.4.2004), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις διατάξεις:
α) Της υπ’ αριθμ. 2005/51/ΕΚ οδηγίας της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του
παραρτήματος ΧΧ της υπ’ αριθμ. 2004/17/ΕΚ οδηγίας και του παραρτήματος VIII της υπ’ αριθμ. 2004/18/ΕΚ
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων (ΕΕ L
257/1.10.2005).
β) Του υπ’ αριθμ. 2083/2005 Κανονισμού (ΕΚ) της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2005 περί τροποποίησης
των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
στα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία συνάψεως συμβάσεων (ΕΕ L 333/20/12/2005).
γ) Του Κανονισμού (ΕΚ) 1564/2005 της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, για την κατάρτιση
τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των
διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων δυνάμει των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 257/1/31.1.2005).
Αρθρο 2
Ορισμοί
(άρθρο 1 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος οι παρακάτω όροι έχουν την εξής σημασία:
2. α) Ως «συμβάσεις προμηθειών, έργων και υπηρεσιών», νοούνται συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας που
συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσότερων από τους αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι ορίζονται στο
άρθρο 3 παράγραφος 2 και ενός ή περισσοτέρων εργοληπτών ή προμηθευτών ή παρόχων υπηρεσιών.
β) Ως «συμβάσεις έργων», νοούνται συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο είτε την εκτέλεση είτε
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συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση εργασιών που αφορούν μία από τις αναφερόμενες στο παράρτημα
ΧΙΙ δραστηριότητες ή ενός έργου είτε ακόμη την πραγματοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, ενός έργου το
οποίο ανταποκρίνεται στις επακριβώς οριζόμενες από τον αναθέτοντα φορέα ανάγκες. Ως «έργο», νοείται
το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών πολιτικού μηχανικού που προορίζεται να
πληροί αυτό καθαυτό μια οικονομική ή τεχνική λειτουργία.
γ) Ως «συμβάσεις προμηθειών», νοούνται συμβάσεις, πλην αυτών του στοιχείου β), οι οποίες έχουν ως
αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς
δικαίωμα αγοράς, προϊόντων.
Σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο την προμήθεια προϊόντων και καλύπτει, παρεμπιπτόντως, εργασίες
τοποθέτησης και εγκατάστασης, θεωρείται ως «σύμβαση προμηθειών».
δ) Ως «συμβάσεις υπηρεσιών», νοούνται συμβάσεις πλην των συμβάσεων έργων ή προμηθειών, που έχουν
ως αντικείμενο την παροχή των υπηρεσιών, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα XVΙI.
Σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο ταυτοχρόνως προϊόντα και υπηρεσίες κατά την έννοια του
παραρτήματος XVΙI, θεωρείται ως «σύμβαση υπηρεσιών», εφόσον η αξία των συγκεκριμένων υπηρεσιών
υπερβαίνει την αξία των προϊόντων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση.
Σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο υπηρεσίες, κατά την έννοια του παραρτήματος XVIΙ και η οποία δεν
περιλαμβάνει δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα XIΙ παρά μόνο παρεμπιπτόντως σε σχέση
με το κύριο αντικείμενο της σύμβασης, θεωρείται ως «σύμβαση υπηρεσιών».
3. α) Ως «σύμβαση παραχώρησης έργων», νοείται μια σύμβαση, η οποία παρουσιάζει τα ίδια
χαρακτηριστικά με μια σύμβαση έργων, εκτός από το γεγονός ότι το εργολαβικό αντάλλαγμα συνίσταται
είτε αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου είτε στο δικαίωμα αυτό σε συνδυασμό με
καταβολή αμοιβής.
β) Ως «σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών», νοείται μια σύμβαση, η οποία παρουσιάζει τα ίδια
χαρακτηριστικά με μια σύμβαση υπηρεσιών, εκτός από το γεγονός ότι το εργολαβικό αντάλλαγμα
συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης της υπηρεσίας είτε στο δικαίωμα αυτό σε
συνδυασμό με καταβολή αμοιβής.
4. Ως «συμφωνία-πλαίσιο», νοείται μια συμφωνία συναφθείσα μεταξύ ενός ή περισσοτέρων από τους
αναθέτοντες φορείς που ορίζονται στο άρθρο 3, παράγραφος 2 και ενός ή περισσότερων οικονομικών
φορέων, η οποία αποσκοπεί να καθορίσει τους όρους που διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να
συναφθούν στη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά στις τιμές και, κατά περίπτωση, τις
προβλεπόμενες ποσότητες.
5. Ως «δυναμικό σύστημα αγορών», νοείται μια καθ' ολοκληρίαν ηλεκτρονική διαδικασία για αγορές
τρέχουσας χρήσης, της οποίας τα γενικά διαθέσιμα στην αγορά χαρακτηριστικά ικανοποιούν τις ανάγκες
του αναθέτοντος φορέα, είναι περιορισμένη χρονικώς και ανοικτή καθ' όλη τη διάρκειά της σε κάθε
οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια επιλογής και έχει υποβάλει ενδεικτική προσφορά σύμφωνη
προς τη συγγραφή υποχρεώσεων.
6. Ως «ηλεκτρονικός πλειστηριασμός» νοείται μια επαναληπτική διαδικασία που βασίζεται σε έναν
ηλεκτρονικό μηχανισμό παρουσίασης νέων μειωμένων τιμών και/ή νέων αξιών ορισμένων από τα στοιχεία
των προσφορών, η οποία διεξάγεται έπειτα από προκαταρκτική πλήρη αξιολόγηση των προσφορών,
επιτρέποντας την ταξινόμησή τους με βάση αυτόματη επεξεργασία. Συνεπώς, συμβάσεις υπηρεσιών ή
έργων, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες πνευματικού δημιουργού, όπως ο σχεδιασμός έργων,
δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.
7. «Εργολήπτης», «προμηθευτής» ή «πάροχος υπηρεσιών» μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή
αναθέτων φορέας, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή β) ή μια κοινοπραξία των εν
λόγω προσώπων και/ή φορέων που προσφέρει, αντιστοίχως, την εκτέλεση εργασιών και/ή έργων, την
προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών στην αγορά.
Με τον όρο «οικονομικός φορέας» καλύπτονται ταυτόχρονα οι έννοιες «προμηθευτής», “εργολήπτης» και
«πάροχος υπηρεσιών». Χρησιμοποιείται μόνο για λόγους απλούστευσης του κειμένου.
Ως «προσφέρων», νοείται ο οικονομικός φορέας που υποβάλλει προσφορά και ως «υποψήφιος» εκείνος
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που ζητεί πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία κλειστή ή με διαπραγμάτευση.
8. Ως «κεντρική αρχή προμηθειών», νοείται μια αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του άρθρου 3
παράγραφος 1 στοιχείο α) ή μια αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 10 του
π.δ/τος 60/2007, με το οποίο μεταφέρθηκε η Οδηγία 2004/18/ΕΚ στο ελληνικό δίκαιο, η οποία αποκτά
προϊόντα ή/και υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτοντες φορείς ή αναθέτει δημόσιες συμβάσεις ή
συνάπτει συμφωνίες-πλαίσια για έργα, προϊόντα ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτοντες φορείς.
9. Ως «ανοικτές διαδικασίες, κλειστές διαδικασίες και διαδικασίες με διαπραγμάτευση», νοούνται οι
διαδικασίες σύναψης που εφαρμόζουν οι αναθέτοντες φορείς και όπου:
α) όσον αφορά στις ανοικτές διαδικασίες, κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει
προσφορά·
β) όσον αφορά στις κλειστές διαδικασίες, κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να ζητεί να συμμετάσχει και
μόνο οι υποψήφιοι που καλούνται από τον αναθέτοντα φορέα μπορούν να υποβάλουν προσφορά·
γ) όσον αφορά στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση, ο αναθέτων φορέας απευθύνεται στους οικονομικούς
φορείς της επιλογής του και διαπραγματεύεται τους όρους της σύμβασης με έναν ή περισσότερους από
αυτούς.
10. Ως «διαγωνισμοί μελετών», νοούνται οι διαδικασίες που επιτρέπουν στον αναθέτοντα φορέα να
αποκτά, κυρίως στους τομείς της χωροταξίας, της πολεοδομίας, της αρχιτεκτονικής, των έργων πολιτικού
μηχανικού ή της ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων, σχέδιο ή μελέτη που επιλέγεται από κριτική
επιτροπή έπειτα από διαγωνισμό, με ή χωρίς την απονομή βραβείων.
11. Η έκφραση «γραπτώς» σημαίνει κάθε σύνολο λέξεων ή αριθμών που μπορεί να διαβάζεται,
αναπαράγεται και, στη συνέχεια, γνωστοποιείται. Το σύνολο αυτό είναι δυνατόν να περιλαμβάνει
πληροφορίες που διαβιβάζονται και αποθηκεύονται με ηλεκτρονικά μέσα.
12. Ως «ηλεκτρονικό μέσο», νοείται μέσο που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό εξοπλισμό επεξεργασίας
(συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης) και αποθήκευσης δεδομένων, τα οποία διαβιβάζονται,
διακινούνται και παραλαμβάνονται με ενσύρματη απόδοση, με ραδιοκύματα, με οπτικά μέσα ή άλλα
ηλεκτρομαγνητικά μέσα.
13. Το «Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις» (CPV - Common Procurement Vocabulary) ορίζει την
ονοματολογία αναφοράς που ισχύει για τις δημόσιες συμβάσεις, η οποία θεσπίσθηκε με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 2195/2002, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, για το
κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (EEL 340 της 16.12.2002, σ. 1), εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την
αντιστοιχία με τις άλλες υφιστάμενες ονοματολογίες.
Σε περίπτωση διισταμένων ερμηνειών ως προς το πεδίο εφαρμογής του παρόντος, λόγω ενδεχόμενων
διαφορών μεταξύ της ονοματολογίας CPV και της ονοματολογίας NACE που χρησιμοποιείται στο
παράρτημα ΧΙ ή μεταξύ της ονοματολογίας CPV και της ονοματολογίας CPC (προσωρινή μορφή) που
χρησιμοποιείται στο παράρτημα XVΙI, Α και Β, υπερισχύει αντίστοιχα η ονοματολογία NACE ή η
ονοματολογία CPC.
Αρθρο 3
Αναθέτοντες φορείς
(άρθρα 2, 8 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ
1. Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος νοούνται ως:
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α) «αναθέτουσες αρχές»: το κράτος, οι αρχές, τοπικές ή περιφερειακές, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου
και οι ενώσεις μιας ή περισσότερων από τις προαναφερόμενες αρχές ή οργανισμούς δημοσίου δικαίου.
Ως «οργανισμός δημοσίου δικαίου» θεωρείται κάθε οργανισμός, ο οποίος έχει συσταθεί με συγκεκριμένο
σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος που δεν εμπίπτουν στο βιομηχανικό ή εμπορικό τομέα,
έχει νομική προσωπικότητα, και του οποίου η δραστηριότητα χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο μέρος
από το κράτος ή τις τοπικές ή περιφερειακές αρχές ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή του οποίου
η διαχείριση υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από τους οργανισμούς αυτούς ή περισσότερο από το ήμισυ
των μελών του διοικητικού, του διευθυντικού ή του εποπτικού συμβουλίου του διορίζεται από το κράτος,
τις τοπικές ή περιφερειακές αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου,
β) «δημόσια επιχείρηση»: κάθε επιχείρηση στην οποία οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ασκούν άμεσα ή
έμμεσα καθοριστική επιρροή, είτε επειδή έχουν κυριότητα ή χρηματοδοτική συμμετοχή είτε λόγω των
κανόνων που διέπουν την επιχείρηση. Η καθοριστική αυτή επιρροή επί της επιχείρησης εκ μέρους των
αναθετουσών αρχών τεκμαίρεται όταν οι εν λόγω αρχές, έμμεσα ή άμεσα κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος
του καλυφθέντος κεφαλαίου μιας επιχείρησης, ή διαθέτουν την πλειονότητα των ψήφων, οι οποίες
αντιστοιχούν στους τίτλους που έχει εκδώσει η επιχείρηση, ή μπορούν να διορίζουν περισσότερα από τα
μισά μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου της επιχείρησης.
2. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται στους αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι α) είναι
αναθέτουσες αρχές ή δημόσιες επιχειρήσεις και ασκούν μια από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα
άρθρα 4 έως 8, β) εάν πάλι δεν είναι αναθέτουσες αρχές ή δημόσιες επιχειρήσεις, ασκούν, μεταξύ των
δραστηριοτήτων τους, μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 4 έως 8
και απολαύουν ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων χορηγουμένων από αρμόδια κρατική αρχή.
3. Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος, ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα είναι τα δικαιώματα
που χορηγούνται από αρμόδια αρχή, δυνάμει διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας η οποία έχει ως
αποτέλεσμα να επιφυλάσσεται σε έναν ή περισσότερους φορείς η άσκηση δραστηριότητας που ορίζεται
στα άρθρα 4 έως 8 και να θίγεται ουσιωδώς η δυνατότητα άλλων φορέων να ασκήσουν την δραστηριότητα
αυτή.
4. Οι αναθέτοντες φορείς, κατά την έννοια του παρόντος διατάγματος, απαριθμούνται κατά τρόπο μη
εξαντλητικό στους καταλόγους που παρατίθενται στα παραρτήματα Ι έως ΙΧ. Οι αρμόδιες αρχές
κοινοποιούν περιοδικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις τροποποιήσεις που γίνονται στους οικείους
καταλόγους.
Αρθρο 4
Αέριο, θερμότητα και ηλεκτρισμός
(άρθρο 3 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ
1. Όσον αφορά στο αέριο και τη θερμότητα, το παρόν διάταγμα εφαρμόζεται στις ακόλουθες
δραστηριότητες:
α) διάθεση ή εκμετάλλευση σταθερών δικτύων σχεδιασμένων για να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον
τομέα της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανομής αερίου ή θερμότητας, ή
β) τροφοδότηση των δικτύων αυτών με αέριο ή θερμότητα.
2. Η τροφοδότηση με αέριο ή θερμότητα δικτύων που προορίζονται να παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό
από αναθέτοντα φορέα που δεν είναι αναθέτουσα αρχή, δεν θεωρείται δραστηριότητα κατά την έννοια
της παραγράφου 1, όταν:
α) η παραγωγή αερίου ή θερμότητας από τον ενδιαφερόμενο φορέα αποτελεί αναπόφευκτο αποτέλεσμα
της άσκησης δραστηριότητας που δεν αναφέρεται στις παραγράφους 1 ή 3 του παρόντος άρθρου ή στα
άρθρα 5 έως 8 και
β) η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου αποβλέπει μόνο στην οικονομική εκμετάλλευση της παραγωγής
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αυτής και αντιστοιχεί το πολύ στο 20 % του κύκλου εργασιών του φορέα, με βάση το μέσο όρο των τριών
τελευταίων ετών, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος έτους.
3. Όσον αφορά στον ηλεκτρισμό, το παρόν διάταγμα εφαρμόζεται στις ακόλουθες δραστηριότητες:
α) διάθεση ή εκμετάλλευση σταθερών δικτύων σχεδιασμένων για να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον
τομέα της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανομής ηλεκτρισμού, ή
β) τροφοδότηση των εν λόγω δικτύων με ηλεκτρισμό.
4. Η τροφοδότηση με ηλεκτρισμό δικτύων που προορίζονται να παράσχουν υπηρεσίες στο κοινό από
αναθέτοντα φορέα που δεν είναι αναθέτουσα αρχή δεν θεωρείται δραστηριότητα κατά την έννοια της
παραγράφου 3, όταν:
α) η παραγωγή ηλεκτρισμού από τον ενδιαφερόμενο φορέα γίνεται διότι η κατανάλωσή του είναι
αναγκαία για την άσκηση δραστηριότητας που δεν αναφέρεται στις παραγράφους 1 ή 3 του παρόντος
άρθρου ή στα άρθρα 5 έως 8 και
β) η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου εξαρτάται μόνον από την ιδιοκατανάλωση του φορέα και δεν
υπερβαίνει το 30 % της συνολικής παραγωγής ενέργειας του φορέα, με βάση το μέσο όρο των τριών (3)
τελευταίων ετών, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος έτους.
Αρθρο 5
Ύδωρ
(άρθρο 4 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Το παρόν διάταγμα εφαρμόζεται στις ακόλουθες δραστηριότητες:
α) διάθεση ή εκμετάλλευση σταθερών δικτύων σχεδιασμένων για να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον
τομέα της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανομής πόσιμου ύδατος, ή
β) τροφοδότηση των εν λόγω δικτύων με πόσιμο ύδωρ.
2. Το παρόν διάταγμα εφαρμόζεται επίσης στις συμβάσεις που συνάπτονται ή στους διαγωνισμούς
μελετών που διοργανώνονται από τους φορείς που ασκούν δραστηριότητα οριζόμενη στην παράγραφο 1,
και τα οποία:
α) συνδέονται με έργα υδραυλικής μηχανικής, αρδευτικών ή αποστραγγιστικών έργων, εφόσον ο όγκος του
ύδατος που προορίζεται για εφοδιασμό με πόσιμο ύδωρ υπερβαίνει το 20 % του συνολικού όγκου ύδατος
που διατίθεται για τα εν λόγω σχέδια ή εγκαταστάσεις άρδευσης ή αποστράγγισης, ή
β) συνδέονται με την αποχέτευση ή την επεξεργασία λυμάτων.
3. Η τροφοδότηση με πόσιμο ύδωρ δικτύων που προορίζονται να παράσχουν υπηρεσίες στο κοινό από
αναθέτοντα φορέα που δεν είναι αναθέτουσα αρχή δεν θεωρείται ως δραστηριότητα κατά την έννοια της
παραγράφου 1, όταν:
*01000631603070084*
α) η παραγωγή πόσιμου ύδατος από τον ενδιαφερόμενο φορέα γίνεται, διότι η κατανάλωσή του είναι
αναγκαία για την άσκηση δραστηριότητας που δεν αναφέρεται στα άρθρα 4 έως 8 και
β) η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου εξαρτάται μόνον από την ιδιοκατανάλωση του φορέα και δεν
υπερβαίνει το 30 % της συνολικής παραγωγής πόσιμου ύδατος του φορέα, με βάση το μέσο όρο των τριών
(3) προηγουμένων ετών, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος έτους.
Αρθρο 6
Υπηρεσίες μεταφορών
(άρθρο 5 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Το παρόν διάταγμα εφαρμόζεται στις δραστηριότητες που αποσκοπούν στη διάθεση ή την
εκμετάλλευση δικτύων που παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό στους τομείς των μεταφορών με σιδηρόδρομο,
αυτόματα συστήματα, τραμ, τρόλεϊ, λεωφορεία ή καλώδιο.
Όσον αφορά στις υπηρεσίες μεταφορών, θεωρείται ότι υφίσταται δίκτυο όταν η υπηρεσία παρέχεται με
τους όρους που ορίζονται από την αρμόδια αρχή, όπως εκείνοι που αφορούν τις ακολουθητέες διαδρομές,
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τη διαθέσιμη μεταφορική ικανότητα ή τη συχνότητα παροχής της υπηρεσίας.
2. Το παρόν διάταγμα δεν εφαρμόζεται στους φορείς που παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες μεταφορών με
λεωφορείο, οι οποίοι είχαν αποκλεισθεί από το πεδίο εφαρμογής του π.δ/τος 57/2000 (Α΄45) δυνάμει της
παρ.2 του άρθρου 5 αυτού, με το οποίο μεταφέρθηκε η οδηγία 93/38/ΕΟΚ (άρθρο 2 παρ.4 αυτής ) στο
ελληνικό δίκαιο.
Αρθρο 7
Ταχυδρομικές υπηρεσίες
(άρθρο 6 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Το παρόν διάταγμα εφαρμόζεται στις δραστηριότητες που αποσκοπούν στην παροχή ταχυδρομικών
υπηρεσιών ή, με βάση τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 στοιχείο γ), άλλων υπηρεσιών πλην των
ταχυδρομικών.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος και με την επιφύλαξη του ν.2668/1998 (Α΄282), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, νοούνται ως:
α) «ταχυδρομικό αντικείμενο»: αντικείμενο με συγκεκριμένο παραλήπτη, αποστελλόμενο υπό την τελική
του μορφή, ανεξάρτητα από το βάρος του· τα αντικείμενα αυτά περιλαμβάνουν, π.χ., πέραν των
αντικειμένων αλληλογραφίας, βιβλία, καταλόγους, εφημερίδες, περιοδικά και ταχυδρομικά δέματα που
περιέχουν αντικείμενα με ή χωρίς εμπορική αξία, ανεξάρτητα από το βάρος τους·
β) «ταχυδρομικές υπηρεσίες»: υπηρεσίες που συνίστανται στη συλλογή, διαλογή, μεταφορά και διανομή
ταχυδρομικών αντικειμένων. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται οι εξής:
- “ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα ταχυδρομικές υπηρεσίες”: ταχυδρομικές υπηρεσίες που
ανατίθενται ή μπορούν να ανατίθενται κατ’ αποκλειστικότητα βάσει του άρθρου 7 της οδηγίας 97/67/ΕΚ, η
οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2668/1998 «Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 282), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3185/2003 «τροποποίηση του ν. 2668/1998,
εναρμόνιση με την οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ)
και άλλες διατάξεις» (Α΄229).
- “άλλες ταχυδρομικές υπηρεσίες”: ταχυδρομικές υπηρεσίες που δεν επιτρέπεται να ανατίθενται κατ’
αποκλειστικότητα βάσει του άρθρου 7 της οδηγίας 97/67/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2668/1998
(Α΄ 282), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3185/2003 (Α΄229) και
γ) “άλλες υπηρεσίες πλην των ταχυδρομικών”: υπηρεσίες παρεχόμενες στους ακόλουθους τομείς:
- υπηρεσίες διαχείρισης της αλληλογραφίας (τόσο προγενέστερες όσο και μεταγενέστερες της αποστολής,
όπως “mailroom management services”),
- υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που συνδέονται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και παρέχονται εξ
ολοκλήρου με ηλεκτρονικά μέσα (περιλαμβανομένης της ασφαλούς διαβίβασης κωδικοποιημένων
εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα, της διαχείρισης διευθύνσεων και της διαβίβασης συστημένου
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),
- υπηρεσίες συνδεόμενες με ταχυδρομικά αντικείμενα που δεν περιλαμβάνονται στο στοιχείο α), όπως το
διαφημιστικό ταχυδρομείο χωρίς συγκεκριμένο παραλήπτη,
- χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως ορίζονται στην κατηγορία 6 του Παραρτήματος XVΙΙ A και στο
άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο γ), συμπεριλαμβανομένων ιδίως των ταχυδρομικών ενταλμάτων
πληρωμής και των ταχυδρομικών μεταφορών πιστώσεων,
- φιλοτελικές υπηρεσίες και
- υπηρεσίες εφοδιαστικής διαχείρισης (υπηρεσίες που συνδυάζουν τη φυσική παράδοση και/ ή την
εναποθήκευση με άλλα μη ταχυδρομικά καθήκοντα), εφόσον οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από φορέα ο
οποίος παρέχει επίσης ταχυδρομικές υπηρεσίες κατά την έννοια του στοιχείου β) πρώτη και δεύτερη
περίπτωση, και εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1,
όσον αφορά στις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτές τις περιπτώσεις.
Αρθρο 8
Αναζήτηση, εξόρυξη και συλλογή πετρελαίου, αερίου, άνθρακα και άλλων στερεών καυσίμων.
Διάθεση λιμένων και αερολιμένων σε μεταφορείς
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(άρθρο 7 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
Το παρόν διάταγμα εφαρμόζεται στις δραστηριότητες εκμετάλλευσης μιας γεωγραφικής περιοχής με
σκοπό:
α) την αναζήτηση, εξόρυξη και συλλογή πετρελαίου, αερίου, άνθρακα ή άλλων στερεών καυσίμων, ή
β) τη διάθεση αερολιμένων, θαλάσσιων λιμένων ή λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή άλλων τερματικών
σταθμών μεταφορικών μέσων, σε αεροπορικούς, θαλάσσιους ή ποτάμιους μεταφορείς.
Αρθρο 9
Συμβάσεις που αφορούν διάφορες δραστηριότητες
(άρθρο 9 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Σύμβαση για τη διεξαγωγή περισσότερων δραστηριοτήτων ακολουθεί τους κανόνες που ισχύουν για τη
δραστηριότητα για την οποία προορίζεται κυρίως. Η επιλογή μεταξύ της σύναψης μιας μόνο σύμβασης και
(της σύναψης) πολλών χωριστών συμβάσεων δεν μπορεί να έχει ως στόχο την καταστρατήγηση της
εφαρμογής τόσο του παρόντος διατάγματος όσο και του π. δ/τος 60/2007.
2. Εάν μία από τις δραστηριότητες που αποτελούν αντικείμενο της συμβάσεως, εμπίπτει στο παρόν
διάταγμα και η άλλη εμπίπτει στο π.δ. 60/2007 και είναι αντικειμενικώς αδύνατον να προσδιορισθεί για
ποια δραστηριότητα προορίζεται κυρίως η σύμβαση, η σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με το π.δ. 60/2007.
3. Εάν μία από τις δραστηριότητες, για τις οποίες προορίζεται η σύμβαση, εμπίπτει στο παρόν διάταγμα
και η άλλη δεν εμπίπτει στο παρόν διάταγμα ή στο π.δ. 60/2007 και είναι αντικειμενικώς αδύνατον να
προσδιορισθεί για ποια δραστηριότητα προορίζεται κυρίως η σύμβαση, η σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα
με το παρόν διάταγμα.
Αρθρο 10
Αρχές για την ανάθεση των συμβάσεων
(άρθρο 10 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι αναθέτοντες φορείς αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις,
ενεργώντας με διαφάνεια.
Αρθρο 11
Οικονομικοί φορείς
(άρθρο 11 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες οι οποίοι, δυνάμει του δικαίου κράτους μέλους, στο οποίο είναι
εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να διενεργούν τη συγκεκριμένη παροχή, δεν μπορούν να απορρίπτονται
για μόνον το λόγο ότι θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. Εντούτοις, προκειμένου για τις
συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών που περιλαμβάνουν επιπλέον εργασίες και/ή υπηρεσίες
τοποθέτησης και εγκατάστασης, είναι δυνατόν να ζητείται από τα νομικά πρόσωπα να αναφέρουν, στις
προσφορές ή στις αιτήσεις συμμετοχής τους, τα ονόματα και τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα των
προσώπων, στα οποία ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης.
2. Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων δύνανται να υποβάλλουν προσφορές ή υποψηφιότητες. Για την
υποβολή μιας προσφοράς ή μιας αίτησης συμμετοχής, οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν να απαιτούν να
έχουν οι οικονομικοί φορείς συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγόμενη κοινοπραξία είναι δυνατόν να
υποχρεούται να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή στο βαθμό που η περιβολή αυτής της νομικής
μορφής είναι αναγκαία για την προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης.
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Αρθρο 12
Όροι που αφορούν τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου
(άρθρο 12 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
Κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων από τους αναθέτοντες φορείς, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν στις
σχέσεις τους εξίσου ευνοϊκούς όρους με εκείνους που παρέχουν στους οικονομικούς φορείς τρίτων χωρών
κατ’ εφαρμογήν της συμφωνίας περί δημοσίων συμβάσεων, η οποία συνήφθη στο πλαίσιο
διαπραγματεύσεων του Γύρου Ουρουγουάης (GATT). Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη διαβουλεύονται
περί των μέτρων εφαρμογής της συμφωνίας, στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής Επιτροπής Δημοσίων
Συμβάσεων.
Αρθρο 13
Εχεμύθεια
(άρθρo 13 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Κατά τη διαβίβαση των τεχνικών προδιαγραφών στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, την
προεπιλογή και την επιλογή των οικονομικών φορέων καθώς και τη σύναψη των συμβάσεων, οι
αναθέτοντες φορείς μπορούν να επιβάλλουν όρους, προκειμένου να προστατεύσουν τον εμπιστευτικό
χαρακτήρα των πληροφοριών που διαβιβάζουν.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, ιδίως δε εκείνων που αφορούν τις
υποχρεώσεις σχετικά με τη δημοσιοποίηση των συναπτομένων συμβάσεων και την ενημέρωση των
υποψηφίων και των προσφερόντων, που ορίζονται στα άρθρα 35 και 40, και τις κείμενες διατάξεις, ο
αναθέτων φορέας δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις
οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν, ιδίως, τα τεχνικά ή
εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
Αρθρο 14
Συμφωνίες-πλαίσια
(άρθρo 14 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)

1. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να θεωρούν συμφωνία - πλαίσιο, ως σύμβαση κατά την έννοια του
άρθρου 2, παράγραφος 2 και να εφαρμόζουν για την ανάθεσή της το παρόν διάταγμα.
2. Όταν οι αναθέτοντες φορείς έχουν συνάψει συμφωνία - πλαίσιο σύμφωνα με το παρόν διάταγμα,
μπορούν να εφαρμόζουν το άρθρο 25 παράγραφος 3 σημείο θ) όταν συνάπτουν συμβάσεις που βασίζονται
στη συμφωνία αυτή.
3. Όταν μια συμφωνία-πλαίσιο δεν έχει συναφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος,
οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν να εφαρμόζουν το άρθρο 25 παράγραφος 3 σημείο θ).
4. Οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν να προσφεύγουν στις συμφωνίες-πλαίσια καταχρηστικά κατά
τρόπο που να εμποδίζει, να περιορίζει ή να νοθεύει τον ανταγωνισμό.
Αρθρο 15
Δυναμικά συστήματα αγορών
(άρθρo 15 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να προσφεύγουν σε δυναμικά συστήματα αγορών.
2. Για την εφαρμογή ενός δυναμικού συστήματος αγορών, οι αναθέτοντες φορείς ακολουθούν τους
κανόνες της ανοικτής διαδικασίας σε όλες τις φάσεις της μέχρι την ανάθεση των συμβάσεων στο πλαίσιο
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αυτού του συστήματος. Γίνονται δεκτοί στο σύστημα όλοι οι προσφέροντες, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια
επιλογής και έχουν υποβάλει ενδεικτική προσφορά σύμφωνη προς τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα
ενδεχόμενα συμπληρωματικά έγγραφα· οι ενδεικτικές προσφορές μπορούν να βελτιώνονται οιαδήποτε
στιγμή, υπό τον όρο ότι εξακολουθούν να συνάδουν προς τη συγγραφή υποχρεώσεων. Για την εφαρμογή
του συστήματος και τη σύναψη των συμβάσεων στο πλαίσιο του συστήματος, οι αναθέτοντες φορείς
χρησιμοποιούν αποκλειστικώς ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 παράγραφοι 2
έως 5.
3. Για τους σκοπούς της εφαρμογής του δυναμικού συστήματος αγορών, οι αναθέτοντες φορείς:
α) δημοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισμού, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για δυναμικό σύστημα αγορών,
β) διευκρινίζουν, μεταξύ άλλων, στη συγγραφή υποχρεώσεων τη φύση των προβλεπόμενων αγορών που
αποτελούν αντικείμενο αυτού του συστήματος καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν
το σύστημα αγορών, το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τις τεχνικές διευθετήσεις και
προδιαγραφές της σύνδεσης,
γ) προσφέρουν ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση με ηλεκτρονικά μέσα στη συγγραφή υποχρεώσεων
και σε κάθε συμπληρωματικό έγγραφο, ήδη από τη δημοσίευση της προκήρυξης έως τη λήξη του
συστήματος, και αναφέρουν στην προκήρυξη τη διεύθυνση στο Διαδίκτυο, στην οποία μπορούν να
μελετώνται αυτά τα έγγραφα.
4. Οι αναθέτοντες φορείς παρέχουν, καθ’ όλη τη διάρκεια του δυναμικού συστήματος αγορών, τη
δυνατότητα σε κάθε οικονομικό φορέα να υποβάλει ενδεικτική προσφορά με σκοπό να γίνει δεκτός στο
σύστημα σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει η παράγραφος 2. Ολοκληρώνουν την αξιολόγηση εντός
μέγιστης προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, η οποία αρχίζει από την υποβολή της ενδεικτικής
προσφοράς. Μπορούν, ωστόσο να παρατείνουν την αξιολόγηση εφόσον, εν τω μεταξύ, δεν έχει
μεσολαβήσει άλλος διαγωνισμός. Ο αναθέτων φορέας ενημερώνει, το ταχύτερο δυνατόν, τον
προσφέροντα, για τον οποίο γίνεται λόγος στο πρώτο εδάφιο, σχετικά με την αποδοχή του στο δυναμικό
σύστημα αγορών ή την απόρριψη της ενδεικτικής προσφοράς του.
5. Κάθε σύμβαση πρέπει να αποτελεί αντικείμενο διαγωνισμού. Πριν από τον εν λόγω διαγωνισμό, οι
αναθέτοντες φορείς δημοσιεύουν απλουστευμένη προκήρυξη διαγωνισμού, με την οποία καλούν όλους
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν ενδεικτική προσφορά, σύμφωνα με την
παράγραφο 4, εντός προθεσμίας η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες από
την ημερομηνία αποστολής της απλουστευμένης προκήρυξης. Οι αναθέτοντες φορείς προχωρούν στον
διαγωνισμό μόνο μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των ενδεικτικών προσφορών που έχουν
υποβληθεί εντός της εν λόγω προθεσμίας.
6. Οι αναθέτοντες φορείς καλούν όλους τους προσφέροντες που έχουν γίνει δεκτοί στο σύστημα να
υποβάλουν προσφορά για κάθε συγκεκριμένη σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί στο πλαίσιο του
συστήματος. Για το σκοπό αυτόν, καθορίζουν επαρκή προθεσμία για την υποβολή των προσφορών.
Η ανάθεση της σύμβασης γίνεται στον προσφέροντα, ο οποίος υπέβαλε την καλύτερη προσφορά σύμφωνα
με τα κριτήρια ανάθεσης, τα οποία επισημαίνονται στην προκήρυξη διαγωνισμού για την έναρξη
εφαρμογής του δυναμικού συστήματος αγορών. Τα κριτήρια αυτά μπορούν, ενδεχομένως, να
προσδιορίζονται στην προαναφερθείσα πρόσκληση.
7. Η διάρκεια ενός δυναμικού συστήματος αγορών δεν μπορεί να υπερβαίνει την τετραετία, εκτός από
εξαιρετικές περιπτώσεις ειδικά αιτιολογημένες.
Οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν να προσφεύγουν σε αυτό το σύστημα κατά τρόπον ώστε να
εμποδίζουν, περιορίζουν ή στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ή οι συμμετέχοντες στο σύστημα δεν επιβαρύνονται με έξοδα
διεκπεραίωσης.
Αρθρο 16
Κατώτατα όρια των συμβάσεων
(άρθρο 16 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, άρθρο 1 παρ.1 του Κανονισμού 2083/2005)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου αποκλείονται με βάση τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στα άρθρα
19 έως 21 ή δυνάμει του άρθρου 23, σχετικά με την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, το παρόν
διάταγμα εφαρμόζεται στις συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, των οποίων η εκτιμώμενη αξία,
χωρίς τον φόρο προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ), ισούται με ή υπερβαίνει τα ακόλουθα κατώτατα όρια:
α) των 422.000 ευρώ για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών,
β) των 5.278.000 ευρώ για τις συμβάσεις έργων.
Αρθρο 17
Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων, των συμφωνιών-πλαισίων και των
δυναμικών συστημάτων αγορών
(άρθρο 17 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, εκτός
ΦΠΑ, εκτιμώμενο από τον αναθέτοντα φορέα. Ο υπολογισμός αυτός λαμβάνει υπόψη το εκτιμώμενο
συνολικό ποσό, συμπεριλαμβανομένου του τυχόν προβλεπόμενου δικαιώματος προαιρέσεως ή τυχόν
ανανεώσεων της σύμβασης. Στην περίπτωση που ο αναθέτων φορέας προβλέπει βραβεία ή την καταβολή
χρηματικών ποσών στους υποψηφίους ή προσφέροντες, λαμβάνει τα ποσά αυτά υπόψη του κατά τον
υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
2. Οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν να καταστρατηγούν το παρόν διάταγμα κατατέμνοντας τα σχέδια
έργων ή τις προτεινόμενες αγορές για την απόκτηση συγκεκριμένης ποσότητας προμηθειών και/ή
υπηρεσιών ή χρησιμοποιώντας ειδικές μεθόδους υπολογισμού της αξίας των συμβάσεων.
3. Για τις συμφωνίες-πλαίσια και για τα δυναμικά συστήματα αγορών, η εκτιμώμενη αξία που πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη είναι η μέγιστη εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ του συνόλου των συμβάσεων που
προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας ή του συστήματος.
4. Για τους σκοπούς του άρθρου 16, οι αναθέτοντες φορείς περιλαμβάνουν στην εκτιμώμενη αξία των
συμβάσεων έργων την αξία των εργασιών καθώς και όλων των προμηθειών ή υπηρεσιών που απαιτούνται
για την εκτέλεση των έργων, και τις θέτουν στη διάθεση του εργολήπτη.
5. Η αξία των προμηθειών ή των υπηρεσιών που δεν είναι απαραίτητες για την εκτέλεση μιας
συγκεκριμένης σύμβασης έργων δεν μπορεί να προστίθεται στην αξία αυτής της σύμβασης έργων, με
αποτέλεσμα να εξαιρείται η απόκτηση αυτών των προμηθειών ή υπηρεσιών από το πεδίο εφαρμογής του
παρόντος.
6. α) Όταν προτεινόμενο έργο ή προτεινόμενη αγορά υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονη
σύναψη χωριστών συμβάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται υπόψη η εκτιμώμενη συνολική αξία όλων αυτών
των τμημάτων. Όταν η συνολική αξία των τμημάτων είναι ίση με ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που
καθορίζεται στο άρθρο 16, το παρόν διάταγμα εφαρμόζεται στη σύναψη κάθε τμήματος. Οι αναθέτοντες
φορείς μπορούν να παρεκκλίνουν από την εφαρμογή αυτή για τα τμήματα, η εκτιμώμενη αξία των οποίων
εκτός ΦΠΑ είναι μικρότερη των 80.000 ευρώ για τις υπηρεσίες και του 1.000.000 ευρώ για τα έργα υπό τον
όρο ότι το συνολικό ποσό των συγκεκριμένων τμημάτων δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων
των τμημάτων.
β) Όταν ένα σχέδιο αγοράς για την απόκτηση ομοιογενών προμηθειών μπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονη
σύναψη χωριστών συμβάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται υπόψη η εκτιμώμενη συνολική αξία όλων αυτών
των τμημάτων κατά την εφαρμογή του άρθρου 16. Όταν η συνολική αξία των τμημάτων είναι ίση με ή
υπερβαίνει την αξία που καθορίζεται στο άρθρο 16, το παρόν διάταγμα εφαρμόζεται στη σύναψη κάθε
τμήματος. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να παρεκκλίνουν από την εφαρμογή αυτή για τα τμήματα η
εκτιμώμενη αξία των οποίων εκτός ΦΠΑ είναι μικρότερη των 80.000 ευρώ, υπό τον όρο ότι το συνολικό
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ποσό των συγκεκριμένων τμημάτων δεν υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων.
7. Όταν πρόκειται για συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίες έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή
προβλέπεται να ανανεωθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ο υπολογισμός της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης γίνεται με βάση: α) είτε την πραγματική συνολική αξία των διαδοχικών συμβάσεων
του ιδίου τύπου που έχουν συναφθεί κατά τη διάρκεια του προηγούμενου δωδεκαμήνου ή οικονομικού
έτους, η οποία, ει δυνατόν, αναπροσαρμόζεται, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ενδεχόμενες μεταβολές
στις ποσότητες ή στην αξία τους κατά τους δώδεκα (12) μήνες που έπονται της αρχικής σύμβασης β) είτε
την εκτιμώμενη συνολική αξία των διαδοχικών συμβάσεων που συνήφθησαν κατά το δωδεκάμηνο που
έπεται της πρώτης παράδοσης ή κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, εφόσον αυτό υπερβαίνει τους
δώδεκα (12) μήνες.
8. Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης που περιλαμβάνει ταυτοχρόνως υπηρεσίες και
προμήθειες βασίζεται στη συνολική αξία των υπηρεσιών και των προμηθειών, ανεξάρτητα από την
επιμέρους αξία τους. Στον υπολογισμό αυτόν, περιλαμβάνεται η αξία των εργασιών τοποθέτησης και
εγκατάστασης.
9. Όσον αφορά στις συμβάσεις προμηθειών που έχουν ως αντικείμενο τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη
μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση προϊόντων, ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης λαμβάνεται: α) για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εάν ο χρόνος αυτός είναι δώδεκα (12)
μήνες ή λιγότερο, η εκτιμώμενη συνολική αξία για τη διάρκεια της σύμβασης ή, αν η διάρκεια αυτή
υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες, η συνολική αξία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της
εκτιμώμενης υπολειπόμενης αξίας και β) για τις συμβάσεις αορίστου χρόνου ή τις συμβάσεις των οποίων η
διάρκεια δεν μπορεί να προσδιορισθεί, η μηνιαία αξία πολλαπλασιασμένη επί σαράντα οκτώ (48).
10. Για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας συμβάσεων υπηρεσιών, λαμβάνονται υπόψη, ανάλογα με
την περίπτωση, τα ακόλουθα ποσά:
α) όσον αφορά στις ασφαλιστικές υπηρεσίες, το καταβλητέο ασφάλιστρο και οι άλλοι τρόποι αμοιβής
β) όσον αφορά στις τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι αμοιβές, οι προμήθειες, οι
τόκοι και οι άλλοι τρόποι αμοιβής
γ) όσον αφορά στις συμβάσεις που περιλαμβάνουν μελέτες, οι αμοιβές, προμήθειες και οι άλλοι τρόποι
αμοιβής.
11. Όταν πρόκειται για συμβάσεις υπηρεσιών στις οποίες δεν αναφέρεται συνολική τιμή, ως βάση
υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων λαμβάνεται:
α) για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εάν η διάρκειά τους είναι ίση ή μικρότερη από σαράντα οκτώ (48)
μήνες, η συνολική αξία για όλη τη διάρκεια της σύμβασης·
β) για τις συμβάσεις αορίστου χρόνου ή τις συμβάσεις των οποίων η διάρκεια υπερβαίνει τους σαράντα
οκτώ (48) μήνες, η μηνιαία αξία πολλαπλασιασμένη επί σαράντα οκτώ (48).
Αρθρο 18
Συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών
(άρθρo 18 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ
Το παρόν διάταγμα δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις παραχώρησης έργων ή υπηρεσιών, όπως ορίζονται
στο άρθρο 2, παράγραφος 3, οι οποίες ανατίθενται από αναθέτοντες φορείς κατά την άσκηση μιας ή
περισσοτέρων από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 4 έως 8, όταν η παραχώρηση γίνεται
για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων.
Αρθρο 19
Εξαιρέσεις που ισχύουν για όλους τους αναθέτοντες φορείς και όλα τα είδη συμβάσεων
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(άρθρα 19 έως 23 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
Το παρόν διάταγμα δεν εφαρμόζεται:
1. Στις συμβάσεις που συνάπτονται με σκοπό τη μεταπώληση ή τη μίσθωση σε τρίτους, όταν ο αναθέτων
φορέας δεν απολαύει ειδικού ή αποκλειστικού δικαιώματος πώλησης ή μίσθωσης του αντικειμένου αυτών
των συμβάσεων καθώς και όταν άλλοι φορείς δικαιούνται να προβαίνουν ελεύθερα στην εν λόγω πώληση
ή μίσθωση με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τον αναθέτοντα φορέα.
Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς της, όλες τις κατηγορίες
προϊόντων και δραστηριοτήτων που θεωρούν ότι εξαιρούνται δυνάμει του προηγούμενου εδαφίου.
2. Στις συμβάσεις που συνάπτουν ή στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνουν οι αναθέτοντες
φορείς με σκοπούς διαφορετικούς από τις δραστηριότητες που ορίζονται στα άρθρα 4 έως 7 ή για την
άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων σε τρίτη χώρα, υπό συνθήκες που δεν προϋποθέτουν την υλική
εκμετάλλευση δικτύου ή γεωγραφικής περιοχής στο εσωτερικό της Κοινότητας.
Οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς της, οποιαδήποτε
δραστηριότητα θεωρούν ότι εξαιρείται δυνάμει του προηγούμενου εδαφίου.
3. Στις συμβάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται απόρρητες ή των οποίων η εκτέλεση πρέπει να συνοδεύεται
από ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας ή όταν απαιτείται από την ανάγκη προστασίας των βασικών συμφερόντων
ασφαλείας του κράτους.
4. Στις συμβάσεις οι οποίες διέπονται από διαφορετικούς διαδικαστικούς κανόνες και συνάπτονται
δυνάμει:
α) είτε διεθνούς συμφωνίας, η οποία έχει συναφθεί, σύμφωνα με τη Συνθήκη ΕΕ, μεταξύ κράτους μέλους
και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών και καλύπτει προμήθειες, έργα, υπηρεσίες ή διαγωνισμούς
μελετών που προορίζονται για την από κοινού εκτέλεση ή εκμετάλλευση ενός σχεδίου από τα
υπογράφοντα κράτη· κάθε συμφωνία ανακοινώνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μπορεί να
προβαίνει σε διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής Επιτροπής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία
αναφέρεται στο άρθρο 68 της υπ’ αριθμ. 2004/17/ΕΚ Οδηγίας.
β) είτε διεθνούς συμφωνίας η οποία έχει συναφθεί για τη στάθμευση στρατευμάτων και αφορά ελληνικές
επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις τρίτης χώρας
γ) είτε ειδικής διαδικασίας διεθνούς οργανισμού.
5. α) Υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην υποπαράγραφο γ), το παρόν διάταγμα δεν
εφαρμόζεται στις συμβάσεις:
αα) τις οποίες συνάπτει αναθέτων φορέας με συνδεδεμένη επιχείρηση, ή
ββ) τις οποίες συνάπτει κοινοπραξία, η οποία έχει συσταθεί αποκλειστικά από διάφορους αναθέτοντες
φορείς με σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων, κατά την έννοια των άρθρων 4 έως 8, με επιχείρηση
συνδεδεμένη με έναν από αυτούς τους αναθέτοντες φορείς,
β) Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως “συνδεδεμένη επιχείρηση” νοείται κάθε επιχείρηση,
της οποίας οι ετήσιοι λογαριασμοί έχουν ενοποιηθεί με τους λογαριασμούς του αναθέτοντος φορέα
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 83/349/ΕΟΚ έβδομης οδηγίας του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου
1983, βασιζόμενη στο άρθρο 44 παράγραφος 2 περίπτωση ζ) της Συνθήκης για τους ενοποιημένους
λογαριασμούς (ΕΕ L 193 της 18.7.1993, σ.1. Οδηγίας) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 283, 27.10.2001, σ.28), οι οποίες
ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 «περί
ανωνύμων εταιρειών», όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 33 του π.δ/τος 409/1986 και όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 3460/2006 (Α΄102) ή, στην περίπτωση που οι φορείς δεν εμπίπτουν
στο παρόν διάταγμα, κάθε επιχείρηση επί της οποίας ο αναθέτων φορέας μπορεί να ασκεί, άμεσα ή
έμμεσα, κυρίαρχη επιρροή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β), ή η οποία μπορεί να
ασκεί κυρίαρχη επιρροή επί του αναθέτοντος φορέα ή η οποία υπόκειται, από κοινού με τον αναθέτοντα
φορέα, στην κυρίαρχη επιρροή μιας άλλης επιχείρησης λόγω της ιδιοκτησίας, χρηματοδοτικής συμμετοχής
ή των κανόνων που τη διέπουν.
γ) Η υποπαράγραφος α) εφαρμόζεται:
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αα) στις συμβάσεις υπηρεσιών, εφόσον το 80% τουλάχιστον του μέσου κύκλου εργασιών που
πραγματοποίησε η συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία στον τομέα των υπηρεσιών
προέρχεται από την παροχή αυτών των υπηρεσιών στις επιχειρήσεις, με τις οποίες συνδέεται·
ββ) στις συμβάσεις προμηθειών, εφόσον το 80% τουλάχιστον του μέσου κύκλου εργασιών που
πραγματοποίησε η συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία στον τομέα των προμηθειών
προέρχεται από την παροχή αυτών των προμηθειών στις επιχειρήσεις με τις οποίες συνδέεται·
γγ) στις συμβάσεις έργων, εφόσον το 80% τουλάχιστον του μέσου κύκλου εργασιών που πραγματοποίησε
η συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία στον τομέα των έργων προέρχεται από την παροχή
αυτών των έργων στις επιχειρήσεις με τις οποίες συνδέεται.
Όταν, σε συνάρτηση με την ημερομηνία δημιουργίας της συνδεδεμένης επιχείρησης ή έναρξης των
δραστηριοτήτων της, δεν είναι διαθέσιμος ο κύκλος εργασιών για την τελευταία τριετία, η επιχείρηση
αρκεί να αποδεικνύει ότι η πραγματοποίηση του κύκλου εργασιών που αναφέρεται στα στοιχεία αα), ββ) ή
γγ), είναι πιθανή, ιδίως με προβολή δραστηριοτήτων.
Όταν η ίδια ή παρόμοιες υπηρεσίες, προμήθειες ή έργα παρέχονται από περισσότερες από μία
επιχειρήσεις συνδεδεμένες με τον αναθέτοντα φορέα, για τον υπολογισμό των προαναφερόμενων
ποσοστών λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός κύκλος εργασιών που προκύπτει αντιστοίχως από την παροχή
υπηρεσιών, προμηθειών ή έργων εκ μέρους των συνδεδεμένων επιχειρήσεων.
δ) Το παρόν διάταγμα δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις:
αα) τις οποίες συνάπτει κοινοπραξία, η οποία έχει συσταθεί αποκλειστικά από διάφορους αναθέτοντες
φορείς, με σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων κατά την έννοια των άρθρων 4 έως 7, με έναν από αυτούς
τους αναθέτοντες φορείς, ή
ββ) τις οποίες συνάπτει αναθέτων φορέας με μια τέτοια κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει, με την
προϋπόθεση ότι η κοινοπραξία έχει συσταθεί με σκοπό την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας επί
περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών και ότι η συστατική πράξη της κοινοπραξίας ορίζει ότι οι αναθέτοντες
φορείς, που την συγκροτούν, συμμετέχουν σε αυτήν τουλάχιστον για την εν λόγω περίοδο.
ε) Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς της, τις ακόλουθες
πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των υποπαραγράφων β), γ) και δ):
αα) τις επωνυμίες των επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών για τις οποίες πρόκειται
ββ) τη φύση και την αξία των οριζόμενων συμβάσεων·
γγ) τα στοιχεία που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει απαραίτητα για να αποδείξει ότι οι σχέσεις μεταξύ του
αναθέτοντος φορέα και της επιχείρησης ή της κοινοπραξίας, στην οποία ανατίθενται οι συμβάσεις,
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.
Αρθρο 20
Εξαιρέσεις που ισχύουν για όλους τους αναθέτοντες φορείς, αλλά μόνο για τις συμβάσεις υπηρεσιών
(άρθρα 24, 25 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
Το παρόν διάταγμα δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες:
α) έχουν ως αντικείμενο την αγορά ή μίσθωση, με οιουσδήποτε χρηματοδοτικούς όρους, γης, υφισταμένων
κτισμάτων ή άλλων ακινήτων ή αφορούν δικαιώματα επ’ αυτών. Οι συμβάσεις χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών που συνάπτονται ταυτοχρόνως, πριν ή μετά τη σύμβαση αγοράς ή μίσθωσης, υπό οποιαδήποτε
μορφή, εμπίπτουν στο παρόν διάταγμα·
β) αφορούν τις υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού·
γ) αφορούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σχετικές με την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή τη
μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, ιδίως με διαδικασίες προμήθειας χρημάτων ή
κεφαλαίων από τους αναθέτοντες φορείς·
δ) αφορούν συμβάσεις εργασίας·
ε) αφορούν υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, εκτός από εκείνες των οποίων τα αποτελέσματα ανήκουν
αποκλειστικά στον αναθέτοντα φορέα για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του, εφόσον οι
παρεχόμενες υπηρεσίες αμείβονται εξ ολοκλήρου από τον αναθέτοντα φορέα.
στ) ανατίθενται σε φορέα, ο οποίος είναι ο ίδιος αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του άρθρου 3
παράγραφος 1 στοιχείο α) ή ένωση τέτοιων αναθετουσών αρχών δυνάμει αποκλειστικού δικαιώματος που
τους παρέχεται βάσει των κείμενων διατάξεων, εφόσον οι διατάξεις αυτές είναι σύμφωνες με τη Συνθήκη
ΕΕ.
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Αρθρο 21
Εξαιρέσεις που ισχύουν για ορισμένους μόνον αναθέτοντες φορείς
(άρθρo 26 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
Το παρόν διάταγμα δεν εφαρμόζεται:
α) στις συμβάσεις για την αγορά ύδατος, εφόσον συνάπτονται από αναθέτοντες φορείς οι οποίοι ασκούν
μια ή και τις δύο από τις δραστηριότητες που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και
β) στις συμβάσεις για την προμήθεια ενέργειας ή καυσίμων που προορίζονται για την παραγωγή
ενέργειας, εφόσον συνάπτονται από αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι ασκούν δραστηριότητα που ορίζεται
στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 3 ή στο άρθρο 8 στοιχείο α).
Αρθρο 22
Συμβάσεις οι οποίες υπάγονται σε ειδικό καθεστώς, και διατάξεις σχετικά με τις κεντρικές αρχές
προμηθειών καθώς και με τον γενικό μηχανισμό
(άρθρα 28, 29 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να προβλέπουν την εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών
στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης, όταν η πλειοψηφία των ενδιαφερόμενων
εργαζομένων είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία, λόγω της φύσης ή της βαρύτητας των ειδικών
αναγκών τους, δεν μπορούν να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα υπό κανονικές συνθήκες.
Η προκήρυξη που χρησιμοποιείται ως πρόσκληση του διαγωνισμού αναφέρει το παρόν άρθρο.
2. α) Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να αποκτούν έργα, προϊόντα και/ή υπηρεσίες, προσφεύγοντας σε
κεντρικές αρχές προμηθειών.
β) Οι αναθέτοντες φορείς που αποκτούν έργα, προϊόντα και/ή υπηρεσίες, προσφεύγοντας σε κεντρική
αρχή προμηθειών, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 8, θεωρείται ότι έχουν
τηρήσει τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον τις έχει τηρήσει η εν λόγω κεντρική αρχή προμηθειών, ή,
ανάλογα με την περίπτωση, τους ορισμούς του π. δ/τος 60/2007.
Αρθρο 23
Διαδικασία για τον προσδιορισμό του κατά πόσον δεδομένη δραστηριότητα είναι απευθείας εκτεθειμένη
στον ανταγωνισμό
(άρθρο 30 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Οι συμβάσεις με αντικείμενο την άσκηση δραστηριότητας οριζόμενης στα άρθρα 4 έως 8 δεν
υπόκεινται στο παρόν διάταγμα, εάν η δραστηριότητα, στην Ελλάδα, είναι απευθείας εκτεθειμένη στον
ανταγωνισμό σε αγορές στις οποίες η πρόσβαση δεν είναι περιορισμένη.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, προκειμένου να καθορισθεί εάν μια δραστηριότητα είναι
απευθείας εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό, αποφασίζεται κατόπιν κριτηρίων τα οποία είναι σύμφωνα με
τις διατάξεις περί ανταγωνισμού της Συνθήκης ΕΕ, όπως τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων αγαθών ή
υπηρεσιών, η ύπαρξη εναλλακτικών αγαθών ή υπηρεσιών, οι τιμές και η πραγματική ή δυνητική παρουσία
περισσότερων του ενός προμηθευτών των εν λόγω αγαθών ή παρόχων των εν λόγω υπηρεσιών.
3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η πρόσβαση σε μια αγορά θεωρείται ότι δεν περιορίζεται εάν
εφαρμόζονται οι διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας που αναφέρονται στο Παράρτημα ΧΙ.
Όταν δεν είναι δυνατόν να συναχθεί το τεκμήριο ότι υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε δεδομένη αγορά
βάσει του πρώτου εδαφίου, πρέπει να αποδεικνύεται ότι η πρόσβαση στην εν λόγω αγορά είναι ελεύθερη
εκ των πραγμάτων και εκ του νόμου.
4. Όταν το αρμόδιο Υπουργείο κρίνει ότι, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, η παράγραφος 1 έχει
εφαρμογή σε δεδομένη δραστηριότητα, απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και της γνωστοποιεί όλα
τα συναφή περιστατικά, και, ιδίως, κάθε νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη ή συμφωνία που
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αφορά στη συμμόρφωση με τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συνοδευόμενα,
ενδεχομένως, από τη θέση που έλαβε ανεξάρτητη εθνική αρχή, η οποία είναι αρμόδια για την εν λόγω
δραστηριότητα.
Οι συμβάσεις με αντικείμενο την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας δεν υπόκεινται πλέον στο
παρόν διάταγμα:
- εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδώσει απόφαση σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής της παραγράφου 1,
σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 30 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ και εντός της προθεσμίας που
προβλέπεται στην παράγραφο αυτή, ή
- δεν εκδώσει απόφαση σχετικά με αυτή τη δυνατότητα εφαρμογής εντός της προθεσμίας αυτής.
Στις περιπτώσεις που η ελεύθερη πρόσβαση σε συγκεκριμένη αγορά τεκμαίρεται με βάση το πρώτο
εδάφιο της παραγράφου 3 του παρόντος, και όπου μια ανεξάρτητη εθνική αρχή που είναι αρμόδια για τη
σχετική δραστηριότητα έχει προσδιορίσει τη δυνατότητα εφαρμογής της παρ 1, οι συμβάσεις που
προορίζονται για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας δεν υπόκεινται πλέον στο παρόν
διάταγμα, εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καταλήξει στην αδυναμία εφαρμογής της παραγράφου 1 με
απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 30 της υπ’ αριθμ. 2004/17/ΕΚ
Οδηγίας και εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή.
5. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσδιορίσει ότι, σε
δεδομένη δραστηριότητα έχει εφαρμογή η παράγραφος 1, με απόφαση βάσει της παραγράφου 6 του
άρθρου 30 της υπ’ αριθμ. 2004/17/ΕΚ Οδηγίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνει αμέσως την
ενδιαφερόμενη αρχή.
Το αρμόδιο Υπουργείο ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τηρουμένων των παραγράφων 2 και 3, για
όλα τα συναφή περιστατικά, και, ιδίως, για κάθε νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη ή συμφωνία
που αφορά στη συμμόρφωση με τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συνοδευόμενα
ενδεχομένως, από τη θέση που έλαβε η ανεξάρτητη εθνική αρχή που είναι αρμόδια για τη σχετική
δραστηριότητα.
Εάν, μετά το πέρας της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 30 της υπ’ αριθμ.
2004/17/ΕΚ Οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εκδώσει απόφαση σχετικά με την δυνατότητα
εφαρμογής της παραγράφου 1 σε δεδομένη δραστηριότητα, η παράγραφος 1 τεκμαίρεται εφαρμοστέα.
6. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των παρ. 4 και 5 του παρόντος καθώς και της παρ. 6 του άρθρου 30 της υπ’
αριθμ. 2004/17/ΕΚ Οδηγίας καθορίζονται στην απόφαση της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 2005/15/ΕΚ (ΕΕ
L 7/11.1.2005), όπως κάθε φορά ισχύει.
Αρθρο 24
Κανόνες που ισχύουν για τις συμβάσεις υπηρεσιών
(άρθρα 31 έως 33 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Οι συμβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα XVIΙ Α,
συνάπτονται σύμφωνα με τα άρθρα 25 έως 50.
2. Οι συμβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα XVΙΙ B,
διέπονται μόνο από τα άρθρα 26 και 35.
3. Οι συμβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα XVIΙ A και
στο παράρτημα XVIΙ B (μεικτές συμβάσεις), συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 έως 50,
όταν η αξία των υπηρεσιών που απαριθμούνται στο παράρτημα XVIΙ A υπερβαίνει την αξία των υπηρεσιών
που απαριθμούνται στο παράρτημα XVIΙ B. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, οι συμβάσεις συνάπτονται
σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 35.
Αρθρο 25
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Χρησιμοποίηση ανοικτών διαδικασιών, κλειστών διαδικασιών και διαδικασιών με διαπραγμάτευση
(άρθρo 40 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
1. Για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών, οι αναθέτοντες φορείς εφαρμόζουν τις
διαδικασίες που είναι προσαρμοσμένες στους σκοπούς του παρόντος διατάγματος.
2. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να επιλέγουν οποιαδήποτε από τις διαδικασίες που περιγράφονται
στο άρθρο 2 παράγραφος 9 στοιχεία α), β) ή γ), εφόσον, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 3, έχει
προκηρυχθεί διαγωνισμός, δυνάμει του άρθρου 32.
3. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να χρησιμοποιούν μια διαδικασία χωρίς προηγούμενη προκήρυξη
διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εάν, ύστερα από διαδικασία με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, δεν υποβλήθηκε καμία
προσφορά ή καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι κατάλληλη ή εάν δεν υπάρχει κανείς
υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιαστικά οι αρχικοί όροι της σύμβασης·
β) εάν η σύναψη της σύμβασης γίνεται αποκλειστικά για λόγους έρευνας, δοκιμών, μελέτης ή ανάπτυξης
και όχι με σκοπό την εξασφάλιση κέρδους ή την ανάκτηση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και στο
βαθμό που η σύναψη μιας τέτοιας σύμβασης δεν θίγει την προκήρυξη διαγωνισμού για τις επόμενες
συμβάσεις που θα επιδιώκουν, ιδίως, αυτούς τους σκοπούς·
γ) εάν, για λόγους τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, η
σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνο σε ορισμένο οικονομικό φορέα·
δ) στο βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητος, εάν, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε
γεγονότα απρόβλεπτα για τους αναθέτοντες φορείς, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που
προβλέπονται για τις ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες, ή τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση·
ε) στην περίπτωση των συμβάσεων προμηθειών για συμπληρωματικές παραδόσεις εκ μέρους του αρχικού
προμηθευτή, οι οποίες προορίζονται είτε για τη μερική ανανέωση προμηθειών ή εγκαταστάσεων
τρέχουσας χρήσης είτε για την επέκταση υφισταμένων προμηθειών ή εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή
προμηθευτή θα υποχρέωνε τον αναθέτοντα φορέα να προμηθευθεί υλικό με διαφορετικά τεχνικά
χαρακτηριστικά, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ασυμβατότητα ή σε δυσανάλογες τεχνικές
δυσχέρειες ως προς τη χρήση ή τη συντήρηση·
στ) για συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στην αρχικά κατακυρωθείσα μελέτη
ούτε στην αρχικά συναφθείσα σύμβαση αλλά τα οποία, λόγω μη προβλέψιμων περιστάσεων, έχουν
καταστεί απαραίτητα για την εκτέλεση αυτής της σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι ανατίθενται στον
εργολήπτη ή τον πάροχο υπηρεσιών που εκτελεί την αρχική σύμβαση, όταν τα εν λόγω συμπληρωματικά
έργα ή υπηρεσίες δεν μπορούν να διαχωρισθούν, τεχνικώς ή οικονομικώς, από την κύρια σύμβαση χωρίς
να δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα στους αναθέτοντες φορείς, ή όταν τα εν λόγω συμπληρωματικά
έργα ή υπηρεσίες, αν και μπορούν να διαχωρισθούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, είναι
απολύτως απαραίτητα για την ολοκλήρωσή της·
ζ) στην περίπτωση των συμβάσεων έργων, για νέα έργα που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων
εργασιών και ανατίθενται στον εργολήπτη στον οποίο οι ίδιοι αναθέτοντες φορείς έχουν αναθέσει
προγενέστερη σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι τα έργα αυτά είναι σύμφωνα με μια βασική μελέτη και ότι
για τη μελέτη αυτή έχει συναφθεί μια πρώτη σύμβαση έπειτα από προκήρυξη διαγωνισμού· τη στιγμή που
προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για την πρώτη μελέτη, πρέπει να επισημαίνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα
προσφυγής στην εν λόγω διαδικασία, το δε ποσό του συνολικού προϋπολογισμού για τη συνέχιση των
έργων λαμβάνεται υπόψη από τους αναθέτοντες φορείς για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 16
και 17·
η) εάν πρόκειται για προμήθειες που είναι εισηγμένες και αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων·
θ) για τις συμβάσεις που συνάπτονται βάσει συμφωνίας - πλαισίου, εφόσον πληρούται η προϋπόθεση του
άρθρου 14, παράγραφος 2·
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ι) για τις αγορές ευκαιρίας, όταν, με την αξιοποίηση μιας ιδιαίτερα ευνοϊκής ευκαιρίας που παρουσιάζεται
για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μπορούν να αποκτηθούν προμήθειες σε τιμή πολύ χαμηλότερη από
τις τιμές που επικρατούν συνήθως στην αγορά·
ια) για την αγορά προμηθειών, υπό όρους ιδιαίτερα ευνοϊκούς, είτε από προμηθευτή που παύει οριστικά
την εμπορική δραστηριότητά του είτε από το σύνδικο ή τον εκκαθαριστή πτώχευσης, δικαστικού
συμβιβασμού, αναγκαστικής εκκαθάρισης ή άλλης ανάλογης διαδικασίας·
ιβ) όταν η σχετική σύμβαση υπηρεσιών έπεται διαγωνισμού μελετών που έχει διοργανωθεί σύμφωνα με
τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος και πρέπει, σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες, να ανατεθεί στο
νικητή ή σε έναν από τους νικητές του εν λόγω διαγωνισμού· για την τελευταία αυτή περίπτωση, όλοι οι
νικητές του διαγωνισμού πρέπει να καλούνται να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις.
Αρθρο 26
Τεχνικές προδιαγραφές
(άρθρo 34 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στο σημείο 1 του παραρτήματος ΧΧΙ, καθορίζονται στα
έγγραφα της σύμβασης, δηλαδή στην προκήρυξη, στη συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμβατικά τεύχη.
Όταν είναι δυνατό, οι τεχνικές αυτές προδιαγραφές θα πρέπει να ορίζονται έτσι ώστε να λαμβάνουν
υπόψη τα κριτήρια προσβασιμότητας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή σχεδιασμό που να καλύπτει όλους
τους χρήστες.
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση στους προσφέροντες και δεν έχουν ως
αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στο άνοιγμα των δημοσίων συμβάσεων στον
ανταγωνισμό.
3. Με την επιφύλαξη των κείμενων διατάξεων, εφόσον είναι συμβατές με το κοινοτικό δίκαιο, οι τεχνικές
προδιαγραφές πρέπει να διατυπώνονται:
α) είτε με παραπομπή στις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο παράρτημα XXΙ με την εξής σειρά
προτεραιότητας: εθνικά πρότυπα που μεταφέρουν ευρωπαϊκά πρότυπα, ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις,
κοινές τεχνικές προδιαγραφές, διεθνή πρότυπα, άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που θεσπίζονται από
τους ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης ή, όταν αυτά δεν υπάρχουν, εθνικά πρότυπα, εθνικές τεχνικές
εγκρίσεις ή εθνικές τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα του σχεδιασμού, του υπολογισμού και της
εκτέλεσης των έργων και της χρησιμοποίησης των προϊόντων· κάθε παραπομπή συνοδεύεται από τη μνεία
“ή ισοδύναμο”·
β) είτε με αναφορά σε επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις· αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, πρέπει δε να είναι ακριβείς, ώστε να επιτρέπουν στους προσφέροντες να
καθορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης και στους αναθέτοντες φορείς να αναθέτουν τη σύμβαση·
γ) είτε, με αναφορά στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, όπως ορίζονται στο στοιχείο β), με
παραπομπή στις προδιαγραφές που αναφέρονται στο στοιχείο α), προκειμένου να τεκμαίρεται η
συμμόρφωση προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις·
δ) είτε με παραπομπή στις προδιαγραφές που μνημονεύονται στο στοιχείο α) για ορισμένα χαρακτηριστικά
και με παραπομπή στις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που μνημονεύονται στο στοιχείο β) για
ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά.
4. Όταν οι αναθέτοντες φορείς κάνουν χρήση της δυνατότητας παραπομπής στις προδιαγραφές που
αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο α), δεν μπορούν να απορρίπτουν προσφορά με την αιτιολογία ότι
τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες δεν πληρούν τις προδιαγραφές, στις οποίες έχουν παραπέμψει,
εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, με τρόπο που ικανοποιεί τον αναθέτοντα φορέα,
με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, ότι οι λύσεις που προτείνει ικανοποιούν κατά ισοδύναμο τρόπο, τις τεχνικές
προδιαγραφές. Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό
μπορεί να συνιστά ενδεδειγμένο μέσο.
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5. Όταν οι αναθέτοντες φορείς κάνουν χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στην παράγραφο 3 να
θέσουν απαιτήσεις ως προς τις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, δεν μπορούν να απορρίπτουν
προσφορά έργων, προϊόντων ή υπηρεσιών που τηρούν εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί μεταφορά
ευρωπαϊκού προτύπου, ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, κοινή τεχνική προδιαγραφή, διεθνές πρότυπο ή
τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον οι εν λόγω
προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν ορίσει.
Στην προσφορά του, ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει, κατά τρόπο ικανοποιητικό για τον
αναθέτοντα φορέα και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, ότι το έργο, το προϊόν ή η υπηρεσία που τηρεί το
πρότυπο ανταποκρίνεται στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει ο αναθέτων φορέας.
Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό μπορεί να συνιστά
ενδεδειγμένο μέσο.
6. Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιβάλλουν περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά ως προς τις επιδόσεις ή τις
λειτουργικές απαιτήσεις, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο β), μπορούν να χρησιμοποιούν τις
αναλυτικές προδιαγραφές ή, εν ανάγκη, τμήματά τους, όπως ορίζονται από τα (πολυ) εθνικά οικολογικά
σήματα ή και από κάθε άλλο οικολογικό σήμα, εφόσον οι προδιαγραφές αυτές είναι ενδεδειγμένες για τον
καθορισμό των χαρακτηριστικών των προμηθειών ή των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της
σύμβασης, οι απαιτήσεις για το σήμα διαμορφώνονται βάσει επιστημονικών στοιχείων, τα οικολογικά
σήματα υιοθετούνται μέσω μιας διαδικασίας στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα
μέρη, όπως οι κυβερνητικοί οργανισμοί, οι καταναλωτές, οι κατασκευαστές καθώς και οι διανομείς και οι
περιβαλλοντικές οργανώσεις, και είναι προσιτά σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να προβλέπουν ότι τα προϊόντα ή υπηρεσίες που διαθέτουν οικολογικό
σήμα τεκμαίρεται ότι πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης·
πρέπει όμως να αποδέχονται και κάθε άλλο ενδεδειγμένο αποδεικτικό μέσο, όπως τον τεχνικό φάκελο του
κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό.
7. Ως “αναγνωρισμένοι οργανισμοί”, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, νοούνται τα εργαστήρια
δοκιμών, τα εργαστήρια βαθμονόμησης, οι οργανισμοί ελέγχου και οι οργανισμοί πιστοποίησης που
ανταποκρίνονται στα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Οι αναθέτοντες φορείς αποδέχονται τα πιστοποιητικά των αναγνωρισμένων οργανισμών που έχουν
συσταθεί σε άλλα κράτη μέλη.
8. Εφόσον δεν δικαιολογείται από το αντικείμενο της σύμβασης, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν
επιτρέπεται να κάνουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής
ούτε να παραπέμπουν σε σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή τύπο καθώς και σε συγκεκριμένη καταγωγή ή
παραγωγή που θα είχε ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή
ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω μνεία ή παραπομπή επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να
γίνει αρκούντως ακριβής και κατανοητή περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης κατ’ εφαρμογή των
παραγράφων 3 και 4· η μνεία ή παραπομπή αυτή πρέπει να συνοδεύεται από τον όρο “ή ισοδύναμο”.
Αρθρο 27
Ανακοίνωση των τεχνικών προδιαγραφών
(άρθρo 35 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς ανακοινώνουν στους οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται για την ανάληψη
σύμβασης, κατόπιν αιτήσεώς τους, τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται συστηματικά στις συμβάσεις
προμηθειών, έργων ή υπηρεσιών, τις οποίες αναθέτουν, ή τις τεχνικές προδιαγραφές, στις οποίες
προτίθενται να παραπέμψουν, για τις συμβάσεις που αποτελούν αντικείμενο περιοδικής ενδεικτικής
προκήρυξης κατά την έννοια του άρθρου 34 παράγραφος 1.
2. Όταν αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται στα έγγραφα που τίθενται στη διάθεση των
ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων, αρκεί η παραπομπή στα εν λόγω έγγραφα.
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Αρθρο 28
Εναλλακτικές προσφορές
(άρθρo 36 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Όταν η ανάθεση της σύμβασης γίνεται με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τις εναλλακτικές προσφορές
που υποβάλλουν οι προσφέροντες, εφόσον οι προσφορές αυτές ανταποκρίνονται στις ελάχιστες
απαιτήσεις που έχουν ορίσει οι εν λόγω φορείς.
Στην προκήρυξη ή στη συγγραφή υποχρεώσεων, οι αναθέτοντες φορείς μνημονεύουν εάν επιτρέπουν ή όχι
τις εναλλακτικές προσφορές και, εφόσον τις επιτρέπουν, αναφέρουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που
πρέπει να πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές καθώς και τις ειδικές απαιτήσεις για την παρουσίασή τους.
2. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, οι αναθέτοντες φορείς
που έχουν επιτρέψει εναλλακτικές προσφορές δυνάμει της παραγράφου 1, δεν μπορούν να απορρίπτουν
εναλλακτική προσφορά για το μόνο λόγο ότι, εάν επιλεγεί, θα οδηγήσει αντίστοιχα είτε στη σύναψη
σύμβασης υπηρεσιών και όχι σύμβασης προμηθειών, είτε στη σύναψη σύμβασης προμηθειών και όχι
σύμβασης υπηρεσιών.
Αρθρο 29
Υπεργολαβία
(άρθρo 37 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
Στη συγγραφή υποχρεώσεων, ο αναθέτων φορέας ζητεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην
προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους
καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Σε μια τέτοια περίπτωση η ευθύνη του κυρίου οικονομικού
φορέα δεν αίρεται.
Αρθρο 30
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
(άρθρo 38 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να προβλέπουν ειδικούς όρους σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης,
εφόσον οι όροι αυτοί είναι συμβατοί με το κοινοτικό δίκαιο και προβλέπονται στην προκήρυξη ή στα τεύχη
του διαγωνισμού ή στα έγγραφα της σύμβασης. Οι όροι αυτοί μπορούν ιδίως να αφορούν κοινωνικές και
περιβαλλοντικές παραμέτρους.
Αρθρο 31
Υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία και την προστασία του περιβάλλοντος που απορρέουν από τις
διατάξεις περί προστασίας και συνθηκών εργασίας
(άρθρo 39 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Ο αναθέτων φορέας μνημονεύει στα έγγραφα της σύμβασης τις αρχές από τις οποίες οι υποψήφιοι ή οι
προσφέροντες μπορούν να λαμβάνουν τις σχετικές πληροφορίες για τις υποχρεώσεις σχετικά με τη
φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις περί
προστασίας της απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας στην περιφέρεια ή τον τόπο όπου πρόκειται να
εκτελεσθούν οι παροχές και οι οποίες εφαρμόζονται στις επί τόπου εκτελούμενες εργασίες ή παρεχόμενες
υπηρεσίες κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
2. Ο αναθέτων φορέας που παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ζητεί από τους
προσφέροντες ή από τους υποψηφίους να αναφέρουν ότι έλαβαν υπόψη, κατά την κατάρτιση της
προσφοράς τους, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις περί προστασίας της απασχόλησης και
των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση.
Το πρώτο εδάφιο δεν θίγει την εφαρμογή του άρθρου 48.

504
Αρθρο 32
Προκηρύξεις που χρησιμοποιούνται ως μέσο έναρξης διαγωνισμού
(άρθρo 42 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
1. Στην περίπτωση συμβάσεων προμηθειών, έργων ή υπηρεσιών, ο διαγωνισμός αρχίζει με την έκδοση:
α) περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης, όπως αναφέρεται στο παράρτημα XV Α, ή
β) προκήρυξης για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής, όπως αναφέρεται στο παράρτημα XIV, ή
γ) προκήρυξης σύμβασης, όπως αναφέρεται στο παράρτημα XIIΙ μέρος A, B ή Γ.
2. Στην περίπτωση των δυναμικών συστημάτων αγορών, ο διαγωνισμός για το σύστημα αρχίζει με την
έκδοση της προκήρυξης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), ενώ ο διαγωνισμός για τις
συμβάσεις που βασίζονται σε τέτοια συστήματα αρχίζει μέσω της απλουστευμένης προκήρυξης που
αναφέρεται στο παράρτημα ΧΙΙΙ, μέρος Δ.
3. Όταν ο διαγωνισμός αρχίζει μέσω περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης:
α) η προκήρυξη πρέπει να αναφέρει ειδικά τα έργα, τις προμήθειες ή τις υπηρεσίες που αποτελούν το
αντικείμενο της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί·
β) η προκήρυξη πρέπει να αναφέρει ότι η σύμβαση αυτή θα συναφθεί με κλειστή διαδικασία ή διαδικασία
με διαπραγμάτευση, χωρίς εκ των υστέρων δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού και να καλεί τους
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να εκδηλώσουν γραπτώς το ενδιαφέρον τους και
γ) πρέπει να έχει δημοσιευθεί σύμφωνα με το παράρτημα ΧΧ το πολύ δώδεκα (12) μήνες πριν από την
ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 3. Ο αναθέτων
φορέας τηρεί τις προθεσμίες του άρθρου 36.
Αρθρο 33
Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων
(άρθρo 44 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στα
παραρτήματα ΧΙΙΙ, ΧΙV, XV Α, XV Β και XVI και, ενδεχομένως, κάθε επί πλέον πληροφορία που κρίνεται
χρήσιμη από τον αναθέτοντα φορέα, σύμφωνα με τα τυποποιημένα έντυπα που υιοθετούνται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την προβλεπόμενη στο άρθρο 68 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ
διαδικασία.
2. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αποστέλλονται από τους αναθέτοντες φορείς στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, διαβιβάζονται είτε με ηλεκτρονικά μέσα, στη μορφή και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες
διαβίβασης του Παραρτήματος ΧΧ, σημείο 3, είτε με άλλα μέσα.
Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 32, 34 και 35 δημοσιεύονται σύμφωνα
με τα τεχνικά χαρακτηριστικά δημοσίευσης του παραρτήματος ΧΧ σημείο 1 στοιχεία α) και β).
3. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που καταρτίζονται και αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα,
σύμφωνα με τη μορφή και τις λεπτομέρειες διαβίβασης του παραρτήματος ΧΧ σημείο 3, δημοσιεύονται το
πολύ πέντε (5) ημέρες από την αποστολή τους.
Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις, οι οποίες δεν αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τη
μορφή και τις λεπτομέρειες διαβίβασης που αναφέρονται στο παράρτημα ΧΧ σημείο 3, δημοσιεύονται
εντός δώδεκα (12) ημερών το αργότερο μετά την αποστολή τους. Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και
κατ’ αίτηση του αναθέτοντος φορέα, οι προκηρύξεις διαγωνισμού που προβλέπονται στο άρθρο 32
παράγραφος 1 στοιχείο γ) δημοσιεύονται εντός πέντε (5) ημερών, εφόσον η προκήρυξη έχει αποσταλεί με
τηλεομοιοτυπία.
4. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις δημοσιεύονται αναλυτικά στην ελληνική γλώσσα και αυθεντικό
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θεωρείται μόνο το πρωτότυπο κείμενο που δημοσιεύεται στη γλώσσα αυτή. Μια περίληψη των
σημαντικότερων στοιχείων κάθε προκήρυξης ή γνωστοποίησης δημοσιεύεται και στις λοιπές επίσημες
κοινοτικές γλώσσες. Η δαπάνη της δημοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή βαρύνει την Κοινότητα.
5. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις και το περιεχόμενό τους δεν μπορούν να δημοσιοποιούνται πριν
από την ημερομηνία αποστολής τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο δεν πρέπει να περιλαμβάνουν
πληροφορίες άλλες πέραν εκείνων που περιέχονται στις προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που
αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή δημοσιεύονται στο “προφίλ αγοραστή” σύμφωνα με το άρθρο
34 παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, πρέπει δε να αναφέρουν την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης ή
γνωστοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή της δημοσίευσης στο “προφίλ αγοραστή”.
Οι ενδεικτικές περιοδικές προκηρύξεις δεν μπορούν να δημοσιεύονται στο “προφίλ αγοραστή” πριν να
αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η γνωστοποίηση που ανακοινώνει τη δημοσίευσή τους με τη μορφή
αυτή. Επίσης πρέπει να αναφέρουν την ημερομηνία της εν λόγω αποστολής.
6. Οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να εξασφαλίζουν ότι είναι σε θέση να αποδείξουν την ημερομηνία
αποστολής των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων.
7. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί στον αναθέτοντα φορέα βεβαίωση της δημοσίευσης των πληροφοριών
που της διαβίβασε, αναφέροντας την ημερομηνία της εν λόγω δημοσίευσης. Η βεβαίωση αυτή συνιστά
απόδειξη της δημοσίευσης.
8. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να δημοσιεύουν σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 7, προκηρύξεις
και γνωστοποιήσεις για τις οποίες δεν ισχύει η υποχρέωση δημοσίευσης βάσει του παρόντος διατάγματος.
Αρθρο 34
Περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις και προκηρύξεις για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής
(άρθρo 41 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1 Οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, μέσω περιοδικής ενδεικτικής
προκήρυξης η οποία αναφέρεται στο παράρτημα XV Α, και δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή
από τους ίδιους τους αναθέτοντες φορείς στο “προφίλ αγοραστή”, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΧΧ
σημείο 2 στοιχείο β):
α) όταν πρόκειται για προμήθειες, την εκτιμώμενη συνολική αξία των συμβάσεων ή των συμφωνιών πλαισίων ανά ομάδες προϊόντων, τις οποίες προτίθενται να συνάψουν κατά τους δώδεκα (12) επόμενους
μήνες, εφόσον η συνολική εκτιμώμενη αξία, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των άρθρων 16 και 17,
ισούται με ή υπερβαίνει τα 750.000 ευρώ.
Οι ομάδες των προϊόντων καθορίζονται από τους αναθέτοντες φορείς με παραπομπή στην ονοματολογία
CPV·
β) όταν πρόκειται για υπηρεσίες, την εκτιμώμενη συνολική αξία των συμβάσεων ή των συμφωνιώνπλαισίων για καθεμία από τις απαριθμούμενες στο παράρτημα XVIΙ A κατηγορίες υπηρεσιών, τις οποίες
προτίθενται να συνάψουν κατά τους δώδεκα (12) επόμενους μήνες, εφόσον η εν λόγω εκτιμώμενη
συνολική αξία, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των άρθρων 16 και 17, ισούται με ή υπερβαίνει τα
750.000 ευρώ·
γ) όταν πρόκειται για έργα, τα κύρια χαρακτηριστικά των συμβάσεων έργων ή των συμφωνιών- πλαισίων
που οι αναθέτοντες φορείς προτίθενται να αναθέσουν κατά τους δώδεκα επόμενους μήνες και των οποίων
η εκτιμώμενη αξία ισούται με ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που αναφέρεται στο άρθρο 16,
λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 17.
Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή
δημοσιεύονται στο “προφίλ αγοραστή”, το ταχύτερο δυνατόν, μετά την έναρξη του οικονομικού έτους.
Η προκήρυξη που αναφέρεται στο στοιχείο γ) αποστέλλεται στην Επιτροπή ή δημοσιεύεται στο «προφίλ
αγοραστή», το ταχύτερο δυνατόν, μετά την έγκριση του προγράμματος εργασιών στο οποίο εντάσσονται οι
συμβάσεις έργων ή οι συμφωνίες-πλαίσια, τις οποίες οι αναθέτοντες φορείς προτίθενται να συνάψουν.
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Οι αναθέτοντες φορείς που δημοσιεύουν την περιοδική ενδεικτική προκήρυξη στο “προφίλ αγοραστή”
τους, διαβιβάζουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ηλεκτρονικό τρόπο, σύμφωνα με τη μορφή και τις
λεπτομέρειες διαβίβασης που προβλέπονται στο παράρτημα ΧΧ, σημείο 3, γνωστοποίηση με την οποία
ανακοινώνουν τη δημοσίευση περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης στο “προφίλ αγοραστή”.
Η δημοσίευση των προκηρύξεων που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) είναι υποχρεωτική μόνον
εφόσον οι αναθέτοντες φορείς έχουν επιλέξει τις συντετμημένες προθεσμίες παραλαβής των προσφορών
σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 4.
Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις διαδικασίες χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού.
2. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν, ιδίως, να δημοσιεύουν ή να αναθέτουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη
δημοσίευση, περιοδικών ενδεικτικών προκηρύξεων με αντικείμενο σημαντικά έργα, χωρίς να
επαναλαμβάνουν τις πληροφορίες που έχουν ήδη περιληφθεί σε προηγούμενη περιοδική ενδεικτική
προκήρυξη, εφόσον αναφέρεται ευκρινώς ότι οι προκηρύξεις αυτές είναι συμπληρωματικές.
3. Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν να εφαρμόσουν σύστημα προεπιλογής, σύμφωνα με το άρθρο
44, συντάσσεται προκήρυξη, σύμφωνα με το τυποποιημένο υπόδειγμα προκήρυξης, που περιλαμβάνεται
στο παράρτημα ΧΙV, η οποία αναφέρει το σκοπό, τον οποίο εξυπηρετεί το σύστημα προεπιλογής, και τις
λεπτομέρειες της πρόσβασης στους κανόνες που το διέπουν. Όταν το σύστημα έχει διάρκεια άνω των
τριών (3) ετών, η προκήρυξη πρέπει να δημοσιεύεται ετησίως. Όταν το σύστημα έχει μικρότερη διάρκεια,
αρκεί η αρχική προκήρυξη.
Αρθρο 35
Γνωστοποιήσεις για συμβάσεις που έχουν συναφθεί
(άρθρo 43 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1 Οι αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι έχουν συνάψει σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο, αποστέλλουν τη
γνωστοποίηση που αφορά στις συναφθείσες συμβάσεις, η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα XVΙ. Η
γνωστοποίηση αυτή αποστέλλεται υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα
με τη διαδικασία του άρθρου 68, παράγραφος 2 της υπ’ αριθμ. 2004/17/ΕΚ οδηγίας, εντός προθεσμίας δύο
(2) μηνών από την ανάθεση της σύμβασης ή τη σύναψη της συμφωνίας - πλαισίου.
Στην περίπτωση συμφωνιών- πλαισίων που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2, οι
αναθέτοντες φορείς απαλλάσσονται από την αποστολή γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων της ανάθεσης
για κάθε σύμβαση που βασίζεται στη συμφωνία-πλαίσιο.
Οι αναθέτοντες φορείς αποστέλλουν τη γνωστοποίηση με τα αποτελέσματα της σύναψης των συμβάσεων
που βασίζονται σε δυναμικό σύστημα αγορών, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά τη σύναψη κάθε σύμβασης.
Μπορούν ωστόσο να συγκεντρώνουν τις προκηρύξεις αυτές σε τριμηνιαία βάση. Σε αυτή την περίπτωση,
αποστέλλουν τις συγκεντρωμένες γνωστοποιήσεις εντός δύο (2) μηνών το αργότερο μετά τη λήξη εκάστου
τριμήνου.
2. Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το παράρτημα XVΙ και προορίζονται να δημοσιευθούν,
δημοσιεύονται σύμφωνα με το παράρτημα ΧΧ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σέβεται τον ευαίσθητο εμπορικό
χαρακτήρα που τυχόν επικαλούνται οι αναθέτοντες φορείς κατά τη διαβίβαση αυτών των πληροφοριών
σχετικά με τον αριθμό των υποβληθεισών προσφορών, την ταυτότητα των οικονομικών φορέων και τις
τιμές.
3. Όταν οι αναθέτοντες φορείς συνάπτουν σύμβαση υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης (“Σύμβαση Ερ.
και Αν.”) με διαδικασία χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 3 στοιχείο
β), μπορούν να περιορίζουν τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με το παράρτημα XVΙ
σχετικά με τη φύση και την ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην ένδειξη “υπηρεσίες έρευνας και
ανάπτυξης”.
Όταν οι αναθέτοντες φορείς συνάπτουν σύμβαση έρευνας και ανάπτυξης, η οποία δεν μπορεί να
συναφθεί με διαδικασία χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 3 στοιχείο
β), μπορούν να περιορίζουν τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με το παράρτημα XVΙ
σχετικά με τη φύση και την ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για
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λόγους εμπορικού απορρήτου.
Στις περιπτώσεις αυτές, οι αναθέτοντες φορείς μεριμνούν ώστε οι πληροφορίες που δημοσιεύονται
σχετικά με αυτή την παράγραφο να είναι τουλάχιστον εξίσου λεπτομερείς με εκείνες που περιλαμβάνονται
στην προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία έχει δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 1.
Όταν εφαρμόζουν σύστημα προεπιλογής, οι αναθέτοντες φορείς μεριμνούν, στις περιπτώσεις αυτές, ώστε
οι εν λόγω πληροφορίες να είναι τουλάχιστον εξίσου λεπτομερείς με την κατηγορία που ορίζεται στο
μητρώο των προεπιλεγμένων παρόχων υπηρεσιών, το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 44
παράγραφος 7.
4. Στις περιπτώσεις των συμβάσεων που συνάπτονται για υπηρεσίες οι οποίες απαριθμούνται στο
παράρτημα XVIΙ B, οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν στην προκήρυξη εάν δέχονται τη δημοσίευσή τους.
5. Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το παράρτημα XVΙ και δηλώνονται ως μη δημοσιεύσιμες,
δημοσιεύονται μόνο σε απλουστευμένη μορφή και σύμφωνα με το παράρτημα ΧΧ για στατιστικούς λόγους.
Αρθρο 36
Προθεσμίες παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής και παραλαβής των προσφορών
(άρθρo 45 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, οι
αναθέτοντες φορείς λαμβάνουν υπόψη ιδίως το πολύπλοκο της σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται
για την προετοιμασία των προσφορών, με την επιφύλαξη των ελάχιστων προθεσμιών που καθορίζονται
στο παρόν άρθρο.
2. Στις ανοικτές διαδικασίες, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών είναι πενήντα δύο (52)
ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.
3. Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση έπειτα από προκήρυξη διαγωνισμού,
εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:
α) η προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής, έπειτα από προκήρυξη που δημοσιεύθηκε
δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή πρόσκληση από αναθέτοντα φορέα δυνάμει του
άρθρου 38 παράγραφος 3, ορίζεται, κατά γενικό κανόνα, σε τριάντα επτά (37) τουλάχιστον ημέρες από την
ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης ή της πρόσκλησης και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι
μικρότερη από είκοσι δύο (22) ημέρες, εάν η προκήρυξη αποστέλλεται για δημοσίευση με άλλα μέσα εκτός
των ηλεκτρονικών ή της τηλεομοιοτυπίας, και σε δεκαπέντε (15) ημέρες τουλάχιστον, εάν η προκήρυξη
αποστέλλεται με αυτά τα μέσα·
β) η προθεσμία παραλαβής των προσφορών μπορεί να ορίζεται με κοινή συμφωνία μεταξύ του
αναθέτοντος φορέα και των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί, εφόσον παρέχεται σε όλους τους
υποψηφίους ίσος χρόνος για την κατάρτιση και την υποβολή των προσφορών τους·
γ) όταν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την προθεσμία παραλαβής των προσφορών,
ο αναθέτων φορέας ορίζει προθεσμία η οποία, κατά γενικό κανόνα, ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις (24)
τουλάχιστον ημέρες, σε καμία δε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες, από την
ημερομηνία της πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς.
4. Εφόσον οι αναθέτοντες φορείς έχουν δημοσιεύσει περιοδική ενδεικτική προκήρυξη, όπως ορίζει το
άρθρο 34 παράγραφος 1, που αναφέρεται στο παράρτημα ΧΧ, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των
προσφορών στις ανοικτές διαδικασίες είναι, κατά γενικό κανόνα, τριάντα έξι (36) ημέρες, αλλά σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι δύο (22) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της
προκήρυξης.
Οι συντετμημένες αυτές προθεσμίες είναι αποδεκτές, υπό την προϋπόθεση ότι η περιοδική ενδεικτική
προκήρυξη περιλαμβάνει, εκτός από τις πληροφορίες που απαιτεί το παράρτημα XV Aμέρος Ι, όλες τις
πληροφορίες που απαιτούνται από το παράρτημα XV Α μέρος ΙΙ, εφόσον αυτές υπάρχουν κατά τη
δημοσίευση της προκήρυξης, και ότι η προκήρυξη έχει αποσταλεί προς δημοσίευση μεταξύ ενός ελάχιστου
διαστήματος πενήντα δύο (52) ημερών και ενός μέγιστου διαστήματος δώδεκα (12) μηνών πριν από την
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ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 32 παράγραφος
1 στοιχείο γ).
5. Όταν οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις καταρτίζονται και αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα,
σύμφωνα με τη μορφή και τις λεπτομέρειες διαβίβασης που αναφέρονται στο παράρτημα ΧΧ σημείο 3, οι
προθεσμίες παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες με
διαπραγμάτευση και παραλαβής των προσφορών στις ανοικτές διαδικασίες, μπορούν να συντέμνονται
κατά επτά (7) ημέρες.
6. Εκτός εάν έχει ορισθεί προθεσμία με κοινή συμφωνία, βάσει της παραγράφου 3 στοιχείο β), η
προθεσμία είναι δυνατόν να συντέμνεται κατά πέντε (5) ακόμη ημέρες για την παραλαβή των προσφορών
στις ανοικτές διαδικασίες, τις κλειστές διαδικασίες και τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση, εφόσον ο
αναθέτων φορέας παρέχει απρόσκοπτη και πλήρη απευθείας πρόσβαση με ηλεκτρονικά μέσα στα
έγγραφα του διαγωνισμού ήδη από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης που χρησιμοποιείται ως
μέσο έναρξης του διαγωνισμού, σύμφωνα με το παράρτημα ΧΧ. Η προκήρυξη πρέπει να αναφέρει την
ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία διατίθεται η εν λόγω τεκμηρίωση.
7. Στις ανοικτές διαδικασίες, το σωρευτικό αποτέλεσμα των συντμήσεων που προβλέπονται στις
παραγράφους 4, 5 και 6, δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να καταλήγει σε προθεσμία για την παραλαβή
των προσφορών μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης
του διαγωνισμού.
Ωστόσο, όταν η προκήρυξη του διαγωνισμού δεν αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό μέσο,
το σωρευτικό αποτέλεσμα των συντμήσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 4, 5 και 6, δεν μπορεί,
σε καμία περίπτωση, να καταλήγει σε προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών μικρότερη από είκοσι
δύο (22) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού.
8. Το σωρευτικό αποτέλεσμα των συντμήσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 4, 5 και 6, δεν
μπορεί, σε καμία περίπτωση, να καταλήγει σε προθεσμία, για την παραλαβή της αίτησης συμμετοχής,
μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού ή της
πρόσκλησης υποβολής προσφορών, έπειτα από προκήρυξη που δημοσιεύθηκε δυνάμει του άρθρου 32
παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή πρόσκληση των αναθετόντων φορέων δυνάμει του άρθρου 38 παράγραφος 3.
Στις κλειστές διαδικασίες και τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση, το σωρευτικό αποτέλεσμα των
συντμήσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 4, 5 και 6, δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, εκτός εάν
έχει ορισθεί προθεσμία με κοινή συμφωνία βάσει της παραγράφου 3 στοιχείο β), να καταλήγει σε
προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών μικρότερη από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία
αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
9. Όταν, για οποιοδήποτε λόγο, τα έγγραφα του διαγωνισμού ή οι συναφείς πληροφορίες, μολονότι
ζητήθηκαν σε εύθετο χρόνο, δεν παρασχέθηκαν εντός των προθεσμιών που ορίζονται στα άρθρα 37 και 38
ή όταν οι προσφορές δεν μπορούν να καταρτισθούν παρά μόνον έπειτα από επιτόπια επίσκεψη ή επιτόπου
εξέταση των εγγράφων που προσαρτώνται στην προκήρυξη ή συγγραφή υποχρεώσεων, η προθεσμία
παραλαβής των προσφορών πρέπει να παρατείνεται, εκτός εάν πρόκειται για προθεσμία που έχει ορισθεί
με κοινή συμφωνία βάσει της παραγράφου 3, στοιχείο β), ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
να είναι ενήμεροι όλων των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την κατάρτιση των προσφορών.
10. Στο παράρτημα ΧΧΙΙ, παρατίθεται ανακεφαλαιωτικός πίνακας των προθεσμιών που ορίζονται στο
παρόν άρθρο.
Αρθρο 37
Ανοικτές διαδικασίες: έγγραφα του διαγωνισμού και συμπληρωματικές πληροφορίες
(άρθρo 46 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Στις ανοικτές διαδικασίες, όταν οι αναθέτοντες φορείς δεν προσφέρουν, με ηλεκτρονικό μέσο και
σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 6, απρόσκοπτη, και πλήρη, άμεση πρόσβαση στο κείμενο της
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συγγραφής υποχρεώσεων και εν γένει σε όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτά αποστέλλονται στους
οικονομικούς φορείς εντός έξι (6) ημερών από την παραλαβή της αίτησης, εφόσον αυτή έχει υποβληθεί
εμπροθέσμως πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
2. Με την προϋπόθεση ότι έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, οι συμπληρωματικές πληροφορίες για τη
συγγραφή υποχρεώσεων παρέχονται από τους αναθέτοντες φορείς ή τις αρμόδιες υπηρεσίες έξι (6)
ημέρες το αργότερο πριν από τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών.
Αρθρο 38
Προσκλήσεις υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης
(άρθρo 47 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης, οι αναθέτοντες φορείς καλούν
ταυτοχρόνως και εγγράφως τους επιλεγέντες υποψηφίους να υποβάλλουν τις προσφορές τους ή να
συμμετάσχουν σε διαπραγμάτευση. Η πρόσκληση προς τους υποψηφίους περιλαμβάνει είτε ένα αντίτυπο
της συγγραφής υποχρεώσεων και εν γένει όλων των εγγράφων του διαγωνισμού, είτε αναφορά στον τρόπο
πρόσβασης στα έγγραφα που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση, όταν τίθενται σε άμεση διάθεση με
ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 6.
2. Όταν φορέας άλλος από τον αναθέτοντα φορέα που είναι υπεύθυνος για τη διαδικασία ανάθεσης έχει
στη διάθεσή του τη συγγραφή υποχρεώσεων ή/και τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα, η πρόσκληση
διευκρινίζει τη διεύθυνση της υπηρεσίας, από την οποία μπορούν να ζητούνται η συγγραφή υποχρεώσεων
και τα εν λόγω έγγραφα και, ενδεχομένως, την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης
αυτής καθώς και το ύψος και τους τρόπους πληρωμής του ποσού που πρέπει να καταβληθεί για την
απόκτηση των εν λόγω εγγράφων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες αποστέλλουν τα έγγραφα αυτά στους
οικονομικούς φορείς αμέσως μετά την παραλαβή της αίτησής τους.
3. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγγραφή υποχρεώσεων ή τα συμπληρωματικά
έγγραφα, γνωστοποιούνται από τους αναθέτοντες φορείς ή τις αρμόδιες υπηρεσίες, το αργότερο έξι (6)
ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών, εφόσον
έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα.
4. Επιπλέον, η πρόσκληση περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) κατά περίπτωση, τη λήξη της προθεσμίας για την αίτηση συμπληρωματικών εγγράφων καθώς και το
ποσό και τον τρόπο πληρωμής του ποσού που πρέπει, ενδεχομένως, να καταβληθεί για τη λήψη των
εγγράφων,
β) την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να
διαβιβασθούν και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν,
γ) τα στοιχεία κάθε προκήρυξης διαγωνισμού που έχει δημοσιευθεί ήδη,
δ) μνεία των εγγράφων που πρέπει ενδεχομένως να επισυναφθούν,
ε) τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης, όταν δεν περιλαμβάνονται στην προκήρυξη για την ύπαρξη
συστήματος προεπιλογής που χρησιμεύει ως μέσο έναρξης διαγωνισμού,
στ) τη βαρύτητα των κριτηρίων ανάθεσης της σύμβασης ή, ενδεχομένως, τη φθίνουσα σειρά
σπουδαιότητας αυτών των κριτηρίων, σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται στην προκήρυξη
διαγωνισμού, στην προκήρυξη για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής ή στη συγγραφή υποχρεώσεων.
5. Όταν η έναρξη διαγωνισμού πραγματοποιείται με περιοδική ενδεικτική προκήρυξη, οι αναθέτοντες
φορείς καλούν εκ των υστέρων όλους τους υποψηφίους να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους βάσει
λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με την εν λόγω σύμβαση, πριν να αρχίσει η επιλογή των προσφερόντων
ή των συμμετεχόντων σε διαπραγμάτευση.
Η πρόσκληση αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) φύση και ποσότητα, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων προαιρέσεως για συμπληρωματικές
συμβάσεις και, εφόσον τούτο είναι δυνατόν, την εκτιμώμενη προθεσμία που τάσσεται για την άσκηση των
εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως. Εάν πρόκειται για ανανεώσιμες συμβάσεις, φύση και ποσότητα, και,
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εφόσον τούτο είναι δυνατόν, την κατά προσέγγιση προθεσμία δημοσίευσης μεταγενέστερων προκηρύξεων
διαγωνισμών για έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες που προκηρύσσονται,
β) χαρακτήρα της διαδικασίας: κλειστή ή με διαπραγμάτευση,
γ) ενδεχομένως, ημερομηνία έναρξης ή ολοκλήρωσης της παράδοσης των προμηθειών της εκτέλεσης των
έργων ή της παροχής των υπηρεσιών,
δ) διεύθυνση και ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων
να λάβουν πρόσκληση για υποβολή προσφοράς καθώς και γλώσσα ή γλώσσες, στις οποίες πρέπει να
συντάσσονται,
ε) διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα που πρέπει να συνάψει τη σύμβαση και να παράσχει τις
απαιτούμενες πληροφορίες στους ενδιαφερομένους να λάβουν τη συγγραφή υποχρεώσεων και άλλα
έγγραφα,
στ) όρους οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα, χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και πληροφορίες που
απαιτούνται από τους οικονομικούς φορείς,
ζ) ύψος και λεπτομέρειες καταβολής οποιουδήποτε ποσού το οποίο απαιτείται για τη λήψη των εγγράφων
της σύμβασης,
η) είδος της σύμβασης που αποτελεί αντικείμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, δηλαδή: αγορά,
χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση-πώληση ή συνδυασμός των ανωτέρω συμβάσεων, και
θ) κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης και στάθμιση αυτών ή, ενδεχομένως, τα κριτήρια αυτά κατά σειρά
σπουδαιότητας, σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται στην ενδεικτική προκήρυξη ή στη συγγραφή
υποχρεώσεων ή στην πρόσκληση προς υποβολή προσφορών ή προς διαπραγμάτευση.
Αρθρο 39
Επικοινωνία των μερών του διαγωνισμού
(άρθρo 48 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Η επικοινωνία καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών μπορούν, κατ’ επιλογή του αναθέτοντος φορέα,
να πραγματοποιούνται με επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τις παραγράφους 4
και 5, το τηλέφωνο στις περιπτώσεις και υπό τους όρους που ορίζονται στην παράγραφο 6 ή με συνδυασμό
των μέσων αυτών.
2. Το επιλεγόμενο μέσο επικοινωνίας πρέπει να είναι γενικώς προσιτό και, συνεπώς, να μην περιορίζει την
πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία ανάθεσης.
3. Κατά την επικοινωνία, την ανταλλαγή και την αποθήκευση πληροφοριών λαμβάνεται μέριμνα,
προκειμένου να διαφυλάσσονται η ακεραιότητα των δεδομένων, το απόρρητο των προσφορών και των
αιτήσεων συμμετοχής και η λήψη γνώσης από τους αναθέτοντες φορείς του περιεχομένου των
προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής μόνο μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας για την
υποβολή τους.
4. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τις επικοινωνίες με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά τους, πρέπει να μην δημιουργούν διακρίσεις και να είναι γενικώς διαθέσιμα και συμβατά
σε σχέση με τις εν γένει χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών.
5. Στη διαβίβαση και στους μηχανισμούς ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών και των αιτήσεων
συμμετοχής, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:
α) Οι πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται για την ηλεκτρονική υποβολή
προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης, πρέπει να είναι
προσιτές στους ενδιαφερομένους· Επιπλέον, οι μηχανισμοί ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών και
αιτήσεων συμμετοχής πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΧΧIV·
β) Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, τηρώντας το άρθρο 3 του π.δ/τος 150/2001 (Α΄125), να ζητούν οι
ηλεκτρονικές προσφορές να συνοδεύονται από προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του ανωτέρω άρθρου·
γ) Μπορούν να καθιερώνονται ή διατηρούνται συστήματα εθελοντικής πιστοποίησης με σκοπό τη
βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών πιστοποίησης των εν λόγω μηχανισμών·
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δ) Οι προσφέροντες ή οι υποψήφιοι δεσμεύονται ώστε εάν τα έγγραφα, πιστοποιητικά ή δηλώσεις, που
αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφοι 2 και 3, και στα άρθρα 44 και 45, δεν είναι διαθέσιμα σε
ηλεκτρονική μορφή, να υποβάλλονται πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται για την υποβολή
των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής.
6. Για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:
α) οι αιτήσεις συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης των δημοσίων συμβάσεων μπορούν να υποβάλλονται
γραπτώς ή τηλεφωνικά·
β) όταν οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται τηλεφωνικά, πρέπει να αποστέλλεται γραπτή επιβεβαίωση
πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή τους·
γ) οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να απαιτούν οι αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται με
τηλεομοιοτυπία να επιβεβαιώνονται ταχυδρομικά σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 10 παρ. 2 και 4
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄45) ή με ηλεκτρονικά μέσα, στις περιπτώσεις που
αυτό είναι αναγκαίο ως νόμιμη απόδειξη· ο σχετικός όρος, όπως και η προθεσμία για την αποστολή της
επιβεβαίωσης, ταχυδρομικά ή με ηλεκτρονικά μέσα, πρέπει να προβλέπεται από τον αναθέτοντα φορέα
στην προκήρυξη που χρησιμοποιείται ως μέσο έναρξης διαγωνισμού ή στην πρόσκληση που αναφέρει το
άρθρο 38 παράγραφος 5.
Αρθρο 40
Ενημέρωση των αιτούντων προεπιλογή, των υποψηφίων και των προσφερόντων
(άρθρo 49 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς ενημερώνουν, το συντομότερο δυνατόν, τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνουν για τη σύναψη συμφωνίας - πλαισίου ή την ανάθεση της
σύμβασης ή την ένταξη σε δυναμικό σύστημα αγορών, συμπεριλαμβανομένων των λόγων για τους οποίους
αποφάσισαν να μη συνάψουν συμφωνία - πλαίσιο ή να μην αναθέσουν σύμβαση, για την οποία υπήρξε
διαγωνισμός, ή να αρχίσουν νέα διαδικασία ή να μην εφαρμόσουν δυναμικό σύστημα αγορών. Οι σχετικές
πληροφορίες παρέχονται γραπτώς εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση, στους αναθέτοντες φορείς.
2. Κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου μέρους, οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν, το
συντομότερο δυνατό: α) σε κάθε απορριφθέντα υποψήφιο τους λόγους απόρριψης της υποψηφιότητάς
του, β) σε κάθε απορριφθέντα προσφέροντα τους λόγους απόρριψης της προσφοράς του, στις δε
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφοι 4 και 5, αιτιολογούν και την απόφασή τους για
την μη ισοδυναμία ή την απόφασή τους ότι τα έργα, οι προμήθειες ή οι υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις περί απόδοσης ή λειτουργίας και γ) σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή
προσφορά, τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήματα της επιλεγείσας προσφοράς καθώς και το
όνομα του αναδόχου ή των συμβαλλομένων μερών στη συμφωνία-πλαίσιο.
Οι σχετικές προθεσμίες δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν τις δεκαπέντε (15) ημέρες από
την παραλαβή της γραπτής αίτησης.
Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να μη γνωστοποιήσουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανάθεση
της σύμβασης ή τη σύναψη της συμφωνίας- πλαισίου ή την ένταξη σε δυναμικό σύστημα αγορών, οι
οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον η κοινολόγηση θα αποτελούσε εμπόδιο για την εφαρμογή
των κείμενων διατάξεων ή θα ήταν αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή θα έθιγε νόμιμα εμπορικά
συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του οικονομικού
φορέα, στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση, ή θα μπορούσε να θίξει τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού
μεταξύ οικονομικών φορέων.
3. Οι αναθέτοντες φορείς που θεσπίζουν και διαχειρίζονται σύστημα προεπιλογής ενημερώνουν τους
αιτούντες ως προς την απόφαση που λαμβάνουν σχετικά με την προεπιλογή εντός εύλογης προθεσμίας.
Εάν για την απόφαση σχετικά με την προεπιλογή, απαιτείται διάστημα άνω του εξαμήνου από την
κατάθεση της αίτησης προεπιλογής, ο αναθέτων φορέας γνωστοποιεί στον αιτούντα, μέσα σε δύο (2)
μήνες από την κατάθεση αυτή, τους λόγους που δικαιολογούν την παράταση της προθεσμίας και την
ημερομηνία κατά την οποία θα γίνει δεκτή ή θα απορριφθεί η αίτησή του.
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4. Οι αιτούντες, η αίτηση προεπιλογής των οποίων απορρίπτεται, πρέπει να ενημερώνονται, το
συντομότερο δυνατόν, και, εν πάση περιπτώσει, εντός δεκαπέντε (15) ημερών το αργότερο από την
ημερομηνία της απόφασης, ως προς την απόφαση αυτή και ως προς τους λόγους απόρριψης της αίτησής
τους. Οι λόγοι αυτοί πρέπει να βασίζονται στα κριτήρια προεπιλογής, που ορίζονται στο άρθρο 44
παράγραφος 2.
5. Οι αναθέτοντες φορείς που θεσπίζουν και διαχειρίζονται σύστημα προεπιλογής μπορούν να
περατώνουν τη διαδικασία προεπιλογής ενός οικονομικού φορέα μόνο για λόγους που στηρίζονται στα
κριτήρια προεπιλογής, που αναφέρονται στο άρθρο 44 παράγραφος 2. Η πρόθεση περάτωσης της
διαδικασίας προεπιλογής πρέπει να κοινοποιείται εκ των προτέρων γραπτώς στον οικονομικό φορέα,
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία που προβλέπεται για την περάτωση της
διαδικασίας προεπιλογής, με μνεία του λόγου ή των λόγων που οδήγησαν σε αυτήν.
Αρθρο 41
Πληροφορίες που πρέπει να διατηρούνται για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί
(άρθρο 50 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς διατηρούν, για κάθε σύμβαση, τις κατάλληλες πληροφορίες που τους
επιτρέπουν, σε μεταγενέστερη φάση, να αιτιολογήσουν τις αποφάσεις τους σχετικά με:
α) την προεπιλογή και την επιλογή οικονομικών φορέων και την ανάθεση των συμβάσεων·
β) την εφαρμογή διαδικασιών χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 25
παράγραφος 3·
γ) τη μη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 24 έως και 40 δυνάμει των παρεκκλίσεων που
προβλέπονται στα άρθρα 3 έως 9 και τα άρθρα 16 έως 23.
Οι αναθέτοντες φορείς λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για την τεκμηρίωση της διεξαγωγής των
διαδικασιών ανάθεσης που διεξάγονται με ηλεκτρονικά μέσα.
2. Οι πληροφορίες αυτές διατηρούνται επί τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία ανάθεσης
της σύμβασης, ούτως ώστε, κατά την περίοδο αυτή, ο αναθέτων φορέας να είναι σε θέση να παρέχει στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς της, τις απαραίτητες πληροφορίες.
Αρθρο 42
Γενικές διατάξεις
(άρθρο 51 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
1. Για τους σκοπούς της επιλογής των συμμετεχόντων στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων:
α) οι αναθέτοντες φορείς που έχουν θεσπίσει κανόνες και κριτήρια αποκλεισμού των προσφερόντων ή των
υποψηφίων σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφοι 1, 2 ή 4 αποκλείουν τους οικονομικούς φορείς που
ανταποκρίνονται στους εν λόγω κανόνες και κριτήρια·
β) επιλέγουν τους προσφέροντες και τους υποψηφίους σύμφωνα με τους αντικειμενικούς κανόνες και
κριτήρια που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 45·
γ) στις κλειστές και με διαπραγμάτευση διαδικασίες με προκήρυξη διαγωνισμού, περιορίζουν,
ενδεχομένως, τον αριθμό των επιλεγέντων δυνάμει των στοιχείων α) και β) υποψηφίων, σύμφωνα με το
άρθρο 45.
2. Όταν η έναρξη του διαγωνισμού πραγματοποιείται με προκήρυξη για την ύπαρξη συστήματος
προεπιλογής και ενόψει της επιλογής των συμμετεχόντων σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για ειδικές
συμβάσεις που αποτελούν αντικείμενο της προκήρυξης του διαγωνισμού, οι αναθέτοντες φορείς:
α) επιλέγουν τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44·
β) εφαρμόζουν τις διατάξεις της παραγράφου 1 που αφορούν στις κλειστές ή με διαπραγμάτευση
διαδικασίες στους εν λόγω οικονομικούς φορείς.
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3. Οι αναθέτοντες φορείς ελέγχουν τη συμβατότητα των προσφορών που έχουν υποβάλει οι επιλεγμένοι
προσφέροντες προς τους κανόνες και τις απαιτήσεις που ισχύουν για τις προσφορές και αναθέτουν τη
σύμβαση βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στα άρθρα 46 και 48.
Αρθρο 43
Αμοιβαία αναγνώριση όσον αφορά στους διοικητικούς, τεχνικούς ή χρηματοοικονομικούς όρους καθώς και
τα πιστοποιητικά, τις δοκιμές και τα αποδεικτικά στοιχεία
(άρθρο 52 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν, όταν επιλέγουν τους συμμετέχοντες σε μια διαδικασία κλειστή ή
με διαπραγμάτευση, όταν λαμβάνουν την απόφασή τους για την προεπιλογή ή όταν αναπροσαρμόζουν τα
κριτήρια και τους κανόνες προεπιλογής:
α) να επιβάλουν διοικητικούς, τεχνικούς ή χρηματοοικονομικούς όρους σε ορισμένους οικονομικούς
φορείς, εφόσον δεν θα τους επέβαλαν σε άλλους·
β) να απαιτούν δοκιμές ή αποδεικτικά στοιχεία για θέματα, ως προς τα οποία υπάρχουν ήδη αντικειμενικές
αποδείξεις.
2. Όταν ζητούν την υποβολή πιστοποιητικών που συντάσσονται από ανεξάρτητους οργανισμούς, με τα
οποία βεβαιώνεται ότι ο οικονομικός φορέας τηρεί ορισμένα πρότυπα ποιοτικής εξασφάλισης, οι
αναθέτοντες φορείς παραπέμπουν σε συστήματα ποιοτικής εξασφάλισης που βασίζονται στις σχετικές
σειρές ευρωπαϊκών προτύπων και πιστοποιούνται από οργανισμούς που ακολουθούν τις σειρές
ευρωπαϊκών προτύπων πιστοποίησης.
Οι αναθέτοντες φορείς αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες στα άλλα
κράτη μέλη. Αποδέχονται επίσης και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης της
ποιότητας εκ μέρους των οικονομικών φορέων.
3. Για τις συμβάσεις έργων και υπηρεσιών και μόνο σε ενδεδειγμένες περιπτώσεις, οι αναθέτοντες
φορείς μπορούν να ζητούν, προκειμένου να ελέγχουν την τεχνική ικανότητα του οικονομικού φορέα, την
αναφορά μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που ενδέχεται να εφαρμόσει ο οικονομικός φορέας κατά
την εκτέλεση της σύμβασης. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν οι αναθέτοντες φορείς ζητούν την υποβολή
πιστοποιητικών που συντάσσονται από ανεξάρτητους οργανισμούς, με τα οποία βεβαιώνεται ότι ο
οικονομικός φορέας τηρεί ορισμένα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, παραπέμπουν στο EMAS ή στα
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και
πιστοποιούνται από οργανισμούς που τηρούν την κοινοτική νομοθεσία ή τα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα
τα οποία αφορούν την πιστοποίηση.
Οι αναθέτοντες φορείς αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα
κράτη μέλη. Επίσης, κάνουν δεκτά και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα περιβαλλοντικής
διαχείρισης εκ μέρους των οικονομικών φορέων.
Αρθρο 44
Συστήματα προεπιλογής
(άρθρο 53 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να θεσπίζουν και να διαχειρίζονται σύστημα προεπιλογής των
οικονομικών φορέων.
Οι φορείς, οι οποίοι θεσπίζουν ή διαχειρίζονται ένα σύστημα προεπιλογής, εξασφαλίζουν τη δυνατότητα
των οικονομικών φορέων να υποβάλλουν, ανά πάσα στιγμή, αίτηση για προεπιλογή.
2. Το σύστημα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα στάδια
προεπιλογής. Η διαχείρισή του πρέπει να γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και κανόνων
προεπιλογής που ορίζονται από τον αναθέτοντα φορέα. Όταν τα εν λόγω κριτήρια και κανόνες περιέχουν
τεχνικές προδιαγραφές, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 26. Τα κριτήρια και κανόνες είναι δυνατόν
να αναπροσαρμόζονται, εάν παρίσταται ανάγκη.
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3. Τα κριτήρια και κανόνες προεπιλογής που αναφέρονται στην παράγραφο 2 μπορούν να περιλαμβάνουν
τα κριτήρια αποκλεισμού που απαριθμούνται στο άρθρο 43 του π.δ/τος 60/2007 για τους όρους και τις
προϋποθέσεις που καθορίζονται σχετικά.
Όταν ένας αναθέτων φορέας είναι αναθέτουσα αρχή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1
στοιχείο α), τα εν λόγω κριτήρια και κανόνες περιλαμβάνουν τα κριτήρια αποκλεισμού που απαριθμούνται
στο άρθρο 43 παράγραφος 1 του π.δ/τος 60/2007.
4. Όταν τα κριτήρια και οι κανόνες προεπιλογής που αναφέρονται στην παράγραφο 2 περιλαμβάνουν
απαιτήσεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική ικανότητα του οικονομικού φορέα, τότε αυτός ο οικονομικός
φορέας μπορεί, ενδεχομένως, να κάνει χρήση των ικανοτήτων άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της νομικής
φύσης των υφιστάμενων σχέσεων μεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να
αποδεικνύει στον αναθέτοντα φορέα ότι θα διαθέτει τα μέσα αυτά καθ’ όλη την περίοδο ισχύος του
συστήματος προεπιλογής, π.χ. με την παρουσίαση σχετικών εγγυήσεων εκ μέρους των εν λόγω φορέων.
Υπό τους ίδιους όρους, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων που αναφέρεται στο άρθρο 11 μπορεί να
επικαλείται την ικανότητα των συμμετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων.
5. Όταν τα κριτήρια και οι κανόνες προεπιλογής που αναφέρονται στην παράγραφο 2 περιλαμβάνουν
απαιτήσεις σχετικά με τις τεχνικές και/ή επαγγελματικές ικανότητες του οικονομικού φορέα, αυτός μπορεί,
ενδεχομένως, να κάνει χρήση της ικανότητας άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των
υφιστάμενων σχέσεων μεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να
αποδεικνύει στον αναθέτοντα φορέα ότι θα διαθέτει τα μέσα αυτά καθ’ όλη την περίοδο ισχύος του
συστήματος προεπιλογής, π.χ. με την παρουσίαση εγγυήσεων εκ μέρους των εν λόγω φορέων ότι θα
διαθέσουν στον οικονομικό φορέα τα απαραίτητα μέσα.
Υπό τους ίδιους όρους, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων που αναφέρεται στο άρθρο 11 μπορεί να
επικαλείται την ικανότητα των συμμετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων.
6. Τα κριτήρια και κανόνες προεπιλογής που αναφέρονται στην παράγραφο 2 παρέχονται, κατ’ αίτηση,
στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. Η αναπροσαρμογή αυτών των κριτηρίων και κανόνων
ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ένας αναθέτων φορέας κρίνει ότι το σύστημα προεπιλογής ορισμένων τρίτων φορέων ή οργανισμών
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του, ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς τις
επωνυμίες των εν λόγω τρίτων φορέων ή οργανισμών.
7. Τηρείται μητρώο των προεπιλεγέντων οικονομικών φορέων. Το μητρώο αυτό μπορεί να χωρίζεται σε
κατηγορίες ανάλογα με τα είδη των συμβάσεων για τις οποίες ισχύει η προεπιλογή.
8. Οι αναθέτοντες φορείς, όταν θεσπίζουν και διαχειρίζονται σύστημα προεπιλογής, τηρούν ιδίως τις
διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφος 3 σχετικά με τις προκηρύξεις για την ύπαρξη συστήματος
προεπιλογής, του άρθρου 40 παράγραφοι 3, 4 και 5 σχετικά με την ενημέρωση των οικονομικών φορέων
που έχουν ζητήσει προεπιλογή, του άρθρου 42 παράγραφος 2 σχετικά με την επιλογή συμμετεχόντων, όταν
η προκήρυξη του διαγωνισμού πραγματοποιείται με προκήρυξη για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής
και, τελικά, τις διατάξεις του άρθρου 43 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση όσον αφορά στους
διοικητικούς, τεχνικούς ή χρηματοοικονομικούς όρους καθώς και τα πιστοποιητικά, τις δοκιμές και τα
αποδεικτικά στοιχεία.
9. Όταν η έναρξη του διαγωνισμού γίνεται με προκήρυξη για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής, οι
προσφέροντες σε κλειστή διαδικασία ή οι συμμετέχοντες σε διαδικασία με διαπραγμάτευση επιλέγονται
μεταξύ των υποψηφίων που έχουν προεπιλεγεί βάσει ενός τέτοιου συστήματος.
Αρθρο 45
Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
(άρθρο 54 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
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1. Οι αναθέτοντες φορείς που ορίζουν τα κριτήρια επιλογής σε ανοικτή διαδικασία ενεργούν σύμφωνα
με αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων.
2. Οι αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι επιλέγουν τους υποψηφίους για κλειστή διαδικασία ή για διαδικασία
με διαπραγμάτευση, προβαίνουν στην επιλογή σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια και κανόνες που
έχουν ορίσει και τα οποία είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων.
3. Στις κλειστές διαδικασίες ή στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση, τα κριτήρια είναι δυνατόν να
βασίζονται στην αντικειμενική ανάγκη του αναθέτοντος φορέα να μειώσει τον αριθμό των υποψηφίων στο
επίπεδο που επιβάλλει η εξισορρόπηση μεταξύ των ειδικών χαρακτηριστικών της διαδικασίας σύναψης
σύμβασης και των μέσων που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της. Ο αριθμός των επιλεγέντων υποψηφίων
πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς ανταγωνισμού.
4. Τα κριτήρια που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 μπορούν να περιλαμβάνουν τα κριτήρια
αποκλεισμού που απαριθμούνται στο άρθρο 43 του π.δ/τος 60/2007 για τους όρους και τις προϋποθέσεις
που καθορίζονται σχετικά.
Όταν ο αναθέτων φορέας είναι αναθέτουσα αρχή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο
α), τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν τα
κριτήρια αποκλεισμού που απαριθμούνται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 του π.δ/τος 60/2007.
5. Όταν τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 περιλαμβάνουν απαιτήσεις σχετικά με τη
χρηματοοικονομική ικανότητα του οικονομικού φορέα, τότε ο οικονομικός φορέας μπορεί, οσάκις
ενδείκνυται και για δεδομένη σύμβαση, να κάνει χρήση της ικανότητας άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της
νομικής φύσης των υφιστάμενων σχέσεων μεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων. Στην περίπτωση αυτή,
πρέπει να αποδεικνύει στον αναθέτοντα φορέα ότι διαθέτει τα απαραίτητα μέσα, π.χ. με την παρουσίαση
σχετικών εγγυήσεων εκ μέρους των εν λόγω φορέων.
Υπό τους ίδιους όρους, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων που αναφέρεται στο άρθρο 11, μπορεί να
επικαλείται την ικανότητα των συμμετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων.
6. Όταν τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 περιλαμβάνουν απαιτήσεις σχετικά με
τις τεχνικές και/ή επαγγελματικές ικανότητες του οικονομικού φορέα, τότε ο οικονομικός φορέας μπορεί,
όταν ενδείκνυται και για δεδομένη σύμβαση, να κάνει χρήση της ικανότητας άλλων φορέων, ανεξαρτήτως
της νομικής φύσης των υφιστάμενων σχέσεων μεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων. Στην περίπτωση
αυτή πρέπει να αποδεικνύει στον αναθέτοντα φορέα ότι διαθέτει, για την εκτέλεση της σύμβασης, τα
απαραίτητα μέσα, π.χ. με την παροχή εγγυήσεων εκ μέρους των εν λόγω φορέων ότι θα διαθέσουν στον
οικονομικό φορέα τα απαραίτητα μέσα.
Υπό τους ίδιους όρους, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων που αναφέρεται στο άρθρο 11, μπορεί να
επικαλείται την ικανότητα των συμμετεχόντων στις κοινοπραξίες ή άλλων φορέων.
Αρθρο 46
Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων
(άρθρο 55 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
1. Με την επιφύλαξη των κείμενων διατάξεων σχετικά με τα ελάχιστα όρια αμοιβής ορισμένων
υπηρεσιών, τα κριτήρια βάσει των οποίων οι αναθέτοντες φορείς αναθέτουν συμβάσεις, είναι τα
ακόλουθα:
α) όταν η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, κατά την κρίση
της αναθέτουσας αρχής, κριτήρια που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης δημόσιας
σύμβασης, όπως η ημερομηνία παράδοσης ή ολοκλήρωσης, το κόστος λειτουργίας, η αποδοτικότητα του
κόστους, η ποιότητα, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, η
τεχνική αξία, η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική συνδρομή, οι δεσμεύσεις όσον αφορά στα
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ανταλλακτικά, την ασφάλεια των προμηθειών και την τιμή, είτε
β) αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του τρίτου εδαφίου, στην προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 στοιχείο
α) περίπτωση ο αναθέτων φορέας προβλέπει το σχετικό βάρος που αποδίδει σε καθένα από τα επιλεγέντα
κριτήρια για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς.
Η στάθμιση αυτή μπορεί να εκφράζεται με τον καθορισμό μιας διακύμανσης («ψαλίδας») με κατάλληλο
εύρος. Όταν, κατά τη γνώμη του αναθέτοντος φορέα, είναι αδύνατη η στάθμιση για λόγους που μπορούν
να αποδειχθούν, ο αναθέτων φορέας επισημαίνει τα κριτήρια με τη φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας που
τους αποδίδεται.
Η σχετική στάθμιση ή η σειρά σπουδαιότητας προβλέπονται, ανάλογα με την περίπτωση, στην προκήρυξη
που χρησιμοποιείται ως μέσο έναρξης διαγωνισμού, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, η
οποία αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 5, στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς ή συμμετοχής σε
διαπραγματεύσεις ή στη συγγραφή υποχρεώσεων.
Αρθρο 47
Χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών
(άρθρο 56 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να προσφεύγουν σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.
2. Στις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες, με προηγούμενο διαγωνισμό, οι αναθέτοντες
φορείς μπορούν να αποφασίζουν ότι, πριν από την ανάθεση μιας δημόσιας σύμβασης, διεξάγεται
ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, όταν οι προδιαγραφές της σύμβασης μπορούν να καθορισθούν με ακρίβεια.
Υπό τους ίδιους όρους, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να χρησιμοποιείται κατά τον νέο
διαγωνισμό για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών που
προβλέπει το άρθρο 15.
Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός αφορά:
α) είτε μόνον τις τιμές, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται στην κατώτερη τιμή·
β) είτε τις τιμές και/ή τις αξίες των στοιχείων των προσφορών που επισημαίνονται στη συγγραφή
υποχρεώσεων, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
3. Οι αναθέτοντες φορείς που αποφασίζουν να κάνουν χρήση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, το
αναφέρουν υποχρεωτικώς στην προκήρυξη που χρησιμοποιείται ως μέσο έναρξης διαγωνισμού.
Η συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις εξής πληροφορίες:
α) τα στοιχεία, οι αξίες των οποίων θα αποτελέσουν αντικείμενο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού,
εφόσον τα εν λόγω στοιχεία είναι προσδιορίσιμα ποσοτικώς κατά τρόπον ώστε να εκφράζονται σε
αριθμούς ή ποσοστά·
β) τα ενδεχόμενα όρια των αξιών που μπορούν να υποβάλλονται, όπως αυτά προκύπτουν από τις
προδιαγραφές του αντικειμένου της σύμβασης·
γ) τις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση των προσφερόντων κατά τη διάρκεια του ηλεκτρονικού
πλειστηριασμού και τη χρονική στιγμή που, ενδεχομένως, τίθενται στη διάθεσή τους·
δ) τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού·
ε) τους όρους, υπό τους οποίους οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους, ιδίως τις
ελάχιστες διαφοροποιήσεις οι οποίες, ενδεχομένως, απαιτούνται για την υποβολή προσφορών και
στ) τις κατάλληλες πληροφορίες για το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα και για τον τρόπο και τις
τεχνικές προδιαγραφές της σύνδεσης.
4. Οι αναθέτοντες φορείς, πριν να προβούν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, διενεργούν μια πρώτη
πλήρη αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με το επιλεγμένο κριτήριο ή τα επιλεγμένα κριτήρια
ανάθεσης και με τη στάθμισή τους, όπως έχουν καθορισθεί.
Οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές προσφορές καλούνται ταυτόχρονα με τη χρήση
ηλεκτρονικών μέσων να υποβάλλουν νέες τιμές και/ή νέες αξίες. Η πρόσκληση περιέχει όλες τις
κατάλληλες πληροφορίες για τη σύνδεσή τους σε ατομική βάση με το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό
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σύστημα και προσδιορίζει την ημερομηνία και την ώρα έναρξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Ο
ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να διεξάγεται σε διάφορες διαδοχικές φάσεις. Ο ηλεκτρονικός
πλειστηριασμός δεν είναι δυνατόν να αρχίζει προτού παρέλθουν δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την
ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων.
5. Όταν γίνεται η ανάθεση στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η πρόσκληση
συνοδεύεται από το αποτέλεσμα της πλήρους αξιολόγησης της προσφοράς του οικείου προσφέροντος, η
οποία γίνεται σύμφωνα με τη στάθμιση που προβλέπεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο.
Η πρόσκληση αναφέρει επίσης το μαθηματικό τύπο βάσει του οποίου καθορίζεται κατά τον ηλεκτρονικό
πλειστηριασμό, η αυτόματη κατάταξη σε συνάρτηση με τις νέες υποβαλλόμενες τιμές και/ή τις νέες αξίες.
Ο μαθηματικός αυτός τύπος εκφράζει τη βαρύτητα του κάθε κριτηρίου που έχει επιλεγεί για τον καθορισμό
της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, όπως αυτή αναφέρεται στην προκήρυξη
διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων. Προς τούτο, οι ενδεχόμενες διακυμάνσεις («ψαλίδες»)
πρέπει να εκφράζονται εκ των προτέρων με συγκεκριμένες τιμές.
Στην περίπτωση που επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, πρέπει να προβλέπεται χωριστός
μαθηματικός τύπος για κάθε εναλλακτική προσφορά.
6. Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι αναθέτοντες φορείς
γνωστοποιούν αμέσως σε όλους τους προσφέροντες τις πληροφορίες εκείνες που τους δίνουν τουλάχιστον
τη δυνατότητα να γνωρίζουν, ανά πάσα στιγμή, την αντίστοιχη κατάταξή τους. Μπορούν επίσης να
γνωστοποιούν και άλλες πληροφορίες σχετικά με άλλες τιμές ή αξίες που υποβάλλονται, υπό τον όρο ότι
αυτό επισημαίνεται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Μπορούν επίσης, ανά πάσα στιγμή, να ανακοινώνουν
τον αριθμό των συμμετεχόντων σε κάθε φάση του πλειστηριασμού. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν
μπορούν να γνωστοποιούν την ταυτότητα των προσφερόντων κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων φάσεων
του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.
7. Οι αναθέτοντες φορείς περατώνουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό σύμφωνα με έναν ή
περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:
α) επισημαίνουν, στην πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό, την ημερομηνία και την ώρα λήξεως
της διαδικασίας που έχουν ήδη καθορισθεί·
β) όταν δεν λαμβάνουν πλέον νέες τιμές ή νέες αξίες που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σχετικά με
τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Στην περίπτωση αυτή, οι αναθέτοντες φορείς προσδιορίζουν, στην
πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό, την προθεσμία που θα τηρήσουν μετά την παραλαβή της
τελευταίας υποβολής προτού περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό·
γ) όταν οι φάσεις του πλειστηριασμού, όπως καθορίζονται στην πρόσκληση συμμετοχής στον
πλειστηριασμό, έχουν πραγματοποιηθεί στο σύνολό τους.
Όταν οι αναθέτοντες φορείς αποφασίζουν να περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό σύμφωνα με το
στοιχείο γ), ενδεχομένως σε συνδυασμό με το στοιχείο β), η πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό
προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα κάθε φάσης του πλειστηριασμού.
8. Μετά την περάτωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι αναθέτοντες φορείς αναθέτουν τη σύμβαση
σύμφωνα με το άρθρο 46, βάσει των αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.
9. Οι αναθέτοντες φορείς δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να εμποδίζει, περιορίζει ή στρεβλώνει τον ανταγωνισμό ή τροποποιεί το
αντικείμενο της σύμβασης, όπως αυτό καθορίσθηκε στην προκήρυξη του διαγωνισμού και διευκρινίστηκε
στη συγγραφή υποχρεώσεων.
Αρθρο 48
Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές
(άρθρο 57 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Εάν, για δεδομένη σύμβαση, οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενό
της, ο αναθέτων φορέας, πριν να απορρίψει τις προσφορές αυτές, ζητεί γραπτώς διευκρινίσεις για τα
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συστατικά στοιχεία των προσφορών, τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες.
Οι διευκρινίσεις αυτές μπορούν να αφορούν ιδίως:
α) την οικονομία της μεθόδου δομικής κατασκευής, της μεθόδου κατασκευής των προϊόντων ή της παροχής
των υπηρεσιών·
β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις και/ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για
την εκτέλεση του έργου, την προμήθεια των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών·
γ) την πρωτοτυπία του έργου, των προμηθειών ή των υπηρεσιών που προτείνει ο προσφέρων·
δ) την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον
τόπο εκτέλεσης της παροχής·
ε) την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.
2. Ο αναθέτων φορέας ελέγχει, σε συνεννόηση με τον προσφέροντα, τη σύνθεση της προσφοράς βάσει
των υποβληθέντων δικαιολογητικών.
3. Εφόσον ο αναθέτων φορέας διαπιστώνει ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χορήγησης
κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτόν τον
λόγο, μόνο μετά από διαβούλευση με τον προσφέροντα και εάν αυτός δεν μπορέσει να αποδείξει, εντός
επαρκούς προθεσμίας την οποία τάσσει ο αναθέτων φορέας, ότι η εν λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε σε
νόμιμα πλαίσια. Όταν ο αναθέτων φορέας απορρίπτει μια προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές ενημερώνει
σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Αρθρο 49
Προσφορές που περιέχουν προϊόντα, καταγωγής τρίτων χωρών
(άρθρο 58 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Το παρόν άρθρο ισχύει για τις προσφορές που περιέχουν προϊόντα, καταγωγής τρίτων χωρών, με τις
οποίες η Κοινότητα δεν έχει συνάψει, σε πολυμερή ή διμερή πλαίσια, συμφωνία που να εξασφαλίζει
αντίστοιχη και ουσιαστική πρόσβαση των κοινοτικών επιχειρήσεων στις αγορές των εν λόγω τρίτων χωρών.
Εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων της Κοινότητας και της Ελλάδας έναντι τρίτων χωρών.
2. Κάθε προσφορά που υποβάλλεται για την ανάθεση σύμβασης προμηθειών μπορεί να απορρίπτεται,
όταν το μέρος των προϊόντων, καταγωγής τρίτων χωρών, όπως καθορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΟΚ) υπ’
αριθμ. 2913/1992 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού
κώδικα (30), υπερβαίνει το 50% της συνολικής αξίας των προϊόντων που συνιστούν την εν λόγω προσφορά.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται στον εξοπλισμό των δικτύων
τηλεπικοινωνιών θεωρούνται ως προϊόντα.
3. Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου, μεταξύ δύο ή περισσότερων προσφορών που είναι
ισοδύναμες σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης που καθορίζονται στο άρθρο 46, προτιμάται η προσφορά
που δεν μπορεί να απορριφθεί κατ’ εφαρμογήν της παραγράφου 2. Το ύψος των προσφορών αυτών
θεωρείται ισοδύναμο, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, εφόσον η διαφορά των τιμών δεν
υπερβαίνει το 3 %.
Δεν προτιμάται προσφορά έναντι άλλης, δυνάμει του πρώτου εδαφίου, όταν η αποδοχή της θα υποχρέωνε
τον αναθέτοντα φορέα να αποκτήσει υλικό με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά από εκείνα του ήδη
υφισταμένου υλικού, πράγμα που θα οδηγούσε σε ασυμβατότητα ή τεχνικές δυσχέρειες κατά τη χρήση ή
τη συντήρηση ή σε δυσανάλογες δαπάνες.
4. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, προκειμένου να καθορισθεί η αναλογία προϊόντων,
καταγωγής τρίτων χωρών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2, δεν λαμβάνονται υπόψη οι τρίτες χώρες
στις οποίες επεκτείνεται το ευεργέτημα των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 2004/17/ΕΚ οδηγίας με απόφαση
του Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1.
Αρθρο 50
Σχέσεις με τρίτες χώρες στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών
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(άρθρο 59 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις τυχόν γενικού χαρακτήρα δυσχέρειες
που συναντούν και αναφέρουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, εκ του νόμου ή εκ των πραγμάτων, στην
προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών σε τρίτες χώρες.
2. Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις τυχόν δυσχέρειες που συναντούν και
αναφέρουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, εκ του νόμου ή εκ των πραγμάτων, και οι οποίες οφείλονται στη μη
τήρηση των διεθνών διατάξεων εργατικού δικαίου που αναφέρονται στο παράρτημα XXΙΙΙ στην
προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν την ανάθεση συμβάσεων σε τρίτες χώρες.
3. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων της Κοινότητας έναντι τρίτων
χωρών, οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, ιδίως στο
πλαίσιο του ΠΟΕ.
Αρθρο 51
Γενική διάταξη
(άρθρο 60 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Οι κανόνες σχετικά με τη διοργάνωση διαγωνισμού μελετών θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο
2 του παρόντος άρθρου και με τα άρθρα 52 και 54 έως 57 και τίθενται στη διάθεση όλων των
ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μελετών.
2. Το δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς μελετών δεν μπορεί να περιορίζεται:
α) στην ελληνική επικράτεια ή σε τμήμα της ελληνικής επικράτειας·
β) από την ιδιότητα των συμμετεχόντων ως φυσικών ή νομικών προσώπων
Αρθρο 52
Κατώτατα όρια
(άρθρο 61 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, άρθρο 1 παρ. 2 του Κανονισμού 2083/2005)
1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται στο πλαίσιο
διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων υπηρεσιών, η εκτιμώμενη αξία των οποίων εκτός ΦΠΑ, ισούται με ή
υπερβαίνει τα 422.000 ευρώ. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως κατώτατο όριο νοείται η
εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ της σύμβασης υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων βραβείων
συμμετοχής και/ή πληρωμής ποσών στους συμμετέχοντες.
2. Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις διαγωνισμών μελετών, όταν το συνολικό ύψος
των χρηματικών βραβείων συμμετοχής στους διαγωνισμούς και των ποσών που καταβάλλονται στους
συμμετέχοντες, ισούται με ή υπερβαίνει τα 422.000 ευρώ.
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως “κατώτατο όριο” νοείται το συνολικό ύψος των εν λόγω
βραβείων και ποσών, συμπεριλαμβανομένης της εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ της σύμβασης υπηρεσιών,
η οποία μπορεί να ανατίθεται εκ των υστέρων δυνάμει του άρθρου 25 παράγραφος 3, εφόσον ο αναθέτων
φορέας δεν έχει αποκλείσει μια τέτοιου είδους ανάθεση στην προκήρυξη διαγωνισμού.
Αρθρο 53
Διαγωνισμοί μελετών που εξαιρούνται
(άρθρο 62 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
Το παρόν τμήμα δεν εφαρμόζεται:
1. στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται υπό τις ίδιες συνθήκες που προβλέπονται στο άρθρο
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19 παράγραφοι 2, 3 και 4 για τις συμβάσεις υπηρεσιών,
2. στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται για την άσκηση μιας δραστηριότητας για την οποία
το άρθρο 23 παράγραφος 1 έχει κριθεί εφαρμοστέο με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή θεωρείται
ότι εφαρμόζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 δεύτερο ή τρίτο εδάφιο ή την παράγραφο 4 τέταρτο
εδάφιο του εν λόγω άρθρου,
3. στους διαγωνισμούς μελετών που διέπονται από το ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄42)
Αρθρο 54
Κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας
(άρθρο 63 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς που επιθυμούν να διοργανώσουν διαγωνισμό μελετών, τον διοργανώνουν
μέσω προκήρυξης. Οι αναθέτοντες φορείς που έχουν διοργανώσει διαγωνισμό, ανακοινώνουν τα
αποτελέσματά του με σχετική γνωστοποίηση. Η προκήρυξη διαγωνισμού περιλαμβάνει τις πληροφορίες
που αναφέρονται στο παράρτημα XVIΙI και η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμού μελετών
περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα XIX, σε σχήμα τυποποιημένου εντύπου
που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 68 παράγραφος 2 της υπ’
αριθμ. 2004/17/ΕΚ οδηγίας.
Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμού μελετών διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός
προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη λήξη του διαγωνισμού και υπό τους όρους που καθορίζει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 68 παράγραφος 2 της υπ’ αριθμ. 2004/17/ΕΚ
οδηγίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σέβεται τις τυχόν ευαίσθητες εμπορικές πτυχές που ενδέχεται να
επισημάνουν οι αναθέτοντες φορείς, όταν διαβιβάζουν τις πληροφορίες αυτές, όσον αφορά στον αριθμό
των μελετών ή σχεδίων που έχουν παραληφθεί, την ταυτότητα των οικονομικών φορέων και τις
προσφερόμενες τιμές.
2. Το άρθρο 33 παράγραφοι 2 έως 8 εφαρμόζονται και στις προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις σχετικά με
διαγωνισμούς μελετών.
Αρθρο 55
Μέσα επικοινωνίας
(άρθρο 64 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Προκειμένου για κάθε μορφής επικοινωνία σχετικά με διαγωνισμούς εφαρμόζεται το άρθρο 39
παράγραφοι 1, 2 και 4.
2. Η επικοινωνία, η ανταλλαγή και η αποθήκευση πληροφοριών πραγματοποιούνται κατά τρόπο που να
εξασφαλίζει ότι δεν θίγεται η ακεραιότητα και το απόρρητο του συνόλου των πληροφοριών που
διαβιβάζονται από τους συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς μελετών. Η κριτική επιτροπή λαμβάνει γνώση του
περιεχομένου των σχεδίων και μελετών μόνο μετά την εκπνοή της προθεσμίας που προβλέπεται για την
υποβολή τους.
3. Εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες για τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής των σχεδίων και
μελετών:
α) οι πληροφορίες σχετικά με τις αναγκαίες προδιαγραφές για την παρουσίαση των σχεδίων και μελετών
με ηλεκτρονικό τρόπο καθώς και για την κρυπτογράφηση, πρέπει να τίθενται στη διάθεση των
ενδιαφερομένων· επιπλέον, τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής των σχεδίων και μελετών πρέπει να
είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος XXIV·
β) μπορεί να καθιερώνονται ή να διατηρούνται μηχανισμοί εθελοντικής πιστοποίησης με σκοπό τη
βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών πιστοποίησης που παρέχονται για αυτά τα συστήματα.
Αρθρο 56
Διοργάνωση διαγωνισμών μελετών, επιλογή των συμμετεχόντων και κριτική επιτροπή
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(άρθρο 65 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Για τη διοργάνωση των διαγωνισμών, οι αναθέτοντες φορείς εφαρμόζουν διαδικασίες
προσαρμοσμένες στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.
2. Όταν οι διαγωνισμοί μελετών αφορούν περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, οι αναθέτοντες φορείς
θεσπίζουν σαφή και αντικειμενικά κριτήρια επιλογής. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των υποψηφίων που
καλούνται να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς μελετών πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη
εξασφάλισης πραγματικού ανταγωνισμού.
3. Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα ανεξάρτητα από τους
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μελετών. Όταν απαιτείται από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
μελετών να διαθέτουν συγκεκριμένο επαγγελματικό προσόν, το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των μελών της
κριτικής επιτροπής πρέπει να διαθέτει το ίδιο ή ισοδύναμο προσόν.
Αρθρο 57
Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής
(άρθρο 66 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
1. Η κριτική επιτροπή είναι αδέσμευτη κατά τη λήψη των αποφάσεών της ή κατά τη διατύπωση των
γνωμοδοτήσεών της.
2. Η επιτροπή εξετάζει τις μελέτες και τα σχέδια που υποβάλλουν οι υποψήφιοι κατά τρόπο ανώνυμο και
αποκλειστικά βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού μελετών.
3. Η επιτροπή καταχωρίζει την κατάταξη των μελετών σε πρακτικά, τα οποία υπογράφουν τα μέλη της και
στα οποία αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε μελέτης, τις παρατηρήσεις της και
ενδεχόμενα σημεία που πρέπει να διευκρινισθούν.
4. Οι υποψήφιοι μπορούν να καλούνται, εφόσον απαιτείται, να απαντήσουν στις ερωτήσεις τις οποίες
έχει καταχωρήσει στα πρακτικά της η κριτική επιτροπή, προς διευκρίνιση οιουδήποτε στοιχείου της
μελέτης. Στην περίπτωση αυτή τηρούνται πλήρη πρακτικά του διαλόγου μεταξύ της κριτικής επιτροπής και
των υποψηφίων.
5. Η ανωνυμία πρέπει να τηρείται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της κριτικής επιτροπής.
Αρθρο 58
Στατιστικές υποχρεώσεις
(άρθρο 67 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ,
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Το αρμόδιο Υπουργείο μεριμνά ώστε να διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε χρόνο, σύμφωνα
με τις ρυθμίσεις που θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 68 παράγραφος 2 της υπ’ αριθμ.
2004/17/ΕΚ οδηγίας, στατιστική κατάσταση σχετικά με το συνολικό ύψος, κατά κατηγορίες δραστηριοτήτων
που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι έως Χ, των συναφθεισών συμβάσεων αξίας μικρότερης από τα όρια
του άρθρου 16 αλλά οι οποίες, εάν δεν υπήρχαν τα όρια αυτά, θα καλύπτονταν από το παρόν διάταγμα.
2. Όσον αφορά στις κατηγορίες δραστηριοτήτων στις οποίες αναφέρονται τα παραρτήματα ΙI, IΙI, V, IX και
X, οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν, σύμφωνα με ρυθμίσεις που θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 68,
παράγραφος 2 της υπ’ αριθμ. 2004/17/ΕΚ οδηγίας, ώστε να διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
στατιστική κατάσταση των συμβάσεων που ανατέθηκαν το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου 2004 για το
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προηγούμενο έτος και στη συνέχεια πριν από τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους. Στην κατάσταση αυτή,
περιλαμβάνονται τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής της
συμφωνίας.
Τα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δεν περιλαμβάνουν τις πληροφορίες σχετικά με
συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο τις υπηρεσίες οι οποίες απαριθμούνται στην κατηγορία 8 του
παραρτήματος XVIΙ A, τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών οι οποίες απαριθμούνται στην κατηγορία 5 του
παραρτήματος XVII A των οποίων οι κλάσεις στο CPV είναι αντίστοιχες με αριθμό αναφοράς CPC 7524,
7525 και 7526 ή τις υπηρεσίες οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα XVII B.
3. Οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 καταρτίζονται κατά τρόπο ώστε να
εξασφαλίζεται ότι:
α) για λόγους διοικητικής απλούστευσης, μπορούν να εξαιρούνται οι συμβάσεις μικρότερης αξίας, εφόσον
δεν θίγεται η χρησιμότητα των στατιστικών και
β) τηρείται ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των παρεχομένων πληροφοριών.
Αρθρο 59
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος:
1. Διατηρείται σε ισχύ ο ν. 3316/2005 (Α΄42).
2. Καταργείται το π.δ. 57/2000 (Α΄45), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 22/2002 (Α΄17) καθώς και κάθε
γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει τα θέματα αυτά με
άλλον τρόπο.
3. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα που
αναφέρεται σε διαδικαστικές λεπτομέρειες, αναγκαίες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος
4. Το παρόν εφαρμόζεται επίσης και στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, μελετών ή έργων του
ν. 3389/2005 (Α΄232), οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται συμπληρωματικώς, καθ’ ό μέρος δεν
αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος, μη εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των διατάξεων του ν.
3316/2005 (Α 42).
Αρθρο 60
Παραρτήματα Ι - XXIV
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος τα παραρτήματα I - XXIV.”
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(62) των άρθρων 3, 5 και 9 του π.δ/τος 4/2002 (Α3) το κείμενο των οποίων είχε ως εξής:
«Άρθρο 3
Διαδικασίες ανάθεσης προμηθειών αγαθών και παροχής υπηρεσιών για τις κατηγορίες Α, Β,
Γ του παραρτήματος
1. Με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας για την εκτέλεση των
ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης υπηρεσίας επιτρέπεται η με απευθείας ανάθεση,
κατόπιν διαπραγματεύσεων, σύναψη σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών
για τις κατηγορίες Α, Β, Γ του παραρτήματος με προϋπολογιζόμενη αξία μέχρι του διπλάσιου
ποσού,εκτός ΦΠΑ, από αυτό που κάθε φορά ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ.1 εδάφιο
α` του Ν. 2362/1995.
2. Με αιτιολογημένη απόφαση του Ειδικού ή Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ή Περιφέρειας
στον οποίο υπάγεται η αρμόδια για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης υπηρεσία επιτρέπεται η με απευθείας ανάθεση κατόπιν διαπραγματεύσεων,
σύναψη σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών για τις κατηγορίες Α, Β, Γ του
παραρτήματος:
α) με προϋπολογιζόμενη αξία μέχρι του διπλάσιου ποσού, εκτός Φ.Π.Α., από αυτό που κάθε
φορά ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ.1 εδάφιο β` του Ν. 2362/1995.
β) Οταν για λόγους τεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων
μπορούν να διενεργηθούν μόνο από συγκεκριμένο φορέα.
γ) Οταν, και στον βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίο, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων
που δεν απορρέουν από ευθύνη της υπηρεσίας, προκύπτει επιτακτικά επείγουσα ανάγκη
που δεν συμβιβάζεται με τις προθεσμίες των άρθρων 10 - 12 του π.δ. 370/95 ή των άρθρων
13 - 15 του π.δ. 346/98, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 5 & 6 του π.δ. 18/2000.
δ) Οταν δεν έχει υποβληθεί καμία κανονική ή παραδεκτή προσφορά σε ήδη προκηρυχθείσα
διαδικασία, εφόσον στις διαπραγματεύσεις γίνονται δεκτοί όλοι οι προσφέροντες που κατά
την προηγούμενη διαδικασία υπέβαλαν προσφορές σύμφωνες με τις τυπικές της
προϋποθέσεις.
ε) Οταν δεν έχει υποβληθεί καμία ή καμία συμφέρουσα προσφορά σε ήδη προκηρυχθείσα
διαδικασία, εφόσον οι όροι της αρχικής προκήρυξης δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς.
στ) Οταν πρόκειται για συμπληρωματική προμήθεια ή υπηρεσία που δεν περιλαμβάνεται
στο αρχικό προβλεπόμενο σχέδιο ή στην αρχική σύμβαση και που κατέστη αναγκαία λόγω
απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, εφόσον συντρέχουν
αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:
αα. πρόκειται να εκτελεσθεί από τον ανάδοχο της προμήθειας ή των υπηρεσιών αυτών,
ββ. δεν μπορεί, από τεχνική ή οικονομική άποψη, να διαχωρισθεί από την εκτέλεση της
αρχικής σύμβασης χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα σε αυτήν ή, αν και μπορεί
να διαχωρισθεί από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, είναι απολύτως αναγκαία για την
ολοκλήρωσή της και
γγ. η προϋπολογιζόμενη συνολική αξία της δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας του
αντικειμένου της αρχικής σύμβασης.
3. Με αιτιολογημένη απόφαση του Ειδικού ή Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ή Περιφέρειας
στον οποίο υπάγεται η αρμόδια για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης υπηρεσία, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας ή επιτροπής, η οποία
συνιστάται σύμφωνα με τις διαδικασίες των άρθρων 2 παρ. 3 και 4 παρ. 8 του Ν. 2860/2000
(ΦΕΚ Α` 251), επιτρέπεται η με απευθείας ανάθεση, κατόπιν διαπραγματεύσεων, σύναψη
σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών του άρθρου 2 του παρόντος με
προϋπολογιζόμενη αξία, εκτός ΦΠΑ, μέχρι του ποσού των εκατόν τριάντα χιλιάδων
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(130.000) ευρώ. Οι ανωτέρω επιλέγουν μεταξύ τριών (3) τουλάχιστον προσφορών που
λαμβάνονται από κατάλληλους φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
4. Οι απευθείας αναθέσεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου
επιτρέπονται μόνον στο μέτρο που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των π.δ.των
370/1995 και 346/1998 ή δεν παραβιάζουν τις διατάξεις τους.
5. Σε κάθε περίπτωση πλην των ανωτέρω, η ανάθεση της προμήθειας αγαθών ή της
παροχής υπηρεσιών γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού ή του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας στον οποίο υπάγεται η αρμόδια για την εκτέλεση των ενεργειών
τεχνικής βοήθειας – στήριξης υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις των π.δ./των 370/1995
και 346/1998 αντίστοιχα, όπως ισχύουν.
6. Σε περίπτωση που η αρμοδιότητα ανάθεσης της εκτέλεσης ενέργειας τεχνικής βοήθειας στήριξης μεταβιβάζεται σε υπηρεσία ή φορέα άλλο από τις αρχές που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παρ.3 του παρόντος, η προμήθεια αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών διενεργείται
σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που διέπουν το καθεστώς της άλλης υπηρεσίας ή φορέα.
‘Οταν φορέας ανάθεσης είναι ειδική υπηρεσία του άρθρου 7 του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ Α` 251)
ή υπηρεσία υπουργείου ή περιφέρειας, αυτή προβαίνει στην προμήθεια αγαθών ή την
παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τους ορισμούς του παρόντος. "Στους φορείς του αμέσως
προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνεται και ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
(Ε.Ο.Τ.), ο οποίος λογίζεται για το σκοπό αυτόν, ως φορέας ανάθεσης του άρθρου 7 του
Ν.2860/2000".
Άρθρο 5
Κατάρτιση της σύμβασης
1. Μεταξύ του Κράτους, το οποίο εκπροσωπεί ο αρμόδιος σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 3 Υπουργός, Ειδικός ή Γενικός Γραμματέας Υπουργείου ή Περιφέρειας, και του
επιλεγέντος σύμφωνα με τις διαδικασίες του ίδιου άρθρου καταρτίζεται σύμβαση
εγγράφως σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ανάθεσης, εφόσον η προϋπολογιζόμενη
αξία, εκτός Φ.Π.Α., υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
2. Η σύμβαση περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τόπο και τον χρόνο υπογραφής της, τα
συμβαλλόμενα μέρη, σαφή περιγραφή της ανατεθείσας προμήθειας ή των ανατεθεισών
υπηρεσιών καθώς και τους τυχόν όρους εκτέλεσής τους, την αμοιβή, τις τεχνικές
προδιαγραφές, τις προβλεπόμενες Εγγυήσεις (εγγύηση κατά την προκαταβολή, εγγύηση
καλής εκτέλεσης, κοκ.), τον τρόπο και τον χρόνο επιστροφής τους, τον τρόπο πληρωμής, τον
τρόπο και τον χρόνο παραλαβής, τους όρους της τυχόν αναθεώρησης τιμών, τις ενδεχόμενες
ποινικές ρήτρες. Στις περιπτώσεις που στην σύμβαση προβλέπεται προκαταβολή, αυτή δεν
μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του προϋπολογισμού της σύμβασης, μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Άρθρο 9
Εγγυήσεις
Κατά την υπογραφή της σύμβασης για προϋπολογιζόμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., άνω των
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, ο ανάδοχος προσκομίζει εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό
(10%) του ύψους της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον
ανάδοχο μετά την παραλαβή του συνόλου των αγαθών ή υπηρεσιών που περιγράφονται
στη σύμβαση. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής επιστρέφεται μετά την παραλαβή
ισόποσης αξίας αγαθών ή υπηρεσιών, ή αποσβήνεται σταδιακά με τις τμηματικές
πληρωμές, εφ` όσον τούτο ορίζεται στη σύμβαση.»
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(63) του άρθρου 17 του π.δ/τος 331/1996 (Α 223), το κείμενο του οποίου έχει ως εξής:
«Άρθρο 17
Μελέτες -Έργα - Προμήθειες
“Για την ανάθεση και κατάρτιση μελετών, την εκτέλεση των έργων και τις προμήθειες
υλικών, αναλώσιμων ή μη, καθώς και αναθέσεις εκτέλεσης εργασιών, εγκατάστασης,
συντήρησης, μεταφοράς ως και άλλων εργασιών που σχετίζονται με την προμήθεια υλικών
καταρτίζεται ειδικός κανονισμός με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.»

(64) των παρ. 4-5 του άρθρου 12, των παρ. 3-8 του άρθρου 100, των εδάφ. β και γ της
παραγράφου 2 και παρ. 8, 10 και 11 του άρθρου 101 του π.δ/τος 30/1996 (Α 21), το
κείμενο των οποίων έχει ως εξής:
Άρθρο 12
(Άρθρο 46 Ν. 2218/94)
Συμβάσεις
[...]
“4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, μετά
από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. ρυθμίζονται το πεδίο εφαρμογής του άρθρου αυτού, τα σχετικά με
τις προϋποθέσεις, τους βασικούς όρους της προκήρυξης, τη διαδικασία και τα όργανα
διενέργειας του διαγωνισμού, τους όρους που πρέπει να πληρούν οι ανάδοχοι και τους
βασικούς όρους των συμβάσεων ανάθεσης, την εκδίκαση των ενστάσεων, την επίλυση των
διαφορών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
5. Διατάξεις που αφορούν την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών ή προγραμμάτων
διατηρούνται σε ισχύ.”
[...]

Άρθρο 100
(Άρθρο 27 Ν. 2218/94)
Μελέτες – Έργα - Προμήθειες - Λοιπές εργασίες
3. Προμήθειες υλικών, αναλώσιμων ή μη, καθώς και αναθέσεις εκτέλεσης εργασιών,
εγκατάστασης, συντήρησης, μεταφοράς, ως και άλλων εργασιών, που σχετίζονται με την
προμήθεια υλικών, διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις για τις προμήθειες του
Δημοσίου με ανάλογη εφαρμογή αυτών. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με
πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Εμπορίου, γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές των
διατάξεων αυτών και ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια.
4. Η Ν.Α. μπορεί, σύμφωνα με τη μελέτη του έργου και με όρο που αναγράφεται στη
διακήρυξη ή στη συγγραφή υποχρεώσεων, να προμηθεύεται χωριστά τα αναγκαία για την
εκτέλεση του έργου υλικά με διαγωνισμό ή απευθείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου
αυτού.
5. Εργασίες που δεν θεωρούνται ως :
α. Μελέτες, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 716/1977 "περί μητρώου
μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών" (ΦΕΚ 295 Α`).
β. Έργα, κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 1418/1984 "Δημόσια έργα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ 23 Α`).
γ. Προμήθειες, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 1797/1988 "Προμήθειες του
δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ 164 Α`).
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δ. Καλλιτεχνικά - εικαστικά έργα ή εργασίες πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως οι ανωτέρω
διατάξεις ισχύουν κάθε φορά, εκτελούνται με σύμβαση που συνάπτεται ύστερα από
δημοσίευση περιλήψεως δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με γραπτές
προσφορές. Η περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σε μια εφημερίδα της έδρας της
Ν.Α. και μια εφημερίδα δημοπρασιών. Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση. Το περιεχόμενο της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίζεται με απόφαση της αρμόδιας Ν.Ε.
6. Ο Νομάρχης μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει, απευθείας την εκτέλεση εργασιών
της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη δεν υπερβαίνει το
ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο
Φ.Π.Α. Με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης, με την
οποία η Ν.Α. αναθέτει σε επιχείρηση οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου ή
δεύτερου βαθμού την κατάρτιση μελέτης, την εκτέλεση έργου ή προμήθειας ή εργασιών της
προηγούμενης παραγράφου, αν ο προϋπολογισμός καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει το
ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών. Τα ποσά της παραγράφου αυτής
μπορεί να αυξάνονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
καθορίζεται η διαδικασία για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών και ειδικότερα :
α. Οι όροι της συμμετοχής, το περιεχόμενο των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος
και ο τρόπος δημοσιότητας.
β. Η διαδικασία διεξαγωγής των επιλογών και η έγκριση του αποτελέσματος.
γ. Η διαδικασία κατάρτισης των συμβάσεων.
δ. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση εκτελέσεως των συμβάσεων.
ε. Οι κυρώσεις για τις περιπτώσεις μη εκτελέσεως ή εκπροθέσμου εκτελέσεως των
συμβάσεων.
στ. Η διαδικασία παραλαβής των εργασιών.
ζ. Η διαδικασία της διοικητικής και δικαστικής επιλύσεως των διαφορών που
δημιουργούνται.
η. Η σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία των αναγκαίων για τα ανωτέρω θέματα
συλλογικών οργάνων γνωμοδοτικής ή αποφασιστικής αρμοδιότητας και
θ. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
8. Επιτρέπεται η εκτέλεση, με βάση τις διατάξεις του παρόντος, εργασίας ή μεταφοράς και η
διενέργεια προμήθειας από Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για λογαριασμό νομικού προσώπου
που έχει συστήσει, μετά από σχετική απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου του, με
μεταφορά και της αντίστοιχης πίστωσης στον προϋπολογισμό της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 101
(Άρθρο 28 Ν. 2218/94)
Εικαστικά έργα - Εργασίες πολιτιστικού χαρακτήρα
2. [..] “Η ανάθεση γίνεται απευθείας με απόφαση του Νομάρχη ύστερα από γνώμη της
επιτροπής της παραγράφου 4, εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι μικρότερη από
δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές ή ο πανελλήνιος καλλιτεχνικός διαγωνισμός αποβεί
δύο φορές άγονος. Αν η δαπάνη υπερβαίνει το ποσό αυτό, προκηρύσσεται πανελλήνιος
καλλιτεχνικός διαγωνισμός για την ανάθεση δημιουργίας του”.
[...]
“8. Θέματα που αφορούν στη λειτουργία και στο έργο των επιτροπών, καθώς και στην
προκήρυξη της δημιουργίας και τοποθέτησης εικαστικών έργων με απευθείας ανάθεση ή
πανελλήνιο καλλιτεχνικό διαγωνισμό, ρυθμίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Πολιτισμού.”
[...]
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“10. Η ανάθεση εκτέλεσης εργασιών πολιτιστικού χαρακτήρα γίνεται απευθείας με
σύμβαση που συνάπτεται :
α. Με απόφαση του Νομάρχη ύστερα από γνώμη της επιτροπής της παραγράφου 4, εφόσον
η προϋπολογισμένη δαπάνη δεν είναι μεγαλύτερη από δύο εκατομμύρια (2.000.000)
δραχμές.
β. Με απόφαση του Ν.Σ., ύστερα από γνώμη της ίδιας επιτροπής, αν η δαπάνη είναι
μεγαλύτερη από δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές.
11. Τα χρηματικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο αυτό νοούνται χωρίς τον αναλογούντα
Φ.Π.Α. και μπορεί να αυξάνονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

(65) του π.δ/τος 327/1995 (Α 176) το κείμενο του οποίου έχει ως εξής:
«Όροι και διαδικασίες για την ανάθεση της εκτέλεσης και τη χρηματοδότηση έργων,
μελετών και υπηρεσιών, που προβλέπονται σε προγράμματα του Υπουργείου Βιομηχανίας,
Ενέργειας και Τεχνολογίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 του Ν. 2244/1994 (ΦΕΚ Α` 168) "Ρύθμιση θεμάτων
ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και
άλλες διατάξεις", όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 παρ. 2 του Ν. 2308/1995 (ΦΕΚ Α`
114).
2. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό (άρθρο 29α του
Ν. 1558/85 ΦΕΚ Α` 158).
3. Την με αριθμό 350/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση του
Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Με το παρόν διάταγμα ρυθμίζονται θέματα, όροι και διαδικασίες για την ανάθεση της
εκτέλεσης και τη χρηματοδότηση έργων, μελετών και υπηρεσιών, που προβλέπονται σε
προγράμματα του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ή τμήματά τους ή
απαιτούνται για την υποστήριξή τους.
Άρθρο 2
Διαδικασίες ανάθεσης μελετών, έργων και υπηρεσιών
1. Με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ανατίθεται η
εκτέλεση έργων, η εκπόνηση μελετών και η παροχή υπηρεσιών του άρθρου 1 σε φορείς του
δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα:
α. μετά από προκήρυξη διαγωνισμού σύμφωνα με την παράγραφο 3,
β. μέσω διαπραγματεύσεων χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού σύμφωνα με την
παράγραφο 2.
2. Με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μετά από γνώμη
της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 5 του παρόντος διατάγματος είναι δυνατόν να
ανατεθεί η εκτέλεση έργου, η εκπόνηση μελέτης και η παροχή υπηρεσιών μέσω
διαπραγματεύσεων χωρίς προκήρυξη στις εξής περιπτώσεις:
α. Όταν για λόγους τεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων
μπορούν να διενεργηθούν μόνο από συγκεκριμένο φορέα.
β. Όταν, και στο βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίο, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων
που δεν απορρέουν από ευθύνη της υπηρεσίας, προκύπτει επιτακτικά επείγουσα ανάγκη
που δεν συμβιβάζεται με τις προθεσμίες του άρθρου 3 παρ. 4.
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γ. Όταν δεν έχει υποβληθεί καμία κανονική ή παραδεκτή προσφορά σε ήδη προκηρυχθείσα
διαδικασία, εφόσον στις διαπραγματεύσεις γίνονται δεκτοί όλοι οι προσφέροντες που κατά
την προηγούμενη διαδικασία υπέβαλαν προσφορές σύμφωνες με τις τυπικές της
προϋποθέσεις.
δ. Όταν δεν έχει υποβληθεί καμία ή καμία συμφέρουσα προσφορά σε ήδη προκηρυχθείσα
διαδικασία, εφόσον οι όροι της αρχικής προκήρυξης δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς.
ε. Όταν πρόκειται για συμπληρωματικές μελέτες, έργα ή υπηρεσίες που δεν
περιλαμβάνονται στο αρχικό προβλεπόμενο σχέδιο ή στην αρχική σύμβαση και που
κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση της αρχικής
σύμβασης, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
αα. Θα εκτελεσθούν από τον ανάδοχο της μελέτης, του έργου ή των υπηρεσιών αυτών,
ββ. δεν μπορούν, από τεχνική ή οικονομική άποψη, να διαχωρισθούν από την εκτέλεση της
αρχικής σύμβασης χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στο Υπουργείο
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ή αν και μπορούν να διαχωρισθούν από την
εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, είναι απολύτως αναγκαία για την ολοκλήρωσή της και
γγ. η προϋπολογιζόμενη συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας του
αντικειμένου της αρχικής σύμβασης.
στ. Όταν πρόκειται για μελέτη, έργο ή υπηρεσίες με προϋπολογισμό μέχρι δέκα (10)
εκατομμύρια δρχ. και η ανάθεση γίνεται σε φορείς του ιδιωτικού τομέα.
ζ. Όταν πρόκειται για μελέτη, έργο ή υπηρεσίες με προϋπολογισμό μέχρι πενήντα (50)
εκατομμύρια δρχ. και η ανάθεση γίνεται σε εποπτευόμενους από το Υπουργείο
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας φορείς.
3. Σε κάθε περίπτωση πλην των ανωτέρω, η ανάθεση της εκτέλεσης έργου, της εκπόνησης
μελέτης και της παροχής υπηρεσιών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας,
Ενέργειας και Τεχνολογίας μετά από προκήρυξη διαγωνισμού και γνώμη της αρμόδιας
επιτροπής του άρθρου 5 του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 3
Προκήρυξη
1. Περίληψη της προκήρυξης που προβλέπεται από το άρθρο 2, παρ. 3, δημοσιεύεται σε
δύο (2) ημερήσιες πολιτικές και δύο (2) οικονομικές εφημερίδες, με πανελλήνια
κυκλοφορία. Εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου, της μελέτης ή των υπηρεσιών
υπερβαίνει τα διακόσιες χιλιάδες (200.000) ΕCU, η περίληψη πρέπει να έχει αποσταλεί στην
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για να δημοσιευθεί στην
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
2. Η προκήρυξη περιλαμβάνει ιδίως το αντικείμενο της μελέτης, του έργου ή των
υπηρεσιών, τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τον τόπο, τον τρόπο και
την προθεσμία υποβολής των προσφορών, τον τρόπο αποσφράγισης των προσφορών, τον
τόπο, τον τρόπο και την προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, τους τρόπους
χρηματοδότησης, την ημερομηνία της ενδεχόμενης αποστολής της στην Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τη δυνατότητα αναθεώρησης του τιμήματος.
Επίσης περιλαμβάνει τα κριτήρια αξιολόγησης και τον τρόπο εφαρμογής τους, εκτός αν
λόγω της φύσης του έργου, της μελέτης ή των υπηρεσιών, οι προδιαγραφές της σύμβασης
δεν μπορούν να διατυπωθούν με ακρίβεια ικανή να επιτρέψει τον καθορισμό τους, καθώς
και τον προϋπολογισμό του έργου, της μελέτης ή των υπηρεσιών, εκτός αν, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, η φύση της ή αστάθμητοι παράγοντες δεν επιτρέπουν συνολικό
προϋπολογισμό.
3. Στην προκήρυξη περιέχονται οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές
αυτές δεν επιτρέπεται να μνημονεύουν προϊόντα συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης
ή προϊόντα κατασκευασμένα με ιδιαίτερες μεθόδους ούτως ώστε να αποκλείονται ή να
ευνοούνται ορισμένοι προσφέροντες, εκτός αν δικαιολογούνται από την φύση της μελέτης,
του έργου ή των υπηρεσιών. Ιδίως δεν επιτρέπεται η αναφορά εμπορικών σημάτων,
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διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων, καθώς και η αναφορά ορισμένης καταγωγής ή
παραγωγής, εκτός αν συνοδεύεται από τις λέξεις "ή ισοδύναμο" ή "ή αντίστοιχο", εφόσον
δεν είναι δυνατή η περιγραφή του έργου, της μελέτης ή των υπηρεσιών με άλλο τρόπο.
4. Η προκήρυξη καθορίζει την προθεσμία υποβολής των προσφορών, η οποία δεν μπορεί να
είναι μικρότερη των είκοσι (20) ημερών από την τελευταίο δημοσίευση της περίληψης της
προκήρυξης ή των πενήντα δύο (52) ημερών από την αποστολή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση
σύμφωνα με την παράγραφο 1. Η αρμόδια επιτροπή του άρθρου 5 γνωμοδοτεί μέσα σε
σαράντα (40) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών.
Άρθρο 4
Προϋποθέσεις συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης
1. Δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή ενώσεις των προσώπων αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι ενώσεις
αυτές δεν δύνανται να υποχρεωθούν να περιβληθούν ιδιαίτερη νομική μορφή για να
υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο, όταν
της ανατεθεί η εκτέλεση της μελέτης ή του έργου ή η παροχή υπηρεσιών.
2. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, ιδίως την
φερεγγυότητα και την επαγγελματική αξιοπιστία και όσες άλλες ορίζονται στην προκήρυξη.
Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές αποκλείονται.
3. Στην προκήρυξη είναι δυνατόν να προβλέπεται η επί ποινή απαραδέκτου υποβολή
εγγύησης συμμετοχής του προσφέροντος, ύψους μέχρι 5% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης. Η εγγύηση επιστρέφεται σε δέκα (10) ημέρες, αφού
ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης. Η εγγύηση παρέχεται από πιστωτικά ή άλλα νομικά
πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν
σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών μελών την αρμοδιότητα αυτή, και συνοδεύεται από
επίσημη μετάφραση στην Ελληνική.
Άρθρο 5
Γνωμοδοτικές επιτροπές και επιτροπές αξιολόγησης
1. Με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας συγκροτούνται
γνωμοδοτικές επιτροπές για την ανάθεση της εκτέλεσης των έργων, της εκπόνησης των
μελετών ή της παροχής των υπηρεσιών. Έργο των επιτροπών είναι η γνωμοδότηση ως προς
την ανάθεση της εκτέλεσης των έργων, της εκπόνησης των μελετών ή της παροχής των
υπηρεσιών. Κάθε επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) μέλη, από τα οποίο τουλάχιστον τα
τρία (3) είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ή του
ευρύτερου δημόσιου τομέα και το πολύ τα δύο (2) εξωτερικοί εμπειρογνώμονες. Με τις
ίδιες αποφάσεις ορίζονται ο πρόεδρος, ο αναπληρωτής του, ο γραμματέας και οι εισηγητές.
2. Αν η αξιολόγηση των υποβαλλομένων προτάσεων απαιτεί ειδικές τεχνικές γνώσεις, με
αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας είναι δυνατόν να
ορίζονται ειδικές επιτροπές αποτελούμενες από υπαλλήλους του Υπουργείου Βιομηχανίας,
Ενέργειας και Τεχνολογίας, υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα και εξωτερικούς
εμπειρογνώμονες. Οι επιτροπές αυτές υποβάλλουν την έκθεσή τους στην αρμόδια
γνωμοδοτική επιτροπή της παραγράφου 1. Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζονται ο Πρόεδρος
και ο Γραμματέας.
3. Οι εισηγητές και τα μέλη των επιτροπών των παραγράφων 1 και 2 δεν πρέπει να είναι
σύμβουλοι, εταίροι ή μέτοχοι ή μέλη των οργάνων διοίκησης των φορέων που έχουν
υποβάλει προσφορές, δεν πρέπει να έχουν σχέση συγγένειας ή άλλη ικανή να εγείρει
υποψίες προσωποληψίας με συμβούλους, μετόχους, εταίρους ή μέλη των οργάνων
διοίκησης των φορέων αυτών και δεν πρέπει να έχουν συμμετάσχει στην εκπόνηση των
μελετών, που τυχόν απαιτούνται για την υποβολή της προσφοράς. Επίσης οι ανωτέρω είναι
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υποχρεωμένοι να υποβάλλουν δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με
τα άρθρα 6 και επ. του Ν. 1738/1987 (ΦΕΚ Α` 200).
Άρθρο 6
Κριτήρια ανάθεσης
Η ανάθεση γίνεται στον υποβάλλοντα την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει κριτηρίων,
που ορίζονται στην προκήρυξη όταν αυτή προβλέπεται, όπως, ενδεικτικά αναφέρονται, η
ποιότητα, τα τεχνικά πλεονεκτήματα, η ημερομηνία παράδοσης, το ύψος της αμοιβής.
Άρθρο 7
Ματαίωση ή επανάληψη
Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, μετά από γνώμη της
αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 5 αν κριθεί άτι καμία από τις υποβληθείσες προσφορές
δεν είναι συμφέρουσα, μπορεί να ματαιωθεί ή να επαναπροσληφθεί η διαδικασία
ανάθεσης, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 2 παρ. 2, εδ. δ. Η τυχόν παρασχεθείσα εγγύηση
επιστρέφεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3.
Άρθρο 8
Κοινοποίηση της ανάθεσης ή του αποκλεισμού
1. Στον επιλεγέντα αποστέλλεται έγγραφη ειδοποίηση, στην οποία ορίζεται και η προθεσμία
συνάψεως της συμβάσεως.
2. Η αρμόδια υπηρεσία κοινοποιεί εγγράφως σε κάθε συμμετέχοντα που αποκλείσθηκε την
απόφαση, τους λόγους αποκλεισμού του, το όνομα του επιλεγέντος, την προθεσμία για την
άσκηση ενστάσεως καθώς και το όργανο ενώπιον του οποίου μπορεί να ασκηθεί αυτή κατά
το άρθρο 9 του παρόντος διατάγματος, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έκδοση της
σχετικής απόφασης. Η κοινοποίηση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή με δημόσιο,
δημοτικό ή κοινοτικό όργανο με απόδειξη παραλαβής.
3. Εφόσον πρόκειται για έργο, μελέτη ή υπηρεσίες με προϋπολογισμό άνω των διακοσίων
χιλιάδων (200.000) ΕCU, η απόφαση ανάθεσης του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας και το σχετικό πρακτικό, που περιέχει μεταξύ όλων τα στοιχείο και τους λόγους
της επιλογής του αναδόχου, καθώς και τα στοιχείο και τους λόγους αποκλεισμού των
αποκλεισθέντων, γνωστοποιείται στις αρμόδιες κοινοτικές αρχές, μετά από αίτημά τους.
4. Εάν για οποιοδήποτε λόγο ματαιωθεί η διαδικασία ανάθεσης ή η κατάρτιση της
σύμβασης η υπηρεσία γνωστοποιεί στους συμμετέχοντες τους λόγους για τους οποίους
αποφασίστηκε τούτο. Εφόσον πρόκειται για έργο, μελέτη ή υπηρεσίες με προϋπολογισμό
άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ΕCU, πληροφορεί σχετικά και την Υπηρεσία
Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 9
Ενστάσεις
Επιτρέπεται ένσταση:
α. Κατά της προκήρυξης, από όποιον έχει έννομο συμφέρον.
β. Κατά της συμμετοχής προσφέροντος, από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό.
γ. Κατά της απόφασης με την οποία ανατίθεται μελέτη ή έργο ή υπηρεσίες, από
συμμετέχοντα στο διαγωνισμό.
Οι ανωτέρω πράξεις επί ποινή απαραδέκτου προσβάλλονται σταδιακά.
Η ένσταση αφορά μόνο τη νομιμότητα της προσβαλλόμενης πράξης. Υποβάλλεται εγγράφως
στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
Προκειμένου για ένσταση κατά της προκήρυξης η προθεσμία υποβολής είναι τρεις (3)
εργάσιμες ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της περίληψης της προκήρυξης, όταν
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απαιτείται, ή από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, προκειμένου για ένσταση κατά της συμμετοχής ενδιαφερομένου τρεις (3)
εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και προκειμένου
για ένσταση κατά της απόφασης ανάθεσης τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση
της απόφασης. Η αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης γίνεται με απόφαση του Υπουργού
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μετά από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής του
άρθρου 5, παρ. 1, εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της.
Άρθρο 10
Κατάρτιση της σύμβασης
1. Μεταξύ του Δημοσίου, το οποίο εκπροσωπεί ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας και του επιλεγέντος καταρτίζεται σύμβαση εγγράφως σύμφωνα με τους όρους
της απόφασης ανάθεσης.
2. Η σύμβαση περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τόπο και το χρόνο υπογραφής της, τα
συμβαλλόμενα μέρη, σαφή περιγραφή του ανατεθέντος έργου ή μελέτης ή των
ανατεθεισών υπηρεσιών καθώς και τους τυχόν όρους εκτέλεσής τους, την αμοιβή, τις
τεχνικές προδιαγραφές, τις προβλεπόμενες εγγυήσεις (εγγύηση καλής εκτέλεσης, εγγύηση
κατά την προκαταβολή κ.ο.κ.), τον τρόπο και το χρόνο επιστροφής τους, τον τρόπο
πληρωμής, τον τρόπο και το χρόνο παραλαβής, τους όρους της τυχόν αναθεώρηση τιμών,
τις ενδεχόμενες ποινικές ρήτρες.
Άρθρο 11
Καταβολή της αμοιβής
1. Στη σύμβαση μπορεί να προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο. Το ύψος
της προκαταβολής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνολικού προϋπολογισμού. Για
την καταβολή της προκαταβολής απαιτείται η παροχή ισόποσης εγγύησης σύμφωνα με το
άρθρο 4, παρ. 3 και δήλωση του πιστωτικού ή του νομικού προσώπου ότι θα καταβάλλει το
ποσό της εγγύησης αφού παραιτηθεί της ενστάσεως διζήσεως, εντός τριών (3) ημερών,
μετά την ειδοποίηση από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για τη
γενόμενη κατάπτωσή της.
2. Είναι δυνατή η τμηματική καταβολή της αμοιβής εφόσον τούτο προβλέπεται στη
σύμβαση, μετά από έκθεση της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης του άρθρου 7, παρ. 4
εδ. β, του Ν. 2244/94, που βεβαιώνει τη σύμφωνη με τη σύμβαση πρόοδο του έργου, της
μελέτης ή των υπηρεσιών.
3. Η τελική πληρωμή γίνεται μετά την παραλαβή του έργου, της μελέτης ή των υπηρεσιών
που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 12.
Άρθρο 12
Παραλαβή του έργου, της μελέτης ή των υπηρεσιών
Μετά την περάτωση των εργασιών η επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 7, παρ. 4 εδ.
β, του Ν. 2244/1 994 παραλαμβάνει το έργο, τη μελέτη ή τις υπηρεσίες.
Άρθρο 13
Επιστροφή των καταβληθέντων ποσών
Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μετά από εισήγηση της
αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης του άρθρου 7, παρ. 4 εδ. β, του Ν. 2244/1 994
διακόπτεται η χρηματοδότηση της μελέτης, του έργου ή των υπηρεσιών, εφόσον ο
ανάδοχος υπαιτίως δεν εκτελεί το έργο, δεν εκπονεί τη μελέτη ή δεν παρέχει υπηρεσίες
σύμφωνα με το παρόν και τη σύμβαση ανάθεσης. Με την ίδια απόφαση διατάσσεται η
επιτροπή των καταβληθέντων ποσών εντόκως.
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Άρθρο 14
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και την
εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.»
(66) του δεύτερου εδάφιου του άρθρου 4, των περιπτ. β και γ του άρθρου 8 , των παρ. 1
και 2 του άρθρου 11 του π.δ/τος 99/1992 (Α 46), το κείμενο των οποίων έχει ως εξής:
Άρθρο 4
Σύνταξη μελετών, δια της υπηρεσίας
[...] “Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και
Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού δύναται να αναθέτει
συμβάσεις ερευνών, μελετών ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, στα πλαίσια της
εκπόνησης μελέτης από την Υπηρεσία ή στα πλαίσια της εκτέλεσης αρχαιολογικού έργου δι`
αυτεπιστασίας, εφόσον η δαπάνη της σχετικής σύμβασης δεν υπερβαίνει, ανά κατηγορία
μελέτης, έρευνας ή ανεξάρτητης υπηρεσίας, το ποσό των 15.000 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στις περιπτώσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή οι
προβλέψεις της παραγράφου 2στ του άρθρου 10 του ν. 3316/2005.”
Άρθρο 8
Εκτέλεση αρχαιολογικών έργων από εργοληπτικές επιχειρήσεις
[...]
“β) Η διαδικασία αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και ανάδειξης μειοδότη με βάση τη
βελτίωση προσφορά του άρθρου 10 του Π.Δ. 609/85 μπορεί να εφαρμόζεται και σε
περιπτώσεις έργων, στα οποία δεν απαιτείται σύνταξη ή ολοκλήρωση ή αναθεώρηση
μελέτης, από τους διαγωνιζόμενους. Στις περιπτώσεις αυτές η τεχνική προσφορά μπορεί να
περιέχει στοιχεία για προσδιορισμό τεχνολογικών χαρακτηριστικών, επί μέρους στοιχείων
του έργου, υποβολή προτάσεων - λύσεων σε δεδομένο τεχνικό πρόβλημα, χρονοδιάγραμμα,
τεκμηριωμένα στοιχεία εμπειρίας του διαγωνιζόμενου σε εκτέλεση παρόμοιων έργων,
εξασφάλιση των κατάλληλων συνεργείων εξοπλισμού και υλικών κ.λ.π. Το σύστημα αυτό, το
οποίο εν συντομία ονομάζεται "σύστημα αξιολόγησης προσφορών", μπορεί να συνδυασθεί
με οποιοδήποτε από τα συστήματα υποβολής οικονομικής προσφοράς των άρθρων 6 - 10
του Π.Δ. 609/85. Η διαδικασία εξέτασης των τεχνικών προσφορών, η ανάδειξη του μειοδότη
κ.λ.π. γίνεται κατά την παρ. 3 του άρθρου 10 του Π.Δ. 609/85 και οι προθεσμίες
δημοσίευσης της περίληψης, ισχύος των προσφορών κ.λ.π. του άρθρου 10 του Π.Δ.609/85.
γ) Οι εκτελέσεις αρχαιολογικών έργων ή τμημάτων τους που απαιτούν ή επιδέχονται
ειδικούς τρόπους κατασκευής ή μεθόδους που καλύπτονται από ειδική τεχνογνωσία ή
απόρρητο, όπως συστήματα ασφαλείας και πυρασφαλείας, κατασκευή θησαυροφυλακίων
προστασίας αρχαίων ή ευρημάτων, ειδικές επεμβάσεις συντήρησης κ.λ.π. γίνονται κατά τις
διατάξεις περί εκτέλεσης Δημ. Εργων, όχι αποκλειστικά από εργοληπτικές επιχειρήσεις,
εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ ή τα Νόμιμα Μητρώα Εμπειροτεχνών αλλά και από
αντιπροσώπους, εισαγωγικές ή άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται, κατά
κύριο λόγο, με τα ανωτέρω αντικείμενα, μετά από προεπιλογή από αρμόδια επιτροπή, που
συγκροτείται από την Προϊσταμένη αρχή του έργου. Η προεπιλογή θα γίνεται, πέραν από τις
ειδικές για κάθε έργο απαιτήσεις με βάση κατά περίπτωση το είδος, το μέγεθος και την
υποδομή των ανωτέρω, τη δυναμικότητα σε ειδικό τεχνικό εξοπλισμό και προσωπικό, την
αποδεδειγμένην ύπαρξη τμήματος συντήρησης και ανταλλακτικών, την εμπειρία σε
κατασκευή συναφών έργων σε μέγεθος, πολυπλοκότητα και τύπο κ.λ.π.”
“Άρθρο 11
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Εργασίες εκτελούμενες από τρίτους.
1. Οι επί μέρους εργασίες που εκτελούνται από τρίτους στα πλαίσια της εκτέλεσης του όλου
έργου, με αυτεπιστασία, ανατίθενται:
α) είτε κατόπιν πρόχειρου διαγωνισμού, εφόσον η δαπάνη κάθε είδους εργασίας δεν
υπερβαίνει το διπλάσιο του ορίου του ποσού που ισχύει κάθε φορά για πρόχειρους
διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου,
β) είτε απευθείας από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, που
εκτελεί το έργο, εφόσον η δαπάνη κάθε επί μέρους εργασίας δεν υπερβαίνει κατά
εκτελούμενο έργο, το ποσό που ορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
περί προμηθειών του Δημοσίου.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Δ/τος ο πρόχειρος διαγωνισμός και η απ`
ευθείας ανάθεση διενεργούνται σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 25 του
Π.Δ. 609/85”.
Άρθρο 12
Προμήθεις – Μισθώσεις – Επισκευές
1. [...] "Κατ` εξαίρεση των κειμένων διατάξεων, το όριο της δαπάνης κάθε είδους
προμήθειας κατά εκτελούμενο έργο που ανατίθεται με πρόχειρο διαγωνισμό είναι διπλάσιο
του ορίου του ποσού που ισχύει κάθε φορά για πρόχειρους διαγωνισμούς προμηθειών του
Δημοσίου.

(67) των παρ. 1- 5 του άρθρου 9, των άρθρων 10, 14, 16 και 17 του π.δ/τος 171/1987 (Α
84),

Άρθρο 9.
Εκτέλεση έργων από εργοληπτική επιχείρηση
με διαγωνισμό ή απευθείας ανάθεση.
“1. Η εκτέλεση έργων από εργοληπτική επιχείρηση του άρθρου 15 του ν. 1418/1984,
γίνεται με σύμβαση, που συνάπτεται μετά από απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού
συμβουλίου ύστερα από διαγωνισμό, σύμφωνα με όσα ορίζουν ειδικότερα οι σχετικές
διατάξεις. Αν ο διαγωνισμός δε φέρει αποτέλεσμα, και δεν αποφασισθεί η κατασκευή του
έργου με άλλο τρόπο, επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση των ανωτέρω αρμοδίων
οργάνων, η τροποποίηση των όρων της διακήρυξης ώστε να γίνονται δεκτές προσφορές
μεγαλύτερες ή ίσες της προϋπολογιζόμενης από τη σχετική μελέτη.
2. Τα όργανα διοίκησης της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να αποφασίζουν την
απευθείας ανάθεση έργων, με σύναψη σύμβασης, σε εργοληπτική επιχείρηση, η οποία
έχει από τις κείμενες διατάξεις το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό εκτέλεσης του
συγκεκριμένου έργου, στις εξής περιπτώσεις:
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β) Αν υπάρχει ανάγκη κατεπείγουσα, που προέκυψε από θεομηνία ή ανωτέρα βία και
χρειάζεται να αντιμετωπισθεί αμέσως.
γ) Αν πρόκειται να συνεχισθούν οι εργασίες, μετά από έκπτωση του αναδόχου ή μετά
από διάλυση της εργολαβικής σύμβασης, για οποιοδήποτε λόγο.
δ) Αν πρόκειται για έργο ειδικό ή έργο με ειδικές συνθήκες εκτέλεσης ή ειδική
κατηγορία έργων που χαρακτηρίζονται έτσι με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ύστερα
από γνώμη του Συμβουλίου Δημοτικών και Κοινοτικών Εργων και Θεώρησης Μελετών.
ε) Αν η αξία του έργου δεν υπερβαίνει τα ποσά που καθορίζονται κάθε φορά με την
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων που εκδίδεται
σύμφωνα με την περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθου 4 του ν. 1418/1984. Στην
ειδική αυτή περίπτωση η απόφαση για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου με απευθείας
ανάθεση λαμβάνεται, προκειμένου για Δήμους από την Δημαρχιακή Επιτροπή. Για την
εφαρμογή της διάταξης αυτής, απαιτείται να έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό, είτε
κατά την κατάρτιση είτε κατά την τροποποίησή του εξειδικευμένη πίστωση, που
κατονομάζεται ρητά στον προϋπολογισμό. Στην περίπτωση αυτή, δεν καταβάλλεται στον
ανάδοχο ποσοστό γενικών εξόδων και όφελος εργολάβου.
3. Η απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να
καθορίζει τους όρους της σχετικής σύμβασης.
4. Η κατά την παράγραφο 2 απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου στο συγκεκριμένο
ανάδοχο γίνεται από τη Δημαρχιακή Επιτροπή ή το Κοιν. Συμβούλιο, επιφυλασσομένων
των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 102 του Π.Δ. 76/1985. Η υπογραφή της
σχετικής σύμβασης γίνεται σε κάθε περίπτωση από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της
Κοινότητας.
5. Οι κάθε είδους εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη που
ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης ή απευθείας ανάθεσης έργων βαρύνουν τον
ανάδοχο των έργων αυτών.”

Άρθρο 10.
Κατασκευαστικές επιχειρήσεις ΟΤΑ.
“1. Το αρμόδιο όργανο διοίκησης του δήμου ή κοινότητας μπορεί με απόφασή του να
αναθέτει, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984,
την απευθείας εκτέλεση έργου προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι τέσσερα εκατομμύρια
(4.000.000) δραχμές σε κατασκευαστική επιχείρηση ΟΤΑ του Νομού γραμμένη για την
αντίστοιχη κατηγορία έργου στο ΜΕΕΠ. Προκειμένου για την ανάθεση εκτέλεση έργου από
Δήμο ή Κοινότητα σε κατασκευαστική επιχείρηση, που έχει ο ίδιος συστήσει ή συμμετέχει σ`
αυτή, το παραπάνω όριο ορίζεται στο ποσό τωνοκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) δραχμών.
Οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις των ΟΤΑ που είχαν συσταθεί πριν από την έναρξη ισχύος
του παρόντος διατάγματος και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής τους στα ΜΕΕΠ,
επιτρέπεται να εγγραφούν στα Νομαρχιακά Μητρώα με βάση την κατασκευαστική τους
εμπειρία. Η κατά τα ανωτέρω απευθείας ανάθεση σε κατασκευαστική επιχείρηση των ΟΤΑ
γραμμένη στα Νομαρχιακή Μητρώα, για την αντίστοιχη κατηγορία έργου, επιτρέπεται για
έργα ή εργασίες προϋπολογισμού μέχρι δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές. Στις
περιπτώσεις αυτές δεν καταβάλλεται στον
ανάδοχο ποσοστό γενικών εξόδων και όφελος εργολάβου.
2. Με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η
απευθείας ανάθεση έργου ή εργασίας των φορέων του Δημοσίου Τομέα σε
κατασκευαστική επιχείρηση ΟΤΑ.
3. Κατά την εκτέλεση του έργου με δημοπρασία ή απευθείας ανάθεση από Δήμο ή
Κοινότητα σε κατασκευαστική επιχείρηση των ΟΤΑ μπορεί ο εργοδότης Δήμος ή Κοινότητα
να μην απαιτήσει την κατάθεση των κατά τα άρθρα 23 (παρ. 1) και 27 (παρ. 1) του Π.Δ.
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609/1985 εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτελέσεως του έργου. Στην περίπτωση αυτή
δεν γίνονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 27 (παρ. 5) του Π.Δ. 609/1985 μειώσεις των
κρατήσεων.
4. Στις περιπτώσεις που ανατίθεται η κατασκευή του έργου σε κατασκευαστικές
επιχειρήσεις ΟΤΑ "Διευθύνουσα υπηρεσία" ή "Επιβλέπουσα υπηρεσία" είναι η Τεχνική
Υπηρεσία του εργοδότη ή κυρίου του έργου και αν δεν υπάρχει η ΤΥΔΚ της Νομαρχίας.»
[...]
“ Άρθρο 14.
Χορήγηση προκαταβολής.
Χορήγηση προκαταβολής δεν επιτρέπεται στα έργα που εκτελούνται από
τους αναφερόμενους εργοδότες ή κυρίους των έργων στην παρ. 1 του
άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος.”

“Άρθρο 16.
Σύσταση επιτροπής παραλαβής
1. Οι κατά τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του ν. 3669/2008 (Α 116), επιτροπές
παραλαβής των έργων ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού προηγουμένως η
Διευθύνουσα Υπηρεσία ανακοινώσει την περαίωση του έργου και τη σύνταξη της τελικής
επιμετρήσεως στην Προϊσταμένη Αρχή και ζητήσει την παραλαβή του. Οι επιτροπές
παραλαβής, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 15 του π.δ. 171/1987
(Α 84), αποτελούνται από έναν δημοτικό σύμβουλο και:
α) Για έργα προϋπολογισμού μέχρι και 1.000.000 ευρώ από δύο υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ
Μηχανικών ή ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ
Μηχανικών.
β) Για έργα προϋπολογισμού άνω του 1.000.000 ευρώ από τρεις υπαλλήλους κατηγορίας
ΠΕ Μηχανικών ή δύο υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και ενός υπαλλήλου
κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών.
2.α) Πρόεδρος της επιτροπής παραλαβής ορίζεται ο αρχαιότερος από τα μέλη των
υπαλλήλων αυτής, με την επιφύλαξη των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του
άρθρου 73 του ν. 3669/2008.
β) Ο προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και ο επιβλέπων του έργου δεν δύνανται
να είναι μέλη της επιτροπής παραλαβής.
γ) Στην επιτροπή παραλαβής υποχρεωτικά συμμετέχει τεχνικός υπάλληλος αντίστοιχης
ειδικότητας με την κύρια κατηγορία του έργου το οποίο παραλαμβάνεται.
3. Για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία της
προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) κλήρωσης. Σε
περίπτωση όπου οι τεχνικοί υπάλληλοι του φορέα κατασκευής του έργου δεν είναι
διπλάσιοι από αυτούς που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος για να διεξαχθεί η
προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις κλήρωση, τότε είναι δυνατή η συμμετοχή και
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τεχνικών υπαλλήλων του Δήμου της έδρας του νομού, άλλου Δήμου της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας η της οικείας Περιφέρειας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται τουλάχιστον
ο διπλάσιος αριθμός των απαιτούμενων υπαλλήλων. Οι υπάλληλοι που θα λάβουν μέρος
στην κλήρωση και δεν ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή, υποδεικνύονται από τα αρμόδια
όργανα των φορέων στον οποίο ανήκουν. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια τεχνική
υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2β του
παρόντος άρθρου.
4. Για την επιλογή του προβλεπόμενου στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Δημοτικού
Συμβούλου διεξάγεται κλήρωση μεταξύ του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του συνόλου των μελών της επιτροπής παραλαβής
καταβάλλονται με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»

(68) του π.δ/τος 28/1980 (Α 11), το κείμενο του οποίου είχε ως εξής:
«Έχοντας υπόψη : Τα άρθρα 205 και 219 του Π.Δ. 933/1975 "περί κωδικοποιήσεως εις
ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί του Δημοτικού και Κοινοτικού
Κώδικος" κ.λ.π.
Άρθρον 1.
Σύνταξις μελετών.
1. Η σύνταξις των μελετών δημοτικών και κοινοτικών έργων, προμηθειών, εργασιών και
μεταφορών, γίνεται παρά της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.),
προκειμένου δε περί Οργανισμών τοπικής Αυτοδιοικήσεως, εχόντων ιδίαν τεχνικήν
υπηρεσίαν, παρ` αυτής.
2. Εις περίπτωσιν καθ` ην, το παρά τη Τ.Υ.Δ.Κ. της Νομαρχίας τεχνικόν προσωπικόν δεν είναι
επαρκές ή δεν υπηρετεί αρμόδιος κατ` ειδικότητα τεχνικός, δύναται ο Υπουργός των
Εσωτερικών να αναθέση την σύνταξιν μελέτης εις τεχνικόν της Τ.Υ.Δ.Κ. ετέρας Νομαρχίας ή
της παρά τω Υπουργείω Διευθύνσεως Τ.Υ.Δ.Κ.
3.Δια τους, κατά την προηγουμένην παράγραφον λόγους, ο Νομάρχης, εισηγήσει του
Προισταμένου της Τ.Υ.Δ.Κ. και κατόπιν εγκρίσεως του αρμοδίου Υπουργείου, δύναται να
αναθέτη την σύνταξιν μελετών δημοτικών και κοινοτικών έργων εις ετέρας δημοσίας
τεχνικάς υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. του Νομού άνευ καταβολής αμοιβής.
4. Μελέται προϋπολογισμού μέχρι "δώδεκα εκατομμυρίων (12.000.0000)" δραχμών
δύναται να συντάσσωνται και υπό εχόντων επαρκή προς τούτο εμπειρίαν εργοδηγών ή
σχεδιαστών της Τ.Υ.Δ.Κ ή του οικείου δήμου κατά την κρίσιν του Προϊσταμένου της οικείας
τεχνικής υπηρεσίας
5. Δεν συντάσσονται μελέται γενικώς δι` έργα, προμηθείας, εργασίας και μεταφοράς αξίας
"ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών".
6. Επίσης δεν συντάσσονται μελέται, ανεξαρτήτως δαπάνης, δι` επισκευήν μηχανημάτων,
καθαρισμόν οδών, υπονόμων, αρδευτικών αυλάκων, αποκομιδήν απορριμμάτων,
προμήθειαν γραφικής ύλης, καυσίμων και ανταλλακτικών μηχανημάτων. Αι σχετικαί
πιστώσεις αναγράφονται εις τους δημοτικούς ή κοινοτικούς προϋπολογισμούς επί τη βάσει
των πραγματοποιηθεισών δαπανών κατά το προηγούμενον έτος και τυχόν ειδικών
προβλέψεων.
Αρθρον 2.
Σύνταξις μελετών παρά ιδιωτών.

537

1. Επιτρέπεται, κατόπιν ειδικώς ητιολογημένης αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου, εγκρινομένης υπό του Νομάρχου, ή ανάθεσις εκπονήσεως μελετών πάσης
φύσεως, σοβαρών ή ειδικών ή δυσχερών ή επειγόντων έργων, πλην των εν άρθρω 9 του
παρόντος διαλαμβανομένων τοιούτων, εν αδυναμία συντάξεως τούτων υπό της υπηρεσίας,
βεβαιουμένης παρά του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας, εις ιδιώτας μελετητάς και
ιδιωτικά γραφεία μελετών. Η δαπάνη αμοιβής του μελετητού βαρύνει τον προϋπολογισμόν
του δήμου ή της κοινότητος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται εκάστοτε αι ισχύουσαι διατάξεις
περί αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών Δημοσίων Εργων, ασχέτως πηγής
χρηματοδοτήσεως της μελέτης. Εις την ανωτέρω απόφασιν διαλαμβάνονται απαραιτήτως η
πηγή καλύψεως της δαπάνης της μελέτης, ως και οι όροι της σχετικής συμβάσεως και τών
τεχνικών προδιαγραφών τας οποίας δέον να πληροί η μελέτη, συντασσομένων υπό των,
εν παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον ανάθεσις γίνεται, συμφώνως προς τας κειμένας
διατάξεις περί αμοιβής ιδιωτών μηχανικών είτε επί ποσοστοίς, είτε επί μηνιαία ή ημερησία
αποζημιώσει, μη υπερβαινούση συνολικώς την νόμιμον επί ποσοστοίς αμοιβήν. Η δαπάνη
της αμοιβής δύναται να βαρύνη και την πίστωσιν εκτελέσεως των έργων.
3. Δια την ανάθεσιν, εις ιδιώτας, μελέτης, προυπολογιζομένης αμοιβής άνω του ενός
εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών η οικεία απόφασις του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου εγκρίνεται υπό του Υπουργού των Εσωτερικών.
Άρθρον 3.
Περιεχόμενον μελετών.
1. Αι μελέται δημοτικών και κοινοτικών έργων, αίτινες προβλέπουν εργασίας και
προμηθείας υλικών ενσωματουμένων εις αυτά περιλαμβάνουν, πλην των, τεχνικού
περιεχομένου, στοιχείων, (διαγραμμάτων, τεχνικών υπολογισμών, τεχνικών προδιαγραφών)
και του σχεδίου της διακηρύξεως και τα ακόλουθα τεύχη :
α) Τεχνικήν περιγραφήν, β) τιμολόγιον μελέτης, γ) προϋπολογισμόν μελέτης, δ) συγγραφάς
υποχρεώσεων, ε) αναλυτικήν προμέτρησιν εργασιών και στ) παν έτερον απαραίτητον
στοιχείον.
2. Η τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει τους αναγκαίους προσδιορισμούς δια τον καθορισμόν
του αντικειμένου του μελετωμένου έργου από τεχνικής απόψεως τους σχετικούς προς την
φύσιν, τον χαρακτήρα, την θεσίν και την έκτασιν του έργου, και, εις περιπτώσεις συνθέτου
έργου, ανάλυσιν των συγκροτούντων αυτό επί μέρους στοιχειωδών έργων, των
διακρινομένων υπό αυτοτελείας εν τεχνική εννοία.
3. Το τιμολόγιον μελέτης περιέχει πλήρη περιγραφήν εκάστου είδους εργασίας και
προμηθείας και τας τιμάς μονάδος των εργασιών και προμηθειών ως και τυχόν γενικούς
όρους αφορώντας εις την εφαρμογήν των τιμών, εάν ούτοι δεν περιλαμβάνονται εις την
συγγραφήν υποχρεώσεων. Εις τας τιμάς μονάδος του τιμολογίου μελέτης δεν
συμπεριλαμβάνεται ποσόν δια γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π.
δια πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι` όφελος αυτού.
4. Ο προϋπολογισμός μελέτης περιλαμβάνει :
α) Τας εκτελεστέας εργασίας, ως ακριβώς αύται περιγράφονται εν τω τιμολογίω κατ` είδος,
τους αριθμούς των αντιστοίχων άρθρων του τιμολογίου, το είδος μονάδος και την ποσότητα
εκάστου είδους εργασίας, την τιμήν μονάδος εκάστου είδους εργασίας, τας εξ αυτών
προκυπτούσας κατά την μελέτην δαπάνας κατ` είδος εργασίας και το άθροισμα των
δαπανών όλων των ειδών εργασιών.
β) Το χρηματικόν ποσόν διά γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις, φόρους,
κρατήσεις, τέλη κ.λ.π. δια πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου, ως και δι`
όφελος αυτού, υπολογιζόμενον βάσει του ως άνω εδαφ. α` αθροίσματος δαπανών και του
κατά την παρ. 7 του παρόντος άρθρου ποσοστού. Το ως άνω χρηματικόν ποσόν

538

παραλείπεται οσάκις ο χρόνος εκτελέσεως του έργου δεν δικαιολογεί την χορήγησιν τούτου
εις τον ανάδοχον του έργον.
γ) Το άθροισμα των, κατά τα προηγούμενα εδάφια (α) και (β) ποσών, όπερ αποτελεί την
κατά την μελέτην αξίαν του έργου.
δ) Ποσόν κατ` εκτίμησιν διά δαπάνας απροβλέπτους ή μη δυναμένας να εκτιμηθούν εκ των
προτέρων. Εκ του ποσού τούτου των απροβλέπτων αντιμετωπίζονται και αι τυχόν
απαιτούμεναι απολογιστικαί εργασίαι. Το άθροισμα των, κατά το εδάφ. γ και του παρόντος
εδαφίου ποσών, αποτελεί την κατά την μελέτην προυπολογισθείσαν δαπάνην του έργου.
ε) Εις περίπτωσιν καθ` ην η μελέτη προβλέπει εκτός των εν εδαφ. α` της παρούσης
παραγράφου εργασιών και προμηθείας υλικών μη διενεργουμένας υπό του αναδόχου των
εργασιών, αλλά ενσωματουμένων υπ` αυτού εις το έργον, τότε η κατά την μελέτην
συνολικώς προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου διαχωρίζεται, εις τμήματα διαλαμβάνοντα
κεχωρισμένως την κατά τα εις το τέλος του εδαφ. δ` της παρούσης παραγράφου
προϋπολογισθείσαν δαπάνην εργασιών και την προϋπολογισθείσαν δαπάνην
προμηθειών προσδιοριζομένην καθ` ον τρόπον μόνον εν εδαφίοις (α) και (δ) της παρούσης
παραγράφου διαλαμβάνεται. Εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει δεν προστίθεται ποσόν δια
γενικά έξοδα και όφελος προμηθευτού.
5. Αι συγγραφαί υποχρεώσεων, γενικαί ή ειδικαί, περιλαμβάνουν τους δια την κατασκευήν
του έργου συμφωνουμένας γενικούς ή ειδικούς όρους πάσης φύσεως, ως οικονομικούς,
κατασκευαστικούς, προθεσμίας, ρήτρας και πίνακας υλικών τυχόν χορηγουμένων υπό του
κυρίου του έργου μετά της αποτιμήσεώς του.
6. Η αναλυτική προμέτρησις των εργασιών προκύπτει εκ των ληφθέντων στοιχείων εδάφους
των σχεδίων της μελέτης και γενικώς παντός ετέρου στοιχείου του προς εκτέλεσιν έργου.
7. Το προστιθέμενον κατά την παρ. 4β εις τον προυπολογισμόν ποσοστόν γενικών εξόδων
και οφέλους αναδόχου (Γ. Ε. και Ο. Ε.) ή (εργολαβικόν ποσοστόν) ορίζεται εις δέκα οκτώ τοις
εκατόν (18%) προκειμένου περί έργων χρηματοδοτουμένων εκ του προϋπολογισμού
δημοσίων επενδύσεων ή εκ πηγών απολαυουσών αναλόγου απαλλαγής εκ των υπέρ τρίτων
κρατήσεων και εις είκοσι οκτώ τοις εκατόν (28%) δια πάσαν άλλην περίπτωσιν.
"8. Οι μελέτες προϋπολογισμού μέχρι "δύο εκατομμύρια "(2.000.000)" δραχμές μπορούν να
μην περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αναφέρονται στα εδάφια ε` και στ` της παρ. 1.
Στις μελέτες προϋπολογισμού μέχρι "τέσσερα εκατομμύρια ("4.000.000") δραχμές, οι
οποίες αφορούν έργα συντήρησης και επισκευής ή έργα που από τη φύση τους δεν
μπορούν να τιμολογηθούν με τιμές μονάδας, καθώς και στις μελέτες για διάθεση
απορριμμάτων ανεξάρτητα από τον προϋπολογισμό τους, ο προϋπολογισμός μπορεί να
περιλαμβάνει τη δαπάνη σε ημερομίσθια υλικά και μεταφορικά μέσα. Το ίδιο ισχύει και
στις μελέτες για έργα συντήρησης και επισκευών ή έργα που δεν μπορούν να τιμολογηθούν
και εκτελούνται με προσωπική εργασία, εφ` όσον οι λοιπές, εκτός από τα ημερομίσθια,
δαπάνες δεν υπερβαίνουν τα "δύο εκατομμύρια ("2.000.000") δραχμές.
9. Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας, όταν είναι αναλυτικός, ομαδοποιεί τις ομοειδείς
εργασίες για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1418/ 1984 με ένδειξη του
αθροίσματος της δαπάνης κάθε ομάδας. Αν δεν υπάρχει τέτοια ομαδοποίηση, νοείται ότι το
σύνολο των εργασιών είναι μία ομάδα. Σε έργα που η προμέτρηση των εργασιών είναι
δύσκολη ή αδύνατη, όπως σε περιπτώσεις έργων συντήρησης κ.λπ. μπορεί ο
προϋπολογισμός να μην περιλαμβάνει ποσότητες των επί μέρους εργασιών, αλλά μόνο την
κατ` εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών και το γενικό σύνολο.
Άρθρον 4.
Σύνταξις μελετών προμηθειών υλικών μη ενσωματουμένων εις έργα, μηχανημάτων,
οχημάτων, επίπλων και λοιπών εφοδίων.
Αι μελέται προμηθειών υλικών μη ενσωματουμένων εις τα έργα, μηχανημάτων, οχημάτων,
επίπλων και λοιπών εφοδίων, αποτελούνται εκ : (α) τεχνικής περιγραφής, της συγγραφής
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υποχρεώσεων μετά τεχνικών προδιαγραφών ένθα διαλαμβάνονται λεπτομερώς οι όροι
προς ους ανταποκρίνονται ταύτα και αι απαιτούμεναι δια την προσωρινήν και οριστικήν
παραλαβήν δοκιμαί, (β) της διακηρύξεως, (γ) ενδεικτικού προϋπολογισμού, όστις εν
προκειμένω δεν αποτελεί συμβατικόν στοιχείον.
Τα αυτά ως άνω τεύχη ως και τους απαραιτήτους υπολογισμούς (υδραυλικούς,
μηχανολογικούς κ.λ.π.) περιλαμβάνουν και αι μελέται αντλητικών συγκροτημάτων
εγκαθισταμένων παρά του αναδόχου, τηρουμένης, κατά τα λοιπά, της διαδικασίας περί
ηλεκτρομηχανολογικών έργων.
Άρθρον 5.
Σύνταξις μελέτης κατά στάδια.
1. Δι` έργα, δι` α δεν έχει εξασφαλισθή η χρηματοδότησις, συντάσσονται, εκτός εάν άλλως
προβλέπεται υπό ειδικών διατάξεων τεχνική έκθεσις συνοπτική προμέτρησις,
προϋπολογισμός επί τη βάσει τιμών ομοίων έργων και τα απαιτούμενα διαγράμματα. Η
οριστική μελέτη δεν δύναται να συνταχθή προ της εξασφαλίσεως της χρηματοδοτήσεως δια
την εκτέλεσιν του έργου.
2. Εις τας περιπτώσεις συντάξεως μελετών κατά στάδια, η σύνταξις του επομένου σταδίου
προϋποθέτει την κατά το άρθρον 10 του παρόντος θεώρησιν του προηγουμένου σταδίου
της μελέτης.
Άρθρον 6.
Επίβλεψις - Επιστασία Εργων - Ευθύναι επιβλέποντος.
1. Η επίβλεψις εκτελέσεως των δημοτικών και κοινοτικών έργων, προμηθειών, εργασιών
και μεταφορών γίνεται παρά της ΤΥΔΚ, προκειμένου δε περί Οργανισμών τοπικής
Αυτοδιοικήσεως εχόντων ιδίαν τεχνικήν υπηρεσίαν παρ` αυτής.
2. Ο Νομάρχης εισηγήσει του Προϊσταμένου της ΤΥΔΚ και κατόπιν εγκρίσεως του αρμοδίου
Υπουργείου, δύναται να αναθέτη την επίβλεψιν δημοτικών και κοινοτικών έργων εις ετέρας
δημοσίας τεχνικάς υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ του νομού άνευ καταβολής αμοιβής. Επίσης εάν το
παρά τη ΤΥΔΚ Νομαρχίας τεχνικόν προσωπικόν δεν είναι επαρκές ή δεν υπηρετεί αρμόδιος
κατ` ειδικότητα τεχνικός, δύναται ο Υπουργός των Εσωτερικών να αναθέτη την επίβλεψιν
εις τεχνικόν της ΤΥΔΚ ετέρας Νομαρχίας.
3. Η επίβλεψις έργων προϋπολογισμού μελέτης μέχρι πεντακοσίων χιλιάδων (500.000)
δραχμών δύναται να ανατίθεται εις έχοντας προς τούτο εμπειρίαν εργοδηγούς ή
σχεδιαστάς της ΤΥΔΚ ή του οικείου δήμου κατά την υπό της παραγράφου 2 του άρθρου 7
καθοριζομένην διαδικασίαν. Δι` έργα προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι "ενός εκατομμυρίου
("1.000.000") δραχμών δεν απαιτείται ορισμός επιβλέποντος.
4. Απαγορεύεται η ανάθεσις της επιβλέψεως δημοτικών και κοινοτικών έργων εις ιδιώτας ή
τεχνικάς εταιρείας.
5. Η επιτόπιος επιστασία των έργων ασκείται, οσάκις παρίσταται ανάγκη, υπό τεχνικού
υπαλλήλου της ΤΥΔΚ του οικείου Δήμου ή ιδιώτου διαθέτοντος τας απαραιτήτους τον δι` ο
προσλαμβάνεται έργον γνώσεις, προσλαμβανομένου δι` αποφάσεως του δημάρχου ή
προέδρου κοινότητος επί ημερομισθίω, προτάσει του Προϊσταμένου της ΤΥΔΚ, εις βάρος της
πιστώσεως του έργου. Ο ούτω προσλαμβανόμενος ιδιώτης απολύεται κατά την ως άνω
διαδικασίαν προσλήψεως, κατά την διάρκειαν εκτελέσεως του έργου, εάν κριθή
ακατάλληλος ή ουχί απαραίτητος, οπωσδήποτε δε άμα τη περαιώσει του έργου.
6. Ο επιβλέπων τα έργα φέρει ακεραίαν την ευθύνην δια τας ποσότητας των ελεγχθεισών
επιμετρήσεων και τας συναφείς πιστοποιήσεις και λογαριασμούς, ως και δια την ποιότητα
των εκτελουμένων εργασιών. Οι βοηθοί του επιβλέποντος ευθύνονται δια τας
συγκεκριμένας ενεργείας τας κατά την άσκησιν της επιβλέψεως ανατεθείσας εις αυτούς.
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Επί πλειόνων, ασκησάντων διαδοχικώς καθήκοντα επιβλέποντος ή βοηθού έκαστος
ευθύνεται δια το αντίστοιχον μέρος των εργασιών.
7. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου τελούν υπό την επιφύλαξιν ακεραίας της ευθύνης του
αναδόχου κατά τας διατάξεις του νόμου και της συμβάσεως.
Άρθρον 7.
Ορισμός και αλλαγή επιβλέποντος.
1. Ο Προϊστάμενος της Τεχνιχής Υπηρεσίας ορίζει δι` αποφάσεώς του τον επιβλέποντα του
έργου και τους βοηθούς αυτού. Επί έργων εκ πλειόνων αυτοτελών τμημάτων ή συνθέτων
δύνανται να ορισθούν επιβλέποντες κατά αυτοτελή τμήματα ή κατηγορίας.
2. Εντός πέντε ημερών από της κοινοποιήσεως εις την Τεχνικήν Υπηρεσίαν του
συμφωνητικού εκτελέσεως του έργου ή εγγράφου του Δήμου ή της Κοινότητος περί
επικείμενης ενάρξεως εκτελέσεως έργου επί αποδόσει λογαριασμού, ο Προιστάμενος αυτής
ορίζει τον επιβλέποντα και τους τυχόν βοηθούς αυτού, δι` αποφάσεώς του
πρωτοκολλουμένης εις το πρωτόκολλον της υπηρεσίας.
3. Οσάκις παραστή ανάγκη αλλαγής του επιβλέποντος το έργον, συντάσσεται απαραιτήτως
πρωτόκολλον παραδόσεως και παραλαβής του φακέλλου μεταξύ του αποχωρούντος της
επιβλέψεως και του αναλαμβάνοντος αυτήν. Το πρωτόκολλον συντάσσεται εις τριπλούν. Εν
αντίτυπον παραμένει εις τον φάκελλον, εν λαμβάνει ο παραδίδων και το τρίτον
παραδίδεται εις τον προϊστάμενον της υπηρεσίας επιβλέψεως. Ο παραδιδόμενος φάκελλος
δέον να περιέχη άπαντα τα εις το άρθρον 43 του παρόντος στοιχεία και τεύχη ως και τα
επιμετρητικά στοιχεία των μέχρι της ημέρας παραδόσεως εκτελεσθεισών εργασιών, ιδία δε
υπογεγραμμένα τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών και τα πρωτόκολλα καταμετρήσεως
εργασιών υποκειμένων εις φθοράς, ενσωματώσεως εξαρτημάτων και υλικών, καθώς και τα
στοιχεία πληρωμών των απ` ευθείας υπό του δημάρχου ή προέδρων κοινοτήτων
εκτελουμένων έργων. Ταύτα αναγράφονται ονομαστικώς εις το πρωτόκολλον παραδόσεως
και παραλαβής του φακέλλου του εκτελουμένου έργου.
4. Εφ` όσον ο παραδίδων αποχωρεί ή μετατίθεται εκ της υπηρεσίας, οφείλει να παραδώση
κατά τα ανωτέρω, πάντας τους φακέλλους των υπ` αυτού επιβλεπομένων έργων
συντασσομένου χωριστού πρωτοκόλλου δι` έκαστον φάκελλον. Η διαταγή της μεταθέσεως
δεν κοινοποιείται προ της συμμορφώσεως του μετατιθεμένου προς τα ανωτέρω, εφ` όσον
δε αποχωρεί της υπηρεσίας ο επιβλέπων, η αποχώρησίς του επιτρέπεται υπό τας αυτάς
προϋποθέσεις.
5. Η μη συμμόρφωσις προς τα ανωτέρω του αποχωρούντος της επιβλέψεως συνιστά το
αδίκημα της παραβάσεως διοικητικών διατάξεων του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικος και
συνεπάγεται τας νομίμους κυρώσεις.
6. Εις περίπτωσιν μη συντάξεως πρωτοκόλλου παραδόσεως και παραλαβής κατά φάκελλον
των επιβλεπομένων έργων, ευθύνεται πειθαρχικώς και ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας
επιβλέψεως, ως και ο Διευθυντής Εσωτερικών ή ο αρμόδιος διευθυντής του δήμου.
Άρθρον 8.
Επίβλεψις μελετών.
1. Αι διατάξεις τον άρθρου 6, παρ. 1 και άρθρου 7 παρ. 1 εφαρμόζονται και επί
συντασσομένων παρ` ιδιωτών ή ιδιωτικών γραφείων μελετών δημοτικών και κοινοτικών
έργων προμηθειών, εργασιών και μεταφορών, της ευθύνης του επιβλέποντος
περιοριζομένης εις τον έλεγχον της εκπληρώσεως των συμβατικών υποχρεώσεων του
αναδόχου μελετητού.
2. Δι` αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών δύναται να ανατίθεται η επίβλεψις μελετών
σοβαρών ή ειδικών έργων εις μηχανικόν της παρά τη Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου
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Διευθύνσεως της ΤΥΔΚ. Αι πράξεις του ούτω διοριζομένου θεωρούνται, οσάκις απαιτείται
τούτο υπό του παρά τη Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Διευθυντού της ΤΥΔΚ.
Άρθρον 9
Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί Καλλιτεχνικά έργα
1. Εάν η κατά την παράγραφον 1 του άρθρου 1 του παρόντος Τεχνική Υπηρεσία, αδυνατεί
να προβή εις την σύνταξιν μελετών έργων αρχιτεκτονικών, κτιριακών και διαμορφώσεως
χώρων, προκηρύσσεται δημόσιος διαγωνισμός ιδεών ή προσχεδίων εφαρμοζομένων
αναλόγως των περί αρχιτεκτονικών διαγωνισμών έργων του δημοσίου ισχυουσών
διατάξεων. Η βραβευομένη λύσις εξαγοράζεται κατά τα υπό της διακηρύξεως του
διαγωνισμού καθοριζόμενα, ανατίθεται δε εις τον βραβευθέντα η εκπόνησις και των
επομένων σταδίων της μελέτης, εφ` όσον η έναρξις εκπονήσεως αυτών ήθελε
πραγματοποιηθή εντός 5ετίας από της βραβεύσεως και ο μελετητής έχει τα κατά τας
διατάξεις περί αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών Δημοσίων έργων απαιτούμενα
προσόντα διά την ανάληψιν της μελέτης ή συμπράττει μετά γραφείου ή γραφείων μελετών
δυναμένων να αναλάβουν την μελέτην κατά τας ανωτέρω διατάξεις. Η διενέργεια
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού δεν είναι υποχρεωτική,προκειμένου ή, προκειμένου περί
αναθέσεων μελετών των ανωτέρω έργων προϋπολογισμού δαπάνης κάτω των "οκτακοσίων
εκατομμυρίων (800.000.000) δραχμών.
2. Οι όροι του διαγωνισμού καθορίζονται δι`αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου εγκρινομένης υπό του Νομάρχου, προκειμένου περί προϋπολογισμού έργου
κάτω των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών, υπό του υπουργού δε των Εσωτερικών
δι` έργα προϋπολογισμού πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών και άνω. Η προκήρυξις
του διαγωνισμού ενεργείται υπό του οικείου δημάρχου ή προέδρου κοινότητος, επί τη βάση
των καθορισθέντων υπό του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου όρων.
3.Η ανάθεσις κατασκευής μνημείων, ηρώων και εν γένει καλλιτεχνικών έργων, ενεργείται
κατόπιν δημοσίου καλλιτεχνικού διαγωνισμού δι` αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτκού
συμβουλίου εγκρινομένης υπό του Νομάρχου διά τα εκ τούτων προϋπολογισμού
αντικειμένου συμβάσεως μέχρι ποσού δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000), άνω δε του
ποσού του παρά του Υπουργού των `Εσωτερικών.
4. Η κρίσις των μεν αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, έργων κτιριακών και διαμορφώσεως
χώρων προϋπολογισμού μέχρι ποσού δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμών, ως
και των καλλιτεχνικών έργων προϋπολογισμού αντικειμένου συμβάσεως μέχρι ποσού ενός
εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών, γίνεται υπό επιτροπής συγκροτουμένης υπό του
Νομάρχου, των δε έργων προϋπολογισμού μεγαλυτέρου των ανωτέρω ποσών, υπό του
Υπουργού των Εσωτερικών.
5. Δι` έργα καλλιτεχνικά ανατιθέμενα άνευ διαγωνισμού κατά τον Ν.1065/1980, προηγείται
γνωμάτευσις περί της αισθητικής αρτιότητος των έργων, υπό επιτροπής συγκροτουμένης
κατά τα ανωτέρω.
Άρθρον 10 .
Θεώρησις μελετών.
1. Αι μελέται δημοτικών και κοινοτικών έργων και προμηθειών θεωρούνται υπό του
Προισταμένου της ΤΥΔΚ, προκειμένου δε περί δήμων εχόντων ιδίαν τεχνικήν υπηρεσίαν υπό
του Προϊσταμένου ταύτης. Ως θεώρησις νοείται η κατόπιν ελέγχου αναγνώρισις της μελέτης
από τεχνικοοικονομικής και συμβατικής απόψεως.
2. Εφ` όσον παρά τη ΤΥΔΚ δεν υπηρετεί διπλωματούχος μηχανικός, ως τακτικός υπάλληλος,
αι μελέται δημοτικών και κοινοτικών έργων ποσού άνω των "διακοσίων εκατομμυρίων
(200.000.000)" δραχμών θεωρούνται υπό του Προϊσταμένου της ΤΥΔΚ άλλου νομού,
οριζομένου υπό του Υπουργού Εσωτερικών. Εάν όμως υπηρετή διπλωματούχος μηχανικός,
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επί συμβάσει, η θεώρησις των μελετών προϋπολογισμού μέχρι '22διακοσίων εκατομμυρίων
(200.000.000)δραχμών γίνεται παρά τούτου. Μελέται προϋπολογισμού μέχρι "διακοσίων
εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών θεωρούνται παρά υπομηχανικού της ΤΥΔΚ εφ`όσον
ούτος τυγχάνει και προϊστάμενος αυτής, πλην των συντασσομένων παρά διπλωματούχων
μηχανικών των οποίων η θεώρησις γίνεται υπό διπλωματούχου μηχανικού Προϊσταμένου
ΤΥΔΚ ετέρου νομού οριζομένου υπό του Υπουργού Εσωτερικών.
3. Προκειμένου περί δήμων ή κοινοτήτων εχόντων ιδίαν τεχνικήν υπηρεσίαν, παρά τη οποία
δεν ύπηρετεί διπλωματούχος μηχανικός, αι μελέται έργων άνω του ενός εκατομμυρίου
(1.000.000) δραχμών θεωρούνται παρά του προϊσταμένου της ΤΥΔΚ, εκτός εάν δεν ύπηρετεί
παρ` αυτή διπλωματούχος μηχανικός, ότε εφαρμόζονται τα εν παρ. 2 οριζόμενα.
4. Μελέται έργων αξίας ανωτέρας των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών δια τους
δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000)
δραχμών δια τους λοιπούς δήμους και κοινότητας του Κράτους θεωρούνται και υπό του
Διευθυντού της Τεχνικής Υπηρεσίας του υπουργείου Εσωτερικών, αφού προηγουμένως
θεωρηθούν υπό της αρμοδίας Τεχνικής Υπηρεσίας. Ειδικώς, υπό των Προϊσταμένων ΤΥΔΚ
των Διαμερισμάτων Αθηνών, Πειραιώς, της Νομαρχίας Αττικής ως και της Νομαρχίας
Θεσσαλονίκης γίνεται θεώρησις μελετών έργων αξίας μέχρις είκοσι εκατομμυρίων
(20.000.000) δραχμών.
5. Μελέται έργων αξίας ανωτέρας των εκατόν εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών
θεωρούνται υπό του Διευθυντού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά
σύμφωνον γνώμην του υπό των διατάξεων του Π.Δ. 924/76, (άρθρ. 76, παρ. 4) "περί
Οργανισμού Υπουργείου Εσωτερικών προβλεπομένου Συμβουλίου Δημοτικών και
Κοινοτικών Έργων και Θεωρήσεως Μελετών.
6. Αι μελέται δημοτικών και κοινοτικών έργων ή προμηθειών, αι σνντασσόμεναι υπό ετέρων
δημοσίων τεχνικών υπηρεσιών, νομαρχιακών ταμείων, κρατικών οργανισμών ή ιδιωτών,
μετά από την υπό των άρμοδίων αρχών του εκπονήσαντος ταύτην έγκρισιν ή θεώρησιν
θεωρούνται και υπό της Δ/νσεως ΤΥΔΚ του Υπουργείου Εσωτερικών, των ΤΥΔΚ των
Νομαρχιών ή των Τεχνικών Υπηρεσίών των δήμων, αναλόγως του ύψους του
προϋπολογισμού των, συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος άρθρου.
7. Αι κατά τα ανωτέρω θεωρήσεις των μελετών ενεργούνται άπασαι υποχρεωτικώς εντός
συνολικού χρονικού διαστήματος δύο μηνών από της υποβολής, προκειμένου περί έργων
αξίας μέχρι "οκτακοσίων εκατομμυρίων (800.000.000)" δραχμών, τεσσάρων δε μηνών
συνολικώς προκειμένου περί έργων μεγαλυτέρας αξίας.
8. Η εκτέλεσις των έργων, προμηθειών, εργασιών και μεταφορών καθ` οιονδήποτε τρόπον
υπό των κατά τας διατάξεις του παρόντος και του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος
αρμοδίων οργάνων, επιτρέπεται μόνον μετά την, κατά τας προηγουμένας παραγράφους,
θεώρησιν της μελέτης εφ` όσον απαιτείται τοιαύτη μελέτη.
9. Δεν επιτρέπεται υπό του δήμου ή της κοινότητος μεταβολή των στοιχείων και τευχών της
μελέτης.
Άρθρον 11.
Εκτέλεσις έργων και προμηθειών.
1. Η εκτέλεσις δημοτικών και κοινοτικών έργων και προμηθειών διέπεται υπό των
διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος και των διατάξεων του παρόντος
Διατάγματος και ενεργείται επί τη βάσει της μελέτης και της συμβάσεως, συναπτομένης
κατόπιν τακτικής δημοπρασίας, πλην των περιπτώσεων, όπου, κατά νόμον, δεν απαιτείται
αύτη.
2. Δημοπρασία ενεργείται δια την εκτέλεσιν φορτοεκφορτώσεως και μεταφοράς υλικών
υδρεύσεως και οδοποιίας, εφ` όσον προβλέπεται υπό των κειμένων διατάξεων και η
φορτοεκφόρτωσις και η μεταφορά τούτων δεν δημοπτρατούνται μετά των λοιπών εργασιών
των αντιστοίχων έργων.
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3. Εις τας περιπτώσεις καθ`ας επιτρέπεται η εκτέλεσις έργων και προμηθειών άνευ
δημοσίας δημοπρασίας η αρμοδία δημοτική ή κοινοτική αρχή δεν δύναται να υπερβή
ουδένα όρον της διακηρύξεως ή της μελέτης και δη τας τιμάς του τιμολογίου ή του
προϋπολογισμού. Εις τας περιπτώσεις ταύτας αι σχετικαί αποφάσεις της Νομαρχίας περι
ελέγχου των οικείων αποφάσεων των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων
προσυπογράφεται και υπό του προϊσταμένου της ΤΥΔΚ. Επίσης απαιτείται προσυπογραφή
της κατά τα ανωτέρω αποφάσεως της Νομαρχίας υπό του Προϊσταμένου της ΤΥΔΚ περί της
επαρκείας του υπό του Δήμου ή Κοινότητος διατιθεμένου τεχνικού εξοπλισμού.
4. Επιτρέπεται, κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η απ`ευθείας
ανάθεσις έργου ή προμηθείας, εργασίας ή μεταφοράς οιασδήποτε αξίας, εις δημοσίαν
υπηρεσίαν ή κρατικόν οργανισμόν δι`ειδικής συμβάσεως, των όρων αυτής καθοριζομένων
δια της αυτής αποφάσεως. Εις την ειδικήν σύμβασιν καθορίζονται οι όροι πληρωμής,
παραλαβής και αποδόσεως λογαριασμού.
5. Εις περιπτώσεις έργου ή προμηθείας εκτελουμένου υπό του Δημάρχου ή προέδρου
κοινότητος κατά τας διατάξεις της παρ. 4 του αρθρου 201 του δημοτικού και κοινοτικού
κώδικος, δύναται να διεξαχθή πρόχειρος μειοδοτική δημοπρασία φανερά ή δι`
ενσφραγίστων προσφορών δι` ολόκληρον το έργον ή την προμήθειαν ή τμήμα αυτών, επί τη
βάσει της μελέτης και του προϋπολογισμού του έργου ή της προμηθείας ή του τμήματος
αυτών, κατόπιν δημοσιεύσεως περιλήψεως της διακηρύξεως και εις μίαν ημερησίαν ή
εβδομαδιαίαν εφημερίδα του νομού, εφ` όσον εκδίδεται τοιαύτη πέντε τουλάχιστον ημέρας
προ της ορισθείσης δια την διενέργειαν. Τα του τρόπου διενεργείας και εγκρίσεως του
αποτελέσματος των δημοπρασιών τούτων καθορίζονται και ενεργούνται υπό του δημάρχου
ή προέδρου της κοινότητος μη τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 15 έως 25 του
παρόντος.
6. Δύναται ο δήμος ή η κοινότης να προβή εις την διενέργειαν δημοπρασίας δια την
προμήθειαν και εγκατάστασιν υδρομετρητών μετά των απαιτουμένων υλικών δια
λογαριασμόν των καταναλωτών, τηρουμένης κατά τα λοιπά της διαδικασίας του παρόντος
διατάγματος (μελέτη, επίβλεψις, παραλαβή κ.λπ.).
Άρθρον 12.
Κατάτμησις έργων και προμηθειών.
1. Δεν επιτρέπεται η κατάτμησις έργων και προμηθειών ως και η σύνταξις των αντιστοίχων
μελετών, πλην των εν άρθρω 202, παρ. 3 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος
προβλεπομένων περιπτώσεων. Εν περιπτώσει διαπιστουμένης δι`αποφάσεως του οικείου
συμβουλίου οικονομικής αδυναμίας εκτελέσεως του όλου έργου, επιτρέπεται εντός του
αυτού οικονομικού ετους να εκτελεσθή τμήμα αυτού, δυνάμενον όμως να χρησιμοποιηθή
ως αυτοτελές έργον, καθοριζομένου και του χρόνου περατώσεως. Εν τη περιπτώσει ταύτη
συντάσσεται απαραιτήτως ειδικός προυπολογισμός του εν λόγω τμήματος, επί τη βάσει
προμετρήσεως και με τας τιμάς της μελέτης. Ο προϋπολογισμός ούτος είναι συμβατικός δια
την περίπτωσιν ταύτην και θεωρείται αναλόγως προς το ύψος του, κατά τα εις το άρθρον 10
του παρόντος οριζόμενα.
2. Δεν επιτρέπεται υπό του δήμου ή κοινότητος προμήθεια υλικών προοριζομένων
δι`εκτέλεσιν εργου, χωρίς να έχη συνταχθή μελέτη με ενιαίον προϋπολογισμόν
περιλαμβάνοντα και τα απαιτούμενα υλικά.
3. Δεν επιτρέπεται η εν τω προϋπολογισμώ του δήμου ή της κοινότητος κεχωρισμένως
αναγραφή πιστώσεων δι` αγοράν υλικών εκτελέσεως έργων και δια δαπάνας συνεργείων
εργατοτεχνιτών. Αμφότεραι αι πιστώσεις ενσωματούνται εις τον προϋπολογισμόν του
δήμου ή κοινότητος δι εκτέλεσιν συγκεκριμένων δημοτικών και κοινοτικών έργων.
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4. Εξαιρετικώς, προκειμένου περί επισκευής και συντηρήσεως μηχανημάτων και οχημάτων
επιτρέπεται η προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων προς δημιουργίαν σχετικών
αποθεμάτων δια την αντιμετώπισιν απροβλέπτων αναγκών.
Άρθρον 13.
Αναπροσαρμογή τιμών των μελετών.
1. Αναπροσαρμογή των τιμών των μελετών γίνεται όταν, αι βασικαί τιμαί ημερομισθίων και
υλικών της μελέτης είναι διάφοροι,προς τας κατά τον χρόνον της δημοπρατήσεως του εργου
επισήμως ισχυούσας τοιαύτας. Η αναπροσαρμογή γίνεται πάντοτε προ της δημοπρατήσεως
ή προ της απ` ευθείας αναθέσεως ή προ της απ` ευθείας εκτελέσεως του έργου υπό του
δημάρχου ή προέδρου της κοινότητος.
2. Η θεώρησις των αναπροσηρμοσμένων τευχών της μελέτης γίνεται αναλόγως προς το
ύψος του αναπροσηρμοσμένου προυπολογισμού κατά τα οριζόμενα εν παρ. 1 έως και 4 του
αρθρου 10 του παρόντος, μη εφαρμοζομένων των διατάξεων της παρ. 5 του αυτού άρθρου.
Άρθρον 14.
Τεύχη δημοπρατήσεως.
Τα τεύχη δημοπρατήσεως άτινα αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και
προμηθείας είναι κατά σειράν ισχύος τα κατωτέρω :
(α)Η διακήρυξις δημοπρασίας
(β) Το Τιμολόγιο
(γ) Ο Προϋπολογισμός
(δ) Η ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων
(ε) Η Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων
(στ) Η Τεχνική Περιγραφή του Εργου
(ζ) Τα τεχνικού περιεχομένου στοιχεία, διαγράμματα και
(η) Τα σχέδια της μελέτης.
Προκειμένου περί προμηθειών η έργων δι` να διενηργήθη δημοπρασία δια
συμπληρώσεως τιμολογίου, τιμολόγιον και προυπολογισμός νοούνται τα της προσφοράς.
Άρθρον 15.
Περιεχόμενον διακηρύξεως δημοπρασίας - Δημοσίευσις.
1. Αι δια την εκτέλεσιν δημοτικών και κοινοτικών έργων και προμηθειών δημοπρασίαι
διενεργούνται κατόπιν διακηρύξεως, εκδιδομένης υπό του δημάρχου η προέδρου
κοινότητος, βάσει όρων καθοριζομένων δι` αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου υποκειμένης εις τον έλεγχον του Νομάρχου.
2. Η διακήρυξις καθορίζει την προκηρύσσουσαν την δημοπρασίαν αρχήν, τον τύπον και το
σύστημα διενεργείας της δημοπρασίας (ενσφράγιστος ανευ ορίου, δια συμπληρώσεως
τιμολογίου, κατ` αποκοπήν) την ημερομηνίαν και ώραν ενάρξεως και λήξεως αποδοχής των
προσφορών παρά της επιτροπής, σαφή συνοπτικήν περιγραφήν του έργου, προμηθείας, της
προϋπολογισθείσαν δαπάνην, τα προσόντα των διαγωνιζομένων, τα στοιχεία και τα
δικαιολογητικά συμμετοχής, την εγγύησιν και τον τρόπον καταθέσεως αυτής, τας διατάξεις
αίτινες θα ισχύσουν καθ` όλην την διάρκειαν της συμβάσεως, την προθεσμίαν εκτελέσεως
του εργου ή προμηθείας, τα συμβατικά τεύχη της μελέτης, τας κρατήσεις αίτινες θα
βαρύνουν τον ανάδοχον και τυχόν ειδικούς όρους.
3. Η διακήρυξις κατατίθεται εις τα γραφεία του δήμου ή κοινότητος και της ΤΥΔΚ ή της
Τεχνικής υπηρεσίας του δήμου και ευρίσκεται εις την διάθεσιν των ενδιαφερομένων κατά
τας εργασίμους ημέρας και ώρας.
4. Η περίληψις της διακηρύξεως διαλαμβάνει τον τόπον και τρόπον διεξαγωγής της
δημοπρασίας, τήν ημερομηνίαν και ώραν λήξεως αποδοχής των προσφορών, σαφή
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συνοπτικήν περιγραφήν του έργου ή της προμηθείας, προϋπολογισμόν, τα προσόντα των
διαγωνιζομένων, την εγγύησιν και προθεσμίαν, τυχόν ειδικούς όρους, ως και τας ημέρας και
ώρας παροχής πληροφοριών.
5. Η περίληψις της διακηρύξεως δημοσιεύεται υποχρεωτικώς δια τοιχοκολλήσεως εις τα
γραφεία του δήμου ή κοινότητος και εις το σύνηθες μέρος των τοιχοκολλήσεων,
συντασσομένου σχετικού αποδεικτικού. Επίσης περίληψις των διακηρύξεων δημοσιεύεται,
υποχρεωτικώς εφ` άπαξ δια τον τύπου ως ακολούθως:
Προκειμένου περί δήμων και κοινοτήτων πλην των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης:
α) Αν ο προϋπολογισμός των δημοπρατουμένων εργασιών ή προμηθειών υπερβαίνη τας
τριακοσίας χιλιάδας (300.000) δραχμάς εις δυο εφημερίδας του Νομού, εξ ων η μια, μη
ημερησία. Εν ελλείψει της μιας τούτων η δημοσίευσις γίνεται εις την ετέραν εφημερίδα του
Νομού και εις μίαν ημερησίαν εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας γενικών ειδήσεων εκ των
εν Αθήναις ή Θεσσαλονίκη εκδιδομένων εις ην και μόνον γίνεται η δημοσίευσις εν ελλείψει
αμφοτέρων των ανωτέρω εφημερίδων του Νομού.
β) Αν η δαπάνη υπερβαίνη τας οκτακοσίας χιλιάδας (800.000) δραχμάς επί πλέον των
εφημερίδων του πρώτου εδαφίου της περιπτώσεως (α) και εις μίαν ημερησίαν εφημερίδα
μεγάλης κυκλοφορίας γενικών ειδήσεων εκ των εν Αθήναις ή θεσσαλονίκη εκδιδομένων ή
εις μίαν ειδικήν εφημερίδα δημοσιεύσεως δημοπρασιών ή εις μιαν ημερησίαν οικονομικήν
εφημερίδα.
γ) Αν ο προϋπολογισμός υπερβαίνη τα δυο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμάς, η περίληψις
της διακηρύξεως δημοσιεύεται επί πλέον των εφημερίδων του πρώτου εδαφίου της
περιπτώσεως (α) εις μίαν ημερησίαν εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας γενικών ειδήσεων εκ
των εν Αθήναις ή Θεσσαλονίκη εκδιδομένων και είς μίαν ειδικήν εφημερίδα δημοσιεύσεως
δημοπρασιών ή εις μίαν ημερησίαν οικονομικήν εφημερίδα.
Προκειμένου περί δήμων και κοινοτήτων των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης:
α) Αν ο προϋπολογισμός των δημοπρατουμένων εργασιών ή προμηθειών υπερβαίνη τας
τριακοσίας χιλιάδας (300.000) δραχμάς εις μίαν ημερησίαν εφημερίδα μεγάλης
κυκλοφορίας γενικών ειδήσεων εκ των εν Αθήναις ή Θεσσαλονίκη εκδιδομένων
αντιστοίχως.
β) Αν ο προϋπολογισμός υπερβαίνη τας οκτακοσίας χιλιάδας (800.000) δραχμάς εις μίαν
ημερησίαν εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας γενικών ειδήσεων εκ των εν Αθήναις ή
Θεσσαλονίκη εκδιδομένων αντιστοίχως και εις μιαν ειδικήν εφημερίδα δημοσιεύσεως
δημοπρασιών ή εις μίαν ημερησίαν οικονομικήν εφημερίδα.
γ) Αν ο προϋπολογισμός υπερβαίνη τα δυο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμάς εις δυο
ημερησίας εφημερίδας μεγάλης κυκλοφορίας γενικών ειδήσεων εκ των εν Αθήναις ή
θεσσαλονίκη εκδιδομένων αντιστοίχως και εις μίαν εκ των ειδικών εφημερίδων
δημοσιεύσεως δημοπρασιών ή εις μιαν ημερησίαν οικονομικήν εφημερίδα.
6. Αντίγραφον περιλήψεως της διακηρύξεως αποστέλλεται και εις τας οικείας τοπικάς
επαγγελματικάς οργανώσεις και την ΤΥΔΚ της Νομαρχίας προς τοιχοκόλλησιν. Οταν ο
προϋπολογισμός της δαπάνης των δημοπρατουμένων εργασιών ή προμηθειών υπερβαίνη
τα "εξήντα εκατομμύρια" (60.000.000)" δραχμάς αντίτυπον της λεπτομερούς διακηρύξεως
αποστέλλεται προς το Τεχνικόν Επιμελητήριον, αν δεν υπερβαίνη τα "οκτακόσια
εκατομμύρια (800.000.000)" δραχμάς και προς το Υπουργείο Εσωτερικών".
7. Προκειμένου περί ηλεκτρομηχανολογικών ή ειδικής φύσεως εν γένει έργων ή
προμηθειών, τα εις την προηγουμένην παράγραφον όρια προϋπολογισμών δια τας
δημοσιεύσεις εις τον τύπον ορίζονται εις το ήμισυ.
8. Η εγγύησις συμμετοχής ορίζεται δια της διακηρύξεως εις 2% μέχρι 5% επί του
προϋπολογισμού του έργου ή της προμηθείας αναλόγως της σπουδαιότητος τούτων. Αύτη
κατατίθεται υπό μορφήν γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή
εγγυητικής επιστολής ανεγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και
Εργοληπτών Δημοσίων Εργων, συντεταγμένης κατά τον ισχύοντα τύπον δια το Δημόσιον. Η

546

εγγύησις επιστρέφεται εις τους αποκλεισθέντας του διαγωνισμού αμέσως, εις δε τους
αποτυχόντας μετά την ανακήρυξιν του τελευταίου μειοδότου. Η εγγύησις συμμετοχής του
ανακηρυχθέντος αναδόχον αντικαθίσταται κατά την υπογραφήν της συμβάσεως δια της
προσκομίσεως εγγυήσεως καλής εκτελέσεως, συμφώνως προς το Αρθρον 26 του παρόντος
εκτός εάν ισχύη αυτή δια την καλήν εκτέλεσιν.
Άρθρον 16.
Συστήματα δημοπρασιών.
1. Αι δημοπρασίαι διενεργούνται δι` ενσφραγίστων προσφορών μειοδοτικαί κατ`αρχήν μεν
δια προσφοράς ποσοστόν εκπτώσεως υπό του μειοδότου εις ακεραίας μονάδας επί τοις
εκατόν άνευ όριον επί τιμολογίου συντεταγμένου υπό του εργοδότου, δια συμπληρώσεως
δε τιμολογίου εκ μέρους του μειοδότου αναλυτικού ή συνοπτικού συνταχθέντος εν σχεδίω
ομοίως υπό του εργοδότου είτε όταν ο εργοδότης ευρίσκεται εις αδυναμίαν να συντάξη
τιμολόγιον των εκτελεστέων έργων, είτε όταν δύναται ούτος να έχη μελέτην, της οποίας αι
ποσότητες δεν θα μεταβληθούν ουσιωδώς κατά διαστάσεις και είδη εργασιών.
2. Αι δημοπρασίαι δια την προμήθειαν μηχανημάτων, οχημάτων, φωτιστικών σωμάτων,
ανταλλακτικών λοιπών εφοδίων ως και δια την προμήθειαν και εγκατάστασιν αντλητικών
συγκροτημάτων (ηλεκτρομηχανολογικών έργων) ενεργούνται δια συμπληρώσεως
τιμολογίου. Αι δημοπρασίαι δια την εκτέλεσιν των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών έργων
ενεργούνται δια τινος εκ των εις την προηγουμένην παράγραφον οριζομένων δύο
συστημάτων δημοπρατήσεως. Επι ειδικών έργων μη δυναμένων ως εκ της φύσεώς των να
μελετηθώσι πλήρως καθ` όλα τα στάδια ή καθ`όλα τα τεύχη της μελέτης, ο διαγωνισμός
δύναται να διενεργήται δια συμπληρώσεως τιμολογίου, παρεχομένης συγχρόνως της
ελευθερίας εις τους συναγωνιζομένους όπως καθορίζουν δια της προσφοράς των επί πλέον
και στοιχεία αναφερόμενα εις την μελέτην του όλου έργου ή τμήματος αυτού, τον
καθορισμόν τεχνολογικών χαρακτηριστικών αφορώντων εις στοιχεία του έργου και τας
προθεσμίας εκτελέσεως αυτού.
3. Προκειμένης αξιοποιήσεως δημοτικού ή κοινοτικού ακινήτου διά της κατασκευής των
κατά περίπτωσιν ενδεικνυομένων έργων, εν οικονομική αδυναμία του δήμου ή της
κοινότητος, δύναται, τηρουμένης αναλόγως και της διαδικασίας του αρθρου 187 του Δ.Κ.Κ.
πάντοτε κατόπιν δημοπρασίας δι` ενσφραγίστων προσφορών, ο δήμος ή η κοινότης να
εκποιή τμήμα του ακινήτου επί αντιπαροχή ή να παραχωρή την εκμετάλλευσιν ολοκλήρων ή
μέρος των επ αυτού έργων εφ` ωρισμένον χρόνον ως αντάλλαγμα της αξίας των έργων.
4. Η δημοπρασία διενεργείται πάντοτε βάσει προυφισταμένης πλήρους μελέτης
καταρτιζομένης κατά τας διατάξεις του παρόντος διατάγματος πλην των έργων των
δημοπρατουμένων συμφώνως προς το τρίτον εδάφιον της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
5. Εις περίπτωσιν δημοπρατήσεως εργου δια συμπληρώσεως τιμολογίου, η διαφορά από
του αθροίσματος δαπανών της μελέτης όλων των ειδών εργασιών ως εν άρθρω 3, παρ. 4α
του αντιστοίχου αθροίσματος δαπανών της προσφοράς, διαιρουμένη διά του ως άνω
αθροίσματος δαπανών της μελέτης όλων των ειδών εργασιών, αποτελεί την εκ της
δημοπρασίας προκύπτουσαν τεκμαρτήν έκπτωσιν, ήτις είναι εφαρμοστέα και υποχρεωτική
επί τυχόν απαιτηθησομένης νέας τιμής. Τα ανωτέρω αθροίσματα δαπανών, μελέτης και
προσφοράς, λαμβάνονται άνευ του ποσοστού γενικών εξόδων και οφέλους εργολάβου και
άνευ του ποσού απροβλέπτων δαπανών.
6. Εις περιπτώσεις μελετών μετ` ενδεικτικού προϋπολογισμού, κατά τας διατάξεις του
παρόντος και διενεργείας της δημοπρασίας δια συμπληρώσεως τιμολογίου, δεν λογίζεται
ότι υφίσταται τεκμαρτή έκπτωσις.
Άρθρον 17.
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Δικαιούμενοι συμμετοχής εις δημοπρασίας.
1. Εις τας δημοπρασίας δημοτικών και κοινοτικών έργων, γίνονται δεκτοί εργολάβοι ή
τεχνικαί εταιρείαι, κεκτημένοι πτυχίον εργολάβου δημοσίων έργων, ανάλογον προς την
αξίαν και το είδος του έργου, ως και τα λοιπά κατά την διακήρυξιν προσόντα. Εμπειροτέχναι
γίνονται δεκτοί υπό τους περιορισμούς του παρόντος άρθρου.
2. Εις δημοπρασίας δημοτικών ή κοινοτικών προμηθειών, γίνονται δεκτοί ανεγνωρισμένοι
προμηθευταί του δημοπρατουμένου αντικειμένου, παρέχονται εχέγγυα αρτίας εκτελέσεως,
εγγεγραμμένοι εις το οικείον επιμελητήριον ή επαγγελματικήν οργάνωσιν. Εις δημοπρασίας
προμηθείας είδους εισαγομένου εκ του εξωτερικού γίνονται δεκτοί ανεγνωρισμένοι
αντιπρόσωποι εγγεγραμμένοι εις τα οικεία επιμελητήρια, προσκομίζοντες αποδεικτικά
έγγραφα των αντιπροσωπευομένων εργοστασίων της αλλοδαπής.
3. Εις δημοπρασίας προϋπολογισμόν δαπάνης έργου μέχρις οκτακοσίων χιλιάδων (800.000)
δραχμών μετέχουν και μη πτυχιούχοι εργολάβοι έχοντες εκτελέσει επιτυχώς παρομοίας
φύσεως έργα και παρέχοντες εγγυήσεις αρτίας και εμπροθέσμου εκτελέσεως. Εις τον
προϋπολογισμόν δαπάνης του έργου δεν περιλαμβάνεται και η αξία των ενσωματουμένων
υλικών, ων την προμήθειαν ενεργεί ο δήμος ή η κοινότης. Το, κατά τα ανωτέρω, χρηματικόν
όριον, προκειμένου περί μη πτυχιούχων εργολάβων ηλεκτρομηχανολογικών έργων
καθορίζεται υπό των διατάξεων του Ν.Δ. 271/1969 (αρθρ. 4 παρ. 5) ως ετροποποιήθη
μεταγενεστέρως.
4. Η συμμετοχή εις τας κατά τα ανωτέρω δημοπρασίας μη πτυχιούχων εργολάβων
επιτρέπεται επί τη προσκομίσει πιστοποιητικού, εκδιδομένου υπό του Δ/ντου Εσωτερικών
της Νομαρχίας, μετά προηγουμένην σύμφωνον γνώμην του αρμοδίου Συμβουλίου
Δημοσίων έργων, ισχύοντος δια μίαν τριετίαν. Η εμπειρία του υποψηφίου μη πτυχιούχου
εργολάβου κρίνεται, παρά των ανωτέρω οργάνων, βάσει εκτελεσθέντων κατά κατηγορίας
έργων του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων και Ν.Π.Δ.Δ. Τα μέχρι της ισχύος του παρόντος
εκδοθέντα πιστοποιητικά αντικαθίστανται δια νέων τοιούτων κατά την ανωτέρω
διαδικασίαν εντός εξαμήνου από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος.
5. Προκειμένου περί ειδικών έργων, απαιτούντων επιστημονικήν διεύθυνσιν ή ιδιάζουσαν,
λόγω της φύσεως αυτών, τεχνικήν εκτέλεσιν δύναται να απαιτηθή προσθέτως, δια της
διακηρύξεως, συνεργασία των συναγωνιζομένων μετά φυσικού προσώπου ή Εταιρείας
ώστε τελικώς να διασφαλίζεται πλήρως, δια της συνεργασίας η επιστημονική διεύθυνσις
και ο κατά περίπτωσιν απαιτούμενος τεχνικός εξοπλισμός προς εκτέλεσιν του έργου. Η κατά
τα ανωτέρω συνεργασία, θ` αποδεικνύεται δια σχετικής συμβολαιογραφικής πράξεως
συνοδευούσης τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής εις την δημοπρασίαν επί ποινή
αποκλεισμού.
6. Εις δημοπρασίας δια την εκτέλεσιν φορτοεκφορτώσεως και μεταφοράς υλικών
υδρεύσεως και οδοποιίας κατά την παρ. 2 του άρθρου 11 του παρόντος γίνονται δεκτοί
εταιρείαι μεταφορών ή ιδιώται κατ` επάγγελμα μεταφορείς.
7. Η ανάθεσις εκτελέσεως έργων, άνευ δημοπρασίας προϋπολογισθείσης δαπάνης άνω των
οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) δραχμών δεν επιτρέπεται εις μη πτυχιούχους εργολάβους,
εξαιρέσει της περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 201 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος.
Άρθρον 18.
Διεξαγωγή Δημοπρασίας.
1. Η δημοπρασία ενεργείται μετά δέκα ημέρας τουλάχιστον από της κατά τας διατάξεις της
παρ. 5 του άρθρου 13 του παρόντος τελευταίας δημοσιεύσεως της περιλήψεως της
διακηρύξεως. Επιτρέπεται αναλόγως της δαπάνης και του επείγοντος, η διενέργεια της
δημοπρασίας μετά πέντε ημέρας από της κατά τα ανωτέρω δημοσιεύσεως της περίλήψεως
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της διακηρύξεως, εφ` όσον δικαιολογείται τούτο δεόντως εις την σχετικήν απόφασιν του
συμβουλίου. Προκειμένου περί προμηθείας ειδών εκ του εξωτερικού, η δημοπρασία
ενεργείται μετά 30 ημέρας τουλάχιστον από της τελευταίας δημοσιεύσεως της διακηρύξεως
κατά τας διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 15 του παρόντος.
2. Αι δημοπρασίαι δημοτικών ή κοινοτικών έργων και προμηθειών διενεργούνται εις την
έδραν της ΤΥΔΚ του Νομού ή την έδραν του δήμου ή της κοινότητος, των μεν δήμων υπό της
δημαρχικής επιτροπής, των δε κοινοτήτων υπό επιτροπής εκ του προέδρου ή αντιπροέδρου
και δύο συμβούλων, οριζομένων υπό του κοινοτικού συμβουλίου.
Κατά την διεξαγωγήν των δημοπρασιών, εφ` όσον παρίσταται ανάγκη, δύναται να
παρίσταται και τεχνικός υπάλληλος, οριζόμενος δι` αποφάσεως του Νομάρχου, εις την
περιφέρειαν του οποίου υπηρετεί ούτος ή του Υπουργού Εσωτερικών προκειμένου περί
υπηρετούντος εις την Κεντρικήν Υπηρεσίαν, όστις υποβοηθεί και συμβουλεύει την
Επιτροπήν δημοπρασίας χωρίς να αποτελή μέλος αυτής.
3. Αι προσφοραί των δι` ενσφραγίστων προσφορών δημοπρασιών γίνονται δεκταί υπό της
αρμοδίας δια την διεξαγωγήν αυτών επιτροπής συνεδριαζούσης δημοσία μέχρι της εν τη
διακηρύξει οριζομένης ώρας λήξεως αποδοχής προσφορών. Εφ` εκάστου παραδιδομένου
φακέλλου, εφ` όσον βεβαιωθή η αυτοπρόσωπος υπό του συναγωνιζομένου επίδοσις της
προσφοράς του, αναγράφεται ο αύξων αριθμός, όστις αναγράφεται και εν τω πρακτικώ, ως
επίσης αναγράφεται εν αυτώ και η τυχόν επίδοσις προσφοράς άνευ συγχρόνου
προσαγωγής, του, κατά τα ανωτέρω, πτυχίου ή πιστοποιητικού ταυτότητος και το εκ του
λόγου τούτου απαράδεκτον αυτής, ο διαγωνιζόμενος παραδίδει εντός ιδίου εσφραγισμένου
φακέλλου εφ` ου αναγράφεται ο τίτλος του δημοπρατουμένου έργου η λέξις "ΠΡΟΣΦΟΡΑ"
και η επωνυμία αυτού, ως επίσης το εργολαβικόν πτυχίον του μη ή το πτυχίον του μη
πτυχιούχου εργολάβου ή πιστοποιητικόν τουτότητος και τα λοιπά υπό της διακηρύξεως
οριζόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, άπαντα τεθειμένα εντός ανοικτού φακέλου.
4. Εις πάσας τας δημοπρασίας οι συναγωνιζόμενοι παρίστανται μόνον αυτοπροσώπως. Οι
ανώνυμες εταιρίες εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή απο
άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και οι
ομόρρυθμες και ετερρόρυθμες εταιρίες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από
άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
5. Κοινοπραξίαι εργοληπτών δημοσίων έργων ή τεχνικών εταιρειών, κατόχων πτυχίου
εργολήπτου εταιρείας, γίνονται δεκταί μόνον, εφ` όσον τούτο δεν αποκλείεται ρητώς υπό
της διακηρύξεως και υπό τον όρον ότι έκαστος των συμμετεχόντων εις την κοινοπραξίαν
κέκτηται τα υπό της διακηρύξεως οριζόμενα προσόντα. Οι κοινοπρακτούντες ευθύνονται εκ
της συμμετοχής εις την δημοπρασίαν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Αι υποβαλλόμεναι
προσφοραί δέον να είναι υπογεγραμμέναι υπό πάντων των κοινοπρακτούντων και εν
περιπτώσει εταιρειών υπό των νομίμων αυτών εκπροσώπων κατά την προηγουμένην
παράγραφον. Αι προσφοραί επιδίδονται παρά πάντων τούτων, αυτοπροσώπως
παρισταμένων ή υπό κοινού εκπροσώπου οριζομένου δια συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου. Αι εγγυήσεις συμμετοχής παρέχονται κοινώς διά πάντας τους
κοινοπρακτούντας. Ούδεις δύναται να συμμετέχη εις πλείονας της μιας κοινοπραξίας,
συμμετεχούσας εις τον αυτόν διαγωνισμόν.
6. Ουδείς δύναται εις την αυτήν δημοπρασίαν να εκπροσωπήση πλείονας της μιας εταιρείας
ή κοινοπραξίας, ουδέ δύναται να συμμετάσχη κεχωρισμένως δι` εαυτόν εις ταύτην ο
εκπροσωπών συμμετέχουσαν εταιρεία ή μελος διοικητικού συμβουλίου τοιαύτης εταιρείας.
Εις την περίπτωσιν ταύτην αποκλείονται πάσαι αι τοιαύται πολλαπλαί προσφοραί, πλην αν
αποσυρθούν υπό των ενδίαφερομένων πάσαι αι λοιπαί πλην μιάς. Δεν
δύναται επίσης να μετάσχη εις την δημοπρασίαν δι` ίδιον λογαριασμόν υπάλληλος
εταιρείας συμμετεχούσης εις αυτήν ή σύμβουλοι ειδικοί, αμειβόμενοι υπ` αυτής επί μισθώ
ή καθ` οιονδήποτε τρόπον.
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7. Παρελθούσης της εν τη διακηρύξει οριζομένης ώρας, κηρύσσεται υπό τον Προέδρον της
Επιτροπής, λήξασα η παράδοσις των προσφορών και αναγράφεται τούτο εις τα πρακτικά
απαγορευομένης δι` οιονδήποτε λόγον της αποδοχής μεταγενεστέρως προσφοράς, επί
ποινή ακυρότητος του διαγωνισμού, πλην εάν η επίδοσις προσφορών, αρξαμένη προ της εν
τη διακηρύξει οριζομένης ώρας λήξεως αποδοχής προσφορών, συνεχίζεται άνευ διακοπής
και μετά την ώραν ταύτην. Μετά την λήξιν της παραδόσεως των προσφορών της συνεδρίας
συνεχιζομένης δημοσία άρχεται ο υπό της επιτροπής έλεγχος των δικαιολογητικών
συμμετοχής κατά σειράν επιδόσεως τούτων και αναγράφονται εν τω πρακτικώ τα εν
εκάστω φακέλλω ευρισκόμενα έγγραφα, περιληπτικώς μεν, αλλά κατά τρόπον εμφανίζονται
το σύμφωνον ή ου προς τους όρους της διακηρύξεως, παρουσία δε των παρισταμένων. Ο εν
τω ανοικτώ φακέλλω ευρισκόμενος εσωτερικός φάκελλος ο περιέχων την "ΠΡΟΣΦΟΡΑΝ"
παραμένει εσφραγισμένος, αναγράφεται δε επ` αυτού ο αυτός αύξων αριθμός του
εξωτερικού φακέλλου. Μετά την καταγραφήν των δικαιολογητικών απάντων των
συμμετεχόντων οι παριστάμενοι εν τη αιθούση του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρία
καθίσταται μυστική. Η επιτροπή μυστικώς συνεδριάζουσα, ελέγχει τα δικαιολογητικά
έγγραφα των συναγωνιζομένων και αποφασίζει περί των αποκλεισθησομένων.
Αποκαθισταμένης είτα της συνεδρίας δημοσίας, ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινοί τονς
αποκλειομένους εκ της δημοπρασίας, ως και τους λόγους αποκλεισμού αυτών και καλεί
αυτούς να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα αυτών μετά της ενσφραγίστου προσφοράς των.
Άρθρον 19.
Αποσφράγισις προσφορών- Ανακήρυξις μειοδότου.
1. Οι φάκελλοι των προσφορών των γενομένων δεκτών εις δημοπρασίαν, εφ` ων
αναγράφονται αι μειοδοσίαι μεγαλοφώνως ανακοινούμεναι αποσφραγίζονται κατά σειράν.
Προσφοραί μη φέρουσαι την υπογραφήν του μειοδότου ή μη σύμφωνοι προς τους όρους
της διακηρύξεως απορρίπτονται, ως και αι προσφοραί αίτινες δεν φέρουν το νόμιμον
μηχανόσημον και δεν χαρτοσημαίνονται κατά νόμον. Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο
προσενεγκών την μικροτέραν τιμήν, εν περιπτώσει δε καθ` ην περισσότεροι του ενός έχουν
προσφέρει την αυτήν μικροτέραν προσφοράν γίνεται κλήρωσις μεταξύ αυτών. Ο
ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψη το σχετικόν πρακτικόν της
δημοπρασίας.
2. Επί των δημοπρασιών, διά συμπληρώσεως τιμολογίου των αναφερομένων εις την παρ. 2
του άρθρου 16 του παρόντος, ανακηρύσσεται ανάδοχος, αντί του προσενεγκόντος την
μικροτέραν τιμήν,ο προσενεγκών την συμφεροτέραν από τεχνικοοικονομικής απόψεως
προσφοράν, δεόντως βεβαιουμένου τούτου υπό της επί της δημοπρασίας επιτροπής, επί τη
βασεί γνωματεύσεως αρμοδίου κατ` ειδικότητα μηχανικού της Νομαρχίας, περιοριζομένου
υπό των υπό της μελέτης ή της διακηρύξεως προσδιοριζομένων κριτηρίων αξιολογήσεως ή
υπομηχανικόν εφ` όσον η αξία του αντικειμένου δεν υπερβαίνει τα "διακόσια εκατομμύρια
(200.000.000)" δραχμάς. `Οταν δεν υπηρετή τεχνικός της άνω ειδικότητος εις την οικείαν
Νομαρχίαν, ορίζεται άλλος υπό του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Εις τας περιπτώσεις της προηγουμένης παραγράφου η επί της δημοπρασίας επιτροπή
επιφυλάσσεται να εκδώση την αποφασίν της εις επομένην κατ` ιδίαν συνεδρίαν και
διαβιβάζει τον φάκελλον των προσφορών μεθ` απάντων των υποβληθέντων υπό των
μειοδοτών στοιχείων προς εξέτασιν, αξιολόγησιν, σύγκρισιν και γνωμοδότησιν εις τον κατά
την παράγραφον 2 μηχανικόν ή υπομηχανικόν.
4. Προκειμένου περί ιδιαζούσης σημασίας ή μεγάλης αξίας έργων ή προμηθειών, η εξέτασις
και αξιολόγησις των προσφορών γίνεται υπό τριμελούς επιτροπής εκ μηχανικών,
συγκροτουμένης δι` αποφάσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, οριζούσης και την
προθεσμίαν υποβολής του πορίσματος της εξετάσεως.
5. Ο, κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου, τεχνικός ή η ορισθείσα κατά την παρ. 4
επιτροπή διαβιβάζουν την γνωμοδότησίν των περί της προκριτέας προσφοράς, εις την
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επιτροπήν της δημοκρατίας, ήτις εις κατ` ιδίαν συνεδρίασιν της, καταχωρεί ταύτην εις το
πρακτικόν του διαγωνισμού και αποφαίνεται περί του αναδόχου. Εις τας ανωτέρω
περιπτώσεις το αποτέλεσμα ανακοινούται εις νέαν δημοσίαν συνεδρίαν ή ημερομηνία και η
ώρα της οποίας ορίζεται την ημέραν διεξαγωγής της δημοπρασίας και καταχωρίζεται εις το
πρακτικόν. Κατά την συνεδρίαν ταύτην επιστρέφεται εις τους αποτυχόντας η εγγύησις
συμμετοχής εις την δημοπρασίαν.
6. Η επιτροπή της δημοπρασίας εις την περίπτωσιν της παρ. 2 καθορίζει την προθεσμίαν
αξιολογήσεως των προσφορών αναλόγως του αριθμόν αυτών και των προβλεπομένων
δυσχερειών. Η προθεσμία αύτη δεν δύναται να υπερβαίνη τον μήνα εις περίπτωσιν
αξιολογήσεως των προσφορών υπό ενός τεχνικόν, το διπλάσιον δε διά την περίπτωσιν της
υπό επιτροπής εκ μηχανικών αξιολογήσεως τούτων.
7. Η υπό της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου προβλεπομένη γνωμάτευσις αρμοδίου
κατ` ειδικότητα μηχανικού ή υπομηχανικού, απαιτείται και εις τας περιπτώσεις μη
διενεργείας τακτικής δημοπρασίας, εφ` όσον ο προϋπολογισμός του αντικειμένου
υπερβαίνει το "ένα εκατομμύριο (1.000.000)" δραχμάς.
Άρθρον 20.
Ενστάσεις κατά της δημοπρασίας -Υποβολή Πρακτικού.
1. Αι επί της διεξαγωγής της δημοπρασίας ενστάσεις κατατίθενται εις την διενεργήσασαν
την δημοπρασίαν επιτροπήν ή εις τον δήμον ή την κοινότητα μέχρι και της επομένης από της
διεξαγωγής της δημοπρασίας εργασίμου ημέρας ή της επομένης της ανακοινώσεως του
αποτελέσματος εις τας περιπτώσεις εξετάσεως και αξιολογήσεως των προσφορών, περί ων
η παράγραφος 5 του άρθρου 19 του παρόντος. Αι κατατιθέμεναι εις τον δήμον ή την
κοινότητα ενστάσεις πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν εις την διενεργήσασαν
την δημοπρασίαν επιτροπήν.
2. Η επιτροπή υποχρεούται να υποβάλη το πρακτικόν της δημοπρασίας εις το δημοτικόν ή
κοινοτικόν συμβούλιον, ευθύς μετά την παρέλευσίν της κατά την προηγουμένην
παράγραφον προσθεσμίας δια την υποβολήν ενστάσεων, μετά της επί τούτων γνώμης της.
Άρθρον 21.
`Εγκρισις - Ακύρωσις - Επανάληψις δημοπρασίας.
1. Το πρακτικόν της επί της δημοπρασίας επιτροπής μετά της σχετικής αποφάσεως του
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή της δημαρχικής επιτροπής κατά περίπτωσιν,
αποφαινομένων και επί των τυχόν ενστάσεων, λαμβανομένης εντός 10 ημερών από της
λήξεως της κατά την παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου προθεσμίας υποβάλλονται εις τον
Νομάρχην προς έγκρισιν υποχρεούμενον να αποφανθή εντός 20 ημερών από της
πρωτοκολλήσεως του οικείου φακέλλου εις το πρωτόκολλον της Νομαρχίας άλλως η
απόφασις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου θεωρείται εγκριθείσα.
2. Η δι` ενσφραγίστων προσφορών δημοπρασία εκτελέσεως έργων και προμηθειών
ακυρούται λόγω παρατύπου διεξαγωγής αυτής, εφ` όσον εκ της παρατύπου διεξαγωγής
επηρεάζεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. Ομοίως ακυρούται η δι` ενσφραγίστων
προσφορών δημοπρασία, εάν αποδεδειγμένως προκύπτη συνεννόησις ή συμπαιγνία των
διαγωνισθέντων προς ανάληψιν του έργου ή προμηθείας άνευ πραγματικού
συναγωνισμού. Η επί της δημοπρασίας επιτροπή εις τας άνω περιπτώσεις εκθέτει εν
λεπτομερεία εις το πρακτικόν τα διατρέξαντα, ως ταύτα υπέπεσαν εις την αντίληψίν της, ως
και την γνώμην της επ` αυτών.
3. Προκειμένου περί προμηθείας ειδών εκ του εξωτερικού η κατακύρωσις εγκρίνεται υπο
των Υπουργών Εμπορίου και Βιομηχανίας, εφ` όσον απαιτείται τοιαύτη έγκρισις επί τη
βάσει των κατά την ημέραν της διενεργείας τον διαγωνισμού ισχυουσών διατάξεων ως και
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των περι προστασίας των προϊόντων εγχωρίου βιομηχανίας ομοίων, αίτινες εν πάση
περιπτώσει δέον να τηρώνται κατά την σύγκρισιν και αξιολόγησιν των προσφορών.
4. Εφ` όσον ησκήθη ένστασις υπο τινος των διαγωνισθέντων περι παρατύπου διεξαγωγής ή
συμπαιγνίας κατά την δημοπρασίαν ή τούτο αναφέρεται εις απόφασιν του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου ο Νομάρχης εν όψει και των λοιπών στοιχείων του φακέλλου της
δημοπρασίας, αποφαίνεται δι` ητιολογημένης αποφάσεως, εγκρίνων ή ακυρών την
απόφασιν του δημοτικού ή κοινοτικού σνμβουλίου.
5. Επανάληψις της δημοπρασίας επιτρέπεται μόνον μετά την κατά τας προηγουμένας
παραγράφους, ακύρωσιν ή μη έγκρισιν. Επίσης η δημοπρασία δύναται να επαναλαμβάνεται
άπαξ, λόγω ασυμφόρου, κρινομένου τούτου δι` αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου.
Άρθρον 22.
Δαπάναι δημοσιεύσεως διακηρύξεως.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας,
αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από την αναθέτουσα
αρχή, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Τα ποσά αυτά θα παρακρατούνται
από την αμοιβή του εργολάβου ή προμηθευτή κατά την πρώτη πληρωμή του από την
αναθέτουσα αρχή, εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος.
Άρθρον 23.
`Εκπτωσις αναδόχου λόγω μη υπογραφής του πρακτικού της δημοπρασίας.
Εάν ο, εις ον κατεκυρώθη η δημοπρασία, εργολάβος ή προμηθευτής αρνηθή να υπογράψη
το πρακτικόν ταύτης, κηρύσσεται έκπτωτος δι` αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου, μη τηρουμένης εν προκειμένω της ειδικής διαδικασίας του άρθρου 50 του
παρόντος, της εγγυήσεως αυτού εκπιπτούσης υπέρ του δήμου ή της κοινότητος, λόγω
ειδικής προς τούτο ποινής και επαναλαμβάνεται η δημοπρασία διατηρουμένου του
δικαιώματος της αποκαταστάσεως πάσης τυχόν ζημίας του δήμου ή της κοινότητος εκ της
επαναλήψεως της δημοπρασίας εις βάρος του αρνηθέντος να υπογράψη το πρακτικόν
τελευταίου μειοδότου.
Άρθρον 24.
Τελείωσις δημοπρασίας - Απαλλαγή μειοδότου.
1. Η δημοπρασία δεν τελειούται πριν ή η περί κυρώσεως του πρακτικού απόφασις της
δημαρχικής επιτροπής ή του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου κατά τας διατάξεις του Δ.
Κ. Κ. καταστή εκτελεστή. Εαν μετά την κατά τα ως άνω έγκρισιν ή την παρέλευσιν της
προθεσμίας προς εγκρίσιν, περι ης η παρ.1 του άρθρου 21 του παρόντος, δεν κληθή ο
εργολάβος ή ο προμηθευτής εντός εξήκοντα ημερών από της ημέρας ταύτης δια την
υπογραφήν της συμβάσεως, δικαιούται ούτος, υποβάλλων σχετικήν δήλωσιν προς τον
δήμον ή κοινότητα και τον Νομάρχην, να θεωρήση την υποχρέωσιν του προς ανάληψιν του
έργου ως μη υφισταμένην. Η ανωτέρω προθεσμία αυξάνεται εις ενενήκοντα ημέρας, εις
περίπτωσιν ασκήσεως προσφυγής κατά της αποφάσεως του Νομάρχου εντός πέντε ημερών
απο τής εκδόσεως αυτής. Κατά τας ως άνω περιπτώσεις, επιστρέφεται εις τον εργολάβον ή
προμηθευτήν η κατατεθείσα εγγύησις εντός πέντε ημερών από της υποβολής της δηλώσεώς
του.
2. Εάν η εκτέλεσις του έργου ή της προμηθείας ματαιωθή, τη αιτήσει του εργολάβου ή
προμηθευτού δια τους ανωτέρω λόγους ή αν η δημοπρασία ακυρωθή δι` οιονδήποτε λόγον,
ο εργολάβος ή προμηθευτής ουδεμιάς
Άρθρον 25.
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Δημοπράτησις βάσει νέων όρων.
Η διενέργεια δημοπρασίας δια το αυτό έργον ή την αυτήν προμήθειαν επί τη βάσει νέων
όρων εν όλω ή εν μέρη, θεωρείται αρχική τοιαύτη και ουχί επαναληπτική.
Άρθρον 26.
Υπογραφή της συμβάσεως.
1. Η περί εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας απόφασις του Νομάρχου
κοινοποιείται επί αποδείξει εις τον ανάδοχον υπό του δημάρχου ή προέδρου κοινότητος
εντός 10 ημερών από της λήψεως ταύτης ή της παρελεύσεως της προθεσμίας της παρ. 1 του
άρθρου 21 του παρόντος συν τη προσκλήσει όπως ούτος, εντός προθεσμίας, ουχί
ελάσσονος των πέντε ημερών ούτε μείζονος των δέκα, από της κοινοποιήσεως της ως άνω
αποφάσεως προσέλθη εις ωρισμένον τόπον και χρόνον δια την υπογραφήν της συμβάσεως,
προσκομίζων συγχρόνως και την απαιτουμένην κατά την παρ. 7 του άρθρου 15 του
παρόντος εγγύησιν καλής εκτελέσεως του έργου ήτις ορίζεται εις ποσοστόν πέντε επί τοις
εκατόν (5 %) του προϋπολογισμού του έργου μη συνυπολογιζομένης της επιτευχθείσης
εκπτώσεως κατά την δημοπρασίαν. Εάν ο ανάδοχος, (εργολάβος ή προμηθευτής), δεν
εμφανισθή κατά τα ανωτέρω, κηρύσσεται έκπτωτος, κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου, υποκειμένης εις τον κατά νόμον έλεγχον του Νομάρχου, μη
απαιτουμένης εν τη περιπτώσει ταύτη κοινοποιήσεως ειδικής προσκλήσεως προς τον
μειοδότην, της εγγυήσεώς του εκπιπτούσης εις όφελος του εργοδότου δήμου ή κοινότητος
λόγω ειδικής προς τούτο ποινής και επαναλαμβάνεται ο διαγωνισμός διατηρουμένου του
δικαιώματος αποκαταστάσεως πάσης ζημίας του δήμου ή της κοινότητος εκ της
επαναλήψεως ταύτης εις βάρος του αρνηθέντος να υπογράψη την σύμβασιν ανοδόχου. Μη
εμφάνισιν του μειοδότου συνιστά και η μη εμπρόσθεσμος προσκόμισις της απαιτουμένης,
δια την υπογραφήν της συμβάσεως εγγυήσεως.
2. Εν περιπτώσει καθ` ην ο ανάδοχος αποβιώση ή τεθή υπό δικαστικήν αντίληψιν ή
απαγόρευσιν προ της υπογραφής της συμβάσεως, η δημοπρασία θεωρείται ως μη
γενομένη.
3. Η σύμβασις συνάπτεται διά το πραγματικόν ποσόν της αξίας του έργου ή προμηθείας,το
προκύπτον εκ της προσφοράς της επιτευχθείσης κατά την δημοπρασίαν. Εις την σύμβασιν
αναφέρονται και προσαρτώνται ως αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία τα εν άρθρω 14 του
παρόντος διαλαμβανόμενα. Εις την σύμβασιν επίσης αναφέρονται η ημερομηνία
θεωρήσεως της μελέτης, ή ημερομηνία διενεργείας της δημοπρασίας, ο αριθμός και η
ημερομηνία της αποφάσεως τον δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή της δημαρχιακής
επιτροπής, περί κατακυρώσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας και της επί ταύτης
ομοίας του Νομάρχου, ο συμβατικός χρόνος εκτελέσεως και ο αριθμός και η ημερομηνία της
εγγυητικής επιστολής και ο εκδότης ταύτης.
4. Η σύμβασις συνάπτεται δια της υπογραφής συμφωνητικού, πρωτοκολλουμένου
αυθημερόν εις το πρωτόκολλον του οικείου δήμου ή κοινότητος. Το συμφωνητικόν
κοινοποιείται, εντός τριών ημερών από της υπογραφής του, υπό του δήμου ή της κοινότητος
προς την αρμοδίαν τεχνικήν υπηρεσίαν, ο προϊστάμενος της οποίας, ορίζει αμέσως τους
επιβλέποντας το έργον τεχνικούς δια διαταγής αυτού καταχωρουμένης, κατά τα εν άρθρω 7
παρ. 2 του παρόντος διαλαμβανόμενα.
5. Εις ας περιπτώσεις, κατά πας διατάξεις του άρθρου 201 του Δ.Κ.Κ. δεν καταβάλλεται εις
τον ανάδοχον ποσοστόν διά γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου, αι συνονολογούμεναι
συμβάσεις συνάπτονται άνευ του ποσοστού τούτου, αφαιρουμένης και της τυχόν
εκπτώσεως, αι δε πάσης φύσεως φόροι, εισφοραί, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και πάσα
άλλη δαπάνη βαρύνει τούτον.
Άρθρον 27.
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Τόπος διαμονής του αναδόχου.
Διαταγαί της υπηρεσίας. 1. Κατά την υπογραφήν της συμβάσεως υποχρεούται ο ανάδοχος
όπως, δηλώση εγγράφως προς τον εργοδότην και την επιβλέπουσαν υπηρεσίαν τον τόπον
της κατά την διάρκειαν της ισχύος αυτής διαμονής του. Διά της δηλώσεως διορίζεται επίσης
υπό του αναδόχου και αντίκλητος αυτού. Ομού μετά του διορισμού του αντικλήτου
υποβάλλεται και έγγραφον αποδοχής του διορισμού τούτου υπ` αυτού. Ούτος δέον να είναι
κάτοικος της έδρας του κυρίου του έργου ή της υπηρεσίας παρ` ης επιβλέπεται το έργον,
προς τούτο δε κοινοποιούνται τα έγγραφα της υπηρεσίας. Πάσα αλλαγή αντικλήτου, ως και
πάσα μεταβολή της διευθύνσεως αυτού ή του αναδόχου κατά την διάρκειαν ισχύος της
συμβάσεως αναφέρεται πάραυτα προς τον εργοδότην και την επιβλέπουσαν υπηρεσίαν.
2. Επί εκτελέσεως έργων συμβατικής αξίας μείζονος των δύο εκατομμυρίων (2.000.000)
δραχμών, υποχρεούται ο εργολάβος, εφ` όσον δεν έχει πτυχίον ανωτέρας ή ανωτάτης
σχολής, όπως προσλάβη, κατόπιν διαταγής του προϊσταμένου της αρμοδίας Τεχνικής
Υπηρεσίας κατά την εκτέλεσιν μέρους ή του όλου των εργασιών, διπλωματούχον μηχανικόν
ή πτυχιούχον υπομηχανικόν όστις θα διευθύνη τα έργα και θα αντιπροσωπεύη τον
εργολάβον απουσιάζοντα εκ του τόπου αυτών.
3. Εν περιπτώσει μη εξευρέσεως του κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου αντικλήτου εις
την δηλωθείσαν διεύθυνσιν ή αρνήσεως τούτον προς παραλαβήν εγγράφου της υπηρεσίας,
ή κοινοποίησις γίνεται εις τον ανάδοχον ή τον αντίκλητον διά της οικείας αστυνομικής αρχής
ή παντός ετέρου δημοσίου οργάνου, εφαρμοζομένων ανολόγως εις την τελευταίαν ταύτην
περίπτωσιν των οικείων διατάξεων της πολιτικής δικονομίας, και εις την δηλωθείσαν
διεύθυνσιν αυτών συντασσομένου σχετικού αποδεικτικού επιδόσεως ή θυροκολλήσεως.
4. Διαταγαί πίνακες ή έγγραφα της επιβλεπούσης τεχνικής υπηρεσίας προς αναδόχους ή
τους δημάρχους ή προέδρους κοινοτήτων, πρωτοκολλούνται, επί ποινή ακυρότητος εις το
πρωτόκολλον της Νομαρχίας ή του Επαρχείου και υπογράφονται υπό του προϊσταμένου της
ΤΥΔΚ ή του παρά τω Επαρχείω γραφείου ΤΥΔΚ. Ομοίως υπογράφονται και πρωτοκολλούνται
τα σχετικά έγγραφα και διαταγαί ιδίας τεχνικής υπηρεσίας δήμου ή κοινότητος εις το
πρωτόκολλον αυτού.
Άρθρον 28.
Εγκατάστασις ανοδόχου-Πίνακες εργασιών. Αυτοδίκαια λύσις συμβάσεως.
1. Η επιβλέπουσα το έργον υπηρεσία υποχρεούται όπως, εντός δέκα ημερών, από της
περιελεύσεως αυτή, της συμβάσεως, καλέση εγγράφως τον ανάδοχον ίνα εις ωρισμένην
ημέραν και ώραν οριζομένην εντός προθεσμίας ουχί ελάσσονος των πέντε ούτε μείζονος
των δέκα ημερών προσέλθη προς εγκατάστασιν αυτού εις τα έργα και υπογραφήν του
σχετικού πρωτοκόλλου, καταχωρουμένον αυθημερόν ή το βραδύτερον μέχρι της επομένης,
κατά τα εν παρ. 4 του προηγουμένου άρθρου οριζόμενα.
2. Εντός δέκα ημερών από της εγκαταστάσεως, ή επιβλέπουσα το έργον υπηρεσία
υποχρεούται να κοινοποιήση τω αναδόχω πίνακα εκτελέσεως μέρους ή του ολου των
εργασιών και να χορηγήση εγγράφως τα συμβατικά τεύχη της μελέτης τα λοιπά αναγκαία
στοιχεία και διαγράμματα ως και σχετικάς οδηγίας προς εκτέλεσιν αυτών.
3. Προκειμένου περί απλών εργασιών μη χρηζουσών διαγραμμάτων ή οιωνδήποτε ετέρων
στοιχείων δύναται να σημείωθουν εν τω πρωτοκόλλω εγκαταστάσεις αι εκ τούτων
εκτελεστέαι σαφώς όμως αναγραφόμεναι και λεπτομερώς καθοριζόμεναι ως επίσης
δύναται να σημειωθή εν τω αυτώ πρωτοκόλλω εγκαταστάσεως και η προμήθεια ωρισμένων
ποσοτήτων και ειδών υλικών. Εν περιπτώσει ταύτη το πρωτόκολλον εγκαταστάσεως επέχει
θέσιν πίνακος εκτελέσεως εργασιών.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως, εντός δέκα ημερών από της κοινοποιήσεως του πίνακος
εκτελέσεως ή της υπογραφής του θέσιν πίνακος επέχοντος πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως,
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προβή εις την έναρξιν των υποδειχθεισών αυτώ εργασιών, από της ημέρας δε της
κοινοποιήσεως του πίνακος ή της υπογραφής τον θέσιν πίνακος επέχοντος πρωτοκόλλου
εγκαταστάσεως, άρχονται αι συμβατίκαι προθεσμίαι.
5. Η επιβλέπουσα το έργον υπηρεσία υποχρεούται όπως, προ του πέρατος των εργασιών δι`
ας εδόθη τω εργολάβω πίναξ εκτελέσεως κοινοποιήση αυτώ έτερον πίνακα διά την
συνέχισιν των εργασιών.
6. `Εαν παρέλθη μην από της υπογραφής της εργολαβικής συμβάσεως χωρίς να κληθή ο
ανάδοχος προς εγκατάστασιν δικαιούται ούτος να θεωρήση την συμβασίν λελυμένην,
δηλών τούτο εγγράφως εις τον δήμον ή την κοινότητα και την επιβλέπουσαν το έργον
τεχνικήν υπηρεσίαν. Η ως άνω μηνιαία προθεσμία δύναται δια της συμβάσεως να ορίζηται
από κοινού μεγαλυτέρα του μηνός εάν συντρέχουν προς τούτο ειδικοί λογοί. Εν περιπτώσει
λύσεως της συμβάσεως, κατά την προηγουμένην παράγραφον, ή κατατεθείσα εγγύησις
επιστρέφεται αυτώ και αναγνωρίζεται υπέρ αυτού αποζημίωσις διά τας πραγματικάς του
δαπάνας εκδόσεως εγγυητικών επιστολών, δημοσιεύσεως της διακηρύξεως και τελών εν
γένει της προσφοράς του κατά την δημοπρασίαν και την σύμβασιν και επί πλέον ποσού
κανονιζομένου δι` αποφάσεως του Νομάρχου αναλόγως προς τας λοιπάς ζημίας του
αναδόχου μη δυναμένου να υπερβή το εν διακοσιοστόν του συμβατικού προϋπολογισμού
του έργου. Τα αυτά ισχύουν και εις περίπτωσιν καθ` ην παρέλθει μην από της
εγκαταστάσεως και δεν χορηγηθεί τω εργολάβω πίναξ εκτελεστέων εργασιών. Εαν όμως η
εγκατάστασις του αναδόχου συμπέση με δυσμενή εποχήν του έτους και το έργον είναι
επισφαλές (εντός χειμάρρου, κατακλυζομένη περιοχή κ.λπ.) η δε επιβλέπουσα υπηρεσία
κωλύεται εκ τούτου να χορηγήση πίνακα εκτελεστέων εργασιών, ή ανωτέρω μηναία
προθεσμία αυξάνεται εις τριμηνιαίαν προκειμένου δε περί ασφαλτικών εργασιών ή εις
περίπτωσιν προφανούς κινδύνου εις εξαμηνιαίαν. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθη προς
εγκατάστασιν εντός της κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου προθεσμίας κηρύσσεται
έκπτωτος εφαρμοζομένων εν τοιαύτη περιπτώσει των διατάξεων του άρθρου 50 του
παρόντος άνευ κοινοποιήσεως ειδικής προσκλήσεως.
Άρθρον 29.
Διεύθυνσις των έργων υπό του αναδόχου.
1. Την τεχνικήν διεύθυνσιν των έργων έχει, καθ` όλην την διάρκειαν της κατασκευής των,
είτε αυτοπροσώπως ο ανάδοχος, είτε ο αντιπρόσωπος αυτού, διπλωματούχος μηχανικός ή
πτυχιούχος υπομηχανικός, ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτούμενος. Δια την υπογραφήν από
μέρους του αναδόχου οιωνδήποτε εγγράφων σχετιζομένων προς την εκτέλεσιν της
συμβάσεως εφαρμόζονται αι περι εκπροσωπήσεως των Εταιρειών και περί
αντιπροσωπεύσεως κείμεναι διατάξεις. Προκειμένης της υπογραφής του πρωτοκόλλου
εγκαταστάσεως, των επιμετρήσεων των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών και των
πιστοποιήσεων μετά των συνοδευόντων ταύτας στοιχείων ως και περί υποβολής ενστάσεων
και αιτήσεων θεραπείας, ο ανάδοχος δύναται να αντιπροσωπευθή μόνον υπό
διπλωματούχου μηχανικού ή πτυχιούχου υπομηχανικού. Ο κατά τα ανωτέρω τεχνικός
αντιπρόσωπος δύναται να είναι εν όλω ή εν μέρει και πληρεξούσιος ή εκπρόσωπος του
αναδόχου.
2. Ο ανάδοχος ή ο αντ` αυτού διευθύνων τα έργα προσκλήσει της επιβλεπούσης τεχνικής
υπηρεσίας, υποχρεούται όπως συνοδεύη τον επιβλέποντα, διευθύνοντα ή επιθεωρούντα τα
έργα τεχνικόν υπάλληλον του εργοδότου κατά τας επί του τόπου των έργων μεταβάσεις του
προς επίβλεψιν, έλεγχον ή επιθεώρησιν των έργων.
Άρθρον 30.
Συμμόρφωσις του αναδόχου προς την σύμβασιν και τας διαταγάς της υπηρεσίας.
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1. Ο ανάδοχος υποχρεούται, να εφαρμόζη πιστώς τα εγκεκριμένα διαγράμματα, να τηρή τας
διατάσεις και την διάταξιν των διαφόρων μερών των έργων και να συμμορφούται
επακριβώς προς τας διατάξεις των οικείων συγγραφών υποχρεώσεων και εν γένει τα
στοιχεία της μελέτης.
2. Εαν κατά την διάρκειαν της κατασκευής των έργων, ο ανάδοχος αντιμετωπίση συνθήκας
ή εμπόδια τα οποία δεν έχουν προβλεφθή υπό της συμβάσεως οφείλει όπως, ειδοποιήση
αμελλητί και εγγράφως την Τεχνικήν Υπηρεσίαν, υποβάλλων άμα τας ιδίας προτάσεις αυτού
προς περαιτέρω αντιμετώπισιν των ανακυπτόντων εκ των λόγων τούτων θεμάτων. Προς τας
διαταγάς της τεχνικής υπηρεσίας υποχρεούται ο ανάδοχος, όπως συμμορφωθή,
εφαρμοζομένων εν διαφωνία των διατάξεων του άρθρου 68 του παρόντος.
3. Ο ανάδοχος ουδεμιάς αποζημιώσεως δικαιούται δια γενομένας, άνευ εγγράφου
διαταγής, μεταβολάς, συνεπαγομένας μείζονα δαπάνην έστω και αν αι μεταβολαί αύται
καθιστούν το έργον στερεώτερον ή βελτιώνουν την μορφήν αυτού. Δια πάσαν μεταβολήν εξ
ης επήλθεν οικονομία, καταβάλλεται εις τον ανάδοχον μόνον ή ανάλογος προς την
γενομένην εργασίαν δαπάνη. Εαν εκ της μεταβολής προκύπτη θέμα πλημμελούς
κατασκευής, εφαρμόζονται αι σχετικαί διατάξεις του παρόντος.
4. Ο ανάδοχος ουδεμίαν έχει υποχρέωσιν όπως συμμορφωθή προς τας διαταγάς, διδομένας
αυτώ προφορικώς. Εις περίπτωσιν όμως, καθ` ην η διαταγή λόγω του επείγοντος
χαρακτήρος της δίδεται επί τόπου των έργων, ο επιβλέπων οφείλει να ενημερώση αμέσως
εγγράφως την επιβλέπουσαν αρμοδίαν τεχνικήν υπηρεσίαν προς έκδοσιν κανονικής
διαταγής, εντός τριών ημερών από της προφορικώς δοθείσης τοιαύτης. Εαν δια της εν λόγω
διαταγής δεν υιοθετήται πλήρως ή εντολή του επιβλέποντος, πάσα εργασία, εκτελεσθείσα,
υπο του αναδόχου συμφώνως τη εντολή του επιβλέποντος μέχρι της ημέρας κοινοποιήσεως
της διαταγής της επιβλεπούσης τεχνικής υπηρεσίας θεωρείται ως καλώς γενομένη,
αναγνωριζομένης υπέρ αυτού της προσηκούσης διά τας ούτως εκτελεσθείσας εργασίας
πληρωμής.
Άρθρον 31.
Γενικαί υποχρεώσεις του αναδόχου
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως διαθέτη το, διά την κατασκευήν των έργων αναγκαιούν
προσωπικόν και παντός είδους μηχανήματα, εγκαταστάσεις, μεταφορικά μέσα και
εργαλεία, πλην εκείνων, δια ρητώς άλλως ορίζεται εν τη συμβάσει. Ο ανάδοχος
αναλαμβάνει πάσας τας σχετικάς δαπάνας, ιδία δε τους μισθούς και ημερομίσθια,
ασφαλιστικάς εισφοράς και λοιπάς εργοδοτικάς επιβαρύνσεις, την αξίαν των πάσης
φύσεως υλικών, τα μισθώματα και αποσβέσεις μηχανημάτων ή μεταφορικών μέσων, τα
μισθώματα αποθηκών, ορυχείων και πάντα τα γενιχά έξοδα αυτού.
2. Δια τα παρά του εργοδότου παρεχόμενα τω αναδόχω εργαλεία, μηχανήματα, μεταφοριχά
μέσα, εγκαταστάσεις και λοιπά εφόδια, δεν αναγνωρίζεται επί της αξίας αυτών, ποσοστόν
διά γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου, εκτός των πραγματικών δαπανών των εργασιών,
ας ούτος θα διενεργήση προς παραλαβήν, επισκευήν, μεταφοράν, χρησιμοποίησιν, φύλαξιν
κ.λπ. των παραδιδομένων αυτώ ειδών. Ως μηχανήματα νοούνται ιδία αι πάσης φύσεως
αντλίαι και κινητήρες, ενσωματούμενοι εις τα έργα υδρεύσεως, αρδεύσεως ή άλλα, μετά
των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και εργαλείων αυτών, άτινα επρομηθεύθη ο εργοδότης
ιδιαιτέρως, ως εφόδια δε οι σωλήνες, σύνδεσμοι, υδραυλικά εξαρτήματα πάσης φύσεως
κ.λπ. άτινα επίσης επρομηθεύθησαν υπό του εργοδότου.
3. Αι δαπάναι της επί του εδάφους εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων μετά των
απαιτουμένων προς τούτο υλικών, κατοσκευής σταθερών σημείων και των αντιστοίχων
σχεδίων, αι δαπάναι δια τας καταμετρήσεις εν γένει, η σύστασις των εργοταξίων, η
συντήρησις των οδών προσπελάσεως προς θέσεις λήψεως των διαφόρων υλικών, αι
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δαπάναι ελέγχου ποιότητος και αντοχής των έργων και πάσα εν γένει συμπαρομαρτούσα
δαπάνη δια την κατασκευήν των έργων βαρύνουν τον ανάδοχον.
4. Ο ανάδοχος βαρύνεται με πάντας ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφοράς
υπέρ τογ Δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων, κατά τας κειμένας διατάξεις, τας
ισχυούσας κατά την ημέραν της δημοπρατήσεως.
5. Ο ανάδοχος ευθύνεται δια πάσαν ζημίαν προκαλουμένην υπ` αυτού ή των υπ` αυτού
προστηθέντων εις τον κύριον του έργου ή εις οιονδήποτε τρίτον. Υποχρεούται επίσης τα
τηρή τας κειμένας διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τας τοιαύτας περί προλήψεως
εργατικών ατυχημάτων και πάντας εν γένει τους ισχύοντας κανονισμούς.
6. Αι δια την εκτέλεσιν του έργου δραστηριότητες του αναδόχου υπόκεινται εις τον έλεγχον
της αρμοδίας Τεχνικής Υπηρεσίας, ήτις, εάν κρίνη ότι ο ρυθμός εκτελέσεως δεν
ανταποκρίνεται εις τας απαιτήσεις της συμβάσεως, προς διασφάλισίν της εμπροθέσμου
αποπερατώσεως του έργου των τμημάτων αυτού δύναται να διατάξη την λήψιν μέτρων
προς επίσπευσιν της εκτελέσεως των έργων. Η μη άσκησις του, κατά τα ανωτέρω, ελέγχου
υπο της επιβλεπούσης Τεχνικής Υπηρεσίας δεν ανατρέπει τας εκ της συμβάσεως
υποχρεώσεις του αναδόχου δια την εμπρόθεσμον εκτέλεσιν των έργων.
Άρθρον 32.
Εκλογή του προσωπικού του αναδόχου.
1. Δια την επί τόπου των έργων εφαρμογήν της συμβάσεως και δια τας επί τόπου
καταμετρήσες, ο ανάδοχος, δέον να διαθέτη το απαιτούμενον επιστημονικόν και
βοηθητικόν τεχνικόν προσωπικόν. Επίσης ο ανάδοχος, δέον να διαθέτη το απαιτούμενον
λοιπόν προσωπικόν εις υπαλλήλους, εργατοτεχνίτας και χειριστάς μηχανημάτων και
μεταφορικών μέσων. Πάντες ούτοι δέον να έχουν την απαιτουμένην καταλληλότητα και τα
νόμιμα προσόντα δια τον σκοπόν δι` ον χρησιμοποιούνται.
2. Η επιβλέπουσα υπηρεσία δικαιούται να διατάξη την αντικατάστασιν ή άμεσον
αποπομπήν των απειθών, ανικάνων ή μη τιμίων υπαλλήλων, εργοδηγών, τεχνιτών, εργατών
ή οιουδήποτε άλλου εκ του προσωπικού του εργολάβου. Δια τας εκ δόλου ή αμελείας
πράξεις τούτων εν τη εκτελέσει του έργου υπέχει ακεραίαν την ευθύνην ο εργολάβος.
3. Ο αριθμός του δι` εκάστην ειδικήν εργασίαν αναγκαίου προσωπικού δια την κατασκευήν
των έργων δέον να είναι ανάλογος προς την σημαντικότητα του έργου, τον όγκον των
εργασιών, τα χρονικά όρια εκτελέσεως των έργων, την ανάγκην της προς διευκόλυνσιν ή
εξασφάλισιν του έργου περαιώσεως ωρισμένων εργασιών, τας συνθήκας εργασίας και τον
τόπον εκτελέσεως του έργου. Η αρμοδία Τεχνική Υπηρεσία δικαιούται να διατάσση την
ενίσχυσιν των συνεργείων του αναδόχου.
4. `Απαντα τα μέτρα, τα αφορώντα την επιλογήν και πρόσληψιν, μεταφοράν, πληρωμήν,
τροφοδοσίαν και στέγασιν των εργαζομένων, υπόκεινται εις τας σχετικάς διατάξεις της
εργατικής νομοθεσίας.
Άρθρον 33.
Πληρωμή του προσωπικού του αναδόχου.
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλη τακτικώς εις άπαν το προσωπικόν του
εργοταξίου του, το συνδεόμενον μετ` αυτού, επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου, τας
αποδοχάς του, κατά τας οικείας διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης να καταβάλλη, εγκαίρως απάσας τας προς εκτέλεσιν του
έργου κατά την σύμβασιν δαπάνες, ιδία δε τας ασφαλιστικάς εισφοράς, την αξίαν των
υλικών και τα μισθώματα μηχανημάτων ή μεταφορικών μέσων.
3. Εν περιπτώσει καθυστερήσεως του εργολάβου περί την πληρωμήν του εν παρ. 1 του
παρόντος άρθρου προσωπικού, οι, εις ους καθυστερείται η πληρωμή δεδουλευμένων
ημερομισθίων ή μισθών δικαιούνται να ζητήσουν δι` αναφοράς των προς τον προϊστάμενον
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της υπηρεσίας παρ` ης επιβλέπεται το έργον, την απ` ευθείας προς αυτούς πληρωμήν των
καθυστερουμένων. Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας υποχρεούται όπως εντός πέντε ημερών
από της επιδόσεως της αιτήσεως, καλέση εγγράφως τον εργολάβον, ίνα αυτός, εντός δέκα
ημερών από της κοινοποιήσεως αυτώ της προσκλήσεως, προσαγάγη αυτώ τα αποδεικτικά
στοιχεία πληρωμής των καθυστερουμένων, προς βεβαίωσιν της εξοφλήσεως των
υποχρεώσεών του. Τούτου μη γενομένου ή του εργολάβου αμφισβητούντος εν όλω ή εν
μέρει την οφειλήν, ο προϊστάμενος της υπηρεσίας προβαίνει εις την εξακρίβωσιν των
πραγμάτων και βάσει των προκυψάντων στοιχείων συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των
οφειλομένων επ` ονόματι των δικαιούχων, ας αποστέλλει εις τον δήμον ή κοινότητα προς
έκδοσιν του σχετικού υπέρ των δικαιούχων χρηματικού εντάλματος εις βάρος της
αναγεγραμμένης εις τον προϋπολογισμόν πιστώσεως του εργου, το πσσον δε του
χρηματικού εντάλματος κρατείται εκ του πρώτου μετά την σύνταξιν της καταστάσεως
εκδοθησομένου λογαριασμού του εργολάβου. Δια την καταβολήν κατά τον ως άνω τρόπον
των ημερομισθίων και μισθών των εργατοϋπαλλήλων δεν απαιτείται απόφασις του
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου του οικείου οργανισμού.
4. Δια να πληρωθούν απ ευθείας, κατά τα εν τη προηγουμένη παραγράφω ορισθέντα
καθυστερούμενοι μισθοί ή ημερομίσθια, η σχετική αίτησις πρέπει να υποβληθή εντός
ανατρεπτικής προθεσμίας τριών μηνών από της επομένης της ημέρας εις ην αφορά η
καθυστέρησις του ημερομισθίου ή μισθού.
5. Οι εις ους καθυστερείται υπό του εργολάβου πληρωμή υλικών, περί ων η παρ. 2 του
παρόντος άρθρου δικαούνται εις κατάσχεσιν εις χείρας τρίτων των οφειλομένων εις τον
εργολάβον, συμφώνως προς τας διατάξεις του Νόμου 4694 ως ετροποποιήθη δια των Α.Ν.
160/36, 628/37 και συνεπληρώθη δια του Ν.Δ. 1051/1942, εφ` όσον αι απαιτήσεις των είναι
βέβαιαι και εκκαθαρισμέναι κατά τας διατάξεις του Κώδικος της Πολ. Δικονομίας.
6. Δεν επιτρέπεται η υπό του εργολάβου εκχώρησις των οφειλομένων αυτώ υπό του
εργοδότου, ουδ` αναγνωρίζεται τυχόν γενομένη τοιαύτη εκχώρησις, εκτός αν πρόκειται περί
πληρωμής καθυστερουμένων υπό του εργολάβου μισθών ή ημερομισθίων εις το εν παρ. 1
του παρόντος άρθρου προσωπικόν και δι` εργασίαν παρασχεθείσαν εις το έργον, δια μέρος
του αντιτίμου του οποίου γίνεται εκχώρησις ή αν πρόκειται περί πληρωμής υλικών, περί ων
ή παρ. 2 τον παρόντος άρθρου, χρησιμοποιηθέντων εις το έργον.
7. Επιτρέπεται η υπό του δικαιούχου εργολάβου εκχώρησις, εν όλω ή εν μέρει των
απαιτήσεων εκ της εκτελέσεως έργων ή προμηθειών εις ανεγνωρισμένας Τραπέζας ή
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Ο εργολάβος υποχρεούται να αναγγείλη την
εκχώρησιν εις τον οικείον δήμον ή κοινότητα και την αρμοδίαν τεχνικήν υπηρεσίαν. Εν τη
περιπτώσει εκχωρήσεως κατά τα ανωτέρω των απαιτήσεων του εργολάβου, το
εργατοτεχνικόν προσωπικόν διατηρεί τα υπό της παρ. 3 του παρόντος άρθρου δικαιώματά
του.
Άρθρον 34.
Ποιότης και προέλευσις υλικών.
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύση τα δια το έργον αναγκαιούντα μη προερχόμενα
εκ του εμπορίου υλικά, εκ των υπό της συμβάσεως οριζομένων μερών ή θέσεων. Η δαπάνη
δια την αποκάλυψιν των λατομείων και ορυχείων, δια την αποζημίωσιν των ιδιοκτητών, δια
την χρήσιν τούτων και τας τυχόν φθοράς ή βλάβας εις τας ιδιοκτησίας των κατά την
εξαγωγήν, μεταβολήν ή εναπόθεσιν των υλικών περιλαμβάνεται εις τας τιμάς μονάδος των
αντίστοιχων εργασιών, πλην αν άλλως ορίζεται εν τη συμβάσει.
2. Εαν εκ των πραγμάτων προκύπτη αδυναμία χρησιμοποιήσεως εν όλω ή εν μέρει των εν τη
συμβάσει πηγών λήψεως υλικών, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανεύρη και προτείνη ετέρας
πηγάς τούτων. Η χρήσις των πηγών τούτων γίνεται μόνον μετ` έγκρισιν της Τεχνικής
Υπηηρεσίας κανονιζομένων τιμών μονάδος νέων εργασιών διά τυχόν επί πλέον ή έλαττον
δαπάνας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθή προς την τοιαύτην έγκρισιν της
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Τεχνικής Υπηρεσίας. Εαν ο ανάδοχος έχη ήδη νομίμως προβή εις προκαταρκτικάς εργασίας
η δαπάνας δια την προμήθειαν υλικών εκ των συμβατικών πηγών, αποζημιούται δια το
αναπόσβεστον μέρος των γενομένων υπ` αυτού δεδικαιολογημένων δαπανών, του ποσού
της αποζημιώσεως προτεινομένου υπό της Τεχνικής Υπηρεσίας και εγκρινομένου υπο του
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Εαν δεν προβλέπωνται εν τη συμβάσει πηγαί λήψεως
υλικών, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανεύρη και δηλώση ταύτας εις την Τεχνικήν Υπηρεσίαν
προ της χρήσεως. Η Τεχνική Υπηρεσία δύναται να απαγορεύση την χρήσιν ακαταλλήλων ή
απροσφόρων θέσεων λήψεως υλικών.
3. Προκειμένου περί υλικών του εμπορίου ο ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιή τοιαύτα, της
καλυτέρας εν τη αγορά ποιότητος άνευ βλαβών ή ελαττωμάτων, συμμορφούμενος πάντως
προς τους ειδικούς όρους της συμβάσεως.
4. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος δια την καταλληλότητα πάντων των υλικών κατά τα υπο των
οικείων όρων της συμβάσεως προδιαγραφόμενα. Η ποιότης των υλικών υπόκειται εις τον
έλεγχον της τεχνικής Υπηρεσίας, ήτις δύναται να απαγορεύση την χρησιμοποίησιν αυτών
προ της ασκήσεως τον προσήκοντο ελέγχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να απομακρύνη του
εργοταξίου ελεγχθέντα υπό της υπηρεσίας αδόκιμα υλικά. Η μη ενάσκησις ελέγχου ή η
τυχόν μη διάγνωσις υπό διενεργηθέντος ελέγχου ελαττωμάτων των εισκομισθέντων και
χρησιμοποιηθέντων υλικών δεν απαλλάσσει τον ανάδοχον της υποχρεώσεώς του δια την
καλήν εκτέλεσιν τον έργου.
5. Υλικά προμηθευθέντα υπό του αναδόχου των οποίων ο έλεγχος απαιτεί εργαστηριακάς
εξετάσεις ελέγχονται υπό του αρμοδίου εργαστηρίου, επιβαρυνομένου του αναδόχου με
πάσαν σχετικήν δαπάνην προς διενέργειαν του εργαστηριακού ελέγχου.
6. Προκειμένου περί υλικών παρεχομένων υπό του δήμου ή της κοινότητος, άτινα ο
εργολάβος διατασσόμενος υπό της υπηρεσίας οφείλει να χρησιμοποιήση, την ευθύνην δια
την τυχόν κακήν ποιότητα τούτων φέρει ο διατάσσων την χρήσιν αυτών, του εργολάβου
ευθυνομένου μόνον δια την έντεχνον χρησιμοποίησιν τούτων.
Άρθρον 35.
Κατεδαφίσεις - Παλαιά Υλικά.
1. Οσάκις, εν τη εκτελέσει των έργων, προβλέπονται καταδαφίσεις παλαιών κατασκευών, ο
εργολάβος οφείλει να λάβη τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας δια το προσωπικόν και πάντα
τρίτον. Εφ` όσον κρίνη ότι, αι σχετικαί διαταγαί της υπηρεσίας δεν παρέχουν την
απαιτουμένην, ως ανωτέρω, ασφάλειαν, δικαιούται να αναφερθή σχετικώς εγγράφως προς
αυτήν, οπότε, εφ` όσον αύτη δεν εγκρίνει συμπληρωματικά μέτρα ασφαλείας
απαλλάσσεται ο εργολάβος των σχετικών εκ της μη λήψεως των συμπληρωματικών τούτων
μέτρων ευθυνών.
2. Εφ` όσον υπάρχουν χρήσιμα υλικά, λαμβάνεται παν μέτρον, ίνα επέλθη εις αυτά ή
μικροτέρα δυνατή βλάβη κατά τας κατεδαφίσεις, γίνεται δε διαλογή, κατάταξις καί
καταμέτρησις τούτων, συντασσομένον σχετικού πρωτοκόλλου υπογραφομένου υπό του
εργολάβου του επιβλέποντος και του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητος. Εν περιπτώσει
εκτελέσεως του έργου απ` ευθείας υπό του δημάρχου ή προέδρου κοινότητος, το
πρωτόκολλον υπογράφεται υπό τούτον και του επιβλέποντος τεχνικού.
3. Προ της συντάξεως του, εν τη προηγουμένη παραγράφω, πρωτοκόλλου καταμετρήσεως
και άνευ εγγράφου διαταγής της Τεχνικής Υπηρεσίας, δεν επιτρέπεται να γίνη χρήσις των εκ
κατεδαφίσεων υλικών προς εκτέλεσιν έργων. Τα αυτά ισχύουν και προκειμένου περί υλικών
εξ ορυγμάτων εκ του εδάφους, εξ ερειδίων κ.λπ. άτινα ανήκουν εις τον δήμον ή κοινότητα ή
τρίτους.
4. Πάσα εργασία κατεδαφίσεων ή εργασία δια χρησιμοποιήσεως υλικών εκ των ανωτέρω
μη προβλεπομένη εν τη συμβάσει, εκτελουμένη υπό τον εργολάβου ή δημάρχου ή
προέδρου της κοινότητος, τιμολογείται κατά τας διατάξεις του αρθρου 40 του παρόντος, εφ`
όσον αύτη γίνεται κατόπιν εγγράφου διαταγής της υπηρεσίας. Εν εναντία περιπτώσει τα μεν
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εκτελεσθέντα έργα θεωρούνται ως κατασευασθέντα εξ υλικών του δήμου ή της κοινότητος,
ο δε εργολάβος, δήμαρχος ή πρόεδρος της κοινότητος φέρουν ακεραίαν την ευθύνην δια
την τυχόν κακήν ποιότητα των υλικών τούτων.
Άρθρον 36.
Αρχαιότητες.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήση αμελλητί εις την Τεχνικήν Υπηρεσίαν την τυχόν
εμφάνισιν κατά την κατασκευήν των έργων αρχαιοτήτων ή οιασδήποτε φύσεως έργων
τέχνης, εφαρμοζομένων των κειμένων διατάξεων περι αρχαιοτήτων. Δια την εκ της αιτίας
ταύτης καθυστέρησιν της προόδου των έργων χορηγείται ανάλογος παράτασις της
συμβατικής προθεσμίας, μη αποκλειομένης και της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου
51 του παρόντος.
Άρθρον 37.
Διευκόλυνσις προς ετέρους εργολήπτας.
Προστασία υφισταμένων κατασκευών.
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να μη παρακωλύη την εκτέλεσιν εργασιών υπό ετέρων
εργοληπτών, χρησιμοποιουμένων υπό του κυρίου του έργου εις εργασίας μη
περιλαμβανομένας εις την σύμβασίν του ή βραδύτερον εξαιρεθείσας νομίμως ταύτης ως
και εις το προσωπικόν αυτών ή του κυρίου του έργου ή και πάσης άλλης αρχής τους
ασχολουμένους με την εκτέλεσιν έργου εντός του εργοταξίου ή πλησίον αυτού.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύη τας υπαρχούσος κατασκευάς και
εκμεταλλεύσεις εναντίον βλαβών ή διακοπής λειτουργίας των, αίτινες είναι δυνατόν να
επέλθουν λόγω των εργασιών αυτού.
Άρθρον 38.
Χρήσις των έργων προ της αποπερατώσεως.
1. Πλην αν εις την σύμβασιν ή ως εκ της φύσεως των εργασιών προβλέπεται η παράλληλος
προς την εκτέλεσιν των εργασιών χρήσις του έργου, τούτο παραδίδεται εις χρήσιν, μετά την
αποπεράτωσιν των εργασιών. Κατ` εξαίρεσιν, δι` αποφάσεως του προϊσταμένου της
Τεχνικής Υπηρεσίας δύναται να παραδοθή και πρότερον εις την κατά τον προορισμόν του
χρήσιν το έργον ή αποπερατωθέν τμήμα αυτού εάν κρίνεται δυνατή η τοιαύτη χρήσις.
2. Προ της παραδόσεως εις την χρήσιν συντάσσεται πρακτικόν περί της καταστάσεως των
προς χρήσιν έργων. Το πρακτικόν συντάσσεται μεταξύ του Προϊσταμένου της Τεχνικής
Υπηρεσίας και του επιβλέποντος αφ` ενός και του αναδόχου αφ ετέρου. Εαν ο ανάδοχος
κληθείς δεν παραστή, το πρακτικόν συντάσσεται εν απουσία του και κοινοποιείται εις
αυτόν. Το αυτό εφαρμόζεται και εάν ο ανάδοχος αρνηθή την υπογραφήν του πρακτικού.
3. Η προς χρήσιν παράδοσις δεν αναπληροί την παραλαβήν του έργου. Δια βλάβας εκ της
χρήσεως εφαρμόζεται το άρθρον 49 του παρόντος.
Άρθρον 39.
Εκχώρησις των έργων εις τρίτους.
1. Απαγορεύεται η υπό του αναδόχου εκχώρησις εις τρίτον μέρους ή του όλου του
αντικειμένου της συμβάσεως άνευ αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου,
εγκρινομένης υπό του Νομάρχου, εφ` όσον ο προς ον η εκχώρησις κέκτηται πτυχίον
εργολήπτου εν ενεργεία της κατηγορίας και βαθμού τουλάχιστον του απαιτουμένου δια την
εκτέλεσιν του εκχωρουμένου αντικειμένου της συμβάσεως και παρέχει, κατά την κρίσιν του,
τα προς τούτο εχέγγυα. Εν πάση περιπτώσει ο ανάδοχος παραμένει πάντοτε υπεύθυνος εις
ολόκληρον μετά του υποκαταστάτου έναντι του εργοδότου δήμου ή κοινότητος των
εργασιών και τρίτων.
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2. Εάν ο ανάδοχος εκχωρήση μέρος ή το όλον του αντικειμένου της συμβάσεως ανευ της,
κατά τα ως άνω εγκρίσεως, κηρύσσεται έκπτωτος δι` αποφάσεως του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου, εγκρινομένης δι` αποφάσεως του Νομάρχου. Τόσον δια την
έκπτωσιν του αναδόχου, όσον και διά την συνέχισιν της εκτελέσεως της συμβάσεως παρά
του εργοδότου δήμου ή κοινότητος, εχουν εφαρμογήν αι διατάξεις του άρθρου 50 του
παρόντος.
3. Εν περιπτώσει εκχωρήσεως κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται, κατ`
εξαίρεσιν, όπως, δι` αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου εγκρινομένης υπό
του Νομάρχου η απαλλαγή του αναδόχου του έργου από της έναντι του κυρίου του έργου
ευθύνης αυτού εφ` όσον ο ανάδοχος πάσχει εκ σοβαράς ασθενείας καθιστώσης αυτόν επί
ικανόν χρόνον ανίκανον δια περαιτέρω εκτέλεσίν του αντικειμένου της συμβάσεως. Η
ασθένεια του εκχωρούντος εργολήπτου βεβαιούται κατά τας διατάξεις του άρθρου 25 του
από 20.11.40/4.12.40 Β. Δ/τος "περί εκτελέσεως του Α. Ν. 2326/40 "περί Ταμείων
Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων" (ΦΕΚ 415/Α 40) των εν αυταίς
αναφερομένων δύο καθηγητών οριζομένων υπό του Νομάρχου.
4. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον έγκρισις απαλλαγής γίνεται τη αιτήσει του
αναδόχου, εις ην προσδιορίζεται το τμήμα της εργολαβίας δι ο αιτείται την εκχώρησιν.
Μετά την εκχώρησιν ή πιστοποίησις των εργασιών και πάσαι πληρωμαί διενεργούνται υπό
του κυρίου του έργου απ` ευθείας εις τον κατ εκχώρησιν νέον ανάδοχον. Μετά της
αιτήσεως υποβαλλεταί και δήλωσις του προς ον ή εκχώρησις περ` αποδοχής του
περιεχομένου της αιτήσεως κατά τας διατάξεις του παρόντος. Η απαλλαγή από της ευθύνης
του εκχωρούντος αναδόχου δύναται να εγκριθή είτε ομού μετά της εγκρίσεως της
εκχωρήσεως είτε και μετά ταύτην.
5. Ο προς ον η εκχώρησις επέχει εφεξής θέσιν αναδόχου, αναλαμβάνων πάσας τας εύθυνας
δια το σύνολον του εργου ή δια τμήμα αύτου οριζόμενον εν τη περί εγκρισεως της
απαλλαγής αποφάσεως προς δε καί τας υποχρεώσείς του εκχωρούντος προς το εργασθέν
εις το έργον προσωπικόν των τελευταίων τριών, προ της εκχωρήσεως, μηνών, αι δε επ`
ονοματί του εκχωρούντος εργολήπτου εγγυήσεις ή το διά της αποφάσεως οριζόμενον μέρος
αυτών αποδίδονται, αφού πρότερον κατατεθούν νέαι ισοποσοί υπέρ του προς ον ή
εκχώρησις, αφ` ης καταθέσεως χαι μόνον επέρχεται απαλλαγή του εκχωρούντος
εργολήπτου από της ευθύνης τσυ. Δια της περι εγκρίσεως της απαλλαγής αποφάσεως
καθορίζεται το, κατά τάι διατάξεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, εκχωρούμενον τμήμα
της εργολαβίας και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια, μετά δε την έγκρισιν ταύτην αι πλήρωμαι
θα διενεργώνται εις τον προς ον ή εκχώρησις.
Άρθρον 40.
Κανονισμός τιμών μονάδος νέων εργασιών.
1. Εαν κατά την κατασκευήν των έργων παραστή ανάγκη εκτελέσεως νέας εργασίας, μη
προβλεπομένης υπό του τιμολογίου της συμβάσεως, κανονίζεται δια ταύτην αντιστοίχος
τιμή μονάδος. Ο κανονισμός των τιμών μονάδος νέων εργασιών γίνεται, κατόπιν αιτήσεως
του αναδόχου, περιλαμβανούσης την αιτιολογίαν της αναγκαιότητος εκτελέσεως της νέας
εργασίας, την εκ των πραγμάτων εκτιμωμένην έκτασιν αυτής εις μονάδας και τον
προσδιορισμόν της αιτουμένης τιμής. Η τιμή κανονίζεται δια πρωτοκόλλου συντασσομένου
υπο του επιβλέποντος κατ` αντιπαράστασιν του αναδόχου ή και εν απουσία αυτού, εάν
ούτος κληθείς αρμοδίως δεν εμφανισθή ελέγχεται και θεωρείται υπο του Προϊσταμένου της
Τεχνικής Υπηρεσίας επιβλέψεως των έργων ή νπο του Διευθυντού της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Εσωτερικών, αναλόγως προς την εγκεκριμένην εκάστοτε συνολικήν
δαπάνην του έργου μη συνυπολογιζομένης της μειώσεως της επιτευχθείσης δια της
εκπτώσεως της δημοπρασίας και μη απαιτουμένης θεωρήσεως κατά τα οριζόμενα υπό της
παρ. 5 του αρθρου 10 του παρόντος. Το πρωτόκολλον προσυπογράφεται και υπό του
αναδόχου.
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2. Εαν ο ανάδοχος δεν αποδέχεται την κανονισθείσαν νέαν τιμήν υπογράφει το
πρωτόκολλον μετ` επιφυλάξεως, εάν δε και τούτο αρνηθή το πρωτόκολλον κοινοποιείται
αυτώ μερίμνη της επιβλεπούσης υπηρεσίας διά της αστυνομικής αρχής. Εις αμφοτέρας τας
περιπτώσεις ο εργολάβος δικαιούται όπως εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα ημερών
από της μετ` επιφυλάξεως υπογραφής ή της λήψεως της κοινοποιήσεως δια της
αστυνομίας, υποβάλη ένστασιν εις τον Νομάρχην, κοινοποιουμένην και εις τον
Προϊστάμενον της υπηρεσίας επιβλέψεως των έργων.
3. Εαν, παρά του αναδόχου των έργων, ασκηθή ένστασις και ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας
επιβλέψεως των έργων είναι και ο τελικώς θεωρών τα πρωτόκολλα, διαβιβάζει ταύτα μετά
της ενστάσεως, εντός πενθημέρου από της υποβολής αυτής, εις το παρά τη Νομαρχία
τμηματού Περιφ. Συμβουλίου Δημ. `Εργων προς γνωμοδότησιν. Η γνωμοδότησις μετά των
πρωτοκόλλων επιστρέφονται εις την επιβλέπουσαν ύπηρεσίαν, ήτις αποστέλλει ταύτα εις
τον δήμον η την κοινότητα προς λήψιν αποφάσεως παρά τον δημ. ή κοιν. συμβουλίου. Η
απόφασις αύτη του συμβουλίου υπόκειται εις την έγκρισιν του Νομάρχου υποχρεουμένου
να αποφανθή και επί της ασκηθείσης ενστάσεως. Η απόφασις αύτη του Νομάρχου
κοινοποιείται εις τον ανάδοχον, επί αποδεικτικώ. Εαν δεν υποβληθή ένστασις κατά του
πρωτοκόλλου, τηρείται ή κατά τα ανωτέρω διαδικασία, μη απαιτουμένης μόνον
γνωμοδοτήσεως του Τμήματος Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων `Εργων. Εαν, ο
τελικώς θεωρών τα πρωτόκολλα, τυγχάνη ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Υπουργείον Εσωτερικών,ταύτα διαβιβάζονται εις το Υπουργείον, υπό του Προϊσταμένου της
Υπηρεσίας Επιβλέψεως των Εργων, μετά της τυχόν ενστάσεως του αναδόχου και της επ`
αυτής γνώμης του, εντός πενθημέρου από της υποβολής της ενστάσεως. Ο Διευθυντής της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου θεωρεί τα πρωτόκολλα και επιστρέφονται ταύτα
τεθεωρημένα εις την υπηρεσίαν επιβλέψεως των έργων μετά των απόψεών της επί της
τυχόν ασκηθείσης ενστάσεως. Ακολούθως η Υπηρεσία επιβλέψεως των έργων, διαβιβάζει
τα πρωτόκολλα εις τον Δήμον ή την Κοινότητα, μετά της τυχόν ενστάσεως, και των επ` αυτής
αποψεων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, προς λήψιν αποφάσεως υπό του
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ητίς υπόκειται εις την έγκρισιν του Νομάρχου
υποχρεουμένου να αποφανθή και επί της ενστάσεως. Η απόφασις αύτη του Νομάρχου
κοινοποιείται επί αποδείξει, εις τον ανάδοχον είτε ησκήθη είτε όχι ένστασις υπ` αυτού.
4. Κατά της κατά τας ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου εκδιδομένης αποφάσεως
του Νομάρχου επί ασκήσεως ενστάσεως του αναδόχου ή διαφωνίας αυτού επί της το
πρώτον γενομένης δια της θεωρήσεως των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδος νέων
εργασιών (ΚΤΜΝΕ) υπό του Διευθυντού της Τεχνικής Υπηρεσίος του Υπουργείου
Εσωτερικών χωρεί αίτησις θεραπείας κατά τας διατάξεις του άρθρου 68 του παρόντος.
Μέχρι της εκδόσεως, αποφάσεως επί αιτήσεως θεραπείας του αναδόχου και τυχόν
προσφυγής αυτού εις το Εφετείον ο ανάδοχος υποχρεούται εις την εκτέλεσιν των νέων
εργασιών αμειβομένων συμφώνως προς τας καθορισθείσας τιμάς δια των κατά τα ανωτέρω
εκδιδομένων αποφάσεων του Νομάρχου.
5. Ο κανονισμός τιμών μονάδος νέων εργασιών ενεργείται ως ακολούθως :
α) Δια πληρείς ή επί μέρους εργασίας, περιλαμβανομένας εν όλω ή εν μέρει εις εγκεκριμένα
ή συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών) αι τιμαί καθορίζονται βάσει του
άρθρου τιμολογίου αυτού.
β) Εαν δια τινα εργασίαν ή μέρος ταύτης δεν υφίστανται εγκεκριμέναι αναλύσεις υπάρχουν
όμως εις τας συμβατικάς τιμάς ομοειδείς ή ανάλογοι εργασίαι, αι τιμαί καθορίζονται κατ`
αναλογίαν προς ταύτας.
γ) Δια νέας εργασίαι μη περιλαμβπομένας εις τοιαύτα αναλυτικά τιμολόγια ουδέ αναλόγους
ή ομοειδείς προς ετέρας συμβατικάς εργασίας, αι αντίστοιχοι τιμαί καθορίζονται βάσει
πραγματικών στοιχείων της εκτελέσεως δια παρακολουθήσεως της αποδόσεως των
εργατοτεχνιτών και μηχανημάτων και της αναλύσεως υλικών κατά την εκτέλεσιν επαρκούς
μέρους της εργοσίας ή δοκιμαστικής τοιαύτης. Τοιαύτα στοιχεία προκύψαντα εξ ετέρων
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εργολαβιών δεν αποτελούν τεκμήριον δια τον κανονισμόν τιμών κατά τον ως άνω τρόπον
τιμολογήσεως.
δ) Δια νέας εργασίας δυναμένας να τιμολογηθούν εν μέρει μόνον κατά τα εν εδαφίοις α ή β
της παρούσης, αι αντίστοιχοι τιμαί καθορίζονται κατά το μέρος τούτο βάσει των εδαφίων α
ή β και κατά το υπόλοιπον μέρος βάσει του εδαφίου γ.
6. Προς καθορισμόν των κατά τα ανωτέρω τιμών μονάδος νέων εργασιών, ως βασικοί τιμαί
ημερομισθίων και λοιπών αποζημιώσεων δι` εργασίαν, μισθώματα μηχανημάτων και
υλικών και ειδών εν γένει λαμβάνονται αι τιμαί του οικείου πρακτικού του χρόνου
δημοπρατήσεως του έργου, ως αι τιμαί αύται καθορίζονται βάσει του Ν. 889/1979 "περί της
αναθεωρήσεως τιμών κατασκευής τω, δημοσίων έργων και ετέρων τινών συναφών
διατάξεων". Εαν βασικαί τινες τιμαί δεν περιλαμβάνωνται εις τας ούτω διαπιστωθείσας
τιμάς, αύται λαμβάνονται με την τρέχουσαν τιμήν των κατά τον χρόνον της δημοπρατήσεως.
Υλικά και εξοπλισμός δια τα οποία δεν υπάρχει εις την αγοράν τρέχουσα τιμή τιμολογούνται
βασεί των εις την συγκεκριμένην περίπτωσιν αποδεικτικών του πραγματικού κόστους των
δεόντως ελεγχομένων. Τα πρωτόκολλα νέων τιμών ορίζουν πάντοτε ρητώς δι` εκάστην των
δι` αυτών κανονιζομένων τιμών εφαρμογής τα αντίστοιχα εφαρμοζόμενα δια την
αναθεώρησιν αυτών κονδύλια εγκεκριμένων αναλύσεων τιμών κατά τας διακρίσεις της
παρ. 3 του αρθρου 1 του Ν. 889/1979.
7. Αι ούτω κανονιζόμεναι τιμαί μονάδος νέων εργασιών υπόκεινται εις προσαύξησιν κατα το
εργολαβίκον ποσοστόν και εις την έκπτωσιν της δημοπρασίας.
8. Δεν εφαρμόζεται έκπτωσις δημοπρατήσεως. α) επί τιμών καθοριζομένων κατά το εδάφ. γ
της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, έστω και εάν εις τους σχετικούς υπολογίσμούς
υπεισέρχονται, ως παράγοντες γινομένου, στοιχεία τιμολογήσεως εξ αναλύσεων τιμών (π.χ.
ημερησία δαπάνη μηχανημάτων κ.λπ.), και β) επί του μέρους της τιμής του αντιστοιχούντος
εις τα ειδικά υλικά του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του παρόντος αρθρου. Το εις τας
περιπτώσεις ταύτας αντιστοιχούν ποσόν, κατ` εφαρμογήν του εργολαβικού ποσοστού
υπόκειται πάντοτε εις την αντίστοιχον έκπτωσιν της δημοπρασίας.
9. Προκειμένου περί έργου η προμηθείας εκτελουμένων απ` ευθείας υπό του δημάρχου ή
προέδρου κοινότητος, το πρωτόκολλον νέων τιμών υπογράφεται υπ αυτού αντί του
εργολάβου. Το πρωτόκολλον τούτο θεωρείται και εγκρίνεται κατά τα ανωτέρω.
10.Η θεώρησις των πρωτοκόλλων κανονισμών νέων τιμών δια πάσαν περίπτωσιν και υπό
οιουδήποτε αρμοδίου οργάνου έχει την έννοιαν ότι, αι εις αυτά περιεχόμενα τιμαί,
ελεγχθείσαι, ευρέθησαν κανονικαί και σύμφωνοι προς τους ορους της μελέτης και της
συμβάσεως.
Άρθρον 41.
Τροποποίησις προϋπολογισμού-Παράτασις προθεσμίας
1. Εαν κατά την εκτέλεσιν των έργων, παραστή ανάγκη μεταβολής των κατά τον
προϋπολογισμόν της συμβάσεως ποσοτήτων εργασιών ή προσθήκης νέων εργασιών,
συντάσσεται συγκριτικός πίναξ προσδιορίζων τας αναγκαίας μεταβολάς των κονδυλίων και
της αντιστοίχου δαπάνης. Εαν εις τον συγκριτικόν πίνακα περιλαμβάνωνται και εργασίαι δια
τας οποίας δεν υφίστανται τιμαί μονάδος συνοδεύεται ούτος και υπό πρωτοκόλλου
κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών κατά το άρθρον 40 του παρόντος. `Οσον αφορά
την σύνταξιν, την υπογραφήν υπό του αναδόχου, την θεώρησιν, την άσκησιν ενστάσεων,
την επίλυσιν αναφυομένων διαφωνιών και την έγκρισιν του συγκριτικού πίνακος έχουσιν
ανάλογον εφαρμογήν αι δατάξεις του προηγουμένου άρθρου. Αι δια του συγκριτικού
πίνακος καθοριζόμεναι εργασίαι εκτελούνται με τας αυτάς τιμάς και τους αυτούς ορους της
αρχικής συμβάσεως, εξαιρέσει των διατάξεων περι αναθεωρήσεως τιμών.
2. Ο συγκριτικός πινάξ φέρει τας απαραιτήτους στήλας, περιλαμβανούσας εν αντιστοιχία τα
μεγέθη των ποσοτήτων και της δαπάνης: α) του αρχικού προϋπολογισμού, β) του ισχύοντος
προϋπολογισμού, βάσει του εγκριθέντος προηγουμένου συγκριτικού πίνακος και γ) του
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προτεινομένου προϋπολογισμού βάσει του ήδη συντασσομένου συγκριτικονύ πίνακος. Ο
συγκριτικός πίναξ φέρει επίσης στήλας περιλαμβανούσας : α) ενδείξεις περί του είδους των
εργασιών δια συνοπτικής περιγραφής αυτών, β) τας τιμάς μονάδος μετ` ενδείξεων του
οικείου άρθρου του τιμολογίου της συμβάσεως ή των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών
μονάδος νέων εργασιών και γ) τας εκ της συγκρίσεως των κονδυλίων του πρότερου
ισχύοντος προϋπολογισμού και του προτεινομένου τοιούτον, προκυπτούσας διαφοράς
δαπάνης. Τον συγκριτικόν πίνακα συνοδεύει αιτιολογική έκθεσις, ήτις αιτιολογεί πλήρως
και σαφώς τας δι` αυτού μεταβολάς.
3. Δια του Συγκριτικού Πίνακος απαγορεύεται ή επέκτασις των εργασιών εκτός του
συμβατικού αυτών αντικειμένου, ως και η αύξησις του συνολικού ποσού της συμβάσεως
πέραν του πεντήκοντα τοις εκατόν (50 %) μη συνυπολογιζομένης της αναθεωρήσεως.
4. Ο εργολάβος υποχρεούται να εκτελέση τα έργα, ως ταύτα τροποποιούνται κατά είδη και
ποσότητας εργασιών, μόνον εφ` όσον ή δια του συγκριτικού πίνακος προκαλουμένη
συνολικώς αύξησις ή μείωσις δεν υπερβαίνει το τρίτον της δαπάνης της καθορισθείσης δια
του ποσού της συμβάσεως.
5. Αν η μεταβολή της συνολικής δαπάνης υπερβαίνη το ανωτέρω όριον, ο εργολάβος
δύναται να ζητήση τον περιορισμόν ταύτης εις το όριον τούτο.
6. Τα εν τοις παραγράφοις 1 έως 5 του παρόντος αρθρου οριζόμενα ισχύουν αναλόγως και
εις την περίπτωσιν εκτελέσεως έργον απ` ευθείας υπό του δημάρχου ή προέδρου
κοινότητος, οπότε, αντί του εργολόβου υπογράφει ο δήμαρχος ή πρόεδρος κοινότητος ως
και εις την περίπτωσιν εκτελέσεως έργου δι` απ` ευθείας αναθέσεως ή κατόπιν πρόχειρου
διαγωνισμού οπότε υπογράφει ο ανάδοχος.
7. Η έγκρισις της παρατάσεως πάσης οριζομένης υπό της συμβάσεως προθεσμίας δια την
αποπεράτωσιν του όλου έργου η διακεκριμένων τμημάτων αυτού δεκτικών αυτοτελούς
χρήσεως δέον να γίνεται δι` αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου
υποκειμένης εις την έγκρισιν του Νομάρχου, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του
Ν. 889/1979 "περί της αναθεωρήσεως τιμών κατασκευής των δημοσίων έργων και ετέρων
τινών συναφών διατάξεων" και των εις εκτέλεσιν αυτού εκδιδομένων εκάστοτε προεδρικών
διαταγμάτων.
Άρθρον 42.
Αναθεώρησις συμβατικής αξίας των έργων.
1. Αι εκάστοτε ισχύουσαι διατάξεις περί εκτελέσεως δημοσίων έργων, αι αναφερόμεναι εις
την αναθεώρησιν της συμβατικής αξίας των έργων, εφαρμόζονται αναλόγως και επί της
εκτελέσεως δημοτιχών και κοινοτικών έργων δια διαγωνισμού ή απ` ευθείας αναθέσεως.
2. Προκειμένου περι έργων εκτελουμένων επί αποδόσει λογαριασμού υπό των δημάρχων ή
προέδρων κοινοτήτων εφαρμόζονται αι αυταί ως άνω διατάξεις των πρωτοκόλλων
καθορισμού των συντελεστών αναθεωρήσεως υπογραφομένων υπό του δημάρχου ή
προέδρου της κοινότητος αντί του εργολάβου. Εις τας περιπτώσεις ταύτας εφαρμόζοντα αι
περί αναθεωρήσεως διατάξεις εάν και,εφ` όσον αι πληρωμαί διενηργήθησαν όντως επί τη
βάσει νέων ισχυουσών τιμών, ημερομισθίων και υλικών, διαπιστουμένον τούτου εκ των
δικαιολογητικών των πληρωμών τούτων.
Άρθρον 43.
Τήρησις φακέλλου έργου ή προμηθείας. Τεύχος καταμετρήσεων-Πρωτόκολλα αφανών
εργασιών.
Ι. Δι έκαστον εκτελούμενον έργον ή προμήθειαν, ανεξαρτήτως τρόπου εκτελέσεως, τηρείται
υποχρεωτικώς υπό της επιβλεπούσης υπηρεσίας ίδιος φάκελλος. Εξωτερικώς τούτου
αναγράφεται ο εργοδότης δήμος ή κοινότης, το είδος του εργου, ο τρόπος εκτελέσεως, το
όνομα του αναδόχου εργολάβου ή του δημάρχου ή προέδρου κοινότητος εις περίπτωσιν
εκτελέσεως του έργου απ` ευθείας υπ αυτού, ή εγκεκριμένη πίστωσις (προϋπολογισμός
μείον έκπτωσις), η έκπτωσις του διαγωνισμού, αριθμός και ημερομηνία συμβάσεως
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πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως και πίνακος εργασιών, ή προθεσμία, ή ημερομηνία
περαιώσεως, προσωρινής και οριστικής παραλαβής και ο αριθμός της αποφάσεως
εγκρίσεως των σχετικών πρωτοκόλλων.
2. Ο φάκελλος του έργου ή προμηθείας περιέχει την τεθεωρημένην σχετικήν μελέτην, τας
αποφάσεις τρόπου εκτελέσεως, το συμφωνητικόν, εν πρωτοτύπω το πρωτόκολλον
εγκαταστάσεως, πίνακας εργασιών, οριστικά επιμετρητικά στοιχεία, σχετικά πρωτόκολλα
και πιστοποιήσεις. Επίσης καταστάσεις ημερομισθίων και πρωτόκολλα παραλαβής υλικών
και βεβαιώσεις μεταφορών δια τα υπό των δημάρχων ή προέδρων κοινοτήτων επί
αποδόσει λογαριασμού, έκτελουμενα έργα. Τέλος πρωτόχολλα κανονισμού νέων τιμών
μονάδος και συγκριτικούς πίνακας μετά των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων περί
εγκρίσεως αυτών.
3. Δι έκαστον έργον προϋπολογισμού δαπάνης άνω των 1.000.000 δρχ.
(συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν προμηθειών των ενσωματωμένων εις το έργον)
τηρείται βιβλίον καταμετρήσεως των εργασιών αι οποίαι δεν θα είναι εμφανείς και
καταμετρήσιμοι εις την τελικήν μορφήν του έργου (αφανείς εργασίαι). Τούτο είναι τεύχος
βιβλιοδετημένον, εκ διπλοτύπων ηριθμημένων φύλλων, εν επικεφαλίδι των οποίων
αναφέρεται ο τίτλος της εργολαβίας και ή επωνυμία του αναδόχου και τηρείται υπό του
επιβλέποντος. Εις το τεύχος τούτο καταχωρούνται οι αναφερόμενοι εις αφανείς εν γένει
εργασίας, διενεργούμενοι παρά του επιβλέποντος έλεγχοι και καταμετρήσεις μετά των
αναγκαιούντων σκαριφημάτων, ελέγχεται δε πάντως το σύμφωνον των διαστάσεων προς τα
αντίστοιχα δεδομένα της μελέτης, δυναμένου του προισταμένου της επιβλεπούσης
υπηρεσίας οίκοθεν ή τη αιτήσει του αναδόχου να προβή εις επιτόπιον έλεγχον.
4. Αι εις το βιβλίον καταμετρήσεως αφανών εργασιών, καταχωρούμεναι διαστάσεις
αναγράφονται ως εχουν εν τη πραγματικότητι, προσυπογρόφονται δε υπό του αναδόχου ή
δημάρχου ή προέδρου κοινότητος επί των επί αποδόσει λογαρίασμού υπ αυτών
εκτελουμένων έργων. Τα πρωτόκολλα των αφανών εργασιών συντάσσονται με διαστάσεις
των έργων και ποσότητας των εργασιών, ως αύται προκύπτουν κατ` εφαρμογήν της παρ. 1
του αρθρου 30 του παρόντος. Εαν αι ως άνω εργασίαι εξετελέσθησαν εις διαστάσεις
μικροτέρας των συμβατικών τοιούτων, γίνονται δε αύται δεκται υπό της ύπηρεσιας, τα
πρωτόκολλα άφανών εργασιών συντάσσονται επί τη βάσει των μικροτέρων αυτών
διαστάσεων. Τα πρωτόκολλα παραλαβης αφανών εργασιών, νπογράφονται υπο του
επιβλέποντος και του αναδόχου. Η κατ` αυτών ένστασις ασκείται μόνον εάν ταύτα
υπεγράφησαν μετ` επιφυλάξεως. Το πρωτόκολλον αφανών εργασιών περιλαμβάνει τους
υπολογισμούς, τα σκαριφήματα και διαγράμματα δια την πλήρη επιμέτρησιν των αφανών
εργασιών. Η σύνταξις και νπογραφή του πρωτοκόλλου αφανών εργασιών δεν περίορίζει τας
αρμοδιότητας της υπηρεσίας και της επιτροπής παραλαβής του εργου προς έλεγχον των
ποσοτήτων δυναμένων να προβούν εις επιτόπιον έλεγχον. Εαν υπό της συμβάσεως
προβλέπωνται κονδύλια προς προσδιορισμόν των ποσοτήτων των οποίων άπαιτείται ή
ποσοστιαία κατανομή μειζονος επιμετρουμένης ποσότητος εργασιών, ή επιμέτρησις γίνεται
κατόπιν προσδιορισμού των ποσοτήτων κστανομής (χαρακτηρισμός των εργασιών). Ο
χαρακτηρισμός των εργασιών γίνεται κατά την διάρκειαν εκτελέσεως τούτων και πάντως
προ της επικαλύψεως των τυχόν εκ τούτων αφανών. Ο χαρακτηρισμός διενεργείται παρ`
επιτροπής εκ του προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας ή αλλου τεχνικού οριζομένου υπό
αύτου και του επιβλέποντος, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλον. Εις περιπτώσεις
μικράς εκτάσεως εργασιών υποκειμένων εις χαρακτηρισμόν γίνεται υπό μόνου του
επιβλέποντος τη εντολή του προϊσταμένου της επιβλεπούσης Υπηρεσίας. Περι της εντολής
ταύτης γίνεται μνεία εν τω πρωτοκόλλω. Ο χαρακτηρισμός γίνεται πάντοτε κατ`
αντιπαράστασίν του αναδόχου ή εν απουσία αύτον μετά προσκλησίν τον. Η κατά του
πρωτοκόλλου ένστασις είναι παραδεκτή μόνον, εάν το πρωτόκολλον υπεγράφη μετ`
επιφυλάξεως. Εις δήμους, εις ους υπηρετεί εις μόνον μηχανικός ή υπομηχανικός, ο
χαρακτηρισμός διενεργείται παρ` επιτροπής αποτελουμένης εκ τούτου και εξ ενός
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μηχανικού ή υπομηχανικού της ΤΥΔΚ της οικείας Νομαρχίας, οριζομένου υπό του
προϊσταμένου της ΤΥΔΚ.
5. `Ανευ της συντάξεως και υπογραφής των πρωτοκόλλων αφανών εργασιων, δεν
πιστοποιούνται περατωθείσαι αφανείς εργασίαι, ούτε και τμήματα αυτών πιστοποιηθέντα
δια προηγουμένων λογαριασμών, αναγράφονται εις λογαριασμούς εκδοθησομένους μετά
την περάτωσιν αυτών.
6. Αι κατά την παρ. 4 του παρόντος αρθρου ενστάσεις είτε κατά του πρωτοκόλλου αφανών
εργασιών ειτε κατά του χαρακτηρισμού της φύσεως του εδάφους ασκούνται υπο του
αναδόχου εντός πέντε ημερών από της μετ` επιφυλάξεως υπογραφής εκ μέρους τούτου του
πρωτοκόλλου ή της κοινοποιήσεως αυτού δια της αστυνομικής αρχής. Η ένστασις
υποβάλλεται προς τον Νομάρχην υποχρεούμενον να αποφανθή εντός διμήνου μετά
σύμφωνον γνώμην του παρ` αυτώ τεχνικού συμβουλίου έργων. Το συμβούλιον προς
έκδοσιν της γνωμοδοτήσεώς του δύναται να διατάξη αυτοψίαν διενεργουμένην ειτε παρ`
ολοκλήρου του συμβουλίου είτε παρά τεχνικού μέλους αυτού εφ` όσον διαφωνεί ο
ανάδοχος προς την ως άνω απόφασιν του Νομάρχου, υποβάλλει αίτησιν θεραπείας προς
του Υπουργόν Εσωτερικών, τηρουμένης της διαδικασίας του αρθρου 68 του παρόντος.
Άρθρον 44.
Τελικαί επιμετρήσεις. Τελικός συνοπτικός επιμετρητικός πίναξ.
1. Αι τελικαί επιμετρήσεις συντάσσονται τμηματικως συν τη προόδω του έργου.
2. Δια παν διακεκριμένον μέρος του έργου δεκτικόν αυτοτελούς επιμετρήσεως συντάσσεται
υπό του αναδόχου ίδιον επιμετρητικόν τεύχος υπογεγραμμένον παρ αυτού, όπερ εντός
μηνός από της πλήρους περαιώσεως των εργασιών του επιμετρονμένου μέρους,
υποβάλλεται εις την επιβλέπουσαν Υπηρεσίαν. Η επιβλέπουσα υπηρεσία εάν κρίνη ότι ο
ανάδοχος καθυστερή την υποβολήν τοιούτων τελικών επιμετρήσεων ορίζει δι εγγράφου
προς τούτον προθεσμίαν ουχί μείζονα του μηνός, εντός της οποίας δέον να συνταχθούν αι
τελικαι επιμετρήσεις. Η κατά τα ανωτέρω εντολή του επιβλέποντος θεωρείται αυτοδικαίως
δοθείσα άμα τη εκδόσει βεβαιώσεως περαιώσεως των έργων κατά τας διατάξεις του
άρθρου 45 του παρόντος (περαίωσις εργασιών).
3. Το κατά την προηγουμένην παράγραφον επιμετρητικόν τεύχος μνημονεύει σαφώς το
επιμετρούμενον διακεκριμένον μέρος του έργου δια συνοπτικής περιγραφής αυτού και
περιλαμβσνει πάσας τας δια το μέρος τούτο εργασίας. Το τεύχος τούτο δι` εκάστην
εργασίαν περιλαμβάνει συνοπτικήν περιγραφήν εκάστης τούτων μετ ενδείξεως του
αντίστοιχου άρθρου του τιμολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδος νέων
εργασιών, τους αναλυτικούς υπολογισμούς δια τον προσδιορισμόν της ποσότητος των
εκτελεσθέντων εργασιών και τα αναγκαία προς τούτο σκαριφήματα και διαγράμματα,
βάσει των στοιχείων απ ευθείας καταμετρήσεως των εργασιών. Δια τας αφανείς εργασίας
εις το επιμετρητικόν τεύχος τίθενται συνοπτικως αι ποσότητες των εργασιών, ως αύται
προκύπτουν εκ των κατά το άρθρον 43 του παρόντος πρωτοκόλλων αφανών εργασιών, τα
οποία συνοδεύουν την έπιμέτρησιν. Δια τας περιπτώσεις κατ` αποκοπήν πληρωνομένων
εργασιών, θέσιν τελικής επιμετρήσεως επέχει ή επιβεβαίωσις κατασκευής των εν τοις
σχεδίοις της μελέτης προβλεπομένων διαστάσεων των επί μέρους εργασιών, αι οποίαι
αποτελούν την βάσιν πραγματοποιήσεως των κατά την σύμβασιν τμηματικών πληρωμών.
4. Η επιβλέπουσα υπηρεσία ελέγχει τας υποβληθείσας επιμετρήσεις εντός τριμήνου από
της υποβολής των και επιφέρει τας ενδεδειγμένεας διορθώσεις, κοινοποιούσα εις τον
ανάδοχον αντίτυπον αυτών, υπογεγραμμένον υπο του επιβλέποντος και τεθεωρημένον υπό
του προϊσταμένου αυτής. Παρέλευσις της τριμήνου ταύτης προθεσμίας άνευ ελέγχου της
επιμετρήσεως δεν συνεπάγεται αποδοχήν ταύτης υπό της υπηρεσίας. Κατά τας δια τον
έλεγχον της επιμετρήσεως έπι τόπσυ καταμετρήσεις δύναται να παρίσταται και ο ανάδοχος.
Ο ανάδοχος πάντως υποχρεούται όπως διαθέση κατάλληλον δια τας έπι τόπου
καταμετρήσεις προσωπικόν και μέσα και όπως παράσχη κατά τον έλεγχον των
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επιμετρήσεων πάσαν πληροφορίαν έπεξηγηματικήν των υπολογισμών και των
διαγραμμάτων ή σκαριφημάτων. Εαν ή υποβληθείσα τελική επιμέτρησις δεν επιδέχεται
ευχερή διόρθωσιν ένεκα ανακριβειών, ελλείψεων ή ασυμφωνιών προς τας κατά την
σύμβασιν απαιτήσεις, επιστρέφεται προς ανασύνταξιν, τασσομένης προς τούτο σχετικής
προθεσμίας. Τοιαύτη επιστροφή δεν δύναται να γίνη μετά την παρέλευσιν δύο μηνών από
της υποβολής της επιμετρήσεως. Εις περιπτώσεις επιστροφής προς ανασύνταξιν, ή τρίμηνος
προθεσμία της παρούσης παραγράφου άρχεται εκ νέου από της επανυποβολής
της επιμετρήσεως μετά την ανασύνταξιν.
5. Εν περιπτώσει καθ` ην δεν ήθελεν υποβληθή υπό του αναδόχου εμπροθέσμως οιαδήποτε
τελική επιμέτρησις αύτη συντάσσεται υπο της υπηρεσίας, ήτις δύναται να χρησιμοποιήση
προς τούτο ιδιώτας τεχνικούς και συνεργεία, της δαπάνης καταλογιζομένης εις βάρος του
αναδόχου και εκπιπτομένης εκ της πρώτης προς τούτο πληρωμής. Η ούτω συντασσομένη
τελική επιμέτρησις κοινοποιείται εις τον ανάδοχον, επί αποδείξει, όστις δικαιούται εις
άσκησιν ενστάσεως προς τον Νομάρχην εντός ανατρεπτικής 15νθημέρον προθεσμίας από
της υπογραφής ή της εις αυτόν κοινοποιήσεως, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των
οριζομένων υπό της παρ. 6 του αρθρου 43 του παρόντος. Πορερχομένης απράκτου της
ανωτέρω προθεσμίας, ή κοινοποιηθείσα επιμέτρησις θεωρείται μη γενομένη
αποδεκτή υπό του αναδόχου. Εις περίπτωσιν μη εμπροθέσμου υποβολής υπό τσυ αναδόχου
τελικής επιμετρήσεως ή επιβλέπουσα υπηρεσία, μέχρι της παρά ταύτης συντάξεως της
επιμετρήσεως, δύναται να αρνηθή την πιστοποίησίν των σχετικών εργασιών ή μέρους
αύτων.
6. Αι επιμετρήσεις συντάσσονται με τας διαστάσεις των εργων και ποσότητας των
εργασιών, ως αύται προκύπτουν κατ` εφαρμογήν της παρ. 1 του άρθρου 30 του παρόντος.
Εαν αι ως άνω εργασίαι εξετελέσθησαν εις διαστάσεις μικροτέρας των συμβατικών
τοιούτου, γίνωνται δε αύται δεκταί υπό της υπηρεσίας, αι επιμετρήσεις συντάσσονται επί
τη βάσει των μικροτέρων αυτών διαστάσεων. Ως προς τον τρόπον επιμετρήσεως, εάν δεν
υπάρχουν ιδιαίτεροι όροι εν τη συμβάσει, αι διαστάσεις και αι ποσότητες επιμετρούνται ως
εχουν εις την πραγματίκότητα, μη επιτρεπομένου όπως λαμβάνωνται υπ` όψιν τυχόν έθιμα
ή συνήθειαι έστω και γενικώς παραδεδεγμένα.
7. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως, εντός μηνός από της εκδόσεως της κατά τας διατάξεις
του αρθρου 45 του παρόντος βεβαιώσεως περαιώσεως του συνόλου των έργων, υποβάλη
ομού μετά των τυχόν ελλείπουσων τελικών επιμετρήσεων και τελικόν συνοπτικόν
επιμετρητικόν πίνακα, υπογεγραμμένον παρ` αυτού ανακεφαλαιούνται τας ποσότητας
εργασιών πασών των τμηματικών τελικών επιμετρήσεων του έργου.
8. Εις τον τελικόν συνοπτικόν επιμετρητικόν πίνακα περιλαμβάνονται δι` έκαστον είδος
εργασίας αι αντιστοίχοι ποσότητες των επί μέρους τελικών επιμετρήσεων. Εαν ούται εχουν
ελεγχθή παρά της επιβλεπούσης υπηρεσίας, αι ποσότητες τίθενται ως διωρθώθησαν έστω
και αν εκκρεμούν περί αυτών ενστάσεις του ανοδόχου ή αιτήσεις θεραπείας. Η τοιαύτη εις
τον τελικόν συνοπτικόν επιμετρητικόν πίνακα καταχώρησις δεν αποτελεί από μέρους του
αναδόχου παραίτησιν από των νομίμως ασκηθεισών τοιούτων αιτήσεων ή ενστάσεων, ουδέ
παρέχει αυτώ δικαίωμα υποβολής των τοιούτων. Δια μη εισέτι ελεγχθείσας υπό της
υπηρεσίας επί μέρους τελικάς επιμετρήσεις ή δια τας τυχόν το πρώτον μετά του τελικού
συνοπτικού πίνακος υποβαλλομένας τοιαύτας, περιλαμβάνονται εις αντόν αι ποσότητες των
επιμετρήσεων, ως αύται συνετάγησαν, υποκείμεναι εις την μετά τον έλεγχον διόρθωσιν.
9. Μετά του τελικού συνοπτικού επιμετρητικού πίνακος υποβάλλεται υπό του αναδόχου και
παν έτερον αίτημα ούτού εκ της εκτελέσεως της συμβάσεως, εφ` όσον ο ανάδοχος δεν
εξέπεσε του δικαίώματος τούτου εξ άλλης τινός αιτίας. Μετά την υποβολήν του συνοπτικού
επιμετρητικού πίνακος μόνον δι` οψιγενείς αιτίας δύναται ο ανάδοχος να εγείρη σχετικάς
απαιτήσεις.
10. Η επιβλέπουσα υπηρεσία υποχρεούται όπως, εντός διμήνου προθεσμίας από της
υποβολής υπό του αναδόχου του τελικού συνοπτικού επιμετρητικού πίνακος, προβή εις τον
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έλεγχον και την τυχόν διόρθωσιν αυτού ως και την υπογραφήν και θεώρησιν τούτου υπό
τον επιβλέποντος και του προϊσταμένου αυτής άντιστοίχως. Η προθεσμία αύτη δεν λήγει
προ της έκπνοής της κατά την παρ. 4 του παρόντος αρθρου προθεσμιας προς έλεγχον και
διορθωσίν της τελευταίας των επί μέρους τελικών επιμετρήσεων, εφ` ων στηρίζονται αι
εγγραφαί του τελικού συνοπτικού επιμετρητικού πίνακος.
11. Αν ο δήμος ή η κοινότης παρέδωσεν υλικά εις τον ανάδοχον, αναγράφονται εις τον
τελικόν συνοπτικόν επιμετρητικόν πίνακα, βάσει των σχετικών πρωτοκόλλων, αι καθ`
έκαστον ποσότητες τούτων, αι δικαιολογούμεναι ως αναλωθείσαι ή ενσωματωθείσαι εις το
έργον, υπολογιζόμεναι βάσει της αναλύσεως τιμών των αντιστοίχων μονάδων εργασίας και
των ποσοτήτων αυτών. Ομοίως αναγράφονται τα τυχόν πλεονάσαντα υλικά βάσει του
πρωτοκόλλου καταγραφής τούτων.
12. Προκειμένου περί εργου ή προμηθείας εκτελεσθέντος δι` αυτεπιστασίας
(απολογιστικώς) υπό τον δημάρχου ή προέδρου κοινότητος, ή επιβλέπουσα ύπηρεσια
συντάσσει, υπογράφει και θεωρεί τας τελικάς επιμετρήσεις και τον τελικόν συνοπτικόν
επιμετρητικόν πίνακα κατά τ` ανωτέρω και εντός των κατά τας παραγράφους του παρόντος
αρθρου προθεσμιών. Εν περιπτώσει καθ` ην, εντολή του εκτελούντος τα έργα δημάρχον ή
προέδρου κοινότητος, εχουν εφαρμοσθή διαστάσείς ή ποσότητες ανώτεραι ή κατώτεραι
των υπό της μελέτης ή υπό της υπηρεσίας καθορισθεισών εξετελέσθησαν άλλαι εργασίαι εν
αγνοία της υπηρεσίας, αναγράφεταί τούτο εις τας παρατηρήσεις, ως και το τεχνικώς
ενδεδείγμένον ή παραδεκτόν αυτών ή μη υπο της υπηρεσίας. Ομοίως αναγράφονται τα
τυχόν πλεονάσαντα υλικά, βάσει του πρωτοκόλλου καταγραφής αυτών.
13. Η θεώρησις των τελικών επιμετρήσεων και του τελικού συνοπτικού επιμετρητικού
πίνακος υπό του Προϊσταμένου της επιβλεπούσης υπηρεσίας έχει την έννοια ότι έχουν
καλώς από συμβατικής πλευράς.
Αρθρον 45.
Βεβαίωσις περαιώσεως εργασιών.
1. `Αμα τη λήξει των προθεσμιών περαιώσεως του συνόλου των εγκρίθεισών εργασιών της
εργολαβίας ο επιβλέπων διενεργεί κατ` αίτησιν του αναδόχου ή και οίκοθεν έλεγχον των
έργων προς διαπίστωσιν του ότι ταύτα έχουν περαιωθή και υποστή ικανοποιητικώς πάσαν
κατά την σύμβασιν δοκιμασίαν και υποβάλλει πρός την Τεχνικήν Υπηρεσίαν σχετικήν
έκθεσιν. Εν περιπτώσεί καθυστερήσεως ή εκθεσίς περιλαμβάνει συγκεκριμένως τας κατα
την λήξιν της προθεσμίας εναπομένουσας προς εκτέλεσιν εργασίας.
2. Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας εκδίδει βεβαίωσιν περί της εμπροθέσμου
περαιώσεως, δυνάμενος προς τούτο να διενεργήση επιθεώρησιν. Η βεβαίωσις περι της
εμπροθέσμου εκτελέσεως δεν εξομοιούταί προς παραλαβήν των έργων, ήτις διενεργείται
πάντοτε συμφώνως προς τας οικείας διατάξεις τον παρόντος.
3. Εαν κατά την διαδικασίαν βεβαιώσεως παραιώσεως των εργοσιών διαπιστωθούν
επουσιώδεις μόνον ελλείψεις μη επηρεάζουσαι την λειτουργικότητα του έργου, ο
Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας διά διαταγής του προς τον ανάδοχον καθορίζεί τας
επισημανθείσας ελλείψεις και τάσσει εύλογον προθεσμίαν αποκαταστάσεως αυτών. `Εν τη
περιπτώσει ταύτη ή βεβαίωσις εμπροθέσμου εκτελέσεως εκδίδεται μετά την διαπίστωσιν
της εμπροθέσμου αποκαταστάσεως των ελλείψεων.
4. `Εαν κατά την κρίσιν του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας αι διαπιστωθείσαι
ελλείψεις είναι τοιαύται, ώστε να μη καθίσταται δυνατή ή να ειναί πλημμελής ή λειτουργία
τον εργου ή εάν δεν επεραιώθησαν εμπροθέσμως υπο του αναδόχου αι κατά τας διατάξεις
της προηγουμένης παρίχγράφου εργασίαι αποκαταστάσεως επουσίωδών ελλείψεων, ο
Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσιας κοινοποιεί εις τον ανάδοχον πίνακα των
βεβαιωθεισών ελλείψεων. Η κοινοποίησις του κατά τα ανωτέρω πίνακος εις τον ανάδοχον
επέχει θεσίν της υπό των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 50 του παρόντος ειδικής
προσκλήσεως. Μετά πάροδον απράκτων δέκα ημερών από της κοινοποιήσεως του ως άνω
πίνακος ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος κατά τας διατάξεις του αρθρου 50 του παρόντος.
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5. `Αμέσως μετά την έκδοσιν υπό του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας της
βεραιώσεως περαιώσεως του έργου γίνεται καταμέτρησις υπό του επιβλέποντος των τυχόν
πλεονασάντων υλικών των ανηκόντων εις τον δήμον ή κοινότητα, άτινα παραδίδονται εις το
εξουσιοδοτημένον προς τούτο υπάλληλον του δήμου ή της κοινότητας και καταχωρούνται
εις το βιβλίον αποθήκης. Η παράδοσις γίνεται δια συντάξεως εις τετραπλούν σχετικού
πρωτοκόλλου καταγραφής των υλικών τούτων υπογραφομένου υπο του επιβλέποντος, του
παραλαβόντος και του αναδόχου ή εάν το έργον ή η προμήθεια εκτελήται απ` εύθειας υπό
του δημάρχου ή προέδρου κοινότητος, υπο τούτου.
Άρθρον 46.
Πλημμελής κατασκευή των έργων - Κακοτεχνίαι.
1. Αν κατά την διάρκειαν της εκτελέσεως των έργων και μετ` αυτήν μέχρι της οριστικής
παραλαβής, ή επιβλέπουσα υπηρεσία κρίνη ότι υπάρχουν τμήματα πλημμελώς
κατεσκευασμένα, δικαιούται όπως, συντάσσσουσα πρωτόκολλον περί του ειδους και της
εκτάσεως της κακοτεχνίας και κοινοποιούσα τούτο έπι αποδείξει εις τον εργολάβον, καλέση
αυτόν ίνα, εντός ευλόγου προθεσμίας, προβή εις την καταστροφήν των ως κακοτέχνων
κρινομένων τμημάτων, ως και έκεινων ων ή καταστροφή ειναί επιβεβλημένη δια την
επανόρθωσιν της κακοτεχνίας και την ανακατασκευήν αυτών δια δοκίμων υλικών κατά τους
κανόνας της τέχνης και συμφώνως προς τους συμβατικούς ορους και υποχρεώσεις ή καθ`
ους ήθελε τάξει εγγράφως ή επιβλέπουσα το έργον υπηρεσία, των σχετικών δαπανών
βαρυνουσών τον εργολάβον.
2. Εαν πρόκειται περί μη εμφανών μερών του έργου, ο εργολάβος υποχρεούται εις την ανευ
αντιρρήσεως καταστροφήν, παρουσία της υπηρεσίας. Η κακοτεχνία θεωρείται ως
πραγματική, αν ή καταστροφή ενεργηθή εν απουσία της υπηρεσίας υπό του εργολάβου.
3. `Εαν πρόκειται περι εμφανών τμημάτων του έργου ή περί των κατόπιν καταστροφής
εμφανών γενομένων, ο δε εργολάβος αμφισβητή την κακοτεχνιαν, υποχρεούται οπώς, εντός
ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε ημερών από της κοινοποιήσεως της σχετικής προσκλήσεως
εις την πρώτην περίπτωσιν ή από της, παρουσία της υπηρεσίας καταστροφής εις την
δευτέραν, υποβάλη εγγράφως τας αντιρρήσεις του υπό τύπον ενστάσεως προς τον
Νομάρχην, όστις αποφαίνεται εντός διμήνου, μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου
Δημοσίων Εργων, δυναμένου να ενεργήση αύτοψιαν διενεργουμένην παρ` ολοκλήρου του
Συμβουλίου ή τεχνικού μέλους αυτού. Η υποβολή ενστάσεως συνεπάγεται αναστολήν
εκτελέσεως της διαταχθεισης αποκαταστάσεως των πλημμελειών μέχρις εκδόσεως της έπι
ταύτης αποφάσεως του Νομάρχου ή της τυχόν προ ταύτης ανακλήσεως υπό του αναδόχου
της ενστάσεώς του. Εκ της υποβολής αιτήσεως θεραπείας πρός τον Υπουργόν Εσωτερικών
κατα της αποφάσεως τον Νομάρχου έπι της ενστάσεως δεν αναστέλλεται η εφαρμογή της
παρ. 5 του παρόντος.
4. Εν τη περιπτώσει καθ` ην δεν ήθελεν αποδειχθή ή κακοτεχνία, ο εργολάβος αποζημιούται
δια τας δαπάνας καταστροφής και ανακατασκευής των έργων, έπι τη βάσει των συμβατικών
τιμών, εφ` όσον αι εργασίαι εγένοντο κατά την διάρκειαν της εκτελέσεως των έργων, ως
επίσης αποζημιούται και δια πάσαν τυχόν προσγενομένην αυτώ ζημίαν εκ της ανακοπής της
πρόοδου των εργασιών ή οπωσδήποτε άλλως, μεν απόφασιν του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου έγκρινομένην υπό του Νομάρχου. Εάν όμως ή κατεδάφισις διετάχθη μετά την
αποπεράτωσιν των εργασιών, ο εργολάβος αποζημιούται μόνον δια τας δαπάνας
κατεδαφίσεως και ανακατασκευής των έργων βάσει νέων τιμών κανονιζομένων μεταξύ του
επιβλέποντος και του εργολάβου κατά τας διατάξεις του άρθρου 40 του παρόντος.
Προκειμένου περί ηλεκτρομηχανολογικών έργων ή εγκαταστάσεων θεωρείταί κακοτεχνία, ή
μη εκπλήρωσις δια μηχάνημά τι ή συσκευήν των συμβατικών υποχρεώσεων εν γένει. Εν τη
περιπτώσει ταύτη αντί της κατεδαφίσεως, νοείται ή αποσυναρμολόγησις και ο εν συνεχεία
ενδεδειγμένος έλεγχος, εξ ου θέλει διαπιστωθή ή υπό την ανωτέρω έννοιαν κακοτεχνία.
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5. `Εαν ο εργολάβος αρνηθή να προβή εις την κατεδάφισιν των κακοτέχνων τμημάτων του
εργου ή αποσυναρμολόγησιν, ή υπηρεσία προβαίνει εις την κατεδάφισίν,
αποσυναρμολόγησιν, άντικαταστασιν ως και εις την αποκατάστασιν των πλημμελειών καθ`
οιονδήποτε τρόπον, προκειμένου υπ` αύτης, εις βάρος και δια λογαρίασμόν του αναδόχου,
δυναμένων να εφαρμοσθώσιν άμα και των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, περί
εκπτώσεως του άναδόχου.
6. `Εφ όσον τα εκ της κακοτεχνίας ελαττώματος δεν επηρεάζουν την στερεότητα του εργου
και εφ όσον είναι αισθητικώς ανεκτά, ή επιβλέπουσα υπηρεσία προβαίνει δια τον
πρωτοκόλλου κακοτεχνίας εις περικοπήν της τιμής των κατοτέχνων εργασιών, καθ` ο ήθελε
κρίνει ποσοστόν, δικαιουμένου του εργολάβου να θέση το ζήτημα τούτο μόνον υπό την
κρίσιν της επιτροπής παραλαβής.
7. Εαν κατά την οριστικήν παραλαβήν των έργων ήθελεν αποκαλυφθή κατοτεχνία,
προτείνεται περικοπή των τιμών υπό της επιτροπής εις τας περιπτώσεις της προηγουμένης
παραγράφου ή η παραλαβή αναβάλλεται και εφαρμόζονται αι κατά τα ανωτέρω περί
κακοτεχνίας διατάξεις. Αι προθεσμίαι συντελέσεως της παραλαβής παρατείνονται εν τη
περιπτώσει ταύτη αναλόγως.
8. Διά την στερεότητα του έργου και την δι` αυτήν ευθύνην του εργολάβου μετά την
οριστικήν παραλαβήν ισχύουν και διατάξεις του Αστικού Κώδικος.
9. Εις περιπτώσεις κατασκευής ελλειμματικής ή αδοκίμου ως προς τα προβλεπόμενας υπό
της μελέτης και της συμβάσεως υλικά ή αυθαιρέτου παραβάσεως της εγκεκριμένης μελέτης
προς ίδιον όφελος του εργολάβου, προκαλείται υπό της επιβλεπούσης υπηρεσίας ή δίωξις
τούτου κατά τας περί απάτης διατάξεις του Ποινικού Κώδικος. Διαπιστουμένων των
ανωτέρω παραβάσεων υπό της υπηρεσίας, δύναται ο Νομάρχής, να εκδώση πράξιν
καταλογισμού εις βάρος του εργολάβου, του καταλογισθέντος ποσού εισπραττομένου κατά
τας περι εισπράξεως δημοτικών και κοινοτικών εσόδων διατάξεις υπέρ του οικείου δήμου ή
κοινότητος.
Άρθρον 47.
Βλάβαι εις τα έργα εξ υπαιτιότητος του αναδόχου.
Ο ανάδοχος εις ουδεμίαν δικαιούται αποζημίωσιν παρά του κυρίου του εργου δι
οιανδήποτε βλάβην επερχομένην εις τα έργα, δι` οιανδήποτε φθοράν ή απώλειαν υλικών
και δι οιανδήποτε εν γένει ζημίαν αυτού, οφειλομένας είτε εις αμέλειαν, απρονοησίαν ή
ανεπιτηδειότητα αυτού ή του εν γένει προσωπικού του, είτε εις μη χρήσιν των καταλλήλων
μέσων, είτε εις οιανδήποτε ετέραν αιτίαν, πλην των εν άρθρω 48 του παρόντος
περιπτώσεων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήση τας ούτω βαρυνούσας αυτόν
βλάβας ιδίαις αύτου δαπάναις. Ωσαύτως, ουδεμιάς δικαιούται αποζημιώσεως δι`
οιανδήποτε βλάβην, φθοράν ή απώλειαν, επελθούσαν εις χρόνον πέραν του συμβατικού
τοιούτου, εντός του οποίου θα έδει να είχον τα έργα περαιωθή και παραληφθή, εφ` όσον ή
βλάβη, φθορά ή απώλεια οφείλεται εις το ότι τα έργα ήσαν ημιτελή.
Άρθρον 48.
Βλάβαι εξ ανωτέρας βίας - Θεομηνία.
1. Εν περιπτώσει ζημιών, επελθουσών εξ ανωτέρας βιας, εις τα εν εκτελέσει έργα ή εις τα
εισκομισθέντα εις τα εργοτάξια δόκιμα υλικά ή και εις τας εγκαταστάσεις και μηχανήματα
του αναδόχου, ούτος δικαιούται δι αναφοράς του, υποβαλλομένης εντός δέκα ημερών αφ
ης επήλθεν ή ζημια εις τον δήμαρχον ή πρόεδρον κοινότητος εν τη περιφερεία του οποίου
εκτελείται το έργον και εις τον προϊστάμενον της επιβλεπούσης υπηρεσίας να αναφέρη τον
χρόνον καθ` ον εγένοντο αι ζημίαι την αιτίαν εξ ης προήλθον, το είδος και την έκτασιν
αυτών και την απαιτουμένην προς επανόρθωσιν δαπάνην. Η ως άνω προθεσμία ορίζεται
μηνιαία, εφ` όσον επήλθε ζημία έπι έργων εκτελεσθέντων, αλλά μη παραληφθέντων
προσωρινώς ή οριστικώς. Η αναφορά τον αναδόχου υποβάλλεται εντός πέντε ημερών πορά
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της επιβλεπούσης τα έργα υπηρεσίας εις τον Νομάρχην, όστις συνιστά αμέσως επιτροπήν εξ
ενός ανωτέρου υπαλλήλου της Δ/νσεως Εσωτερικών της Νομαρχίας και ενός ή δύο τεχνικών
δημοσίων υπαλλήλων. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο κατά βαθμόν ανώτερος και επί
ισοβάθμων ο αρχαιότερος.
2. Η επιτροπή υποχρεούται όπως, εντός δέκα ημερων, μεταβή επι τόπου του εργου και,
παρουσία του επιβλέποντος τα έργα μηχανικον και του εργολάβου, καλουμένου εγγράφως
όπως παραστή, συντάξη πρωτόκολλον θεομηνίας, εις ο αναγράφεται το ειδος και το
μέγεθος της ζημίας, ως διαπιστούται αύτη υπό της επιτροπής κατά την ημέραν της επί
τόπου μεταβάσεώς της, ή αιτία εις ην οφείλεται ή ζημία, ή τυχόν υπαιτιότης του εργολάβου
και ή απαιτουμέγη δαπάνη προς επανόρθωσιν της ζημίας και αποκατάστασιν της
στερεότητος, αρτιότητος και εμφανίσεως του εργου, ή αξία των τυχόν καταστραφέντων
υλικών ως και ή αξία των καταστραφέντων ή υποστάντων ζημίαν εγκαταστάσεων και
μηχανημάτων. `Η δαπάνη αύτη εκτιμάται, προκειμένου περί καταστροφής πλήρως
συντελεσθεισών εργασιών, βάσει επιμετρήσεως και των σχετικών τιμών μονάδος του
ισχύοντος τιμολογίου, προκειμένου δε περί ημιτελών εργασιών και δοκίμων υλικών επί τη
βάσει των βασικών τιμών του αυτού τιμολογίου και εκτιμήσεως του μεγέθους ή ποσότητος
κατά την κρίσιν της επιτροπής και προκειμένου περί ζημίας εις τας εγκαταστάσεις και
μηχανήματα βάσει τρεχουσών τιμών. Εις περίπτωσιν καθ` ην, καθίσταται δυσχερής ή
ανέφικτος ή επιμέτρησις των προξενηθεισών ζημιών, δύναται η επιτροπή να προτείνη δια
του πρωτοκόλλου θεομηνίας, την διενέργειαν της αποκαταστάσεως τούτων εν όλω ή εν
μέρει απολογιστικώς υπό του αναδόχου. Αν η επιτροπή επί της θεομηνίας διαπιστώση, εν
τη επελθούση ζημία, αμέλειαν ή γενικώς υπαιτιότητα του εργολάβου, γνωματεύει περί του
εις βάρος του καταλογιστέου ποσοστού εκ της άνω δαπάνης ή ουδεμίαν αναγνωρίζει
αποζημίωσιν εις τούτον.
3. Το πρωτόκολλον θεομηνίας, προσυπογραφόμενον και υπό του εργολάβου υποβάλλεται
εις τον Νομάρχην και τον δήμαρχον ή πρόεδρον κοινότητος, καθιστάμενου εκτελεστόν
επιφυλασσομένων των διατάξεων της επομένης παραγράφου.
4. Αρνουμενου του εργολάβου να προσυπογράψη το πρωτόκολλον κοινοποιείται τούτο έπι
αποδείξει αυτώ παρά του Νομάρχου δια της αστυνομικής αρχής. `Ο εργολάβος δικαιούται
όπως, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε ημερών από της κοινοποιήσεως αυτώ του
πρωτοκόλλου θεομηνίας ή από της μετ` επιφυλάξεως υπογραφής αυτού, υποβάλη τας
αντιρήσσεις του υπό τύπον ενστάσεως προς τον Νομάρχην, όστις αποφαίνεται σχετικώς.
Κατά της αποφάσεως του Νομάρχον χωρεί αίτησις θεραπείας. Μέχρις εκδόσεως της
αποφάσεως επί αιτήσεως θεραπείας, ο ανάδοχος υποχρεούται εις την εκτέλεσιν των
εργασιών αποκαταστάσεως της θεομηνίας, αποζημιούμενος επί τη βάσει της αποφάσεως
του Νομάρχου. Η ούτω καθορισθείσα οριστικώς δαπάνη δια την αποκατάστασίν των
ζημιών, καταβάλλεται τω εργολάβω καθ` ο μέρος δεν υφίσταται υπαιτιότης αυτού δια τας
επελθούσας ζημίας και εφ όσον δεν έχουν πιστοποιηθή και πληρωθή αυτώ αι σχετικαί
εργασίαι, άλλως ή καταβολή γίνεται άμα τη παρ αύτον αποκαταστάσει των ζημιών. Το
τελικώς καταβλητέον ποσόν αναγράφεται του λοιπού εις τους εκδοθησομένους
λογαριασμούς και περιλαμβάνεται εις την τελικήν επιμέτρησιν, το πρωτόκολλον παραλαβής
και τον εξοφλητικόν λογαριασμόν. Η καθορισθείσα αποζημίωσις λόγω θεομηνίας,
καταβάλλεται εις τον εργολάβον παρά του δήμου ή κοινότητος, εις βάρος της οικείας
πιστωσεως του εργου.
5. Προκειμένου περί ζημιών επελθουσών εξ ανωτέρας βίας εις έργον εκτελούμενον απ
ευθείας υπο του δημάρχου ή προέδρου κοινότητος υποχρεούται ούτος όπως δι`αναφοράς
του υποβαλλομένης εις τον Νομάρχην, εντός πέντε ημερών, αφ ης επήλθεν ή ζημία
αναφέρη τον χρόνον καθ` ον έγινε ή ζημία, την αιτίαν εξ ης προήλθε, το είδος και την
έκτασιν αυτής. Αμα τη λήψει της αναφοράς ακολουθεί ή κατά τας παραγράφους 2, 3, 4 και
5 του παρόντος άρθρου διαδικασία διαπιστώσεων των ζημιών συντάξεως και υπογραφής
πρωτοκόλλου οριστικοποίησις αυτού συνέχίσις, περάτωσις και παραλαβή του εργου με την
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διαφοράν ότι αντί του εργολάβου υπογράφει και είναι υπεύθυνος ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος
της κοινότητος.
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται εις την εκτέλεσιν των διατασσομένων προς αποκατάστασιν της
βλάβης εργασιών. Ο προϊστάμενος της επιβλεπούσης τεχνικής `Υπηρεσίας, εάν εκ της
προξενηθείσης βλάβης εις τα έργα δημιουργήται κίνδυνος δια την ασφάλειαν προσώπων ή
σημαντικών ζημιών τρίτων ή περαιτέρω σημαντικής βλάβης των έργων, προς αποτροπήν
κατά το δυνατόν του κινδύνου τούτου, δύναται να διατάξη και προ της υποβολής, εισέτι
της, κατά τας διατάξείς της παρ, 1 του παρόντος αρθρου αναφοράς του αναδόχου την
κατασκευήν, εν τω μέτρω του δυνατού προσφορών προς τούτο έργων, έστω και άν ταύτα
δεν αποτελούν αντικείμενον της μετά του αναδόχον συναφθείσης συμβάσεως. `Η περί
τούτων διαταγή μνημονεύει απαραιτήτως τας διατάξεις της παρούσης παραγράφου και
κοινοποιείται εις τον δήμον ή την κοινότητα και τον Νομάρχην. `Ο ανάδοχος υποχρεούται
όπως προβή εις την κατασκευήν των διατασσομένων εργασιών ανευ χρονοτριβης διαθέτων
προς τούτο άπαν το δυναμικόν της οργανώσεώς του. Ο προϊστάμενος της Τεχνικής
`Υπηρεσίας, δύναται όπως, επί τη διαπιστώσει ανεπαρκείας της οργανώσεως του αναδόχου
δια την αποτελεσματικήν αντιμετώπισιν των κινδύνων, εγκρίνη την κατασκευήν μέρους ή
και του συνόλου των διατασσομένων εργασιών δι οιουδήποτε προσφόρου τρόπου. Απασαι
αι δαπάναι δια την εκτέλεσιν των ανωτέρω εργασιών καταβάλλονται εκ των δια την
κατασκευήν του εργου διατιθεμένων πιστώσεων και βαρύνουν τελικώς τον κύριον τον
εργου, δήμον ή κοινότητα, εκτός αν δια της κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου
διαδικασίας ήθελον καταλογισθή εν όλω ή εν μέρει εις βάρος του αναδόχου ως υπαιτίου
δια την προξενηθείσαν βλάβην εις τα έργα.
7. Η εκτέλεσις των εργασιών αποκαταστάσεως βλαβών εξ ανωτέρας βίας δύναται να
δικαιολογήση παράτασιν των προθεσμιών εκτελέσεως των εργασιών κατ` εύλογον χρονικόν
διάστημα.
8. Η αποζημίωσις βλαβών εξ ανωτέρας βίας δεν λαμβάνεται υπ` όψιν δια τον υπολογισμόν
των κατά τας παρ. 3 και 4 του άρθρου 41 του παρόντος διατάγματος ποσοστών αυξήσεως
των εργασιών του άναδόχου.
Άρθρον 49.
Βλαβαί εξ άλλων αιτιών.
1. `Η διαδικασία του προηγουμένου αρθρου έφαρμόζεται αναλόγως και προς καθορισμόν
της αποζημιώσεως τον αναδόχου και δια τας τυχόν εκτελεστέας εργασίας αποκαταστάσεως
ή προλήψεως κινδύνων και επί περιπτώσεων καθ` ας αι επενεχθείσαι βλάβαι οφείλονται
εις υπαιτιότητα του κυρίου του εργου δήμου ή κοινότητος.
2. Δια βλάβας οφειλομένας εις χρήσιν του εργου παραδοθέντος προς τούτο υπό του
αναδόχου εις τον κύριον του εργου δήμον ή κοινότητα προ της παραλαβής κατά τας
διατάξεις του αρθρου 38 του παρόντος ονδεμίαν ευθύνην φέρει ο ανάδοχος.
Άρθρον 50.
`Εκπτωσις του Αναδόχου.
1. Οσάκις ο ανάδοχος δεν συμμορφούται προς τας υποχρεώσεις αυτού, τας απορρέουσας
εκ της συμβάσεως και των διατάξεων του παρόντος ή προς τας εντός των ορίων των
διατάξεων τούτων διδομένας αυτώ εγγράφως υπό της επιβλεπούσης Τεχνικής Υπηρεσίας
διαταγάς, καλείται δι` ειδικής προσκλήσεως του προϊσταμένου της υπηρεσίας παρ` ης
επιβλέπονται τα έργα ή προκειμένου περί προμηθειών, εργασιων και μεταφορών υπό του
δημάρχου ή προέδρου κοινότητος, άπαιραιτήτως υπομιμνησκούσης τας διατάξεις του
παρόντος άρθρου, ίνα εντός ευλόγου προθεσμίας, πάντως ουχί ελάσσονος των δέκα
ημερών, συμμορφωθή προς τας υποχρεώσεις του ή τας αρμοδίως δοθείσας αυτώ
έγγράφως διαταγάς. Εις περίπτωσιν καθ` ην αξιούται ή λήψις μέτρων προς αποτροπήν
προφανών κινδύνων, περί ων το άρθρον 48 παρ. 6 του παρόντος, ή τασσομένη προθεσμία
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δύναται να είναι και μικροτέρα των 10 ημερών. Η ειδική πρόσκλησις και αι δια ταύτης
τιθέμεναι προθεσμίαι δεν ανατρέπουν τας εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του αναδόχου
δια την εμπρόθεσμον εκτέλεσιν των έργων ή τμημάτων αυτών και τας εκ της υπερβάσεως
των προθεσμιών συνεπείας. Ειδική πρόσκλησις , κατά τα ανωτέρω, δύναται να σταλή προς
τον ανάδοχον, καθ` όλην την διάρκειαν ισχύος της συμβάσεως και μέχρι της εγκρίσεως του
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.
2. `Εαν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθή προς την ειδικήν ως άνω διαταγήν εντός της
ταχθείσης προθεσμίας, το δημοτικόν ή κοινοτικόν συμβούλιον εισηγήσει του προϊσταμένου
της επιβλεπούσης υπηρεσίας κοινοποιουμένης και εις τον νομάρχην, κηρύσσει αύτον
έκπτωτον και διατάσσει την παύσιν των εργασιών.
3. Η απόφασις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου κοινοποιείται επί αποδεικτικώ εις
τον ανάδοχον και υποβάλλεται εις τον Νομάρχην προς έγκρισιν, μετά του ανωτέρω
αποδεικτικού. `Ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλη ένστασιν εις τον Νομάρχην εντός
ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα ημερών από της εις αυτόν επιδόσεως της αποφάσεως του
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Ο Νομάρχης αποφαίνεται επί της εν λόγω αποφάσεως
και της τυχόν ενστάσεως του αναδόχου, μετά την παρέλευσιν της ανωτέρω προθεσμίας των
δέκα ημερών και μετά γνώμην του αρμοδίου τεχνικού συμβουλιου. Η απόφασις του
Νομάρχου κοινοποιείται, έπι αποδείξει, δι εγγράφου του προϊσταμένου της επιβλεπούσης
υπηρεσίας εις τον ανάδοχον, καλούμενον συγχρόνως εις περίπτωσιν απορριψεώς της
ενστάσεως αυτού ίνα προβή εις άμεσον παύσιν των εργασιών και παραστή εις ωρισμένον
τόπον και χρόνον δια την επιμέτρησιν των εκτελεσθεισών εργασιών και των εν τοις
εργοταξίοις δοκίμων και χρησίμων δια την εκτέλεσιν των έργων υλικών. Δια την σύνταξιν
της επιμετρήσεως εν τη περιπτώσει ταύτη και την εξέτασιν τυχόν επ αυτής διαφωνιών του
αναδόχου εφαρμόζονται τα οριζόμενα υπό της παρ. 5 του άρθρου 44 του παρόντος.
4. Δια πάσαν επενεχθείσαν ζημίαν εις τον δήμον ή την κοινότητα εκ της αρνήσεως ή
παραλείψεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου να άποφασιση την κήρυξιν εκπτώτου
του αναδόχου, τα μέλη τούτου ευθύνονται αστικώς και πειθαρχικώς, κατά τας διατάξεις του
δημοτικού και κοινοτικού κώδικος και του παρόντος διατάγματος, μη αποκλειομένης και της
ποινικής διώξεως δια παράβασιν καθήκοντος.
5. Ο ανάδοχος, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δυο μηνών από της, εις αυτόν
κοινοποιήσεως της επί της εκπτώσεως αποφάσεως του Νομάρχου και εφ όσον έχει
προηγηθη υποβολή εμπροθέσμου ενστάσεως υπ` αυτού, δύναται να υποβάλη αίτησιν
θεραπείας κατ` αυτής. Η απορριπτική απόφασις του Υπουργού των Εσωτερικών έπι της
αιτήσεως θεραπείας του αναδόχου κοινοποιείται και εις το Υπουργείον Δημοσίων `Εργων.
6. Η περι εκπτώσεως απόφασις του Νομάρχου κοινοποιείται γποχρεωτικώς εις το
Υπονργείον Δημοσίων `Εργων και εις την οικείαν Περιφερειακήν Επιθεώρησιν Δημοσίων
Εργων.
7. Εν περιπτώσει εκπτώσεως του αναδόχου στερείται ούτος του δικαιώματος αναλήψεως,
καθ` οιονδήποτε τρόπον, εκτελέσεως δημοτικών και κοινοτικών έργων, προμηθειών ή
μεταφορών, κατά τας περι πειθαρχικής ευθύνης των εργοληπτών κειμένας διατάξεις του
Υπουργείου Δημοσίων Εργων. Προκειμέγου περι μη πτυχιούχων έργολαβων, δια της περι
εκπτώσεως αυτών αποφάσεως του Νομάρχου καθορίζεται και ο χρόνος στερήσεως του
δικαιώματος αναλήψεως της εκτελέσεως δημοτικών ή κοινοτικών έργων, προμηθειών κ.λπ.
όστις δεν δύναται να είναι μικρότερος τον εξαμήνου και μεγαλύτερος του έτους.
8. `Η συνέχισις των λόγω εκπτώσεως του αναδόχου διακοπεισών εργασιών γίνεται μετά την
παρέλευσιν απράκτου της τασσομένης προθεσμίας προς άσκησιν ενστάσεως είτε μετά την
έκπτωσιν απορριπτικής επ αυτής αποφάσεως του Νομάρχου και δι` ας ποσότητας και είδη
εργασίας οντος ήτο υπόχρεως, ενεργείται δε κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου, εγκρινομένης υπό του Νομάρχου, δια νέου διαγωνισμού και εν
επειγούση ανάγκη καθ`οιονδήποτε τρόπον εις βάρος και δια λογαριασμόν αυτού. Αν ή
δαπάνη αποβή μεγαλυτέρα της υπό τον συμβατικον προϋπολογισμού προβλεπομένης, ή
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διαφορά κρατείται, εκ των οφειλομένων τω αναδόχω εκ της αυτής ή ετέρας εργολαβίας, ή
εκ του προϊόντος καταπτώσεως των εγγυήσεων, εν περιπτώσει δε ανεπαρκείας τούτων
επιφυλάσσεται τω εργοδότη το δικαίωμα εισπράξεως των δαπανηθέντων κατά τας περί
εισπράξεως των δημοτικών και κοινοτικών εσόδων ισχυούσας διατάξεις. Ο τοιούτος εις
βάρος του εκπτώτου αναδόχον διακανονισμός, γίνεται δια τας εργασίας δια τας οποίας ήτο
υπόχρεως ο ανάδοχος κατά την σύμβασιν, ως αύτη είχε τροποποιηθή μέχρι της κηρύξεως
της εκπτώσεως και καθ` ο μέτρον αύται εκτελεσθούν εντός προθεσμίας ίσης προς την
ολικήν προθεσμιαν αποπερατώσεως της αρχικής συμβάσεως, αρχομένης από της
κοινοποιήσεως της περί εκπτώσεως αποφάσεως του Νομάρχου. Εαν ή δαπάνη εκτελέσεως
αποβή μικροτέρα της βάσει των τιμών της εκπτώτου εργολαβίας τοιαύτης, ή διαφορά
προσκτάται υπό του Δήμου ή της κοινότητος.
9. Η νέα εργολαβία δια την συνέχισιν των λόγω εκπτώσεως του αναδόχου διακοπεισών
εργασιών, καταρτίζεται βάσει των αυτών συμβατικών τευχών των δρων της κηρυχθείσης
εκπτώτου εργολαβίας,διέπεται δε από τους εξής ειδικωτέρους ορους :
α) `Η διακήρυξις περιλαμβάνει μνειαν των ειδικών διατάξιων της παρούσης παραγράφου,
αναφέρεται κατά τας λοιπά εις τα συμβατικά τεύχη της εκπτώτου εργολαβίας και τον κατά
τα ανωτέρω ενδεικτικόν προϋπολογισμόν και τάσσει τας νέας προθέσμιας εκτελέσεως
έργου.
β) Η σύμβασις καταρτίζεται με ενδεικτικόν μόνον προυπολογισμόν ο οποίος προκύπτει εκ
των ποσοτήτων εργασιών της παλαιάς εργολαβίας ως αύται διεμορφώθησαν δια του
τελευταίου εγκεκριμένου συγκριτικού πίνακος αυτής, μετ` άφαιρεσιν των ποσοτήτων των
εκτελεσθεισών εργασιών, αι οποίαι περιλαμβάνονται εις τον τελευταίον συνταγέντα δια την
μεν εργολαβίαν λογαριασμόν. Ημιτελείς εργασίαι, πιστοποιημένα υλικά, εργασίαι με
προσωρινάς τιμάς αμελούνται, συνεκτιμώμεναι εις κονδύλιον απροβλέπτων. Αι προς
εκτέλεσιν υπο της νέας εργολαβίας ποσότητες εργασιών προσδιορίζονται οριστικώς μετά
την επιμέτρησιν των εργασιών της εκπτώτου εργολαβίας, κατά τα κατωτέρω.
γ) `Αμα τη καταρτισει της συμβάσεως της προς συνέχισιν των εργασιών νέας εργολαβίας και
άνεξαρτήτως προς την εγκατάστασιν ταύτης καλούνται εντός τασσομένης προθεσμίας ουχί
μείζονος των δέκα πέντε ημερών τόσον ο έκπτωτος ανάδοχος, όσον και ο νέος ανάδοχος δια
την από κοινού και εν συμπράξει μετά της υπηρεσίας έναρξιν επιμετρήσεως των
έκτελεσθεισων υπό της εκπτώτου εργολαβίας εργασιών ή δια την επαλήθευσιν της τυχόν
συνταχθείσης ήδη τοιαύτης. Η σύνταξις ή επαλήθευσις της επιμετρήσεως γίνεται υπο των
λοιπών μερών έστω και εάν ο εις των κληθέντων εργολάβων ή και αμφότεροι δεν
προσέλθουν ή αρνηθούν την σύμπραξιν ή την υπογραφήν της σχετικής επιμετρήσεως. Εις
την τελευταίαν ταύτην περιπτωσιν αύτη συντάσσεται έστω και υπό μόνης της υπηρεσίας
και κοινοποιείται εις το μη συμπράξαν ή μη συμπράξαντα μέρη. Η επιμέτρησις ή
επαλήθευσις ολοκληρούται εντός διμήνου. Η ούτω καταρτιζομένη επιμέτρησις επέχει κατά
πάντα θέσιν τελικής επιμετρήσεως δια την έκπτωτον εργολαβίαν δια την νέαν δε
εργολαβίαν επέχει θέσιν πινακος απογραφής των παρά ταύτης παραλαμβανομένων
πλήρων ή ημιτελών εργασιών ή επί τόπου των έργων υλικών, βάσει τον οποίον
οριστικοποιούνται εν καιρώ αι υπό ταύτης εκτελεστέαι εργασίαι δια συγκριτικού πίνακος
οριστικοποιούνται τας ποσότητας του ενδεικτικού προϋπολογισμού βάσει τον οποίου
εδημοπρατήθη ή ανετέθη ή συνέχισις των εργασιών. Κατά της κατά τα ανωτέρω
συντασσομένης επιμετρήσεως, δικαιούνται υποβολής ενστάσεως προς τον Νομάρχην
αμφότεροι οι εργολήπται ασκουμένης εντός ανατρεπτικής 15νθημέρου προθεσμίας από της
ημερομηνίας υπογραφής ή της εις αύτους κοινοποιήσεώς της, εφαρμοζομένων κατά τα
λοιπά των οριζομένων υπό της παρ. 6 του άρθρου 43 του παρόντος. Η ανωτέρω ένστασις
κοινοποιείται υπο του υποβάλλοντος ταύτην, εντός της αυτής ανατρεπτικής 15νθημέρου
προθεσμίας ασκήσεώς της και εις τον έτερον των εργοληπτών, όστις δικαιούται εις
υποβολήν τυχόν αντίρρήσεων εντός ανατρεπτικής 15νθημέρου προθεσμίας,από της
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κοινοποιήσεώς της. Επί της έκδιδομένης αποφάσεως δύναται να ακολουθήση ή κατά τας
κειμένας διατάξεις επίλυσις της διαφοράς δια μίαν εκάστην των εργολαβιών κεχωρισμένως.
δ) Η νέα δημοπρασία διενεργείται κατά περίπτωσίν είτε δια ποσοστού εκπτώσεως (ενιαίας
ή μερικής) επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού έιτε δια συμπληρώσεως
τιμολογίου ως και ή αρχική δημοπρασία. Εις περίπτωσιν συμπληρώσεως τιμολογίου το
συμπληρούμενον υπο των συμμετεχόντων τιμολόγιον περιλαμβάνει μόνον ενδείξίν των έπι
μέρους κονδυλίων παραπέμπον κατά τα λοιπά εις την αναλυτικήν περιγραφήν τών
αντιστοίχων κονδνλίων του τιμολογίου της εκπτώσεως εργολαβίας και των τυχόν
έγκριθέντων δια ταύτης πρωτοκόλλων νέων τιμών. Ως τιμαί μονάδος τίθενται εις τον
αναλυτικόν προϋπολογισμόν αι τίμαι του προνπολογισμού της υπηρεσίας βασεί του οποίου
εδημοπρατήθη ή έκπτωτος εργολαβία και ως χρόνος εκκινήσεως της αναθεωρήσεως της
νέας έργολαβιας θα είναι ο αυτός με τον της εκπτώτου εργολαβίας.
ε) Εκ της συμμετοχής εις την δημοπρασίαν τεκμαίρεται, πλην της γνώσεως των λοιπών επί
τόπου συνθηκών και ή σαφής γνώσις των συνθηκών των ημιτελών εργασιών ως αύται
παρέμειναν μετά την έκπτωσιν του αρχικού αναδόχου ως και αι εκ τούτου πρόσθετοι
δυσχέρειαι.
στ) Εις την δημοπρασίαν συμμετέχουν εργολήπται των τάξεων αι οποίαί είχον κληθή και εις
την αρχικήν εργολαβία έστω και εάν ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των υπολειπομένων
εργασιών είναι κατώτερος των αντιστοίχων ορίων.
Άρθρον 51.
Λύσις της εργολαβίας λόγω προσωρινής ή οριστικής διακοπής των έργων.
1. Εαν μετά την έναρξιν της εκτελέσεως των έργων ή προμηθειών διακοπούν αύται υπερ
τους τρεις μήνας, διαταγή ή πταίσματι του εργοδότου, ο ανάδοχος δύναται να ζητήση την
λύσιν της συμβάσεως, υποβάλλων προς τούτο εις τον δήμον ή την κοινότητα, δια της
επιβλεπούσης υπηρεσίας σχετικήν δήλωσιν. Δια της δηλώσεως δέον όπως : α) καθορίζηται
συγκεκριμένως το αποδιδόμενον εις τον κύριον του έργου πταίσμα εξ ου καθίσταται
αναπόφευκτος ή διακοπή των έργων β) δίδωνται στοιχεία περι των κατασκευασθέντων
μέχρι της διακοπής των εργασιών τμημάτων του εργου και της εκτιμωμένης άξιας αυτών, γ)
περιγράφωνται τα υπολειπόμενα προς εκτέλεσιν τμήματα του εργου και αιτιολογήται η δι
έκαστον εξ αντών έλλειψις δννατότητος επεμβάσεως προς κατασκευήν, οφείλομένης εις το
εν εδαφίω α` πταίσμα, δ) δίδωνται στοίχεία περι των κατά την ημέραν της διακοπής
υφισταμένων εν τοις εργοταξίοις εγκαταστάσεων και μηχανικού εξοπλισμού μετά μνειας
των τεχνικών χαρακτηριστικών αντών και της θέσεως εις ην ευρίσκονται. Δήλωσις μη
περιλαμβάνουσα άπαντα τα ως άνω στοιχεία ουδέν έννομον αποτέλεσμα παράγει. Ο
προϊστάμενος της υπηρεσίας ταύτης εντός δέκα ημερών από της υποβολής της δηλώσεως
οφείλει να προβή εις την εξακρίβωσιν του περιεχομένου ταντης και να διαβιβάση αυτήν εις
την δημοτικήν ή κοινοτικήν αρχήν μετά των τυχόν παρατηρήσεών του.
2. Εν τη περιπτώσει καθ` ην ή περί λύσεως δήλωσις δεν υποβληθή εις την επιβλέπουσαν
υπηρεσίαν, πάσα διαταγή ταύτης προς συνέχισιν εργασιών είναι ισχυρά, δεν δικαιούνται δε
μετά την κοινοποίησιν αυτής ο ανάδοχος να επικαλεσθή την πάροδον του ως άνω τριμήνου,
ουδέ την απ ευθείας ή δι ετέρας αρχής πρός τον δήμον ή κοινότητα υποβολήν της
δηλώσεώς του περί διαλύσεως της συμβάσεως. Η σχετική απόφασις του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου έπι της διαλύσεως της συμβάσεως, λαμβάνεται υποχρεωτικώς
εντός 15 ημερών από της πρωτοκολλήσεως του εγγράφου της επιβλεπούσης υπηρεσίας εις
τον δήμον ή την κοινότητα και υποβάλλεται εις τον Νομάρχην, μετά της δηλώσεως του
αναδόχου και των λοιπών σχετικών. Ο Νομάρχης, εξετάζων το νόμιμον της λύσεως,
απποφαίνεται επί πράξεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, της σχετικής
αποφάσεως κοινοποιουμένης και προς την επιβλέπουσαν το έργον υπηρεσίαν.
3. Μετά την επικύρωσιν της αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου περί λύσεως της
συμβάσεως και εντός μηνός από της κοινοποιήσεως εις τον ανάδοχον της σχετικής
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αποφάσεως του Νομάρχου, υποχρεούται ο ανάδοχος εις την υποβολήν των επιμετρητικών
στοιχείων, περί ων ή παρ. 7 του άρθρου 44 του παρόντος, μη απαιτουμένης της συντάξεως
βεβαιώσεως περαιώσεως των έργων. Κατά τα λοιπά ως και εν περίπτώσει μη εμπροθέσμου
υποβολής υπό του αναδόχου των επιμετρητικών στοιχείων ισχύουν αι διατάξεις του
αρθρου 44 του παρόντος.
4. Εαν, κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ματαιωθή ή διακοπή
οριστικώς ή εκτέλεσις των εργασιών, ή σύμβασις θεωρείταί αυτοδικαίως λυθείσα, απο της
κοινοποιήσεως τω αναδόχω της αποφάσεως του Νομάρχου περι ματαιώσεως ή οριστικής
διακοπής του έργου ή προμηθείας αφ` ης και άρχονται αι προθεσμίαι διά την υποβολήν
υπό του αναδόχου των κατά την προηγουμένην παράγραφον οριζομένων στοίχείων.
5. `Εν περιπτώσει λύσεως της συμβάσεως κατά τας προηγουμένας παραγράφους αι υπό του
αναδόχου εκτελεσθείσαι εργασίαι ή προμήθειαι παραλαμβάνονται, ως επίσης
παραλαμβάνονται υποχρεωτικώς και τα εν τοις εργοταξίοις ευρίσκόμενα δόκιμα υλικά, εφ
όσον είχε δοθή εντολή εισκομίσεως αυτών ή επεβάλλετο ή προμήθεια αντών εκ των
εργασιών, οϊτινες ανεγράφοντο εις τους χορηγηθέντας τω εργολάβω πίνακας εκτελέσεως
εργασιών ή εφ δσον κρίνεται ότι συνθήκοι ειδικοί επέβαλον την εισκόμισιν αυτών υπό του
εργολάβου οίκοθεν.
6. Εις τον ανάδοχον καταβάλλεται, κατά τας ανωτέρω περιπτώσεις λύσεως της συμβάσεως
ή κατά τα εγκεκριμένα τιμολόγια αξίαι των εκτελεσθεισών έργασιών και ή αξία των
προμηθευθέντων υλικών, βάσει των τιμών αυτών των διαπιστουμένων εις το κατά τον
χρόνον δημοπρατήσεως τον εργου ισχύον πρακτικόν της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών
Δημοσίων Εργων (ΕΔΤΔΕ), της προβλεπομένης υπό των διατάξεων του αρθρου 6 του Ν.
889/1979. Ωσαύτως καταβάλλεται αποζημίωσις κανονιζομένης αναλόγως της αξίας των
μήπω αποσβεσθεισών εγκαταστάσεων και του εκ των συνθηκών εργασίας και της
εκπτώσεως της δημοπρασίας τεκμαιρομένον οφέλους του αναδόχου, εκ των μη
εκτελεσθεισών συμβατικών εργασιών, μετά την αφαίρεσιν του υπό της παρ. 4 του αρθρου
41 προβλεπομένου ποσοστον της αξίας του έργου ή προμηθείας. Η δια το τεκμαιρόμενον
όφελος του αναδόχου αποζημίωσις εν ονδεμία περιπτώσει δυναται να υπερβή τα επτά
εκατοστά (7 %) του υπολειπομένον, μετ` αφαίρεσιν της αξίας των εκτελεσθεισών εργασιών,
αρχικόν χρηματικόν αντικείμενον της συμβάσεως, μειουμένον κατά το εν τρίτον (1/3)
αύτου. Η αποζημίωσις αύτη κανονίζεται υπό της επιτροπής παραλαβής και αναγράφεται εις
το πρωτόκολλον. Δια της εγκρίσεως του πρωτοκόλλου παραλαβής υπο του Νομάρχου
εγκρίνεται και ή αποζημίωσις αντη. Εις περίπτωσιν αντιρρήσεων του εργολάβου επί τον
υπολογισμού και του ύψους της χορηγουμένης αποζημιώσεως, ούτος δικαιούται να
υποβάλη εντός δέκα ημερών από της μετ` επιφυλάξεως υπογραφής του πρωτοκόλλου
παραλαβής ή από της κοινοποιήσεως αυτώ τούτου ένστασιν εις τον Νομάρχην.
7. Επι λύσεως εργολαβίας, αιτήσει του αναδόχου, δύναται να εγκριθή ή μετά της
προσωρινής παραλαβής διενέργεια και της οριστικής τοιαύτης, μη απαιτουμένης της υπό
του νόμου προβλεπομένης παρελεύσεως του χρόνου εγγυήσεως εάν εκ της φύσεως των
εργασιών δεν δικαιολογείται η συντήρησις αυτών ουδέ απαιτείται ή δια του χρόνου
δοκιμασία της ποιότητός των.
Άρθρον 52.
Διακανονισμός συμβάσεων κατόπιν πτωχεύσεως ή θανάτου του αναδόχου.
1. Αν αποβιώση ο ανάδοχος του έργου ή της προμηθείας μετά την έναρξιν της εκτελέσεως, ή
σύμβασις λύεται αντοδικαίως ανευ καταβολής αποζημιώσεως δια διαφυγόν κέρδος ή
οιασδήποτε αποθετικάς ζημιας. Εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δύο μηνών από τον
θανάτου δικαιούνται οι κληρονόμοι να διορίσουν δια συμβολαιογραφικής πράξεως
αντίκλητον πληρεξούσιον, ίνα παραστή εκ μέρους των κατά την διαδικασίαν της
εκκαθορίσεως της συμβάσεως, επιφυλασσομένης της εφαρμογής της επομένης
παραγράφου.
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2. Η συνέχισις και αποπεράτωσις του έργου ή της προμηθείας υπό των κληρονόμων είναι
δυνατόν να ανατεθή προς αυτούς, κατόπιν αιτήσεώς υποβαλλομένης εντός της κατά την
προηγουμένην παράγραφον προθεσμίας υπό του άνω πληρεξουσίου αντικλήτου προς την
επιβλέπουσαν υπηρεσίαν και εφ` όσον δια συμβολαιογραφικής δηλώσεως αναλάβουν
πάντα τα δικαιώματα και πάσας τας νποχρεώσείς του αποβιώσαντος αναδόχον. Η τοιαύτη
ανάθεσις γίνεται μόνον κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.
3. Εν περιπτώσει λύσεως της συμβάσεως, συνεπεία θανάτου του αναδόχου προ ή μετά την
υπογραφήν ταύτης και προ της ενάρξεως του εργου ή της προμηθείας, αποδίδονται εις τους
νομίμους κληρονόμους μόνον ή κατατεθείσα εγγύησις και τα έξοδα της δημοπρασίας τα
οποία είχε καταβάλει ο αποβιώσας ανάδοχος.
4. `Εν περιπτώσει καθ` ην οι κληρονόμοι δεν διορίσουν αντίκλητον πληρεξούσιον κατά την
παρ. 1 του παρόντος αρθρου και εντός της τασσομενης προθεσμίας ούτε υποβάλουν
αίτησιν κατά την παρ. 2 του αυτού άρθρου περί συνεχίσεως και αποπερατώσεως του έργου
ή της προμηθείας εντός της διμήνου προθεσμιας, δια πράξεως του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου έλεγχομένης υπό τον Νομάρχου διαπιστούται ή από του θανάτου
του.αναδόχου έπελθονσα αντοδικαία λύσις και κοινοποιείται εις τους κληρονόμους ή τον
αντικλητον πληρεξούσιον τον αποβιώσαντος αναδόχον και ακολουθεί ή διαδικασία της
εκκαθαρίσεως της συμβάσεως.
5. `Εαν ο ανάδοχος πτωχεύση η σύμβασις λύεται αυτοδικαίως, άνευ καταβολής
αποζημιώσεως δια διαφυγόν κέρδος ή οιασδήποτε ζημίας.
Άρθρον 53.
`Εκδοσις και περιεχόμενοι των λογαριασμών.
1. Εις τον λογαριασμόν (πιστοποίησιν) δέον άπαραιτήτως να αναγράφηται το όνομα του
δήμου ή κοινότητος, το είδος ή το όνομα του έργου ή προμηθείας, το ονοματεπώννμον του
αναδόχου, ο τρόπος εκτελέσεως, ή εγκεκριμένη πίστωσις και τα στοιχεία εφ` ων στηρίζεται
η έκδοσίς του. Ταύτα είναι ο αριθμός και η ημερομηνία της αποφάσεως του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου ή της δημαρχικής επιτροπής και της εκ ταύτης ομοίας του Νομάρχου
και ο αριθμός και η ημερομηνία της συμβάσεως, προκειμένου περι έργων ή προμηθειών
εκτελουμένων κατόπιν διαγωνίσμον, ή δι` απ ευθείας αναθέσεως, προκειμένου δε περί
έργων ή προμηθειών εκτελουμένων επί αποδόσει λογαριασμού ο αριθμός και η
ημερομηνία της μελέτης και του τυχόν καταρτισθέντος συμφωνητικού και η ημερομηνία
των πρωτοκόλλων παραλαβής.
2. Οι λογαριασμοί συντάσσονται υπο του αναδόχου, συνοδεύονται δε απαραιτήτως υπο
συνοπτικής επιμετρήσεως κατ` άρθρον των πλήρως εκτελεσθεισών εργασιών, ως αύται
καθορίζονται υπό του συμβατικού τιμολογίου ή των εγκριθεισών τιμών μονάδος νέων
εργασιών. Εις τον πρώτον λογαριασμόν επισυνάπτονται τα στοιχεία της συμβάσεως ή
αντίγραφα τούτων. Τα χρονικά διαστήματα της εκδόσεως των λογαριασμών είναι ανάλογα
προς την ολικήν των έργων δαπάνην, την προθεσμίαν εκτελέσεως αντών και την πρόοδον
των εκτελονμένων έργων, καθορίζονται δε εν τη συγγραφή υποχρεώσεων ή εν τη συμβάσει
και δεν δύνανται να είναι, εν πάση περιπτώσει, μικρότερα του μηνός.
3. Εις την συνοπτικήν επιμέτρησιν καταχωρίζονται, ανακεφαλαιωτικώς από της,ενάρξεως
των έργων, αι ποσότητες δι` έκαστον είδος εγκεκριμένων εργασιών. Η καταχώρισις των
ποσοτήτων κατ` είδος εργασίας γίνεται βάσει των κατά τας διατάξεις του αρθρου 44 του
παρόντος τμηματικών τελικών επιμετρήσεων. Εαν διά τας ως άνω εργασίας δεν έχει
καταρτισθή τελική επιμέτρησις η καταχώρησίς των ποσοτήτων γινεταί βάσει προσωρινής
επιμετρήσεως των εργασιών τούτων, περιλαμβανούσης πάσας τας ενδείξείς τας ληφθείσας
υπ όψιν δια την εκτίμησιν των ποσοτήτων των αντιστοίχων εργασιών. Δια τας περιπτώσεις
της μη εμπροθέσμου καταρτίσεως τελικής έπιμετρήσεως εχεί εφαρμογήν το τελευτάιον
εδάφιον της παρ. 5 του άρθρου 44 του παρόντος.
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4. Ωσαύτως εις την συνοπτικην επίμετρησιν δύναται, τη εγκρίσει του προϊσταμένου της
επιβλεπούσης υπηρεσίας να περιληφθούν τα εισκομίσθέντα εις τα εργοτάξια υλικά δια τα
οποία ο ανάδοχος φέρει άκεραίαν την ευθύνην μέχρι της ενσωματώσεώς των εις το έργον
και της παραλαβής αντού και δια τα οποία ή υπηρεσία δύναται να τάξη παν εξασφαλιστικόν
μέτρον. Αι ποσότητες των υλίκών τούτων δεν δύναται να υπερβαίνουν τας απαίτουμένας
δια την εκτέλεσιν των αμέσως προσεχών εργασιών των διαλαμβανομένων εις χορηγηθέντας
πίνακας εργασιών.
5. Ο λογαριασμός συντάσσεται ανακεφαλαιωτικώς, βάσει των εγκεκριμένων τιμών μονάδος
και των εν τη επιμετρήσει ποσοτήτων αίτινες όμως περιορίζονται μέχρι των εγκεκριμένων
τοιούτων δι` έκαστον είδος εργασίας.
6. Η βάσει των ανωτέρω πιστοποιουμένη αξια τών εκτελεσθεισών εργασιών προσαυξάνεται
κατά το έργολαβικόν ποσοστόν επιφυλασσομένων των διατάξεων της παρ. 4β του αρθρου 3
τον παρόντος, εάν τούτο περιλαμβάνεται εις τας συμβατικάς τιμάς μονάδος και το
προκύπτον άθροισμα μειούται κατά το ποσοστόν της εκτώσεως δημοπρασίας ή
συμπεφωνημένης δια της συμβάσεως αναλόγου εκπτώσεως.
7. Προκειμένου περί εργασιών εκτελουμένων υπό του αναδόχου απολογιστικώς
περιλαμβάνεται εις τον λογαριασμόν ή πραγματική συμφώνως προς τα συνοδεύοντα
τούτον παραστατικά δαπάνη και το ισχύον όφελος κατά τα εις το άρθρον 57 του παρόντος
οριζόμενα.
8. Εις το λογαριασμόν περιλαμβάνεται επίσης τυχόν αναθεώρησίς τιμών προκύπτουσα
βάσει πινάκων συνοδευόντων τον λογαριασμόν και συντασσομένων κατά τας κειμένας
σχετικάς διατάξεις.
9. Επί της ούτω διαμορφουμένης ολικής αξίας του λογαρίασμού επιβάλλεται κράτησις λόγω
εγγυήσεως, επί μεν της αξίας των εκτελεσθεισών εργασιών ποσοστον πέντε τοις εκατόν (5
%), έπι δε της αξίας των εις το εργοτάξιον δοκίμων υλίκών ποσοστού δέκα επί τόις εκατόν
(10 %). Εις το υπόλοιπον προστίθενται τυχόν νόμιμοι αποζημιώσεις του αναδόχου και
αφαιρούνται τυχόν επιβληθείσαι ποινικαί ρήτραι ή αποζημιώσεις υπερ του κυρίου του
εργου.
Άρθρον 54.
Σύνταξις στοιχείων - λογαριασμών - θεώρησις.
1. Τα κατά το προηγούμενον άρθρον στοιχεία, συντασσόμενα υπ` ευθύνη του αναδόχου και
υπογεγραμμένα υπ αυτού, υποβάλλονται εις την υπηρεσίαν, κατά χρονικά διαστήματα
καθοριζόμενα εν τη συμβάσει, αναλόγως προς την ολικήν των έργων δαπάνην και την
προθεσμίαν εκτελέσεως αυτών. Εαν η σύμβασις δεν καθορίζη τα χρονικά ταύτα
διαστήματα, τα στοιχεία ταύτα υποβάλλονται κατά χρονικά διαστήματα ουχί μικρότερα του
μηνός. `Η επιβλεπουσα υπηρεσία υποχρεουται οπως, μετα την υποβολήν υπό του αναδόχου
των κατά τ` ανωτέρω στοιχείων, προβή εις τον προσήκοντα έλεγχον αυτών χαι ενδεχομένην
διόρθωσιν. Εν περιπτώσει υποβολής ανακριβούς ή ασαφούς επιμετρήσεως ή
πιστοποιήσεως εις βαθμόν ώστε να καθίσταται δνσχερής η υπό της υπηρεσίας διόρθωσις
αυτής, ή επιβλέπουσα υπηρεσία, δια διαταγής της προς τον ανάδοχον, επισημαίνει τας εκ
του ελέγχου διαπιστωθείσας ανακριβείας τι άσαφείας, εντελλομένη την ανασύνταξιν και
επανυποβολήν ταύτης. Εν τοιαντη περιπτώσει ή οριζομένη προθεσμία δια την πληρωμήν
του αναδόχου άρχεται από της επανυποβολής της ανασυνταχθείσης υπ αυτού
πιστοποιήσεως και επιμετρήσεως.
2. Οι λογαριασμοί υπογράφονται υπό του επιβλέποντος και θεωρούνταιυπό του
προισταμένου της επιβλεπούσης υπηρεσίας. Λογαριασμοί έργων προϋπολογισμού άνω των
3.000.000 δραχμών θεωρούνται υπό προϊσταμένου της επιβλεπούσης το έργον υπηρεσίας
μηχανικού, εφ` όσον δε παρά τή ΤΥΔΚ δεν προίσταται μηχανικός, θεωρούνται κατόπιν
εντολής του Νομάρχου υπό του Διευθυντού Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομού ή του
προϊσταμένου μηχανικού του γειτονικού Νομού, οριζομένου υπό του Υπουργείου
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Εσωτερικών αιτήσει του Νομάρχου. Προκειμένου περί δήμων εχόντων ιδίαν τεχνικήν
υπηρεσίαν, λογαριασμοί εργων προύπολογισμού άνω των 3.000.000 δρχ. εν ελλείψει
προϊσταμένου μηχανικού θεωρούνται υπο του προίσταμένου μηχανικού της ΤΥΔΚ του
Νομού, εν ελλείψει δε και τούτου θεωρούνται κατά τα ανωτέρες οριζόμενα.
3. Ο θεωρών τον λογαριασμόν ελέγχει τούτον λογιστικώς, κατόπιν ή μη επιτοπίου
θεωρήσεως των έργων δε συνυπεύθυνος δια την πιστήν εφαρμογήν των, είναι της οικείας
συμβάσεως. Δεν αποστέλλονται οι λογαριασμοί προς πληρωμήν εις τον οικείον δήμαρχον ή
πρόεδρον κοινότητος άνευ προηγουμέγης καταβολής των υπέρ τρίτων νομίμων κρατήσεων
ή εισφορών επισυναπτομένων εις τον προς θεώρησιν λογαριασμόν των σχετικών
διπλοτύπων πληρωμής.
Άρθρον 60.
Καταχώρισις δικαιολογητικών πληρωμών. Βιβλίον πληρωμών.
1. Τα δικαιολογητικά πληρωμών των επί αποδόσει λογαριασμού υπό του δημάρχου ή
προέδρου κοινότητος εκτελουμένων έργων ή προμηθειών, τα επισυναπτόμενα εις τα
τακτικά χρηματικά εντάλματα, περί ων ή παρ. 3 του άρθρου 59 του παρόντος, συντάσσονταί
εις τριπλούν. Μια σειρά τούτων επισυνάπτεται εις το ένταλμα πληρωμής, ετέρα μένει εις το
αρχείον του δήμου ή κοινότητος και ή τρίτη απαραιτήτως εις τον παρά της υπηρεσίας
επιβλέψεως τηρούμενον φάκελλον του έργον ή της προμηθείας. Απασαί οι σειραί φέρουν
απαραιτήτως τας νπογραφάς των ύπευθύνων και τας δεούσας θεωρήσεις. Αι ύπογραφαι
των εργατοτεχνιτών τίθενται μόνο εις την συνημμένην εις το ένταλμα κατάστασιν. Τα
πρωτόκολλα παραλαβής υλικών και αι βεβαιώσεις μεταφορών συντάσσονται εν
πρωτοτύπω εις τριπλούν. Τιμολόγια και φορτωτικαί επισυνάπτονται μόνον εις το ένταλμα
πληρωμής.
2. Τα δικαιολογητικά πληρωμών των απ` ευθείας υπό τον δημάρχου ή προέδρου κοινότητος
εκτελουμένων έργων ή προμηθειών, τα επισυναπτόμενα εις τα χρηματικά εντάλματα
προπληρωμής, περι ων ή παρ. 5 του αρθρου 59 του παρόντος, συντάσσονται ως και των
κατά την προηγουμένην παράγραφον τακτικών ενταλμάτων. Τα δικαιολογητικά ταύτα
υπογράφονται υπό του επιβλέποντος και θεωρούνται υπό τού προϊσταμένου της
επιβλεπούσης υπηρεσίας σταδίακώς ή εν τω συνόλω προ της αποδόσεως λογαριασμού.
Μία σειρά τούτων λαμβάνει ο υπόλογος αποδόσεως λογαριασμού, μία μένει εις τον δήμον
ή κοινότητα και ή τριτη εις τον φάκελλον του έργον ή της προμηθείας. Μετά την θεώρησιν
των κυρίων δικαιολογητικών πληρωμής τούτων τα στοιχεία αυτών καταχωρίζονται εις το
βιβλίον πληρωμών των έργων, αναλυομένης της εις αυτό γενομένης εγγραφής του
εντάλματος προπληρωμής κατά την εξόφλησιν αυτού.
3. Βιβλίον πληρωμών πάντων των έργων και των προμηθειών δι` οιουδήποτε τρόπου
εκτελονμένων απαραιτήτως τηρείται παρ εκάστη ΤΥΔΚ και ανεξαρτήτω τεχνική υπηρεσία
δήμου ή κοινότητος.Εις εκάστην σελίδα τούτον καταχωρίζεται εν έργον ή μία προμήθεια,
ενθύς μετά την θεώρησιν των δικαιολογητικών του πρώτου εντάλματος πληρωμής, μετά την
προηγουμένην αναγραφήν εις την σελίδα ταύτην των στοιχείων του εργου ή της
προμηθείας των διαλαμβανομένων εις την παρ. 1 του αρθρου 43 του παρόντος.
Άρθρον 61.
Χορήγησις Προκαταβολής.
1. Δεν επιτρέπεται χορήγησις προκαταβολής δι` έργα ή προμηθείας οιουδήποτε ύψους
προϋπολογισμού.
2. Προς πληρωμήν της συμβατικής αξίας ειδών εισαγομένων εκ της αλλοδαπής εις διαταγήν
δήμου ή κοινότητος επιτρέπεται εφ` όσον τούτο προβλέπεται εκ της διακηρύξεως και της
συμβάσεως το άνοιγμα ανεκκλήτου τραπεζικής ενεγγύου πιστώσεως. Εν τη περιπτώσει
ταύτη δέον τα είδη να παραλαμβάνωνται προκαταρκτικώς, ποσοτικώς και ποιοτικώς υπό
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ανεγνωρισμένον διεθνούς γραφείον ελέγχου και να είναι ησφαλισμένα κατά παντός
κινδύνου μεταφοράς. `Απασαι αι δια τας ανωτέρω διατυπώσεις δαπάναι βαρύνουν τον
ανάδοχον.
Άρθρον 62.
Καθορισμός της αξίας των έργων και καταλογισμός υπευθύνων.
1. Η αξία των κατόπιν διενεργείας δημοσίου ή προχείρου διαγωνισμού ή δι απ` ευθείας
αναθέσεως εκτελεσθέντων δια τιμών μονάδος ή κατ` αποκοπήν έργων ή τμημάτων αυτών,
προκύπτει εκ των μονάδων εργασιών της τελικής επιμετρήσεως επί τας συμβατικάς τιμάς.
2. Προς καθορισμόν της αξίας των επί αποδόσει λογαριασμού υπό του δημάρχου ή του
προέδρου κοινότητος εκτελεσθέντων έργων κατά τας διατάξεις του Δημοτικού και
κοινοτικού κώδικος, συντάσσεται απαραιτήτως υπό της επιβλεπούσης υπηρεσίας τεχνικός
απολογισμός βάσει των μονάδων της τελικής επιμετρήσεως έπι τας τιμάς της μελέτης ανευ
εργολαβικού οφέλους, προστιθεμένης βάσει αποδείξεων και της τυχόν δαπάνης επιστασίας
ως και τυχόν άλλης απαραιτήτου προς εκτέλεσιν του έργου τοιαύτης, μη διαλαμβανομένης
εις τας τιμάς της μελέτης, ως επίσης και της αξίας των τυχόν πλεονασάντων υλικών. Το
ολικόν άθροισμα των ανωτέρω αποτελεί την αξίαν του έργον. Εις τον απολογισμόν
αναγράφεται ή δια το έργον πραγματοποιηθείσα δαπάνη έπι τη βάσει των εις τον φάκελλον
του έργου τηρουμένων δικαιολογητικών πληρωμών ή των εγγράφων του βιβλίου
πληρωμών, προστιθεμένης και της αποτιμήσεως των τυχόν γενομένων ημερομίσθίων
προσωπικής εργασίας. Εν περιπτώσει αμφιβολιών ως προς τήν δαπάνην, ζητούνται τα
στοίχεία πληρωμών εκ του δήμου ή της κοινότητος ή του δημοσίου ή δημοτικού ταμείου.
Επίσης ζητείται αναλυτικός πίναξ ημερομισθίων της τυχόν προσφερθείσης προσωπικής
εργασίας, υπογεγραμμένος υπό του δημάρχου ή του προέδρου κοινότητος.
3. Ο κατά τ` ανωτέρω συνταχθείς απολογισμός τίθεται υπ` όψιν της επιτροπής παραλαβής,
ήτις ελέγχει τούτον και επιφέρει τας κατα την κρίσιν της αναγκαίας διορθώσεις,
δικαιουμένης να ζητήση την προσαγωγήν των ανωτέρω στοιχείων πληρωμών και
προσωπικής έργασιας, άτινα δύναται να ελέγξη.
4. Εαν η δια του απολογισμού καθορισθείσα αξία του έργου κατά την παρ. 2 του παρόντος
άρθρου ως διωρθώθη αύτη κατά τον έλεγχον υπό της επιτροπής παραλαβής υπολείπεται
της πραγματοποιηθείσης δαπάνης, ή ειτιτροπή παραλαβής, εφ όσον δεν δικαιολογείται εξ
άλλου ειδικού και σοβαρού λόγου ή διαφορά προτείνει τον καταλογισμόν του ποσού εις
βάρος του δημάρχου ή προέδρον κοινότητος και του σννυπευθύνου επιβλέποντος
μηχανικού.
5. `Εφ όσον δεν υπάρχει περίπτωσις καταλογισμού, τα πρωτόκολλα παραλαβής των άνω
έργων εγκρίνονται κατά τας διατάξεις του άρθρου 64 του παρόντος.
6. Εαν η επιτροπή παραλαβής προτείνη καταιγισμόν των υπευθύνων, ως εν παρ. 4 τον
παρόντος αρθρου, ο Νομάρχης εις ον υποβάλλεται το πρωτόκολλον παραλαβής, καλεί τους
υπευθύνους να υποβάλουν αυτώ κεχωρισμένως και εγγράφως τας αντιρρήσεις των και
αφού εξετάση ταυτάς εκδίδει την απόφασιν του επί του πρωτοκόλλου παραλαβής και
καταλογισμού των υπευθύνων.
7. Εν ουδεμία περιπτώσει δύναται να δικαιολογηθή δια της παραλαβής δαπάνη μεγαλυτέρα
της του συνόλου των δικαιολογητικών πληρωμών, ούτε απαλλάσσονται οι υπεύθυνοι
συντάξεως ψευδών ή εικονικών και μη αδιαβλήτων δικαιολογητικών πληρωμών δια της
παραλαβής των έργων, ουδέ γεννάται όμως τω λόγω τούτω ευθύνη διά τα μέλη της
επιτροπής παραλαβής, εφ` όσον ή κατά τον απολογισμόν αξία των παραληφθεισών
εργασιών καλύπτει την δαπάνην των έργων.
8. Τα δικαιολογητικά πληρωμών μετά των αντιστοίχων χρηματικών ενταλμάτων
υποβάλλονται μετά των λοιπών στοιχείων του απολογισμού της οικείας διαχειρίσεως προς
το δημοτικόν ή κοινοτικόν συμβούλιον και ελέγχονται παρ αυτών, κατά τας διατάξεις του
Δ.Κ.Κ. ανεξαρτήτως της συνυποβολής ή μη τον πρωτοκόλλου παραλαβής των έργων.
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9. Αι επί του ελέγχου των δημοτικών και κοινοτικών απολογισμών αποφάσεις του
επιτρόπου τον ελεγκτικού Σννεδρίου εις περιπτώσεις καθ` ας δεν έχουν υποβληθή τα
πρωτόκολλα παραλαβής των έργων λαμβάνονται υπό την επιφύλαξιν της εν καιρώ
υποβολής τούτων και είναι οριστικαί δια τας περιπτώσεις καθ` ας δεν θα υπάρχουν εις τα
πρωτόκολλα προτάσεις περί καταλογισμού υπευθύνων.
10. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουσιν εφαρμογήν επί εκτελουμένων έργων επί
αποδόσει λογαριασμού υπό του δημάρχου ή προέδρου κοινότητος δαπάνης μέχρι "ενός
εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών.
Άρθρον 63.
Συγκρότησις επιτροπής παραλαβής εργου.
1. Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας επιβλέψεως εις τον οποίον ο επιβλέπων αναφέρει την
σύνταξίν της τελικής επιμετρήσεως, ευθύς ως περαιωθή αύτη, υποχρεούται όπως αναφέρη
προς την διεύθυνσιν Εσωτερικών της Νομαρχίας, εντός πέντε ημερών από την περαίωσιν
του εργου και της συντάξεως της επιμετρήσεως, το ύψος της πραγματοποιηθείσης δαπάνης
και τον επιβλέψαντα, αιτούμενος την σύστασιν της επιτροπής παραλαβής. Το έγγραφον
τούτο κοινοποιείται πρός τον εις ον ανήκει το εργον δήμον ή κοινότητα, ίνα, δι` αποφάσεως
του οικείου συμβουλίου, λαμβανομένης εντός δέκα ημερών, ορίση τον σύμβουλον όστις θα
μετάσχη ως μέλος της επιτροπής παραλαβής του έργου.
2. Οι δήμοι και αι κοινότητες δύνανται εις την αρχήν εκάστου έτους να ορίζουν εν μέλος του
οικείου συμβουλίου ως τακτικόν μέλος των επιτροπών των εντός του αυτού ετους
διενεργηθησομένων παραλαβων έργων και εν αναπληρωματικόν. Προκειμένου περι
μεγάλου δήμου δύναται να διαχωρισθή ούτος εις τομείς και να ορισθή δι` έκαστον τομέα
εις σύμβουλος.
3. `Εντος είκοσι ημερών απο της υποβολής της εν παρ. 1 του παρόντος αρθρου αναφοράς
και αποφάσεως ο Νομάρχης συγκροτεί την επιτροπήν παραλαβής εκ του κατά τα ανωτέρω
μέλους του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου κσι των τεχνικών μελών, ως κάτωθι,
ανεξαρτήτως τρόπου εκτελέσεως τον έργου.
α) Δι` έργα αξίας από "1.000.000" έως "12.000.000" δραχμων εξ ενός μηχανικού ή
υπομηχανικού.
β) Δι` έργα αξίας από "12.000.000" μέχρι "20.000.000" δραχμών εκ δύο μηχανικών, εν
ελλείψει δε ή κωλυομένου του ενός τούτων υφ` ενός υπομηχανικού ή ύπομηχανικών.
4. Τα χρηματικά όρια των εκατόν πεντήκοντα χιλιάδων (150.000) και τριακοσίων χιλιάδων
(300.000) δραχμών, τα αναφερόμενα εις την παρ. 3, περιπτώσεις (α) και (β), του άρθρου 63
του Π.Δ. 28/1980 και αφορώντα εις την συγκρότησιν της επιτροπής παραλαβής έργου,
αυξάνοντα εις τριακοσίας χιλιάδας (300.000) και εξακοσίας χιλιάδας (600.000) δραχμάς,
αντιστοίχως. γ) Δι` έργα αξίας άνω των "20.000.000" δροχμών εκ τριών μηχανικών, τούτων
εν ελλείψει ή κωλύματι δυναμένων να αντικατασταθούν κατά τα δύο τρίτα υπό
υπομηχανικών. δ) Δι` έργα αρμοδιότητος μηχανολόγου - ηλεκτρολόγου αξίας άνω των
"1.000.000" δραχμών το εν των τεχνικών μελών δέον να έχη την αντίστοιχον ειδικότητα, εφ
όσον δε δεν υπηρετεί εις την οικείαν Νομαρχίαν όριζεται υπό του Υπουργείου.
4. Δι` έργα αξίας άνω των 10.000.000 δραχμών την επιτροπήν συνιστά ο Υπουργός των
Εσωτερίκών εκ τριών τεχνικών και του μέλους του Δημοτίκου και Κοινοτικού Συμβουλίου.
5. `Εφ όσον δεν υπηρετούν εις την ΤΥΔΚ ή την διεύθυνσίν τεχνικών νπηρεσίών του νομού ή
άλλην δημοσίαν υπηρεσίαν του νομού οι αναγκαιούντες δια την σύστασιν των επιτροπών
μηχανικοί, ο Νομάρχης ζητεί από το Υπουργείον `Εσωτερικών τον ορισμόν των τεχνικών
μελών προς πλήρη συγκρότησιν.
6. `Οπου ανωτέρω αναφέρεται ότι, παρά του Νομάρχου ορίζεται μηχανικός ή υπομηχανικός
δια την παραλαβήν δημοτικού ή κοινοτικού εργου, ούτος προέρχεται εκ των παρά τη
τεχνική υπηρεσία δήμων και κοινοτήτων ή των παρά τοις δήμοις της περιφερείας ή των
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παρά ταις δημοσίαις υπηρεσίαις του νόμου υπηρετούντων. Εν τη εννοία των παρά τη ΤΥΔΚ
υπηρετούντων μηχανικών και υπομηχανικών νοούνται και οι υπηρετούντες επί συμβάσει
μηχανικοί ή ύπομηχανικοί δια την συνταξίν μελετών και την επίβλεψιν δημοτικών και
κοινοτικών έργων.
7. Δεν επιτρέπεται όπως ως μέλος της επιτροπής παραλαβής μετέχη ο επιβλέψας το έργον
μηχανικός ή υπομηχανικός.
8. Της επιτροπής παραλαβής προεδρεύει ο εκ των μηχανικών κατά βαθμόν ανώτερος και
επί ισοβάθμων ο αρχαιότερος εις την πρωτοβουλίαν δε και ευθύνην αυτού ανήκει ή
σύγκλησις της επιτροπής και ή διενέργεια της παραλαβής.
9. Τα μέλη της επιτροπής παραλαβής υποχρεούνται να μεθέξουν ταύτης, εν περιπτώσει δε
διαφωνίας, διατυπώνουν ταύτην επί του πρωτοκόλλου παραλαβής μη δικαιούμενα να
αρνηθούν την υπογραφήν του πρωτοκόλλου ή να διατυπώσονν ιδιαιτέρως την διαφωνίαν
αυτών.
Άρθρον 64.
Προσωρινή παραλαβή έργων. Εγκρισις ταύτης.
1. Αι επιτροπαί παραλαβής οφείλονν να προβούν εις την ανατιθεμένην παραλαβήν εντός
τριμήνου από της ημερομηνίας της αποφάσεως περί της συγκροτήσεως αυτών. Η
προθεσμία αύτη δύναται να παραταθή, κατά την κρίσιν του συγκροτήσαντος την επιτροπήν
μέχρι το πολύ τριών μηνών, εφ όσον ή εποχή του έτους ή αι τοπικαί συνθήκαι καθιστούν
αδύνατον την διενέργειαν της παραλαβής. Εν περιπτώσει καθ` ην η προσωρινή παραλαβή
δεν ενεργηθεί μεχρί της λήξεως του κατά τας διατάξεις του επόμενου άρθρου οριζομένου
χρόνου εγγυήσεως θεωρείται αυτοδικαίως συντελεσθείσα, μετά πάροδον μηνός από της,
μετά την εκπνοήν της προθεσμίας ειδικής περί τούτου οχλήσεως του αναδόχου του έργον
προς διενέργειαν ταύτης.
2. Η επιτροπή ελέγχει την επιμέτρησιν κατά το εφικτόν δια γενικών ή σποραδικών
καταμετρήσεων και παραλαμβάνέι τα έργα εν συνόλω αντών, συντάσσουσα σχετικόν
πρωτόκολλον, εις τετραπλούν.
3. Η επιτροπή παραλαβής, μετά την αναγραφήν εν τω πρωτοκόλλω των ποσοτήτων των
έκτελεσθεισών εργασιών αιτιολογεί τας τυχόν επενεχθείσας τροποποιήσεις έπι των
ποσοτήτων της επιμετρήσεως, προκυψάσας είτε εκ του ελέγχου αυτής, είτε κατά την
εξετασίν των τυχόν έπι της επιμετρήσεως ενστάσεων του εργολάβου, ας υποχρεούται να
εξετάση, έπιφυλασσομένων πάντως των διατάξεων του άρθρου 44 παρ. 9 του παρόντος.
Ακολούθως αναγράφει εν τω πρωτοκόλλω τας παρατηρήσεις της, είτε έπι της ποσότητος
των έργων είτε επί τυχόν τροποποιήσεων των εγκεκριμένων διαγραμμάτων ή οιωνδήποτε
όρων της συμβάσεως και γνωμοδοτεί ήτιολογημένως περι των εκ τούτων κρινομένων ως
απορριπτέων ή αποδεκτών μεν, αλλά κατά τροποποίησιν της τιμής αυτών προτείνουσα το
ύψος της μειώσεως. Προκειμένου περι έργων εκτελεσθέντων επί πλέον ή έλαττον των
εγκεκριμένων, ή επιτροπή γνωμοδοτεί άπαραιτήτως περι του ητιολογημένου της
εκτελέσεως αυτών ή μη της αναγκαιότητος και του εν όλω ή εν μέρει αιτοδεχτού αυτών,
χωρις να καθορίζη τιμάς αίτινες κανονίζονται κατά τας διατάξεις του αρθρου 40 του
παρόντος. `Επίσης η επιτροπή ελέγχει το εμπρόθεσμον της εκτέλέσεως των εργασιών,
σημειούσα εις το πρωτόκολλον, εν περιπτώσει αδικαιολογήτου υπερβάσεως των
προθεσμιών, τας καταλογιστικάς τω αναδόχω κυρώσεις, βάσει των όρων της διακηρύξεως
και της συγγραφής υποχρεώσεων. Αν ο δήμος ή η κοινότης έχη παραδώσει εις τον ανάδοχον
υλικά, η επιτροπή παραλαβής επί τη βάσει των πρωτοκόλλων παραδόσεως τούτων και
τυχόν πρωτόκολλον καταγραφής των περισσευσάντων υλικών, ελέγχει την διάθεσιν των
χρησιμοποιηθέντων. Εφ όσον διαπιστωθή αδικαιολόγητως διαφορά, η αξία των
ελλειπόντων υλικών υπολογιζομένη με τας τιμάς της μελέτης ή ελλείψει τουτων με τας κατά
την σύνταξιν αυτής ισχυούσας, εκπίπτεται εκ των οφειλομένων τω εργολάβω κατά την
επακολουθούσαν πρώτην πιστοποίησιν πληρωμής. Το πρωτόκολλον παραλαβής
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διαλαμβάνει έπισης: α) λίαν συνοπτικήν σαφή περιγραφήν του εκτελεσθέντος έργου μετα
των κυριων χαρακτηριστικών αυτου, β) το ύψος της δαπάνης κατά πηγάς προελεύσεως, γ)
τον τρόπον εκτελέσεως, δ) ενδεχομένην πρότασιν οπως η γενομένη παραλαβή θεωρηθή και
ως οριστική τοιαύτη, ε) προκειμένου περι άπ ευθείας (επί αποδόσει λογαριασμού) υπο του
δημάρχου ή προέδρου κοινότητος ή δια μικτού τρόπου εκτελεσθέντων έργων, διαλαμβάνει
και την κρισίν της επιτροπής έπι της δια του απολογισμού και καθορισθείσης άξιας του
εργου, έπι της δικαιολογίας των αναλωθέντων υλικών, ως και πρότασιν ενδεχομένως
καταλογισμού των υπευθύνων, κατά τας διατάξεις του άρθρου 62 του παρόντος.
4. Το πρωτόκολλον της παραλαβής υπογράφεται υπό των μελών της επιτροπής παραλαβής,
του έπιβλέποντος ή εν ελλείψει τούτου του παραδιδοντος τεχνικού και του αναδόχου τι
πληρεξουσίου αυτού. Προκειμένου περι εκτελεσθέντων έργων έπι αποδόσει λογαριασμού,
τα πρωτόκολλα παραλαβής υπογράφονται απαραιτήτως και υπό του δημάρχου ή προέδρου
κοινότητος.
5. Πάσαι αι παραλαβαί εκτελούνται παρουσία καί του αναδόχου ή του πληρεξουσίου του.
Εν απουσία αύτον, καίτοι αρμοδίως κληθέντος, το πρωτόκολλον παραλαβής κοινοποιείται
αυτώ επί αποδείξει, μερίμνη του προϊσταμένου της υπηρεσίας επιβλέψεως εντός δέκα
ημερών αφ` ης υπεγράφη τούτο. Καθ` όμοιον τρόπον κοινοποιείται τω αναδόχω το
πρωτόκολλον, εάν ούτος αρνηθή να υπογράψη τούτο ανεπιφυλάκτως ή μετ` επιφυλάξεως.
6. `Εαν ο ανάδοχος υπογράψη μετ` επιφυλάξεως ή εάν το πρωτόκολλον κοινοποιηθή αυτώ,
δικαιούται ούτος όπως, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα ήμερων από της ημερας της
υπογραφης ή της κοινοποιήσεως, υποβάλη εγγράφως τας ενστάσεις του κατά του
πρωτοκόλλου προς τον προϊστάμενον της υπηρεσίας επιβλέψεως των έργων, όστις
γνωμοδοτών επ αυτών εντός πενθημέρου αποστέλλει ταύτας μετά του πρωτοκόλλου εις τον
Νομάρχην προς έγκρισιν, κοινοποιών άμα το σχετικόν έγγραφον μετά της γνωμοδοτήσεώς
του και προς τον ενδιαφερόμενον δήμον ή κοινότητα, όστις οφείλει, εφ όσον διαφωνή να
υποβάλη εγγράφως εντός πενθημέρου τας παρατηρήσεις του εις τον Νομάρχην. Ούτος
αποφαίνεται εντός μηνός από της ύποβολής τον πρωτοκόλλου και ουχι προ της παρόδου
15νθημέρου από της αποστολής της γνωμοδοτήσεως τον προϊσταμένου της έπιβλεπουσης
υπηρεσίας εις τον δήμον ή την κοινότητα. Εις την διάθεσιν του Νομάρχου τίθεται, εκτός του
πρωτοκόλλου και των ενστάσεων η επιμέτρησις και ολόκληρος ο φάκελλος τον εργου. Εν
περιπτώσει διαφωνίας των μελών της επιτροπής, ο Νομάρχης αποφασίζει επί της εγκρίσεως
του πρωτοκόλλου και των τυχόν ενστάσεων, λαμβάνων υπ` όψιν τον φάκελλον του εργου
και την γνώμην της πλειοψηφίας.
7. Τα πρωτόκολλα παραλαβής πάσης φύσεως έργων ως και προμηθειών και μεταφορών,
γενομένων κεχωρισμένως κατόπιν δημοσίου διαγωνισμού και αφορωσών εις υλικά προς
εκτέλεσιν εργου υπόκεινται εις την έγκρισιν του Νομάρχου. Η έγκρισις φέρει οπωσδήποτε
αριθμόν πρωτοκόλλου της Νομαρχίας και κοινοποιείται απαραιτήτως προς την
επιβλέψασαν υπηρεσίαν, τον εργοδότην δήμον ή κοινότητα και τον ανάδοχον ή εν
περιπτώσει εκτελέσεως του εργου έπι άποδόσει λογαριασμού υπό του δημάρχου ή
προέδρου κοινότητος εις τούτον.
8. Τα έργα άτινα εκτελούνται επί αποδόσει λογαριασμού υπό του δημάρχου ή προέδρον
κοινότητος ή δια μικτού τρόπου, παραλαμβάνονται οριστικώς, πλην ενδεχομένως του τυχόν
μέρους αυτών του εκτελεσθέντος κατόπιν δημοσίου διαγωνισμού, το οποίον
παραλαμβάνεται προσωρινώς και οριστικώς.
9. Προκειμένου περί παραλαβής εργου ή τμήματος αυτού, εκτελεσθέντος επί αποδόσει
λογαριασμού υπό του δημάρχου ή προέδρου κοινότητος και εγκρίσεως των σχετικών
πτωτοκόλλων, εφαρμόζονται αι είδικαι διατάξεις του αρθρου 62 του παρόντος, κατά τα
λοιπά δε αι διατάξεις του παρόντος αρθρου.
10. Αι περι παραλαβής διατάξεις του παρόντος Δ/τος νοούνται έπι πλήρως εκτελεσθέντος
εργου και ουχί επί τμημάτων αυτού κατά το στάδιον της έκτελέσεως ή υλικών
χρησιμοποιηθησομένων δια την εκτέλεση έργων, πλην αν πρόκειται περι παραλαβής
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εργασιών διαλυθείσης εργολαβίας ή μη συνεχιζομένων εργασιών εργολαβίας ης ο
ανάδοχος εκηρύχθη έκπτωτος ή απεβίωσεν ή επτώχευσεν, οπότε παραλαμβάνονται τα έργα
και τα υλικά ως έχουσι.
11. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εχουν ανάλογον εφαρμογήν και δια τας περιπτώσεις
τμηματικών παραλαβών περαιωθέντων έργων δεκτικών αυτοτελούς χρήσεως.
12. Προκειμένου περί υλικών οδοστρωσίας ή παραλαβή τούτων γίνεται υπό του
προϊσταμένου της υπηρεσίας επιβλέψεως του έργου ή τον παρ αυτού οριζομένου τεχνικού
υπαλλήλου και τον επιβλέποντος το έργον επί παρουσία του αναδόχου. Εν τη περιπτώσει
ταύτη μετέχει της επιτροπής παραλαβής απαραιτήτως και εν μέλος του δημοτικού ή
κοινοτικον συμβουλίου ή μόνιμος υπάλληλος του δήμου ή της κοινότητος, οριζόμενοι υπό
του οικείου συμβουλίου. Εις έργα προϋπολογισμού κατά την μελέτην μεχρι 300.000
δραχμών ή συμμετοχή του προϊσταμένου της υπηρεσίας ή του παρ αυτού οριζομένου
τεχνικού υπαλλήλου εις την επιτροπήν εναπόκειται εις την κρίσιν του προίσταμένου ρητώς
μνημονευομένου τούτου εις το οικείον πρωτοκολλον. Το σχετικόν πρωτόκολλον υπογράφει
και ο ανάδοχος.
13. `Η έγκρισις του πρωτοκόλλου παραλαβής έργου υπό του Νομάρχου αφορά εις το
καθαρώς τεχνικόν μέρος του έργου και ουδόλως έχει την έννοιαν της κυρώσεως των
δικαιολογητικών πληρωμής αυτού.
14. Δια δημοτικά ή κοινοτικά έργα άξιας μικροτέρας του "ενός εκατομμυρίου (1.000.000)"
δραχμών, αντί του κεκανονισμένου πρωτοκόλλου παραλαβής συντάσσεται βεβαίωσις περι
της καλής εκτελέσεως αυτού και του ευλόγου της δαπάνης παρά δύο δημοτικών ή
κοινοτικών συμβούλων, οριζομένων υπό του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Ούτοι
δύνανται να ορίζωνται δι` όλα τα έργα τα εκτελούμενα εντος του ημερολογιακού ετους.
Προκειμένου περι μεγάλου δήμου δύναται να διαχωρισθή ούτος εις τομείς και να ορισθούν
δι` έκαστον τομέα δυο σύμβουλοι. Η αυτή βεβαίωσις δύναται να συνταχθή κατόπιν
επιτοπίου μεταβάσεως, προκειμένου μεν περί δήμων ή κοινοτήτων εχόντων ιδίαν τεχνικήν
υπηρεσίαν,"υπό μηχανικού ή υπομηχανικού, οριζομένου δι αποφάσεως του δημοτικου
συμβουλίου, προκειμένου δε περί έργων των άλλων δήμων και των κοινοτήτων, υπό
μηχανικού ή υπομηχανικον της ΤΥΔΚ, οριζομένου υπο του Νομάρχου, εφ όσον ήθελε ζητηθή
τούτο υπο του οκείου συμβουλίου δι` αποφάσεως αυτού.
Άρθρον 65.
Χρόνος εγγυήσεως.
Συντήρησις των έργων υπό του αναδόχου.
1. Εις την συγγραφήν των υποχρεώσεων εκάστης εργολαβίας ορίζεται και ο χρόνος
εγγυήσεως, μετά την πάροδον του οποίου ενεργείται ή οριστική παραλαβή. `Ο χρόνος ούτος
μετράται εις τα δι` αναδόχου εκτελούμενα έργα από της υποβολής του τελικού συνοπτικού
επιμετρητικον πίνακος κατά τας διατάξεις 44, παρ. 7 του παρόντος, μη δυνάμενος να έιναι
μικρότερος των επτά (7) μηνών. `Ο χρόνος εγγυήσεως είναι ο χρόνος καθ` ον υποχρεούται ο
ανάδοχος να συντηρή τα έργα εν καλή καταστάσει, επισκευάζων αυτά και επανορθών εξ
ιδίων πάσαν εκ συνήθους χρήσεως βλάβην ή φθοράν. `Εν περιπτώσει καθ` ην εν τη
συγγραφή υποχρεώσεων της εργολαβίας δεν αναγράφεται ο χρόνος ούτος τότε δια μεν τα
χωματουργικά έργα, την όδοστρωσίαν, τα τεχνικά, τα υδραυλικά, τα οικοδομικά, τα
ηλεκτρομηχανολογικά, τα ημιμόνιμα ασφαλτικά οδοστρώματα όριζεται ετήσιος και δια τα
μόνιμα ασφαλτικά οδοστρώματα διετής.
2. Εις τα επι αποδόσει λογαριασμού υπό του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητος
εκτελούμενα έργα έχουν ισχύν αι διατάξεις του αρθρου 64 παρ. 8 του παρόντος.
3. Εαν ο ανάδοχος παραμελήση την συντήρησιν των έργων, επήλθε δε ή επίκειται βλάβη
αυτών, καλείται όγκος όπως εκτός ωρισμένης προθεσμίας συμμορφωθή προς τας
υποχρεώσεις του. Τούτου μη γενομένου, αι σχετικαί εργασίαι εκτελούνται υπό του
εργοδότου εις βάρος και δια λογαριασμόν του αναδόχου εκ των κατατιθεμένων εγγυήσεων

584

ή των οφειλομένων αυτώ και εν ανεπαρκεία το υπόλοιπον βεβαιούται εις βάρος του
αναδόχου δι αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και εισπράττεται, κατά
τας περί εισπράξεως δημοτικών ή κοινοτικών εσόδων διαταξείς.
4. Προκειμένου περί εργασιών συντηρήσεως οδών, ο εργολάβος δεν υποχρεώνεται εις την
συστήρηση των έργων εκτός αν, δι είδικους λόγους, ορίζεται άλλως εν τη συγγραφή.
Άρθρον 66.
Οριστική παραλαβή έργων.
1. Μετά την πάροδον του εν τω προηγουμένω άρθρω οριζομένου χρόνου εγγυήσεως
διενεργείται ή οριστική παραλαβή του εργου των επιτροπών συνιστωμένων κατά τα εις το
άρθρον 63 του παρόντος καθοριζόμενα, κατόπιν αναφοράς του προϊσταμένου της
υπηρεσίας επιβλέψεως προς τον Νομάρχην, υποβαλλομένης είκοσιν ημέρας προ της λήξεως
του χρόνου εγγυήσεως. Η αναφορά περιέχει τα εις την παρ. 1 του άρθρου 63 του παρόντος
στοιχεία και κοινοποιείται ως εν αυτή διαλαμβάνεται.
2.`Η οριστική παραλαβή θεωρείται αυτοδικαίως συντελεσθείσα εάν δεν διενεργηθή εντός
διμήνου από της λήξεως του χρόνου εγγυήσεως του εργου και μετα πάροδον 30 ημερών
από της μετά ταύτα ειδικής οχλήσεως του αναδόχου δια την διενέργειαν αυτής.
3. Εφ` όσον προβλέπεται εις την σύμβασιν ή αιτήσις του αναδόχου και εγκρίσει του κυρίου
του εργου, δύναται να διενεργηθή παραλαβή και αποπερατωθέντος τμήματος του εργου
δεκτικού αυτοτελούς χρήσεως.
4. `Η συντέλεσις της οριστικής παραλαβής αποτελεί την αφετηρίαν της κατά τας κειμένας
διατάξεις παραγραφής των εκ της εργολαβικής συμβάσεως απαιτήσεων του αναδόχου και
του κυρίου του εργου. Διαφοραι εις τας ποσότητας των εκτελεσθεισών εργασιών,
διαπιστούμεναι εκ παραλαβής διενεργουμένης μετά την κατά τας διατάξεις του παρόντος
άρθρου αυτοδικαίαν συντέλεσιν αντης, παρέχουν εις τον κύριον του εργου το δικαίωμα της
αναζητήσεως του δια ταύτης τυχόν καταβληθέντος εργολαβικού ανταλάγματος.
5. `Ως προς την στερεότητα του εργου κατά τμήματα και εν συνόλω και την δι` αυτήν
ευθύνην του αναδόχου, ισχύουν αι διατάξεις του Αστικού Κώδικος.
6. `Εαν ή προσωρινή παραλαβή δεν έχη διενεργηθή μέχρι της διενεργείας της οριστίκής
τοιαύτης, διενεργείται ταυτοχρόνως προσωρινή οριστική παραλαβή.
Άρθρον 67.
Παραλαβή προμηθειών.
1. `Η παραλαβή εκάστης δημοτικής προμηθείας εκτελείται υπό επιτροπής αποτελουμένης
εκ δύο υπαλλήλων του δήμου και ενός δημοτικού συμβούλου, εν ελλείψει δε υπαλλήλων
ορίζονται ισάριθμοι αυτών δημοτικοί σύμβουλοι. Οι δημοτικοί σύμβουλοι ορίζονται υπό του
δημοτικού συμβουλίου, οι δε υπάλληλοι υπό του δημάρχου, προτιμωμένων των κατά
βαθμόν ανωτέρων.
2. `Η παραλαβή εκάστης κοινοτικής προμηθείας εκτελείται υπό επιτροπής αποτελουμένης
εκ δυο κοινοτικών συμβούλων και ενός κοινοτικού υπαλλήλου ή εξ ισαρίθμων κοινοτικών
συμβούλων, οριζομένων υπό του κοινοτικού συμβουλίου.
3. Προκειμένου περί προμηθειών υλικών δια την εκτέλεσιν δημοτικών ή κοινοτικών έργων ή
οχημάτων ή ειδικών εργαλείων ή εν γένει προμηθειών δια την παραλαβήν των οποίων
απαιτούνται ειδικαί γνώσεις, τουλάχιστον των μελών των ως άνω επιτροπών δέον να έχη
την αντίστοιχον ειδικότητα, εις περίπτωσιν δε μη υπάρξεως τοιούτου το μέλος τούτο
ορίζεται τη αιτήσει του οικείου δήμου ή κοινότητος υπό του δημάρχου, εις την περιφέρειαν
του οποίου εγεργείται η παραλαβή εκ των εν τη περιφερεία ταύτη υπηρετούν των
υπαλλήλων αντιστοίχου ειδικότητος. Το ειδικόν τούτο μελςς δνναται να ορίζηται υπό του
`Υπουργον των `Εσωτερικών, εφ` όσον πρόκειται περί παραλαβης διενεργουμένης εν
`Αθήναις και ήθελε ζητήσει τουτο ο οικείος δήμος ή κοινότης ή και εφ όσον ο Νομάρχης
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ανέφερεν ότι δεν υπηρετεί εις την περιφέρειαν του υπάλληλος της απαιτονμένης
ειδίκότητος.
4. Δια πάσαν γενομένην προμήθειαν συντάσσεται πρωτόκολλον παραλαβής εις τριπλούν
τουλάχιστον, υπογραφόμενον υπό των μελών της κατά τα ανωτέρω επιτροπής παραλαβής
το γνήσιον των υπογραφών βεβαιουται εν αυτώ υπό του δημάρχου ή προέδρου κοινότητος.
Εις το πρωτόκολλον παραλαβής αναγράφεται ή ημερομηνία, τα ονόματα των μελών της
επιτροπής και του προμηθευτού, ή θέσις εξ ης έγινε η προμήθεια ως και τα ποσά των
γενομένων προμηθειών κατ είδος επί την αντίστοιχον τιμήν,τα μερικά ποσά της δαπάνης
και το σύνολον ταύτης. `Επίσης αναγράφεται αν εν τη τιμή της προμηθείας περιέχεται τυχόν
και η δαπανη μεταφοράς έπι τόπου ή εις έτερον πλησιέστερον σημείον.
5. `Εαν εις το πρωτόκολλον παραλαβής διατυπωθώσιν υπό της επιτροπής παρατηρήσεις επί
της ποιότητος ή της ποσότητος της γενομενης προ μη διαφωνήση μέλος της επιτροπής ή
υπογραφής του το μετεπιφυλάξεως παρά του προμηθεντον ή αν αρνηθή αυτός να
υπογράψη, υποβάλλει ένστασιν εντός ανατρεπτικής προθεσμιας δέκα ημερών από της
ημέρας της υπογραφής του πρωτοκόλλον υπό της επιτροπής, το πρωτόκολλον τίθεται υπ`
όψιν του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, όπερ αποφαίνεται ητιολογημένως και επί
των παρατηρήσεων ή ενστάσεων. `Η απόφασις αύτη υπόκεται εις την έγκρισιν τον
Νομάρχου.
Άρθρον 68.
Επίλυσις διαφορών.
Μέχρις εκδόσεως του υπό του άρθρου 203 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος
προβλεπομένου Π. Δ/τος, εξακολουθεί ίσχνον, δυνάμει του αρθρου 230 του αυτού Κώδικος
το άρθρον 30 του από 22.2/1.3. 1952 Β. Δ/τος "περί εκτελέσεως δημοτικών κοι κοινοτικών
έργων" (Α`. 49).
Άρθρον 69.
Υποχρεώσεις κοινοπρακτούντων αναδόχων.
1. `Αναληφθείσης εν κοινοπραξία της εκτελέσεως έργου, εφαρμόζονται επιπροσθέτως αι
διατάξεις του παρόντος αρθρου.
2. Αι εγγυήσεις καλής εκτελέσεως των έργων δέον να είναι κοιναί υπερ πάντων των
κοινοπρακτούντων.
3. Οι κοινοπρακτούντες ανάδοχοι ευθύνονται έναντι του κυρίου του έργου, εις ολόκληρον
δια πάσαν συνέπειαν απορρέουσαν εκ της εργολαβικής συμβάσεως και του νόμου.
4. Οι κοινοπρακτούντες οφείλουν κατά την κατάρτισιν και υπογραφήν της συμβάσεως να
καταθέσουν συμβολαίογραφικήν πράξιν διορισμού υπό πάντων κοινού εκπροσώπου της
κοινοπραξίας έναντι του κυρίου του εργου και των υπηρεσιών. Δια της αυτής πράξεως
ορίζεται υποχρεωτικώς και αναπληρωτής του εκπροοώπου. `Ο αναπληρωτής εκπροσωπεί
την κοινοπραξίαν εις πάσαν περίπτωσιν απουσίας ή κωλύματος του εκπροσώπου, ως και εις
περίπτώσεις θανάτου ή ανικανότητος τούτου. `Ο εκπρόσωπος και ο άναπληρωτής αύτου
δέον να είναι φυσικά πρόσωπα εκ των κοίνοπρακτουντων η εκ των νομιμως
εκπροσωπούντων τας κοινοπρακτούσας εταιρείας, προκειμένου δε περι ανωνύμων
εταιρειών μέλος του διοικητικού συμβουλίου αντών. `Ο εκπρόσωπος ή ο αναπληρωτής
αυτού δύνανται να διορίζουν ετέρους πληρεξουσίους δια την διενέργείαν συγκεκρίμένων εν
τη εκπροσωπήσει της κοινοπραξίας πράξεων εφ όσον εδόθη αυτοίς τοιαύτη εξουσία δια της
πράξεως διορισμού των. Επιφυλασσομένων των διατάξεων της επομένης παραγράφου ο
διορίσμός του εκπροσώπου και του αναπληρωτού και ή υπό τούτων αποδοχή είναι
ανέκκλητη και διαρκούν καθ` όλην την διάρκειαν του έργου και μέχρι της πλήρους
εκκαθαρίσεως των εκ τούτου μετά του κυρίου του εργου σχέσεων. Μετά της πράξεως
διορισμού κατατίθενται κατά την υπογραφήν της συμβάσεως κοι δηλώσεις αποδοχής του
διορισμού, τόσον υπό του εκπροσώπου όσον και υπό του αναπληρωτού τοντου, `Ο
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διορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτού και αι δηλώσεις αποδοχής δέον να είναι ανευ
αιρέσεων ή όρων και να εκτείνωνται εις πάντα τα θέματα τα αφορώντα εις την εκτέλεσιν
της συμβάσεως περίλαμβανομένης της εισπράξεως του εργολαβικού ανταλλάγματος και
του διορισμού αντικλήτου.
5. `Αντικατάστασις του εκπροσώπου ή του άναπληρωτού αυτού ή και αμφοτέρων ή και
παροχή εις τούτους της εξουσίας διορίσμού πληρεξουσίων γίνεται μόνον από κοινού υπό
πάντων των κοινοπρακτούντων διά συμβολαιογραφικής πράξεως. Μόνον μετά την
κοινοποίησιν ταύτης και των δηλώσεων αποδοχής διορισμού παύει ή προς εκπροσώπησιν
εξουσία των πρότερον διορισμένων.
6. `Εν περιπτώσει θανάτου τινών των κοινοπρακτούντων δεν εφαρμόζεται ή παρ. Ι του
αρθρου 52 του παρόντος. `Εαν οι κοινοπρακτούντες ήσαν δύο, του ενός θανόντος, η
κοινοπραξία έναντι του κυρίου του εργου θεωρείται λελυμένη και ή εργολαβία δια το
σύνολον του έργου συνεχίζεται υποχρεωτικώς υπό μόνου του ετέρου, αναλαμβάνοντος
εναντί του κυρίου του εργου πάντα τα εκ της εργολαβικής συμβάσεως δικαιώματα και
υποχρεώσεις του θανόντος. Αι εκ της εργολαβίας σχέσεις μεταξύ των κληρονόμων του
θανόντος και του ετέρου των κοινοπρακτούντων ρυθμίζονται κατά τας περί κληρονομίας
διατάξεις του Αστικού Κώδικος. Οι κληρονόμοι του θανόντος δύνανται να αξιώσουν παρά
του επιζώντος των κοινοπρακτούντων υπεισέλευσιν εις την εκτέλεσιν των υπολειπομένων
εργασιών μόνον εφ` όσον τούτο είχε συμφωνηθή μεταξύ των κοινοπρακτούντων. Η
υπεισέλευσις αυτή δεν εκτείνεται εις τας μετά του κυρίου του εργου σχέσεις άιτινες
ρυθμίζονται υπό μόνου του δευτέρον εδαφίου της παρούσης παραγράφου. `Εαν οι
κοινοπρακτούντες ήσαν πλείονες των δύο, ή κοινοπραξία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών
οϊτινες αναλαμβάνουν εναντί του κυρίου του εργου πάντεχ τα εκ της εργολαβικής
συμβάσεως δικαιώματα και ύποχρεώσεις του θανόντος, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά
αναλόγως των διατάξεων της παρούσης παραγράφου.
7. `Εν περιπτώσεί πτωχεύσεως τινών των κοινοπρακτούντων δεν εφαρμόζεταί ή παρ. 5 του
αρθρου 52 τον παρόντος. Εαν οι κοινοπρακτονντες ήσαν δύο, του ενός πτωχεύσαντος, ή
κοινοπραξία λύεται και ή εργολαβία δια το σύνολον του εργου συνεχίζεται υποχρεωτικώς
υπό μόνου του ετέρου, αναλαμβάνοντος έναντι τον κυρίου του εργου πάντα τα εκ της
εργολαβικής συμβάσεως δικαιώματα κοι υποχρεώσείς του πτωχεύσαντος. `Εαν οι
κοινοπρακτούντες ήσον πλείονες των δύο η κοινοπραξία έναντι του κυρίου του έργου
συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών. Τυχόν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις του συνεχίζοντος το έργον
εργολήπτου ή κοινοπραξίας έναντι του πτωχεύσαντος κρίνονται κατά τας περι πτωχεύσεως
κειμένας διατάξεις. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται αναλόγως και εις περίπτωσιν
πτωχεύσεως περισσοτέρων του ενός εκ των κοινοπρακτούντων. `Εάν κηρυχθούν εις
πτώχευσιν περισσότεροί του ενός των κοινοπρακτούντων κατά τρόπον εκθέτοντα εις
κίνδυνον την προσήκουσαν εκτέλεσιν της οικείας εργολαβικής συμβάσεως, ο κύριος του
εργου δύναται κατα την απόλυτον αυτού κρίσιν να κηρύξη διαλελυμένην την σύμβασιν.
Άρθρον 70.
Γενικαί διατάξεις.
1. Αι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται γενικώς και κατ αναλογίαν και επί της
εκτελέσεως προμηθειών, εργασιών και μεταφορών των δήμων και κοινοτήτων ως και επί
εργασιών συγκεντρώσεως αποκομιδής και διαθέσεως απορριμμάτων.
2. Αι δια των διατάξεων του παρόντος καθοριζόμεναι υποχρεώσεις του προϊσταμένου της
επιβλεπούσης υπηρεσίας και του επιβλέποντος ισχύουν δια τους προϊσταμένους και τους
μηχανίκούς ή υπομηχανικούς των τεχνικών υπηρεσιών δήμων και κοινοτήτων (Τ.Υ. Δ.Κ.) ως
και τους προϊσταμένους και τους μηχανικούς ή υπομηχανικούς των τεχνικών υπηρεσιών των
δημών και κοινοτήτων των εχόντων την ιδίαν τεχνικήν υπηρεσίαν.
3. Αι διατάξεις του παρόντος ισχύουν και διά : α) τα κατά τας παρ. 2 και 3 τον αρθρου 201
του Δημοτικου και Κοινοτικού κώδικος εκτελούμενα, ανευ διενεργείας δημοπρασίας, έργα,
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προμηθείας, εργασίας, μεταφοράς ή μετακομίσεις δι απ ευθείας αναθέσεως υπό των
δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων και β) επί των εκτελουμένων επί αποδόσει
λογαριασμού υπό των δημάρχων ή προέδρων κοινοτήτων κατά τας διατάξεις της Παρ. 4 του
άρθρου 201 του αυτού κωδίκος, ανεξαρτήτως της αναθέσεως υπ` αυτών κατόπιν
διενεργείας ή μη διαγωνισμού ως και δια τους αναδόχους αυτών, εις αμφοτέρας τας
ανωτέρω περιπτώσεις (α) και (β) είτε ούτοι τνγχάνουν εργολάβοι δημοσίων έργων, είτε μη,
των διατάξεων του παρόντος έφαρμοζομένων εν τη τελευταία περιπτώσει κατ` αναλογίαν.
4. Αι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται έπι των εργών, προμηθειών, εργασιών και
μεταφορών των συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων και δημοτικών και κοινστίκών
αγαθοεργών ιδρυμάτων και των παρά τοις δήμοις ή κοινότησι νομικών προσώπων.
Άρθρον 71.
Μεταβατικαί διατάξεις.
1. Αι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται δια τα έργα εργασίας, προμηθείας ή
μεταφοράς, τα οποία: α) εδημοπρατήθησαν προ της ενάρξεως ισχύος του παρόντος και β) ή
απόφασις του αρμοδίου οργάνου του οικείου δήμου ή κοινότητος, περι απ ευθείας
αναθέσεως ή εκτελέσεως επί αποδόσει λογαριασμού ελήφθη προ της ενάρξεως ισχύος του
παρόντος.
2. Εις τας περίπτώσεις της προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζονται αι μέχρι πλήρους
εκκαθαρίσεως των εξ αυτών σχέσεων αι ισχύουσαι μεχρί της ενάρξεως εφαρμογής του
παρόντος διατάξεις.
3. Μελέται συνταχθείσαι και θεωρηθείσαι προ της ενάρξεως ισχύος του παρόντος δεν
υπόκεινται εις προσαρμογήν προς τας διατάξεις του παρόντος, ή εκτέλεσις όμως των έργων
ενεργείται συμφώνως προς τας διατάξείς του παρόντος.
Άρθρον 72.
Καταργούμεναι και διατηρούμεναι διατάξεις.
1. Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος καταργείται πάσα γενική ή ειδική διάταχξις
αντικειμένη εις τας διατάξείς αυτού ή άλλως ορίζουσα έπι θεμάτων ρυθμιζομένων υπ`
αυτού, ιδία δε καταργείται το Β.Δ. 468/68 "περι εκτελέσεως δημοτικών και κοινοτικών
έργων και προμηθείών ως τούτο έτροποποιήθη και συνεπληρώθη διά των Β.Δ. 203/69,
319/71, 699/72 και Π.Δ. 486/78.
2. Διατηρούνται εν ισχύι και μετά την ισχύν του παρόντος αι περι εργοληπτών δημοσίων
έργων διατάξεις, συμπεριλαμβανομένου και του Ν.Δ/τος 271/ 69 "περι εργοληπτών
ηλεκτρομηχανολογικών δημοσίων έργων" ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως και των εις
εκτέλεσιν αυτού εκδοθέντων Β.Δ/των καθώς και αι περί αναθεωρήσεως των συμβατικών
τιμών τοιαύται, από των οποίων απαγορεύεται πάσα παρέκκλισις.
Άρθρον 73.
`Εναρξις ισχύος.
Η ισχύς του παρόντος άρχεται μετα εξ μήνας από της δημοσίεύσεως αυτού δια της
Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, πλην των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 5, 6 παρ. 3, 17 παρ.
3, 59 παρ. 7, 62 και 64 παρ. 14 των οποίων η ισχυς άρχεται μετά ενα μήνα απο της
δημοσιεύσεως ως και των διατάξεων του άρθρου 10 των οποίων η ισχύς άρχεται από της
δημοσιεύσεως του παρόντος.»
(69) των άρθρων 1-25 του π.δ/τος 363/1979 (Α 114), το κείμενο των οποίων έχει ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α`.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ.
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`Αρθρον 1.
Γενικαί Διατάξεις.
1. Δια του όρου "προμήθεια" νοείται η απόκτησις παντός είδους αγαθών, προοριζομένων
δια τας ανάγκαις των Επιμελητηρίων.
2. Η ενέργεια πάσης προμηθείας αποφασίζεται παρά της Διοικητικής Επιτροπής του
Επιμελητηρίου κατόπιν ητιολογημένης προτάσεως της αρμοδίας υπηρεσίας, εντός των
ορίων των οικείων πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού εξόδων αυτού. Δια της
αυτής αποφάσεως ορίζεται και ο τρόπος διενεργείας της προμηθείας.
3. Αι προμήθεια, των Επιμελητηρίων, ενεργούντι κατά τας διαατάξεις του παρόντος δια
δημοσίου διαγωνισμού, επιτρεπομένης τηςς απ` ευθείας άνευ δημοσίου διαγωνισμού
καταρτίσεως συμβάσεως δια προμηθείας μόνον οσάκις :
α) Πρόκειται περί προμηθείας αντικειμένων, δια τα όποια υπάρχει αποκλειστικότης
διαθέσεως, λόγω αποκλειστικότητος εκμεταλλεύσεων ή εισαγωγής.
β) Πρόκειται περί εργασιών, η εκτέλεσις των οποίων απαιτεί ειδικάς ικανότητας τέχνης ή
εμπερίας, κατεχομένων υπό ενός μόνου φυσικού ή νομικού προσώπου.
γ) Πρόκειται περί εργασιών γιγνομένων δοκιμαστικώς.
δ) Ο δημόσιος διαγωνισμός απέτυχεν ή εκρίθη ασύμφορον το αποτέλεσμα αυτού. Εις τας
περιπτώσεις όμως ταύτας δεν επιτρέπονται οι όροι της άπ` ευθείας καταρτιζομένης
συμβάσεως να απομακρυνθούν των όρων του προκηρυχθέντος διαγωνισμού, εκτός εάν
είναι ευνοικώτεροι δια το Επιμελητήριον.
ε) Πρόκειται περί προβολής πνευματικών έργων, διαφημίσεων εν γένει και καλλιτεχνικών
και πνευματικών εκδηλώσεων.
στ) Πρόκειται περί προφανώς κατεπειγουσών περιπτώσεων, επαρκώς ητιολογημένων.
ζ) Πρόκειται γενικώς περί δαπάνης μη υπερβαινούσης το ποσόν των δρχ. 25.000. Εάν όμως
η ολική δαπάνη υπερβαίνει το ποσόν των δρχ. 25.000 και δεν είναι μεγαλυτέρα των δρχ.
75.000 ενεργείται πρόχειρος διαγωνισμός κατά τα ειδικώτερον δια του παρόντος οριζόμενα.
Άρθρον 2.
Επιτροπαί διενεργείας προμηθειών.
1. Οι τακτικοί διαγωνισμοι δια την ενέργειαν προμηθειών διεξάγονται ενώπιον Επιτροπών,
τριμελών μεν, εφ` όσον η δαπάνη δεν υπερβαίνει τας 500.000 δραχμάς, πενταμελών δε εφ`
όσον αύτη υπερβαίνει το ποσόν τούτο συγκροινουμένων δι` αποφάσεως της Διοικητικής
Επιτροπής του Επιμελητηρίου εις τη αρχήν εκάστου έτους με θητείαν ετησίαν.
2. Αι Επιτροπαί προμηθειών αποτελούνται εκ μελών της Διοικητικής Επιτροπής του
Επιμελητηρίου και εξ` υπαλλήλων αυτού, τουλάχιστον επί βαθμώ 7ω, όπου δε δεν είναι
δυνατόν τούτο, εκ μονίμων υπαλλήλων του Υπουργείου Εμπορίου τουλάχιστον επι βαθμώ
7ω, ή υπαλλήλων ετέρου Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευομένου υπό του Υπουργείου Εμπορίου. Δια της
αυτής αποφάσεως ορίζοντα οι αναπληρωταί των τακτικών μελών των ανωτέρω Επιτροπών,
ως και ο Πρόεδρος αυτών μετά του αναπληρωτού του. Χρέη γραμματέως της Επιτροπής
εκτελεί υπάλληλες του Επιμελητηρίου οριζόμενες μετά του αναπληρωτού του διά της αυτής
ως άνω αποφάσεως. Ο Γραμματεύς δύναται να είναι και μέλος της Επιτροπής.
3. Τα εκ των μελών της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου μέλη των ως άνω
Επιτροπών δεν δύναται να υπερβούν τα δύο εις τας τριμελείς Επιτροπάς και τα τρία εις τας
πενταμελείς τοιαύτας. Αι ανωτέρω Επιτροπαί συνεδριάζουν παρισταμένων απάντων των
μελών αυτών και αποφαίνοντα κατά πλειοψηφίαν, καταχωριζομένης εν τω πρακτικώ και
της γνώμης των τυχόν μειοψηφούντων μελών.
4. Προκειμένου περί προμηθείας δια την πραγματοποίησιν της οποίας απαιτούνται ειδικαί
γνώσεις ή Διοικητική Επιτροπή κατά την περί δ`ενεργείας του διαγωνισμού απόφασίν της,
ορίζει υποχρεωτικώς ως ενισχυτικόν μέλος των Επιτροπών υπάλληλον ή μέλος του
Διορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου ή υπάλληλον του Υπουργείου

589

Εμπορίου ή ετέρων Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευομένων υπό του Υπουργείου Εμπορίου κατέχοντα τας
απαιτουμένας γνώσεις.
Άρθρον 3.
Ειδικοί Εμπειρογνώμονες.
1. Ανεξαρτήτως της εφαρμογής της παρ. 4 του προηγουμένου άρθρου και προκειμένου περί
προμηθείας δια την πραγματοποίησιν της όποιας απατείται κατά την κρίσιν του
Επιμελητηρίου, ή συνδρομή προσώπων κατεχόντων ειδικάς γνώσεις, δύναται να καλούνται
παρ` αύτού ειδικού εμπειρογνώμονες κατά προτίμησιν εκ μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου δια την διατύπωσιν εγγράφου γνώμης: α) Επί του κόστους των υπό προμήθειαν
ειδών. β) Επί διαφορών επισημαινομένων μεταξύ των προσφορών και των κατατατεθέντων
δειγμάτων. γ) Επί της ποιοτικής κατατάξεως των προσκομισθέντων δειγμάτων. δ) `Επί τής
δ`καίολογήσεως ή μή τής προσφερομέ- νης ανωτέρας τιμής ώς έκ τής ποιοτ,κής ύπεροχής
τού ειδους και ε) Περί τής κατά την γνώμην των προτιμητέας προσφοράς.
2. Η γνωμοδότησις των εμπειρογνωμόνων καταχωρίζεται εις το πρακτικόν της Επιτροπής δ
`ενεργείας του διαγωνισμού.
3. Εμπειρογνώμονες δύναται να είναι και υπάλληλοι του Επιμελητηρίου ή του Υπουργείου
Εμπορίου ή ετέρων Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευομένων υπό του Υπουργείου Εμπορίου, εφ` όσον ούτοι
κατέχουν αποδεδειμένως τας απαιτουμένας ειδικάς γνώσεις εν τη συγκεκριμένω
περιπτώσει.
Άρθρον 4.
Διακήρυξις διαγωνισμού.
1. Ο Δημόσιος διαγωνισμός ενεργείται κατόπιν διακηρύξεως του Επιμελητηρίου.
2. Η διακήρυξις περιέχει :
α) Το αντικείμενον του διαγωνισμού.
β) Την ημερομηνίαν, ώραν και τόπον διενεργείας του διαγωνισμού.
γ) Τον τρόπον διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι εάν ούτος διεξάγεται δι` εν σφραγιστών ή
ανοικτών προσφορών, ως και εάν δια την συμμετοχήν εις αυτόν απαιτείται ή κατάθεσις
δείγματος.
δ) Τους όρους συμμετοχής εις τον διαγωνισμόν, ήτοι τας Ιδιότητας τας όποιας δέον να
πληρούν τα πρόσωπα, τα οποία επιθυμούν να γίνουν δεκτά εις τον διαγωνισμόν.
ε) Το επί της προσφερομένης τιμής ποσοστόν εγγυήσεως συμμετοχής και καλής εκτελέσεως
της συμβάσεως.
στ) Τον χρόνον ισχύος των προσφορών.
ζ) Τον τρόπον πληρωμής ως και τας τυχόν κρατήσες, αίτινες θα βαρύνουν τον προμηθευτήν.
η) Τας ώρας και ημέρας καθ` ας δύνανται οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνωσι γνώσιν των
όρων του διαγωνισμού.
θ) Τόν τρόπον ανακοινώσεως της διακηρύξεως.
ι) `Ορον παρέχοντα την ευχέρειαν κατακυρώσεως του διαγωνισμού δια μέρος του υπό
προμήθειαν είδους.
α) Πάντα έτερον κατά την κρίσιν του Επιμελητηρίου αναγκαίον όρον
και απαραιτήτως τον όρον ότι ο διαγωνισμός θα διεξαχθή κατά τας
διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος.
3. Η διακήρυξις προσέτι περιέχει "προδιαγραφάς" καί λοιπούς όρους υπό τους οποίους
θέλει καταρτισθή και εκτελεσθή η σύμβασις προμηθείας και ιδία :
α) Λεπτομερή περιγραφήν του αντικειμένου της προμηθείας, περιλαμβάνουσαν τα είδη της
προμηθείας καί την ποσότητα αυτών, την ποιότητα των ειδών, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
εκάστου τούτων ως και τον τρόπον συσκευασίας αυτών.
β) Την προθεσμία παραδόσεως των ειδών.
γ) Τόν τόπον παραδόσεως καί τόν τρόπον τού ποιοτικού ελέγχου αυτών.
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δ) τας επιβληθησομένας υπό του Επιμελητηρίου ποινικάς ρήτρας και λοιπάς κυρώσεις, εν
περιπτώσει μη εμπροθέσμου ή καλής εκτελέσεως της συμβάσεως.
ε) τον τρόπον επιλύσεως των τυχόν διαφορών.
Άρθρον 5.
Δημοσίευσις διακηρύξεως.
1. Η ανακοίνωσις της διακηρύξεως γίνεται μερίμνη του επιμελητηρίου δια της
δημοσιεύσεως περιλήψεως ταύτης εις δύο τουλάχιστον ημερησίας εφημερίδας, εξ ων μία
εμποροοικονομικού περιεχομένου, εκδιδομένας εν Αθήναις. Εαί η έδρα τού διενεργούντος
την προμήθειαν Επιμελητηρίου κείται εκτός της περιοχής της τέως Διοικήσεως
Πρωτευούσης ή ανακοίνωσις, γίνετα δια δημοσιεύσεως της περιλήψεως εις μίαν ημερησίαν
ή έβδομαδιαίαν εφημερίδα της έδρας τού Επιμελητηρίου ή εν ελλείψει ταύτης εις μίαν
εφημερίδα της ευρυτέρας περιφερείας του Νομού. Εν περιπτώσει μη εκδόσεως ημερησίας
ή εβδομαδιαίας εφημερίδος, ή ανακοίνωσις γίνεται δια τοιχοκολλήσεως της περιλήψεως εν
τω Καταστήματι του οικείου επιμελητηρίου. Δια την ευρυτέαν δημοσιότητα και την
επίτευξιν καλλυτέρου αποτελέσματος του διαγωνισμού δύναται η Διοικητική Επιτροπή να
αποφασίσει την δημοσίευσιν της περιλήψεως καί εις μίαν Εμποροοικονομικού
περιεχομένου ημερησίαν εφημερίδα εκδιδομένην εν Αθήναις. Η δημοσίευσις της
περιλήψεως της διακηρύξεως εις τας εφημερίδας δύναται να γίνη κατά την κρίσιν της
Διοικητικής Επιτροπή του Επιμελετηρίου δις, εφ` όσον τούτο κρίνεται επιβεβλημένον. Τα
έξοδα της δημοσιεύσεως βαρύνουν τον προμηθευτήν.
Άρθρον 6.
Χρόνος δημοσιεύσεως διακηρύξεως.
1. Η μεταξύ της χρονολογίας δημοσιεύσεως της διακηρύξεως, ως τοιαύτης λαμβανομένης
της πρώτης δημοσιεύσεως, και της διενεργείας του διαγωνισμού προθεσμία είναι ανάλογος
προς την φύσιν της προμηθείας και τας ανάγκας του Επιμελητηρίου ουδέποτε δε βραχυτέρα
των είκοσι ημερών.
2. Δύναται δι` ητιολογημένης αποφάσεως της Διοικητικής Επιτροπής να συντομευθή εις
συγκεκριμένην περίπτωσιν ο χρόνος της δημοσιεύσεως της περιλήψεως εις δέκα ημέρας
τουλάχιστον προ της διενεργείας του Διαγωνισμού.
Άρθρον 7.
Δικαιούμενοι συμμετοχής εις διαγωνισμούς Προμηθειών.
Εις τους δ`ενεργουμένους διαγωνισμούς δικαιούνται, συμμετοχής :
α) Πάντα τα εν τη ημεδαπή ασκούντα το εμπορικόν ή βιομηχανικόν ήβιοτεχνικόν
επάγγελμα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
β) Εμπορικοί αντιπρόσωποι οίκων εσωτερικού και εξωτερικού.
γ) Συνεταιρισμοί εκ των εν τη ημεδαπή εδρευόντων τοιούτων.
Άρθρον 8.
Δικαιολογητικά συμμετοχής εις διαγωνισμούς.
1. Οι λαμβάνοντες μέρος εις τους διαγωνισμούς οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι,
κατά περίπτωσιν, δικαιολογητικά :
α) Πιστοποιητικόν του οικείου Επιμελητηρίου του τόπου εν ω ασκούν το επάγγελμά των, εν
τω οποίω θα βεβαιούται το ειδικόν αυτών επάγγελμα.
β) Προκειμένου περί Συνεταιρισμών βεβαίωσιν της Εποπτικής Υπηρεσίας της Αγροτικής
Τραπέζης της Ελλάδος του τόπου λειτουργίας του Συνεταιρισμού, περί της νομίμου
λειτουργίας αυτού.
2. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ισχύουν δια το έτος καθ` ο εξεδόθησαν.
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3. Η μη μετά της προσφοράς προσκόμισις του κατά περίπτωσιν δικαιολογητικού, επάγεται
την απόρριψιν αυτής ως απαραδέκτου, εκτός εάν ο μειοδότης προσκομίση τα
δικαιολογητικά, εντός τριημέρου από της διενεργείας του διαγωνισμού προθεσμίας.
Άρθρον 9.
Εγγυοδοσία.
1. Πάσα προσφορά εις δημόσιον διαγωνισμόν, πέραν των κατά το άρθρον 8 του παρόντος
Π.Δ/τος απαιτουμένων δικαιολογητικών, συνοδεύεται και υπό γραμματίου παρακαταθήκης
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής ανεγνωρισμένης
Τραπέζης, δια ποσόν ίσον πρός 5% τουλάχιστον της αξίας της προσφοράς, ως εγγύησις
συμμετοχής εις τον διαγωνισμόν. Εν η περιπτώσει ο καταθέτης δεν ήθελεν αναδειχθή
τελευταίος μειοδότης, η εγγύησις επιστρέφεται εις τούτον εντός δέκα ημερών από της
κατακυρώσεως του διαγωνισμού.
2. Αι άνευ εγγυήσεως ή άνευ της προσηκούσης εγγυήσεως προσφοραί απορρίπτονται υπό
της Επιτροπής προμηθείας ως απαράδεκτοι.
3. Προ της υπογραφής της συμβάσεως ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να διπλασιάση
την κατατεθειμένην υπ` αυτού εγγύησιν, ήτις και παραμένει μέχρι πλήρους εκτελέσεως της
συμβάσεως, ως εγγύησις δια την καλήν εκτέλεσιν αυτής. Αν το Επιμελητήριον κρίνη ότι δέον
να κατατεθή μείζων πρόσθετος εγγύησις δια την καλήν εκτέλεσιν της συμβάσεως,
υποχρεούται να καθορίζη τούτο εν τη διακηρύξει.
Άρθρον 10.
`Οροι εν γένει του διαγωνισμού.
1. Οι μετέχοντες του διαγωνισμού ομού μετά των προσφορών των υποβάλλουν δήλωσιν
περί του ότι έλαβον γνώσιν των ορών του διαγωνισμού τους και αποδέχονται.
2. `Ινα μετάσχη τις εις τον διαγωνισμόν υποβάλλη την προσφοράν του κατά τον εν τη
διακηρύξει οριζόμενον χρόνον διενεργείας του διαγωνισμού μετά της εγγυήσεως περί ης εν
άρθρω ε) του παρόντος Π.Δ/τος. Προσφοραί εκπρόθεσμοι ή μη συνοδευόμεναι υπό της
κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου εγγράφου δηλώσεως απορρίπτονται υπό της
Επιτροπής Προμηθειών ως απαράδεκτοι.
3. Η Επιτροπή Προμηθειών δύναται να απορίψη δι` ειδικώς ητιολογημένης αποφάσεώς της
οιανδήποτε προσφοράν, εάν ο υποβάλων ταύτιν δεν παρέχη κατά την κρίσιν τις τα εχέγγυα
της πλήρους και τελείας εκπληρώσεως των επιβαλλομένων εκ των ορων της διακηρύξεως
και των διατάξεων του παρόντος, δια την υπό ενέργειαν προμήθειαν υποχρεώσεών του,
ιδία δε εάν ούτος δεν ανταπεκρίθη κατά το πρόσφατον παρελθόν εις ανατεθείσας ες αυτόν
προμηθείας παρά του Δημοσίου ή του επιμελητηρίου και εγένετο ως εκ τούτου
αποδεδειγμένως πρόξενος ανωμαλιών.
4. Αι προσφοραί, εφ` όσον δεν ορίζεται άλλω εν τή διακηρύξει, δεσμεύουν τους
προσφέροντας επί τριάκοντα ημέρας από της επομένης της διενεργείας του διαγωνισμού
τοιαύτης. `Εν ουδεμιά περιπτώσει επιτρέπεται ανάκλησις των προσφορών, εκτός ανωτέρας
βίας. Αντιπροσφοραί δεν γίνονται δεκταί.
Άρθρον 11.
Προμήθεια ενεργούμεναι:Βάσει δειγμάτων.
1. Οσάκις η προμήθεια ενεργείται βάσει δείγματος του Επιμελητηρίου, το δείγμα
συνοδεύεται υπό ειδικής πινακίδος, εφ` ης αναγράφοντοι τα αναγκαιούντα στοιχεία, είναι
δε εσφραγισμένον υπό της υπηρεσίας κατά τρόπον αποκλείοντα την αντικατάστασιν του και
τον αποχωριχμόν του εκ της συνοδευούσης αυτό πινακίδος. Του δείγματος τούτου δύνανται
να λαμβάνουσι γνώσιν οι ενδιαφερόμενοι καθ` όλην την υπό της διακηρύξεως οριζομένην
προθεσμίαν προς διενέργειαν του διαγωνισμού. Η επίδειξις του δείγματσς, νοείται είτε δι`
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απλής μακροσκοπικής εξετάσεως τούτου, υπό των ενδιαφερομένων, είτε δια λήψεως
αντιγράφου ή απεικονίσεως τούτου.
2. Οσάκις εν τη διακηρύξει του διαγωνισμού ορίζεται ότι απαιτείται κατάθεσις δειγμάτων,
ταύτα κατατίθενται εις διπλούν κατά την ώραν δεενεργείας του διαγωνισμού. Προσφορά
άνευ καταθέσεως δειγμάτων ή μετά δειγμάτων, άτινα διαφέρουν ουσιωδώς του δείγματος
του επιμελητηρίου, οσάκις απαιτούνται τοιαύται απορρίπτεται ως απαράδεκτος. Τα
δείγματα παραδίδονται υπό του μειοδότου εις την Επιτροπήν. Τα δείγματα ταύτα
προσυπογράφονται αμέσως ενώπιον του μειοδότου υπό πάντων των μελών της Επιτροπής
και το μεν εν ταύτων παραδίδεται προς έλεγχον υπό των τυχόν ορισθησομένων ειδικών
εμπειρογνωμόνων, το δε έτερον παρακολουθεί την προσφοράν, φυλασσόμενα υπό της
αρμοδίας υπηρεσίας του Επιμελητηρίου και χρησιμεύει ως υπόδειγμα κατά την παραλαβήν
των υπό προμήθειαν ειδών.
3. Τα εις μη ανακηρυχθέντας μειοδότας ανήκοντα δείγματα, επιστρέφονται εις τούτους, εφ`
όσον ζητηθούν εν η δε περιπτώσει παραμένουν αζήτητα πέραν του τριμήνου από της
κατακυρώσεως του αποτελέσματος του δίαγωνισμού, το Επιμελητήριον απαλλάσσεται
πάσης ευθύνης δια την απώλειαν ή φθοράν τούτων.
Άρθρον 12.
Τρόπος πληρωμής των προμηθευομένων ειδών.
1. Η πληρωμή των υπό προμήθειαν ειδών ενεργείται, είτε δια της καταβολής του αντιτίμου
μετά την οριστικήν παραλαβήν του συνόλου των υπό προμήθειαν ειδών είτε δια της
καταβολής τούτου τμηματικώς επί αναλόγου οριστικής τμηματικής παραλαρής, εφ` όσον
τούτο προβλέπεται εν τη διακηρύξει, είτε διά της προκαταβολής μέχρι 30% του αντιτίμου,
άμα τη καταρτίσει της σιμβάσεως, κατόπιν αποφάσεως του Επιμελητηρίου καί εφ` όσον
τούτο προβλέπεται εν τη διακηρύξει, πάντοτε δε έναντι ισοπόσου εγγυητικής επιστολής, ως
εν παρ. 1 του άρθρου 9 του παρόντος Π.Δ/τος προβλέπεται, του υπολοίπου
καταβαλλομένου άμα τη παραλαβή των υπό προμηθειαν ειδών.
2. Δύναται να συμφωνηθή η πληρωμή μέρους του αντιτίμου του παραλαμβανομένου
είδους προ του αποτελέσματος πάντων ή τινών εκ των υπό του παρόντος οριζομένων
τρόπων παραλαβής.
Άρθρον 13.
Διαδικασία διεξαγωγής διαγωνισμού.
1. Ο διαγωνισμός ενεργείται είτε δι` ενσφραγίστων προσφορών, αποκλειομένης της δια
προφορικών τοιούτων συνεχίσεως του διαγωνισμού είτε δι` ανοικτών προσφορών μετά
συνεχίσεως του διαγωνισμού δια προφορικών τοιούτων, ενώπιον της Επιτροπής
Προμηθειών.
2. Η κήρυξις της ενάρξεως και λήξεως του διαγωνισμού γίνεται υπό του Προέδρου της
Επιτροπής.
3. Απαγορεύεται διακοπή ή αναβολή του αρξαμένου διαγωνισμού ή μεταβολή του τρόπου
ενεργείας ή των όρων διακηρύξεως αυτού, επιτρέπεται όμως η αναβολή του μήπω
αρξαμένου διαγωνισμού μετά ή άνευ μεταβολής του τρόπου ενεργείας και των
διακηρυχθέντων περί αυτού όρων, εκδιδομένης σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευομένης
κατά τον οριζόμενον δια την δημοσίευσιν των διακηρύξεων τρόπον. Από της τοιαύτης
δημοσιεύσεως μέχρι της διενεργείας του διαγωνισμού δέον, εν περιπτώσει μεταβολής των
όρων ή του τρόπου ενεργείας αύτού, να διαρρεύση εκ νέου ο κεκανονισμένος από της
δημοσιεύσεως της διακηρύξεως και της διενεργείας αυτού χρόνος κατά τα εν άρθρω 6 του
παρόντος Π.Δ/τος οριζόμενα, πλην αν αποφασισθή η διενέργεια τούτου μετά σύντμησιν της
προθεσμίας κατά τα εν άρθρω 6 οριζόμενα.
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4. Εν περιπτώσει επαναλήψεως του διαγωνισμού εκδίδεται περί τούτου ανακοίνωσις
γνωστοποιουμένη κατά τα εν άρθρω 5 του παρόντος Π.Δ/τος οριζόμενα.
5. Μετά την λήξη της διενεργείας του διαγωνισμού η Επιτροπή Προμηθειών αποφαίνεται
οριστικώς επί παντός θέματος αναφερομένου εις την συμμετοχήν ή τον αποκλεισμόν των
μειοδοτών, ως και επί πάσης ενστάσεως αυτών κατά του κύρους του διαγωνισμού ή της
συμμετοχής των μειοδοτών εις αυτόν.
Άρθρον 14.
Αποσφράγισις προσφορών - Εκτίμησις αυτών.
1. Εφ` όσον πρόκειται περί διαγωνισμού ενεργουμένου δι` ενσφραγίστων προσφορών,
αύται αριθμούνται υπό της Επιτροπής κατά σειράν επιδόσεως των εις την Επίτροπήν,
αποσφραγίζονται και μονογράφονται υπό των μελών της επιτροπής, εν συνεχεία δε
ανακοινούνται εις τους τυχόν παρισταμένους μειοδότας.
2. Εάν ο διαγωνισμός διεξάγεται δι` ανοικτών προσφορών ανακοινούται υπό της Επιτροπής
η προσφορά εκάστου μειοδότου εις τον διαγωνισμόν και συνεχίζεται η προφορική
μειοδοσία μέχρις αναδείξεως του τελευταίου μειοδότου.
3. Εις περίπτωσιν καθ` ην δεν καταστή δυνατή η ανάδειξις τελευταίου μειοδότου δι` άπαντα
τα υπό προμήθειαν είδη, δύναται η Επιτροπή Προμηθειών να γνωμοδοτήση υπέρ της
κατακυρώσεως τμήματος τούτων ή να διακόψη τον διαγωνισμόν, ορίζουσα άμα τον χρόνον
και τον τόπον άλλης συνεδριάσεως πρός συνέχισιν του διαγωνισμού ανακοινούσα τούτο
προφορικώς εις τους τυχόν παρισταμένους μειοδότας.
4. Εις περίπτωοιν καθ` ην προσεφέρθησαν αι αυταί τιμαί υπό δύο ή περισσοτέρων
μειοδοτών κατά την δι` ενσφραγίστων προσφορών ή δι` ανοικτών τοιούτων μετά
συνεχίσεως δια προφορικών προσφορών, μειοδοσίαν, ή Επιτροπή Προμηθειών δύναται δι`
ητιολογημένης αποφάσεως της να εισηγηθή την κατακύρωσιν του αποτελέσματοε του
διαγωνισμού επ` ονόματι ενός εξ αυτών, χωρίς εκ τούτου να δημιουργούνται οιαδήποτε
δικαιώματα αποζημιώσεως υπέρ των λοιπών μειοδοτών.Εάν όμως προσεφέρθησαν αι
αυταί τιμαί και δια το αυτό κατά ποσότητα και ποιότητα είδος, ενεργείται κλήρωσις υπό του
Προέδρου τηε Επιτροπής ενώπιον των μετασχόντων εις τον διαγωνισμόν μειοδοτών ή καί εν
απουσία τούτων, εφ` όσον εκλήθησαν και δεν παρέστησαν. Αντί της κληρώσεως δύναται η
Επιτροπή να εισηγηθή την κατ` ισομοιρίαν ανάθεσιν της προμηθείας, εφ όσον οι
προσφέροντες τας αυτάς τιμάς μειοδόται δηλώσουν ότι επιθυμούν τούτο.
5. Εν περιπτώσει διαγωνισμού περιλαμβάνοντος πλείονα μερικότερα είδη, δι` έκαστον των
οποίων προσφέρεται ιδία τιμή, δύναται η Επιτροπή Προμηθειών κατά την προφορικήν
μειοδοσίαν δι` έκαστον είδος, να ενεργήση ταύτην και δια το σύνολον των ειδών, οπότε
αναλόγως του αποτελέσματος εισηγείται την κατακύρωσιν του δίαγωνισμού είτε εις ένα εκ
των μειοδοτών δι` ολόκληρον την προμήθειαν, είτε εις πλείονας εξ` αυτών δια τα
επωφελέστερα δια το Επιμελητήριον είδη εκ των υφ` ενός εκάστου τούτων προσφερομένων
ειδών.
6. Επιτρέπεται όπως προσφορά προτιμηθή τοιαύτης ευθηνοτέρας εάν, μετά ειδικώς
ητιολογημένην απόφασιν της Επιτροπής Προμηθειών, ή προσφερομένη μείζων τιμή
υπερκαλύπτεται εκ της τεχνικοοικονομικής υπεροχής του δια ταύτης προσφερομένου
είδους εν σχέσει προς τα ευθηνότερα τοιαύτα.
`Αρθρον 15.
Ενστάσεις - Πέρας του διαγωνισμού.
1. Ενστάσεις κατά της συμμετοχής μειοδότου ή της νομιμότητος της διεξαγωγής του
διαγωνισμού, υποβάλλονται μόνον εγγράφως κατά την διάρκειαν του διαγωνισμού ή εντός
εικοσιτεσσάρων ωρών από της λήξεως διενεργείας αυτού, υπό των υποβαλλόντων
προσφοράν, άμα τη λήξει του οποίου λαμβάνουν γνώσιν τούτων. Αι υποβαλλόμεναι
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ενστάσεις επισυνάπτονται υπό του Προέδρου της Επιτροπής Προμηθειών εις το πρακτικόν
διενεργείας του διαγωνισμού.
2. Περί των λαμβανόντων χώραν, από της ενάρξεως μέχρι πέρατος του διαγωνισμού,
συντάσσεται υπό του Γραμματέως της Επιτροπής Προμηθειών πί ναξ μειοδοτικού
διαγωνισμού ως και πρακτικόν διενεργείας του διαγωνισμού εις ό η Επιτροπή γνωματεύει
ητιολογημένως επί των προσφορών και επί των τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων και
εισηγείται εις την Διοικητικήν επιτροπήν δια την λήψιν τελικής αποφάσεως. Εφ όσον
πρόκειται περί προφορικών προσφορών, ο πίναξ μειοδοτικού διαγωνισμού υπογράφεται
υπό των μειοδοτών. Εάν τις τούτων αρνηθή να υπογράψη τον πίνακα μειοδοσίας
αναγράφεται τούτο εις το πρακτικόν, μνημονευομένων και των προβληθέντων λόγων της
αρνήσεως αυτού. Προσφοραί με εκτεταμένον περιεχόμενον επιτρέπεται όπως
καταχωρίζονται περιληπτικώς εις τον πίνακα μειοδοτικού διαγωνισμού υπογραφόμεναι δε
υφ` απάντων των μελών της Επιτροπής επισυνάπτονται εις αυτόν ως αναπόσπαστον τμήμα
αυτού.
Άρθρον 16.
Κατακύρωσις του διαγωνισμού
1. Η Διοικητική Επιτροπή αποφασίζει περί κατακυρώσεως του αποτελέσματος του
διαγωνισμού εντός 15 ημερών, από της υποβολής αυτή του πρακτικού της Επιτροπής
Προμηθειών μεθ` ολοκλήρου του φακέλλου, εκτός εάν εξ` ειδικών λόγων επιβάλλεται η
αναβολή λήψεως αποφάσεως δι εύλογον χρονικόν διάστημα. Δια την λήψιν της αποφάσεως
ταύτης η Διοικητική Επιτροπή δεν δεσμεύεται εκ των εν ταις προσφοραίς τιμών, δυναμένη
δι` ειδικώς ητιολογημένης αποφάσεώς της να προτιμήση οιανδήποτε εξ` αυτών, ή και ν`
απορρίψη οιανδήποτε, εν η περιπτώσει κρίνει τούτο σκόπιμον προς το συμφέρον του
Επιμελητηρίου ή να ακυρώση παντάπασι τον διαγωνισμόν και να επαναλάβη τούτον υπό
τους αυτούς ή νέους όρους, χωρίς εξ` απασών των ενεργειών τούτων να προκύπτη δικαίωμα ή αξίωσις των μετασχόντων εις τον διαγωνισμόν.
2. Εν περιπτώσει καθ` ην ο διαγωνισμός ήθελεν αποβή άγονος είτε διότι ουδείς μετέσχε του
διαγωνισμού ή δεν μετέσχε ικανός αριθμός μειοδοτών προς ανάπτυξιν συναγωνισμού
μεταξύ αντών, είτε διότι αι δοθείσαι προσφοραί απερρίφθησαν ως απαράδεκτοι ή
ασύμφοροι, το Επιμελητήριον δύναται ή να επαναλάβη τον διαγωνισμόν ή να ματαιώση
τούτον ή εν άκρως επιγενομένη κατεπειγούση ανάγκη να προβή εις την πραγματοποίησιν
της προμηθείας καί άνευ διαγωνισμού.
`Αρθρον 17.
Κατάρτισις συμβάσεως - Εκπτώσεις.
1. Η περί κατακυρώσεως του αποτελέσματος απόφασις της Διοικητικής Επιτροπής
ανακοινούται εις τον υπέρ ου αύτη, εγγράφως και επί αποδείξει παραλαβής, εντός του
χρόνου ισχύος των προσφορών και προσκαλείται ούτος δια της αυτής ανακοινώσεως όπως,
εντός οριζομένης εν τη προσκλήσει προθεσμίας, ουχί πάντως μικροτέρας των δέκα ημερών,
διπλασιάση το ποσόν της εγγυήσεώς του, μετατρεπομένης ούτω ταύτης από εγγυήσεως
συμμετοχής εις εγγύησιν δια την καλήν εκτέλεσιν του έργου, και εν συνεχεία υπογράψη την
σχετικήν σύμβασιν. Η ως άνω πρόσκλησις γενομένη μετά την λήξιν της ισχύος των
προσφορών δεσμεύει τον υπέρ ου ή κατακύρωσις, μόνον εφ` όσον ούτος ήθελεν αποδεχθή
ταύτην.
2. Παρερχομένης απράκτου της κατά την προηγουμένην παράγραφον εν τη προσκλήσει
ορισθείσης προθεσμίας το Επιμελητήριον δύναται να κηρύξη έκπτωτον τον προμηθευτήν
και να αποφασίση την επανάληψιν του διαγωνισμού εις βάρος του κηρυχθέντος επτώτου,
ως και την κατάπτωσιν υπέρ του Επίμελητηρίου της υπό του εκπτώτου κατατεθείσης
εγγυήσεως, διατηρούν ρητήν έπιφύλαξιν δια πάσαν περαιτέρω ζημίαν του Επιμελητηρίου.
3. Εις περίπτωσιν κηρύξεως, εκπτώτου του ανακηρυχθέντος μειοδότου, δύναται η
Διοίκητική Επιτροπή αντί της επαναλήψεως του διαγωνισμού, να αποφασίζη την

595

προμήθειαν του είδους εκ των αμέσως επομένων μειοδοτών των μετασχόντων του
διαγωνισμού, η, εν περιπτώσει αρνήσεως αυτών, την προμήθειαν του είδους, δι` απ`
ευθείας συμφωνίας εκ του εμπορίου, της τυχόν διαφοράς τιμής ως και των τυχόν ετέρων
δαπανών του Επιμελητηρίου βαρυνουσών εις εκατέραν των περιπτώσεων τούτων τον
κηρυχθέντα έκπτωτον προμηθευτήν.
4. Η απόφασις δι` ης κηρύσσεται έκπτωτος ο προμηθευτής, ούσα πλήρως ητιολογημένη,
κοινοποιείται εις αυτόν επί αποδείξει παραλαβής. Κατά της αποφάσεως ταύτης δύναται ο
κηρυχθείς έκπτωτος προμηθευτής, να υποβάλη εντός προθεσμίας πέντε ημερών από της
κοινοποιήσεώς της εις τούτον ένστασιν ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής του
Επιμελητηρίου, ήτις και αποφαίνεται επί ταύτης.
‘Αρθρον 18.
Προθεσμία εκτελέσεως της συμβάσεως - Παρατάσεις.
1. Η προθεσμία εκτελέσεως της συμβάσεως άρχεται από της επιδόσεως της κατά την παρ. 1
του άρθρου 17 του παρόντος προσκλήσεως.
2. Κατόπιν αιτήσεως του προμηθευτού υποβαλλομένης πέντε τουλάχιστον ημέρας προ της
λήξεως της προθεσμίας εκτελέσεως της συμβάσεως, εφ` όσον η προθεσμία αύτη, είναι
μείζων των πέντε ημερών, δύναται να παρέχεται παράτασις τα της δι` αποφάσεως της
Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου, εφ` όσον υφίστανται λόγοι δικαιολογούντες
ταύτην, ή άλλως δύναται να παρέχεται αύτη επιβαλλομένων άμα των υπό της συμβάσεως
προβλεπομένων κυρώσεων. Εις την διακήρυξιν δύναται να περιληφθή όρος περί
αποκλείσμού πάσης παρατάσεως της προθεσμίας.
3. Παράτασις ή και παντελής απαλλαγή του προμηθευτού από της υποχρεώσεως προς
παράδοσιν δύναται να παρέχεται υπό του Επιμελητηρίου μόνον δια περιπτώσεις ανωτέρας
βίας, ης η απόδειξις βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτήν. Προμηθευτής, όστις δεν
ήθελεν αναφέρει εγγράφως εις το Επιμελητήριον τα συνιστώντα την ανωτέρω βίαν
περιστατικά εντός δεκαημέρου από της επελεύσεως αυτών, εξ` ων επ ηκολούθησεν
αδυναμία αυτού δια την όλω ή εν μέρει εκτέλεσιν της αναλειφθείσης προμηθείας,
στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθή την ύπαρξιν ανωτέρας βίας.
4. Η απόφασις περί παρατάσεως της προθεσμίας εκτελέσεως της συμβάσεως δέον να είναι
ητιολογτμένη και να κοινοποιήται επί αποδείξει παραλαβής εις τον προμηθευτήν εντός
πενθημέρον από της εκδόσεώς της. Δύναται ο προμηθευτής να υποβάλη ένστασιν ή αίτησιν
θεραπείας κατά της αποφάσεως ταύτης εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε ημερών από
της κοινοποιήσεως αυτής εις την Διοικητικήν Επιτροπήν του Επιμελητηρίου ήτις και
αποφαίνεται επί ταύτης.
Άρθρον 19.
Λήξις προθεσμίας εκτελέσεως της συμβάσεως.
1. Εν περιπτώσει μη εκτελέσεως της συμβάσεως προμηθείας εντός των συμβατικών
προθεσμιών ή εντός των κατά το άρθρον 18 χορηγηθεισών παρατάσεων, η Διοικητική
Επιτροπή του Επιμελητηρίου αποφασίζει ή την εκπρόθεσμον παραλαβήν υπό τον όρον της
καταβολής των μέχρι του χρόνου της παραλαβής καταπεσουσών ποινικών ρητρών ή την
κήρυξιν εκπτώτου του προμηθευτού επερχομένων εν τη περιπτώσει ταύτη αναλόγως των εν
άρθρω 17 του παρόντος Π.Δ/τος συνεπειών και επιβαλλομένων εις τούτον των υπό της
συμβάσεως προβλεπομένων ετέρων κυρώσεων.
2. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον απόφασις, ούσα ητιολογημένη, κοινοποιείται επί
αποδείξει εις τον προμηθευτήν. Κατά της αποφάσεως ταύτης επιτρέπεται ενστασίς εντός
ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε ημερών από της κοινοποιήσεώς της ενώπιον της
Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου ήτις και αποφαίνεται επί ταύτης.
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Άρθρον 20.
Διαδικασία παραλαβής προμηθειών.
1. Η εις εκτέλεσιν της καταρτισθείσης συμβάσεως παραλαβή των ειδών της προμηθείας
ενεργείται παρά τριμελούς Επιτροπής συγκροτουμένης εκάστοτε δι` αποφάσεως της
Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου και αποτελουμένης εκ μονίμων υπαλλήλων του
Επιμελητηρίου, ή όπου τούτο δεν είναι δννατόν εκ μονίμων υπαλλήλων του Υπουργείου
Εμπορίου προτεινομένων υπό του Προισταμένου της οικείας Υπηρεσίας ή μονίμων
υπαλλήλων ετέρου Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευομένου υπό του Υπουργείου Εμπορίου τη προτάσει
τούτων. Δια της αυτής αποφάσεως ορίζονται οι αναπληρωταί των τακτικών μελών ως και ο
Πρόεδρος της ανωτέρω Επιτροπής της οποίας η θητεία είναι ετήσια. Δύναται όμως εν μέλος
της ανωτέρω Επιτροπής νά προέρχεται από το Διοικητικόν Συμβούλιον.
2. Εις περίπτωσιν παραλαβής ειδών δια την πραγματοποίησιν της όποιας απαιτούνται
ειδικαί γνώσεις, ορίζεται υποχρεωτικώς ως μέλος της Επιτροπής παραλαβής υπάλληλος του
Επιμελητηρίου ή του Υπουργείου Εμπορίου ή ετέρου Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευομένου υπό του
Υπουργείου Εμπορίου κατέχων τας απαιτουμένας εν τη συγκεκριμένη περιπτώσει ειδικάς
γνώσεις.
Άρθρον 21.
Τρόπος Παραλαβής Προμηθειών.
1. Η παραλαβή των ειδών ενεργείται συμφώνως προς τους εν τη συμβάσει ειδικούς όρους
είτε δια μακροσκοπικής εξετάσεως, είτε δια μηχανικής εξετάσεως, είτε και κατ` αμφοτέρους
τους τρόπους ή δί` άλλων ειδικώς οριζομένων.
2. Απορριπτομένου ή παραλαμβανομένου του είδους υπό της Επιτροπής παραλαβής,
συντάσσεται παρ` αυτής σχετικόν πρωτόκολλον.
3. Εάν η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψη το όλον ή μέρος του αντικειμένου της προμηθείας,
ως μη πληρούντος τους όρους της συμβάσεως, εισηγείται εις την Διοικητικήν Επιτροπήν
όπως ορίση εις τον προμηθευτήν εύλογον κατά την κρίσιν της προθεσμίαν προς
αντικατάστασιν τούτων δι` ετέρων.
4. Εάν ο προμηθευτής δεν δεχθή την αντικατάστασιν ή εάν παρέλθη άπρακτος ή ταχθείσα
προς αντικατάστασιν των απορριφθέντων ειδών προθεσμία ή Επιτροπή Παραλαβής
εισηγείται την κατάπτωσιν εν όλω ή εν μέρει της εγγυήσεως του προμηθευτού και των
συμπεφωνημένων ποινικών ρητρών και αναπέμπει τον σχετικόν φάκελλον εις την
Διοικητικήν Επιτροπήν ίνα αποφασίση κατά τα εν άρθρω 16 οριζόμενα.
5. Εάν τα εμπροθέσμως προσκομισθέντα προς παράδοσιν,εν όλω ή εν μέρει, είδη υπό του
προμηθευτού, δεν είναι απολύτως σύμφωνα προς τους όρους της συμβάσεως, δύναται
όμως να χρησιμοποιηθώσιν επί τω λόγω ότι η ελαττωματικότης των είναι όλως επουσιώδης
κατά την κρίσιν της Επιτροπής Παραλαβής, επιτρέπεται εις την Διοικητικήν Επιτροπήν όπως
εγκρίνη την παραλαβήν αυτών επί αναλόγω μειώσει της τιμής.
Άρθρον 22.
`Ενστάσεις - Πρόστιμα.
1. Αι κατά τας διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 21 του παρόντος αποφάσεις,
δεόντως ητιολογημένα, κοινοποιούνται επί αποδείξει εις τον προμηθευτήν. Κατά των
αποφάσεων τούτων επιτρέπεται ένστασις κατά τα οριζόμενα εν τω άρθρω 17 παρ. 4 του
παρόντος.
2. Παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας της ενστάσεως, ο προμηθευτής θεωρείται ότι
αποδέχεται ανεπιφυλάκτως την σχετικήν απόφασιν, υποχρεούμενος εις άμεσον παράδοσιν
των ειδών της προμηθείας, άλλως κηρύσσεται ούτος έκπτωτος εφαρμοζομένων αναλόγως
των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του παρόντος.
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3. Εις πάσα περίπτωσιν επιβολής προστίμου λόγω εκπροθέσμου παραδόσεως, ή είσπραξις
αυτού ενεργείται κατ` αρχήν δι` ισοπόσου μειώσεως του λαβείν του προμηθευτού και εν
ανεπαρκεία ή ελλείψει τοιούτου εκπίπτεται εκ της εγγυήσεως καλής εκτελέσεως της
συμβάσεως.
Άρθρον 23.
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός.
1. Ο πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός διενεργείται δια προμήθειαν ειδών ,ων η αξία δεν
υπερβαίνει το καθοριζόμενον υπό της περ. ζ της παρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος ποσόν.
2. Ο πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός διενεργείται ενώπιον της κατά το άρθρον 2 του
παρόντος συσταθείσης τριμελούς Επιτροπής προμηθειών τού Επιμελητηρίου μετά
προηγουμένην ειδοποίησιν τριών τουλάχιστον προμηθευτών προς υποβολήν ενσφραγίστων
ανοικτών προσφορών και με συμμετοχήν δύο τουλάχιστον εξ` αυτών, εφ` όσον ο
ενδιαφερόμενοι δια την προμήθειαν του είδους είναι ολιγώτεροι των τριών.
3. Δύναται η Διοικητική Επιτροπή να αποφασίση όπως, αντί της ειδοποιήσεως , προέλθη εις
άπαξ δημοσίευσιν προσκλήσεως εις μίαν ή και δύο κατά την κρίσιν της ημερησίας
εφημερίδας, κατά προτίμησιν εμποροοικονομικού περιεχομένου, προς υποβολήν
ενσφραγίστων ή ανοικτών προσφορών, εις την περίπτωσιν ταύτην οι μετέχοντες εις τον
διαγωνισμόν μειοδόται δέον να είναι ουχί ολιγώτεροι των τριών, εκτός εάν οι προμηθευταί
του είδους είναι ολίγώτεροι των τριών. Η μεταξύ της χρονολογίας της δημοσιεύσεως και της
διενεργείας του προχείρου διαγωνισμού προθεσμία δεν δύναται να είναι βραχυτέρα των
δέκα ημερών. Εις την περίπτωσιν διενεργείας του διαγωνισμού δι` ανοικτών εγγράφων
προσφορών απαραιτήτως γίνεται μνεία εις την ειδοποίησιν ή πρόσκλησιν περί συνεχίσεως
του διαγωνισμού ενώπιον της Επιτροπής Προμηθειών προφορικώς προς επίτευξιν
χαμηλοτέρας τιμής από την αναγραφομένην εις την προσφοράν. Εάν εις τας ανωτέρω
περιπτώσεις αποτύχη ο διαγωνισμός δύναται να ενεργήται ούτος δι` επιζητήσεως
εγγράφων προσφορών παρά δύο τούλάχιστον προμηθευτών.
4. Δύναται να ανακοινούται η διενέργεια του προχείρου διαγωνισμού εις τυχόν
υφίσταμένας εις τον τόπον διενεργείας του διαγωνισμού επαγγελματικάς οργανώσεις (ως
Σωματεία – Σννεταιρισμοί κ.λπ.).
5. Ο δι` ανοικτών προσφορών πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός μετά την καταχώρισιν
των προσφορών εις τον σχετικόν πίνακα μειοδοσίας, συνεχίζεται μεταξύ των προσελθόντων
μειοδοτών μέχρις αναδείξεως τελευταίου μειοδότου συντάσσεται δε και πρακτικόν
διενεργείας του διαγωνισμού.
6. Εις την περίπτωσιν διενεργείας προχείρου μειοδοτικοί διαγωνισμού δεν κατατίθεται
εγγύησις συμμετοχής παρά μόνο εγγύησις καλής εκτελέσεως κατά την υπογραφήν της
Συμβάσεως κατά τα λοιπά δε εφαρμόζονται αναλόγως και επί του Δημοσίου μειοδοτικού
διαγωνισμού διατάξεις.
7. Επιτρέπεται αναλόγως των περιστάσεων και κατά την κρίσιν της, Διοικητικής Επιτροπής
του Επιμελητηρίου, όπως, και επί προφανώς κατεπειγούσης περιπτώσεως επαρκώς
ητιολογημένης διεξάγεται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός.
Άρθρον 24.
Προμήθειαι δι` απ` ευθείας συμφωνίας.
1. Δια πάσαν περίπτωσιν απ` ευθείας άνευ μειοδοτικού διαγωνισμού, καταρτίσεως
συμβάσεως προμηθείας συντρεχούσης μιας των περιπτώσεων της παραγρ. 3 του άρθρου 1
του παρόντος, απαιτείται ητιολογημένη απόφασις της Διοικητικής Επιτροπής του
Επιμελητηρίου.
2. Η προμήθεια ενεργείται παρ` Επιτροπής συγκροτουμένης κατά τα εν άρθρ. 2 του
παρόντος οριζόμενα, εις ην δύναται να ανατεθή και η παραλαβή του προμηθευομένου
είδους.
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3. Αι διατάξεις των άρθρων 16-22 του παρόντος Π. Δ/τος εφαρμόζουτα, αναλόγως.
Άρθρον 25.
Εκτέλεσις Εργασιών -Μίσθωσις Κινητών Πραγμάτων.
1. Δια την εκτέλεσιν πάσης φύσεως εργασιών, ως και δια την μίσθωσιν κινητών πραγμάτων
προοριζομένων δια τας ανάγκας των Επιμελητηρίων εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις
των άρθρων 1 έως 24 του παρόντος.
2. Συνήθεις μικροεπισκευαί, συντηρήσεις, μεταρρυθμίσεις και διαρρυθμίσεις των κτιρίων
εν γένει δύναται να ενεργώνται κατά τας διατάξεις των άρθρων 124 του παρόντος
αναλόγως εφαρμοζομένων, εφ` όσον η προυπολογιζομένη συνολική δαπάνη δεν υπερβαίνει
το ποσόν των 200.000 δραχμών, άλλως εφαρμόζονται αι εκάστοτε ισχύουσαι διατάξεις περί
εκτελέσεως Δημοσίων έργων. Ο καθορισμός των προς εκτέλεσιν σχετικών εργασιών και ο
προϋπολογισμός της δαπάνης συντάσσεται μετ` έγκρισιν της Διοικητικής Επιτροπής από την
Επιτροπή Προμηθειών δυναμένης εφ` όσον απαιτείται να επικουρήται εις το έργον της υπό
μη- χανικού του Υπουργείου Εμπορίου ή ετέρου ν.π.δ.δ. εποπτευομένου υπό του
Υπουργείου Εμπορίου εκ των υπηρετούντων εις την περιφέρειαν του Επιμελητηρίου.
3. Επί εργασιών που απαιτούν ειδικήν ικανότητα φυσικού ή νομικού προσώπου ή
διαπίστωσις της ικανότητος αυτής εις ένα μόνον πρόσωπον προκύπτει εκ της
αιτιολογημένης αποφάσεως της Διοικητικής Επιτροπής με την οποία γίνεται και η απ`
ευθείας ανάθεσις της εργασίας.»

(69) των άρθρων 17-23 Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού της
απόφασης 18709/ΕΥΣΣΑ 413/2016 (Β' 449)
“Άρθρο 17
Διαδικασίες ανάθεσης
1. Με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας για την εκτέλεση
ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας υπηρεσίας δύνανται να ανατίθενται απευθείας
συμβάσεις με αντικείμενο την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών μέχρι
και του ποσού των 20.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με το
άρθρο 133 παρ. 1 εδαφ. α του Ν. 4270/2014.
2. Από του ποσού μέχρι του οποίου επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση (βλέπε παρ.
1 παρόντος άρθρου) και μέχρι τις 135.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(κατώτατο όριο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών), διενεργείται διαγωνισμός με
βάση είτε την ανοικτή, είτε την κλειστή διαδικασία, είτε τη διαδικασία μέσω
καταλόγου, κατ’ επιλογή της αναθέτουσας αρχής. Ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας ή
Περιφερειάρχης ή ο αρμόδιος σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του φορέα εκδίδει
αιτιολογημένη απόφαση ανάθεσης.
3. Σύμφωνα με το Ν. 4155/2013, όπως κάθε φορά ισχύει, οι αναθέτουσες αρχές
υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων για προϋπολογισμό ίσο ή μεγαλύτερο των 60.000 € μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
4. Καμία σύμβαση προμήθειας ή υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να κατατμηθεί,
προκειμένου να αποφευχθεί η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας.
Άρθρο 18
Κανόνες δημοσιότητας κατά την ανοιχτή διαδικασία
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1. Ανοικτή διαδικασία είναι εκείνη η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης στην οποία
κάθε ενδιαφερόμενος, που πληροί τα κριτήρια συμμετοχής στον διαγωνισμό,
δύναται να υποβάλει προσφορά.
2. Για συμβάσεις προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών η αναθέτουσα αρχή
μεριμνά για ευρεία γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης και ειδικότερα
προβαίνει υποχρεωτικά σε:
i) ανάρτηση της περίληψης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του
διαγωνισμού για δέκα (10) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, ή/και του εποπτεύοντος υπουργείου,
ii) διάθεση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στους ενδιαφερόμενους
από την ημερομηνία δημοσίευσης αυτής.
3. Για τη διασφάλιση του ελάχιστου απαιτούμενου βαθμού δημοσιότητας κατά την
ανάθεση των συμβάσεων του παρόντος, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρει τα ακόλουθα:
• στοιχεία της αναθέτουσας αρχής,
• προσδιορισμό των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής,
• απαιτούμενα δικαιολογητικά καταλληλότητας συμμετοχής,
• τεχνικές προδιαγραφές της υπό ανάθεση σύμβασης, στις οποίες περιλαμβάνονται
το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τα παραδοτέα,
• προϋπολογισμό του Εργου και τρόπο πληρωμής,
• περιεχόμενα και τρόπο κατάρτισης και υποβολής της Προσφοράς (Περιεχόμενα
Φακέλων Δικαιολογητικών, Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς) από τους
Υποψηφίους Αναδόχους,
• κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής: Ειδικές Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής, όπως
χρηματοοικονομική επάρκεια και τεχνική / επαγγελματική ικανότητα,
• κριτήρια Ανάθεσης (η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ή η
με χαμηλότερη τιμή) και
• προσδιορισμό ύψους εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης (αν απαιτείται).
4. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να καθίσταται σαφής η
διαδικασία και τα στάδια του διαγωνισμού. Στη δομή της προκήρυξης πρέπει με
σαφήνεια να αποτυπώνονται τα ακόλουθα διακριτά στάδια:
Α. Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής (ενδεικτικά: έλεγχος της προσωπικής
κατάστασης του υποψηφίου, έλεγχος άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του
υποψηφίου, έλεγχος πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ήτοι έλεγχος της
τεχνικής / επαγγελματικής ικανότητας ή/και έλεγχος της οικονομικής /
χρηματοοικονομικής επάρκειας) και αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς.
Β. Αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς και έλεγχος δικαιολογητικών
κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.
5. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών του δικαιώματος συμμετοχής, ο έλεγχος
πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και η διαδικασία αξιολόγησης των
τεχνικών και οικονομικών προσφορών διενεργείται από τα αρμόδια όργανα του
διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα του σταδίου Α κοινοποιούνται στο σύνολο των
συμμετεχόντων στην πρόσκληση και τα αποτελέσματα του σταδίου Β
ανακοινώνονται στο σύνολο των συμμετεχόντων του Σταδίου Β.
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6. Για την ανάθεση συμβάσεων -στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου- η
εκδήλωση ενδιαφέροντος από λιγότερους των τριών ενδιαφερομένων ή/και η
υποβολή ή αποδοχή μόνο μίας προσφοράς, δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση
της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης, εφόσον
αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 19
Κανόνες δημοσιότητας κατά την κλειστή διαδικασία
1. Κλειστή διαδικασία είναι εκείνη η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης στην οποία
κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής, αλλά προσφορά για
συγκεκριμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλουν μόνο
οι υποψήφιοι, που προεπιλέγονται και προσκαλούνται προς τούτο από την
αναθέτουσα αρχή.
2. Μετά τον έλεγχο της καταλληλότητας συμμετοχής των οικονομικών φορέων, που
δεν έχουν αποκλεισθεί, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τους προεπιλεγέντες
οικονομικούς φορείς ταυτόχρονα και εγγράφως να υποβάλλουν τις προσφορές τους.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η οποία διενεργείται όπως ακριβώς και στην
ανοιχτή διαδικασία, αναθέτει τη σύμβαση σύμφωνα με το κριτήριο ανάθεσης, που
προβλέπεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
3. Στην κλειστή διαδικασία ισχύουν τα ακόλουθα:
Α. Η προθεσμία υποβολής των πράξεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την
ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης προκήρυξης του διαγωνισμού, ενδεικτικά
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής ή/και του εποπτεύοντος υπουργείου.
Β. Η προθεσμία υποβολής προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης προς τους
επιλεγέντες υποψηφίους.
4. Για τη διασφάλιση του ελάχιστου απαιτούμενου βαθμού δημοσιότητας κατά την
ανάθεση των συμβάσεων του παρόντος, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρει τα ακόλουθα:
• στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής, προσδιορισμό των εχόντων δικαίωμα
συμμετοχής, απαιτούμενα Δικαιολογητικά καταλληλότητας συμμετοχής,
• τεχνικές προδιαγραφές του Εργου, στις οποίες περιλαμβάνονται το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τα παραδοτέα, προϋπολογισμό του Εργου και
τρόπο πληρωμής,
• κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής: Ειδικές Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής όπως
χρηματοοικονομική επάρκεια και τεχνική και επαγγελματική ικανότητα,
• κριτήρια ανάθεσης δηλ. η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
ή η με χαμηλότερη τιμή και
• προσδιορισμό ύψους εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης (εφόσον απαιτείται).
Τα επιμέρους στοιχεία αναφορικά με την υποβολή των τεχνικών και οικονομικών
προσφορών θα προσδιορίζονται στην πρόσκληση για την υποβολή προσφορών προς
τους προεπιλεγέντες οικονομικούς φορείς.
5. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής, ο έλεγχος πλήρωσης των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής και η διαδικασία αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών
προσφορών διενεργείται από τα αρμόδια όργανα του διαγωνισμού. Τα
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αποτελέσματα του πρώτου σταδίου της κλειστής διαδικασίας κοινοποιούνται σε
όλους τους συμμετέχοντες, ενώ η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών
απευθύνεται μόνο προς τους προεπιλεγέντες.
6. Για την ανάθεση συμβάσεων -στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου- η
εκδήλωση ενδιαφέροντος από λιγότερους των τριών ενδιαφερομένων ή/και η
αποδοχή μόνο μίας προσφοράς, δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της
διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης, εφόσον
αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 20
Κανόνες δημοσιότητας κατά την ανάθεση μέσω επιλογής από κατάλογο
1. Η διαδικασία ανάθεσης μέσω επιλογής από τον κατάλογο μπορεί να
ακολουθηθεί, εφόσον τηρηθούν οι διαδικασίες των άρθρων 22 και 23 της
παρούσας. Η διαδικασία εγγραφής στον κατάλογο εισάγει σε σχέση με τους
κλασικούς τρόπους διαγωνιστικών διαδικασιών, τη διαδικασία προεπιλογής των
υποψηφίων, τη δυνατότητα περαιτέρω εγγραφής και άλλων υποψηφίων σε συνεχή
και διαρκή βάση, την υποχρέωση της αξιολόγησης της προσφοράς και όχι του
συμμετέχοντος υποψηφίου.
2. Στον εκάστοτε διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα φυσικά / νομικά
πρόσωπα, που θα είναι ήδη εγγεγραμμένα στον κατάλογο. Η εγγραφή στο Κατάλογο
συνιστά απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων συμμετοχής, τεχνικής / επαγγελματικής
ικανότητας και οικονομικής / χρηματοοικονομικής επάρκειας για την ανάληψη
συγκεκριμένης κατηγορίας έργων.
3. Σχετικά με το σύνολο των προς υποβολή στοιχείων, ο συμμετέχων σε κάθε
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με υπεύθυνη δήλωση του δηλώνει ότι δεν
έχει επέλθει καμία μεταβολή στα στοιχεία, που έχουν υποβληθεί και
συμπεριλαμβάνονται στον Κατάλογο, είτε δηλώνει τις όποιες διαφοροποιήσεις του,
συνυποβάλλοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.
4. Εφόσον δημιουργηθεί ο Κατάλογος -στη βάση όσων αναφέρονται στο άρθρο 22
της παρούσας- η πλήρωση του προσήκοντος βαθμού δημοσιότητας καλύπτεται με
την εφαρμογή των ακόλουθων διαδικασιών:
Α. Για συμβάσεις με προϋπολογισμό άνω του ποσού των 20.000 € μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ του άρθρου 133 παρ. 1 εδαφ. α του Ν. 4270/2014,
μέχρι του διπλάσιου του ποσού αυτού δηλαδή 40.000 € μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ και για τη στοιχειοθέτηση της αιτιολογημένης απόφασης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 1 του Π.δ. 4/2002 ισχύουν τα ακόλουθα: Η Αναθέτουσα
Αρχή (Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας ή Περιφερειάρχης) εκδίδει Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην οποία ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και
προδιαγραφές για την υλοποίηση της σύμβασης την οποία δύναται να απευθύνει σε
ένα μόνο φυσικό / νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στον κατάλογο, το οποίο βάσει
των στοιχείων του καταλόγου, είναι σε θέση να υλοποιήσει με επάρκεια την υπό
ανάθεση σύμβαση.
Β. Για συμβάσεις με προϋπολογισμό διπλάσιο του ορίου της παραγράφου Α,
δηλαδή 40.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μέχρι το κατώτατο όριο
εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών (δηλαδή 135.000 ευρώ μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και για τη στοιχειοθέτηση της αιτιολογημένης
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απόφασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Π.δ. 4/2002
ισχύουν τα ακόλουθα: Η Αναθέτουσα Αρχή (Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας ή
Περιφερειάρχης) εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην οποία
ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση της
σύμβασης, όπως επίσης και τα κριτήρια ανάθεσης, ήτοι αυτό της πλέον
συμφέρουσας προσφοράς ή της χαμηλότερης τιμής.
• Η διαγωνιστική διαδικασία πραγματοποιείται με την αποστολή της Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε τρία κατ’ ελάχιστον φυσικά / νομικά πρόσωπα
εγγεγραμμένα στον κατάλογο, τα οποία βάσει των στοιχείων του καταλόγου και τις
ειδικότερες απαιτήσεις του κατά περίπτωση έργου είναι σε θέση να υλοποιήσουν με
επάρκεια τη σύμβαση.
• Στην ανωτέρω πρόσκληση και ανάλογα με το ακολουθούμενο κριτήριο ανάθεσης
αναφέρονται με σαφήνεια όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με την οικονομική
ή/και τεχνική προσφορά, καθώς και με τα ειδικότερα κριτήρια αξιολόγησης τους.
• Στην προκείμενη περίπτωση συμβάσεων με τον ως άνω προϋπολογισμό δύναται
να συγκροτείται σχετική Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία θα εισηγείται
στο αρμόδιο όργανο για την έκδοση της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 3 του Π.δ. 4/2002.
Άρθρο 21
Διαδικασία Ενστάσεων
1. Οι συμμετέχοντες στην ως άνω διαδικασία ανάθεσης μέσω καταλόγου της
περίπτωσης 4Β του άρθρου 20 δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά της
απόφασης ανάθεσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών
ημερών από την επομένη της κοινοποίησης σε αυτούς της απόφασης.
2. Οι ενστάσεις δύναται να εξετάζονται από Τριμελή επιτροπή ενστάσεων, της
οποίας τα μέλη είναι διάφορα από τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών
ή της επιτροπής διαγωνισμού. Η επιτροπή ενστάσεων εξετάζει τις ενστάσεις τόσο ως
προς την νομιμότητα της πράξης κατά της οποίας στρέφονται, όσο και ως προς την
ουσία της υπόθεσης και γνωμοδοτεί προς το αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας
αρχής.
3. Η απόφαση επί των ενστάσεων εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ένστασης και κοινοποιούνται στους
προσκληθέντες για εκδήλωση ενδιαφέροντος.
4. Για τις λοιπές διαδικασίες (ανοικτή, κλειστή, 4Α του άρθρου 20) ακολουθείται ό,τι
προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. (ΚΔΔ άρθρο 24 «διοικητικές προσφυγές»).
Άρθρο 22
Δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών
1. Οι υπηρεσίες του Μέρους Α΄ της παρούσας δύνανται για τις ανάγκες υλοποίησης
ενεργειών τεχνικής βοήθειας να συγκροτούν κατάλογο προμηθευτών και
παρεχόντων υπηρεσιών. Ο κατάλογος δύναται να τηρείται ανά κατηγορίες
ενεργειών, σύμφωνα με την αποτύπωση τους στο άρθρο 11 του Π.δ. 4/2002, η
οποία δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω. Για τις Υπηρεσίες της Ε.Α.Σ. και τους
δικαιούχους του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014-2020 συγκροτείται ενιαίος κατάλογος
προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών με πρωτοβουλία της Ε.Υ.Σ.Σ.Α.
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2. Για την εγγραφή στον κατάλογο εκδίδεται βεβαίωση από τον Προϊστάμενο της
ΕΑΣ ή τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας / Διαχειριστικής Αρχής /
Προγράμματος, η οποία ακολουθεί τις μεταβολές των στοιχείων στα οποία
βασίζεται η εγγραφή.
3. Η πρόσκληση για τη συμμετοχή στο σχετικό κατάλογο αναρτάται στο διαδικτυακο
τόπο της αναθέτουσας αρχής. Με την ίδια απόφαση δύναται η Αναθέτουσα Αρχή να
εντάσσει στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της,
οικονομικούς φορείς ήδη εγγεγραμμένους δυνάμει της υπουργικής απόφασης
51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 μετά από επικαιροποίηση των στοιχείων τους.
4. Τα φυσικά / νομικά πρόσωπα θα δύνανται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους
για συγκεκριμένη/ες κατηγορία/ες ενεργειών υποβάλλοντας σχετική τυποποιημένη
αίτηση, καθώς και τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 23.
5. Η δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την πλευρά των ενδιαφερόμενων
για συμμετοχή στον κατάλογο δεν θα πρέπει να περιορίζεται χρονικά ή καθ’
οιονδήποτε άλλο τρόπο, αλλά να υφίσταται καθ’ όλο το οριζόμενο διάστημα.
6. Με τον τρόπο αυτό δύναται να δημιουργείται για κάθε ενέργεια τεχνικής
βοήθειας ένας κατάλογος με προμηθευτές / παρέχοντες υπηρεσιών, οι οποίοι θα
έχουν προεκδηλώσει το ενδιαφέρον να συμβληθούν με τις υπηρεσίες του Μέρους
Α΄ και θα μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής, όπως αυτές
περιγράφονται ανωτέρω.
Άρθρο 23
Διαδικασία εγγραφής στον κατάλογο
1. Βασικά στοιχεία για την εγγραφή στον κατάλογο είναι ιδίως η επωνυμία, η έδρα,
τα στοιχεία επικοινωνίας, η νόμιμη εκπροσώπηση, το αντικείμενο
δραστηριοποίησης των ενδιαφερομένων, το οποίο θα πρέπει να είναι συναφές με
το αντικείμενο των συμβάσεων / ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας κατά το άρθρο 11
του Π.δ. 4/2002, καθώς επίσης και στοιχεία που αφορούν στα «κριτήρια ποιοτικής
επιλογής».
2. Ειδικότερα, οι Αναθέτουσες Αρχές προκειμένου να περιλάβουν τους
ενδιαφερόμενους στον Κατάλογο δύνανται να αιτούνται τις ακόλουθες κατηγορίες
στοιχείων:
Ι. Στοιχεία σχετικά με την προσωπική κατάσταση του ενδιαφερόμενου φυσικού /
νομικού προσώπου και ειδικότερα αναφορικά με:
• τη μη ύπαρξη καταδικαστικής απόφασης για συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες,
• τη μη ύπαρξη καταδίκης βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για
αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του, για τέλεση σοβαρού
επαγγελματικού παραπτώματος,
• τη μη θέση σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών,
αναγκαστικής διαχείρισης πτωχευτικού συμβιβασμού, ή προπτωχευτικής
διαδικασίας εξυγίανσης ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση, βάσει του δικαίου της
χώρας εγκατάστασης (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους), ή οποιαδήποτε
άλλη παρόμοια διαδικασία,
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• τη μη κίνηση εις βάρος του διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση
εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση βάσει του δικαίου της χώρας
εγκατάστασης (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψηφίους) ή οποιαδήποτε άλλη
παρόμοια διαδικασία,
• την εκπλήρωση των ασφαλιστικών και των φορολογικών υποχρεώσεων του
υποψηφίου, τόσο κατά το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο και κατά το ελληνικό
δίκαιο.
Σημειώνεται ότι, για τις δύο πρώτες περιπτώσεις, η υπεύθυνη δήλωση ή η
προσκόμιση του προβλεπόμενου αποσπάσματος ποινικού μητρώου αφορά σε κάθε
περίπτωση ανεξαρτήτως τυχόν ειδικότερης πληρεξουσιότητας, α) τους
ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές O.E. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε./Ι.Κ.Ε. γ)
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε. δ) τους νομίμους εκπροσώπους κάθε
άλλου νομικού προσώπου.
ΙΙ. Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του
ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου
III. Στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες του
ενδιαφερόμενου φυσικού
/ νομικού προσώπου
Ενδεικτικά:
• την εμπειρία στην υλοποίηση έργων των κατά περίπτωση ενεργειών τεχνικής
βοήθειας,
• το απασχολούμενο προσωπικό (αριθμός, εξειδίκευση κ.α.),
• την τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας.
IV. Στοιχεία σχετικά με την οικονομική ή/και χρηματοοικονομική επάρκεια του
ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου αναφορικά με:
• το ύψος του κύκλου εργασιών ανά έτος.
Για όλα τα ανωτέρω, εκτός από την παρουσίαση των παραπάνω στοιχείων, δύναται
να ζητείται η υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης αντί της υποβολής των
σχετικών δικαιολογητικών που τα επιβεβαιώνουν. Στην περίπτωση αυτή τα
δικαιολογητικά δύνανται να ζητούνται πριν την υπογραφή της ανάθεσης κατά το
στάδιο υπογραφής της σύμβασης”.

(71) των άρθρων 1-7 του Μέρους Β της απόφασης. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/2010 (Β 1856),
του υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το κείμενο των
οποίων είχε ως εξής:
«ΜΕΡΟΣ Β
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Δημοσιότητα και Διαδικασίες ανάθεσης
Αρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
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1. Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρμογή και ρυθμίζουν την ανάθεση όλων των
δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν σε
ενέργειες τεχνικής υποστήριξης και προκηρύσσονται από:
α) τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρο 19 του Ν. 3614/2007 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οποίες καταρτίζουν και εκτελούν προγράμματα τεχνικής
υποστήριξης της εφαρμογής,
β) υπηρεσίες υπουργείου ή περιφέρειας πέραν των ανωτέρω σε περίπτωση που η
αρμοδιότητα ανάθεσης της εκτέλεσης ενέργειας τεχνικής βοήθειας – υποστήριξης
μεταβιβάζεται σε υπηρεσία ή φορέα άλλο από τις αρχές που αναφέρονται στο στοιχ. α) του
παρόντος άρθρου.
2. Η τήρηση των διατάξεων της παρούσας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την
εφαρμογή των διαδικασιών του άρθρου 3 του ΠΔ 4/2002 κατά τρόπο που να διασφαλίζεται
ένας προσήκων βαθμός δημοσιότητας κατά την ανάθεση προμήθειας αγαθών και παροχής
υπηρεσιών.
Άρθρο 2
Διαδικασίες ανάθεσης
1. Οι αναθέτουσες αρχές του άρθρου 1 παρ. 1 της παρούσας δύνανται να αναθέτουν
απευθείας συμβάσεις κατόπιν διαπραγμάτευσης με αντικείμενο την προμήθεια αγαθών ή
την παροχή υπηρεσιών μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
2. Από του ποσού μέχρι του οποίου επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση και άνω και μέχρι το
κατώτατο όριο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών διενεργείται διαγωνισμός με βάση είτε
την ανοικτή, είτε την κλειστή διαδικασία, είτε τη διαδικασία μέσω καταλόγου σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας, κατ` επιλογή της αναθέτουσας αρχής.
3. Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς
δημοσίευση και κατ` επέκταση η μη τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας κατά το άρθρο
38 της ΥΠΑΣΥΔ, αυστηρά και μόνο στις αποκλειστικά απαριθμούμενες περιπτώσεις, οι
οποίες ορίζονται από τα στοιχ. β) έως και στ) της παρ. 2 του άρθρου 3 του ΠΔ 4/2002.
4. Καμία σύμβαση προμήθειας ή υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να κατατμηθεί, προκειμένου
να αποφευχθεί η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας.
Άρθρο 3
Κανόνες δημοσιότητας κατά την ανοιχτή διαδικασία
1. Ανοικτή διαδικασία είναι εκείνη η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης στην οποία κάθε
ενδιαφερόμενος που πληροί τα κριτήρια συμμετοχής στον διαγωνισμό δύναται να υποβάλει
προσφορά.
2. Για συμβάσεις προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, των οποίων η
προϋπολογισθείσα αξία μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ είναι μέχρι του ανώτατου
οριζόμενου ποσού στο άρθρο 3 του ΠΔ 4/2002 και με την επιφύλαξη ότι αυτό δε δύναται να
υπερβαίνει τα κατώτατα όρια εφαρμογής του προεδρικού διατάγματος 60/2007, η
αναθέτουσα αρχή μεριμνά για ευρεία γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης και
ειδικότερα προβαίνει υποχρεωτικά σε: i) ανάρτηση της περίληψης διακήρυξης του
διαγωνισμού για δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, ή
/ και του εποπτεύοντος υπουργείου, ii) διάθεση της διακήρυξης στους ενδιαφερόμενους
από την ημερομηνία δημοσίευσης αυτής.
3. Για τη διασφάλιση του ελάχιστου απαιτούμενου βαθμού δημοσιότητας κατά την ανάθεση
των συμβάσεων του παρόντος, η διακήρυξη υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρει τα
ακόλουθα:
i) στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής,
ii) προσδιορισμό των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής,
iii) απαιτούμενα δικαιολογητικά καταλληλότητας συμμετοχής,
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iv) τεχνικές προδιαγραφές της υπό ανάθεση σύμβασης, στις οποίες περιλαμβάνονται το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τα παραδοτέα,
v) προϋπολογισμό του Εργου και τρόπο πληρωμής,
vi) περιεχόμενα και τρόπο κατάρτισης και υποβολής της Προσφοράς (Περιεχόμενα Φακέλων
Δικαιολογητικών, Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς) από τους Υποψηφίους Αναδόχους,
vii) κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής: Ειδικές Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής, όπως
χρηματοοικονομική επάρκεια και τεχνική / επαγγελματική ικανότητα,
viii) κριτήρια Ανάθεσης: Τεχνικά Κριτήρια και Οικονομικά Κριτήρια και
ix) προσδιορισμό ύψους εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
4. Στη διακήρυξη θα πρέπει να καθίσταται σαφής η διαδικασία και τα στάδια του
διαγωνισμού. Στη δομή της προκήρυξης θα πρέπει με σαφήνεια να αποτυπώνονται τα
ακόλουθα διακριτά στάδια:
i) έλεγχος του δικαιώματος συμμετοχής, ήτοι έλεγχος της προσωπικής κατάστασης του
υποψηφίου και έλεγχος άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του υποψηφίου και
έλεγχος πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ήτοι έλεγχος της τεχνικής /
επαγγελματικής ικανότητας ή / και έλεγχος της οικονομικής / χρηματοοικονομικής
επάρκειας και
ii) αξιολόγηση των κριτηρίων ανάθεσης, ήτοι αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και
iii) αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς και τελική αξιολόγηση.
5. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών του δικαιώματος συμμετοχής, ο έλεγχος πλήρωσης των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και η διαδικασία αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών
προσφορών διενεργείται από τα αρμόδια όργανα του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα του
σταδίου i) κοινοποιούνται στους αποκλεισθέντες και τα αποτελέσματα των σταδίων ii) και
iii) ανακοινώνονται στο σύνολο των συμμετεχόντων στη διαδικασία.
6. Κατά την ανάθεση συμβάσεων προϋπολογισμού κατά το άρθρο 3 παρ. 3 του ΠΔ 4/2002 η
εκδήλωση ενδιαφέροντος από λιγότερους των τριών ενδιαφερομένων και η υποβολή μόνο
μίας προσφοράς, δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού
και την ανάθεση της σύμβασης σε έναν από αυτούς, εφόσον αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν
οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, δοθέντος ότι η τήρηση των διατυπώσεων διαφάνειας
και διατυπώσεων δημοσιότητας, ως στοιχείο επίτευξης πραγματικού ανταγωνισμού,
θεωρείται αυταπόδεικτη.
Άρθρο 4
Κανόνες δημοσιότητας κατά την κλειστή διαδικασία
1. Κλειστή διαδικασία είναι εκείνη η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης στην οποία κάθε
ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής, αλλά προσφορά μπορούν να
υποβάλουν μόνο οι υποψήφιοι που προεπιλέγονται και προσκαλούνται προς τούτο από την
αναθέτουσα αρχή.
2. Μετά τον έλεγχο της καταλληλότητας συμμετοχής των οικονομικών φορέων που δεν
έχουν αποκλεισθεί, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τους προεπιλεγέντες οικονομικούς
φορείς ταυτόχρονα και εγγράφως να υποβάλλουν τις προσφορές τους. Μετά την
αξιολόγηση των προσφορών, αναθέτει την σύμβαση σύμφωνα με το κριτήριο ανάθεσης που
προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης.
3. Στην κλειστή διαδικασία ισχύουν τα ακόλουθα:
i) η προθεσμία υποβολής των πράξεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής δεν μπορεί
να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης
προκήρυξης του διαγωνισμού.
ii) η προθεσμία υποβολής προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των οκτώ (8) ημερών,
από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης προς τους επιλεγέντες υποψηφίους.
4. Για τη διασφάλιση του ελάχιστου απαιτούμενου βαθμού δημοσιότητας κατά την ανάθεση
των συμβάσεων του παρόντος, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποχρεωτικά
πρέπει να αναφέρει τα ακόλουθα:
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i) στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής,
ii) προσδιορισμό των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής,
iii) απαιτούμενα Δικαιολογητικά καταλληλότητας συμμετοχής,
iv) τεχνικές προδιαγραφές του Εργου, στις οποίες περιλαμβάνονται το χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης και τα παραδοτέα,
v) προϋπολογισμό του Εργου και τρόπο πληρωμής,
vi) κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής: Ειδικές Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής όπως
χρηματοοικονομική επάρκεια και τεχνική και επαγγελματική ικανότητα,
vii) κριτήριο ανάθεσης και
viii) προσδιορισμό ύψους εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
Τα επιμέρους στοιχεία αναφορικά με την υποβολή των τεχνικών και οικονομικών
προσφορών θα προσδιορίζονται στην πρόσκληση για την υποβολή προσφορών προς τους
προεπιλεγέντες οικονομικούς φορείς.
5. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών του δικαιώματος συμμετοχής, ο έλεγχος πλήρωσης των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και η διαδικασία αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών
προσφορών διενεργείται από τα αρμόδια όργανα του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα του
πρώτου σταδίου της κλειστής διαδικασίας κοινοποιούνται στους αποκλεισθέντες ενώ η
πρόσκληση για την υποβολή προσφορών απευθύνεται μόνο προς τους προεπιλεγέντες.
Άρθρο 5
Κανόνες δημοσιότητας κατά την ανάθεση μέσω επιλογής από κατάλογο
1. Η διαδικασία ανάθεσης μέσω επιλογής από τον κατάλογο μπορεί να ακολουθηθεί
εφόσον τηρηθούν οι διαδικασίες των άρθρων 6 και 7 της παρούσας. Η Διαδικασία
εγγραφής στον κατάλογο εισάγει σε σχέση με τους κλασικούς τρόπους διαγωνιστικών
διαδικασιών και της σύναψης σύμβασης, τη διαδικασία προεπιλογής των υποψηφίων, τη
δυνατότητα περαιτέρω εγγραφής και άλλων υποψηφίων σε συνεχή και διαρκή βάση, την
εισαγωγή της αρχής της αξιολόγησης της προσφοράς και όχι του συμμετέχοντος
υποψηφίου, με δεδομένο ότι οι συμμετέχοντες έχουν τα αυτά προσόντα, με βάση τη
διενεργηθείσα προεπιλογή.
2. Στον εκάστοτε διαγωνισμό θα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής τα φυσικά/νομικά
πρόσωπα που θα είναι ήδη εγγεγραμμένα στον κατάλογο αυτό. Η εγγραφή στο Κατάλογο
θα συνίσταται στην απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων συμμετοχής, τεχνικής /
επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής / χρηματοοικονομικής επάρκειας για την
ανάληψη συγκεκριμένης κατηγορίας έργων.
3. Σχετικά με το σύνολο των προς υποβολή στοιχείων, ο συμμετέχων σε κάθε διαγωνισμό θα
υποβάλει μια υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα στοιχεία που
έχουν υποβληθεί και συμπεριλαμβάνονται στον Κατάλογο.
4. Εφόσον δημιουργηθεί ο Κατάλογος στη βάση όσων αναφέρονται στο άρθρο 5 της
παρούσας η πλήρωση του προσήκοντος βαθμού δημοσιότητας καλύπτεται με την εφαρμογή
των ακόλουθων διαδικασιών:
Α. Για συμβάσεις με προϋπολογισμό άνω των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €), εκτός
ΦΠΑ, μέχρι του διπλάσιου του ορίου του ποσού, εκτός ΦΠΑ από αυτό που κάθε φορά
ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. 1 εδ. Α του ν. 2362/1995 και για τη στοιχειοθέτηση
της αιτιολογημένης απόφασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 1 του ΠΔ
4/2002 ισχύουν τα ακόλουθα: Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, στην οποία ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προδιαγραφές για την
υλοποίησης της σύμβασης την οποία δύναται να απευθύνει σε ένα μόνο φυσικό / νομικό
πρόσωπο εγγεγραμμένο στον κατάλογο, το οποίο βάσει των στοιχείων του καταλόγου, είναι
σε θέση να υλοποιήσει με επάρκεια την υπό ανάθεση σύμβαση.
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Β. Για συμβάσεις με προϋπολογισμό από το διπλάσιο του ορίου του ποσού άνευ ΦΠΑ από
αυτό που κάθε φορά ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. 1 εδ. Α του ν. 2362/1995 μέχρι
του διπλασίου του ορίου του ποσού εκτός ΦΠΑ από αυτό που κάθε φορά ισχύει σύμφωνα
με το άρθρο 83 παρ. 1 εδ. Β` του ν. 2362/1995 και για τη στοιχειοθέτηση της αιτιολογημένης
απόφασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 2 στοιχ. Α) του ΠΔ 4/2002 ισχύουν
τα ακόλουθα: Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην
οποία ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίησης της
σύμβασης, όπως επίσης και τα κριτήρια ανάθεσης, ήτοι αυτό της πλέον συμφέρουσας
προσφοράς ή της χαμηλότερης τιμής.
i) Η διαγωνιστική διαδικασία πραγματοποιείται με την αποστολή της Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε τρία κατ` ελάχιστον φυσικά / νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα
στον κατάλογο, τα οποία βάσει των στοιχείων του καταλόγου και τις ειδικότερες απαιτήσεις
του κατά περίπτωση έργου είναι σε θέση να υλοποιήσουν με επάρκεια τη σύμβαση.
ii) Στην ανωτέρω πρόσκληση και ανάλογα με το ακολουθούμενο κριτήριο ανάθεσης
αναφέρονται με σαφήνεια όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με την οικονομική ή / και
τεχνική προσφορά καθώς και με τα ειδικότερα κριτήρια ανάθεσης που θα ακολουθηθούν.
iii) Στην προκείμενη περίπτωση συμβάσεων με τον ως άνω προϋπολογισμό δύναται να
συστήνεται και να συγκροτείται σχετική Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών η οποία θα
εισηγείται στο αρμόδιο όργανο για την έκδοση της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 3 του ΠΔ 4/2002.
Γ. Στις συμβάσεις με προϋπολογισμό διπλασίου ποσού εκτός ΦΠΑ από αυτό που κάθε φορά
ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. 1 στοιχ. β) του ν. 2362/1995 και μέχρι το κατώτατο
όριο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών ακολουθείται υποχρεωτικά η διαδικασία που
περιγράφεται στα άρθρα 3 ή 4 της παρούσας.
Άρθρο 6
Δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών
1. Οι υπηρεσίες του άρθρου 1 της παρούσας δύνανται για τις ανάγκες υλοποίησης
ενεργειών τεχνικής υποστήριξης να συγκροτούν κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων
υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο κατάλογος δύναται να τηρείται ανά
κατηγορίες υπηρεσιών, σύμφωνα με την κατάταξη υπηρεσιών του άρθρου 11 του
προεδρικού διατάγματος 4/2002, η οποία δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω.
2. Για την εγγραφή στον κατάλογο εκδίδεται βεβαίωση, η οποία ακολουθεί τις μεταβολές
των στοιχείων στα οποία βασίζεται η εγγραφή. Η βεβαίωση εκδίδεται και ισχύει για
ορισμένο χρόνο, κατά κατηγορία υπηρεσίας.
3. Οι Αναθέτουσες Αρχές για τη δημιουργία του Καταλόγου δημοσιοποιούν την πρόθεση
τους να αναθέσουν με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Αρθρο 5 ανωτέρω και για
οριζόμενο διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών το οποίο μπορεί να παρατείνεται με σχετική
απόφαση, από τη δημοσιοποίηση της σχετικής πρόθεσης, ορισμένες ενέργειες τεχνικής
υποστήριξης, από αυτές που κατηγοριοποιούνται στο άρθρο 11 του ΠΔ 4/2002.
4. Η πρόσκληση για τη συμμετοχή στο σχετικό κατάλογο αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο
της αναθέτουσας αρχής, ενώ δύναται και να αποστέλλεται σε ενδιαφερόμενους φορείς με
επιστολή, τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονική αλληλογραφία.
5. Τα φυσικά / νομικά πρόσωπα θα δύνανται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για
συγκεκριμένη κατηγορία ενεργειών υποβάλλοντας σχετική τυποποιημένη αίτηση με
στοιχεία αναφορικά με το προφίλ τους και κάθε τι άλλο που θα κριθεί σκόπιμο από την
Αναθέτουσα Αρχή.
6. Η δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την πλευρά των ενδιαφερόμενων για
συμμετοχή στον κατάλογο δεν θα πρέπει να περιορίζεται χρονικά ή καθ` οιονδήποτε άλλο
τρόπο, αλλά να υφίσταται καθ` όλο το οριζόμενο διάστημα κατά τα προβλεπόμενα στην
παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
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7. Με τον τρόπο αυτό δύναται να δημιουργείται για κάθε ενέργεια τεχνικής υποστήριξης
ένας κατάλογος με προμηθευτές / παρέχοντες υπηρεσιών, οι οποίοι θα έχουν
προεκδηλώσει το ενδιαφέρον να συμβληθούν με τις Ειδικές Υπηρεσίες, και θα μπορούν να
συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής, όπως αυτές περιγράφονται στο Αρθρο 5 ανωτέρω.
Άρθρο 7
Διαδικασία εγγραφής στον κατάλογο
1. Βασικά στοιχεία για την εγγραφή στον κατάλογο και τα οποία περιλαμβάνονται στην
τυποποιημένη αίτηση της παραγράφου 5 του άρθρου 7 της παρούσας είναι ιδίως η
επωνυμία, η έδρα, τα στοιχεία επικοινωνίας, η νόμιμη εκπροσώπηση, το αντικείμενο
δραστηριοποίησης των ενδιαφερομένων, το οποίο θα πρέπει να είναι συναφές με το
αντικείμενο των συμβάσεων / ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης κατά το άρθρο 11 του ΠΔ
4/2002 καθώς επίσης και στοιχεία που αφορούν στα "κριτήρια ποιοτικής επιλογής".
2. Ειδικότερα, οι Αναθέτουσες Αρχές για τη συμπερίληψη των ενδιαφερομένων στον
Κατάλογο δύνανται να αιτούνται τις ακόλουθες κατηγορίες στοιχείων: Ι. Στοιχεία σχετικά με
την προσωπική κατάσταση του ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου και
ειδικότερα αναφορικά με:
> τη μη ύπαρξη αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης για συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
> τη μη ύπαρξη καταδίκης βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα
σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού
παραπτώματος, το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε
τρόπο
> τη μη θέση σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής
διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση, βάσει του δικαίου
της χώρας εγκατάστασης (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους)
> τη μη κίνηση εις βάρος του διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση , αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία
> την εκπλήρωση των ασφαλιστικών και των φορολογικών υποχρεώσεων του υποψηφίου,
τόσο κατά το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο. Σημειώνεται
ότι, για τις δύο πρώτες περιπτώσεις, η υπεύθυνη δήλωση ή η προσκόμιση του
προβλεπόμενου αποσπάσματος αφορά, σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως τυχόν ειδικότερης
πληρεξουσιότητας, α) τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β)
διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε. δ) τους νομίμους
εκπροσώπους κάθε άλλου νομικού προσώπου.
II. Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του
ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου
III. Στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες του ενδιαφερόμενου
φυσικού / νομικού προσώπου αναφορικά με:
> την εμπειρία στην υλοποίηση έργων των κατά περίπτωση ενεργειών τεχνικής
υποστήριξης
> το απασχολούμενο προσωπικό (αριθμός, εξειδίκευση κα)·
> την τήρηση προτύπων εξασφάλισης ποιότητας.
IV. τοιχεία σχετικά με την οικονομική ή / και χρηματοοικονομική επάρκεια του
ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου αναφορικά με:
> το ύψος του κύκλου εργασιών
Για όλα τα ανωτέρω, εκτός από την παρουσίαση των στοιχείων, θα ζητείται η υποβολή
σχετικής υπεύθυνης δήλωσης αντί της υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών που τα
επιβεβαιώνουν. Στην περίπτωση αυτή τα δικαιολογητικά δύναται να ζητούνται κατά το
στάδιο υπογραφής της σύμβασης.»
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(72) της παρ. 2 της απόφασης Π1/3305/2010 (Β 1789) του Υφυπουργού Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το κείμενο της οποίας είχε ως εξής:
«2) Καθορίζουμε, σύμφωνα με άρθρο 2 παρ. 12 περ. γ` και παρ. 13 περ. 1 σημείο VIII του
ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-1995) αντίστοιχα την ετήσια συνολική δαπάνη των Προμηθειών
κατά κωδικό αριθμό είδους αυτών (του αρχείου ειδών προγράμματος) για τις οποίες η
σύναψη των σχετικών συμβάσεων διενεργείται:
α) Με διαδικασίες διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση) μέχρι του ποσού
των 20.000,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ.
β) Με συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρος διαγωνισμός) μέχρι του ποσού των 60.000,00
ευρώ άνευ ΦΠΑ.»
(73) της απόφασης 35130/739/2010 (Β 1291) του Υπουργού Οικονομικών, το κείμενο της
οποίας είχε ως εξής:
«Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη
δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση
έργων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Eχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 24 παρ.4 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137).
β) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών.», (Α' 213).
γ) Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», (Α'
221).
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα
(Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση», Α' 98).
ε) Του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού,
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»).
2. Την υπ' αριθ. 2/45564/0026/31-07-2001 «Αύξηση και ορισμός σε ευρώ των χρηματικών
ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95».
3. Την ανάγκη αυξήσεως των χρηματικών ποσών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου
83 του ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, δεδομένης της αυξήσεως του ΑΕΠ κατά
62% από το 2001 που εξεδόθη η υπό σχετ. 2 Υ.Α. περί ορισμού των σχετικών ποσών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αρθρο :ΜΟΝΟ
1. Αναπροσαρμόζουμε τα ποσά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν
προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ως ακολούθως:
α) Με απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
β) Με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) από του ποσού της προηγουμένης
περίπτωσης μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.
γ) Με διενέργεια τακτικού διαγωνισμού άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.
2. Οι περιορισμοί των ως άνω ποσών αναφέρονται σε σχέση με το ύψος της εγγεγραμμένης
ετήσιας πίστωσης κατά Ειδικό Φορέα και Κ.Α.Ε. στον προϋπολογισμό κάθε φορέα και στα
ποσά αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
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(74) του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 38 της απόφασης14053/ΕΥΣ1749/2008
(Β 540) ου Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την
απόφαση
5058/ΕΥΘΥ/138/2013
(Β
292)
του
Υπουργού
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών , Μεταφορών και Δικτύων, το κείμενο της οποίας
είχε ως εξής:
«Αρθρο 38
Δαπάνες δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
5. [...] “Ως ουσιώδης τροποποίηση των όρων της αρχικής σύμβασης νοούνται σωρευτικά τα
ακόλουθα:
(α) η μεταβολή των κύριων συνιστώντων στοιχείων της ή η ουσιώδης τροποποίηση των
τεχνικών προδιαγραφών ή η μεταβολή σημαντικών λειτουργικών ή ποιοτικών
χαρακτηριστικών των παραδοτέων της σύμβασης ή η κατάργηση ομάδας εργασιών ή
παραδοτέου ή άλλου διακριτού μέρους της σύμβασης
(β) η αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών ή παραδοτέου ή άλλου
διακριτού μέρους της σύμβασης άνω του 10% του συνολικού αρχικού προϋπολογισμού της
σύμβασης.»

(75) του άρθρου 18 της απόφασης Α-15932/1161/2006 (Β 458), το κείμενο του οποίου είχε
ως εξής:
«Άρθρο 18
Μελέτες και σύναψη συμβάσεων
1. Το ΣΑΣΘ δύναται, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Προέδρου, να εκπονεί μελέτες
και να συνάπτει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17
του ν. 3185/2003 (Α΄ 229) σχετικά με την ανάθεση μελετών και υπηρεσιών τεχνικού,
οικονομικού και νομικού περιεχομένου, πλην εκείνων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, σε
φυσικά ή νομικά πρόσωπα αποδεδειγμένης επιστημονικής ή τεχνικής γνώσης και πείρας.
2. Η σύναψη σύμβασης έργου είναι επιτρεπτή μόνο εφόσον δεν αποβλέπει σε θεραπεία
παγίων και διαρκών αναγκών του ΣΑΣΘ»

(76) της απόφασης ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/2005 (Β' 1064) του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
ΔΜΕΟ/οικ/2614/2011 (Β' 1581) του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
“Καθορισμός α) της βαρύτητας των κριτηρίων βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών β)
του ενιαίου τρόπου βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών και γ) του κατωτάτου
ορίου αμοιβών και του ανωτάτου ορίου παραδεκτού των οικονομικών προσφορών που
υποβάλλονται στις διαδικασίες του ν. 3316/2005.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 9 του άρθρου 6, της παρ.6 του άρθρου 7, της παρ.6 του
άρθρου 8, της παρ. 6 του άρθρου 9 και της παρ.10 του άρθρου 42 του ν. 3316/2005, με τις
οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ για την έκδοση αποφάσεων:
α) καθορισμού της βαρύτητας των κριτηρίων βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς για
την ανάθεση τόσο της προκαταρκτικής όσο και της προμελέτης,
β) καθορισμού του τρόπου βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών, και

612

γ) καθορισμού κατωτάτου ορίου αμοιβών και ανωτάτου ορίου παραδεκτού των
οικονομικών προσφορών που υποβάλλονται στις διαδικασίες ανάθεσης μελετών και
υπηρεσιών του νόμου αυτού.
2. Την υπ αριθμ. Δ17γ/09/33/Φ.Ν 439/11.3.2005 απόφαση με την οποία συστήθηκε Ομάδα
Εργασίας για τη σύνταξη σχεδίων των ως άνω υπουργικών αποφάσεων.
3. Την γνωμοδότηση 28 της Συν/σης της 21.6.2005 του Σ.Δ.Ε. (Τμ. Μελετών).
4. Την γνωμοδότηση 30 της Συν/σης της 30.6.2005 του Σ.Δ.Ε. (Τμ. Μελετών).
5. Την γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), που διατυπώθηκε με το υπ
αριθμ. 18010/29.6. 2005 έγγραφο του Προέδρου του, ύστερα από το υπ αριθμ. 1136/
21.6.2005 έγγραφο ερώτημα του Υφ/γού ΠΕΧΩΔΕ.
6. Την ανάγκη έκδοσης της παρούσας για την ομαλή και με όρους αντικειμενικότητας,
διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων, διεξαγωγή των διαδικασιών του ν.
3316/2005.
7. Ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Συντελεστές βαρύτητας κριτηρίων τεχνικής προσφοράς της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν.
3316/2005.
1. Οι επί μέρους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων ανάθεσης της προκαταρκτικής
μελέτης κατά την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3316/2005 τίθενται από την αναθέτουσα αρχή
με την προκήρυξη της σύμβασης, μεταξύ των κατωτέρω ορίων:
α) Η πληρότητα και διεξοδικότητα της εκτίμησης του γενικού και ειδικού αντικειμένου της
μελέτης, όπως προκύπτει από την τεχνική έκθεση που υποβάλει ο διαγωνιζόμενος
βαθμολογείται από 35% μέχρι 55%.
β) Η αποτελεσματικότητα της ομάδας εκπόνησης της μελέτης, όπως προκύπτει από τη
σύνθεση και τα στοιχεία της ομάδας, λαμβανομένων κυρίως υπόψη των στελεχών του
υποψηφίου και των αποδεδειγμένα μονίμων συνεργατών του, βαθμολογείται από 20%
μέχρι 30%.
γ) Η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας, όπως προκύπτει από τη σχετική πρόταση
του υποψηφίου, βαθμολογείται από 15% μέχρι 25%.
δ) Η αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία του προταθέντος χρονοδιαγράμματος, σε
συνδυασμό με τη στελέχωση της ομάδας μελέτης και την απασχόληση του υποψηφίου και
της ομάδας του από εκπονούμενες μελέτες και παρεχόμενες υπηρεσίες, βαθμολογείται από
10% μέχρι 20%.
2. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεώνεται να ορίζει τα κατά την ανωτέρω παράγραφο ποσοστά
βαρύτητας πάντοτε κατά φθίνουσα σειρά. Το άθροισμα των καθοριζόμενων ποσοστών
βαρύτητας έχουν πάντοτε άθροισμα εκατό (100).
Άρθρο 2
Συντελεστές βαρύτητας κριτηρίων τεχνικής προσφοράς της παρ. 9α του άρθρου 6 του ν.
3316/2005.
1. Οι επί μέρους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων ποιότητας της τεχνικής προσφοράς
για την ανάθεση της προμελέτης της παραγρ. 9α του άρθρου 6 του ν. 3316/ 2005 τίθενται
από την αναθέτουσα αρχή με την προκήρυξη της σύμβασης, μεταξύ των κατωτέρω ορίων:
α) Η πληρότητα της διερεύνησης εναλλακτικών λύσεων για την επιλογή της προτεινόμενης
με την προκαταρκτική μελέτη λύσης, βαθμολογείται από 25% μέχρι 40%.
(2) Η αισθητική αξία της λύσης, από 5% μέχρι 20 %.
(3) Η ευκολία κατασκευής της λύσης από 5% μέχρι 20%.
(4) Η δαπάνη του έργου, που περιλαμβάνει τη δαπάνη κατασκευής του και, εφόσον ορίζεται
στην προκήρυξη, την ετήσια δαπάνη λειτουργίας και συντήρησης κατά τη διάρκεια ζωής του
έργου, από 15% μέχρι 30%.
(5) Ο προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης του έργου από 5% μέχρι 15%.
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(6) Οι εκτιμώμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λύσης από 5 15 %.
"β. Τα χαρακτηριστικά της προτεινόμενης με την τεχνική προσφορά λύσηςβαθμολογούνται
ως ακολούθως:
(1) Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της λύσης, από 15% μέχρι 35%".
2. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην περιλαμβάνει στην προκήρυξη ένα ή και
περισσότερα των υποκριτηρίων β1 έως και β6 της παραγράφου 1, εφόσον τούτο
ενδείκνυται από τη φύση του προς μελέτη έργου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει το άθροισμα
της βαρύτητας όλων των κριτηρίων που τίθενται με την προκήρυξη να είναι εκατό (100).
Άρθρο 3
"Βαθμολόγηση οικονομικών προσφορών της παρ. 6 του άρθρου 7, της παρ. 6 του άρθρου
8 και της παρ. 6 του άρθρου 9 του Ν. 3316/2005.
Οι οικονομικές προσφορές που υποβάλλονται στα πλαίσια των διαδικασιών του νόμου
3316/05, βαθμολογούνται σε εκατονταβαθμια κλίμακα. Η βαθμολογία ΒΟΠι της κάθε
οικονομικής προσφοράς ΟΠι προκύπτει από τον λόγο της χαμηλότερης υποβληθείσας
οικονομικής προσφοράς OΠmin προς την οικονομική αυτή προσφορά ΟΠι ως εξής:
ΒΟΠι = 100 x ΟΠmin / ΟΠι."

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στους διαγωνισμούς των οποίων περίληψη της
προκήρυξής τους θα αποσταλεί για δημοσίευση μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2005.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως”.
(77) της απόφασης 9803/ΕΦΑ 2294/2003 (Β 1280) του Υπουργού Ανάπτυξης, το κείμενο
της οποίας είχε ως εξής:
«Κύρωση του Κανονισμού Δημοπράτησης Ανάθεσης και Εκτέλεσης υπηρεσιών και
προμηθειών της εταιρίας Εθνικό Δίκτυο Ερευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. με διακριτικό τίτλο
«ΕΔΕΤ ».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1 Της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών.
1.2 Της οδηγίας 93/36/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί συντονισμού των διαδικασιών για την
σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών.
1.3 Της οδηγίας 97/52/ΕΚγια την τροποποίηση των οδηγιών 92/50 και 93/36.
1.4 Της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον συντονισμό των νομοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής
στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων.
1.5 Της οδηγίας 2001/78/ΕΚ για την τροποποίηση του παραρτήματος IV της οδηγίας
93/36/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των παραρτημάτων ΙV, V, και VI της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ του
Συμβουλίου, των παραρτημάτων ΙΙΙ και ΙV της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως
τροποποιήθηκαν από την οδηγία 97/52/ΕΚ, καθώς και των παραρτημάτων ΧΙΙ έως και XV,
XVII και XVIII της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία
98/4/ΕΚ.
1.6 Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα» (ΦΕΚ
137/Α/85), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/92) και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/97.
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1.7 Του Ν. 1599/96 «Σχέση κράτους πολίτη» (ΦΕΚ 75/Α/96).
1.8 Του Ν. 2522/97 «Δικαστική Προστασία κ.λπ.» (ΦΕΚ 178/Α/97).
1.9 Του Π.Δ. 370/95 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του
Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο» (ΦΕΚ 199/Α/95).
1.10 Του Π.Δ. 346/98 «Προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων
υπηρεσιών προς το Κοινοτικό Δίκαιο» (ΦΕΚ 230/Α/98).
1.11 Του Π.Δ. 18/00 «Τροποποίηση του Π.Δ. 346/98 σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της
οδηγίας 97/52/ΕΚ» (ΦΕΚ 15/Α/2000).
1.12 Του Π.Δ. 105/2000 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών προς τις
διατάξεις της οδηγίας 97/52/ΕΚ (ΦΕΚ 100/Α/2000).
1.13 Του Ν. 1514/85 «Ανάπτυξη της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Ερευνας» (ΦΕΚ Α 13).
1.14 Της παρ. 5 του Άρθρου 5 του Ν. 2919/2001 «Σύνδεση Ερευνας & Τεχνολογίας με την
Παραγωγή και άλλες διατάξεις».
2. Την Απόφαση της από 31/5/2002 45ης Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΕΤ
Α.Ε. (Θέμα 8)
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αντικείμενο του Κανονισμού
Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού αποτελεί ο καθορισμός των αρχών και η ρύθμιση του
νομικού πλαισίου δημοπράτησης, ανάθεσης και εκτέλεσης υπηρεσιών και προμηθειών που
διενεργεί η Εταιρία με την επωνυμία Εθνικό Δίκτυο Ερευνας & Τεχνολογίας Α.Ε. (εφεξής
«ΕΔΕΤ») για την κάλυψη ιδίων αυτής αναγκών καθώς και για λογαριασμό τρίτων φορέων
του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της
σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδρυτικού της προεδρικού διατάγματος 29/1998 (ΦΕΚ
34/Α/1998), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το προεδρικό διάταγμα 308/2001 (ΦΕΚ
209/Α/2001) και τις τυχόν τροποποιήσεις του.
Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής
1. Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπάγονται όλες οι αναθέσεις και εκτελέσεις
υπηρεσιών και προμηθειών που διενεργεί η ΕΔΕΤ καθώς και οι συμβάσεις που συνάπτονται
από αυτήν στο πλαίσιο των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων της. Στις διατάξεις του
παρόντος Κανονισμού υπάγεται το σύνολο των συμβαλλομένων με την ΕΔΕΤ και των
εμπλεκομένων με τις ανατεθείσες συμβάσεις προσώπων και φορέων.
2. Ως προμήθειες αγαθών και προϊόντων νοούνται ενδεικτικά κατά τον παρόντα κανονισμό:
.προμήθεια αναλώσιμων ειδών
.προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συστημάτων ή μέσων πληροφορικής και
επικοινωνίας
.προμήθεια των αγαθών και προ.ϊόντων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ΕΔΕΤ
και την υλοποίηση των προγραμμάτων και έργων που αυτή αναλαμβάνει
.Οι υπηρεσίες που έχουν άμεση σχέση με την προμήθεια των πιο πάνω αγαθών και
προϊόντων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, επιθεώρηση, μεταφορά, ασφαλίσεις
αυτών.
.Αγορές ακινήτων.
3. Ως υπηρεσίες νοούνται ενδεικτικά κάθε είδους εργασία που ανατίθεται από την ΕΔΕΤ σε
τρίτους με βάση αντίστοιχη σύμβαση που καθορίζει το αντικείμενο, τους όρους και τις
προϋποθέσεις παροχής της εργασίας. Στην έννοια της Υπηρεσίας περιλαμβάνονται επίσης οι
Μελέτες, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Εμπειρογνωμοσύνες.
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4. Ως μελέτες νοούνται ενδεικτικά κάθε εργασία που περιλαμβάνει έρευνα, ανάλυση,
επεξεργασία, σχεδιασμό ή σύνθεση στοιχείων, έχει συγκεκριμένο αντικείμενο,
προδιαγραφή και διάρκεια, και στοχεύει στην παραγωγή τεκμηριωμένων συμπερασμάτων
και εισηγήσεων δράσης σε συγκεκριμένο τομέα.
5. Μισθώσεις κινητών, ακινήτων και εγκαταστάσεων, καθώς και χρηματοδοτικές μισθώσεις,
πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού και τις σύμφωνα
με αυτό ειδικότερα αναφερόμενες διακρίσεις.
6. Σε όλα τα αναφερόμενα στον παρόντα κανονισμό ποσά και όρια δεν υπολογίζεται ο επ`
αυτών Φ.Π.Α., καθώς και κάθε άλλος φόρος, ή τέλος, ή χαρτόσημο.
Άρθρο 3
Εφαρμοστέες αρχές
Ο παρών Κανονισμός διέπεται ιδίως από τις ακόλουθες γενικές αρχές:
Α. Αρχή της διαφάνειας Εγγύηση του ελεύθερου ανταγωνισμού.
Οι διατάξεις του παρόντος που αφορούν τη σύναψη των συμβάσεων της ΕΔΕΤ διέπονται
από την αρχή της διαφάνειας και της εγγύησης του ελεύθερου ανταγωνισμού. Ο
Κανονισμός εφαρμόζεται, χωρίς διακρίσεις, σε όλους τους ενδιαφερομένους να αναλάβουν
την εκτέλεση ορισμένης σύμβασης. Η ΕΔΕΤ και τα όργανα αυτής δεν επιτρέπεται να
προβαίνουν σε κανενός είδους διακρίσεις αναφορικά με τις σχετικές αναθέσεις ή τους
διαγωνισμούς. Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται με όρους ισότιμους, κατά τρόπο ώστε
να διασφαλίζεται η επιλογή της άριστης προσφοράς για την εκπλήρωση του σκοπού της
ΕΔΕΤ.
Β. Αρχή της αποτελεσματικότητας και της προώθησης της έρευνας και της ανάπτυξης.
Η σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων της ΕΔΕΤ διέπονται από την αρχή της
αποτελεσματικότητας προς διασφάλιση της απρόσκοπτης επίτευξης του σκοπού της ΕΔΕΤ. Η
ΕΔΕΤ και όλοι οι συμβαλλόμενοι με αυτή αναγνωρίζουν, σε πνεύμα καλής πίστης, την
ιδιαίτερη σημασία της επίτευξης των στόχων της για προώθηση της έρευνας και της
ανάπτυξης και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενεργούν προς αυτόν τον σκοπό. Οι
υπαγόμενοι στον παρόντα Κανονισμό αναγνωρίζουν την αρχή αυτή και δεσμεύονται να μην
ασκούν καταχρηστικά τα δικαιώματά τους, κατά τρόπο που παρεμποδίζει την εκτέλεση των
συμβάσεων.
Άρθρο 4
Ορισμοί
Στον παρόντα Κανονισμό οι κατωτέρω αναφερόμενοι όροι έχουν την έννοια που
προβλέπεται στο παρόν άρθρο:
Οικονομικός φορέας: κάθε παρέχων υπηρεσίες ή προμηθευτής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο
ή κοινοπραξία/ένωση αυτών, που προτίθεται να λάβει μέρος σε συγκεκριμένο διαγωνισμό
της ΕΔΕΤ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
Ανάδοχος: κάθε οικονομικός φορέας, που επελέγει από την ΕΔΕΤ σύμφωνα με το άρθρο 5
του παρόντος.
Ενδεικτική Προκήρυξη: η δημόσια έγγραφη γνωστοποίηση των κύριων χαρακτηριστικών των
συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών που προτίθεται να συνάψει η ΕΔΕΤ κατά τους
επόμενους δώδεκα μήνες
Προκήρυξη: η δημόσια έγγραφη ανακοίνωση ενός διαγωνισμού κατά τις διατάξεις του
παρόντος Κανονισμού. Στην περίπτωση της κλειστής διαδικασίας, η προκήρυξη ταυτίζεται
με την πρόσκληση για υποβολή αίτησης συμμετοχής.
Διακήρυξη: το σύνολο των εντύπων και δεσμευτικών εγγράφων της ΕΔΕΤ που
περιλαμβάνουν αναλυτικά τις προδιαγραφές του διαγωνισμού για την ανάθεση
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συγκεκριμένης υπηρεσίας ή προμήθειας, ορίζοντας, επίσης, τους όρους και τις
προϋποθέσεις διεξαγωγής της διαδικασίας, συμμετοχής στο διαγωνισμό, αξιολόγησης και
σύναψης της σχετικής σύμβασης
Αρμόδιο όργανο της ΕΔΕΤ: το Διοικητικό Συμβούλιο ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτό
όργανο.
Άρθρο 5
Τρόποι Επιλογής Αναδόχων
1. Η ΕΔΕΤ μπορεί να προβαίνει στη διενέργεια των διαγωνισμών και να πραγματοποιεί
αυτούς εφαρμόζοντας, κατά περίπτωση, μία από τις ακόλουθες διαδικασίες, όπως
προβλέπεται από τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και τις διατάξεις του παρόντος
κανονισμού για την προκήρυξη διαγωνισμών, να προβαίνει σε διαπραγμάτευση ή
απευθείας ανάθεση, με σκοπό τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών.
2. Οι διαγωνισμοί διακρίνονται: α) σε ανοικτούς στους οποίους μπορούν να υποβάλλουν
προσφορά όλοι οι ενδιαφερόμενοι, β) σε κλειστούς στους οποίους μπορούν να υποβάλλουν
προσφορά μόνον εκείνοι οι οποίοι καλούνται για τον σκοπό αυτόν από την ΕΔΕΤ είτε με
πρόσκληση προς τους προμηθευτές ή παρέχοντες υπηρεσίες που είναι γραμμένοι στο
μητρώο οικονομικών φορέων της ΕΔΕΤ, που θα έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, είτε μετά από προηγούμενη δημοσίευση και προεπιλογή και γ) σε πρόχειρους για
προμήθεια ειδών ή υπηρεσιών, των οποίων η δαπάνη αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό για τις
προμήθειες ή και τις υπηρεσίες το όριο του οποίου είναι μικρότερο από αυτό που ορίζει
κάθε φορά η κοινοτική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών ή/και
υπηρεσιών ανάλογα για ανοικτούς ή κλειστούς διαγωνισμούς.
3. Διαδικασία με διαπραγμάτευση στις περιπτώσεις που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία,
καθώς και σε όσες περιπτώσεις επιλεγεί η συγκεκριμένη διαδικασία από το αρμόδιο όργανο
της ΕΔΕΤ, όπου η ΕΔΕΤ απευθύνεται σε υποψήφιους αναδόχους της επιλογής της και
διαπραγματεύεται τους όρους σύναψης σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς.
4. Απευθείας ανάθεση στο πλαίσιο της οποίας η ΕΔΕΤ, αναθέτει απευθείας σε οικονομικό
φορέα της επιλογής της την εκτέλεση ορισμένης σύμβασης, για ποσά το όριο των οποίων
καθορίζεται κάθε φορά από την οικεία Υπουργική Απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 6
παρ. 1 του ν. 1514/85. Η εξειδίκευση της εν λόγω απόφασης γίνεται κάθε φορά με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΕΤ.
5. Σε περίπτωση δημοπράτησης μελέτης με το σύστημα του διαγωνισμού μελετών, η ΕΔΕΤ
αποσκοπεί να εξασφαλίσει μελέτες, οι οποίες επιλέγονται από Κριτική Επιτροπή με ή χωρίς
την απονομή χρηματικών βραβείων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην διακήρυξη.
Οταν απαιτείται από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό να διαθέτουν ένα συγκεκριμένο
επαγγελματικό προσόν, τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών της Κριτικής Επιτροπής πρέπει
να διαθέτει το ίδιο ή ισοδύναμο προσόν. Ο διαγωνισμός μελετών μπορεί να απευθύνεται σε
όλους τους ενδιαφερόμενους που συγκεντρώνουν τα τυπικά προσόντα (ανοικτός) ή σε
συγκεκριμένο αριθμό υποψηφίων που καλούνται για τον σκοπό αυτόν από την ΕΔΕΤ
(κλειστός). Ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό
πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη εξασφάλισης πραγματικού ανταγωνισμού, σε καμία
δε περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από τρεις (3).
6. Οι προμήθειες αγαθών και προϊόντων που, αφορούν ενδεικτικά σε είδη γραφικής ύλης,
ηλεκτρονικό εξοπλισμό (υλικό, λογισμικό, αναλώσιμα), εξοπλισμό θέρμανσης και φωτισμού,
έπιπλα, είδη καθαριότητας και λοιπά συναφή είδη, εγκρίνονται, αποφασίζονται,
διενεργούνται και πραγματοποιούνται από τα εκάστοτε αρμόδια κατά γενική ή ειδική
εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου όργανα.
Άρθρο 6
Ενδεικτική Προκήρυξη
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Η ΕΔΕΤ δύναται να γνωστοποιεί με Ενδεικτική Προκήρυξη, η οποία δημοσιεύεται σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία, το ταχύτερο δυνατό,
μετά την έναρξη του οικονομικού της έτους, όλες τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών,
τις οποίες προτίθεται να συνάψει κατά τους δώδεκα επόμενους μήνες κατά κατηγορίες
προϊόντων και υπηρεσιών, των οποίων η συνολική προϋπολογιζόμενη αξία είναι ίση ή
μεγαλύτερη από το ποσό που ορίζει κάθε φορά η ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία περί
δημοσίων συμβάσεων.
Άρθρο 7
Διαδικοσίες Ανάθεσης
1. Η απόφαση για τον τρόπο διενέργειας της προμήθειας ή της υπηρεσίας τους όρους της
διακήρυξης και πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς κάθε διαγωνισμού, ή της πρόσκλησης
για συμμετοχή και υποβολή προσφοράς για διαπραγμάτευση ή απ` ευθείας ανάθεση, τα
λοιπά τεύχη, καθώς και η απόφαση για την τελική ανάθεση της προμήθειας ή υπηρεσίας
λαμβάνεται, ανάλογα με το ύψος της προϋπολογιζόμενης αξίας της προς ανάθεση
προμήθειας ή υπηρεσίας, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΤ, είτε από τα εκάστοτε
αρμόδια κατ` εξουσιοδότηση αυτού όργανα.
2. Σκοπός της κάθε διαδικασίας ανάθεσης είναι η επιλογή και ανάδειξη του
καταλληλότερου αναδόχου για την έγκαιρη, άρτια και την πλέον συμφέρουσα εκτέλεση της
υπό ανάθεση υπηρεσίας ή προμήθειας. Η επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης γίνεται με
τήρηση των όρων του παρόντος και πλήρη διασφάλιση διαδικασιών διαφάνειας.
3. Για τις συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός είναι ίσος ή κατώτερος των 15.000 ευρώ
χωρίς ΦΠΑ, η ΕΔΕΤ μπορεί να προσφύγει στον οικονομικό φορέα της επιλογής της χωρίς την
υποχρέωση σύναψης σχετικής έγγραφης σύμβασης (αγορά με τιμολόγια).
Άρθρο 8
Ανοικτός Διαγωνισμός
1. Δημοσιεύσεις
1.1. Η προκήρυξη δημοσιεύεται: α) στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης,
εφόσον προβλέπεται από την σχετική ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία, β) στο τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, εφόσον αυτό
προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και γ) σε δύο (2) τουλάχιστον οικονομικές
εφημερίδες και εφόσον το δημοπρατούμενο αντικείμενο αφορά στην επαρχία, η ανωτέρω
προκήρυξη δημοσιεύεται επιπλέον σε μία τοπική εφημερίδα.
1.2. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται δημοσίευση και στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ενωσης, η προκήρυξη αποστέλλεται στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής
Ενωσης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από την σχετική ισχύουσα
κοινοτική νομοθεσία.
1.3. Στις περιπτώσεις αυτές η δημοσίευση της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο γίνεται μετά
την αποστολή αυτής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης προς
δημοσίευση και δεν μπορεί να περιέχει πληροφορίες διάφορες από τις δημοσιευόμενες
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
1.4. Η προκήρυξη μπορεί επιπρόσθετα να δημοσιεύεται στο διαδίκτυο.
2. Προθεσμίες υποβολής προσφορών
2.1. Για τις προμήθειες ή υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της σχετικής
ισχύουσας Κοινοτικής Νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, η προθεσμία παραλαβής
των προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτή που ορίζεται κάθε φορά στην
ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία
2.2. Για τις προμήθειες ή υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της σχετικής
ισχύουσας Κοινοτικής Νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, η προθεσμία παραλαβής
των προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ημερών από την ημερομηνία της
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τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ελληνικό τύπο. Η προθεσμία παραλαβής των
προσφορών που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από
προθεσμία επαρκούς διάρκειας, ώστε να επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν
έγκυρες προσφορές και η οποία, κατά γενικό κανόνα, δεν θα είναι κατώτερη των 15
ημερών.
3. Στοιχεία Διακήρυξης.
3.1. Το κείμενο και το περιεχόμενο της προκήρυξης και διακήρυξης εξειδικεύονται κάθε
φορά από το αρμόδιο όργανο της ΕΔΕΤ και στην περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά σε
συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός είναι ίσος ή ανώτερος από αυτόν με τον
αντίστοιχο που προβλέπει η ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, θα
περιλαμβάνει κατ` ελάχιστο τα προβλεπόμενα στην εν λόγω νομοθεσία.
3.2. Στη διακήρυξη ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι «Γενικοί" και «Ειδικοί Οροι» του
διαγωνισμού, οι οποίοι προσδιορίζουν στοιχεία όπως το είδος του, το αντικείμενό του, τις
ζητούμενες ποσότητες, την προθεσμία υποβολής προσφορών, τις τεχνικές προδιαγραφές
κ.λπ.
3.3. Για την τροποποίηση των όρων της διακήρυξης ή της προκήρυξης, όταν αυτό καταστεί
αναγκαίο από την αξιολόγηση νέων δεδομένων, απαιτείται έκδοση συμπληρωματικής
διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή η συμπληρωματική διακήρυξη εγκρίνεται από το αρμόδιο
όργανο της ΕΔΕΤ και απαιτείται η τήρηση των ίδιων κανόνων δημοσιότητας καθώς και των
προθεσμιών που ακολουθήθηκαν για την αρχική διακήρυξη ή προκήρυξη. Στην περίπτωση
απλής παράτασης των προθεσμιών του διαγωνισμού χωρίς τροποποίηση των όρων της
διακήρυξης ή της προκήρυξης η προθεσμία παράτασης καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση
του αρμοδίου οργάνου της ΕΔΕΤ.
3.4. Η διακήρυξη εφόσον ζητηθεί εγκαίρως παραδίδεται ή αποστέλλεται στους
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή
της σχετικής αίτησης.
3.5. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως από τους οικονομικούς φορείς συμπληρωματικές
πληροφορίες ή διευκρινίσεις επί της διακήρυξης, αυτές παρέχονται από το αρμόδιο όργανο
της ΕΔΕΤ το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την
υποβολή των προσφορών.
Άρθρο 9ο
Κλειστός Διογωνισμός - Διαδικασία με διαπραγμάτευση με Δημοσίευση Προκήρυξης
1. Δημοσιεύσεις
Για την αποστολή και δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης έχει εφαρμογή η
παράγραφος 1 του άρθρου 8 του παρόντος.
2. Προθεσμίες υποβολής προσφορών Στην περίπτωση της ανάθεσης με κλειστή διαδικασία
(κλειστός διαγωνισμός) ή με τη διαδικασία με διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης,
οι προθεσμίες διενέργειας των σχετικών διαδικασιών έχουν ως εξής:
2.1. Για τις προμήθειες ή υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των σχετικής
ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, η προθεσμία παραλαβής των
αιτήσεων συμμετοχής (α` στάδιο) καθώς και η προθεσμία παραλαβής των προσφορών (β`
στάδιο) δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτή που ορίζεται κάθε φορά στην ισχύουσα
κοινοτική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων.
2.2. Για τις προμήθειες ή υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της σχετικής
ισχύουσας Κοινοτικής Νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων η προθεσμία παραλαβής των
προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20 ημερών από την ημερομηνία της
τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ελληνικό τύπο. Η προθεσμία παραλαβής των
προσφορών που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από
προθεσμία επαρκούς διάρκειας, ώστε να επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν
έγκυρες προσφορές και η οποία, κατά γενικό κανόνα, δεν θα είναι κατώτερη των 10
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ημερών. Για τον καθορισμό των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται και οι η μερομηνίες
της αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης και της τελευταίας ημερομηνίας για την υποβολή
προσφοράς.
3. Στοιχεία Διακήρυξης
3.1. Στις περιπτώσεις του κλειστού διαγωνισμού και της διαδικασίας με διαπραγμάτευση με
δημοσίευση προκήρυξης (διακήρυξης), ισχύουν όσα περιγράφονται στις παραγράφους 3.1,
3.2 και 3.3. του άρθρου 8 του παρόντος.
3.2 Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, η διακήρυξη αποστέλλεται στους
προεπιλεγέντες οικονομικούς φορείς ταυτόχρονα με την έγγραφη πρόσκληση για υποβολή
προσφοράς
3.3. Στην περίπτωση της κλειστής διαδικασίας, εφόσον ζητηθούν εγκαίρως από τους
οικονομικούς φορείς συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις επί της προκήρυξης
αυτές παρέχονται από το αρμόδιο όργανο της ΕΔΕΤ το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την
ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής.
Άρθρο 10ο
Διαδικασία με διαπραγματεύσεις χωρίς δημοσίευση προκήρυξης
1. Η διαδικασία σύναψης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών προϋπολογιζόμενης αξίας
ίσης ή ανώτερης των ορίων που εμπίπτουν στις κοινοτικές οδηγίες περί δημοσίων
συμβάσεων, με διαπραγματεύσεις χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, αποτελεί εξαιρετική
διαδικασία και δύναται να εφαρμοστεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1.1. Εάν σε διαδικασία με προκήρυξη διαγωνισμού δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή εάν
από τις υποβληθείσες προσφορές δεν κρίθηκε καμία κατάλληλη από το αρμόδιο όργανο. Η
περίπτωση αυτή ισχύει, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιαστικά οι αρχικοί όροι της
διακήρυξης.
1.2. Για προϊόντα ή υπηρεσίες, που κατασκευάξονται ή διατίθενται κατ` αποκλειστικότητα ή
έχουν ιδιάζουσα καταλληλότητα ή που για λόγους τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς
κατασκευάζονται ή διατίθενται μόνο από ορισμένο προμηθευτή ή παρέχοντα υπηρεσίες.
1.3. Για προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία η αλλαγή της πηγής προμήθειας ή της
υπηρεσίας θα υποχρέωνε την ΕΔΕΤ να προμηθευτεί προϊόντα ή υπηρεσίες με διαφορετικά
χαρακτηριστικά, που θα ήταν μη συμβατά με τα υπάρχοντα ή θα προκαλούσαν
δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες στη λειτουργία, συντήρηση, παροχή των υπαρχόντων.
1.4. Για προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν χρηματιστηριακή τιμή ή που η νομοθεσία
αποκλείει τη διενέργεια διαγωνισμού ή που η προμήθειά τους ή παροχή τους αντίστοιχα,
χαρακτηρίζεται απόρρητη ή σχετίζεται με ουσιώδη συμφέροντα ασφάλειας του Κράτους.
1.5. Σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτες καταστάσεις ή σε
περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, όπου η έλλειψη προϊόντων ή υπηρεσιών είναι δυνατόν
να προκαλέσει σημαντική ζημία ή ασύμφορη διακοπή της λειτουργίας της ΕΔΕΤ και δεν
υφίστανται τα χρονικά περιθώρια για τη διενέργεια ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού.
1.6. Για συμβάσεις που ειδικές διατάξεις και ρυθμίσεις επιτρέπουν στην ΕΔΕΤ τη σύναψή
τους με διαπραγματεύσεις χωρίς τη δημοσίευση προκήρυξης, ανεξάρτητα από το ύψος της
αξίας αυτών.
1.7. Για προϊόντα ή υπηρεσίες, η προμήθεια και παροχή των οποίων, εντάσσεται και
εξυπηρετείται από Συμφωνίες Πλαίσιο, που έχουν συναφθεί σύμφωνα με τον παρόντα
κανονισμό.
1.8. Για αγορές ευκαιρίας ή σκοπιμότητας, όπως αυτές ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες
σχετικές διατάξεις και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
1.9. Οταν υπάρχει ένας μοναδικός προμηθευτής ή ένας μοναδικός που παρέχει υπηρεσίες.
Στην περίπτωση αυτή η πραγματοποίηση της προμήθειας ή υπηρεσίας αποφασίζεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΤ. Στην απόφαση καθορίζονται τουλάχιστον το είδος, η
ποσότητα, η αξία και η πηγή χρηματοδότησης. Περιπτώσεις μοναδικού προμηθευτή ή
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παρέχοντος υπηρεσίες θεωρούνται όσοι πληρούν είτε αθροιστικά είτε διαζευκτικά τα
κάτωθι: α) μόνο αυτός δύναται να προμηθεύσει ή να παρέχει υπηρεσία (μονοπώλιο) και β)
έχει αξιολογηθεί έναντι άλλων και έχει βρεθεί επανειλημμένα καλύτερος σε σχέση
ποιότητας τιμής υπηρεσίες συντήρησης.
1.10. Για προμήθειες προ`ϊόντων και για παροχή υπηρεσιών που δεν υπάγονται στις πιο
πάνω περιπτώσεις, αλλά για τις οποίες, κατά περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο ή τα
εκτελεστικά όργανα της εταιρείας, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους και σύμφωνα
με τις εκάστοτε ισχύουσες προβλέψεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και των Οδηγιών της
Ευρωπαϊκής Ενωσης, αποφασίζουν ότι αποτελούν εξαιρετικές περιπτώσεις και συντρέχουν
ειδικοί προς τούτο λόγοι
2. Οι όροι διαπραγμάτευσης για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών,
προϋπολογιζόμενης αξίας κάτω των ορίων που εκάστοτε καθορίζει η κοινοτική νομοθεσία
περί δημοσίων συμβάσεων, καθώς και οι όροι της πρόσκλησης για την απ` ευθείας ανάθεση
εγκρίνονται κάθε φορά από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο της ΕΔΕΤ.
Άρθρο 11ο
Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ο Πρόχειρος Διαγωνισμός αποτελεί συνοπτική διαδικασία υποβολής προσφορών και
διενεργείται είτε με τη δημοσίευση προκήρυξης στα πλαίσια της οποίας καλείται να
υποβάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος που πληροί τους όρους της, είτε με την
αποστολή πρόσκλησης σε τρεις (3) τουλάχιστον οικονομικούς φορείς συναφείς με το
δημοπρατούμενο αντικείμενο. Στην περίπτωση διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού με
προκήρυξη δημοσιεύεται σχετική πρόσκληση σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα
ευρείας κυκλοφορίας. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών ορίζεται σε δέκα πέντε (15)
ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης στον τύπο.
Άρθρο 12ο
Διαδικασίες Μίσθωσης
1. Μισθώσεις των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία της σύμβασης δεν υπερβαίνει το ποσό
των 45.000 ευρώ, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον τρόπο και τις διαδικασίες που κάθε
φορά ορίζονται από τα εξουσιοδοτημένα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΤ προς τούτο
όργανα αυτής.
2. Μισθώσεις των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία της σύμβασης είναι ανώτερη του
ποσού των 45.000 ευρώ αλλά κατώτερη του ποσού που ορίζεται ως όριο από την κοινοτική
νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων για την εφαρμογή τους, πραγματοποιούνται
σύμφωνα με τον τρόπο και τις διαδικασίες που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΕΔΕΤ ή τα από αυτό εξουσιοδοτούμενα προς τούτο όργανα αυτής.
3. Μισθώσεις των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή υπερβαίνει το
ποσό που ορίζεται ως όριο από την κοινοτική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων για την
εφαρμογή τους, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις παραγράφους
2.α, 2.β και 3 του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού τρόπους.
4. Οι όροι πρόσκλησης για την εκδήλωση ενδιαφέροντος εγκρίνονται από τα αρμόδια κατά
τα ανωτέρω όργανα της ΕΔΕΤ.
Άρθρο 13
Μητρώο Οικονομικών Φορέων
Για συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός είναι μικρότερος των ορίων που θέτουν οι
κοινοτικές διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων, η ΕΔΕΤ μπορεί να οργανώσει μητρώο
οικονομικών φορέων και μπορεί να καλεί, μετά από σχετική πρόσκληση υποβολής
προσφορών, όσους οικονομικούς φορείς περιλαμβάνονται στο μητρώο. Η διαδικασία
κατάρτισης του Μητρώου, τα κριτήρια επιλογής των οικονομικών φορέων, η αναθεώρησή
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του κλπ. καθορίζονται από εσωτερικές ρυθμίσεις της ΕΔΕΤ, οι οποίες οφείλουν να τηρούν
τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων και της μη διάκρισής τους
λόγω ιθαγένειας, καθώς και της μη νόθευσης του ελεύθερου ανταγωνισμού. Για συμβάσεις
των οποίων ο προϋπολογισμός είναι ίσος ή μεγαλύτερος των ορίων που θέτουν οι
κοινοτικές διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων, η ΕΔΕΤ μπορεί να οργανώσει μητρώο
οικονομικών φορέων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα κοινοτική
νομοθεσία.
Άρθρο 14ο
Συμφωνίες - Πλαίσιο
1. Συμφωνία Πλαίσιο είναι η συμφωνία μεταξύ της ΕΔΕΤ και ενός ή περισσοτέρων
οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων των συμβάσεων που
πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις
τιμές και κατά περίπτωση την ποσότητα.
2. Η Συμφωνία Πλαίσιο θεωρείται σύμβαση και εφαρμόζονται για τη σύναψή της οι
διατάξεις του παρόντος κανονισμού και απαρτίζεται μετά από ανοικτό ή κλειστό
διαγωνισμό ή με διαπραγματεύσεις.
3. Οταν η ΕΔΕΤ έχει συνάψει Συμφωνία Πλαίσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
κανονισμού, μπορεί να εφαρμόσει την παράγραφο 1.8 του άρθρου 10 κατά τη σύναψη των
συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία αυτή.
Άρθρο 15
Γενικοί Οροι Συμμετοχής στους Διαγωνισμούς
1. Η ΕΔΕΤ μεριμνά ώστε να μπορούν να μετέχουν στο διαγωνισμό, χωρίς διακρίσεις και με
τους ίδιους όρους που εφαρμόζονται για τους Έλληνες διαγωνιζόμενους, οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ) και του Ενιαίου
Ευρωπαϊκού Χώρου (ΕΟΧ).
2. Οταν ο προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης προμήθειας ή υπηρεσίας είναι ίσος ή
ανώτερος των ορίων που θέτουν οι κοινοτικές διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων, η ΕΔΕΤ
μεριμνά ώστε να μπορούν να μετέχουν στον διαγωνισμό, χωρίς διακρίσεις και με τους
ίδιους όρους που εφαρμόζονται για τους Έλληνες διαγωνιζομένους, εκτός των ανωτέρω
οικονομικών φορέων, και οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς χώρας μέρους διμερούς ή
πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ και των χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (το τελευταίο υπό την προϋπόθεση ότι η
συγκεκριμένη δημοπρατούμενη προμήθεια ή υπηρεσία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της
ως άνω Συμφωνίας), εφόσον βέβαια διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που
απαιτούνται από τη διακήρυξη.
3. Περαιτέρω όροι συμμετοχής εξειδικεύονται και εγκρίνονται κάθε φορά από το αρμόδιο
όργανο της ΕΔΕΤ και αναφέρονται στη διακήρυξη του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Σε
περίπτωση, δε, που ο διαγωνισμός αφορά σε συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός
είναι ίσος ή ανώτερος των ορίων που θέτουν οι κοινοτικές διατάξεις περί δημοσίων
συμβάσεων, συνάδουν με τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία
περί δημοσίων συμβάσεων.
4. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ο οποίος εξ` αυτού
και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του εξάλλου στον
διαγωνισμό και σε κάθε φάση της διαδικασίας του συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους
του των όρων της διακήρυξης στο σύνολό τους. Η ΕΔΕΤ δε δεσμεύεται για την τελική
ανάθεση της δημοπρατούμενης προμήθειας ή υπηρεσίας και, μετά από αιτιολογημένη
εισήγηση του αρμόδιου οργάνου της, δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει,
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αναβάλει ή επαναλάβει την σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή
αμοιβής ή αποζημίωσης εξ` αυτού του λόγου στους συμμετέχοντες.
Άρθρο 16
Προσόντα και Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι οικονομικοί φορείς που ενδιαφέρονται να αναλάβουν την εκτέλεση ορισμένης σύμβασης
υπηρεσίας ή προμήθειας για λογαριασμό της ΕΔΕΤ υποχρεούνται να πληρούν και να
αποδεικνύουν ορισμένες προϋποθέσεις επαγγελματικής επάρκειας, αξιοπιστίας, τεχνικής
και χρηματοοικονομικής ικανότητας, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα, αναλόγως
του προϋπολογισμού της δημοπρατούμενης προμήθειας ή υπηρεσίας, στην ισχύουσα
κοινοτική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, τις εφαρμοστέες εθνικές κανονιστικές
διατάξεις και τη διακήρυξη του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Η ΕΔΕΤ μεριμνά ώστε η έκταση
των πληροφοριών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο να μην υπερβαίνει το αντικείμενο της
σύμβασης, να σέβεται δε τον εμπιστευτικό χαρακτήρα κάθε πληροφορίας που παρέχεται
από τους οικονομικούς φορείς και να λαμβάνει υπόψη τα θεμιτά συμφέροντά τους σχετικά
με την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της
επιχείρησής τους.
Άρθρο 17ο
Εγγυήσεις
1. Για τις συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός είναι ίσος ή ανώτερος των ορίων που
αναφέρονται στην σχετική κοινοτική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, η ΕΔΕΤ ζητά
από τους διαγωνιζόμενους να προσκομίσουν εγγυήσεις. Για τις συμβάσεις των οποίων ο
προϋπολογισμός είναι κατώτερος των ορίων που αναφέρονται στην σχετική κοινοτική
νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων η ΕΔΕΤ είναι δυνατόν να ζητά εγγυήσεις.
2. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό
2.1. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός εάν ορίζεται διαφορετικό
ποσοστό στη διακήρυξη ή την πρόσκληση.
2.2. Οταν ο διαγωνισμός αφορά διάφορα υλικά ή τμήματα και επιτρέπεται από τη
διακήρυξη η προσφορά μερικών από αυτά, γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση
που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων των
προσφερόμενων υλικών ή τμημάτων, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί
στην αξία του ελάχιστου αριθμού υλικών ή τμημάτων που προβλέπεται από τη διακήρυξη,
η, δε, κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά ή τμήματα που καλύπτονται από την εγγύηση.
2.3. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, εγγύηση απορρίπτονται ως
απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
3.1. Ο οικονομικός φορέας στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας
αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ, εκτός εάν
ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη ή την πρόσκληση.
3.2. Εγγύηση μπορεί να ζητηθεί και στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης ή
διαπραγμάτευσης από τον επιλεγέντα οικονομικό φορέα.
3.3. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
4. Εγγύηση προκαταβολής
Με την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον προβλέπεται από αυτήν χορηγείται στον
οικονομικό φορέα προκαταβολή σε ποσοστό μέχρι 50% της συνολικής συμβατικής αξίας,
χωρίς ΦΠΑ. Η προκαταβολή χορηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγύησης που θα
περιλαμβάνει και όρο ότι καλύπτει και την καταβολή τόκων επί του ποσού της
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προκαταβολής, σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή μη παράδοσης προϊόντος ή
υπηρεσίας.
5. Επιστροφή εγγυήσεων
5.1. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον οικονομικό φορέα στον οποίο κατακυρώθηκε ή
ανατέθηκε η σύμβαση, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης
καλής εκτέλεσης και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι
εγγυήσεις των λοιπών οικονομικών φορέων που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό
επιστρέφονται αμέσως μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία
ανακοίνωσης κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας ή υπηρεσίας και μόνον εφόσον δεν
έχουν υποβληθεί ενστάσεις.
5.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και προκαταβολής επιστρέφονται μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας ή της υπηρεσίας και ύστερα από την
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που η
προμήθεια ή η υπηρεσία είναι διαιρετές, και η παράδοση γίνεται σύμφωνα με τη σύμβαση,
τμηματικά, οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που
παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την
αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
6. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται
πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα:
6.1. Την ημερομηνία έκδοσης.
6.2. Τον εκδότη.
6.3. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνονται
6.4. Τον αριθμό της εγγύησης.
6.5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση και με τη ρήτρα ότι καλύπτονται και τόκοι, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό.
6.6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση.
6.7. Το αντικείμενο της σύμβασης τον τίτλο του σχετικού διαγωνισμού και την ημερομηνία
διενέργειάς του, τη σχετική διακήρυξη
6.8. Οτι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα και ότι ο εκδότης παραιτείται
του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.
6.9. Οτι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της ΕΔΕΤ και ότι θα καταβληθεί ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
6.10. Οτι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
6.11. Το χρόνο ισχύος της εγγύησης (όπως προκύπτει από τη διακήρυξη).
6.11.1. Οτι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της ΕΔΕΤ. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από
την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
6.12. Οτι η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
προϊόντος ή της υπηρεσίας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από
τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που το προϊόν ή η υπηρεσία είναι διαιρετό και η
παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται
σταδιακά, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, κατά ποσό που αναλογεί στην
αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω
σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
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6.13. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο
ότι η εγγύηση κάλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
7. Οι εγγυήσεις υποχρεωτικά συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή αν δεν είναι
συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα, πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους, και εκδίδονται από πιστωτικά ή άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν κατά νόμο το
δικαίωμα αυτό και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτοςμέλος της ΕΕ και του
ΕΟΧ. Εφόσον, δε, πρόκειται για συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός είναι ίσος ή
ανώτερος των ορίων που καθορίζει η κοινοτική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, οι
εγγυήσεις μπορούν να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ηου λειτουργεί
νόμιμα σε χώραμέλος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει
υπογράψει και κυρώσει την Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό
δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων.
8. Εφόσον από τη διακήρυξη προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας, ο οικονομικός
φορέας υποχρεούται να καταθέσει χρηματική εγγύηση πριν από την έναρξη του χρόνου
καλής λειτουργίας. Η αξία, ο χρόνος ισχύος και κάθε ειδικότερος όρος της εγγύησης
καθορίζονται στη διακήρυξη.
9. Εντοκα γραμμάτια Δημοσίου:
9.1. Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους
αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς.
9.2. Σε περίπτωση που συντρέξουν οι οριζόμενες από τον παρόντα κανονισμό περιπτώσεις
κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκων γραμματίων του
Δημοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά τον χρόνο της εκποίησής τους.
9.3. Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου γίνεται με παραλαβή τούτων από
τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού
παραλαβής.
Άρθρο 18ο
Τεχνικές Προδιαγραφές
1. Οι τεχνικές προδιαγραφές συγκεκριμένης υπηρεσίας ή προμήθειας περιλαμβάνονται στη
διακήρυξη και στο κείμενο της σύμβασης που υπογράφεται μεταξύ της ΕΔΕΤ και του
αναδόχου και αναφέρουν, τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας, του υλικού ή του
προϊόντος ώστε να ανταποκρίνεται στην χρήση για την οποία προορίζεται Οι τεχνικές
προδιαγραφές μπορεί να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα επίπεδα ποιότητας ή απόδοσης,
την ασφάλεια, τις διαστάσεις και τις απαιτήσεις που ισχύουν για το υλικό ή το προϊόν όσον
αφορά την ποιότητα, την ορολογία, τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμών και εφόσον
απαιτείται την συσκευασία και την σήμανση. Με την επιφύλαξη των εθνικών υποχρεωτικών
τεχνικών κανόνων και εφόσον οι κανόνες αυτοί συμβιβάζονται με το Κοινοτικό Δίκαιο, οι ως
άνω τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται από την ΕΔΕΤ με παραπομπή είτε στα εθνικά
πρότυπα που ισχύουν κατ` εφαρμογή των αντίστοιχων ευρωπαϊκών, είτε σε ευρωπαϊκές
τεχνικές εγκρίσεις, είτε σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στην
κοινοτική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων.
2. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή όρων στις διακηρύξεις και στις τεχνικές προδιαγραφές ή στο
συμβατικό κείμενο, που να προσδιορίζουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης ή
μεθόδους επεξεργασίας, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούν ορισμένους
οικονομικούς φορείς, εκτός των περιπτώσεων, κατά τις οποίες, οι προδιαγραφές αυτές
δικαιολογούνται απόλυτα από τη φύση του υπό προμήθεια προϊόντος ή υπηρεσίας.
3. Επίσης, δεν επιτρέπεται να αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές σε εμπορικά σήματα,
διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης προέλευσης ή καταγωγής, εκτός εάν
υποχρεωτικά συνοδεύονται από τις λέξεις "ή ισοδύναμα», και εφόσον το αντικείμενο της
σύμβασης δεν μπορεί να περιγραφεί αλλιώς σε προδιαγραφές που είναι επαρκώς ακριβείς
και πλήρως κατανοητές για κάθε ενδιαφερόμενο.
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4. Οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνουν και τις μεθόδους ποιοτικού ελέγχου των
υλικών κατά την παραλαβή προμηθειών.
Άρθρο 19
Αντιπροσφορές
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Αρθρο 20
Επιτροπές
Για τις ανάγκες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, συστήνονται με
απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΕΔΕΤ οι απαραίτητες Επιτροπές και ορίζεται η
αποζημίωση των μελών τους: Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ), η οποία είναι
αρμόδια για την παραλαβή των προσφορών, την αποσφράγιση του ενιαίου φακέλου των
δικαιολογητικών. Η ΕΔΔ εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της ΕΔΕΤ σχετικά με το παραδεκτό ή
μη των δικαιολογητικών και της υποβολής των προσφορών και αποτελείται από τρία (3) έως
πέντε (5) μέλη, στελέχη της ΕΔΕΤ ή του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου τομέα. Στην
περίπτωση της κλειστής διαδικασίας, η ΕΔΔ παραλαμβάνει και αξιολογεί τις αιτήσεις
συμμετοχής και εισηγείται για τους διαγωνιζόμενους, οι οποίοι θα κληθούν να υποβάλουν
προσφορά στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών
(ΕΑΠ), η οποία είναι αρμόδια για την αποσφράγιση των φακέλων των τεχνικών και
οικονομικών προσφορών και την αξιολόγησή τους. Η ΕΑΠ εισηγείται στο αρμόδιο όργανο
για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη,
κυρίως στελέχη της ΕΔΕΤ ή του Δημοσίου ή/και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η ΕΑΠ
μπορεί να συνεπικουρείται από εμπειρογνώμονες, αντίστοιχης ειδικότητας με το
αντικείμενο της δημοπρατούμενης προμήθειας ή υπηρεσίας, ώστε να συντελούν με την
εμπειρία τους στην ορθότερη αξιολόγηση των προσφορών και την τελική επιλογή του
αναδόχου. Οι ανωτέρω εμπειρογνώμονες συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της ΕΑΠ χωρίς
ψήφο. Με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της ΕΔΕΤ είναι δυνατόν να συγχωνεύονται Οι
δύο ως άνω Επιτροπές σε μία ή/και να ορίζονται μόνιμες Επιτροπές για τη διενέργεια
διαγωνισμών και αξιολόγηση προσφορών ορισμένης κατηγορίας ή προϋπολογισμού.
Αρθρο 21
Υποβολή προσφορών
1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην διεύθυνση που ορίζεται στη διακήρυξη. Η υποβολή
μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:
1.1. Παράδοση της προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους ή τους εκπροσώπους τους στην
εν λόγω διεύθυνση.
1.2. Αποστολή της προσφοράς ταχυδρομικώς επί αποδείξει ή μέσω εταιρειών διακίνησης
εντύπων. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, οι ενδιαφερόμενοι φροντίζουν για την
έγκαιρη υποβολή της προσφοράς τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. Η ΕΔΕΤ
ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το
περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.
2. Οι εκπρόθεσμες προσφορές ή οι προσφορές προμηθευτών ή παρεχόντων υπηρεσίες που
η
συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς έχει αποκλεισθεί απορρίπτονται και δεν
αποσφραγίζονται ούτε λαμβάνονται υπόψη. Στις περιπτώσεις αυτές οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς παραλαμβάνουν τις προσφορές τους με δική τους φροντίδα. Αν οι
προμηθευτές δεν παραλάβουν τις προσφορές τους εντός διμήνου από της ειδοποίησής
τους, τότε αυτές καταστρέφονται από την αρμόδια Διεύθυνση που διενεργεί τον
διαγωνισμό.
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3. Εάν από τη διακήρυξη προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν,
εφόσον πρόκειται για σύμβαση προμηθειών, και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται
πριν από το διαγωνισμό στην ΕΔΕΤ, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την
προσφορά. Κατάθεση δείγματος δεν απαιτείται σε περίπτωση που έχει ήδη κατατεθεί κατά
την αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής σε κλειστό διαγωνισμό.
4. Προσφορές που περιέρχονται στην ΕΔΕΤ με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υπoβολής των προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά
φυλάσσονται κατά τρόπο ώστε να διαφυλάσσεται το απόρρητό τους και παραδίδονται στην
Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, προκειμένου να αποσφραγιστούν την ημερομηνία
και ώρα αποσφράγισης μαζί με όλες τις προσφορές που θα υποβληθούν σύμφωνα με τα
ανωτέρω.
5. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο
αναγράφονται η λέξη "Προσφορά», ο αριθμός της διακήρυξης και τα λοιπά στοιχεία
επισήμανσης που προβλέπονται στη διακήρυξη. Ο γενικός αυτός φάκελος περιέχει τρεις επί
μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή:
Α. «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία
και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, δηλώσεις και
γενικότερα κάθε έγγραφο που αποδεικνύει την συμμόρφωση του διαγωνιζόμενου προς τις
τυπικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές απαιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Β. «Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς
του διαγωνιζόμενου, όπως αυτά απαιτούνται από τη διακήρυξη και
Γ. «Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς», ο όποίος περιέχει τα στοιχεία της οικονομικής
προσφοράς του διαγωνιζόμενου. Ολοι οι επί μέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία
και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου του διαγωνιζόμενου, τον τίτλο της προς ανάθεση σύμβασης και τον τίτλο του
φακέλου. Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος πρέπει να αναγράφονται η πλήρης
επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας και τυχόν
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών του. Απαγορεύεται η χρήση
αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν
χωρίς να αφήσουν ίχνη.
6. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές ή προφορικά δεν γίνονται αποδεκτές. Οι
προσφορές που με οιονδήποτε τρόπο πέραν του ειδικού φακέλου που εμπεριέχει την
οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου αποκαλύπτουν στοιχεία της οικονομικής
προσφοράς απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
7. Η γλώσσα στην οποία συντάσσονται οι προσφορές είναι η προβλεπόμενη στη σχετική
διακήρυξη.
8. Οι προσφορές υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και σε όσα «ακριβή» αντίγραφα
καθορίζει η αντίστοιχη διακήρυξη. Το πρωτότυπο υπογράφεται σε όλες τις σελίδες αυτού
από τον διαγωνιζόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Η βεβαίωση της
ακρίβειας των αντιγράφων γίνεται με σχετική ενυπόγραφη δήλωση στην τελευταία σελίδα
αυτών, του ιδίου προσώπου ή προσώπων που έχουν υπογράψει το πρωτότυπο της
προσφοράς. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ πρωτοτύπου και αντιγράφου, υπερισχύει το
πρωτότυπο της προσφοράς.
9. Οι προσφορές, κατά την παραλαβή τους από την Διεύθυνση που διενεργεί το
διαγωνισμό, καταχωρούνται σε ειδικό πρωτόκολλο προσφορών και σε κάθε φάκελο
προσφοράς σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία και ώρα καταχώρησης.
10. Οι προσφορές που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του
διαγωνισμού θεωρούνται αντιπροσφορές. Αντιπροσφορά, επίσης, θεωρείται και κάθε
προσφορά, στην οποία γίνεται διόρθωση ή τροποποίηση μετά την ημέρα και ώρα
διενέργειας του διαγωνισμού.
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11. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη
και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το, δε, αρμόδιο όργανο παραλαβής και
αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν
διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν
υπάρχουν σ` αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου
αξιολόγησης των προσφορών.
12. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους
της διακήρυξης ή πρόσκλησης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή
αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της
διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται μόνο όταν
ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας
Διεύθυνσης, μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Σημειώνεται ότι από τις
διευκρινήσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες
που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
13. Η προσφορά για μέρος της ποσότητας που προκηρύχθηκε γίνεται δεκτή μόνον εφόσον
προβλέπεται από την διακήρυξη.
14. Οταν η ανάθεση της σύμβασης γίνεται με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς, η ΕΔΕΤ μπορεί να λαμβάνει υπόψη τις εναλλακτικές
προσφορές που υποβάλλουν οι προσφέροντες, εφόσον οι προσφορές αυτές
ανταποκρίνονται στις ελάχιστες προδιαγραφές που έχει καθορίσει η ΕΔΕΤ. Στα τεύχη της
διακήρυξης, η ΕΔΕΤ αναφέρει τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι
εναλλακτικές προσφορές, καθώς και τον τρόπο υποβολής αυτών των προσφορών. Εάν δεν
επιτρέπεται η υποβολή των εναλλακτικών προσφορών, αυτό πρέπει να αναφέρεται στην
προκήρυξη του διαγωνισμού.
15. Μετάθεση ή αναβολή της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών είναr δυνατή κατόπιν
αιτιολογημένης απόφασης του αρμοδίου οργάνου της ΕΔΕΤ. Στην περίπτωση αυτή
απαιτείται η τήρηση των ίδιων κανόνων δημοσιότητας σύμφωνα με τους οποίους είχε
αρχικά προκηρυχθεί ο διαγωνισμός. Εφόσον, δε, πρόκειται για κλειστό διαγωνισμό όπου οι
οικονομικοί φορείς έχουν ήδη προεπιλεγεί, απαιτείται αντί άλλης δημοσιότητας, η έγγραφη
ειδοποίηση των προ επιλεγέντων οικονομικών φορέων. Σε περίπτωση μετάθεσης ή
αναβολής της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και εφόσον έχουν ήδη υποβληθεί
προσφορές, είναι δυνατή η επιστροφή τους στους οικονομικούς φορείς που τις υπέβαλλαν,
ύστερα από σχετική αίτησή τους. Αν δεν ζητηθεί η επιστροφή τους και παραμείνουν στην
ΕΔΕΤ, ισχύουν τότε μόνο, εφόσον την σχετική προκήρυξη περιλαμβάνεται η ρήτρα που
προβλέπει ότι οι εν λόγω προσφορές παραμένουν σε ισχύ, για την περίπτωση τυχόν
μετάθεσης ή αναβολή της ημερομηνίας, άλλως για να ισχύσουν και για τη νέα προθεσμία,
απαιτείται σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα. Επίσης οι οικονομικοί φορείς που έχουν
ήδη υποβάλλει προσφορά, η οποία έχει παραμείνει στην ΕΔΕΤ, μπορούν να τη
συμπληρώσουν ή να την τροποποιήσουν μέσα στη νέα προθεσμία υποβολής προσφορών,
υποβάλλοντας συμπληρωματική προσφορά και δήλωση περί ισχύος της προσφοράς τους.
16. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες
σχετικές με την σύνταξη και υποβολή των παραπάνω στοιχείων, Φακέλων, Προσφοράς κ.λπ.
Άρθρο 22
Υπεργολάβοι
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προτείνουν στην προσφορά τους την συνεργασία με
υπεργολάβους εφόσον αυτό επιτρέπεται από την διακήρυξη και με τους όρους που
προβλέπονται από αυτήν.
Άρθρο 23
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Χρόνος ισχύος των προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) ημέρες από
την επόμενη της διενέργειαςτου διαγωνισμού, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη
διακήρυξη ή την πρόσκληση, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν
την προσφορά τους.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της
ΕΔΕΤ για το διπλάσιο διάστημα που προβλέπεται από τη διακήρυξη.
Άρθρο 24
Αποσφράγιση προσφορών και διαδικασία αξιολόγησής τους
Η αποσφράγιση των φακέλων, ο έλεγχος του εμπροθέσμου ή μη των προσφορών, των
δικαιολογητικών και της πληρότητάς τους εν γένει, καθώς και η αξιολόγηση των
προσφορών γίνονται από την αρμόδια Επιτροπή ή τις αρμόδιες Επιτροπές της ΕΔΕΤ. Οι
συνεδριάσεις αποσφράγισης των προσφορών είναι κατά κανόνα δημόσιες μετά από ειδική
έγγραφη πρόσκληση των διαγωνιζομένων. Οι τελευταίοι έχουν δικαίωμα να εξετάσουν τα
στοιχεία των φακέλων, εφόσον το επιθυμούν, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά
δεν έχουν χαρακτηριστεί από τους διαγωνιζομένους ως «εμπιστευτικά» ή η γνωστοποίησή
τους δεν εμποδίζει την εφαρμογή των νόμων, δεν είναι αντίθετη προς το δημόσιο
συμφέρον, δεν θίγει τα έννομα εμπορικά συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων
ή δεν βλάπτει τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των οικονομικών φορέων. Ειδικά για τις
συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός είναι ίσος ή ανώτερος των ορίων που θέτουν οι
κοινοτικές οδηγίες περί δημοσίων συμβάσεων, ισχύουν τα ακόλουθα: Η αποσφράγιση των
προσφορών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή, στον τόπο και κατά την ημερομηνία και ώρα
που έχει οριστεί από την προκήρυξη. Κατά την αποσφράγιση δύνανται να παρίστανται οι
υποψήφιοι που υπέβαλαν προσφορά ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωποί τους.
Αποσφραγίζεται ο ενιαίος φάκελος καθώς και ο φάκελος των δικαιολογητικών,
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την παραπάνω Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα
δικαιολογητικά κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση αυτών με ειδική διατρητική μηχανή της
ΕΔΕΤ. Οι φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά
μονογράφονται και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή. Ειδικότερα, οι φάκελοι των
οικονομικών προσφορών τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται
και υπογράφεται από την Επιτροπή και φυλάσσεται Η ΕΔΕΤ μεριμνά ώστε η φύλαξη των
φακέλων της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς να γίνεται κατά τρόπο ώστε να
διαφυλάσσεται το απόρρητο των προσφορών εν αναμονή της αξιολόγησής τους. Η αρμόδια
Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της ΕΔΕΤ, το οποίο
αποφαίνεται σχετικά, και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους η
απόφασή του, καθώς και ο τόπος, ώρα και ημερομηνία της αποσφράγισης των τεχνικών
προσφορών για τους διαγωνιζόμενους των οποίων η προσφορά έχει γίνει αποδεκτή.
Αναλόγως στην περίπτωση της κλειστής διαδικασίας, η αρμόδια Επιτροπή αξιολογεί τις
αιτήσεις συμμετοχής και εισηγείται για τους διαγωνιζόμενους, οι οποίοι θα κληθούν να
υποβάλουν προσφορά στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού. Κατά τα λοιπά τηρείται η
διαδικασία του παρόντος άρθρου. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι
φάκελοι της Τεχνικής Προσφοράς επαναφέρονται για όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές
στην αρμόδια Επιτροπή για την αποσφράγισή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
ανωτέρω απόφαση της ΕΔΕΤ. Οσες δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά
επιστρέφονται. Κατά την αποσφράγιση του φακέλου της τεχνικής προσφοράς,
μονογράφονται και σφραγίζονται από την ανωτέρω Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία
του κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση αυτών με ειδική διατρητική μηχανή της ΕΔΕΤ. Η αρμόδια
Επιτροπή αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της ΕΔΕΤ, το
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οποίο αποφαίνεται σχετικά, και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους η
απόφασή του, καθώς και ο τόπος, ώρα και ημερομηνία της αποσφράγισης των οικονομικών
προσφορών για τους διαγωνιζομένους των οποίων η τεχνική προσφορά έχει γίνει αποδεκτή.
Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι φάκελοι της οικονομικής Προσφοράς
επαναφέρονται για όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές στην αρμόδια Επιτροπή για την
αποσφράγισή τους, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της ΕΔΕΤ. Οσες δεν κρίθηκαν τεχνικά
αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. Κατά την αποσφράγιση του φακέλου
της οικονομικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από την ανωτέρω Επιτροπή
όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση αυτών με ειδική διατρητική
μηχανή της ΕΔΕΤ. Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η αρμόδια Επιτροπή
συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά
αξιολόγησης, από τον οποίο και προκύπτει ο προτεινόμενος από την Επιτροπή ανάδοχος του
διαγωνισμού. Η Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στο αρμόδιο όργανο της ΕΔΕΤ το
οποίο αποφαίνεται σχετικά, και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Προς το συγκεκριμένο ανάδοχο γίνεται έγγραφη ανακοίνωση
της κατακύρωσης του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο της ΕΔΕΤ. Με απόφαση της
ΕΔΕΤ, δύναται να διενεργηθεί ταυτόχρονη αποσφράγιση του ενιαίου φακέλου των
προσφορών, του φακέλου των δικαιολογητικών και του φακέλου της τεχνικής προσφοράς.
Στην περίπτωση αυτή τα ανωτέρω στάδια της διαδικασίας προσαρμόζονται αναλόγως.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμόδιας για την αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού Επιτροπής. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την
κρίση της αρμόδιας Επιτροπής ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεν
απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις,
οπότε και θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ή από
σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως
απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την απόρριψη των
προσφορών.
Άρθρο 25
Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια με βάση τα οποία η ΕΔΕΤ αναθέτει τις υπηρεσίες και τις προμήθειες είναι κατά
περίπτωση (α) είτε αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή, (β) είτε η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά. Το αρμόδιο όργανο της ΕΔΕΤ προκαθορίζει σε κάθε
περίπτωση το κριτήριο ανάθεσης της δημοπρατούμενης προμήθειας ή υπηρεσίας στην
προκήρυξη. Οταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, καθορίζονται στη διακήρυξη τα επί μέρους κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών
προσφορών και υποδεικνύεται η σχετική στάθμιση που προσδίδεται σε καθένα από αυτά
για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς.
Επιμέρους κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να είναι κυρίως τα κάτωθι
μεταβλητά κριτήρια που συνδέονται με την συγκεκριμένη σύμβαση: η τιμή, η προθεσμία
εκτέλεσης ή παράδοσης, τα έξοδα λειτουργίας, η ποιότητα, η αποδοτικότητα, τα τεχνικά
πλεονεκτήματα, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, η τεχνική αξία, η τεχνική
υποστήριξη και εξυπηρέτηση μετά την παραλαβή κλπ. Στη διακήρυξη καθορίζεται, τέλος, η
σχέση τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, έτσι ώστε να συνάγεται πάντοτε η πλέον
συμφέρουσα από τεχνικής και οικονομικής άποψης προσφορά.
Αρθρο 26
Αιτιολόγηση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών
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Εάν το αρμόδιο όργανο της ΕΔΕΤ θεωρήσει ότι η προσφορά ενός διαγωνιζόμενου είναι
υπερβολικά χαμηλή σε σχέση με το αντικείμενο της δημοπρατούμενης προμήθειας ή
υπηρεσίας, καλεί, πριν απορρίψει την προσφορά, τον διαγωνιζόμενο να αιτιολογήσει
εγγράφως την προσφορά του. Το αρμόδιο όργανο της ΕΔΕΤ λαμβάνοντας υπόψη τις
επεξηγήσεις που αφορούν την οικονομία της μεθόδου κατασκευής ή τις επιλεγείσες
τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο οικονομικός φορέας θα
εκτελέσει την σύμβαση, μπορεί να εγκρίνει την προσφορά ή να την απορρίψει.
Άρθρο 27
Ενστάσεις
1. Ενσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής διαγωνιζόμενου, της
διαδικασίας και των πράξεων διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και κατά της απόφασης
κατακύρωσης ή ανάθεσης της σύμβασης που αφορά ο διαγωνισμός, δικαιούνται να
υποβάλλουν οι συμμετέχοντες στις σχετικές διαδικασίες και τα επί μέρους στάδια του
διαγωνισμού ως εξής:
1.1. Ενσταση κατά της διακήρυξης
1.1.1. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην ΕΔΕΤ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε
(5) εργασίμων ημερών από της τελευταίας δημοσιεύσεως της προκήρυξης στον Ελληνικό
ημερήσιο τύπο.
1.1.2. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το κατ` εξουσιοδότηση από
αυτό όργανο. Η σχετική απόφαση εκδίδεται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργασίμων
ημερών από την υποβολή της ένστασης. Η απόφαση αυτή είναι οριστική και αμετάκλητη και
οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση αυτής με ευθύνη και φροντίδα τους. Αν παρέλθει
άπρακτη η προθεσμία των πέντε (5) εργασίμων ημερών, τεκμαίρεται η απόρριψη της
ένστασης.
1.1.3. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής αποδοχής της ένστασης, η οποία συνεπάγεται
τροποποίηση ή συμπλήρωση των όρων της διακήρυξης, εκδίδεται συμπληρωματική
διακήρυξη, που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3.3 του παρόντος
Κανονισμού. Σε αυτήν την περίπτωση ορίζεται νέα ημερομηνία διεξαγωγής του
διαγωνισμού.
1.2. Ενσταση κατά της συμμετοχής διαγωνιζόμενου ή της νομιμότητας διενέργειας του
διαγωνισμού, μόνον ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών,
επιτρέπεται να υποβληθεί κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού αυτού και μέχρι την επόμενη
εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του. Η ένσταση κατά της συμμετοχής διαγωνιζόμενου
κοινοποιείται απαραιτήτως με ευθύνη του ενιστάμενου και σε εκείνον κατά του οποίου
στρέφεται, αλλιώς απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1.3. Ενσταση κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την τεχνική
αξιολόγηση μπορούν να υποβάλλουν μόνον οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, των οποίων
οι προσφορές έγιναν δεκτές ή απορρίφθηκαν για τυπικούς ή ουσιαστικούς λόγους κατά το
στάδιο της αποσφράγισης της τεχνικής προσφοράς, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από
την καθ` οιονδήποτε τρόπο γνωστοποίηση από το αρμόδιο όργανο της ΕΔΕΤ της
προσβαλλόμενης πράξεως ή παραλείψεως.
1.4. Οι ενστάσεις των παραγράφων 1.2 και 1.3 εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή
το κατ` εξουσιοδότηση από αυτό όργανο. Η σχετική απόφαση εκδίδεται εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερών από της υποβολής της ενστάσεως. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία
αυτή, τεκμαίρεται η απόρριψη της ενστάσεως. 1.5. Στον κλειστό διαγωνισμό κατά το στάδιο
υποβολής προσφορών δικαίωμα ένστασης έχουν μόνον όσοι έχουν επιλεγεί να υποβάλλουν
προσφορά.
1.6. Η ένσταση κατά της κατακυρωτικής απόφασης εξετάζεται από το αρμόδιο για την
κατακύρωση της σύμβασης όργανο της ΕΔΕΤ. Η ένσταση αυτή ασκείται μόνον από αυτούς
που συμμετέχουν στο διαγωνισμό εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από
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την καθ` οιονδήποτε τρόπο γνωστοποίηση από την ΕΔΕΤ της προσβαλλόμενης πράξεως, το
δε, αρμόδιο όργανο για τη λήψη της αποφάσεως επ` αυτής πρέπει να αποφασίσει εντός
πέντε (5) ημερών από την άσκησή της. Σε περίπτωση που το αρμόδιο όργανο δεν
αποφασίσει εντός της προθεσμίας αυτής, τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Κατά τη
διάρκεια της προθεσμίας άσκησης της ενστάσεως και μέχρι την έκδοση της αποφάσεως απ`
αυτής ή της τεκμαιρόμενης απόρριψής της αναστέλλεται η διαδικασία υπογραφής της
σύμβασης.
2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εκτός των ανωτέρω
αναφερομένων, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση των σχετικών αποφάσεων με φροντίδα και ευθύνη
τους.
Άρθρο 28
Καθορισμός προϋπολογισμού
Για κάθε σύμβαση που πρόκειται να ανατεθεί γίνεται προεκτίμηση του προϋπολογισμού της
και αναφέρεται ειδικότερα (α) εάν ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός, οπότε η ΕΔΕΤ
δέχεται οικονομικές προσφορές οποιουδήποτε ύψους κατά την κρίση του προσφέροντος,
(β) εάν ο προϋπολογισμός αποτελεί ανώτατο όριο, άνω του οποίου οι οικονομικές
προσφορές κρίνονται από την ΕΔΕΤ ως ασύμφορες και (γ) εάν ο προϋπολογισμός αποτελεί
συγχρόνως και την συμβατική αξία της προμήθειας ή υπηρεσίας, οπότε η επιλογή του
αναδόχου βασίζεται αποκλειστικά σε τεχνικά κριτήρια. Το οικονομικό αντικείμενο της
σύμβασης καθορίζεται τελικά από την προσφορά του αναδόχου, με εξαίρεση την
περίπτωση (γ) της προηγούμενης παραγράφου, όπου ο προϋπολογισμός είναι
προκαθορισμένος. Η επιλογή της μεθόδου εκτίμησης του προϋπολογισμού και της αξίας της
αντίστοιχης σύμβασης πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η τεχνητή
κατάτμηση του αντικειμένου της σύμβασης και συνακολούθως η μη εφαρμογή των
διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων. Οταν τα έργα
υποδιαιρούνται σε πολλά τμήματα, τα οποία ανατίθενται στον ανάδοχο με ξεχωριστή
σύμβαση, για την εφαρμογή των ορίων προϋπολογισμού του παρόντος κανονισμού
υπολογίζεταιτο άθροισμα της αξίας των επί μέρους συμβάσεων.
Άρθρο 29
Κατακύρωση - Ακύρωση - Επανάληψη διαγωνισμού
1. Η κατακύρωση της προμήθειας ή της υπηρεσίας ολοκληρώνεται με την έγκριση του
αποτελέσματος του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο της ΕΔΕΤ.
2. Η απόφαση της ΕΔΕΤ για την κατακύρωση μπορεί να περιλαμβάνει και τυχόν βελτιώσεις
της προσφοράς, εφόσον συμφωνεί ο Οικονομικός Φορέας.
3. Η ΕΔΕΤ διατηρεί το δικαίωμα να κατανέμει την δημοπρατούμενη προμήθεια ή υπηρεσία
σε περισσότερους οικονομικούς φορείς, αν τούτο επιβάλλεται από ειδικούς και
τεκμηριωμένους λόγους όπως, ενδεικτικά και πάντως όχι περιοριστικά, είναι:
3.1. Η ύπαρξη συνθηκών στην αγορά, που τείνουν να οδηγήσουν σε μονοπωλιακή
διάρθρωσή της.
3.2. Ο οικονομικός φορέας καίτοι τεχνικά αποδεκτός, προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες που
δεν έχουν χρησιμοποιηθεί άλλοτε από την ΕΔΕΤ, ώστε σε περίπτωση αστοχίας των εν λόγω
προϊόντων/υπηρεσιών να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης αντικατάστασής τους από τα
αποθέματα που θα δημιουργηθούν με την κατανομή της προμήθειας/υπηρεσίας. Η
περίπτωση αυτή έχει εφαρμογή, εφόσον: Πρόκειται για εξειδικευμένα προϊόντα/υπηρεσίες,
τα οποία χαρακτηρίζονται στη διακηρυξη κρίσιμα για τη λειτουργία της εταιρείας. Εχει
καθοριστεί υποχρεωτικά στη διακήρυξη το ποσοστό κατανομής της προμήθειας/ υπηρεσίας
σε άλλους διαγωνιζόμενους, το οποίο θα πρέπει να είναι μικρό.
3.3. Η εξυπηρέτηση των γενικότερων συμφερόντων της.
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4. Σε περίπτωση ισοτιμίας ή ισοδυναμίας προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κατανομή της
προμήθειας/υπηρεσίας μεταξύ των ισοδύναμων ή ισότιμων οικονομικών φορέων. Σε
περίπτωση που το αντικείμενο του διαγωνισμού δεν είναι διαιρετό γίνεται ανάθεση σε έναν
από αυτούς, μετά από κλήρωση, η οποία διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή με την
παρουσία των διαγωνιζομένων.
5. Ακύρωση ή επανάληψη του διαγωνισμού γίνεται εάν το αρμόδιο για την κατακύρωση του
διαγωνισμού όργανο της εταιρείας κρίνει ότι:
5.1. Ο διαγωνισμός διεξήχθη παράτυπα και από την παρατυπία επηρεάζονται τα
αποτελέσματα αυτού.
5.2. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι μη ικανοποιητικό.
5.3. Ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής.
5.4. Μεταβλήθηκαν οι αντίστοιχες ανάγκες της εταιρείας.
5.5. Για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν εξυπηρετείται τελικά το συμφέρον της εταιρείας.
6. Σε καμιά περίπτωση δεν δημιουργείται υποχρέωση καταβολής από την ΕΔΕΤ στους
διαγωνιζόμενους οποιασδήποτε αποζημίωσης για δαπάνες ή για άλλες θετικές ή
αποθετικές ζημίες που τυχόν υπέστησαν από τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.
7. Οι αποφάσεις για κατακύρωση ή ακύρωση ή επανάληψη του διαγωνισμού πρέπει να
είναι αιτιολογημένες.
8. Με μέριμνα της αρμόδιας Διεύθυνσης που διενεργεί τον διαγωνισμό γνωστοποιούνται σε
κάθε αποκλεισθέντα υποψήφιο ή προσφέροντα, το συντομότερο από την παραλαβή
σχετικής γραπτής αίτησης, οι λόγοι απόρριψης της υποψηφιότητας ή της προσφοράς του
και σε κάθε προσφέροντα που υπέβαλε παραδεκτή προσφορά τα χαρακτηριστικά και το
όνομα του αναδόχου. Ωστόσο η ΕΔΕΤ μπορεί να μην κοινοποιήσει ορισμένες πληροφορίες
σχετικά με την ανάθεση της σύμβασης, οι οποίες αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο της
παρούσης παραγράφου, εφόσον η κοινοποίηση θα αποτελούσε εμπόδιο για την εφαρμογή
των νόμων ή θα ήταν αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή θα έθιγε έννομα εμπορικά
συμφέροντα δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων της
επιχείρησης που ανατέθηκε η σύμβαση, ή θα μπορούσε να επηρεάσει τις συνθήκες θεμιτού
ανταγωνισμού μεταξύ διαγωνιζόμενων οικονομικών φορέων.»

(78) του άρθρου 12 της κοινής απόφασης 191038/2003 (Β 1088) των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το κείμενο της οποίας είχε ως
εξής:
“Άρθρο 12
Προμήθειες
1. Οι κάθε μορφής προμήθειες παροχή υπηρεσιών και
πραγματοποιούνται ως εξής:

εκτέλεση έργων του ΕΚΕΠ

α) Για ετήσια δαπάνη μέχρι 15.000 ευρώ δύναται να γίνονται με απευθείας ανάθεση.
β) Για ετήσια δαπάνη από 15.001 ευρώ μέχρι 45.000 ευρώ γίνονται με πρόχειρο
διαγωνισμό και
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γ) Για ποσό άνω των 45.001 ευρώ γίνονται με δημόσιο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ. 394/96 "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου" (Α 226), όπως αυτές
ισχύουν. Για προμήθεια άνω των 1.500 ευρώ προηγείται έρευνα αγοράς και ζήτηση
προσφορών.
-Η επιλογή των προμηθευτών για μεν την πρώτη κατηγορία γίνεται με κριτήρια την τιμή,
την ποιότητα και την ποσότητα που προσφέρουν για το αιτούμενο είδος καθώς και το χρόνο
εκτέλεσης της παραγγελίας, για δε τις λοιπές κατηγορίες με βάση τη συμφερότερη
συνολικά τιμή σε σχέση με τα παρελκόμενα ή αναλώσιμα και με την προϋπόθεση ότι τα
προσφερόμενα είδη ανταποκρίνονται απόλυτα και πληρούν τις αιτούμενες τεχνικές και
ποιοτικές προδιαγραφές.
-Για να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε προμήθεια πρέπει να περιλαμβάνεται η σχετική
Δαπάνη στον προϋπολογισμό του ΕΚΕΠ.
-Για κάθε προμήθεια για την οποία θα διαπιστωθεί έλλειψη ή ανάγκη απαραίτητα
συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο έντυπο ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.
Στο ανωτέρω έντυπο πρέπει να αιτιολογείται πλήρως η ανάγκη της αιτούμενης προμήθειας
και να βεβαιώνεται ότι υπάρχει σχετική πίστωση.
-`Εγκριση δαπάνης:
.οι Αιτήσεις Προμηθειών που αφορούν προμήθειες ως 1.500 ευρώ εγκρίνονται από τον
Γενικό Δ/ντή ο οποίος συνεργάζεται με τον υπεύθυνο προμηθειών για την προώθηση και
υλοποίηση της αίτησης.
.οι Αιτήσεις Προμηθειών που αφορούν προμήθειες νω των 1.501 ευρώ προωθούνται στο
Γενικό Δ/ντή ο οποίος προεγκρίνει τη σκοπιμότητα εκτέλεσης της προμήθειας και στη
συνέχεια εισηγείται την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.
-Επιλογή Προμηθευτών:
Ο υπεύθυνος προμηθειών, ως υπεύθυνος για την έρευνα αγοράς και για να επιτύχει τους
καλύτερους δυνατούς όρους, ζητά προσφορές από προμηθευτές που μπορούν να
προσφέρουν το ζητούμενο είδος ή την αιτούμενη υπηρεσία. Η επιλογή των προμηθευτών
γίνεται ως εξής:
α) για αγορές έως 1.500 ευρώ με απόφαση του Γεν. Δ/ντή.
β) για αγορές από 1.501 -15.000 ευρώ με απευθείας ανάθεση με τρεις τουλάχιστον
έγγραφες ανοικτές προσφορές και έγκριση από το Δ.Σ. του ΕΚΕΠ κατόπιν εισήγησης από την
Επιτροπή Προμηθειών.
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γ) για αγορές από 15.001 -45.000 ευρώ με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με τρεις
τουλάχιστον έγγραφες κλειστές προσφορές και έγκριση από το Δ.Σ. του ΕΚΕΠ κατόπιν
εισήγησης από την Επιτροπή Προμηθειών.
Τα πιο πάνω ποσά ισχύουν για κάθε είδος προμήθειας χωρίς να επιτρέπεται η κατάτμισή
τους.
Μετά την επιλογή του προμηθευτή και πριν πραγματοποιηθεί η προμήθεια, συνάπτεται
συμφωνία με τον προμηθευτή με την υπογραφή Σύμβασης ή με την έκδοση Δελτίου
Παραγγελίας.Συμβάσεις μεταξύ του ΕΚΕΠ και του προμηθευτή υπογράφονται κατά την
κρίση του Δ.Σ. του ΕΚΕΠ για προμήθειες άνω των 15.000 ευρώ.
Για προμήθειες άνω των 45,001 ευρώ υπογράφονται Συμβάσεις υποχρεωτικά.
Τις Συμβάσεις αυτές από την πλευρά του ΕΚΕΠ, τις υπογράφουν τα εξουσιοδοτημένα
πρόσωπα κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. Το ύψος των προαναφερθέντων ποσών μπορεί να
αναπροσαρμόζεται ύστερα από απόφαση του ΔΣ κατ` ακολουθία των σχετικών αποφάσεων
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
2. ΟΙ προμήθειες που απαιτούν τη διενέργεια πρόχειρου ή δημόσιου διαγωνισμού
διενεργούνται από επιτροπές, η σύνθεση και θητεία των οποίων καθορίζονται με απόφαση
του Δ.Σ. του ΕΚΕΠ.
3. Το Δ.Σ. του ΕΚΕΠ έχει την ευχέρεια να εγκρίνει, να απορρίψει ή να ζητήσει την
επανάληψη διενεργηθέντα πρόχειρου ή δημόσιου διαγωνισμού, εφόσον τούτο κρίνεται
σκόπιμο για τα συμφέροντα του ΕΚΕΠ.
4. Η παραλαβή και η πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης κάθε προμήθειας, βεβαιώνεται από
σχετική επιτροπή παραλαβής ή σύνθεση και η θητεία της οποίας καθορίζονται με απόφαση
του Δ.Σ. του ΕΚΕΠ.
5. Η επιτροπή προμηθειών είναι τουλάχιστον τριμελής και η αντίστοιχη επιτροπή
παραλαβής, επίσης, τριμελής. Χρέη Γραμματέως στις επιτροπές αυτές εκτελούν πρόσωπα
τα οποία ορίζονται με την ίδια απόφαση του Δ.Σ. για τη σύσταση της επιτροπής. Η θητεία
των επιτροπών προμηθειών και παραλαβής είναι ετήσια και μπορεί να παραταθεί ή
μειωθεί μόνο με απόφαση του Δ.Σ.
6. Στις επιτροπές προμηθειών και παραλαβής μπορούν να μετέχουν και μέλη του Δ.Σ. του
ΕΚΕΠ. Οι μετέχοντες σε επιτροπές προμηθειών δεν είναι δυνατόν να μετέχουν και στις
αντίστοιχες επιτροπές παραλαβής.
7. Είναι δυνατή η συμμετοχή στις επιτροπές προμηθειών ή και στις επιτροπές παραλαβής,
ειδικών επιστημόνων, εμπειρογνωμόνων γενικότερα, μη υπαλλήλων του ΕΚΕΠ, εφόσον η
ανάλογη προμήθεια απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις. Ειδικά, για τα μέλη των Επιτροπών
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αυτών πρέπει να προβλέπεται σχετική αποζημίωση στην απόφαση του Δ.Σ., με την οποία
ορίζεται η σύνθεση της ανάλογης επιτροπής.
8. Η παράδοση και παραλαβή προμηθειών πραγματοποιείται στο χώρο που καθορίζεται
ρητά από την ανάλογη σύμβαση. Ολα τα στοιχεία που αναφέρονται στις προμήθειες, στις
αναθέσεις κλπ είναι εμπιστευτικής φύσεως και δεν επιτρέπεται η καθ` οιονδήποτε τρόπο
δημοσιοποίηση τους.
9. Για κάθε περίπτωση που δεν αντιμετωπίζεται με αυτό το άρθρο έχουν εφαρμογή οι
διατάξεις του Π.Δ. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/96).”

(79) της κοινής απόφασης 27319/2002 (Β 945) των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Ανάπτυξης, το κείμενο της οποίας είχε ως εξής:
«Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97.
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα" (ΦΕΚ 137/Α΄).
β) Της περίπτωσης (VIII) της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995 "Προμήθειες
του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ 19/Α΄), όπως αυτές
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997
"Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 107/Α΄).
γ) Του Π.Δ/τος 195/95 "Οργανισμός της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών
Υπουργείου Εμπορίου" (ΦΕΚ 102/Α΄).
δ) Του Π.Δ/τος 27/96 "Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, ΒΕΤ και Εμπορίου στο
Υπουργείο Ανάπτυξης" (ΦΕΚ 19/Α΄).
ε) Του Π.Δ/τος 59/96 "Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης
και καθορισμός αρμοδιοτήτων της" (ΦΕΚ 51/Α΄).
στ) Του Π.Δ/τος 49/88 "Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών", όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
ζ) Του Π.Δ/τος 373/95 "Συγχώνευση των Yπoυργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης
και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους" (ΦΕΚ 201/Α΄).
η) Του Π.Δ/τος 401/95 "Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο
Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμό των
αρμοδιοτήτων της" (ΦΕΚ 226/Α΄).
θ) Της αρ. 133/2.1.96 απόφασης του Πρωθυπουργού "Μετατροπή δύο (2) θέσεων
Αναπληρωτών θέσεις Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης"
(ΦΕΚ 52/Β΄).
ι) Της αρ. 485/31.10.2001 απόφασης Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης
"Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1484/31.10.01).
ια) Της αρ. ΔΙΔΚ/Φ1/22875/31.10.01 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς
Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης"
(ΦΕΚ
1480/Β΄/31.10.2001).
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ιβ) Της αρ. 2/45564/0026/31.7.2001 (ΦΕΚ 1066/Β΄/10.8.2001) απόφασης Υπουργείου
Οικονομικών με την οποία καθορίστηκε ποσό μέχρι του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων
'2815.000) ευρώ για εκτέλεση προμήθειας με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
2. Την ανάγκη αναπροσαρμογής του ορίου μέχρι του οποίου εκτελείται προμήθεια με
διαδικασία διαπραγμάτευσης από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α., τους συνδέσμους τους, τα
δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα και τα νομικά πρόσωπά τους που υπάγονται στο
καθεστώς του Ν. 2286/95 για την εκτέλεση των προμηθειών τους.
3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Δημοσίου, ούτε των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού (Ο.Τ.Α.), των
συνδέσμων τους, των δημοτικών και κοινοτικών τους ιδρυμάτων και των νομικών τους
προσώπων που υπάγονται στο καθεστώς του Ν. 2286/95 για την εκτέλεση των προμηθειών
τους, αποφασίζουμε:
Αρθρο Μόνο
Καθορίζουμε, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 13 εδάφ. VIII του Ν. 2286/95, όπως
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997, την
ετήσια συνολική δαπάνη των προμηθειών, για τις οποίες η σύναψη σχετικών συμβάσεων
θα μπορεί να διενεργείται με διαδικασία διαπραγμάτευσης μέχρι του ποσού των δεκαπέντε
χιλιάδων (15.000) ευρώ, με Φ.Π.Α, κατά κωδικό αριθμό είδους αυτών (του αρχείου ειδών
του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών).
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
(80) της κοινής απόφασης 2064/2002 (Β 257) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και
Οικονομικών - Ανάπτυξης, το κείμενο της οποίας είχε ως εξής:
«Αύξηση του ποσού της απ` ευθείας ανάθεσης του άρθρου 6 § 1 του Ν. 1514/85.
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
`Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 61 του Ν. 1514/85 «Ανάπτυξη επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας»,
β. του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα»,
γ. το Π.Δ. 27/29.1.1996 (ΦΕΚ 19/Ν1996) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού,
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
δ. του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137Α), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.
2081/1992 (ΦΕΚ 154Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ
38Α) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αρθρο:Μόνο
Αυξάνουμε το ποσό της απ` ευθείας ανάθεσης του άρθρου 6 § 1 του Ν.1514/85 από
15.000.000 δρχ. σε ε 100.000.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
(81) των στοιχείων β και γ της περίπτωσης Γ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 της κοινής
απόφασης 679/1996 (Β 826) των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3794/2010 (Α 156), το κείμενο
των οποίων είχε ως εξής:
«Άρθρο 7
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Διαδικασία διάθεσης, διαχείρισης και δικαιολόγησης των κονδυλίων του Λογαριασμού.
4. [...]
Γ. Προμήθειες - εκτελέσεις εργασιών :
[...]
β. Προμήθειες ή εκτελέσεις έργων δαπάνης μέχρι 2.000.000 δρχ η κάθε μία, γίνονται
απευθείας χωρίς διαγωνισμό ή λήψη προσφορών, ύστερα από εκτίμηση των τιμών που
προσφέρει η αγορά.
γ. Προμήθειες ή εκτελέσεις εργασιών δαπάνης ποσού από 2.000.000 δρχ. και πάνω
γίνονται με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και πλήρη αιτιολόγηση της επιλογής που
κοινοποιείται στην Επιτροπή, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν επιλέγεται ο μειοδότης.»

(82) της απόφασης 11389/1993 (Β 185) του Υπουργού Εσωτερικών, το κείμενο της
οποίας είχε ως εξής:
«Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
`Εχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α. Του ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά `Οργανα" (Α` 137).
β. Του αρθρου 11 του ν. 1797/1988 "Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων" (Α` 164), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις
διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του αρθρου 38 του ν. 2000/1991 "Για την
αποκρατικοποίηση, απλούστευση των διαδικασιών εκκαθάρισης, ενισχύσεως των κανόνων
ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις" (Α` 206), ενισχύσεως των κανόνων ανταγωνισμού και
άλλες διατάξεις" (Α` 206).
γ. Των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 1 του ανωτέρω ν. 2000/1991.
δ. Τις διατάξεις του π. δ/τος 105/1989 "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί
Κρατικών Προμηθευτών προς το Κοινοτικό Δίκαιο κ.λ.π." (Α` 45).
ε. Τις διατάξεις της οδηγίας 88/295/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της
22ας Μαρτίου 1988 (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σελ. Ι. 127/1 έως
14).
στ. Την κοινή υπουργική απόφαση Π1/620/18.5.1992 (Β` 352) των Υφυπουργών Εμπορίου
και Οικονομικών περί αναπροσαρμογής των χρηματικών ποσών του άρθρου 3 παρ. 16 του
ν. 1797/19θ8, αποφασίζουμε:
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εχουν εφαρμογή στις προμήθειες των κάθε
φύσεως υλικών, αναλωσίμων ή μη, κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 2 του
αρθρου 1 του ν. 1797/1988 όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, που εκτελούνται από τους
δήμους, τις κοινότητες, τους συνδέσμους τους, τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα και τα
λοιπά δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσιου δικαιου.
2. Στις διατάξεις του παρόντος δεν συμπεριλαμβάνονται ο μηχανολογικός ηλεκτρολογικός,
ηλεκτρονικός ή άλλης μορφής εξοπλισμός και τα υλικά, που ενσωματώνονται στα έργα των
φορέων της προηγούμενης παραγράφου, όπως αυτά προσδιοριζονται με τις διατάξεις του ν.
1418/ 1984 (Α` 23) και τις διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του. Οι
προμήθειες της παραγράφου αυτής θα συνεχισουν να εκτελούνται σύμφωνα με τις
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διατάξεις του π.δ. 323/1989 (Α` 146) ακωδικοποιηση σε ενιαιο κείμενο νόμου, με τίτλο
"Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας" των ισχυουσών διατόξεων του δημοτικού και
κοινοτικού κώδικα, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν" και του π.δ. 28/1980 (Α`
11) απεριεκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως", όπως
αυτά ισχύουν κάθε φορά.
`Αρθρο 2
Αρμόδια όργανα - ορισμοι
1. Αρμόδια όργανα για τη λήψη των αποφάσεων, κατά τις διατάξεις του ν. 1797/1988
κπρομήθειες του δημόσιου τομέα, και ρυθμισεις συναφών θεμάτων" και της παρούσας, για
τις προμήθειες που εκτελούνται από τους φορείς του άρθρου 1 αυτής, ειναι ο Υπουργός
Εσωτερικών, ο νομάρχης, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο τα όργανα που
προσδιορίζονται στην επόμενη παράγραφο του άρθρου αυτού, ή τα εξουσιοδοτούμενα
όργανα σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις αυτών και όπως ειδικότερα ορίζεται στα
επόμενα άρθρα. Οι ειδικότερες διατάξεις του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα ή άλλες
διατάξεις, που προβλέπουν τον έλεγχο των αποφάσεων των φορέων του αρθρου 1 του
παρόντος, εξακολουθούν να ισχύουν.
2. `Οπου στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού αναφέρεται:
α. Δήμος ή κοινότητα, νοείται και ο σύνδεσμος, το δημοτικό ή κοινοτικό ίδρυμα,το δημοτικό
ή κοινοτικό νομικό πρόσωπο δημοσιου δικαιου και το τοπικό συμβούλιο.
β. Δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, νοειται για τους συνδέσμους η εκτελεστική επιτροπή,
για τα ιδρύματα, νομικά πρόσωπα και τοπικά συμβούλια το διοικητικό τους συμβούλιο.
γ. Δήμαρχος ή πρόεδρος της κοινότητας, νοείται ο Πρόεδρος του συνδέσμου, του
ιδρύματος, του νομικού προσώπου, του τοπικού συμβουλίου.
δ. Δημαρχιακή επιτροπή, νοείται η εκτελεστική επιτροπή του ιδρύματος.
ε. Δημοτικός ή κοινοτικός σύμβουλος, νοείται για τους συνδέσμους, τα δημοτικά και
κοινοτικά ιδρύματα, τα λοιπά δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
και τα τοπικά συμβούλια μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου.
3. Η απαιτούμενη από τις διατάξεις των επομένων άρθρων του παρόντος κανονισμού
γνωμοδότηση του "αρμόδιου οργάνου" παρέχεται από την επιτροπή της παραγράφου 2 του
άρθρου 46 του παρόντος.
4. "Ανοικτός διαγωνισμός" ειναι εκεινη η διαδικασία διαγωνισμού στα πλαισια της οποιας
όλοι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν προσφορές.
5. "Κλειστός διαγωνισμός" είναι εκείνη η διαδικασια διαγωνισμού στα πλαισια της οποιας
μόνον οι προμηθευτές που έχουν προσκληθει από την αναθέτουσα αρχή μπορούν να
υποβάλουν προσφορές.
6. "Διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης" ή "απευθείας ανάθεση" είναι η διαδικασία εκείνη
στα πλαίσια της οποίας η αναθέτουσα αρχή προσφεύγει στους προμηθευτές της επιλογής
της και διαπραγματεύεται τους όρους της σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς.
7. "Πρόχειρος διαγωνισμός" είναι εκείνη η συνοπτική διαδικασία κατά την οποία δεν
ισχύουν αναγκαστικά οι όροι του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού.
8."Τεχνικές προδιαγραφές" ειναι το σύνολο των αναφερομένων, ιδιως στα τεύχη
δημοπράτησης, τεχνικών χαρακτηριστικών που πρέπει να συγκεντρώνει ένα προϊόν όπως ή
ποιότητα η απόδοση, η ασφάλεια ή οι διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των
προδιαγραφών που ισχύουν για το πρόίόν όσον αφορά την ορολογια, τα σύμβολα, τις
δοκιμές και μεθόδους δοκιμής, τη συσκευασια, τη σήμανση και το ετικετάρισμα, που
καθιστούν δυνατό τον αντικειμενικό χαρακτηρισμό ενός υλικού, ενός πρόίόντος ή μιας
προμήθειας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αναταποκρινεται στη χρήση για την οποια
προοριζεται από την αναθέτουσα αρχή.
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9. "Πρότυπο" ειναι οι τεχνικές προδιαγραφές που εχουν εγκριθει από έναν αναγνωρισμένο
οργανισμό τυποποιήσης για επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή η τήρηση όμως των οποίων
δεν είναι κατ` αρχήν υποχρεωτική.
10. "Ευρωπαϊκό πρότυπο" ειναι το πρότυπο που έχει εγκριθει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τυποποιησης (CEN) ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποιησης Ηλεκτρονικών Προϊόντων
(CENELEC) ως Ευρωπαϊκό Πρότυπο (ΕΝ) ή Εγγραφο Εναρμόνισης (HD), σύμφωνα με τους
κοινούς κανόνες των εν λόγω οργανισμών.
11. "Κοινές τεχνικές προδιαγραφές ειναι οι τεχνικές προδιαγραφές που εχουν καθιερωθει
για να εξασφαλισθει ή ενιαία εφαρμογή τους σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
`Αρθρο 3
Τρόπος εκτελέσεως προκηρύξεις δημοσιεύσεις
1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού εκδιδεται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας,
ο δε τρόπος εκτελέσεως και οι όροι αυτού καθοριζονται με απόφαση της δημαρχιακής
επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλιου με βάση σχέδιο που ουντάσσει η αναφερομένη στη
παρ. 4 του αρθρου 4 του παρόντος υπηρεσια και ελέγχονται από άποψη νομιμότητας απά
το νομάρχη σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του δημοτικού και κοινοτικού
κώδικα (Δ.Κ.Κ.).
2. Οι όροι της διακήρυξης κάθε διαγωνισμού πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις.
3. Κατά την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οι
αναθέτουσες αρχές, εφαρμόζουν τις διαδικασιες που οριζονται στις παραγράφους 4, 5, 6
και 7 του προηγουμένου αρθρου, λαμβάνοντας σχετική απόφαση που υποβάλουν στον
οικείο νομάρχη για έλεγχο νομιμότητας ως εξής:
α. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την διαδικασία του κλειστού
διαγωνισμού σε αιτιολογημένες περιπτώσεις. Λόγο προσφυγής σ` αυτή τη διαδικασία
μπορεί μεταξύ άλλων να συνιστά:
- Η ανάγκη διατήρησης ισορροπίας μεταξύ της αξίας του αντικειμένου της σύμβασης και
των εξόδων της διαδικασίας.
- Η εξειδικευμένη φύση των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο της προμήθειας.
β. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών με τη διαδικασια
των διαπραγματεύσεων σε περιπτωση υποβολής μη κανονικών προσφορών στα πλαισια
ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού ή σε περίπτωση κατά την οποια οι προσφορές, κατά τους
παραπάνω διαγωνισμούς, δεν είναι δυνατό να γινουν δεκτές βάσει των διατάξεων του
παρόντος, κανονισμού και υπό την προϋπόθεση ότι οι αρχικοί όροι της σύμβασης δεν έχουν
τροποποιηθεί ουσιωδώς. Στις περιπτώσεις αυτές οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν
προκήρυξη διαγωνισμού κατά το υπόδειγμα της περιπτωσης Γ του παραρτήματος Ι του
παρόντος εφόσον το προϋπολογιζόμενο ποσό της προμηθειας κατά τον χρόνο της
δημοσίευσης της προκήρυξης ειναι ίσο ή μεγαλύτερο των 200.000 ΕCU, εκτός ΦΠΑ, εκτός
εάν σ` αυτές τις διαδικασιες, μέσω διαπραγματεύσεων περιλαμβάνονται όλες οι
επιχειρήσεις που πληρούν τους όρους των αρχικών διαγωνισμών που έγιναν και επι πλέον,
κατά την προηγηθεισα κλειστή ή ανοικτή διαδικασια ειχαν υποβάλει προσφορές σύμφωα
με τις τυπικές προϋποθέσεις της διαδικασίας των διαγωνισμών αυτών. `Οταν το
προϋπολογιζόμενο ποσό της προμήθειας είναι μικρότερο των 200.000 ECU η ανωτέρω
δημοσίευση δεν απαιτείται.
γ. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν επίσης να συνάπτουν τις συμβάσεις προμηθειών
προσφεύγοντας στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρις προηγούμενη δημοσίευση
προκήρυξης διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις.

640

(1) `Οταν δεν υποβλήθηκε καμια προσφορά μετά από πρόσκληση σε ανοιχτό ή κλειστό
διαγωνισμό, στο μέτρο που οι αρχικοι όροι της σύμβασης δεν εχουν τροποποιηθει
ουσιωδώς και εφόσον διαβιβάζεται στο νομάρχη, μαζι με τη σχετική απόφαση,
αιτιολογημένη έκθεση. Στην περίπτωση που η αξία της προμήθειας, χωρίς τον Φ.Π.Α., είναι
ίση ή μεγαλύτερη των 200.000 ευρωπαϊκών λογιστικών μονάδων ή παραπάνω έκθεση
υποβάλεται και στην επιτροπή ευρωπαϊκών κοινοτήτων.
(2) `Οταν τα σχετικά είδη κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς ερευνών, πειραμάτων
προτύπων εφαρμογής και μελετών ή ανάπτυξης ή όταν στα πλαισια ερευνητικών
κατασκευών κριθει σκόπιμο ότι υλικά που παράγονται σε πειραματικό στάδιο πρέπει να
ανατεθούν στις συμμετέχουσες στην πειραματική κατασκευή επιχειρήσεις. Στην περιπτωση
όμως παραγωγής ποσοτήτων ικανών να εξασφαλισουν εμπορική βιωσιμότητα στο προϊόν ή
την απόσβεση δαπανών ερευνας και ανάπτυξης η διάταξη αυτή δεν ισχύει, εκτός εάν
πρόκειται για προϋπολογιζόμενο ποσό προμηθειας μικρότερο των 200.000 ΕCU, εκτός ΦΠΑ.
(3) `Οταν για τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς λόγους ή για όρους που αφορούν στην προστασία
δικαιωμάτων αποκλειστικότητας τα προς προμήθεια ειδη μπορούν να κατασκευαστούν
μόνο από ορισμένο προμηθευτή.
(4) Στο βαθμό που ειναι απόλυτα αναγκαίο, όταν για κατεπείγοντες λόγους οφειλομένους
σε γεγονότα που δεν ειναι δυνατό να προβλεφθούν από τις αναθέτουσες αρχές, δεν ειναι
δυνατό να τηρηθούν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται στους ανοικτούς ή κλειστούς
διαγωνισμούς. Οι περιστάσεις που δικαιολογούν το επείγον δεν πρέπει σε καμιά
περίπτωση, να οφείλονται στις αναθέτουσες αρχές.
(5) Για τις συμπληρωματικές προμήθειες που πραγματοποιούνται από τον αρχικό
προμηθευτή και προοριζονται ειτέ για τη μερική αντικατάσταση κανονικών προμηθειών ή
εγκαταστάσεων ή για επέκταση υφιστάμενων προμηθειών ή εγκαταστάσεων, εφόσον η
αλλαγή προμηθευτή θα υποχρέωνε την αναθετούσα αρχή να αποκτήσει υλικό με
διαφορετικό τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποια θα ήταν ασυμβίβαστα ή θα προκαλούσαν
δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς τη χρήση και συντήρηση. Η διάρκεια αυτών των
συμβάσεων καθώς και των ανανεωσιμων συμβάσεων δεν επιτρέπεται, κατά γενικό κανόνα,
να υπερβαίνει τα τρία έτη.
(6) `Οταν οι προμήθειες χαρακτηρίζονται απόρρητες ή όταν η εκτέλεσή τους πρέπει να
συνοδεύεται από ειδικά μέτρα ασφαλειας με βάση νόμο, κανονισμό ή διοικητική πράξη ή
όταν αυτό απαιτούν βασικά συμφέροντα της ασφάλειας του Κράτους.
δ. Κατά τα λοιπά, σε ότι αφορά τη διαδικασια διενέργειας προμηθείας με διαπραγμάτευση,
ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 23 του παρόντος κανονισμού.
4. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι αναθέτουσες αρχές προβαίνουν με ανοικτή διαδικασία
στην ανάθεση των συμβάσεων προμηθειών.
5. Στην περιπτωση κλειστής διαδικασίας ή διαδικασίας μέσω διαπραγματεύσεων, οι
αναθέτουσες αρχές αιτιολογούν στη σχετική απόφασή τους την προσφυγή σ` αυτή τη
διαδικασία και αναφέρουν ο` αυτή τουλάχιστον τον τίτλο και τη διεύθυνση της
αναθέτουσας αρχής, την αξία, την ποσότητα και τη φύση των αγοραζομένων
εμπορευμάτων, τον αριθμό των αιτήσεων συμμετοχής, τον αριθμό των υποψηφιων που
καλούνται να υποβάλουν προσφορά, ενδεχομένως δε τον αριθμό των υποψηφιων που δεν
προκρίθηκαν και τους λόγους απόρριψης της υποψηφιότητάς τους. `Οσον αφορά τις
διαδικασιες μέσω διαπραγματεύσεων, η σχετική απόφαση αναφέρει τις περιστόσεις που
προβλέπονται στις ανωτέρω περιπτώσεις β και γ της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού,
δεόντως αιτιολογημένες, που οδήγησαν στην προσφυγή σ` αυτές τις διαδικασίες. Η
απόφαση αυτή ή τα κυριότερα σημεία της διαβιβάζονται στην επιτροπή των ευρωπαϊκών
κοινοτήτων, εφόσον τα ζητήσει.
6.Στις περιπτώσεις ανοικτού διαγωνισμού, η διακήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα
ακόλουθα στοιχεία:
α) Το είδος του διαγωνισμού.

641

β) Το είδος, την ποσότητα και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών, τυχόν
παρέκκλιση από τη χρησιμοποιηση προτύπων σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος
κανονισμού, καθώς και την δυνατότητα για τους προμηθευτές υποβολής προσφορών για
μέρος ή για το σύνολο των ζητουμένων υλικών.
γ) Τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης των υλικών και τις τυχόν δοκιμασιες που
θα απαιτηθούν όπως αυτές ειδικότερα εχουν καθορισθεί στις οικείες τεχνικές
προδιαγραφές, καθώς και τον χρόνο παραλαβής τους.
δ) Το όνομα, τη διεύθυνση, τον αρμόδιο υπάλληλο, τον αριθμό τηλεφώνου, την
τηλεγραφική διεύθυνση και τον αριθμό τηλετύπου της υπηρεσιας που διενεργει τον
διαγωνισμό, από την οποία μπορεί να ζητηθούν τα σχετικά έγγραφα, την προθεσμια μέσα
στην οποια πρέπει να ενεργήσουν οι ενδιαφερόμενοι και το ποσό που τυχόν χρειάζεται να
καταβληθει για την χορήγηση των εγγράφων αυτών καθώς και τους ορους πληρωμής του
ποσού αυτού.
ε) Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, τις ημερομηνιες, ώρα και
τόπο αποσφράγισης, καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται.
στ) Το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής.
ζ) Τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα καθώς και τον χρόνο υποβολής των εγγυήσεων, καθώς
και άλλες εξασφαλίσεις, εάν τυχόν ζητούνται.
η) Την πηγή της χρηματοδότησης και τον τρόπο πληρωμής.
θ) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που είναι αναγκαία για την εκτίμηση του κατώτατου
ορίου οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων τα οποία η ενδιαφερόμενη υπηρεσία
απαιτεί από τους προμηθευτές.
ι) Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση της προμήθειας.
Στην περίπτωση που κριτήριο ειναι η συμφερότερη προσφορά καθοριζονται και τα στοιχεία
με βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγηση της προσφοράς.
ια) Την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών από την υπηρεσία του εδαφίου (δ)
της παραγράφου αυτής, τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν και την γλώσσα ή
τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να έχουν συνταχθεί.
ιβ) Την ημερομηνία αποστολής περιληψης της διακήρυξης στην υπηρεσία επισήμων
εκδόοεων των ευρωπαϊκών κοινοτήτων για δημοσίευση, καθώς και την ημερομηνία
παραλαβής της προκήρυξης από την παραπάνω υπηρεσια, αφού τα ανωτέρω απαιτούνται.
ιγ) Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών.
ιδ) Τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του τιμήματος εφόσον κρίνεται ότι απαιτείται
τέτοιος όρος. `Οταν το προϋπολογιζόμενο ποσό της προμηθειας ειναι ίσο ή μεγαλύτερο των
200.000 ΕCU, εκτός ΦΠΑ, η διακήρυξη θα πρέπει να συντάσσεται κατά το υπόδειγμα της
περίπτωσης Α του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού.
7. Στις περιπτώσεις κλειστού διαγωνισμού, η διακήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα
ακόλουθα:
α) Τα στοιχεία της παραπάνω παραγράφου 6 του άρθρου τούτου, εκτός των στοιχείων των
εδαφίων ια και ιγ.
β) Τον τύπο και το περιεχόμενο των αιτήσεων συμμετοχής την προθεσμία για την υποβολή
τους στην αρμόδια υπηρεσία τη διεύθυνση στην οποια πρέπει να υποβληθούν και τη
γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποιες πρέπει να συνταχθούν.
γ) Την ημερομηνία μέχρι την οποία θα αποσταλούν από την ενδιαφερόμενη υπηρεσία οι
προσκλήσεις για την υποβολή προσφορών. `Οταν το προοπολογιζόμενο ποσό της
προμήθειας ειναι ίσο ή μεγαλύτερο των 200.000 ΕCU εκτός ΦΠΑ, η διακήρυξη θα πρέπει να
συντόσσεται κατά το υπόδειγμα της περίπτωσης Β του παραρτήματος Ι του παρόντος
κανονισμού.
8. Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών κατά τον κλειστό διαγωνισμό περιλαμβάνει
τουλάχιστον τα ακόλουθα:
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α) Τη προθεσμία για την υποβολή των προσφορών, την διεύθυνση στην οποία πρέπει να
αποσταλούν και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να έχουν συνταχθεί.
β) Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, τα πρόσωπα που μπορούν να
παρίστανται καθώς και την ημερομηνία, ώρα και τόπο αποσφράγισης.
γ) Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών. Με την πρόσκληση αποστέλλεται σ` αυτούς που
επιλέχθηκαν για υποβολή προσφορών και η σχετική διακήρυξη, μαζί με όλα τα
συμπληρωματικά της διακήρυξης έγγραφα και στοιχεία.
9. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής ζητήσει εμπρόθεσμα έγγραφα και
συμπληρωματικιις πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη προμήθεια, αυτιις παρέχονται
έξι (6) τουλάχιστον ημιιρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των
προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το
αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις
κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε αυτή
μπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για
την υποβολή των προσφορών.
10. Τα παραπάνω δεν ισχύουν στις περιπτώσεις πρόχειρου διαγωνισμού, που διενεργείται
πάντοτε κατά τις προϋποθέσεις και τους όρους του αρθ. 3 παρ. 16 του ν. 1797/88, όπως
τούτο ισχύει κάθε φορά, με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 23 και 46 του
παρόντος κανονισμού.
`Αρθρο 4
Τεχνικές Προδιαγραφές
1. Σε κάθε διακήρυξη και σύμβαση, επισυνάπτεται η τεχνική προδιαγραφή του προς
προμήθεια υλικού ή αναφέρεται συγκεκριμένη προδιαγραφή.
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα
τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε τα υλικά αυτά να εκπληρώνουν τον σκοπό για τον οποίο
προορίζονται, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών και των απαιτήσεων του χρήστη και των
διατάξεων των παραγράφων 8, 9 10 και 11 του άρθρου 2 του παρόντος κανονισμού.
3. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή στους ορους των διακηρύξεων και των συμβάσεων
προμηθειών τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρουν πρόίόντα ορισμένης κατασκευής ή
προιιλευσης, ή μεθόδους επεξεργασιας οι οποιες εχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούν
ορισμένες επιχειρήσεις ή πρόίόντα, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων κατά τις οποιες το
αντικειμενο της διακήρυξης ή της σύμβασης δεν επιτρέπει την κατάρτιση συγκεκριμιιγων
τεχνικών προδιαγραφών. Επίσης δεν επιτρέπεται να αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές
σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης προέλευσης ή
παραγωγής, εκτός εάν υποχρεωτικά συνοδεύονται από τις λέξεις "η αντίστοιχο" και εφόσον
το αντικείμενο της σύμβασης δεν μπορεί να περιγραφεί διαφορετικά με προδιαγραφές
επαρκώς σαφεις και πλήρως κατανοητές από όλους τους ενδιαφερόμενους.
4. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια προϊόντων συντάσσονται από την καθ`
ύλην αρμόδια τεχνική υπηρεσια των φορέων και οπου αυτή δεν υπάρχει από την αντιστοιχη
της διεύθυνσης εσωτερικών της οικειας νομαρχίας, με παραπομπή ή στα ελληνικά πρότυπα
που ισχύουν κατ` εφαρμογή των αντιστοιχων "Ευρωπαϊκών" ή στις "κοινές τεχνικές
προδιαγραφές". Σε περίπτωση αδυναμίας σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών και από
την υπηρεσία αυτή, ο νομάρχης μπορεί με απόφασή του να αναθέσει την σύνταξη των
τεχνικών προδιοαγραφών σε αντίστοιχη υπηρεσία των φορέων του δημόσιου τομέα που
εδρεύουν στο νομό. Οι τεχνικιις προδιαγραφές εγκρίνονται από τη δημαρχιακή επιτροπή ή
το κοινοτικό συμβούλιο. Στην περιπτωση του δεύτερου εδαφιου της παρ. 2 του αρθρου 23
του παρόντος κανονισμού εγκρίνονται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο κοινότητας. Πριν την
δημοσίευση της προκήρυξης διαγωνισμού απαιτείται προηγουμένως να έχουν εγκρίθει οι
προδιαγραφές.
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5. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρεκκλίνει από τα αναφερόμενα στο τέλος του πρώτου
εδαφίου της προηγουμένης παραγράφου:
α) Εάν τα πρότυπα δεν περιλαμβάνουν καμια διάταξη για το πώς εξακριβώνεται αν τα
προϊόντα είναι σύμφωνα με αυτά ή εάν δεν υπάρχουν τεχνικά μέσα για να εξακριβωθεί αν
ένα προϊόν είναι επαρκώς σύμφωνα με τα εν λόγω πρότυπα,
β) άν η εφαρμογή, των αναφερομένων στο τέλος του πρώτου εδαφίου της προηγουμένης
παραγράφου αντίκειται στην εφαρμογή της οδηγιας 86/361 /ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού
Συμβουλιου της 24ης Ιουνιου 1986, για το πρώτο στάδιο της αμοιβαιας αναγνώρισης των
εγκρισεων τύπου τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού ή της απόφασης 87/95 /ΕΟΚ
του αυτού Συμβουλιου της 22ας Νοεμβρίου 1988, για την τυποποίηση στον τομέα της
τεχνολογίας των πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών ή σε άλλα Κοινοτικά μέτρα σε
συγκεκριμένους τομείς υπηρεσιών ή προϊόντων,
γ) Εάν η χρήση των προτύπων αυτών θα υποχρέωνε την αναθέτουσα αρχή να προβει σε
προμήθειες υλικών ασυμβάτων με τις εν χρήσει εγκαταστάσεις ή που συνεπάγονται
δυσανάλογα έξοδα ή δυσανάλογες τεχνικές δυσκολιες, αλλά μόνο στα πλαίσια σαφώς
καθορισμένης στρατηγικής με προοπτική υιοθέτησης, μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα,
ευρωπαϊκών προτύπων ή κοινών τεχνικών προδιαγραφών",
δ. εάν το συγκεκριμένο σχέδιο αποτελεί πραγματική καινοτομία και εφόσον δεν θα ήταν
σκόπιμη ή χρησιμοποίηση των υπαρχόντων προτύπων.
6. Οι αναθέτουσες αρχές, οι οποίες προσφεύγουν στην εφαρμογή των διατάξεων της
παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, αναφέρουν εκτός εαν αυτό δεν ειναι δυνατό, στην
πρόσκληση υποβολής προσφορών ή στη διακήρυξη, οι οποιες δημοσιεύονται κατά τις
διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού, τους λόγους που υπαγόρευσαν αυτή την
ενέργεια. Τους αυτούς λόγους αναφέρουν οπωσδήποτε και στα εσωτερικά τους έγγραφα
και παρέχουν σχετικές πληροφορίες στα κρότη μέλη και στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, εφόσον τους ζητηθούν, για τις περιπτώσεις των προμηθειών που είναι
δαπάνης ίσης ή μεγαλυτέρας των 200.000 ECU
7. Εάν υπάρχουν "ευρωπαϊκό πρότυπα" ή "κοινές τεχνικές προδιαγραφές" μπορούν να
καθορίζονται, με την επιφύλαξη των αρχών της ισοδυναμίας και της αμοιβαίας
αναγνώρισης των εθνικών προδιαγραφών, με παραπομπή σε άλλα έγγραφα. Στην
περίπτωση αυτή, πρέπει να γίνεται παραπομπή κατά σειρά προτιμήσεως:
α) Στα ελληνικά πρότυπα τα οποία βασίζονται σε διεθνή πρότυπα που έχουν αναγνωριστεί
στην Ελλάδα,
β) Στα λοιπά ελληνικά πρότυπα,
γ) Σε οποιαδήποτε άλλα πρότυπα.
`Αρθρο 5
Κανόνες Δημοσιότητας
1. Οι δήμοι και οι κοινότητες γνωστοποιούν τις προθέσεις, αποφάσεις και τα αποτελέσματα
των ενεργειών τους, που σχετίζονται με τις συμβάσεις προμηθειών, ως εξής:
α. Στις περιπτώσεις ανοικτου και κλειστού διαγωνισμού, ο φορέας που διενεργεί το
διαγωνισμό, μεριμνά για ευρεία γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης και ειδικότερα:
(1 ) Για τη δημοσίευση, εφάπαξ περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης σε δύο
οικονομικές εφημερίδες και σε τοπική εφημερίδα, ημερήσια ή εβδομαδιαια εάν υπάρχει.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τοπική εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία, η
δημοσίευση γίνεται, εκτός από τις δύο οικονομικές εφημεριδες και σε μια ημερήσια ή
εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας του νομού. Διευκρινίζεται ότι ουσιώδη στοιχεία της
περίληψης είναι τα εξής τουλάχιστον: Ο τόπος και τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας, η
ημερομηνία και ώρα λήξεως αποδοχής των προσφορών, σαφής συνοπτική περιγραφή της
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προμήθειας, η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη, η εγγύηση συμμετοχής και προθεσμία,
τυχόν ειδικοί όροι, τηλέφωνο και διεύθυνση υπηρεσίας και ημέρες και ώρες παροχής
πληροφοριών.
(2) Για την ανάρτηση της περίληψης σε εμφανές μέρος της υπηρεσίας που διενεργεί τον
διαγωνισμό.
(3) Για την αποστολή της διακήρυξης στα διάφορα επιμελητήρια, συνδέσμους, πρεσβείες
και στον ελληνικό οργανισμό μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων και χειροτεχνίας
(ΕΟΜΜΕΧ).
(4) Για τη διάθεση της διακήρυξης στους ενδιαφερόμενους από την ημερομηνία
δημοσίευσης της περίληψής της.
β) Πέραν από την παραπάνω δημοσίευση, περίληψη της διακήρυξης αποστέλλεται στην
Υπηρεσια Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφόσον η προϋπολογισθείσα
αξία, εκτός του φόρου προστιθέμενης αξίας, είναι ίση ή μεγαλύτερη από την αντιστοιχη
αξια οε δραχμές 200.000 ευρωπαϊκών λογιστικών μονάδων (ECU), ποσό το οποίο ισχύει
κατά την έκδοση του παρόντος ή την αντίστοιχη αξία, ύστερα από ενδεχόμενη
αναπροσαρμογή αρμοδίως του παραπάνω ποσού.
γ) Οι δήμοι και οι κοινότητες που επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση προμηθειας με
διαδικασία μέσω διαπραγματεύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του
άρθρου 2 και του άρθρου 23 και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην περίπτωση β
της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού γνωστοποιούν την πρόθεσή
τους με προκήρυξη, κατά τα αναφερόμενα στην ανωτέρω περιπτωση.
δ) Οι δήμοι και οι κοινότητες που συν ύστερα απο διαγωνισμό, ανοικτό ή κλειστό, ή ύστερα
από τη διαδικασια της προηγουμένης περιπτώσεως, γνωστοποιούν το αποτέλεσμα με
σχετική ανακοινωση. Επιτρέπεται να μη δημοσιεύονται ορισμένες πληροφοριες σχετικά με
τη σύναψη της σύμβασης, όταν η γνωστοποίηση τέτοιου είδους πληροφοριών θα εμπόδιζε
την εφαρμογή νόμων, θα ήταν αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, θα μπορούσε να
βλάψει θεμιτά εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή θα στρέβλωνε
τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών.
ε) Οι ανακοίνωσεις, διακηρύξεις και λοιπές γνωστοποιήσεις, που προβλέπονται στις
προηγούμενες περιπτώσεις της παραγράφου αυτής, αποστέλλονται από το δήμο ή την
κοινότητα, το ταχύτερο δυνατό και με το καταλληλότερα μιισα και στην Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όταν η προϋπολογιζομένη αξία της προμήθειας
είναι ίση ή μεγαλύτερη από 200.000 ECU, εκτός του ΦΠΑ. Στην περιπτωση της συνοπτικής
διαδικασίας που προβλιιπεται στο άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού για τους κλειστούς
διαγωνισμούς, οι ανακοινώσεις αποστέλλονται με τηλέτυπο, τηλεγράφημα ή
τηλεαντιγραφικό μηχάνημα.
στ) Η ανακοίνωση που προβλέπεται στην ανωτέρω περίπτωση δ της παρούσας
παραγράφου αποστέλλεται το αργότερο 48 ημέρες μετά τη σύναψη της οικείας σύμβασης.
ζ) Οι ανακοινώσεις, διακηρύξεις και λοιπές γνωστοποιήσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα
υποδείγματα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.
η) οι ανακοινώσεις που αποστέλλονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων δημοσιεύονται εν εκτάσει σ` αυτήν και στην τράπεζα δεδομένων TED στη
γλώσσα του πρωτοτύπου. Σύναψη των σημαντικοτέρων στοιχείων κάθε ανακοίνωσης
δημοσιεύεται στις λοιπές επίσημες γλώσσες των Κοινοτήτων, αλλά αυθεντικό είναι μόνο το
κείμενο του πρωτοτύπου. Η Υπηρεσία των Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων,. δημοσιεύει τις ανακοινώσεις δώδεκα ημέρες το αργότερο μετά την αποστολή
τους. Στην περίπτωση της συνοπτικής διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 10 του
παρόντος κανονισμού για τους κλειστούς διαγωνισμούς, αυτή η προθεσμία μειώνεται σε
πέντε ημέρες.
θ) Η δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, ανακοίνωσης ή γνωστοποίησης στον
ελληνικό τύπο δεν γίνεται πριν από την ημερομηνια αποστολής της, όταν τούτο
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προβλέπεται από τις κειμενες διατάξεις, στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και πρέπει σ` αυτή να αναφέρεται και η ημερομηνια της ανωτέρω
αποστολής και δεν μπορεί να περιέχονται σ` αυτή πληροφοριες διάφορες από τις
δημοσιευόμενες στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Οι δήμοι και οι
κοινότητες, πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν την ημερομηνία αποστολής.
2. Η δαπάνη για τις ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις περιλήψεων των διακηρύξεων και
γνωστοποιήσεων στον μεν ελληνικό τύπο, βαρύνει τους φορείς που εκτελούν τις
προμήθειες, στη δε Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τις κοινότητες. Τα
κείμενα της εν λόγω εφημερίδας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν μια σελίδα αυτής,
δηλαδή 650 λέξεις περίπου.
`Αρθρο 6
Γλώσσα
1. `Ολα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή
σ` αυτούς συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
2. Από τη διακύρυξη μπορεί να επιτρέπεται η υποβολή των τεχνικών στοιχείων της
προσφοράς στην αγγλική γλώσσα.
`Αρθρο 7
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής
1. Κάθε προμηθευτής που επιθυμεί να λάβει μέρος σε διαγωνισμό δημοτικών ή κοινοτικών
προμηθειών ή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης ή απευθείας ανάθεσης, καλείται να
αποδείξει την εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους ορους που
καθοριζονται από του νόμους της χώρας που ειναι εγκατεστημένος. Ειδικώτερα για τις
παρακάτω αναφερόμενες χώρες μέλη της Ε.Ο.Κ. το σχετικό αποδεικτικό εγγραφής
παρέχεται:
- Στο Βέλγιο από το Registre du Commerce/Handelsregister.
- Στη Δανία από το Aktieselskabs - Registet ή από το Forenings - Regisiquet ή από το
Handelstegistrer.
- Στη Γερμανία από το Handelsrelsregister ή από το Handwerksrolie.
- Στη Γαλλία από το Registre du commerce και από το Repertoire des Metiers.
-Στην Ιταλία από το Registro della Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato
ή από το Registro delle Commissioni Proninciali per l` Artigianato.
- Στο Λουξεμβούργο από το Registre aux Firmes και από το Role de la chambre des Metiers.
- Στην Ολλανδία από το Handelstegistrer.
- Στην Ισπανία από το Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de Industria y Energia.
- Στην Πορτογαλία από το Registo National das Pessoas Colectivas.
- Στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ορλανδία ο προμηθευτής δύναται να κληθεί να δείξει ότι
του έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό εγγραφής από το Registar of Companies ή από το
Registrar of friendly Societies ή, εάν κατέχει τέτοιο πιστοποιητικό, να προσκονίσει βεβαίωση
ένορκης δήλωσης ότι ασκεί δραστηριότητες στο συγκεκριμένο κλάδο εμπορίου στη χώρα
στην οποία είναι εγκατεστημένος, σε ορισμένο τόπο εργασίας και σε ορισμένη εμπορική
επωνυμία.
2. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς υποβάλλουν μαζί με την προσφορά
τους τα εξής δικαιολογητικά:
α) Οι `Ελληνες πολίτες:
(1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.
(2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
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(3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχειριση, πτωχευτικό συμβιβασμό,
ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση
ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχειρισης ή
πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
(4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποιο να
προκύπτει ότι ειναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα
δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.
(5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους
σ` αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαιωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια
δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό
επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
β) Οι αλλοδαποί:
(1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.
(2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου
τριμήνου, από το οποιο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με
την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
(3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και
(4) του εδαφίου α της παραγράφου αυτής.
(4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους
στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.
γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
`Ολα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός του αποσπάσματος
ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.
δ) Οι συνεταιρισμοί:
(1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.
(2) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
(3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α της παραγράφου αυτής.
ε) οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά :
(1) όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που
συμμετέχει στην ένωση.
(2) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται
από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς
συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού
είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασιες
που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς
αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50 %. Το πιστοποιητικό αυτό μπορει να
υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέοα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με τη προσφορά τους υποβάλλουν
και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδιδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ,
από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη
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χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας
Ελλάδος.
4. Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην
υποβάλλονται μαζι με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που
διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην
προσφορά σχετικά με αυτό.
5. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους
υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου
της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή
συμβολαιογράφο.
6. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη
δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο
ένορκη δήλωση, αυτή μπορει να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του
γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή
συμβολαιογράφο.
`Αρθρο 8
Ενώσεις προμηθευτών
1. Στους διενεργούμενους διαγωνισμούς, δικαιούνται συμμετοχής ενώσεις προμηθευτών
εφόσον:
α) Ο κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση, συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο στη
διαμόρφωση του προσφερόμενου προϊόντος.
β) Στην ένωση προμηθευτών συμμετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό
ποσοστό τουλάχιστον 50 % της τιμής, προσφοράς.
2. Κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των
περιπτώσεων (3) και (4) της παραγράφου 2α του άρθρου 7 του παρόντος.
3. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στη προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο
σύνολο της προσφοράς.
4. με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
5. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας, για οποιοδήποτε λόγο, ή ανωτέρας βιας, μέλος
της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει
κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την
ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης
και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτεινουν αντικαταστάτη. Η
αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού
συμβουλιου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Στην περίπτωση που η
ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά το χρόνο ειπέλεσης της σύμβασης,
προκειμένου για δήμο, η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το δημοτικό συμβούλιο.
`Αρθρο 9
Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων προμηθευτών για συμμετοχή τους σε κλειστούς
διαγωνισμούς
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1. Για την επιλογή των προμηθευτών που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορές και
προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά τους, η επαγγελματική αξιοπιστία τους η
χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάστασή τους και οι τεχνικές δυνατότητές
τους, λαμβάνονται υπόψη:
α) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.
β) Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημόσιου ή των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.).
γ) Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
δ) η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων,
όσο και των υποχρεώσεών της προς υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.
ε) Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που
ζητούνται από την υπηρεσία.
στ) Η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης.
ζ) Η επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή της επιχείρησης, το εύρος της δραστηριότητάς της
και το κύρος της.
η) Οι εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης.
θ) ο τεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση.
ι) η παραγωγική δυνατότητα.
ια) Η ποιότητα των προϊόντων.
ιβ) Κάθε άλλο κριτήριο με την προϋπόθεση ότι τούτο θα αναφέρεται στη διακήρυξη.
2. Κατά την διαδικασία επιλογής των προμηθευτών, η υπηρεσία που διενεργεί το
διαγωνισμό έχει την ευχέρεια να ζητήσει οποιαδήποτε κατά τη κρίση της δικαιολογητικά
είτε από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος, εκτός της εγγύησης
συμμετοχής, είτε και από τα ακόλουθα:
α) Κατάλληλα τραπεζικά έγγραφα, αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της
επιχείρησης, δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης,
καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια υλικό, κατά
τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση
λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με το υπό προμήθεια υλικό, κατά
χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση, κατά νόμο, τριών ισολογισμών, υποβάλλει
τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά
το διάστημα αυτό.
β) κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων
χρόνων και ειδικότερα τα υλικά, οι ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες παραγγελίας
παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (δημοσίου ή ιδιωτικού
τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις
αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας, στα οπο!α θα αναφέρεται
και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει
στον ιδιωτικό τομέα οι παραδόσεις αποδεικνύονται με επίσημα παραστατικά έγγραφα
πώλησης.
γ) περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέσων ελέγχου.
δ) Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια αρχή.
ε) Δείγματα των προσφερομένων υλικών, όταν τούτο απαιτείται από την υπηρεσία,
περιγραφή ή φωτογραφίες αυτών.
στ) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέλγχου ή αρμόδιες
υπηρεσίες, που να βεβαιώνουν τήρηση ορισμένων προδιαγραφών ή προτύπων των
προϊόντων, όταν απαιτούνται από την υπηρεσία.
3. `Οσοι από αυτούς που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις επιλεγούν να υποβάλλουν
προσφορά με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, οφείλουν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά
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του άρθρου 7 του παρόντος καθώς και τα προαναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου
αυτού εκτός εκείνων που έχουν ήδη προσκομισθεί και δεν έχει λήξει η ισχύς τους.
4. Στην περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής από προμηθευτή που δεν είναι ο
ίδιος κατασκευαστής ολικά ή μερικά του υπό προμήθεια υλικού τα παραπάνω ισχύουν τόσο
για τον ίδιο όσο και για τον κατασκευαστή.
5. Στους κλειστούς διαγωνισμούς ή στις διαδικασίες μέσω διαπραγματεύσεων ή απευθειας
ανάθεσης οι αναθέτουσες αρχές, βάσει των παρασχεθεισών πληροφοριών σχετικά με την
προσωπική κατάσταση του προμηθευτή καθώς και των πληροφοριών και των διατυπώσεων
που είναι αναγκαιες προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο συντρέχουν οι ελάχιστες
απαιτούμενες οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις, επιλέγουν τους υποψηφίους τους
οποίους θα καλιισουν να υποβάλουν προσφορά ή να διαπραγματευθούν, μεταξύ εκείνων
που πληρούν τις απαιτούμενες από τις ανωτέρω διατάξεις προϋποθέσεις.
6. Κατά την αξιολόγηση των προμηθευτών για προσφορές που υποβάλονται από αυτούς σε
ανοικτούς ή πρόχειρους διαγωνισμούς, καθώς και στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης,
οπου επιτρέπεται τούτο, λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στις διατάξεις
του άρθρου αυτού.
`Αρθρο 10
Προθεσμίες διαγωνισμών
1. Στους ανοικτούς διαγωνισμούς:
α) Η προθεσμία για την διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού δεν πρέπει να είναι
μικρότερη των 52 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης
στην υπηρεσία εκδόσεων των ευρωπαϊκών κοινοτήτων ή των 20 ημερών από την
ημερομηνια της τελευταιας υποχρεωτικής για τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης
δημοσιευσής της στον ελληνικό τύπο, όταν δεν απαιτείται δημοσίευση οτην επίσημη
εφημερίδα των ευρωπαϊκών κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
παρόντος. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την παραπάνω
προθεσμια των 20 ημερών ανεφάρμοστη, τότε η προθεσμία αυτή μπορεί να περιοριστεί, με
απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλιου μέχρι δέκα (10) ημέρες.
β) Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον
προκηρυσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδιδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς,
μέσα σε τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αιτησης.
γ) Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα
του διαγωνιομού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία
που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικιις πληροφοριες
αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη
της σχετικής αίτησης.
δ) Στις περιπτώσεις όπου οι προσφορές δύναται να γίνουν μόνο κατόπιν επιτοπίου
επισκέψεως ή κατόπιν αμέσου εξετάσεως των δικαιολογητικών της προκήρυξης, η
προθεσμια που οριζεται στο εδάφιο α, της παραγράφου αυτής πρέπει να παρατείνεται
ανάλογα.
2. Στους κλειστούς διαγωνισμούς:
α) Η προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής σε κλειστό διαγωνισμό και στις
διαδικασιες μέσω διαπραγματεύσεων, κατά την έννοια και υπό τις προοποθέσεις των
περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού, την οποία
ορίζουν οι αναθέτουσες αρχές, δεν πρέπει να ειναι μικρότερη των 37 ημερών από την
ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης στην υπηρεσία επισήμων εκδόοεων των
ευρωπαϊκών κοινοτήτων για δημοσιευση, ή των 21 ημερών από την ημερομηνία της
τελευταίας, υποχρεωτικής για τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοικησης, δημοσιευσής της στον
ελληνικό τύπο όταν δεν απαιτείται δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα των ευρωπαϊκών
κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος. `Οταν επείγοντες λόγοι
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καθιστούν τις προθεσμίες αυτές ανεφάρμοστες, τότε μπορεί με απόφαση της δημαρχιακής
επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου να περιοριστούν, μέχρι 15 και 12 ημέρες,
αντίστοιχα. Για τον καθορισμό των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες
της αποστολής περίληψης της διακήρυξης στην υπηρεσία επισήμων εκδόοεων των
ευρωπαϊκών κοινοτήτων ή της δημοσιευσης στον ελληνικό τύπο και της τελευταίας
ημερομηνίας για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.
β) Στους προμηθευτές που έχουν επιλεγεί για την υποβολή προσφοράς, αποστέλλεται
έγγραφη πρόσκληση ταυτόχρονα και με τους ίδιους ορους. Η πρόοκληση πρέπει να
συνοδεύεται από τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα.
γ) Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 40
ημερών από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης, στην περίπτωση που η
προϋπολογιζομένη αξία της προμήθειας, εκτός ΦΠΑ, είναι ίση ή μεγαλύτερη των 200.000
ECU και των 21 ημερών από την αυτή ημερομηνία στις λοιπές περιπτώσεις. Σε περιπτώσεις
κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν τις προθεομιες αυτές ανεφάρμοστες, τότε
μπορει να περιορισθούν με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού
συμβουλιου μέχρι 10 ημέρες, από την ημερομηνια αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης.
Για τον καθορισμό των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της
αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης και της τελευταίας ημερομηνίας για την υποβολή της
προσφοράς.
δ) Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με την
συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές
πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τιισσερεις (4) εργάσιμες ημέρες
μετά την λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι
καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε η προθεσμία μπορεί να ορισθεί σε
τέσσερεις (4) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των
προσφορών.
ε) Οι αιτήσεις για συμμετοχή σε διαγωνισμούς δύναται να αποστέλλονται ταχυδρομικώς,
τηλεφωνικώς, με τηλέτυπο ή με τηλεαντίγραφο. Στις τρεις τελευταιες περιπτώσεις οι
αιτήσεις πρέπει να επιβεβαιώνονται με επιστολή, με την προϋπόθεση ότι αυτή θα
παραληφθεί εμπρόθεσμα.
στ) Στις περιπτώσεις όπου οι προσφορές δύναται να γίνουν μόνο κατόπιν επιτοπίου
επισκέψεως ή κατόπιν αμέσου εξετάσεως των δικαιολογητικών της προκήρυξης, η
προθεσμία που ορίζεται στο εδάφιο α, της παραγράφου αυτής πρέπει να παρατείνεται
ανάλογα.
3. Με απόφαοη της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου μπορεί να
μετατίθεται η ημερομηνία της υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή της διενέργειας
διαγωνισμού, με ή χωρίς τροποποιήσεις των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης. `Οταν
η μετάθεση γίνεται χωρίς τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης, το
χρονικό διάστημα της μετάθεσης ορίζεται με την παραπάνω απόφαση. `Οταν η μετάθεση
γίνεται με τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης, πρέπει από την
ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης μέχρι την ημερομηνια υποβολής των
αιτήσεων συμμετοχής ή διενέργειας του διαγωνισμού, να μεσολαβει χρονικό διάστημα όχι
μικρότερο του ορισθέντος από την αρχική πρόσκληση ή διακήρυξη, εκτός αν από την
απόφαση μετάθεσης προβλέπεται η σύντμηση του χρόνου αυτού, τηρουμένων των
προθεσμιών που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους. Στις περιπτώσεις αυτές, όσον
αφορά την δημοσίευση, ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 5
του παρόντος.
Άρθρο 11
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
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1. `Οσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό, πρέπει να
καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στη προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική
διακήρυξη ή πρόσκληση.
2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον
διαγωνισμό.
3. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να
κατατεθούν και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην
υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά. Κατάθεση δείγματος
δεν απαιτείται σε περίπτωση που έχει ήδη κατατεθεί κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων
συμμετοχής σε κλειστό διαγωνισμό.
4. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προύπόθεση ότι αυτές θα
περιέρχονται στην υπηρεοια μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η
αποστολή του σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο
θα περιέλθει στην υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο
φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία.
5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές
δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος
άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη.
6. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την
διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα
που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από
τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που
κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού
τυχόν υποβληθεισα προσφορά από προμηθευτή που δεν προσκλήθηκε προς τούτο,
επιστρέφεται από την υπηρεσία χωρίς να αποσφραγισθούν και οι προσφορές που
υποβάλλονται ή περιέχονται στην υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.
7. Στον φάκελλο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.
8. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο όργανο ακόμη κι αν το ίδιο είναι
αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει την συμμόρφωση
των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους προς του ορους της διακήρυξης.
`Αρθρο 12
Προσφορές
1. Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο καλά
οφραγισμένοι σε δύο αντιγραφα, ο οποίος θα φέρει τις ενδειξεις που αναφέρονται στο
άρθρο 11 του παρόντος. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γινονται αποδεκτές.
Μέσα στο φάκελλο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεια
και ειδικώτερα ως εξής:
α. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γινεται με κριτήριο τη χαμηλώτερη μόνο τιμήι στον
κυριως φάκελλο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση
συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεια της προσφοράς
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελλο, μέσα στον κυρίως φάκελλο, με την
ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
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β. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά, στον
κυρίως φάκελλο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η
εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεια της προσφοράς, όπως
κατατάοσονται στις ομάδες που αναφέρονται στο άρθρο 20 του παρόντος, τοποθετούνται
σε χωριστό σφραγισμένο φάκελλο, μέσα στον κυρίως φάκελλο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Τα οικονομικά στοιχεια της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά
σφραγισμένο φάκελλοι επίσης μέσα στον κυρίς φάκελλο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
2. Οι φάκελλοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυριως
φακέλλου.
3. Σε περιπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου
όγκου να τοποθετηθούν στον κυριως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και
ακολουθούν τον κυριως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές
ενδείξεις του κυριως φακέλου.
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβυσίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη
και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού
παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την
τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν
υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου
αξιολόγησης των προσφορών.
5. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους
της διακήρυξης ή πρόσκλησης εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά
αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν 5 δέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο
προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που ειναι
διαφορετικοι από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την
κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυρης ή της πρόσκλησης ή της
προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την
επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της, ειτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις
διευκρινίσεις που δινονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λάμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες
που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
`Αρθρο 13
Χρόνος ισχύος προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές τριάντα (30) ημέρες από την
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην διακήρυξη ή
την πρόσκληση, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά
τους.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από τη διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Η ισχύς της προσφοράς μπορει να παρατείνεται, εφόσον ζητηθει από την υπηρεσία, πριν
από τη λήξη της, κατ` ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη
διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου οριου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, με την επιφύλαξη των
διατάξεων των άρθρων 20 παρ. 5 και 23 παρ. 2.
Άρθρο 14
Αντιπροσφορές
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

653

`Αρθρο 15
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης
1. `Ενσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του. ή της
συμμετοχής προμηθευτή σ` αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού
υπηρεσια, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσιευση της διακήρυξης
μέχρι την ημερομηνια υποβολής των προσφορών. Για το καθορισμό της προθεσμιας αυτής
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνιες της δημοσιευσης της διακήρυξης και της υποβολής
των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρειται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται
από τη δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο και η σχετική απόφαση εκδιδεται το
αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. Οι
ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντιδα. Σε
περιπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιειται όρος της διακήρυξης,
εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 3 του παρόντος.
β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ`
αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ` αυτόν σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το
αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια γαι την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσια κατά την
διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του
αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή
του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με
αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στη δημαρχιακή επιτροπή ή στο κοινοτικό συμβούλιο που
αποφαίνεται τελικά.
2. Οι ανωτέρω αποφάσεις των δημαρχιακών επιτροπών ή των κοινοτικών συμβουλίων
καθώς και οι αποφάσεις τους που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται
για τη νομιμότητά τους και ειναι δυνατή η προσβολή τους στον οικείο νομάρχη κατά τις
διατάξεις του Δ.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους
λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γινονται δεκτές.
`Αρθρο 16.
Προσφερόμενη τιμή
1. Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού δινεται ανά μονάδα, όπως
καθοριζεται στη διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπερ τρίτων κρατήσεις ως
και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη.
2. Η προσφερόμενη τιμή δινεται σε δραχμές ή συνάλλαγμα, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα
από τη διακήρυξη. Οι τιμές σε συνάλλαγμα εκφράζονται στο νόμισμα της χώρας
προέλευσης του υλικού ή σε δολλάρια Η.Π.Α. ή στο νόμισμα που καθοριζεται από εμπορική
συμφωνια που υπάρχει μεταξύ Ελλάδος και της χώρας προέλευσης του υλικού. Στην
τελευταία περίπτωση και εφόσον η τιμή προσφοράς εκφράζεται στο νόμισμα της χώρας
προέλευσης του υλικού, οι φορεις του άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού δεν
υποχρεούνται να προβούν στην πληρωμή με το νόμισμα της προσφοράς, αλλά με το
νόμισμα στο οποιο πραγματοποιούνται οι πληρωμές από την Τράπεζα της Ελλάδος προς την
χώρα προέλευσης του υλικού.
3. `Οταν από τη διακήρυξη καθορίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα ειναι σε δραχμές,
προσφορά με την οποία δίδεται τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης όταν από τη διακήρυξη καθορίζεται ότι η
προσφερόμενη τιμή θα είναι σε συνάλλαγμα, προσφορά για εγχώριο προιόν θα δίδεται με
τιμή σε δραχμές, διαφορετικά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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4. Εφόσον από τη διακήρυξη προβλέπεται οι τιμές προσφέρονται σε συνάλλαγμα, τότε, για
τη σύγκριση των προσφορών, μετατρέπονται σε δραχμές με βάση την ισχύουσα επίσημη
τιμή πώλησης σε δραχμές του συναλλάγματος, κατά την ημέρα της διεξαγωγής του
διαγωνισμού.
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρις αυτό να προβλέπεται από τη
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
β. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν
διδεται ενιαια τιμή, για το μέρος της ποσότητας που προσφέρει ο μετέχων στον διαγωνισμό
ή για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορριπτεται ως
απαράδεκτη, με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλιου ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
`Αρθρο 17
Αναπροσαρμογή τιμών
1. `Οταν από τη διακήρυξη προβλέπεται χρόνος παράδοσης των υλικών μεγαλύτερος των
δώδεκα (12) μηνών, τότε ορίζεται στη διακήρυξη όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής. Στην
περίπτωση αυτή πρέπει υποχρεωτικά να καθοριζεται στη διακήρυξη ο τύπος, ο τρόπος και
οι προϋποθέσεις της αναπροσαρμογής. Μεταξύ αυτών που θα λαμβάνονται υπόψη για την
αναπροσαρμογή των τιμών είναι και τα εξής :
α. χρόνος εκκινησης της αναπροσαρμογής ειναι η ημερομηνία υποβολής των προσφορών
που καθοριζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση και υπολογιζεται μέχρι και την
ημερομηνια παράδοσης των υλικών.
β. Αναπροσαρμογή σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων χορηγείται για τις ποσότητες
που ορίζονται από τη διακήρυξη να παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα (12)
μηνών.
γ. Σε περιπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του προμηθευτή, ο χρόνος του
εκπρόθεσμου δεν υπολογίζεται για την αναπροσαρμογή.
δ. Η τυχόν προκαταβολή που χορηγήθηκει αφαιρειται από την προς αναπροσαρμογή
συμβατική αξια.
2. Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά την κριση του φορέα που διενεργει την προμήθεια, μπορει
να οριζται στη διακήρυξη όρος περι αναπροσαρμογής της τιμής ακόμη και αν το
προβλεπόμενο χρονικό διάστημα παράδοσης των ειδών ειναι μικρότερο των δώδεκα (12)
μηνών.
3. Για την πληρωμή του επι πλέον ποσού που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή δεν
απαιτείται σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης.
4. `Οταν από τη διακήρυξη προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών, προσφορά με τιμές
σταθερές απορρίπτεται.
`Αρθρο 18
Προέλευση των προσφερομένων υλικών
1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται ανάλογα με τη μορφή του διαγωνισμού να αναφέρουν
στις αιτήσεις συμμετοχής ή στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης και κατασκευής των
υλικών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προιόντα
κοινοτικής προέλευσης.
2. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά το εργοστάσιο, στο οποιο θα
κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον για
την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης,
πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος
εγκατάστασής του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στη διαμόρφωση της τιμής του
τελικού προϊόντος για κάθε μια από αυτές τις φάσεις. Προσφορά στην οποία δεν θα
υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την υποβολή της
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προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί από
την υπηρεσια ανυπαρξια του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται και η σχετική
απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλιου κοινοποιειται στο
Υπουργειο Εμποριου για την κατά την κριση του επιβολή ποινής αποκλεισμού του
δηλώσαντος, από διαγωνισμούς των ο.τ.α. και του δημοσιου για χρονικό διάστημα που
καθοριζεται με την ίδια απόφαση. Η προσφορά απορριπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο
εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθει
ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του δημόσιου και των ο.τ.α., που ισχύει κατά
την ημερομηνια διενέργειας του διαγωνισμού.
3. `Οταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά, μερικά ή ολικά
σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των στοιχειων της παραγράφου 2 που πρέπει να
δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν σ` αυτή και υπεύθυνη δήλωση του
νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποιο θα κατασκευασθούν τα υλικά με την
οποια θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περιπτωση
κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποιου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.
4. Μετά την σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασιου που
δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποια έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις
ανωτέρας βιας και μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, μπορει να εγκριθει η αλλαγή
του εργοστασιου, με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλιου.
5. Εφόσον πρόκειται για επαρχιακό εργοστά1σιο, η αλλαγή του εργοστασιου γινεται υπό
την απαραιτητη προϋπόθεση ότι το νέο εργοστάσιο βρίσκεται σε περιοχή με το ίδιο ή
μεγαλύτερο ποσοστό προτιμησης επαρχιακής βιομηχανιας (ΠΕΒ) με το αρχικό. Οταν
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βιας μπορει να εγκριθει η αλλαγή εργοοτασίου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνουι με άλλο εργοστάσιο που βρίσκεται σε περιοχή με
χαμηλότερο ποσοστό ΠΕΒ. Στη περιπτωση αυτή αφαιρειται από το συμβατικό τίμημα η
διαφορά ΠΕΒ.
β. Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά,
χωρις προηγούμενης κατά τα ανωτέρω, έγκριση της υπηρεσίας, συνεπάγεται την κήρυξη
του προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση, με τις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.
`Αρθρο 19
Αποοφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών
1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαινει στην έναρξη
της διαδικασιας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνια και ώρα που οριζεται από
τη σχετική διακήρυξη ή πρόοκληση. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο
μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται
στην υπηρεσια για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γινεται με την παρακάτω
διαδικασια:
α. Σε περιπτωση που ο διαγωνισμός γινεται με κριτήριο τη χαμηλώτερη μόνο τιμή,
αποσφραγιζεται μόνο ο κυριως φόκελλοςι μονογράφονται δε και σφραγιζονται από το
παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελλος
της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από
το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την
ημερομηνία και ώρα που οριζεται από τη διακήρυξη την πρόσκληση.
β. Σε περιπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη συμφερότερη προσφοράι
αποσφραγιζεται ο κυριως φάκελλος καθώς και ο φάκελλος της τεχνικής προσφοράς,
μονογράφονται δε και σφραγιζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και
τα στοιχεια της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο. Για την οικονομική προσφορά
ακολουθείται η ίδια παραπάνω διαδικασια της περίπτωσης (α) της παραγράφου αυτής.
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2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαινει στην
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προοφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που
υπέβαλαν, κατά διαγωνισμό, όταν πρόκειται για περισσότερους από ένα διαγωνισμούς, σε
πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
3. Αποσφράγιση των προσφορών γινεται στην περίπτωση ανοικτού διαγωνισμού δημόσια,
στην περιπτωση δε του κλειστού διαγωνισμού παρουσια μόνο αυτών που κλήθηκαν και
υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, τους οποιους καλεί το
αρμόδιο όργανο με βάση πινακα που του έχει παραδώσει η αρμόδια για την εκτέλεση της
προμήθειας υπηρεσία. Προσφορά που υποβλήθηκε από προμηθευτή που δεν
περιλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα της υπηρεσιας, δεν αποσφραγιζεται, αλλά
παραδιδεται στην υπηρεσια για επιστροφή.
4. Αυτοι που δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρισκονται στη διαδικασια
αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό
καθώς επισης και των τιμών που προσφέρθηκαν, στην περίπτωση που ο διαγωνισμός έγινε
με κριτήριο την χαμηλότερη μόνο τιμή.
5. Μετά την παραπάνω διαδικασια ο σχετικός φάκελλος του διαγωνισμού μαζι με τους
σφραγισμένους φακέλλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεια των προσφορώνι
παραδίδεται με απόδειξη σε υπάλληλο της υπηρεσιας που διενεργει τον διαγωνισμό. Οι
σφραγισμένοι φάκελλοι με τα οικονομικά στοιχεια των προσφορώνι μετά την ολοκλήρωση
της αξιολόγησης των λοιπών στοιχειων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές
κριθηκαν αποδεκτές, στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την
ημερομηνια και ώρα που οριζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση και όταν κριτήριο
κατακύρωσης ειναι η χαμηλότερη μόνο τιμή, ακολουθει σχετική ανακοινωση τιμών κατά τα
ανωτέρω. `Οσες προσφορές δεν κριθηκαν αποδεκτόις δεν αποσφραγίζονται, αλλά
επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών ειναι αρμόδιο και για την
αξιολόγησή τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με το οικονομικά στοιχεια των προσφορών
παραμένουν σ` αυτό.
`Αρθρο 20
Αξιολόγηση προσφορών
1. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία:
α. Οταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι μόνο η χαμηλότερη τιμή:
- Η συμφωνία της προσφοράς προς του όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης και της πρόσκλησης.
- Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους
διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό. Η
κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποιου η προσφορά ειναι αποδεκτή με
βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους,
που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την
αυτή ακριβώς τιμή και ειναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης και της πρόσκλησης.
β. `Οταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο ειναι η συμφερότερη προσφορά:
- Η τιμή.
- Ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
- Η ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Η τεχνική αξία και η αποδοτικότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης.
- Οι όροι πληρωμής.
- Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, όπου απαιτούνται.
- Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργιας ή διατήρησης.
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- Η εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του
προμηθευτή.
-Η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένει του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από τον
ενδιαφερόμενο φορέα.
- Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού.
- Η μεταφορά τεχνολογιας και τεχνογνωσίας.
- Η σχέση κόστους - αποδοτικκότητας ή και άλλα στοιχεία ανάλογα με τη φύση των υπό
προμήθεια υλικών ή και των ιδιαιτέρων αναγκών του φορέα.
- Κάθε άλλο στοιχείο, κατά την κρίση του φορέα, για τον οποιο προοριζονται τα υλικά. Η
κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης
και της πρόσκλησης προμηθευτή, του οποιου η προσφορά κριθηκε με τα παραπάνω
στοιχεια ως η πλέον συμφέρουσα. Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που κατά την
παραπάνω αξιολόγηση δινουν το αυτό αποτέλεσμα. Για την επιλογή της συμφερότερης
προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που ειναι αποδεκτές σύμφωνα με τους
καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις ορους και με
βάση την παρακάτω διαδικασια:
-Τα προαναφερόμενα στοιχεια εκτός από την τιμή, τους ορους πληρωμής καθώς και το
κόστος εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης, οπου απαιτείται, κατατάσσονται στις
ομάδες:
(1) Στοιχεια τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας, οπου περιλαμβάνονται η ποιότητά τους
με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, η τεχνική αξια και η αποδοτικότητά
τους με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, τα λειτουργικά και αισθητικά
χαρακτηριστικά του υλικού και η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς άλλο που
ήδη χρησιμοποιείται από τον ενδιαφερόμενο για την προμήθεια φορέα.
(2) Ο χρόνος παράδοσης, στοιχεια τεχνικής υποστήριξης εξυπηρέτηοης (SERVICE) και
ανταλλακτικών, όπου περιλαμβάνονται η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, η
εξηπηρέτηση (SERVICE) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή.
(3) Στοιχεια μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Σε περίπτωση που ο φορέας
εκτέλεσης επιλέγει εκτός των παραπάνω και άλλα στοιχεια, αυτά κατατάσσονται κατά
περίπτωση στις παραπάνω ομόδες.
- Για τις παραπάνω ομάδες οριζεται συντελεστής βαρύτητας, που μπορει να ανέρχεται μέχρι
ποσοστό επι τοις εκατόν 50, 30 και 30, για κάθε ομάδα αντιστοιχα. Το άρθροισμα των
ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100. - Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επι μέρους
στοιχεία των ομάδων. Η συνολική βαθμολογια κάθε ομάδας καθορίζεται σε 50 βαθμούς για
τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογια
αυτή αυξάνεται μέχρι βαθμούς 60 στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της
διακήρυξης. Η αύξηση στους 60 βαθμούς πρέπει να προκύπτει από αύξηση όλων των επι
μέρους στοιχειων της ομάδας. Η παραπάνω βαθμολογια μειώνεται μέχρι βαθμούς 40 στις
περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης υπό την
προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει ήδη κριθει ως αποδεκτή. Η μειωση στους 40 βαθμούς
πρέπει να προκύπτει από μειωση όλων των επι μέρους στοιχειων της ομάδας. Η συνολική
βαθμολογία κάθε ομάδας σταθμιζεται με τον συντελεστή βαρύτητας της ομάδας.
Συμφερότερη προσφορά ειναι εκεινη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο λόγο αθροισματος
των σταθμισμένων βαθμολογιών προς την ανηγμένη, οπου απαιτειται τιμή προσφοράς. Για
τη διαμόρφωση της ανηγμένης τιμής λαμβάνονται υπόψη η τιμή προσφοράς, το ποσοστό
προστασίας επαρχιακής βιομηχανιας το π000στό προτιμησης εγχώριας βιομηχανιας και
όταν από τη διακήρυξη καθορίζονται οι όροι πληρωμής και το κόστος εγκατάστασης
λειτουργίας και συνήρησης. Το ποσοστό προτιμησης επαρχιακής και εγχώριας βιομηχανιας
υπολογιζεται επι της τιμής προσφοράς. Από τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα υλικά
καθορίζονται τα στοιχεία που απαρτιζουν τις ομάδες, οι συντελεστές βαρύτητας και η
βαθμολογία των στοιχείων που αναφέρονται απαραιτητα στη διακήρυξη.

658

2. Τα ποσοστά προτίμησης εγχώριας βιομηχανίας για τη διαμόρφωση ανηγμένης τιμής δεν
λαμβάνεται υπόψη όταν πρόκειται για κοινοτικά προϊόντα.
3. Προσφορά που ειναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή ειναι υπό αιρεση, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη, μετά απο προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
4. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους ορους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Αντιθετα δεν αποβριπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλισεις
κρινονται ως επουσιώδεις.
5. Σε κάθε περιπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η δημαρχιακή επιτροπή ή το
κοινοτικό συμβούλιο η δε σχετική απόφαση υποβάλεται στο νομάρχη για έλεγχο
νομιμότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση της δημοπρασιας ειναι δυνατό να ληφθει και
μετά την πάροδο ισχύος ή των προσφορών και η σύμβαση να καταρτισθει έγκυρα, εάν
συμφωνεί και ο μειοδότης..
`Αρθρο 21
Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού
1. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο με
γνωμοδότησή του προς τη δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο ή, γιά τις
περιπτώσεις του τελευταιου εδαφίου της παραγράφου 2 και της παραγράφου 6 του
άρθρου 23 του παρόντος κανονισμού, το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητάς, που
αποφασίζουν σχετικά, μπορεί να προτείνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1797/88,
2000/91 και του παρόντος κανονισμού:
α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής που προσφέρει
ο προμηθευτής.
β. Ματαιωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή
μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
γ. Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη υπηρεσία για να προβει στην
πραγματοποιηση της προμήθειας, όταν έχει γινει κατακύρωση της προμήθειας, σύμφωνα
με την περίπτωση α της παραγράφου αυτής.
δ. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό,
μεταξύ περιοσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή την διενέργεια
κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν ειναι
διαιρετό ο προμηθευτής επιλέγεται με κλήρωση.
2. Στην περίπτωση που το αυτό, όπως στην παραπάνω παράγραφο, γνωμοδοτικό όργανο
γνωμοδοτει για:
α. ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση προμήθειας του
υλικού, για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής.
β. συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών, χωρις
τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ή της πρόσκλησης.
γ. Τελική ματαιωση της προμήθειας, τότε, τη σχετική απόφαση λαμβάνουν οι αναφερόμενες
στην παράγραφο 1 του παρόντος αρθρου αρχές, κατά περιπτωση.
`Αρθρο 22
Συνέχιση διαγωνισμού
1. `Οταν ο διαγωνισμός αποτύχει ή κριθει ασύμφορο το αποτέλεσμά του και η προμήθεια
κρινεται επειγουσαι ο διαγωνισμός μπορει να συνεχισθεί με την υποβολή νέων εγγράφων
κλειστών προσφορών από τους αρχικά συμμτέχοντες, οι οποιοι αξιολογήθηκαν, χωρίς
τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης.
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2. Για την συνέχιση του διαγωνισμού απαιτείται απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού
συμβουλιου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. Με την απόφαση αυτή καθοριζεται και η
ημερομηνια και ώρα της συνέχισης του διαγωνισμού, που γινεται ενώπιον του παραπάνω
οργάνου.
3. Η διαδικασία αυτή δεν εφαρμόζεται σε διαγωνισμούς προμηθειών των ο.τ.α., που
εμπιπτουν στις διατάξεις του π.δ. 105/89.
`Αρθρο 23
Διαδικασια με διαπραγμάτευση ή απευθειας ανάθεση - πρόχειρος διαγωνισμός
1. Προμήθεια με "διαδικασια μέσω διαπραγμάτευσης" ή απευθείας ανάθεση" μπορει να
γινει εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις των
εδαφιων β και γ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού και της
παραγράφου 20 του άρθρου 3 του ν. 1797/1988. Ειδικότερα η περιπτωση του εδαφιου '28ζ)
της παρ. 20 του άρθρου 3 του ν. 1797/1988 δεν εφαρμόζεται προκειμενου για προμήθειες
που εμπίπτουν στις διατάξεις του π.δ. 105/1989.
2. Προκειμένου να διενεργηθει προμήθεια με διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης ή με
απευθειας ανάθεση απαιτειται απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλιου το
οποιο επιλέγει και τον προμηθευτή, αφού προηγηθει γνωμοδότηση του αρμοδιου για την
αξιολόγηση οργάνου. Η απόφαση πρέπει να αιτιολογείται δεόντως, με ρητή αναφορά στις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου που
οδήγησαν στην προσφυγή σ` αυτή τη διαδικασια και να αναφέρονται, πέραν των στοιχειων
(ονομασία και ταχυδρομική διεύθυνση) της αναθέτουσας αρχής, η αξια, η ποσότητα και η
φύση των αγοραζομένων εμπορευμάτων, ο αριθμός των αιτήσεων συμμετοχής (σε
περιπτωση αποτυχόντος διαγωνισμού), ο αριθμός των υποψηφιων που κα λούνται να
υποβάλουν προσφορά, ενδεχομένως δε, ο αριθμός των υποψηφιων που δεν προκριθηκαν
και οι λόγοι απόρριψης της υποψηφιότητάς τους. Η απόφαση αυτή υπόκειται σε έλεγχο
νομιμότητας από το νομάρχη. Εάν η πρας εκτέλεση προμήθεια ειναι δαπάνης ίσης ή
μεγαλυτέρας των 200.000 ΕCU, η απόφασης της αναθέτουσας αρχής ή τα κυριότερα σημεια
της διαβιβάζονται στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με φροντιδα της
αναθέτουσας αρχής, εφόσον ήθελαν ζητηθούν από την Επιτροπή. Σε περιπτωση που η
απευθειας ανάθεση αφορά προμήθεια ή δαπάνη της οποιας δεν υπερβαινει κατά είδος, σε
ετήσια βάση, το ποσό των επτακοσιων πενήντα χιλιάδων (750.000) δραχμών
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή εκεινο που οριζεται στην περιπτωση θ της παραγράφου
20 του ν. 1797/1988 όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, απο. Γήμαρχος ή ο πρόεδρος της
κοινότητας, μετά προηγούμενη γνώμη του αρμοδιου για την αξιολόγηση οργάνου.
3. Σε περιπτωση που πριν από την απευθειας ανάθεση ματαιωθηκαν τα αποτελέσματα
διαγωνισμού, οι παραπάνω αποφάσεις υποκαθιστανται από την απόφαση της περιπτωσης
(α) της παραγράφου 2 του αρθρου 21 του παρόντος κανονισμού, με ανάλογη εφαρμογή των
ανωτέρω.
4. Προμήθεια με απρόχειρο διαγωνισμό" μπορει να γινει, έπειτα από απόφαση του
δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας περι της διενέργειάς του, εφόσον η
προϋπολογιζομένη οξια της προμηθειας δεν υπερβαινει το ποσό των 2.000.000 δραχμών
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή εκεινο που οριζεται από τις διατάξεις του δευτέρου
εδαφίου της παραγράφου 16 του άρθρου 3 του ν. 1797/1988 όπως αυτές κάθε φορό
ισχύουν.
5. Κατά τον πρόχειρο διαγωνισμό δεν ισχύουν οι όροι του ανοικτού ή κλειστού
διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός διενεργειται με συνοπτική διαδικασιαι φανερός ή με
σφραγισμένες προσφορές, ενώπιον της επιτροπής της παραγράφου 3 του αρθρου 46 του
παρόντος κανονισμού, αφού προηγηθει δημοσιευση της περίληψης της διακηρύξεως σε μια
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ημερήσια ή εβδομαδιαια εφημεριδα, τοπική ή της έδρας του νομού, πέντε τουλάχιστον
ημέρες πριν από την διενέργειά του.
6. Για την έγκριση του αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού αποφασίζει ο δήμαρχος
ή ο πρόεδρος της κοινότητας, μετά προηγούμενη γνώμη του αρμοδιου για την αξιολόγηση
οργάνου.
`Αρθρο 24
Ανακοινωση κατακύρωσης - ανάθεσης
1. Στον προμηθευτή στον οποιο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας αποστέλλεται
σχετική ανακοινωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεια:
α. Το ειδος.
β. Την ποσότητα.
γ. Την τιμή.
δ. Τον φορέα για τον οποιο προοριζεται το υλικό.
ε. Τη συμφωνια της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της
πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων.
στ. Τα στοιχεια της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα
στοιχεια της απόφασης αυτής, ειναι ακυρη.
ζ. Την προθεσμια υπογραφής της σύμβασης.
2. Με την ανακοινωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης
που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
3. Ο προμηθευτής στον οποιο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να
προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνια κοινοποίησης της ανακοινωσης,
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση
καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορει να προσέλθει για την υπογραφή της
σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνια κοινοποιησης της
ανακοίνωσης. Στην περιπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχιζει να
υπολογιζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνια κοινοποιησης της ανακοινωσης.
Τούτο δεν ισχύει στην περιπτωση που ο χρόνος παρόδοσης των υλικών αρχιζει να
υπολογιζεται από την ημερομηνια αναγγελίας της σχετικής πιστωσης. Εφόσον η σύμβαση
υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμιας των 10 ημερών που αναφέρεται
παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογιζεται από την ημερομηνια υπογραφής
της σύμβασης.
4. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γινεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοινωση
απευθύνεται στον εκπρόοωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντιθετη δε περιπτωση
στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην
περιπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γινει με άνοιγμα πιστωσης, η
εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορει να κατατεθει στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος
στο εξωτερικό, η δε εγγύηση ουμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την
κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
5. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοινωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλιου
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34
και 35 του παρόντος.
`Αρθρο 25
Συμβάσεις
1. Μετά την ανακοινωση κατακύρωσης ή ανάθεσης καταρτίζεται από την υπηρεσια η
σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
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2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και όσων αναφέρονται στην
επόμενη παράγραφο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεια της προμήθειας και τουλάχιστον τα
εξής:
α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης.
β) Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ) Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.
δ) Την τιμή.
ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.
στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.
ζ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
η) Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
θ) Τον τρόπο επιλυσης των τυχόν διαφορών.
ι) Τον τρόπο πληρωμής.
ια) Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται
αναπροσαρμογή.
ιβ) Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
ιγ) την παραλαβή αυτών.
3. Η σύμβαση για διενέργεια της προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους ορους της
διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο
ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποια συμφωνει ο ανάδοχος.
Η σύμβαση δεν μπορει να περιέχει ορους αντιθετους με τα παραπάνω στοιχεια. Η σύμβαση
υπογράφεται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινάτητας.
4. Η σύμβαση τροποποιειται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου.
5. Η σύμβαση θεωρειται ότι εκτελέσθηκε όταν:
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περιπτωση
διαιρετού υλικού, υπολειπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρινεται από το αρμόδιο
όργανο ως ασήμαντο.
β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ) `Εγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα
από τη σύμβαση.
`Αρθρο 26
Εγγυήσεις.
1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
α) Η εγγύηση αυτή εκδιδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχει σε ποσοστό
5%, επι της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσια δαπάνης, εκτός εάν οριζεται
διαφορετικό ποσοστό στη διακήρυξη ή την πρόσκληση. Το ποσοστό αυτό μειώνεται στο
μισό όταν η προσφορά υποβάλλεται από ΜΜΕ ή τις ενώσεις τους, παραγωγικούς αστικούς
συνεταιρισμούς ή τις ενώσεις τους, ενώσεις ΜΜΕ και παραγωγικούς αστικούς
συνεταιρισμούς καθώς και ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από ΜΜΕ. Το ίδιο
ισχύει και όταν η προσφορά υποβάλλεται από ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται
από ΜΜΕ ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις
του εσωτερικού ή του εξωτερικού, ειτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική
δραστηριότητα με την προύπόθεση ότι οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή
τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από
το 50 % της τιμής προσφοράς. Στην περιπτωση αυτή απαιτειται η προσκόμιση μαζι με την
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προσφορά ή μέσα σε 15 ημέρες, το αργότερο από την ημερομηνια διενέργειας του
διαγωνισμού πιστοποιητικού σκοπιμότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ.
β) `Οταν ο διαγωνισμός αφορά διάφορα υλικά και επιτρέπεται από τη διακήρυξη ή
προσφορά μερικών από αυτά, γινεται δεκτή προσφορά και στην περιπτωση που η εγγύηση
δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξιας όλων των προσφερομένων υλικών, αρκει
αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξια του ελάχιστου αριθμού υλικών που
προβλέπεται από τη διακήρυξη, η δε κατακύρωση περιοριζεται στα υλικά που καλύπτονται
από την εγγύηση.
γ) Προσφορά, της οποιας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξια,
μπορει να γινει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολειπεται μέχρι ποσοστό 5%.
δ) Εγγύηση μπορει να ζητηθει στον πρόχειρο διαγωνισμό, καθώς και στην περιπτωση
προμήθειας με τη διαδικασια της απ` ευθειας ανάθεσης.
ε) Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποιο κατακυρώθηκε ή
ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης
καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι
εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοινωσης της κατακύρωσης ή της
ανάθεσης.
στ) Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδιδει και το τύπο που περιβάλλονται,
πρέπει απαραιτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
(1) Την ημερομηνία έκδοσης.
(2) Τον εκδότη.
(3) Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοικησης προς τον οποιο απευθύνεται.
(4) Τον αριθμό της εγγύησης.
(5) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
(6) Την πλήρη επωνυμια και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποιου εκδιδεται η
εγγύηση.
(7) Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνια διαγωνισμού.
(8) `Οτι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτειται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.
(9) `Οτι το ποσόν της εγγύησης τηρειται στην διάθεση του ο.τ.α. που διενεργει τον
διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρις καμια από μέρος του εκδότη
αντιρρηση ή ένσταση και χωρις να ερευνηθει το βάσιμο ή μη της απαιτησης, μέσα σε τρεις
(3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
(10) `Οτι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
(11 ) Την ημερομηνια λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ
τουλάχιστον επι ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.
(12) `Οτι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβει στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσιας του ο.τ.α. που διενεργει τον
διαγωνισμό. Το σχετικό αιτημα πρέπει να γινει πριν από την ημερομηνια λήξης της
εγγύησης.
ζ) Προσφορές χωρις εγγύηση ή χωρις την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση,
απορριπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
α) Ο προμηθευτής στον οποιο έγινε η κατοκύρωση ή η απευθειας ανάθεση, υποχρεούται να
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποιας
αντιστοιχει σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξιας, χωρις τον Φ.Π.Α., εκτός αν
οριζεται διαφορετικά στη διακήρυξη ή την πρόοκληση.
β) Εγγύηση απαιτειται και στην περιπτωση ανάθεσης μετά από πρόχειρο διαγωνισμό.
γ) Η εγγύηση κατατιθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
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δ) Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται,
πρέπει απαραιτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
(1 ) Την ημερομηνια έκδοσης.
(2) Τον εκδότη.
(3) Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοικησης προς τον οποιο απευθύνεται.
(4) Τον αριθμό της εγγύησης.
(5) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
(6) Την πλήρη επωνυμια και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποιου εκδιδεται η
εγγύηση.
(7) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά.
(8) `Οτι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτειται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.
(9) `Οτι το ποσόν της εγγύησης τηρειται στην διάθεση του ο.τ.α. που έχει συνάψει τη
σύμβαση και ότι θα καταβληθει ολικά ή μερικά χωρις καμια από μιιρος του εκδότη
αντιρρηση ή ένσταση και χωρις να ερευνηθει το βάσιμο ή μη της απαιτησης, μέσα σε τρεις
(3) ημέρες από της απλής εγγραφης ειδοποιησης.
(10) Οτι σε περιπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
(11) Την ημερομηνια λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει
να ειναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που
με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά, πλέον δύο (2)
μήνες.
(12) `ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσιας του ο.τ.α. που διενεργει το
διαγωνισμό. Το σχετικό αιτημα πρέπει να γινει πριν από την ημερομηνια λήξης της
εγγύησης.
ε) Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού
και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήοεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε
περιπτωση που το υλικό ειναι διαιρετό και η παράδοση γινεται σύμφωνα με τη σύμβαση,
τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, κατά ποσό που αναλογει στην αξια του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε
οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γινεται μετά την
αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
3. Εγγύηση προκαταβολής.
α) Με την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον προβλέπεται από αυτή χορηγειται στον
προμηθευτή προκαταβολή σε ποσοστό μέχρι 50 % της συνολικής συμβατικής αξιας, χωρις
Φ.Π.Α. Υπέρβαση του παραπάνω ποσοστού επιτρέπεται μόνο μετά από κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Εμποριου. Η προκαταβολή χορηγειται με κατάθεση ισόποσης
εγγύησης που θα περιλαμβάνει και όρο ότι καλύπτει και την καταβολή τόκων επι του ποσού
της προκαταβολής, σε περιπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή μη παράδοσης υλικού.
β) Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδιδει και τον τύπο που περιβάλλονται,
πρέπει απαραιτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
(1) Την ημερομηνια έκδοσης.
(2) Τον εκδότη.
(3) Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοικησης προς τον οποιο απευθύνεται.
(4) Τον αριθμό της εγγύησης.
(5) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση και με τη ρήτρα ότι καλύπτονται και τόκοι σύμφωνα
με τα οριζόμενα στα άρθρα 33 και 35 του παρόντος.
(6) Την πλήρη επωνυμια και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποιου εκδιδεται η
εγγύηση.
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(7) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά.
(8) `Οτι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτειται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.
(9) `Οτι το ποσό της εγγύησης τηρειται στη διάθεση του ο.τ.α. που έχει συνάψει τη σύμβαση
και ότι θα καταβληθει ολικά ή μερικά χωρις καμια από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή
ιιγσταση και χωρις να ερευνηθει το βάσιμο ή μη της απαιτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες
από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
(1Ο) `Οτι σε περιπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό των τόκων υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
(11 ) Την ημερομηνια λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει
να ειναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που
με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά, πλέον δύο (2)
μήνες.
(12) `Οτι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσιας του ο.τ.α. που έχει συνάιμει τη
σύμβαση.
γ) Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού
και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε
περιπτωση που το υλικό ειναι διαιρετό και η παράδοση γινεται, σύμφωνα με τη σύμβαση,
τμηματικά, η εγγύηοη αποδεσμεύεται σταδιακά κατά ποσό που αναλογεί στην αξια του
μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή
αποδέσμευση γινεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων
και του εκπρόθεσμου.
4. Στην περιπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
5. Στις περιπτώσεις που από τη διακήρυξη προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργιας ή
διατήρησης, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει χρηματική εγγύηση, πριν από την
έναρξη του χρόνου καλής λειτουργιας ή διατήρησης, η αξια της οποιας καθοριζεται στη
διακήρυξη. Η εγγύηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει ορους όπως εκεινοι της εγγύησης
καλής εκτέλεσης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να ειναι μεγαλύτερος από το
συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργιας ή διατήρησης κατά τρεις (3) μήνες.
6. Οι εγγυήσεις εκδιδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της ΕΟΚ και εχουν σύμφωνα με τη νομοθεσια των
κρατών μελών αυτό το δικαιωμα, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους εις την
Ελληνική.
7. `Εντοκα γραμμάτια δημοσιου.
α) Οι τιτλοι των εντόκων γραμματιων του δημοσιου γινονται δεκτοι στην ονομαστική τους
αξια, ως εγγύηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς.
β) Σε περιπτωση που συντρέξουν οι οριζόμενες από τον παρόντα κανονισμό περιπτώσεις
κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, γινεται εκποιηση των εντόκων γραμματιων του
δημοσιου στην αξια που αντιπροσωπεύουν κατά το χρόνο της εκποιησής τους.
γ) Η επιστροφή των εντόκων γραμματιων του δημοσιου γινεται με παραλαβή τούτων από το
δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού
παραλαβής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ`
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
`Αρθρο 27
Χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης υλικών.
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1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδιδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον
τρόπο που οριζει η σύμβαση.
2. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορει με απόφαση του δημοτικού ή του
κοινοτικού συμβουλιου, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παρατεινεται
μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αιτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περιπτωση που ο συμβατικός
χρόνος φόρτωσης - παράδοσης δεν ειναι μεγαλύτερος από 30 ημερολογιακές ημέρες,
μπορει με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλιου ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου οργάνου να παρατεινεται μέχρι το 1/2 αυτού. Το χρονικό διάστημα από την
υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν
μπορει να ειναι μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την
επιτροπή παραλαβής, μέχρι την Δκδοση της απόφασης σχετικά με αιτηθεισα παράταση,
σχετα εάν το αιτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο προμηθευτής κηρύσσεται
έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης και δεν
υποβλήθηκε έγκαιρα αιτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθεις κατά τα ανωτέρω
χρόνος, χωρις ια παραδώσει το υλικό.
3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιει την υπηρεσία, που εκτελει την προμήθεια, την
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνια που
προτιθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωριτερα.
4. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο προμηθευτής
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσια αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της
αποθήκης, στο οποιο να αναφέρονται η ημερομηνια προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και
ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποιας προσκομίστηκε.
5. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορε με απόφαση του δημοτικού ή του
κοινοτικού συμβουλιου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να μετατίθεται.
Μετάθεση γινεται σε περιπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική
αδυναμια εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που
συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βια. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού
χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
`Αρθρο 28
Παραλαβή υλικών.
1. Η παραλαβή των υλικών γινεται από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τον τρόπο και
κατά το χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση. Η επιτροπή συγκροτειται, για τη συγκεκριμένη
κάθε φορά προμήθεια, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλιου και σ` αυτήν
οριζεται και ο πρόεδρός της.
2. Η επιτροπή αποτελειται από τρεις υπαλλήλους του δήμου ή της κοινότητας. Εφόσον
απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την
αντιστοιχη ειδικότητα. Σε περιπτωση αιτιολογημένης αδυναμιας για την ουμπλήρωση ή και
την συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής, ο δήμος ή η κοινότητα μπορει να ζητήσει από
άλλον ο.τ.α. τη διάθεση για το σκοπό αυτό υπαλλήλου ή υπαλλήλων του. Σε περιπτωση που
δεν ειναι δυνατή η διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων από άλλον ο.τ.α., την επιτροπή
συγκροτει ο νομάρχης, ως ανωτέρω, μετά από αιτηση του ενδιαφερόμενου δήμου ή της
κοινότητας, εκ των υπαλλήλων των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα που υπηρετούν στο
νομό. Εάν ο νομάρχης αναφέρει ότι αδυνατει να συμπληρώσει την επιτροπή από
υπαλλήλους που υπηρετούν στο νομό, τα ελλειποντα μέρη ορίζονται με απόφαση του
Υπουργού των Εσωτερικών από υπαλλήλους και άλλων φορέων του δημόσιου τομέα.
3. Κατά τη διαδικασια παραλαβής των προϊόντων καλείται να παραστει, εφόσον το
επιθυμει, ο προμηθευτής και διενεργειται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Εφόσον δεν
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οριζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο ποιοτικός έλεγχος διενεργειται με ένα ή με ολους
τους παρακάτω τρόπους, ανάλογα με το υλικό:
α) Με μακροσκοπικό έλεγχο.
β) Με χημική ή μηχανική εξέταση.
γ) Με πρακτική δοκιμασια.
4. Σε περιπτωση που η σύμβαση προβλέπει ότι παραλαβή γινεται μετά το μακροσκοπικό
έλεγχο, αφού αυτός διενεργηθει, συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή
απόρριψης. Σε περιπτωση που η σύμβαση προβλέπει ότι η παραλαβή γινεται μετά και από
άλλο ή αλλους ελέγχους πέραν του μακροσκοπικού, που δεν μπορούν να γινουν από την
επιτροπή παραλαβής ή με τα μέσα ελέγχου που διαθέτει ο δήμος ή η κοινότητα,
ουντόσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής από την επιτροπή παραλαβής μετά από
το μακροσκοπικό έλεγχο και τους τυχόν άλλους ελέγχους που γινονται. Το οριστικό
πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης συντάσσεται μετά την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων.
5. Σε περιπτωση ιιγστασης του προμηθευτή, διαφωνιας μέλους της επιτροπής παραλαβής ή
σε περιπτωση που το υλικό παρουσιάζει παρεκκλισεις από τους ορους της σύμβασης αλλά
ενδέχεται να μπορει να χρησιμοποιηθει, δεν συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο, αλλά το
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής ή απόρριψης, στο οποιο εκτιθενται οι λόγοι
απόρριψης, οι τυχόν ενστάσεις ή επιφυλάξεις και οι γνωματεύσεις, τιθεται υπόψη του
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλιου. Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο πριν αποφασισει
οριστικά, μπορει να ζητήσει να εξετασθει το προϊόν από δευτεροβάθμια επιτροπή
παραλαβής ή να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου από κρατικά ή πανεπιστημιακά εργαστήρια.
6. Σε περιπτωση που ο έλεγχος από δευτεροβάθμια επιτροπή ή από κρατικά ή
πανεπιστημιακά εργαστήρια γίνεται μετά από ένσταση του προμηθευτή τα τυχόν έξοδα
βαρύνουν αυτόν, διαφορετικά βαρύνουν τον φορέα της προμηθειας.
7. Μετά την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλιου επι των περιπτώσεων της
παρ. 5 του παρόντος συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης από την
αρμόδια πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής ή από τη δευτεροβάθμια, αν συγκροτήθηκε
τέτοια.
8. Το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής εγκρίνεται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο.
Σε περιπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από
την ημερομηνια υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στο δήμο ή την
κοινότητα και δεν έχει ληφθει σχετική απόφαση του ο.τ.α. για την έγκριση ή την απόρριψή
του, θεωρειται ότι η παραλαβή αυτή έχει συντελεσθεί αυτοδικαια.
9. Τα πιστοποιητικά παραλαβής ή απόρριψης κοινοποιούνται με απόδειξη στον
προμηθευτή.
10. Η δευτεροβάθμια επιτροπή συγκροτειται από το νομάρχη ύστερα από αιτηση του
ενδιαφερομένου ο.τ.α. και αποτελειται από έναν υπάλληλο του δήμου ή της κοινότητας που
ενεργει την προμήθεια και δύο υπαλλήλους εκ των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα του
νομού καταλλήλου ειδικότητας. Εάν ο νομάρχης αναφέρει ότι αδυνατει να συγκροτήσει ή
να συμπληρώσει την ανωτέρω επιτροπή, εφαρμόζεται αναλόγως η περιπτωση του
τελευταιου εδαφιου της παραγράφου 2 του παρόντος αρθρου. Τα μέλη της επιτροπής
αυτής δεν μπορούν να ειναι και μέλη της πρωτοβάθμιας επιτροπής της αυτής προμήθειας.
Καθήκοντα προέδρου της δευτεροβάθμιας επιτροπής ασκεί ο κατά βαθμό ανώτερος
υπάλληλος και επι ισοβάθμων ο αρχαιότερος.
11. Τα μέλη των επιτροπών παραλαβής υποχρεούνται να λάβουν μέρος σ` αυτήν, σε
περιπτωση δε διαφωνιας διατυπώνουν αυτήν επι του πρωτοκόλλου παραλαβής και δεν
δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή του πρωτοκόλλου ή να διατυπώσουν ιδιαιτέρως τη
διαφωνια τους.
`Αρθρο 29
Χρόνος παραλαβής υλικών.
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1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.
2. Σε περιπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και αλλους
ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια την επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργούνται
από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμαστήρια) που ανήκουν στον φορέα, ο
συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχιζει από την ημερομηνια πραγματικής προσκόμισης του
υλικού. Σε περιπτωση που η σύμβαση προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέταση και
αλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στον φορέα, ο
συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχιζει από την ημερομηνια πραγμοτικής προσκόμισης του
υλικού χωρις να υπολογιζεται σι αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των
δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποιηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην
επιτροπή. Εφόσον ο προμηθευτής δεν τηρήσει την υποχρέωση της παραγράφου 3, του
αρθρου 27 του παρόντος ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχιζει από την ημερομηνια που
η επιτροπή παραλαβής ειναι σε θέση να προβει στη διαδικασια παραλαβής.
3. Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν
πραγματοποιηθει από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση
χρόνο θεωρειται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδικαια, τότε και μόνον τότε εφόσον
παρέλθουν 30 ημέρες μετα από ειδική όχληση του προμηθευτή και δεν διενεργηθει η
σχετική παραλαβή εντός της προθεσμιας αυτής, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του
ο.τ.α. και εκδιδεται προς τούτο σχετική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλιου
με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσια που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό
προσκόμισης τούτων. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδιδει δελτιο
εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλια της προκειμένου να πραγματοποιηθει η
πληρωμή του προμηθευτή. Στην περιπτωση του δεύτερου εδαφιου της παραγράφου 8 του
προηγούμενου αρθρου δεν απαιτειται να ληφθει τέτοια απόφαση.
4. Ανεξάρτητα από την κατά τα ανωτέρω, αυτοδικαιη παραλαβή και την πληρωμή του
προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή
που συγκροτειται με απόφαση του Νομάρχη με ανάλογη εφαρμογή των αναφερομένων
στην παράγραφο 10 του αρθρου 28 του παρόντος κανονισμού, στην οποια δεν μπορει να
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποιησε την
παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο και όταν:
α) Το υλικό κρινεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει
σύμφωνα με τα ισχύοντα, άλλως υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.
β) Το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, κρινεται όμως
παραληπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβει στην αποκατάσταση τούτων, εφόσον
ειναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχει σε έκπτωση επι της συμβατικής
τιμής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή με έκπτωση. Για τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις
εκδίδεται απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η
παραπάνω επιτροπή ελέγχου της παραγράφου αυτής προβαινει σε όλες τις αναγκαιες
διαδικασιες που προβλέπονται από τη σύμβαση για την παραλαβή και συντάσσει σχετικό
πρωτόκολλο ελέγχου. Τα τυχόν έξοδα βαρύνουν τον φορέα για τον οποιο προοριζονται τα
υλικά. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν
λαμβάνεται υπόψη.
`Αρθρο 30
Ναύλωση. - Ασφάλιση.
1. Στην περιπτωση που η προμήθεια πραγματοποιειται με τον όρο παράδοσης FOB-FOT, η
εκλογή του μεταφορικού μέσου γινεται με μέριμνα και δαπάνη του αγοραστή. Ο
προμηθευτής μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να ζητήσει από τον αγοραστή
έγγραφες οδηγιες σχετικά με τη μεταφορά του υλικού. Στις άλλες περιπτώσεις η εκλογή του
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μεταφορικού μέσου γινεται με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή με τους εξής
περιορισμούς:
α) Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση σε ενδιάμεσους σταθμούς ή λιμάνια, χωρις ειδική
έγκριση του αγοραστή.
β) Εφόσον το μεταφορικό μέσο ειναι πλοιο, τούτο υπόκειται στους ορους και συμφωνιες της
CLASSIFICATION CLAUSES. Επίσης η φόρτωση γινεται μέσα στα κύτη και όχι στο κατάστρωμα
του πλοιου, εκτός των περιπτώσεων εκεινων που δοθει ειδική άδεια από τον αγοραστή.
Τυχόν επασφάλιστρα λόγω ηλικιας του πλοιου, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτια, βαρύνουν
τον προμηθευτή, όταν η προμήθεια γινεται με τον όρο παράβοσης CIF.
2. Στην περιπτωση που η προμήθεια πραγματοποιειται με όρο ότι η ασφάλιση γινεται με
μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, αυτή ανατιθεται σε ασφαλιστική εταιρεία και
καλύπτει κινδύνους επιλογής του αγοραστή, ανάλογα με τη φύση του εμπορεύματος, τα
περιστατικά του ταξιδιου, τη ουσκευασια και λοιπούς συναφεις παράγοντες, οι οποιοι θα
οριζονται στη σχετική σύμβαση. Εκτός από τους παραπάνω κινδύνους, καλύπτονται και
κινδυνοι όπως πολέμου, απεργιών, στάσεων, πολιτικών ταραχών, όπως αυτοί οριζονται στις
ρήτρες του ινστιτούτου των ασφαλιστών Λονδινου που ισχύουν κάθε φορά.
3. Σε όλες τις περιπτώσεις ασφαλισεων η έναρξη και η λήξη των ασφαλιζομένων κινδύνων
μεταφοράς θα γινεται σύμφωνα με την ρήτρα από αποθήκη σε αποθήκη (WAREHOUSE TO
WAREHOUSE) περιλαμβανομένης και της παραμονής των εμπορευμάτων στους
τελωνειακούς χώρους ή άλλες αποθήκες TRANSITO του τόπου προορισμού των υλικών, για
45 ημέρες από την αφιξή τους.
4. Η αοφάλιση καλύπτει την αξια CIF του εμπορεύματος πλέον 5%.
Άρθρο 31
Ανακοινωση φόρτωσης.
1. Ο προμηθευτής αμέσως μετά την φόρτωση των υλικών, υποχρεούται να γνωστοποιήσει
στον αγοραστή, με τηλεγράφημα ή τηλετύπημα, τα στοιχεια φόρτωσης στα οποια να
περιλαμβάνονται τουλάχιστον:
α) Ο αριθμός της σύμβασης και της σχετικής πιστωσης της Τράπεζας της Ελλάδος, αν
υπάρχει.
β) Σε περιπτωση που η μεταφορά γινεται με πλοιο, το όνομα του πλοιου, η εθνικότητά του
και η σημαια του.
γ) Ο αριθμός των κιβωτιων, τα επ` αυτών σημεια και αριθμοι, καθώς και η φορτωθεισα
ποσότητα και το βάρος (μικτό - καθαρό).
δ) Η ημερομηνια φόρτωσης.
ε) Η πιθανή ημερομηνια άφιξης του μεταφορικού μέσου στον τόπο προορισμού.
2. Εάν ο προμηθευτής παραλείψει ή καθυστερήσει να αποστειλει το παραπάνω
τηλεγράφημα ή τηλετύπημα, βαρύνεται με τυχόν έξοδα υπερημεριών και παραμονής σε
τελωνειακούς χώρους ή χώρους TRANSITO των συμβατικών υλικών, από την επομένη της
άφιξης του μεταφορικού μέσου μέχρι την παραλαβή τους.
`Αρθρο 32
Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό.
1. `Οταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό πριν από την φόρτωση τούτων ή κατά το
στάδιο κατασκευής τους, ο αγοραστής μπορει να αναθέσει, με δαπάνες του και σύμφωνα
με τις κειμενες διατάξεις περι κρατικών προμηθειών, τον ποιοτικό και πο σοτικό έλεγχο σε
διεθνές γραφειο ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, η οριστική παραλαβή του υλικού γινεται
στην Ελλάδα από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη
σύμβαση και τις κειμενες διατάξεις. Εάν τα αποτελέσματα του ελέγχου της επιτροπής
παραλαβής διαφέρουν από εκεινα του διεθνούς γραφειου ελέγχου το γραφειο τούτο
υποχρεούται να καλύψει κάθε σχετική ζημια που προέκυψε για τον ο.τ.α.

669

2. `Εναντι του διεθνούς γραφειου ελέγχου ο προμηθευτής έχει τις εξής υποχρεώσεις:
α) Να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και εργατοτεχνικό προσωπικό για μετακινηση,
μετατόπιση, στοιβασια κ.λπ. του προς έλεγχο υλικού.
β) Να διαθέτει για την εξακριβωση της ποιότητας του προς έλεγχο υλικού όσα τεχνικά μιισα
έχει στη διάθεσή του.
γ) Να έχει συγκεντρωμένα τα υλικά στην ίδια πόλη ή τοποθεσία, άλλως βαρύνεται με τα
πρόσθετα έξοδα του ελέγχου.
δ) Να ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του διεθνούς γραφείου ελέγχου, σχετικά με την
πορεία εκτέλεσης της παραγγελίας.
ε) Σε περιπτωση απόρριψης των υλικών από το διεθνές γραφειο ελέγχου, ο προμηθευτής
βαρύνεται με τα έξοδα που θα προκύψουν από τον απαιτούμενο δεύτερο έλεγχο ή
ελέγχους.
3. Εάν δεν προσέλθει έγκαιρα το διεθνές γραφειο ελέγχου για τον έλεγχο του υλικού, ο
προμηθευτής υποχρεούται να απευθυνθει στην αρμόδια υπηρεσια που εκτελει την
προμήθεια, για να προβει στις απαραιτητες ενέργειες.
4. Η αξια των δειγμάτων και αντιδείγμάτων του υλικού, όπου τούτο απαιτειται, κατά τον
έλεγχο στο εξωτερικό, βαρύνει τον προμηθευτή.
5. Το διεθνές γραφειο ελέγχου υποχρεούται:
α) Σε περιπτωση που διαπιστωθει κατά τον έλεγχο ότι το υλικό δεν ανταποκρινεται στις
απαιτήσεις της σύμβασης, να μην εκδώσει το πιστοποιητικό ελέγχου, αλλά να ενημερώσει
αμέσως τον αγοραστή προκειμένου να λάβει οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειές του.
β) Να αποκαταστήοει κάθε ζημια που θα προκύψει σε βάρος του αγοραστή από
καθυστέρησης έκδοσης του πιστοποιητικού ελέγχου, ή από έκδοση πιστοποιητικού με
εσφαλμιιγα στοιχεια.
6. Ο αγοραστής αντί να αναθέσει τον έλεγχο σε διεθνές γραφειο ελέγχου, μπορει να
αποστειλει επιτροπή από εξειδικευμένους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, για τη
διενέργεια του ελέγχου στο εξωτερικό. Στην περιπτωση αυτή η επιτροπή συντάσσει και
υποβάλλει στον αγοραστή πρακτικό του διενεργηθέντος ελέγχου. Οι υποχρεώσεις του
προμηθευτή έναντι της επιτροπής ειναι οι ίδιες με εκεινες προς το διεθνές γραφειο
ελέγχου.
`Αρθρο 33
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση - παράδοση
1. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί - παραδοθει ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου
της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος, επιβάλλονται,
εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περιπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που
υπολογιζεται ως εξής:
α. Για καθυστέρηση που περιοριζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαινει το 1/2 του
μέγιστου προβλεπόμενου, από το άρθρο 27 του παρόντος χρόνου παράτασης, 2,5% επι της
συμβατικής αξιας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό
του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.
β. Για καθυστέρηση που υπερβαινει το παραπάνω 1/2, 5% επι της συμβατικής αξιας της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2. Τα παραπάνω, κατά περιπτωση, ποσοστά προστιμων υπολογίζονται επι της συμβατικής
αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που τα υλικά
που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογιζεται επι της συμβατικής αξιας της
συνολικής ποσότητας αυτών.
3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ` αυτόν η
δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας
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εις βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο
με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνια παράδοσης μέσα
στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην
προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικό, ο διαγωνισμός ή τα
αποτελέσματα αυτού, ματαιώνονται, με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού
συμβουλιου ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.
4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρηοης φόρτωσης - παράδοσης ή
αντικατάστασης, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλιου ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν
του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποιο δεν ευθύνεται ο
προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
5. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα
ανωτέρω πρόστιμο, καταλογιζεται σε βάρος του και τόκος επι του ποσού της προκαταβολής,
που υπολογιζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου
παράδοσης, μέχρι της προσκόμισης του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου από δικαιοπραξια.
6. Η εισπραξη του προστιμου και των τόκων επι της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση
από το λαβειν του προμηθευτή ή σε περιπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση
ιςατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, αντιστοιχα, εφόσον ο
προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
7. Σε περιπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε
όλα τα μιιλη της ένωσης.
`Αρθρο 34
Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση
1. Σε περιπτωση οριστικής απόρριψης των υλικών ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής
ποσότητας, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλιου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορει να εγκρινεται αντικατάστασή τους με άλλα
που να ειναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμια που οριζεται
από την απόφαση αυτή. Η προθεσμια αυτή, δεν μπορει να ειναι μεγαλύτερη του ¼ του
συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο ουμβατικός χρόνος δεν ειναι
μεγαλύτερος των 30 ημερών, σε περιπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του,
ο δε προμηθευτής θεωρειται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω
εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που
απορριφθηκαν μέσα στην προθεσμια που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός
χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την
απόφαση του πρώτου εδαφιου του παρόντος αρθρου καθοριζεται προθεσμια 20 ημερών
από την εκδοσή της για την επιστροφή των απορριφθέντων υλικών και την παραλαβή τους
από τον προμηθευτή. Εάν η παραλαβή αυτή γίνει μετά την παρέλευση των 5 πρώτων
ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επι της άντιστοιχης συμβατικής αξιας.
Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεωνι τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται στον
ανάδοχο, πριν από την ολοκλήρωση παράδοσης από αυτόν των υλικών και των υπολοίπων
τμηματικών παραδόσεων. Επίσης, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την
παραλαβή των υλικών για τα οποια κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα
παράδοσης ή τη λήξη της προθεσμιας για την παράδοση τούτων. Το παραπάνω προστιμο
του 10% επιβάλλεται και στην περιπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και
εφόσον δεν παραληφθούν από τον ανάδοχο τα επιστρεφόμενα υλικό, πέραν του προστίμου
τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κριση του φορέα, σύμφωνα με τα
ισχύοντα.
2. Η επιστροφή των υλικών που απορριφθηκαν γινεται μετά την προσκόμιση ίσης
ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστκά. Στην περίπτωση αυτή
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ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορριφθηκε και
αντικαταστάθηκε μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνια της οριστικής παραλαβής της
νέας ποσότητας. Η προθεσμια αυτή μπορει να παραταθει ύστερα από αιτημα του
προμηθευτή, που θα υποβληθεί απαραιτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την
εκπνοή της, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλιου, με την οποια και
επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2.5% επι της συμβατικής αξιας της συγκεκριμένης
ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμια αυτή καθώς και η παράταση που τυχόν θα
χορηγηθει και ο προμηθευτής δεν παραλάβει την απορριφθεισα ποσότητα, ο φορέας
μπορει να προβει στην καταστροφή ή εκποιηση της ποσότητας αυτής, κατά τα ισχύοντα.
3. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλιου ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου μπορει να εγκριθει η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που
απορριφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους με την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής θα
καταθέσει χρηματική εγγύηση που θα καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της
ποσότητας που απορρίφθηκε.
`Αρθρο 35
Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να
υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση
ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαιωμα που απορρέει από αυτή, με
απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλιου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου.
2. Με την ίδια διαδικασια ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
σύμβαση και από κάθε δικαιωμά του που απορρέει απ` αυτήν, εφόοον δεν φόρτωσε,
παρέδωσε ή αντικατέοτηοε τα συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 του παρόντος.
3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την
σύμβαση, όταν:
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή
αντικαταστάσθηκε με ευθύνη του φορέα.
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βιας.
4. Με απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση, μπορεί να του
παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνιας
διενέργειας του διαγωνισμού, που γινεται σε βάρος του.
5. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλιου ύστερα από
γνωμοδότηοη του αρμόδιου οργάνου, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:
α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
κατά περιπτωση.
β. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους
προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή ειχαν κληθει για απ` ευθειας
ανάθεση, ειτε με διενέργεια διαγωνισμού, ειτε με απ` ευθειας αγορά, αν συντρέχουν οι
προϋποθιισεις του αρθρου 23 του παρόντος. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημια
του φορέα ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογιζεται σε βάρος του εκπτωτου
προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γινεται ακόμη και στην περιπτωση που δεν
πραγματοποιειται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην
περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου πού γινεται με βάση κάθε στοιχειο,
κατά την κριση του δημοτικού και κοινοτικού συμβουλιου και με βάση τις αρχές της καλής
πίστης και των συναλλακτικών ηθών, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
γ. Προσωρινός αποκλεισμός του προμηθευτή από τις προμήθειες του ο.τ.α. για χρονικό
διάστημα που δεν μπορεί να είναι μικρότερο του εξαμήνου ούτε μεταλύτερο του ετους.
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δ. Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών για τα οποία
κηρύχθηκε έκπτωτος όταν, του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την
προηγούμενη της ημερομηνιας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε
ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην περιπτωση αυτή εχουν εφαρμογή και τα
αναφερόμενα στην παρ. 2 του αρθρου 33 του παρόντος.
ε. Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη
σύμβαση προμηθευτή, ειτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, ειτε με κατάθεση του
ποσού από τον ίδιο, ειτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των
τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολή από τον προμηθευτή μέχρι την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι
της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημεριας.
6. Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος έκπτωτου προμηθευτή γίνεται με
τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της
σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του
διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την
τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποια συμψηφίζεται με το
προς καταλογισμό ποσό.
`Αρθρο 36
Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή προμηθευτή στο εσωτερικό
1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή μπορεί να γίνει με έναν από τους
παρακάτω τρόπους:
α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξιας μετά την οριστική παραλαβή των
υλικών.
β. Με την χορήγηση προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξιας, χωρίς ΦΠΑ,
έναντι ισόποσης εγγύησης και το υπόλοιπο ειτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών,
είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξιας, χωρις ΦΠΑ, με το μακροσκοπικό
πρωτόκολλο παραλαβής και εξόφλησης της υπόλοιπης συμβατικής αξιας, με τον συνολικό
ΦΠΑ, μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
γ. Με προθεσμιακό διακανονισμό για το 100% της συμβατικής αξίας ή για μέρος αυτής.
δ. Με κάθε άλλο τρόπο που καθοριζεται απαραιτητα στη διακήρυξη.
2. Στη διακήρυξη ή στην απόφαση για την απευθειας ανάθεση, για τις περιπτώσεις που
αυτή επιτρέπεται από το Ν. 1797/1988 ή τον παρόντα κανονισμό, απαραίτητα καθορίζεται ο
επιθυμητός τρόπος πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες.
3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις, εφόσον
προβλέπονται από την σύμβαση.
4. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ειναι τα εξής:
α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης
παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με
το άρθρο 29 του παρόντος.
β. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.
γ. Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
δ. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη
ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
5. Σε περιπτωση που η σύμβαση προβλέπει ότι η κατασκευή των υλικών ή μέρος αυτών θα
γίνει σε επαρχιακή βιομηχανία ή βιοτεχνία, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά,
απαιτείται και η προσκόμιση από τον προμηθευτή βεβαίωσης της δημόσιας οικονομικής
υπηρεσιας (Δ.Ο.Υ.) του τόπου εγκατάστασης του συγκεκριμένου εργοστασίου, που ορίζεται
από την σύμβαση, ότι τα υλικά κατασκευάσθηκαν στο εργοστάσιο αυτό. Εφόσον η
κατασκευή των υλικών, ολικώς ή μερικώς, δεν γινεται σε εργοστάσιο του προμηθευτή,
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αυτός θα προσκομισει επι πλέον αντίγραφο τιμολογίου του εργοστασίου που συμμετέχει
στη διαμόρφωση του τελικού προϊόντος σύμφωνα με τη σύμβαση, θεωρημένο από την
αρμόδια οικονομική εφορια. Εάν ο προμηθευτής δεν προσκομισει τα δικαιολογητικά αυτά ή
εφόσον αυτά που προσκομισθούν δεν καλύπτουν ολόκληρο το προβλεπόμενο από τη
σύμβαση ποσοστό ΠΕΒ, που λήφθηκε υπόψη κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού, θα εκπιπτει από το λαβειν του προμηθευτή ολόκληρο ή το μέρος της ΠΕΒ,
κατά περίπτωση και θα του επιβάλλονται επιπλέον, με απόφαση του δημοτικού ή του
κοινοτικού συμβουλιου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου και διοικητικές
κυρώσεις χρηματικού προστιμου ή και αποκλεισμού από διαγωνισμούς του δήμου ή της
κοινότητας.
6. Τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσια.
7. `Ολες οι σχετικές με τη διενέργεια της προμήθειας δαπάνες του αγοραστή βαρύνουν τον
οικείο κωδικό αριθμό εξόδου (ΚΑΕ) του προϋπολογισμού του. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται
οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις "περι οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των δήμων
και κοινοτήτων" εφόσον δεν είναι αντίθετες με το Ν. 1797/1988 ή δεν αναφέρονται σε
θέματα που ρυθμιζονται από το Νόμο αυτό, όπως ισχύει κάθε φορά.
`Αρθρο 37
Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή προμηθευτή στο εξωτερικό
1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή μπορεί να γίνει με έναν από τους
παρακάτω τρόπους:
α. Με την εξόφληση του 100 % της συμβατικής αξιας μετά την οριστική παραλαβή των
υλικών.
β. Με την χορήγηση προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ,
έναντι ισόποσης εγγύησης και το υπόλοιπο είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών,
είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξιας, χωρις ΦΠΑ, με το μακροσκοπικό
πρωτόκολλο παραλαβής και εξόφλησης της υπόλοιπης συμβατικής αξιας με τον συνολικό
ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
γ. Με προθεσμιακό διακανονισμό για το 100% της συμβατικής αξιας ή για μέρος αυτής.
δ. Με κάθε άλλο τρόπο που καθοριζεται απαραιτητα στη διακήρυξη ή στην απόφαση για
την απευθειας ανάθεση για τις περιπτώσεις που αυτή επιτρέπεται από το Ν. 1797/1988 και
τον παρόντα κανονισμό.
2. Στη διακήρυξη απαραίτητα καθορίζεται ο επιθυμητός τρόπος πληρωμής και οι σχετικές
λεπτομέρειες.
3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις, εφόσον
προβλέπονται από την σύμβαση.
4. Η πληρωμή της αξιας των υλικών στον προμηθευτή γινεται μέσω της τράπεζας της
Ελλάδος, ειτε με άνοιγμα ενέγγυας ανέκκλητης πιστωσης, ειτε με έμβασμα. Στην περιπτωση
που η πληρωμή γινεται με άνοιγμα πίστωσης δεν χορηγείται προκαταβολή. Χορηγείται
προκαταβολή όταν η πληρωμή γίνεται με έμβασμα μετά την οριστική παραλαβή.
5. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
α. Σε περίπτωση προμήθειας με παράδοση FOB ή FOT:
(1) Πλήρης σειρά φορτωτικών πραγματικής φόρτωσης στο όνομα του αρμόδιου φορέα ή οε
διαταγή αυτού, που να αναφέρουν ότι ο ναύλος πληρώνεται στον τόπο προορισμού.
(2) Πιστοποιητικό προέλευσης και κατασκευής των υλικών, σε τρία αντίγραφα.
(3) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις εξαπλούν, που θα φέρει την ένδειξη ότι έχει εξοφληθεί.
(4) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, στην περίπτωση που το τιμολόγιο δεν φέρει
ένδειξη ότι εξοφλήθηκε.
(5) Ζυγολόγιο ή μετρολόγιο, εις εξαπλούν.
(6) Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε
διεθνές γραφειο ελέγχου ή πρακτικό, εάν ανατεθει ο έλεγχος αυτός σε επιτροπή.
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(7) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα και αποδεικτικό
εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα, εφόσον από τη σύμβαση προβλέπεται η
πληρωμή να γινεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού στην
Ελλάδα.
(8) Αντιγραφο τηλεγραφήματος ή τηλετυπήματος του προμηθευτή, με το οποιο να γνωριζει
στην υπηρεσια τα στοιχεια της φόρτωσης.
β. Στην περιπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης C + F:
`Ολα τα παραπάνω δικαιολογητικά, με την διαφορά ότι η φορτωτική θα αναφέρει ότι ο
ναύλος έχει πληρωθει.
γ. Στην περιπτωση προμήθειας με τον όρο CIF:
(1) `Ολα τα παραπάνω δικαιολογητικά για την περίπτωση C + F.
(2) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή πιστοποιητικό ασφάλισης ασφαλιστικής εταιριας, που να
καλύπτει τους κινδύνους που προβλέπονται στο άρθρο 30 του παρόντος.
(3) Απόδειξη πληρωμής των ασφαλιστρων.
δ. Στην περιπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης "ελεύθερον":
(1 ) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα ή στην
περιπτωση αυτοδικαιης παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην
αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος.
(2) Τιμολόγιο του προμηθευτή, εις τριπλούν, που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
(3) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη
ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
(4) Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν ανατεθει τέτοιος έλεγχος σε
διεθνές γραφειο ελέγχου ή πρακτικό, εάν ανατεθει ο έλεγχος αυτός σε επιτροπή.
6. Για τις περιπτώσεις του άρθρου αυτού ισχύουν αναλόγως τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 7 του άρθρου 36 του παρόντος κανονισμού.
`Αρθρο 38
Δείγματα - Δειγματοληψια - Εργαστηριακές Εξετάσεις
1. Τα δειγματα που χρησιμοποιούνται κατά την διενέργεια των προμηθειών υπάγονται στις
παρακάτω κατηγορίες:
α. Δείγματα φορέων.
Στην κατηγορια αυτή υπάγονται τα δειγματα που αποστέλλουν οι φορεις για τους οποιους
προοριζονται τα προς προμήθεια υλικά, βάσει των οποιων θα πραγματοποιηθεί η
προμήθεια.
β. Δείγματα προμηθευτών.
Στην περιπτωση αυτή υπάγονται τα δειγματα που καταθέτουν οι προμηθευτές, όταν
απαιτειται, κατά την διενέργεια του διαγωνισμού.
γ. Δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά.
Στην κατηγορια αυτή υπάγονται τα δειγματα που λαμβάνονται από τις επιτροπές
παραλαβής προς δειγμάτιση των υλικών που παραδιδουν οι προμηθευτές σε εκτέλεση
συμβάσεων.
2. Κάθε δειγμα ανάλογα με την φύση του προς προμήθεια υλικού, πρέπει να είναι σε
ποσότητα ή μέγεθος απόλυτα επαρκές για την σχετική μηχανική, χημική ή μακροσκοπική
εξέταση, ή πρακτική δοκιμασια. Η ποσότητα η το μέγεθος των δειγμάτων μπορει να
οριζονται:
α. Από την υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια, προκειμένου για δείγματα των φορέων
(κατηγορία α).
β. Με την διακήρυξη ή πρόσκληση, προκειμένου για δείγματα προμηθευτών (κατηγορία β).
γ. Από τη σύμβαση, προκειμένου για δείγματα των προς παραλαβή συμβατικών υλικών
(κατηγορία γ).
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Εφόσον στη σχετική σύμβαση δεν αναφέρεται η ποσότητα και το μέγεθος των δειγμάτων,
ισχύουν οι διατάξεις για τις δειγματοληψίες του γενικού χημείου του κράτους (Γ.Χ.Κ.).
3. Τα δείγματα όλων των κατηγοριών κατατιθενται στην αρμόδια υπηρεσία εις διπλούν
(δείγμα - αντιδείγμα) με εξαίρεση:
α. Τα δείγματα των φορέων, εφόσον η υπηρεσία έχει ορίσει διαφορετικά.
β. Τα δείγματα τα οποία λόγω της φύσης τους ή της αξίας τους, δεν μπορούν να σταλούν ή
να υποβληθούν εις διπλούν.
γ. Τα δείγματα που λαμβάνουν οι επιτροπές παραλαβής κατά τη διαδικασία ελέγχου των
προς παραλαβή συμβατικών υλικών, τα οποία λαμβόνονται μεν εις διπλούν, πλην όμως, το
ένα απ` αυτά αποστέλλεται απευθείας από την επιτροπή για εργαστηριακή ή μηχανική
εξέταση ή χρησιμοποιείται για πρακτική δοκιμασία.
4. Εφόσον από την διακήρυξη ή την πρόσκληση δεν προβλέπεται κατάθεση δειγμάτων,
τυχόν προσκομιζόμενα από τους προμηθευτές δειγματα δεν γίνονται δεκτά.
5. Δείγματα που δεν ειναι κατά τρόπον εμφανή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την
διακήρυξη ή την πρόσκληση δεν γίνονται δεκτά.
6. Εφόσον τα δείγματα ανήκουν σε ευπαθή ή επικίνδυνα υλικά, ο προμηθευτής
υποχρεούται να αναφέρει τούτο εγγράφως επι του δείγματος στην ελληνική γλώσσα,
καθορίζοντας συγχρόνως τον τρόπον φύλαξης και συντήρησης τους. Για δείγματα φορέων
καθώς και δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά που ανήκουν στην κατηγορία
αυτή, την παραπάνω υποχρέωση έχει ο φορέας και ο πρόεδρος της επιτροπής, αντίστοιχα.
7. Εφόσον η προμήθεια του υλικού γίνεται με βάση δείγματα του φορέα οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να λαμβάνουν γνώση του δείγματος αυτού, κατά το διάστημα της προθεσμίας που
ορίζεται από την διακήρυξη ή την πρόσκληση είτε με απλή μακροσκοπική εξέταση αυτού
από τους ενδιαφερομένους, ειτε με λήψη αντιγράφου, ή απεικόνισης αυτού με δική τους
μέριμνα και ευθύνη.
β. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών από το αρμόδιο όργανο, τίθενται υπόψη του και τα
σχετικά δειγματα. Εφόσον για την διενέργεια του ελέγχου από το αρμόδιο όργανο ειναι
απαραίτητη, η αποσφράγιση του δείγματος, αυτή γίνεται ενώπιον υπαλλήλου της
υπηρεσίας τήρησης των δειγμάτων μετά δε τον έλεγχο γίνεται επανασφράγιση του
δείγματος. Επίσης ενώπιον του υπαλλήλου της υπηρεσίας δειγμάτων γίνεται, όταν
απαιτείται, λήψη μέρους του δείγματος.
Β. Η επισημοποίηση των δειγμάτων κοι αντιδειγμάτων γίνεται από την υπηρεσία που τα
τηρεί, ύστερα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Τα επισημοποιηθέντα δείγματα
παραλαμβάνονται από την επιτροπή παραλαβής για να χρησιμοποιηθούν κατά το στάδιο
των ελέγχων και επιστρέφονται μετά το πέρας της παραλαβής των υλικών, εφόσον λόγω της
φύσης τους δεν καταστρέφονται κατά την διαδικασία των ελέγχων.
10. Στον συμβασιούχο προμηθευτή παραδιδεται, ύστερα από αιτημά του, το επίσημο
δείγμα του φορέα ή μέρος αυτού, ανάλογα με τη φύση του υλικού, για να του χρησιμεύσει
κατά την κατασκευή του και υποχρεούται να το επιστρέψει το αργότερο με την παράδοση
του υλικού.
11. Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται ως εξής:
α) Των φορέων μέσα σε τριάντα ημέρες από την επιστροφή τους από την επιτροπή
παραλαβής και αφού έχει συντελεστεί η οριστική παραλαβή του συμβατικού υλικού, με
μέριμνα και ευθύνη του φορέα.
β) Των προμηθευτών στους οποίους δεν κατακυρώθηκαν ή δεν ανατέθηκε, η προμήθεια,
μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης κατακύρωσης, ή ανάθεσης, με
μέριμνα και ευθύνη τούτων.
γ) Των συμβασιούχων προμηθευτών που κατατέθηκαν με την προσφορά τους και δεν
καταστράφηκαν μερικώς ή ολικώς κατά την διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε τριάντα
ημέρες από την επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει συντελεσθει
η οριστική παραλαβή, με ευθύνη και μέριμνα των ιδίων.
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δ) Τα δείγματα που δεν χρησιμοποιήθηκαν για κατ` έφεση εξέταση επιστρέφονται μέσα σε
τριάντα (30) ημέρες από την οριστική παραλαβή των συμβατικών υλικών, με μέριμνα και
ευθύνη του προμηθευτή.
12. Τα δείγματα που δεν θα παραλειφθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, εκποιούνται από
την υπηρεσία παραλαβής και φύλαξης τους, εφόσον έχουν εμπορική αξία, υπέρ του
ταμείου αρωγής δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ) άλλως καταστρέφονται
από οριζόμενη από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, προς τούτο, επιτροπή.
13. Η αξια των δειγμάτων και αντιδειγμάτων που λαμβάνονται από τις επιτροπές
παραλαβής, βαρύνει τους προμηθευτές και δεν καταβάλλεται.
14. Εφόσον από τη σύμβαση προβλέπονται και εργαστηριακοί έλεγχοι, αυτοί διενεργούνται
από εργαστήρια του φορέα, εάν διαθέτει, άλλως από το Γ.Χ.Κ. ή από οποιοδήποτε άλλο
εργαστήριο που ανήκει στο δημόσιο τομέα ανάλογα με την φύση του προς προμήθεια
υλικού και την μορφή του ελέγχου.
15. Σε περιπτωση που ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εργαστηριακών
εξετάσεων, μπορει να ζητήσει εγγράφως κατ` έφεση εξέταση των οικείων δειγμάτων. Η κατ`
έφεση εξέταση γίνεται ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας, από το Γ.Χ.Κ. ή σε περίπτωση
που λόγω της φύσεως του υλικού ή της μορφής του ελέγχου, το Γ.Χ.Κ. δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στον έλεγχο, η κατ` έφεση εξέταση γινεται από οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο
του δημόσιου τομέα, εκτός από το εργαστήριο που διενήργησε την αρχική εξέταση. Στην
περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που διενήργησε τον
αρχικό έλεγχο, ή κατ` έφεση εξέταση γινεται σε αυτό, αλλά με εξεταστή του Γ.Χ.Κ. ή αλλου
φορέα. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει το προβλεπόμενο για την περιπτωση
παράβολο. Το αιτημα του προμηθευτή για την κατ` έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμια εικοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σ` αυτόν των
αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης. Κατ` έφεση εξέταση μπορεί να γίνει και
αυτεπάγγελτα με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήψη του
πρωτοκόλλου της επιτροπής παραλαβής. Κατά την κατ` έφεση εξέταση παρίσταται
εκπρόσωπος του φορέα, υποχρεωτικά δε καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί και ο
προμηθευτής. Εάν κατά την διενέργεια της κατ` έφεση εξέτασης υπάρχει διαφωνία από τον
εκπρόσωπο του φορέα ή τον προμηθευτή, σε τεχνικό θέμα, όπως εφαρμοζομένη μέθοδος
εξέτασης, χρήση οργάνων, αυτή διατυπώνεται με σαφήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο, η δε
υπόθεση παραπέμπεται στο ανώτατο χημικό συμβούλιο (Α.Χ.Σ.) για γνωμάτευση. Το
αποτέλεσμα της κατ` έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
`Αρθρο 39
Ανωτέρα βια
1. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή.
2. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βια υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες
από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βια, να αναφέρει
εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεια.
3. Σε περιπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα
περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του
δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.
`Αρθρο 40
Επίλυση διαφορών μετά την υπογραφή της σύμβασης
1. Για κάθε πράξη του δήμου ή της κοινότητας ή της αρμόδιας για την προμήθεια υπηρεσίας
για την οποία ο ανάδοχος της προμήθειας πραγμάτων κρινει ότι ειναι βλαπτική των
συμφερόντων του, έχει δικαιωμα να ασκήσει ένσταση ενώπιον του νομάρχη. Το ίδιο
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δικαίωμα έχει ο ανάδοχος, όταν ο δήμος ή η κοινότητα μέσα σε ανατρεπτική προθεσμια
ενός μήνα, δεν αποφαίνεται σε πράξη της αρμόδιας για την προμήθεια υπηρεσίας η οποία
πράξη προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1797/1988 ή του παρόντος κανονισμού, όπως
αυτές ισχύουν κάθε φορά και υπόκειται στην έγκριση του. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στις
διατάξεις του παρόντος η ένσταση ασκείται και κατατίθεται στο γραφείο της αρμόδιας για
την προμήθεια υπηρεσιας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμια 15 ημερών από την επίδοση
στον ανάδοχο της προσβαλλόμενης πράξης. Ο νομάρχης αποφαινεται επι της ένστασης
μέσα σε τρεις μήνες από την κατάθεσή της, ύστερα από γνώμη του νομαρχιακού
συμβουλίου δημοσιων έργων.
2. Η διαφορά συζητειται στο συμβούλιο αφού πρώτα κληθούν υποχρεωτικά ο ανάδοχος και
εκπρόσωπος του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Το συμβούλιο γνωματεύει
αιτιολογημένα για την απονομή του δικαίου από άποψη νομιμότητας και ουσιας ακόμα και
αν δεν παραστούν αυτοί που έχουν κληθεί σ` αυτό.
3. Αν ο νομάρχης δεν εκδώσει την απόφαση του, μέσα στην καθορισμένη προθεσμία της
παραγράφου 1 ή κάποιος από τους ενδιαφερόμενους δεν αποδεχτεί την απόφαση του
νομάρχη τότε αρμόδιο για την επίλυση της διαφοράς που δημιουργείται είναι το διοικητικό
εφετείο στην περιφέρεια του οποίου εκτελείται η προμήθεια. Το διοικητικό εφετείο δικάζει
σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, ύστερα από προσφυγή που ασκείται μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία δύο μηνών, αφότου κοινοποιήθηκε η απόφαση του νομάρχη ή πέρασε η
προθεσμία για την έκδοση της απόφασης.
4. Πριν υποβληθει η διαφορά στο διοικητικό εφετείο, πρέπει να έχει εξαντληθει η
διοικητική διαδικασια, που προβλέπει η παράγραφος Ι αυτού του άρθρου, διαφορετικά η
προσφυγή ειναι απαράδεκτη, εκτός από την περίπτωση που η διαφορά γεννάται το πρώτον
από την σχετική πράξη του νομάρχη.
5. Κάθε αξιωση του αναδόχου προμηθειας κατά του εργοδότη ή αντιθετα του εργοδότη
κατά του αναδόχου που δεν στηριζεται στην απόφαση της αρμοδιας αρχής και για την
οποια έγινε προσφυγή στο διοικητικό εφετείο, παραγράφεται, αν κατά το διάστημα της
επιδικίας πέρασε διετία χωρις να διακοπει η παραγραφή. Για τις αξιώσεις των αναδόχων,
που γεννήθηκαν νόμιμα και αναγνωρισθηκαν με αποφάσεις των αρμοδιων αρχών,
εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του διατάγματος περι περι λογιστικού δήμων και
κοινοτήτων, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ
`Αρθρο 41
Ανάδειξη προμηθευτών χορηγητών
1. Με ανάδειξη προμηθευτών - χορηγητών πραγματοποιούνται προμήθειες:
α) Τροφίμων, για τα Ιδρύματα των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων δημοσίου
δικαίου.
β) Λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου, για τα ιδρύματα τους, καθώς και παροχής
υπηρεσιών προς αυτά.
γ) Πετρελαιοειδών για τους Ο.Τ.Α., τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαιου και για τα
ιδρύματά τους.
δ) Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού.
Για τις περιπτώσεις α, β, γ η αρμοδιότητα ανήκει στους νομάρχες και ασκείται από τις
υπηρεσίες Εμπορίου των νομαρχιών, για δε την περίπτωση δ στους ενδιαφερόμενους
φορεις. Οταν ειδικοί λόγοι καθιστούν αδύνατη ή προδήλως δυσχερή την ανάδειξη
χορηγητών ειδών των περιπτώσεων α, β, γ από τις υπηρεσιες Εμποριου των νομαρχιών,
δύναται να παρασχεθει εξουσιοδότηση στον ενδιαφερόμενο φορέα για την ανάδειξη από
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τον Ιδιο προμηθευτών χορηγητών, με απόφαση του οικειου νομάρχη, ύστερα από
γνωμοδότηση της επιτροπής προμηθειών της νομαρχιας.
2. Για τις ανάγκες σε τρόφιμα των ιδρυμάτων των ο.τ.α. και σε πετρελαιοειδή των ο.τ.α. και
των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου οι νομαρχιακές υπηρεσίες Εμπορίου ή οι ως
ανωτέρω εξουσιοδοτούμενοι φορείς προκηρύσσουν διαγωνισμούς για την ανάδειξη
προμηθευτών χορηγητών των ειδών αυτών, με βάση την προσφερόμενη έκπτωση επι της
τιμής του ειδους, για ορισμιιγο χρονικό διάστημα, κατά κανόνα, ενός ετους.
3. Στην ανωτέρω ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν, ύστερα από αίτηση τους στον οικείο
νομάρχη και νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού δικαίου των ο.τ.α. εφόσον χρηματοδοτούνται ή
ελέγχονται από το κράτος.
4. Προμηθευτής χορηγητής αναδεικνύεται εκείνος που προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης, εφόσον το πραναφερόμενο είδος είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών και
λοιπών όρων της διακήρυξης σε συνδυασμό με τις λοιπές σχετικές διατάξεις του παρόντος.
`Αρθρο 42
Υπολογισμός ποσοστού έκπτωσης
1. Στις διακηρύξεις διαγωνισμών για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών των οποίων οι τιμές
ειναι εκτός διατίμησης περιλαμβάνεται όρος, σύμφωνα με τον οποίο:
α) Το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε
φορά μέση τιμή λιανικής ή χονδρικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του και
που αντιστοιχει στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του.
β) Στις περιπτώσεις στις οποιες τόοο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή, βρίσκονται
χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις)
αυτές δεν υπολογίζονται στη διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά λαμβάνεται υπόψη η
αμέσως προηγουμένη τιμή (ανώτερη ή κατώτερη).
γ) Στις περιπτώσεις που ειναι αδύνατος ο προσδιορισμός κάποιου χαρακτηριστικού
γνωρίσματος του είδους (όπως προέλευση, τύπος) από το οποίο εξαρτάται η τιμή το είδος
αποτιμάται στην κατώτερη τιμή από την οποία και αφαιρείται η έκπτωση.
2. Για τα είδη που τελούν σε καθεστώς διατίμησης, το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) θα
υπολογίζεται στην τιμή διατίμησης που ισχύει κάθε φορά κατά την ημέρα παράδοσης του
είδους.
`Αρθρο 43
Ειδικές ρυθμισεις για Αττική και Θεσσαλονικη
Στους ο.τ.α των νομών Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και
Θεσσαλονίκης σε περίπτωση που λόγω ιδιομορφίας της αγοράς η μέση τιμή λιανικής ή
χονδρικής πώλησης του είδους ειναι ανεφάρμοστη μπορεί, ύστερα από απόφαση του
οικείου νομάρχη, να προκηρύσσονται οι διαγωνισμοί στην ανώτερη χονδρική ή λιανική τιμή
πώλησης του είδους ή και σε σταθερές τιμές κλιμακούμενες, τουλάχιστον, ανά τετράμηνο.
`Αρθρο 44
Θεώρηση τιμολογιων
Τα τιμολόγια, όσον αφορά την κανονικότητα της τιμής θεωρούνται μέσα σε δέκα ημέρες:
α. Από τις υποδιευθύνσεις αγορανομιας Αθηνών και Πειραιώς για τους νομούς Αθηνών,
Πειραιώς Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής.
β) Από τις κατά τόπους νομαρχιακιις υπηρεσιες Εμπορίου για τους αλλους νομούς της
χώρας, εφόσον η έδρα του ο.τ.α. βρίσκεται στην πρωτεύουσα του νομού ή δεν απέχει, από
αυτή περισσότερο από 30 χιλιόμετρα και με βάση τις τιμές που διαμορφώνονται στην
πρωτεύουσα του νομού.
γ) Από τις κατά τόπους αστυνομικές αρχές εφόσον η έδρα του ο.τ.α. απέχει περισσότερο
από 30 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νομού ή σε νησιά εκτός Κρήτης Εύβοιας και
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εκεινων στα οποια εδρεύει η πρωτεύουσα του νομού και με βάση τις τιμές που
διαμορφώνονται στην έδρα της αστυνομικής αρχής. Για τα νησιά στα οποια εδρεύει η
πρωτεύουσα του νομού και τα νησιά Κρήτη και Εύβοια ισχύουν τα οριζόμενα από την
προηγούμενη παράγραφο (β).
`Αρθρο 45
Ρυθμισεις λοιπών θεμάτων
Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά από τις διατάξεις αυτού του Κεφαλαίου, έχουν
εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 46
Συγκρότηση συλλογικών οργάνων φορέων
1. Η διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
διαγωνισμών και απ` ευθειας ανάθεσης, προμηθειών των φορέων του αρθρου 1 του
παρόντος οι οποιοι εκτελούν τις προμήθειες τους σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού γινεται
από επιτροπές.
2. Οι επιτροπές μπορούν να συγκροτούνται για χρονικό διάστημα ενός ετους και
γνωμοδοτούν πέραν των θεμάτων αξιολόγησης και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την
εκτέλεση των συμβάσεων.
3. Οι επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλιου και
αποτελούνται, ανεξαρτήτως του τρόπου της προμήθειας, από τρεις δημοτικούς ή
κοινοτικούς υπαλλήλους.
Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμιας για την συγκρότηση της επιτροπής ή εάν εκ της
φύσεως της προμήθειας απαιτούνται υπάλληλοι ορισμένης ειδικότητας τους οποίους ο
δήμος ή η κοινότητα δεν διαθέτουν τότε αυτοί υποδεικνύονται από τον νομάρχη εκ των
υπαλλήλων του δημοσίου τομέα ή των φορέων του άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού.
Για προμήθειες προϋπολογισθεισας αξίας άνω των 200.000 ευρωπαϊκών λογιστικών
μονάδων ΕCU στην παραπάνω επιτροπή της παραγράφου αυτής ειναι δυνατό να
συμμετέχουν επι πλέον ως μέλη δύο δημοτικοι ή κοινοτικοί υπάλληλοι ειδικότητας
ανάλογης της φύσεως της προμήθειας. Εάν ο δήμος ή η Κοινότητα δεν διαθέτει τέτοιους
υπαλλήλους τότε αυτοί υποδεικνύονται από το νομάρχη εκ των υπαλλήλων των φορέων
που αναφέρονται ανωτέρω.
4. Με απόφαση του νομάρχη συγκροτούνται κατά περίπτωση και ευκαιριακές επιτροπές ή
ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων προμηθειών με τα οποία δεν
ασχολούνται οι επιτροπές των παραπάνω παραγράφων. Με την απόφαση αυτή
καθορίζονται η αρμοδιότητα και το έργο της επιτροπής ή ομάδας εργασίας η συγκρότηση η
σύνθεση η διάρκεια και ο τρόπος λειτουργιας της
5. Σε όλες τις επιτροπιις του αρθρου αυτού, μαζι με τα τακτικά μέλη, ορίζονται και οι
αναπληρωτές τους οι οποίοι πρέπει να έχουν επίσης την ιδιότητα ή τα προσόντα που
απαιτούνται για τα τακτικά μέλη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 47
Μεταβατικές και τελικές διατάξεις
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1. Προμήθειες για τις οποίες έχει δημοσιευθεί διακήρυξη ή έχει υπογραφει σύμβαση πριν
την ισχύ του παρόντος, εκτελούνται σύμφωνα με τους όρους αυτών μέχρι την πλήρη
εκκαθάριση των εκ της συμβάσεως σχέσεων.
2. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού
εφαρμόζονται οι διατάξεις των ν. 1797/1988 και 2000/1991, με την επιφύλαξη των
διατάξεων του π. δ/τος 105/1989 "προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσιας περι κρατικών
προμηθειών προς το κοινοτικό δικαιο κ.λ.π.", όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά.
`Αρθρο 48
Παράρτημα
Προσαρτάται και αποτελει αναπόσπαστο μέρος του παρόντος κανονισμού το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι,
το οποιο έχει ως ακολούθως:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο.Τ.Α.
Α. Ανοικτές διαδικασίες
1. `Ονομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, τηλεγράφου, τέλεξ και τηλεφωτοαντιγραφικού
μηχανήματος της αναθέτουσας αρχής.
2. α) Διαδικασια που επελέγη για τη σύναψη των συμβάσεων.
β) Τύπος της σύμβασης για την οποια γινεται η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών.
3 α) Τόπος παράδοσης.
β) Φύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων.
γ) Πληροφοριες για την δυνατότητα των προμηθευτών να υποβάλουν προσφορές για μέρος
ή και το σύνολο των απαιτουμένων προμηθειών.
δ) Παρέκκλιση από τη χρησιμοποιηση προτύπων σύμφωνα με το άρθρο 4.
4. Ταχθεισα, ενδεχομένως προθεσμια παράδοσης.
5. α) `Ονομα και διεύθυνση της υπηρεσιας από την οποια μπορει να ζητηθούν τα οικεια
έγγραφα.
β) Προθεσμια υποβολής της αιτησης αυτής.
γ) Ενδεχομένως ύψος και τρόπος πληρωμής του ποσού που πρέπει να καταβληθει για την
απόκτηση αυτών των εγγράφων.
6. α) Προθεσμια υποβολής των προσφορών.
β) Διεύθυνση στην οποια πρέπει να σταλούν.
γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποιες πρέπει να συνταχθούν οι προσφορές.
7. α) Πρόσωπα τα οποια επιτρέπεται να παρευρεθούν στην αποσφράγιση των προσφορών.
β) Ημερομηνια ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών.
8. Ενδεχομένως απαιτούμενες εγγυήσεις και λοιπές εξασφαλισεις.
9. Βασικοι όροι για τη χρηματοδότηση και πληρωμή ή και παραπομπή στις σχετικές
κανονιστικές διατάξεις.
10. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποια θα πρέπει να υποβληθει ο όμιλος των
προμηθευτών στον οποιο κατακυρώνεται η σύμβαση.
11. Αναγκαιες πληροφοριες και διατυπώσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχει το
ελάχιστο των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων που πρέπει να πληρεί ο
προμηθευτής.
12. Χρονικό διάστημα κατά το οποιο ο προσφέρων υποχρεούται να διατηρεί την προσφορά
του ανοικτή.
13. κριτήρια για την κατακύρωση της σύμβασης. Τυχόν άλλα κριτήρια, εκτός από τη
χαμηλότερη τιμή, αναφέρονται εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων.
14. Λοιπές πληροφοριες
15. Ημερομηνια αποστολής της προκήρυξης.
16. Ημερομηνια παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσια Επισήμων Εκδόσεων των
Ευρωπάίκών Κοινοτήτων.
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Β. Κλειστές διαδικασιες
1. `Ονομα διεύθυνση αριθμός τηλεφώνου τηλεγράφου τέλεξ και τηλεφωτοαντιγραφικού
μηχανήματος της αναθέτουσας αρχής.
2. α) Διαδικασια που επελέγη για τη σύναψη της σύμβασης.
β) Ενδεχομένως, λόγοι προσφυγής στη συνοπτική διαδικασια.
γ) Τύπος της σύμβασης για την οποια γινεται η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών.
3. α) Τόπος παράδοσης.
β) Φύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων
γ) Πληροφοριες για τη δυνατότητα των προμηθευτών να υποβάλουν προσφορές για
τμήματα ή και για το σύνολο των απαιτουμένων προμηθειών.
δ) Παρέκκλιση από τη χρησιμοποιηση προτύπων σύμφωνα με το άρθρο 4.
4. Ταχθεισα, ενδεχομένως προθεσμια παράδοσης.
5. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποια θα πρέπει να περιβληθει ο όμιλος των
προμηθευτών στον οποιο κατακυρώνεται η σύμβαση.
β. α) Προθεσμια υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής
β) Διεύθυνση στην οποια πρέπει να σταλούν.
γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποιες πρέπει να συνταχθούν.
7. Προθεσμια υποβολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών.
8. Πληροφοριες σχετικά με την ιδιαιτερη κατάσταση του προμηθευτή καθώς και αναγκαιες
πληροφοριες και διατυπώσεις για να κριθει αν πληροι το ελάχιστο των απαιτουμένων
οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων.
9. Κριτήρια για την κατακύρωση της σύμβασης εφόσον δεν αναφέρονται στην πρόσκληση
για την υποβολή προσφορών.
10. Λοιπές πληροφοριες
11. Ημερομηνια αποστολής της προκήρυξης.
12. Ημερομηνια παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσια Επισήμων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Γ. Διαδικασιες μέσω διαπραγματεύσεων
1. `Ονομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, τηλεγράφου, τέλεξ και τηλεφωτοαντιγραφικού
μηχανήματος της αναθέτουσας αρχής.
2. α) Διαδικασια που επελέγη για τη σύναψη της σύμβασης.
β) Ενδεχομένως, λόγοι προσφυγής στη συνοπτική διαδικασια.
γ) Ενδεχομένως, τύπος της σύμβασης για την οποια γίνεται η πρόσκληση για την υποβολή
προσφορών.
3. α) Τόπος παράδοσης.
β) Φύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων.
γ) Πληροφοριες για τη δυνατότητα των προμηθευτών να υποβάλουν προσφορές για μέρος
ή και για το σύνολο των απαιτουμένων προμηθειών.
δ) Παρέκκλιση από τη χρησιμοποιηση προτύπων σύμφωνα με το άρθρο 4.
4. Ταχθεισα, ενδεχομένως προθεσμια παράδοσης.
5. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποια θα πρέπει να περιβληθει ο όμιλος των
προμηθευτών στον οποιο κατακυρώνεται η σύμβαση.
6. α) Προθεσμια υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
β) Διεύθυνση στην οποια πρέπει να σταλούν οι αιτήσεις.
γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποιες πρέπει να συνταχθούν.
7. Πληροφοριες σχετικά με την ιδιαιτερη κατάσταση του προμηθευτή καθώς και αναγκαιες
πληροφοριες και διατυπώσεις για να κριθει αν συγκεντρώνει τις απαιτούμενες οικονομικές
και τεχνικές προϋποθέσεις.
8. Ενδεχομένως, ονόματα και διευθύνσεις των προμηθευτών που εχουν ήδη επιλεγει από
την αναθέτουσα αρχή.

682

9. Ημερομηνια προηγουμένων δημοσιεύσεων στην Επίσημη Εφημεριδα των Ευρωπαϊπκών
Κοινοτήτων.
10. Λοιπές πληροφορίες.
11. Ημερομηνια αποστολής της προκήρυξης.
12. Ημερομηνια παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσια Επισήμων Εκδόοεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Δ. Διαδικασιες προ-πληροφόρησης
1. `Ονομα, αριθμός τηλεφώνου, τέλεξ και τηλεφωτοαντιγραφικού μηχανήματος της
αναθέτουσας αρχής και της υπηρεσιας από την οποια μπορει να ζητηθούν
συμπληρωματικές πληροφοριες.
2. Φύση και ποσότητα ή αξια των ζητουμένων προϊόντων.
3. προσωρινή ημερομηνια έναρξης των διαδικασιών σύναψης της ή των συμβάσεων
(εφόσον ειναι γνωστή).
4. Λοιπές πληροφοριες
5. Ημερομηνια αποστολής της ανακοινωσης.
6. Ημερομηνια παραλαβής από την Υπηρεοια Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Ε. Συναφθείσες συμβάσεις
1. `Ονομα και διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής.
2. α) Επιλεγεισα διαδικασια σύναψης των συμβάσεων.
β) `Οσον αφορά τις αναθέτουσες αρχές, εφόσον συντρέχει λόγος, αιτιολόγηση της
προσφυγής στις διαδικασιες μέσω διαπραγματεύσεων, μέσω πρόχειρου διαγωνισμού ή με
απευθειας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 3
του αρθρου 3 και του αρθρου 23.
3. Ημερομηνια σύναψης της σύμβασης
4. Κριτήρια κατακύρωσης της σύμβασης
5. Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν
6. `Ονομα και διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, τέλεξ και τηλεφωτοαντιγραφικού
μηχανήματος του ή των προμηθευτών.
7. Φύση και ποσότητα των παρεχομένων προϊόντων, ενδεχομένως, κατά προμηθευτή.
8. Τιμή ή κλιμακα τιμών (ελάχιστη/μέγιστη) που έχει(ουν) καταβληθει.
9. Λοιπές πληροφοριες
10. Ημερομηνια δημοσιευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού στη Επίσημη Εφημεριδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
11. Ημερομηνια αποστολής της παρούσας ανακοίνωσης
12. Ημερομηνια παραλαβής της ανακοίνωσης από την Υπηρεσια Επισήμων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
`Αρθρο 49
Κάλυψη δαπάνης έναρξη ισχύος δημοσιευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται μεν δαπάνη εις βάρος του
κρατικού προϋπολιγισμού. Προκαλείται όμως δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των
φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 αυτής. Το ύψος της δαπάνης αυτής δεν μπορεί
να προδιοριστεί μες τον παρόντα κανονισμό. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος
κανονισμού αρχιζει από της 1 ης Σεπτεμβριου 1993.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
(83) της περίπτ. iii της παρ. 3β του 3ου Κεφαλαίου της απόφασης (συνεδρίαση
26.09.2013) της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθήνων (Β 414/20-02-2014), το κείμενο της
οποίας είχε ως εξής:
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«3.β. iii Προμήθειες ή εκτελέσεις έργων
Α) Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή εκτελέσεις ομοειδών έργων δαπάνης μέχρι 5.869
ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. ετησίως, γίνονται χωρίς διαγωνισμό ή λήψη προσφορών, ύστερα από
εκτίμηση των τιμών που προσφέρει η αγορά.
Β) Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή εκτελέσεις ομοειδών έργων δαπάνης από 5.870 ευρώ
μέχρι 60.000,00 ευρώ ετησίως, πλέον Φ.Π.Α. γίνονται με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό.
Απαιτείται η διαδικασία δημοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην
ηλεκτρονική ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 15
ημερών, στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» και πλήρη αιτιολόγηση της επιλογής, ιδιαίτερα στην
περίπτωση που δεν επιλέγεται ο μειοδότης.
Γ) Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή εκτελέσεις ομοειδών έργων δαπάνης από 60.000
ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. μέχρι 200.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. (ή μέχρι του προβλεπόμενου ορίου
που καθορίζεται κάθε 2 έτη, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προμήθειες άνω του
προβλεπομένου, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίου), γίνονται ύστερα από τακτικό
διαγωνισμό, η προκήρυξη του οποίου δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον ελληνικό Τύπο (δύο οικονομικές και
μία πολιτική εφημερίδα), στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του φορέα και στο «Πρόγραμμα
Διαύγεια». Απαραίτητη είναι η συνεργασία του Επιστημονικού Υπευθύνου με τις υπηρεσίες
του Ειδικού Λογαριασμού για τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού, οι οποίοι θα
διαμορφώνονται κάθε φορά ανάλογα με το ύψος της δαπάνης και το αντικείμενο. Για τη
διενέργεια κάθε διαγωνισμού, δαπάνης από 5.869 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, και άνω, απαιτείται
έγκριση από την Επιτροπή Ερευνών.
Δ) Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή εκτελέσεις ομοειδών έργων δαπάνης άνω των
200.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. (άνω του προβλεπομένου ορίου που καθορίζεται κάθε 2 έτη,
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προμήθειες άνω του προβλεπομένου, από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, ορίου), γίνονται με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, ο οποίος δημοσιεύεται στην
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στον ελληνικό Τύπο (δύο οικονομικές και μία
πολιτική εφημερίδα), στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του φορέα και στο «Πρόγραμμα
Διαύγεια». Οι επιμέρους διαδικασίες διενέργειας του διαγωνισμού ορίζονται κάθε φορά
από την Επιτροπή Ερευνών (π.χ. σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού
από εμπειρογνώμονες, τήρηση των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα
προγράμματα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και τα ανταγωνιστικά κλπ.) Η κατάτμηση
προμηθειών ομοειδών προϊόντων, προς αποφυγή της ανωτέρω διαδικασίας, καθιστά τη
δαπάνη μη επιλέξιμη. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι παραπάνω
διαδικασίες για λόγους περιορισμένου χρόνου ή έγκαιρης και πληρέστερης διεξαγωγής του
έργου, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις που η προμήθεια ή το έργο αξιολογείται με
κριτήρια ποιοτικά ή καλλιτεχνικά, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος υποβάλλει στην Επιτροπή
Ερευνών αιτιολογημένο αίτημα για τον καθορισμό και την έγκριση της διαδικασίας που θα
ακολουθηθεί (π.χ. διαγωνισμού μεταξύ προεπιλεγμένων προμηθευτών-κατασκευαστών,
απευθείας ανάθεσης κλπ.).»
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(1) της απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 6/2012
(Β 38) «Έγκριση Κανονισμού συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του ΝΠΔΔ
Πράσινο Ταμείο»,το κείμενο της οποίας είχε ως εξής:

«ΥΑ 6/2012: Κανονισμός Συμβάσεων `Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών του ΝΠΔΔ με την
επωνυμία Πράσινο Ταμείο.
(ΦΕΚ Β 38/ 20.1.2012)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ»

ΑΡΘΡΟ 1

Αντικείμενο του Κανονισμού

Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού αποτελεί ο καθορισμός των αρχών και διαδικασιών
αναφορικά με τη δημοπράτηση, ανάθεση και εκτέλεση έργων, υπηρεσιών και προμηθειών
που διενεργεί το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ»
(εφεξής «Ταμείο») στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του.

ΑΡΘΡΟ 2

Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπάγονται δημοπρατήσεις και αναθέσεις έργων,
υπηρεσιών - συμπεριλαμβανομένων και πάσης φύσεων υποστηρικτικών μελετών - και
προμηθειών που διενεργεί το Ταμείο, τηρουμένων των σχετικών περί δημοσίων συμβάσεων
διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας. Στην έννοια των υπηρεσιών περιλαμβάνονται και οι
εμπειρογνωμοσύνες και συμβουλευτικές υπηρεσίες όπως και οι μελέτες που δεν
συνδέονται με την εκτέλεση έργων.
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ΑΡΘΡΟ 3

Αρμόδιο όργανο

Όπου στον παρόντα Κανονισμό γίνεται αναφορά σε «αρμόδιο όργανο του Ταμείου»
εννοείται το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου ή άλλο όργανο εξουσιοδοτημένο από το
Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου.

ΑΡΘΡΟ 4

Αποφάσεις διενέργειας διαγωνισμών

1. Οι αποφάσεις για τον τρόπο διενέργειας έργου, υπηρεσίας ή προμήθειας, όπως,
ενδεικτικά, η επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης, η διατύπωση και έγκριση των όρων της
προκήρυξης και της διακήρυξης, τα σχετικά με τη διαδικασία της ανάθεσης και σύναψης της
σύμβασης δεσμευτικά έγγραφα του Ταμείου, η ενδεχόμενη πρόσκληση για υποβολή
προσφοράς, η σύσταση επιτροπών, η απόφαση ανάθεσης της σύμβασης κ.λπ.,
λαμβάνονται, ανάλογα με το ύψος της εκτιμώμενης - προϋπολογιζόμενης αξίας της
σύμβασης και τη φύση του αντικειμένου της, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου,
είτε από τα εκάστοτε αρμόδια κατ` εξουσιοδότηση του Διοικητικού
Συμβουλίου όργανα.

2. Για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού ενός έργου, υπηρεσίας ή προμήθειας είναι
δυνατόν να συντάσσεται από το αρμόδιο όργανο του Ταμείου συνοπτικό Τεχνικό Δελτίο, το
οποίο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον την σκοπιμότητα και το γενικό αντικείμενο, τον
χαρακτηρισμό της δημοπρατούμενης σύμβασης ως έργου, υπηρεσίας ή προμήθειας, τον
ενδεικτικό προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ), την επιλεγείσα διαδικασία ανάθεσης, την
προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 5
2
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Διαδικασίες Ανάθεσης

Σκοπός της κάθε διαδικασίας ανάθεσης είναι η επιλογή και ανάδειξη του καταλληλότερου
αναδόχου για την έγκαιρη, άρτια και πλέον συμφέρουσα, υπέρ του συμφέροντος του
Δημοσίου και του Ταμείου, εκτέλεση του υπό ανάθεση έργου, υπηρεσίας ή προμήθειας. Η
επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης γίνεται με τήρηση των όρων του παρόντος, των αρχών
της διαφάνειας, της ισότιμης και χωρίς διακρίσεις μεταχείρισης των υποψηφίων αναδόχων
και με γνώμονα τη διασφάλιση συνθηκών ελεύθερου ανταγωνισμού, την αρχή προστασίας
του Δημοσίου συμφέροντος και της βέλτιστης χρησιμοποίησης των δημοσίων ή άλλων
πόρων.

1. Για την ανάδειξη του κατάλληλου αναδόχου σε συμβάσεις των οποίων ο
προϋπολογισμός είναι ανώτερος των 100.000 € χωρίς ΦΠΑ, επιλέγεται, τηρουμένων των
αναφερομένων κατωτέρω στα άρθρα 6-9, μία από τις ακόλουθες διαδικασίες ανάθεσης:

α) Ανοικτή Διαδικασία: είναι η διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος
οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά.

β) Κλειστή Διαδικασία: είναι η διαδικασία, στην οποία, τηρουμένων των οριζόμενων στο
άρθρο 14 του παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει, αλλά
στο πλαίσιο της οποίας μόνον οι οικονομικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από το Ταμείο
μπορούν να υποβάλλουν προσφορά.

γ) Διαδικασία με διαπραγμάτευση (υπό τους όρους και προϋποθέσεις των σχετικών
διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας εφαρμοστέας κοινοτικής νομοθεσίας): είναι η
διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας το Ταμείο διαβουλεύεται με τους οικονομικούς φορείς
της επιλογής του και διαπραγματεύεται τους όρους της σύμβασης με έναν ή περισσότερους
από αυτούς.

Το ποσό των 100.000 € χωρίς ΦΠΑ, όπως εκάστοτε ισχύει και αναπροσαρμόζεται σύμφωνα
με τις οικείες διατάξεις των εφαρμοστέων στην περίπτωση του Ταμείου κοινοτικών
οδηγιών, ορίζεται ως όριο, άνω του οποίου το Ταμείο εφαρμόζει για κάθε διαδικασία
ανάθεσης, τον παρόντα Κανονισμό και, τηρουμένου του άρθρου 10 του παρόντος, το
σύνολο των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας, σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας περί
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δημοσίων συμβάσεων (ιδίως την οδηγία 2004/18/ΕΚ, όπως κάθε φορά ισχύει και
ενσωματώνεται στην εθνική έννομη τάξη).

2. Για την ανάδειξη του κατάλληλου αναδόχου σε συμβάσεις των οποίων ο
προϋπολογισμός είναι κατώτερος ή ίσος των 100.000 € χωρίς ΦΠΑ, δύναται να επιλεγεί,
πέραν των ανωτέρω, στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου διαδικασιών, κατά περίπτωση, και
σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα του παρόντος άρθρου, μία από τις ακόλουθες διαδικασίες
ανάθεσης: (α) Πρόχειρος διαγωνισμός, (β) συνοπτική διαδικασία με διαπραγμάτευση με
πρόσκληση υποβολής προσφοράς, (γ) Απευθείας ανάθεση.

α) Ο πρόχειρος διαγωνισμός αποτελεί συνοπτική διαδικασία υποβολής εγγράφων
προσφορών.

Είτε δημοσιεύεται συνοπτική προκήρυξη στα πλαίσια της οποίας καλείται να υποβάλει
προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος που πληροί τους όρους της, είτε απευθύνεται πρόσκληση
σε τρεις (3) τουλάχιστον οικονομικούς φορείς με αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με
το δημοπρατούμενο αντικείμενο οι οποίοι και υποβάλλουν έγγραφες δεσμευτικές
προσφορές. Ο πρόχειρος διαγωνισμός διενεργείται από τριμελή επιτροπή η οποία
αποτελείται από στελέχη του Ταμείου.

β) Συνοπτική διαδικασία με διαπραγμάτευση με πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

γ) Η απευθείας ανάθεση αποτελεί εξαιρετική διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας το
Ταμείο, μετά από συνοπτική έρευνα αγοράς, αναθέτει απευθείας σε οικονομικό φορέα της
επιλογής της την εκτέλεση ορισμένης σύμβασης.

Τα σχετικά όρια (τα ποσά αναφέρονται χωρίς ΦΠΑ), συσχετιζόμενα με τις ανωτέρω, υπό
παρ. 2 του παρόντος, διαδικασίες ανάθεσης, αποτυπώνονται στον κατωτέρω πίνακα:

Διαδικασία ανάθεσης

Πρόχειρος διαγωνισμός

Ποσά (όρια) χωρίς ΦΠΑ

έως και 100.000 €

Συνοπτική διαδικασία με
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διαπραγμάτευση

Απευθείας ανάθεση

έως και 100.000 €

έως και 40.000 €

3. Για τις συμβάσεις, των οποίων ο προϋπολογισμός είναι ίσος ή κατώτερος των 5.000 €
χωρίς ΦΠΑ, το Ταμείο μπορεί να προσφύγει στον οικονομικό φορέα της επιλογής της χωρίς
την υποχρέωση σύναψης ειδικής σχετικής έγγραφης σύμβασης (αγορά με τιμολόγια κλπ.).

4. Οι διαδικασίες ανάθεσης δύνανται να εξειδικεύονται περαιτέρω στη διακήρυξη ή
προκήρυξη ή στα άλλα σχετικά με τη διαδικασία ανάθεσης δεσμευτικά έγγραφα του
Ταμείου.

ΑΡΘΡΟ 6

Ανταγωνιστικός διάλογος

1. Σε περίπτωση ιδιαίτερα πολύπλοκων συμβάσεων, το Ταμείο, εφόσον κρίνει ότι η
χρησιμοποίηση της ανοικτής ή της κλειστής διαδικασίας δεν επιτρέπει την ανάθεση της
σύμβασης προμηθειών ή υπηρεσιών, μπορεί να προσφεύγει στον ανταγωνιστικό διάλογο
σύμφωνα με το παρόν άρθρο και τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας και
εφαρμοστέας κοινοτικής νομοθεσίας.

2. Ανταγωνιστικός διάλογος είναι η διαδικασία, στην οποία κάθε οικονομικός φορέας
μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει και στην οποία το Ταμείο διεξάγει διάλογο με τους
υποψηφίους που έχουν γίνει δεκτοί στη διαδικασία αυτή, προκειμένου να βρεθούν μία ή
περισσότερες λύσεις που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της, και βάσει της
οποίας ή των οποίων οι υποψήφιοι που επελέγησαν καλούνται να υποβάλουν προσφορά.

3. Η ανάθεση της σύμβασης πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου της πλέον
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς.
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ΑΡΘΡΟ 7

Συμφωνίες - πλαίσια

1. Για συμβάσεις, των οποίων ο προϋπολογισμός είναι μικρότερος ή ίσος των 100.000 €
χωρίς ΦΠΑ, το Ταμείο μπορεί να συνάπτει συμφωνίες - πλαίσια ή μακροχρόνιες συμβάσεις
σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Ταμείου, σύμφωνα με τις
σχετικές εφαρμοστέες διαδικασίες ανάθεσης, οι οποίες οφείλουν να τηρούν τις αρχές της
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων και της μη διάκρισης τους λόγω
ιθαγένειας, καθώς και της μη νόθευσης του ελεύθερου ανταγωνισμού.

2. Για συμβάσεις, των οποίων ο προϋπολογισμός είναι μεγαλύτερος των 100.000 € χωρίς
ΦΠΑ, το Ταμείο μπορεί να συνάπτει συμφωνίες - πλαίσια σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στην εκάστοτε εφαρμοστέα και ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία.

3. Για τις συμφωνίες - πλαίσια, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον
υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας αυτών, είναι η μέγιστη αξία, υπολογιζόμενη χωρίς ΦΠΑ,
του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου.

ΑΡΘΡΟ 8

Δυναμικά Συστήματα Αγορών

1. Το Ταμείο μπορεί να προσφεύγει σε δυναμικά συστήματα αγορών σύμφωνα με το παρόν
άρθρο και τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας και εφαρμοστέας κοινοτικής
νομοθεσίας.

2. Κατά την εφαρμογή δυναμικού συστήματος αγορών, ακολουθούνται οι κανόνες της
ανοικτής διαδικασίας σε όλες τις φάσεις της, μέχρι την ανάθεση των συμβάσεων στο
πλαίσιο αυτού του συστήματος. Στο σύστημα γίνονται δεκτοί όλοι οι προσφέροντες, οι
οποίοι πληρούν τα κριτήρια επιλογής και έχουν υποβάλει ενδεικτική προσφορά σύμφωνη
προς τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού. Οι ενδεικτικές
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προσφορές μπορούν να βελτιώνονται οποιαδήποτε στιγμή, υπό τον όρο ότι εξακολουθούν
να συνάδουν προς τη συγγραφή υποχρεώσεων. Για την εφαρμογή του συστήματος και τη
σύναψη των δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο του συστήματος, χρησιμοποιούνται
αποκλειστικώς ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε
ισχύουσας και εφαρμοστέας κοινοτικής νομοθεσίας.

3. Για τα δυναμικά συστήματα αγορών, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον
υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας αυτών είναι η μέγιστη αξία, υπολογιζόμενη χωρίς ΦΠΑ,
του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια του δυναμικού
συστήματος αγορών.

ΑΡΘΡΟ 9

Χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών

Στις ανοικτές, κλειστές ή, υπό προϋποθέσεις, με διαπραγμάτευση διαδικασίες, το Ταμείο
μπορεί να αποφασίζει, πριν από την ανάθεση μιας δημόσιας σύμβασης, τη διεξαγωγή
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, όταν οι όροι και εν γένει οι προδιαγραφές της σύμβασης
μπορούν να καθορισθούν με ακρίβεια. Με τους ίδιους όρους, ο ηλεκτρονικός
πλειστηριασμός μπορεί να χρησιμοποιείται κατά το νέο διαγωνισμό μεταξύ των μερών μιας
συμφωνίας - πλαισίου, καθώς και κατά τον διαγωνισμό για τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών, σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας και εφαρμοστέας κοινοτικής νομοθεσίας. Η απόφαση
περί χρήσεως ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, πρέπει να αναφέρεται στην προκήρυξη
διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 10

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας

Η ανάθεση συμβάσεων σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό απαιτεί την τήρηση
ορισμένων διατυπώσεων δημοσιότητας, με σκοπό να αναπτυχθεί πραγματικός
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ανταγωνισμός και να δοθεί στους ενδιαφερομένους η δυνατότητα να έχουν επαρκή
πληροφόρηση για τα δημοπρατούμενα έργα, υπηρεσίες ή προμήθειες. Ειδικότερα:

1. Για τις συμβάσεις, των οποίων ο προϋπολογισμός είναι ίσος ή ανώτερος των 211.000 €
χωρίς ΦΠΑ, όπως το ποσό αυτό εκάστοτε ισχύει και αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις
οικείες, περί του πεδίου εφαρμογής τους, εφαρμοστέες διατάξεις των κοινοτικών οδηγιών,
απαιτείται η δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα, εφαρμοστέα
κοινοτική νομοθεσία. Η προκήρυξη δημοσιεύεται επίσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(ΦΕΚ), Τεύχος Διακηρύξεων και Δημοσίων Συμβάσεων, σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες
οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, σε τοπική εφημερίδα, εφόσον υπάρχει, όταν
ο διαγωνισμός που προκηρύσσεται αφορά στην περιφέρεια και στην επίσημη ιστοσελίδα
του Ταμείου.

Οι προκηρύξεις που αποστέλλονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
και τον ελληνικό τύπο συντάσσονται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην εκάστοτε
ισχύουσα εφαρμοστέα κοινοτική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων.

2. Για τις συμβάσεις, των οποίων ο προϋπολογισμός είναι ίσος ή ανώτερος των 211.000 €
χωρίς ΦΠΑ, όπως το ποσό αυτό εκάστοτε ισχύει και αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις
οικείες, περί του πεδίου εφαρμογής τους, εφαρμοστέες διατάξεις των κοινοτικών οδηγιών
απαιτείται η δημοσίευση ανακοίνωσης σύναψης της σύμβασης στην επίσημη εφημερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην εκάστοτε
ισχύουσα, εφαρμοστέα κοινοτική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων.

3. Για τις συμβάσεις που ανατίθενται με ανοικτή ή κλειστή διαδικασία και έχουν
προϋπολογισμό μέχρι 211.000 € χωρίς ΦΠΑ, όπως το ποσό αυτό εκάστοτε ισχύει και
αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις οικείες, περί του πεδίου εφαρμογής τους, εφαρμοστέες
διατάξεις των κοινοτικών οδηγιών, απαιτείται η δημοσίευση προκήρυξης στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), Τεύχος Διακηρύξεων και Δημοσίων Συμβάσεων, σε δύο (2)
τουλάχιστον ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, σε τοπική
εφημερίδα, εφόσον υπάρχει, όταν ο διαγωνισμός που προκηρύσσεται αφορά στην
περιφέρεια και στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου.

4. Σε περίπτωση διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού με προκήρυξη ή συνοπτικής
διαδικασίας διαπραγμάτευσης με πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η προκήρυξη
αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου.
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5. Οι υποχρεώσεις δημοσιότητας διέπονται και από τις οικείες διατάξεις του Ν. 3861/2010.

ΑΡΘΡΟ 11

Διακήρυξη

1. Το κείμενο και το περιεχόμενο της προκήρυξης, διακήρυξης, πρόσκλησης ή λοιπών
αντίστοιχων, κατά περίπτωση διαδικασίας ανάθεσης, εγγράφων εξειδικεύονται και
εγκρίνονται κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο του Ταμείου. Στην περίπτωση, ιδίως, που ο
διαγωνισμός αφορά σε συμβάσεις, των οποίων ο προϋπολογισμός είναι ανώτερος των
100.000 € χωρίς ΦΠΑ, συνάδει με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα
εφαρμοστέα κοινοτική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, τηρουμένων, σε κάθε
περίπτωση, των γενικών αρχών της διαφάνειας, της αποφυγής των διακρίσεων και της μη
νόθευσης του ελεύθερου ανταγωνισμού.

2. Στη διακήρυξη ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι «Γενικοί» και «Ειδικοί`Οροι» του
διαγωνισμού, οι οποίοι προσδιορίζουν στοιχεία όπως το είδος του, το αντικείμενο του, τις
ζητούμενες ποσότητες, την προθεσμία υποβολής προσφορών, τις τεχνικές προδιαγραφές,
τη συγγραφή υποχρεώσεων του αναδόχου και λοιποί σχετικοί όροι της διαδικασίας
ανάθεσης. Επίσης, στη διακήρυξη δύνανται να περιλαμβάνονται τα στοιχεία διαφόρων
δηλώσεων που θα πρέπει ενδεχομένως να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς, ο τύπος διαφόρων εγγυητικών επιστολών, υποδείξεις που βοηθούν στη σύνταξη και
υποβολή των προσφορών και λοιπά σχετικά θέματα.

3. Για την ουσιώδη τροποποίηση των όρων της διακήρυξης ή της προκήρυξης, όταν αυτό
καταστεί αναγκαίο από την αξιολόγηση νέων δεδομένων, απαιτείται έκδοση
συμπληρώματος της διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, το συμπλήρωμα εγκρίνεται από το
αρμόδιο όργανο του Ταμείου και απαιτείται η τήρηση των ίδιων κανόνων δημοσιότητας
καθώς και των προθεσμιών που ακολουθήθηκαν για την αρχική διακήρυξη ή προκήρυξη.
Στην περίπτωση απλής παράτασης ή μετάθεσης των προθεσμιών του διαγωνισμού, η
προθεσμία παράτασης καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Ταμείου.

4. Η διακήρυξη, εφόσον ζητηθεί εγκαίρως και δεν έχει παρασχεθεί με ηλεκτρονικό μέσο
ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στο περιεχόμενο της, παραδίδεται ή αποστέλλεται
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στους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από την
παραλαβή της σχετικής αίτησης.

Στην περίπτωση κλειστής διαδικασίας, ταυτόχρονα με την έγγραφη πρόσκληση για
υποβολή προσφοράς είτε αποστέλλεται η διακήρυξη στους επιλεγέντες οικονομικούς
φορείς είτε γίνεται αναφορά στον τρόπο ελεύθερης και πλήρους πρόσβασης σε αυτήν όταν
τίθεται σε άμεση διάθεση με ηλεκτρονικά μέσα.

5. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως από τους οικονομικούς φορείς συμπληρωματικές
πληροφορίες ή διευκρινίσεις επί της διακήρυξης, αυτές παρέχονται από το αρμόδιο όργανο
του Ταμείου το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την
υποβολή των προσφορών.
Στην περίπτωση της κλειστής διαδικασίας, εφόσον ζητηθούν εγκαίρως από τους
οικονομικούς φορείς συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις επί της προκήρυξης,
αυτές παρέχονται από το αρμόδιο όργανο του Ταμείου το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από
την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 12

Προθεσμίες

1. Για τις συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός είναι ανώτερος των 100.000 € χωρίς
ΦΠΑ, ισχύουν οι προθεσμίες παραλαβής των προσφορών, αιτήσεων συμμετοχής και λοιπές
προθεσμίες που καθορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα και εφαρμοστέα κοινοτική
νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων κατά περίπτωση για την επιλεγείσα διαδικασία
ανάθεσης.

2. Σε περίπτωση διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού με δημοσίευση προκήρυξης ή
συνοπτικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης με πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η
προθεσμία υποβολής των προσφορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των 15 ημερών
από την ημερομηνία της ανάρτησης της προκήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου.
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3. Ειδικά για την περίπτωση που αποφασισθεί η δημοπράτηση έργου, υπηρεσίας ή
προμήθειας προϋπολογισμού κατώτερου ή ίσου των 100.000 € χωρίς ΦΠΑ, με ανοικτό ή
κλειστό διαγωνισμό, οι προθεσμίες έχουν ως εξής:

α. Ανοικτός διαγωνισμός: η προθεσμία για την υποβολή προσφορών δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των 30 ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας σχετικής δημοσίευσης της
προκήρυξης στον ελληνικό τύπο σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες και την ανάρτηση αυτής
στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή μπορεί
να συντμηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ταμείου, σε 15
ημέρες.

β. Κλειστός διαγωνισμός: η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής δεν μπορεί
να είναι μικρότερη των 20 ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της
προκήρυξης στον ελληνικό τύπο σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες και την ανάρτηση αυτής
στην επίσημη ιστοσελίδα του Ταμείου ή την σχετική ανακοίνωση επιλογής για συμμετοχή Σε
περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση
του αρμοδίου οργάνου του Ταμείου, σε 10 ημέρες. Η προθεσμία για την υποβολή
προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20 ημερών από την ημερομηνία αποστολής
της έγγραφης πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία
αυτή μπορεί να συντμηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του Ταμείου, σε 10 ημέρες από την
αυτή ημερομηνία.

4. Οι σχετικές με τα ανωτέρω διαδικασίες δύνανται να εξειδικεύονται περαιτέρω στη
διακήρυξη ή προκήρυξη ή στα άλλα σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης και σύναψης της
σύμβασης δεσμευτικά έγγραφα του Ταμείου.

ΑΡΘΡΟ 13

Μητρώο οικονομικών φορέων

1. Για συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός είναι μικρότερος ή ίσος των 100.000 €
χωρίς ΦΠΑ, το Ταμείο μπορεί, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να οργανώσει μητρώο
οικονομικών φορέων και μπορεί να καλεί προς υποβολή προσφοράς, μετά από σχετική
πρόσκληση, όσους οικονομικούς φορείς με δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της
σύμβασης περιλαμβάνονται στο μητρώο. Η διαδικασία κατάρτισης του Μητρώου, τα
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κριτήρια επιλογής των οικονομικών φορέων, η αναθεώρηση του κ.λπ. καθορίζονται από
εσωτερικές ρυθμίσεις του Ταμείου, οι οποίες οφείλουν να τηρούν τις αρχές της διαφάνειας,
της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων και της μη διάκρισης τους λόγω ιθαγένειας, καθώς
και της μη νόθευσης του ελεύθερου ανταγωνισμού.

2. Για συμβάσεις, των οποίων ο προϋπολογισμός είναι ανώτερος των 100.000 € χωρίς ΦΠΑ,
το Ταμείο μπορεί να οργανώσει μητρώο οικονομικών φορέων σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα και εφαρμοστέα κοινοτική νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 14

Δικαιούμενοι και όροι συμμετοχής

1. Οι συμμετέχοντες στις διαδικασίες ανάθεσης οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του
κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να διενεργούν τη
συγκεκριμένη παροχή, δεν επιτρέπεται να αποκλείονται με την αιτιολογία ότι θα έπρεπε να
είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα κατά την ελληνική νομοθεσία.

2. Οι κοινοπραξίες ή ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να
εμφανίζονται ως υποψήφιοι. Για την υποβολή μιας προσφοράς ή μιας αίτησης συμμετοχής,
οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να απαιτούν να έχουν οι κοινοπραξίες ή ενώσεις
οικονομικών φορέων συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα κοινοπραξία ή ένωση είναι
δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η
σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή
εκτέλεση της σύμβασης.

3. Περαιτέρω όροι συμμετοχής εξειδικεύονται και εγκρίνονται κάθε φορά από το αρμόδιο
όργανο του Ταμείου, αναφέρονται δε στην διακήρυξη ή προκήρυξη του διαγωνισμού ή / και
τα λοιπά σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης δεσμευτικά έγγραφα του Ταμείου,
τηρουμένων, σε κάθε περίπτωση, των αρχών της διαφάνειας, της αποφυγής των
διακρίσεων και της μη νόθευσης του ελεύθερου ανταγωνισμού.
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ΑΡΘΡΟ 15

Προσωπική κατάσταση, επαγγελματική δραστηριότητα και καταλληλότητα συμμετεχόντων

1. Οι οικονομικοί φορείς που ενδιαφέρονται να αναλάβουν την εκτέλεση ορισμένης
σύμβασης έργου, υπηρεσίας ή προμήθειας για λογαριασμό του Ταμείου πρέπει να πληρούν
ορισμένες προϋποθέσεις αναφορικά με την προσωπική τους κατάσταση, όπως αυτές
καθορίζονται ειδικότερα και κατά περίπτωση αναλόγως της διαδικασίας ανάθεσης, του
προϋπολογισμού και της φύσεως της προς ανάθεση σύμβασης, στην εκάστοτε ισχύουσα και
εφαρμοστέα κοινοτική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, τις εκάστοτε εφαρμοστέες
εθνικές κανονιστικές διατάξεις και τη διακήρυξη ή προκήρυξη του συγκεκριμένου
διαγωνισμού ή τα λοιπά σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης δεσμευτικά έγγραφα του
Ταμείου. Η πλήρωση των προϋποθέσεων αυτών αποδεικνύεται με σχετικά προσκομιζόμενα
έγγραφα - δικαιολογητικά που καθορίζονται ειδικότερα και κατά περίπτωση διαδικασίας
ανάθεσης, προϋπολογισμού και φύσης της προς ανάθεση σύμβασης στην εκάστοτε
ισχύουσα εφαρμοστέα κοινοτική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, τις εκάστοτε
εφαρμοστέες εθνικές κανονιστικές διατάξεις και τη διακήρυξη ή προκήρυξη του
συγκεκριμένου διαγωνισμού ή τα λοιπά σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης δεσμευτικά
έγγραφα του Ταμείου.

2. Οι οικονομικοί φορείς που ενδιαφέρονται να αναλάβουν την εκτέλεση ορισμένης
σύμβασης έργου, υπηρεσίας ή προμήθειας για λογαριασμό του Ταμείου μπορεί να
υποχρεωθούν να αποδείξουν ότι πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις επαγγελματικής
δραστηριότητας και αξιοπιστίας, οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τεχνικής
ή/και επαγγελματικής ικανότητας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα, κατά περίπτωση
και αναλόγως της διαδικασίας ανάθεσης, του προϋπολογισμού και της φύσεως της προς
ανάθεση σύμβασης, στην εκάστοτε ισχύουσα εφαρμοστέα κοινοτική νομοθεσία περί
δημοσίων συμβάσεων, τις εκάστοτε εφαρμοστέες εθνικές κανονιστικές διατάξεις και τη
διακήρυξη ή προκήρυξη του συγκεκριμένου διαγωνισμού ή τα λοιπά σχετικά με την
διαδικασία ανάθεσης δεσμευτικά έγγραφα του Ταμείου. Η πλήρωση των προϋποθέσεων
αυτών αποδεικνύεται με σχετικά προσκομιζόμενα έγγραφα - δικαιολογητικά που
καθορίζονται ειδικότερα στην εκάστοτε ισχύουσα εφαρμοστέα κοινοτική νομοθεσία περί
δημοσίων συμβάσεων, τις εκάστοτε εφαρμοστέες εθνικές κανονιστικές διατάξεις και τη
διακήρυξη ή προκήρυξη του συγκεκριμένου διαγωνισμού ή τα λοιπά σχετικά με την
διαδικασία ανάθεσης δεσμευτικά έγγραφα του Ταμείου.

ΑΡΘΡΟ 16
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Εγγυήσεις

1.1 Για την ανάθεση συμβάσεων, των οποίων ο προϋπολογισμός είναι ανώτερος των
100.000 € χωρίς ΦΠΑ, το Ταμείο ζητά από τους συμμετέχοντες να παρέχουν εγγυήσεις
τραπεζικής ή άλλης μορφής, όπως εγγύηση συμμετοχής, εγγύηση καλής εκτέλεσης, εγγύηση
καλής λειτουργίας. Η απαίτηση αυτή πρέπει, κατά περίπτωση, να αναφέρεται στην
προκήρυξη ή/και διακήρυξη του διαγωνισμού ή στα λοιπά σχετικά με την διαδικασία
ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης δεσμευτικά έγγραφα του Ταμείου.

1.2 Για τις συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός είναι κατώτερος ή ίσος των 100.000 €
χωρίς ΦΠΑ, το Ταμείο δύναται να ζητά εγγυήσεις κατά τα ανωτέρω. Η απαίτηση αυτή
μπορεί, κατά περίπτωση, να δημοσιεύεται στην προκήρυξη ή/και διακήρυξη του
διαγωνισμού ή στα λοιπά σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης
δεσμευτικά έγγραφα του Ταμείου.

2. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο
νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κρά-τος-μέλος της ΕΕ και
του ΕΟΧ. Εφόσον, δε, πρόκειται για συμβάσεις, των οποίων ο προϋπολογισμός είναι
ανώτερος των 100.000 € χωρίς ΦΠΑ, οι εγγυήσεις μπορούν να προέρχονται και από
τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή
πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει την Συμφωνία
για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων.

3. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, εάν δεν είναι συντεταγμένα στην ελληνική
γλώσσα, πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους.

4. Αναλόγως με τη φύση της προς ανάθεση συμβάσεως, τον προϋπολογισμό της και την
διαδικασία ανάθεσης καθορίζονται, κατά περίπτωση, στην προκήρυξη ή/και διακήρυξη ή
στα λοιπά σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης δεσμευτικά
έγγραφα του Ταμείου το ύψος, ο χρόνος κατάθεσης και οι λοιποί όροι των εγγυήσεων.

ΑΡΘΡΟ 17
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Επιτροπές

1. Για τις ανάγκες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, μπορούν να
συστήνονται, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ταμείου, μία ή περισσότερες
Επιτροπές, αποτελούμενες από τρία (3) τουλάχιστον μέλη που μπορεί να είναι στελέχη του
Ταμείου ή να προέρχονται εκτός αυτού, όπως, ενδεικτικά, Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού (ΕΔΔ), αρμόδια για την σύννομη διενέργεια του διαγωνισμού, Επιτροπή
Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΑΠ), αρμόδια για την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών,
Επιτροπή Προσφυγών (ΕΠ), αρμόδια για την εξέταση των ενστάσεων ή προσφυγών που
υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης, Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής (ΕΠΠ), αρμόδια για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης.

2. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ταμείου ορίζονται οι καθ` ύλην και χρόνο
αρμοδιότητες των Επιτροπών, οι ιδιότητες και το ύψος της ενδεχόμενης αποζημίωσης των
μελών τους και λοιπά σχετικά θέματα.

3. Τα μέλη της Επιτροπής Προσφυγών είναι διάφορα από τα μέλη της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προφορών, που έχει συγκροτηθεί για τον ίδιο
διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 18

Υποβολή προσφορών

Οι προσφορές είναι δεσμευτικές, υποβάλλονται δε στο Ταμείο μέχρι την ημέρα και ώρα
που καθορίζεται στην προκήρυξη ή διακήρυξη ή πρόσκληση και σύμφωνα με τους σχετικούς
ειδικότερους όρους της προκήρυξης ή διακήρυξης ή τα λοιπά σχετικά με την διαδικασία
ανάθεσης δεσμευτικά έγγραφα του Ταμείου. Ειδικά για τις συμβάσεις, των οποίων ο
προϋπολογισμός είναι ανώτερος των 100.000 € χωρίς ΦΠΑ, ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε αυτοπροσώπως ή με ειδικά
προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, είτε αποστέλλοντας την ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην διεύθυνση που αναγράφεται
στην προκήρυξη.
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Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, το Ταμείο ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη
εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενα της. Εκπροθέσμως
υποβληθείσες προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

2. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς) με
τα ειδικότερα χαρακτηριστικά που αναλυτικά προσδιορίζονται στη διακήρυξη ή την
πρόσκληση.
Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται, σαφώς κεχω-ρισμένα, όλα τα
απαιτούμενα από τη διακήρυξη ή τη πρόσκληση κατά το στάδιο υποβολής έγγραφα και
δικαιολογητικά, όπως, ενδεικτικά, εγγύηση συμμετοχής, νομιμοποιητικά έγγραφα,
δηλώσεις ή βεβαιώσεις που αναφέρονται στην προσωπική κατάσταση και καταλληλότητα
του προσφέροντα. Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται, σαφώς
κεχωρισμένα και σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο τα τεχνικά και ενδεχομένως λοιπά
τεχνικού χαρακτήρα στοιχεία της προσφοράς (τεχνική προσφορά) και, επίσης σαφώς
κεχωρισμένα και σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο τα οικονομικά στοιχεία αυτής
(οικονομική προσφορά).

3. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Η
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την
κρίση της αρμόδιας επιτροπής.

4. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της
διακήρυξης.

5. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου στην διακήρυξη ή
πρόσκληση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η παράταση του χρόνου ισχύος των προσφορών
είναι δυνατή υπό τις προϋποθέσεις και κατά την διαδικασία που προβλέπονται, κατά
περίπτωση, από τη προκήρυξη ή διακήρυξη ή πρόσκληση ή άλλα σχετικά με τη διαδικασία
ανάθεσης δεσμευτικά έγγραφα του Ταμείου.

6. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

ΑΡΘΡΟ 19
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Υπεργολαβίες

Στην προκήρυξη ή/και συγγραφή υποχρεώσεων, η αναθέτουσα αρχή ζητεί από τον
προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, το τμήμα
της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους καθώς και
τους υπεργολάβους που προτείνει. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν αίρεται η ευθύνη του
κυρίου οικονομικού φορέα.

ΑΡΘΡΟ 20

Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμών

Η παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών, ο έλεγχος του εμπροθέσμου ή μη των
προσφορών, των δικαιολογητικών και εν γένει της πληρότητας τους και της συμμόρφωσης
τους με τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων κανονιστικών διατάξεων και της διακήρυξης ή
πρόσκλησης ή των άλλων σχετικών με την διαδικασία ανάθεσης δεσμευτικών εγγράφων
του Ταμείου, καθώς και η αξιολόγηση των προσφορών γίνονται από την αρμόδια επιτροπή
ή τις αρμόδιες επιτροπές του Ταμείου. Ειδικότερα για τις συμβάσεις των οποίων ο
προϋπολογισμός είναι ανώτερος των 100.000 € χωρίς ΦΠΑ, ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Η παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή, στον
τόπο και κατά την ημερομηνία και ώρα που έχει οριστεί από την προκήρυξη ή πρόσκληση,
δημόσια στην περίπτωση του ανοικτού διαγωνισμού ή παρουσία των υποψηφίων που
υπέβαλαν προσφορά ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους μετά από
σχετική πρόσκληση στην περίπτωση του κλειστού διαγωνισμού.

2. Ο διαγωνισμός διενεργείται σε στάδια, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια, η ίση
μεταχείριση των διαγωνιζομένων και η ύπαρξη διακριτών σταδίων παραλαβής,
αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης των εγγράφων, δικαιολογητικών, δηλώσεων ή
βεβαιώσεων που αναφέρονται στην προσωπική κατάσταση, επαγγελματική δραστηριότητα,
καταλληλότητα (οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, τεχνική ή/και επαγγελματική
ικανότητα) των συμμετεχόντων, των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς τους (τεχνική
προσφορά) και των οικονομικών στοιχείων αυτής (οικονομική προσφορά). Η Επιτροπή
παραλαμβάνει τις προσφορές, αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους προσφοράς και τους
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φακέλους τεχνικής προσφοράς, ελέγχει την πληρότητα και νομιμότητα των κεχωρισμένα
υποβληθέντων εγγράφων - δικαιολογητικών, δηλώσεων ή βεβαιώσεων και μονογράφει και
σφραγίζει αυτά, όπως και τις τεχνικές προσφορές ανά φύλλο (δυνατή και η χρήση
μηχανικού μέσου), το περιεχόμενο των οποίων αξιολογείται σε επόμενη συνεδρίαση της. Η
Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό. Αναλόγως στην περίπτωση της κλειστής διαδικασίας,
η αρμόδια Επιτροπή αξιολογεί τις αιτήσεις συμμετοχής, συντάσσει σχετικό πρακτικό και
εισηγείται για τους διαγωνιζόμενους, οι οποίοι θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά. Οι
φάκελοι των οικονομικών προσφορών φυλάσσονται σφραγισμένοι μέχρι την ανακοίνωση
των αποτελεσμάτων της τεχνικής αξιολόγησης από την Επιτροπή και αποσφραγίζονται σε
επόμενη φάση ή/και συνεδρίαση της Επιτροπής μόνον εκείνοι που αντιστοιχούν σε
προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές με απόφαση του αρμοδίου οργάνου η οποία
γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους. Οι φάκελοι οικονομικής προσφοράς όσων
συμμετεχόντων απορρίφθηκαν επιστρέφονται σφραγισμένοι σε αυτούς. Κατά την
αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται
από την ανωτέρω επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση
αυτών με ειδική διατρητική μηχανή του Ταμείου. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και
την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή ελέγχει τα
απαραίτητα έγγραφα, δικαιολογητικά ή βεβαιώσεις για να διαπιστώσει αν συντρέχει στο
πρόσωπο αυτού η δυνατότητα υπογραφής σχετικής σύμβασης και αν ο έλεγχος αυτός
αποβεί αλυσιτελής προτείνει στο αρμόδιο όργανο του Ταμείου την κατακύρωση του
διαγωνισμού στον επόμενο, κατά σειρά αξιολόγησης, συμμετέχοντα. Η Επιτροπή διαβιβάζει
το Πρακτικό της στο αρμόδιο όργανο του Ταμείου το οποίο αποφαίνεται σχετικά, και με
μεριμνά του γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμόδιας για την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού επιτροπής.

4. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ή των λοιπών σχετικών με την διαδικασία
ανάθεσης δεσμευτικών εγγράφων του Ταμείου ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών
που έχουν χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ή πρόσκληση ως απαράβατοι όροι συνεπάγονται
την απόρριψη των προσφορών.

5. Η διαδικασία διενέργειας του κάθε διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης δύναται να
εξειδικεύεται περαιτέρω στη διακήρυξη ή προκήρυξη ή στα άλλα σχετικά με την διαδικασία
ανάθεσης δεσμευτικά έγγραφα του Ταμείου.

ΑΡΘΡΟ 21
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Κριτήρια ανάθεσης

1. Τα κριτήρια, με βάση τα οποία το Ταμείο αναθέτει τα έργα, τις υπηρεσίες και τις
προμήθειες είναι κατά περίπτωση (α) είτε αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή, (β) είτε η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

2. Το αρμόδιο όργανο του Ταμείου καθορίζει σε κάθε περίπτωση το κριτήριο ανάθεσης της
δημοπρατούμενης σύμβασης στην προκήρυξη ή διακήρυξη ή, κατά περίπτωση διαδικασίας,
στα άλλα σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης δεσμευτικά έγγραφα του Ταμείου.

3. Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
καθορίζονται στη διακήρυξη ή στα λοιπά σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης δεσμευτικά
έγγραφα του Ταμείου, τα επί μέρους κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και
υποδεικνύεται η σχετική στάθμιση που προσδίδεται σε καθένα από αυτά για την ανάδειξη
της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς.

4. Στη διακήρυξη ή στα άλλα κατά περίπτωση σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης
δεσμευτικά έγγραφα του Ταμείου καθορίζεται, επίσης, η σχέση τεχνικής και οικονομικής
προσφοράς, έτσι ώστε να συνάγεται η πλέον συμφέρουσα από τεχνικής και οικονομικής
άποψης προσφορά.

5. Στη διακήρυξη ή στα άλλα σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης δεσμευτικά έγγραφα του
Ταμείου δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω η κατά περίπτωση ακολουθούμενη
διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 22

Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές

Εάν, για δεδομένη σύμβαση, οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το
αντικείμενο της, το Ταμείο, πριν να απορρίψει τις προσφορές αυτές, ζητεί γραπτώς
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διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες, σύμφωνα με
τις ισχύουσες και εφαρμοστέες διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 23

Προσφυγές - ενστάσεις

1. Κατά της διακήρυξης ή των λοιπών αντίστοιχων δεσμευτικών εγγράφων της
διαγωνιστικής διαδικασίας, της συμμετοχής οικονομικού φορέα σε αυτήν και της
διενέργειας της, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται η υποβολή ένστασης για
λόγους νομιμότητας και ουσίας.

2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του
διαγωνισμού όργανο του Ταμείου.

3. Οι σχετικές προθεσμίες, έννομες συνέπειες, ενδεχομένως ειδικότεροι λόγοι, τυχόν
πληρωτέο παράβολο και λοιπά διαδικαστικά ή ουσιαστικά θέματα αναφορικά με την
άσκηση των ενστάσεων αυτών αναλύονται περαιτέρω και καθορίζονται στη διακήρυξη ή
στα λοιπά σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης δεσμευτικά έγγραφα του Ταμείου, σε
συνάρτηση και με την επιλεγείσα διαδικασία ανάθεσης και την φύση και αντικείμενο της
προς ανάθεση σύμβασης.

4. Προσφυγές ασκούνται και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/2010, εφόσον
συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις και οι σχετικές προς ανάθεση συμβάσεις εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του.

ΑΡΘΡΟ 24

Υπολογισμός εκτιμώμενης αξίας συμβάσεων (προϋπολογισμός)
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1. Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας της προς ανάθεση σύμβασης βασίζεται στο
συνολικό ανώτατο πληρωτέο ποσό, εκτός ΦΠΑ, όπως προσδιορίζεται από το Ταμείο. Στον
υπολογισμό αυτό, λαμβάνεται υπόψη το εκτιμώμενο συνολικό ποσό,
συμπεριλαμβανομένων τόσο του τυχόν προβλεπόμενου δικαιώματος προαιρέσεως όσο και
των τυχόν παρατάσεων της σύμβασης. Στην περίπτωση που το Ταμείο προβλέπει βραβεία ή
την καταβολή ποσών στους προσφέροντες, τα ποσά αυτά λαμβάνονται υπόψη κατά τον
υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

2. Η επιλογή της μεθόδου υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας κάθε σύμβασης πρέπει να
γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η κατάτμηση του αντικειμένου της
σύμβασης και συνακολούθως η μη εφαρμογή των διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας
περί δημοσίων συμβάσεων.

3. Όταν ένα σχεδιαζόμενο έργο ή ένα σχέδιο αγοράς υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει σε
ταυτόχρονη σύναψη χωριστών συμβάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται υπόψη, για τον
καθορισμό της διαδικασίας ανάθεσης της κάθε σύμβασης σύμφωνα με τον παρόντα
κανονισμό, η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων των τμημάτων, της σχετικής διαδικασίας
αναθέσεως εφαρμοζόμενης στη σύναψη κάθε τμήματος.

4. Όταν η προμήθεια ομοειδών προϊόντων μπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονη σύναψη
χωριστών συμβάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό της
διαδικασίας ανάθεσης της κάθε σύμβασης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η συνολική
εκτιμώμενη αξία όλων των τμημάτων, της σχετικής διαδικασίας αναθέσεως εφαρμοζόμενης
στη σύναψη κάθε τμήματος.

ΑΡΘΡΟ 25

Κρίσεις αποτελεσμάτων διαδικασιών ανάθεσης

1. Το αρμόδιο όργανο του Ταμείου μπορεί, με σχετική αιτιολογημένη του απόφαση,
ενδεικτικά να αποφασίσει την κατακύρωση ή ανάθεση του συνολικού αντικειμένου της
σύμβασης ή μεγαλύτερου ή μικρότερου μέρους αυτού κατά ποσοστό που ορίζεται στην
προκήρυξη ή/και διακήρυξη ή άλλα, κατά περίπτωση, σχετικά με την ανάθεση δεσμευτικά
έγγραφα, την ματαίωση ή επανάληψη της διαγωνιστικής ή άλλης διαδικασίας ανάθεσης σε
κάθε στάδιο αυτής, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στην διακήρυξη ή στα άλλα, κατά
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περίπτωση, σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης δεσμευτικά έγγραφα του Ταμείου, χωρίς
εξ αυτού του λόγου να γεννάται ουδεμία αξίωση αποζημίωσης των συμμετεχόντων στις
διαδικασίες ανάθεσης.

2. Στον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώνεται ο διαγωνισμός και ανατίθεται η υλοποίηση του
αντικειμένου της σύμβασης αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται η
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με τους σχετικούς αναλυτικούς όρους της
διακήρυξης ή άλλων σχετικών με την διαδικασία ανάθεσης δεσμευτικών εγγράφων του
Ταμείου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός της προθεσμίας αυτής προς
υπογραφή της συμβάσεως.
Σε αντίθετη περίπτωση και εκτός άλλων σχετικών ενδεχόμενων επιπτώσεων, δύναται, με
απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ταμείου, να καταπέσει υπέρ αυτής η τυχόν
προσκομισθείσα εγγυητική επιστολή συμμετοχής του.

ΑΡΘΡΟ 26

Συμβάσεις

1. Σε κάθε περίπτωση ανάθεσης έργου, υπηρεσίας ή προμήθειας, εκτός, ενδεχομένως, από
τις περιπτώσεις των συμβάσεων του άρθρου 5, παρ. 3 του παρόντος Κανονισμού,
υπογράφεται σχετική έγγραφη σύμβαση μεταξύ του αρμοδίου οργάνου του Ταμείου και του
αναδόχου.

2. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης ή/και των λοιπών σχετικών
με την διαδικασία ανάθεσης και σύναψης της σύμβασης δεσμευτικών εγγράφων του
Ταμείου και την προσφορά του αναδόχου, στην ελληνική γλώσσα και δεν μπορεί να
περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της διακήρυξης του συγκεκριμένου
διαγωνισμού ή προς τα λοιπά σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης της
σύμβασης δεσμευτικά έγγραφα του Ταμείου.

3. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτούνται, εκτός των άλλων ενδεχόμενων κατά
περίπτωση αναθέσεως απαιτουμένων εγγράφων, πλήρη νομιμοποιητικά έγγραφα του
αναδόχου και των πληρεξουσίων του προς υπογραφή της σύμβασης.
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4. Η σύμβαση περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τόπο και το χρόνο υπογραφής της, τα
συμβαλλόμενα μέρη, σαφή περιγραφή του ανατεθέντος έργου, υπηρεσίας ή προμήθειας
και τους όρους εκτέλεσης του, την τιμή, τις ενδεχομένως προβλεπόμενες εγγυήσεις
(προκαταβολής, καλής εκτέλεσης κ.λπ.), τον τρόπο και το χρόνο επιστροφής τους, τον τρόπο
πληρωμής, τον τρόπο και το χρόνο παραλαβής, τους όρους της τυχόν αναθεώρησης τιμών,
τις ενδεχόμενες ποινικές ρήτρες.

5. Το περιεχόμενο και οι διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων του Ταμείου δύνανται να
εξειδικεύονται περαιτέρω στη διακήρυξη ή προκήρυξη ή στα άλλα σχετικά με την
διαδικασία ανάθεσης, σύναψης της σύμβασης δεσμευτικά έγγραφα του Ταμείου.

ΑΡΘΡΟ 27

Παρακολούθηση και εκτέλεση της σύμβασης

1. Κάθε θέμα που αφορά στην παρακολούθηση και εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον δεν
ρυθμίζεται στον παρόντα Κανονισμό, ρυθμίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη
σύμβαση ή διακήρυξη του διαγωνισμού ή τα λοιπά σχετικά δεσμευτικά έγγραφα του
Ταμείου, σε συνάρτηση και με τις ανάγκες υλοποίησης και ιδιαιτερότητες κάθε έργου,
υπηρεσίας ή προμήθειας.

2. Για την παρακολούθηση και παραλαβή του έργου, υπηρεσίας ή προμήθειας ή/και για την
λυσιτελέστερη υλοποίηση αυτών, δύναται να συσταθούν Επιτροπές ή Ομάδες Υποστήριξης
που ορίζονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ταμείου σύμφωνα με το άρθρο 17
του παρόντος.

3. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ταμείου και σε συνάρτηση με τις ανάγκες
υλοποίησης κάθε έργου, υπηρεσίας ή προμήθειας προσδιορίζονται οι καθ` ύλην και χρόνο
αρμοδιότητες των ανωτέρω οργάνων.

ΑΡΘΡΟ 28
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Πληρωμές

Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος γίνεται σύμφωνα με τη σύμβαση, την διακήρυξη και
τα λοιπά σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης δεσμευτικά
έγγραφα του Ταμείου. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις κατά περίπτωση πληρωμές
ορίζονται στις αντίστοιχες συμβάσεις ή/και διακηρύξεις ή στα λοιπά σχετικά με την
διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης δεσμευτικά έγγραφα του Ταμείου.

ΑΡΘΡΟ 29

Εφαρμοστέο δίκαιο

Ο παρών Κανονισμός έχει συνταχθεί με βάση το Ν. 3889/2010 και τις λοιπές διέπουσες τη
λειτουργία του Ταμείου διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, το Ν. 3861/2010, τις
εφαρμοστέες διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας, ιδίως της κοινοτικής οδηγίας 2004/18
ΕΚ, τα εθνικά νομοθετήματα ενσωμάτωσης των κοινοτικών οδηγιών στην ελληνική έννομη
τάξη, ιδίως το Π.Δ. 60/2007 και το Ν. 3886/2010 και τις γενικότερες αρχές του κοινοτικού
δικαίου περί μη νόθευσης του ελεύθερου ανταγωνισμού, διαφάνειας και παροχής ίσων
ευκαιριών σε όλους τους διαγωνιζόμενους.

ΑΡΘΡΟ 30

Επίλυση Διαφορών

Για κάθε διαφωνία ή διαφορά σχετική με την ανάθεση, εκτέλεση και ερμηνεία σύμβασης
μεταξύ Ταμείου και αναδόχου, αυτοί θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για
εξώδικη επίλυση της. Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η εξώδικη διευθέτηση της διαφωνίας ή
διαφοράς αυτή θα επιλύεται δικαστικά. Εφαρμοστέο είναι το ελληνικό ουσιαστικό και
δικονομικό δίκαιο, αποκλειστικά δε αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα καθ`
ύλην αρμόδια δικαστήρια της έδρας του Ταμείου, εκτός εάν ρητά έχει ορισθεί ή
συμφωνηθεί διαφορετικά στην διακήρυξη ή την καταρτισθείσα σύμβαση.
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Οι διαφωνίες ή διαφορές μπορούν να επιλύονται και με διαιτησία, εφόσον αυτό
προβλέπεται στην διακήρυξη και στην αντίστοιχη σύμβαση ανάθεσης.

Ο παρών Κανονισμός ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.»
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(2) της απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Δ1
Γ/25457/2011 (Β 2695) «Έγκριση Κανονισμών ανάθεσης και εκτέλεσης έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.), το
κείμενο της οποίας είχε ως εξής:

«Υ.Α. Αριθμ. Δ1/Γ/25457 (ΦΕΚ Β 2695 11.11.2011) Έγκριση Κανονισμών Ανάθεσης και
Εκτέλεσης Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού
Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.)

Αρθρο ΠΡΩΤΟ
1. Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων του Διαχειριστή Εθνικού
Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.), ο οποίος έχει ως εξής:
ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
Κανονισμός Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ

Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 2 ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Άρθρο 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Άρθρο 4 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Άρθρο 5 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Άρθρο 6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΡΓΩΝ
Άρθρο 7 ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
Άρθρο 8 ΜΗΤΡΩΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΗ.ΕΡ.Ε.)
Άρθρο 9 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Άρθρο 10 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

26

710

Άρθρο 11 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Άρθρο 12 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Άρθρο 13 ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Άρθρο 14 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Άρθρο 15 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
Άρθρο 16 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣ ΦΟΡΩΝ
Άρθρο 17 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
Άρθρο 18 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Άρθρο 19 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ/ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Άρθρο 20 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Ή ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ
Άρθρο 21 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
Άρθρο 22 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Άρθρο 23 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Άρθρο 24 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Άρθρο 25 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Άρθρο 26 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΟΙ-ΝΟΠΡΑΞΙΑΣ
Άρθρο 27 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Άρθρο 28 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Άρθρο 29 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
Άρθρο 30 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Άρθρο 31 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Άρθρο 32 ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Άρθρο 33 ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ
Άρθρο 34 ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Άρθρο 35 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Άρθρο 36 ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 37 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΤΩΧΕΥΣΗ, ΘΑΝΑΤΟΣ
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Άρθρο 38 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Άρθρο 39 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Άρθρο 40 ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Άρθρο 41 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Άρθρο 42 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
Άρθρο 43 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 44 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 45 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ "ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ", ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ, ΑΠ` ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ "ΚΛΕΙΣΤΟ" ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ
ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ.

Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι η καθιέρωση παγίων διαδικασιών για εκτέλεση
τεχνικών Έργων απαραίτητων για τη λειτουργία, συντήρηση, ασφάλεια, βελτίωση,
εκσυγχρονισμό και επέκταση των εγκαταστάσεων του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος
Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.
Ο παρών Κανονισμός πραγματεύεται τις διαδικασίες από την έκδοση της Αίτησης Εκτέλεσης
Έργου μέχρι και την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΕΣΦΑ και του Αναδόχου
στον οποίο ανατέθηκε η εκτέλεση του Έργου, καθώς επίσης και την εκτέλεση του Έργου από
την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι και την Οριστική Παραλαβή του αντίστοιχου Έργου.
Ο Κανονισμός αυτός σε ότι αφορά την ανάθεση Έργων εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση.
Επισημαίνεται ότι για τα Έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου των τεσσάρων εκατομμυρίων
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οκτακοσίων σαράντα πέντε (4.845.000) Ευρώ (ή όποιου ποσού εκάστοτε καθορίζεται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση), εφαρμόζονται οι διατάξεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Οδηγία
17/2004/ΕΚ όπως εκάστοτε ισχύει κλπ.).
Ο Κανονισμός αυτός δεν έχει εφαρμογή στα Έργα που εκτελούνται με αυτεπιστασία.
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΣΦΑ δύναται, σε περιπτώσεις εκτέλεσης έργων υπό
την Διαχείριση (Management) τρίτου, να καθορίζει διαδικασίες άλλες από αυτές που
ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό εξαιρουμένων αυτών που αναφέρονται στο Άρθρο 7
(τρόποι επιλογής εργολάβου) που θα εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση.

Άρθρο 2
ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού έχει χρησιμοποιηθεί ενιαία ορολογία για τις
παρακάτω λέξεις ή φράσεις σύμφωνα με το νόημα που τους προσδίδεται στο παρόν Άρθρο.
Έργο: Ως έργο νοείται κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή ή
συντήρηση και ή οικονομικά ή τεχνικά αυτοτελής λειτουργία που δημοπρατείται ή
ανατίθεται για τον εκσυγχρονισμό, την βελτίωση, την επέκταση, την λειτουργία, την
συντήρηση, την ασφάλεια, κλπ. των αγωγών Φυσικού Αερίου και των εν γένει
εγκαταστάσεων της ΔΕΣΦΑ. Στα Άρθρα του παρόντος Κανονισμού που έχουν σχέση με την
δημοπράτηση οι όροι Έργο και Εργολαβία είναι ταυτόσημοι.
Υπηρεσία Προμηθειών: Η Αρμόδια Δ/νση της ΔΕΣΦΑ που έχει την ευθύνη για τον
συντονισμό των Διαδικασιών διαγωνισμών και αναθέσεις Συμβάσεων προμηθειών και
εκτέλεσης Έργων.
Τεχνική Υπηρεσία: Η Αρμόδια Δ/νση εκείνη που έχει την αρμοδιότητα για την εκτέλεση του
Έργου.
Εργοληπτική Επιχείρηση: Οποιαδήποτε Τεχνική Εταιρεία είναι ικανή να αναλάβει την
εκτέλεση του Έργου.
Ανάδοχος ή Εργολάβος: Η Εργοληπτική Επιχείρηση ή το σχήμα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
στην οποία αναθέτει με σύμβαση η ΔΕΣΦΑ την εκτέλεση Έργου.
Σύμβαση: Το γραπτό κείμενο που προσδιορίζει την τελική συμφωνία της ΔΕΣΦΑ και του
Αναδόχου ή Εργολάβου πάνω στους όρους με τους οποίους ο Ανάδοχος ή ο Εργολάβος θα
εκτελέσει το Έργο, τους όρους με τους οποίους η ΔΕΣΦΑ θα παραλάβει το Έργο
καταβάλλοντος το αντίτιμο με τον καθοριζόμενο τρόπο, εις το οποίο συμπεριλαμβάνονται
όλα τα σχετικά τεύχη, σχέδια και προδιαγραφές που εκδίδονται για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 3
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
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3.1. Η επιλογή Εργολάβων γίνεται μετά από διαγωνισμούς εκτός των περιπτώσεων απ`
ευθείας ανάθεσης ή μέσω διαπραγματεύσεων (χωρίς δημοσίευση προκήρυξης) εφόσον
συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται σε άλλο Άρθρο του παρόντος Κανονισμού.
Βασικά κριτήρια επιλογής μιας προσφοράς αποτελούν η ικανοποίηση των τεχνικών και
λοιπών απαιτήσεων της διακήρυξης και οι προσφερόμενες τιμές.
3.2. Οι χειριζόμενοι τα θέματα διαγωνισμών εκτέλεσης Έργων πρέπει να πράττουν έτσι,
ώστε όχι μόνο να εξασφαλίζεται πλήρης αμεροληψία, αλλά και να μη μπορεί να δοθεί η
δυνατότητα αμφισβήτησης της.
Οποιαδήποτε προσπάθεια από τρίτους, για επηρεασμό των εισηγήσεων ή αποφάσεων των
οργάνων της ΔΕΣΦΑ σε σχέση με θέματα διαγωνισμών, πρέπει να αναφέρεται αμέσως στον
ιεραρχικά ανώτερο όργανο της ΔΕΣΦΑ και προκειμένου για σοβαρές περιπτώσεις στο
Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Στην περίπτωση που υπάλληλος ΔΕΣΦΑ πρόκειται, λόγω αρμοδιότητος, να χειρισθεί, σε
οποιαδήποτε φάση, θέματα υλοποίησης Έργων, για τα οποία υφίστανται ατομικά
συμφέροντα του υπαλλήλου ή τρίτων με τους οποίους έχει συγγενικούς ή άλλους δεσμούς,
που θα μπορούν να θέσουν σε αμφισβήτηση την αμεροληψία του, πριν προβεί σε
οποιαδήποτε ενέργεια οφείλει ν` αναφερθεί γραπτά στον άμεσο Προϊστάμενο του, ο οποίος
και θα κρίνει, με γραπτή απόφαση του, αν υπάρχει λόγος εξαίρεσης του από τη
συγκεκριμένη υπόθεση.
Η παραπάνω αλληλογραφία κοινοποιείται απαραίτητα στο Διευθύνοντα Σύμβουλο.
3.3. Χρήση των στοιχείων που αφορούν στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε
διαγωνισμό, στις προσφορές και στην αξιολόγηση του, στις κατακυρώσεις διαγωνισμών,
κλπ. επιτρέπεται να κάνουν μόνο τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα της ΔΕΣΦΑ και τούτο
για υπηρεσιακούς και μόνο λόγους.
Απαγορεύεται αυστηρώς στα παραπάνω όργανα να γνωστοποιούν τα υπόψη στοιχεία σε
άλλα (μη αρμόδια) όργανα της ΔΕΣΦΑ ή σε τρίτο. Τούτο επιτρέπεται να γίνεται μόνο από τα
αρμοδίως εξουσιοδοτημένα όργανα της ΔΕΣΦΑ, σε όποια έκταση προβλέπεται από τον
παρόντα Κανονισμό ή τις αποφάσεις της ΔΕΣΦΑ.
3.4. Τα Οικονομικά Κλιμάκια Έργων και τα συσχετισμένα προς αυτά υπηρεσιακά όργανα,
που αναφέρονται στη συνέχεια και στους συνημμένους ΠΙΝΑΚΕΣ μπορούν να
ανακαθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στον παρόντα Κανονισμό επισυνάπτονται οι εξής ΠΙΝΑΚΕΣ που αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτού:
- Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 1 σχετικά με την έγκριση "Αίτησης Εκτέλεσης Έργου".
- Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 2 σχετικά με την έγκριση "Διαγωνισμών".
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- Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 3 σχετικά με την έγκριση Διαγωνισμών "Ειδικών Περιπτώσεων" (ήτοι μεταξύ
περιορισμένου αριθμού Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, κλπ.) ή κατόπιν διαπραγματεύσεων ή
με απ` ευθείας Ανάθεση".
- Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 4 σχετικά με την "Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε "κλειστό
Διαγωνισμό" με προεπιλογή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τις αρμοδιότητες ή και
εξουσιοδοτήσεις που καθορίζονται στους παραπάνω ΠΙΝΑΚΕΣ εφ` όσον απαιτηθεί. Οι
έλεγχοι και οι εγκρίσεις καθώς και η παραλαβή των υποβληθησομένων εγγράφων
(εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, προσφορών, κλπ.), η αποσφράγιση των σχετικών φακέλων, η
αξιολόγηση των εγγράφων, η έγκριση της αξιολόγησης και η κατακύρωση του διαγωνισμού
ή η ανάθεση του έργου ή κατάρτιση/μεταβολές του ΜΗ.ΕΡ. Ε. ή η υπογραφή της Σύμβασης
θα γίνεται, κατά περίπτωση, από τα ("φυσικά πρόσωπα") όργανα της ΔΕΣΦΑ που
αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό ή από τους νομίμους (ή άλλους καθοριζόμενους από
το Διοικητικό Συμβούλιο) αναπληρωτές τους. Είναι δυνατόν, εφόσον
συντρέχουν λόγοι, οι σχετικές αρμοδιότητες να ασκούνται από τους ιεραρχικά ανώτερους
των οριζομένων οργάνων.
Οι επιτροπές (συλλογικά όργανα) που αναφέρονται στους συνημμένους ΠΙΝΑΚΕΣ για την
παραλαβή και αξιολόγηση των υποβαλλομένων, από Εργολήπτες: εγγράφων (εκδηλώσεις
ενδιαφέροντος, προσφορές, κλπ.), μπορούν να διευρυνθούν (με πρόσθετα μέλη) με
απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Οι επιτροπές κατά την κρίση τους υποβοηθούνται από προσωπικό των αρμόδιων
υπηρεσιών των Μελών τους.
3.5 Ως ισοτιμία για τα εκτός ΕΥΡΩ νομίσματα ισχύει εκείνη της ημερομηνίας κατάθεσης των
προσφορών.

Άρθρο 4
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Προκειμένου να εκτελεσθεί ένα Έργο, συντάσσεται από την Τεχνική ή την ενδιαφερόμενη
Υπηρεσία έκθεση σκοπιμότητας του Έργου, επεξηγώντας περιληπτικά τη χρησιμότητα,
οικονομικά οφέλη, ασφάλεια και κάθε άλλο στοιχείο που συνηγορεί στην εκτέλεση του,
καθώς επίσης και ρητή αναφορά στον συνολικό προϋπολογισμό δαπάνης του Έργου.
Εφόσον απαιτηθεί συντάσσεται εμπεριστατωμένη μελέτη σκοπιμότητας από την ΔΕΣΦΑ ή
τρίτο.
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Μετά την έγκριση της σκοπιμότητας εκτέλεσης του Έργου, τούτο εντάσσεται στο
επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΣΦΑ.

Άρθρο 5
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Τα Έργα που θα εκτελεσθούν πρέπει να είναι ενταγμένα στο επενδυτικό πρόγραμμα της
ΔΕΣΦΑ (σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας) ή να έχει εγκριθεί η
σκοπιμότητα της.
Σαν έναρξη των διαδικασιών για την εκτέλεση `Εργου, θεωρείται η έγγραφη αίτηση της
αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας με την ένδειξη της ένταξης των δαπανών στον σχετικό
προϋπολογισμό.
Έκτακτα ή απρόβλεπτα έργα που αφορούν στην ασφάλεια ή τις λειτουργικές ανάγκες ή,
γενικά, έργα που απαιτείται η άμεση εκτέλεση τους και δεν προβλέπονται στον
προϋπολογισμό δύνανται να προωθηθούν προς εκτέλεση, με αιτιολογημένη έγγραφη
αίτηση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας.
Οι υπηρεσίες της ΔΕΣΦΑ πρέπει να προβλέπουν και να προγραμματίζουν τις ανάγκες τους
για εκτέλεση Έργων και να τις γνωστοποιούν έγκαιρα με τη διαδικασία που ορίζεται στον
παρόντα Κανονισμό, ώστε να δίνεται χρόνος για την επιλογή του τεχνικοοικονομικά
συμφερότερου για την ΔΕΣΦΑ τρόπου υλοποίησης της ανάθεσης εκτέλεσης του αιτούμενου
Έργου.

Άρθρο 6
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΡΓΩΝ
Από άποψη ύψους προϋπολογισμού δαπάνης τα Έργα κατατάσσονται στα παρακάτω
Κλιμάκια:
1ο Κλιμάκιο, από 1-30.000 ευρώ.
2ο Κλιμάκιο, από 30.001-300.000 ευρώ.
3ο Κλιμάκιο, από 300.001-3.000.000 ευρώ.
4ο Κλιμάκιο, από 3.000.001-και άνω.
Τα όρια των ανωτέρω Κλιμακίων τροποποιούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Για τον υπολογισμό του ύψους του προϋπολογισμού δαπάνης εκτέλεσης του Έργου δεν
λαμβάνεται υπόψη ο Φ.Π.Α. και τυχόν άλλοι φόροι ή επιβαρύνσεις, της ΔΕΣΦΑ.
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Άρθρο 7
ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
Για την ανάδειξη Εργολάβου επιλέγεται, κατά περίπτωση, ένας από τους παρακάτω
τρόπους:
7.1. Ανοικτός διαγωνισμός
Σύμφωνα με αυτόν, μετά από διακήρυξη εις την οποία γίνεται και ο προσδιορισμός του
συστήματος υποβολής των προσφορών, καλούνται να υποβάλλουν προσφορές οι
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που διαθέτουν την εμπειρία και τα επαγγελματικά προσόντα
που απαιτεί η διακήρυξη.
Βάσει των προσφορών αυτών, των όρων του διαγωνισμού και την οριζόμενη στα τεύχη του
διαγωνισμού διαδικασία γίνεται, μετά από αξιολόγηση, η ανάδειξη του Αναδόχου.
Η προκήρυξη γίνεται δια του τύπου σε τουλάχιστον δύο (2) οικονομικές εφημερίδες και σε
μία ημερήσια ευρείας κυκλοφορίας ή/και στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφ`
όσον απαιτείται.
Στον Ανοικτό διαγωνισμό η προθεσμία υποβολής των προσφορών καθορίζεται έτσι ώστε να
είναι τουλάχιστον 30 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στον τύπο.
Η προθεσμία αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από προθεσμία επαρκή για να επιτρέπει
στους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν έγκυρες προσφορές και δεν μπορεί γενικά να είναι
μικρότερη από 15 ημέρες.
7.2. Κλειστός διαγωνισμός με προεπιλογή
Ο διαγωνισμός αυτός διενεργείται σε δύο στάδια:
α. Στάδιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Κατ` αυτό γίνεται ανακοίνωση δια του τύπου (σε
τουλάχιστο δυο (2) οικονομικές εφημερίδες και σε μια (1) ημερήσιας ευρείας κυκλοφορίας
ή/και στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφ` όσον απαιτείται) για την εκδήλωση
ενδιαφέροντος από τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που διαθέτουν την εμπειρία και τα
επαγγελματικά κλπ. προσόντα που ζητά η διακήρυξη, υποβάλλοντας τα απαιτούμενα
αποδεικτικά στοιχεία και πιστοποιητικά.
Η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται με τη Διακήρυξη όχι μικρότερη από 15
ημέρες από τη δημοσίευση στον τύπο.
Στη συνέχεια γίνεται, μεταξύ όλων αυτών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, προεπιλογή όσων
ικανοποιούν τις απαιτήσεις, τους όρους και τα κριτήρια της διακήρυξης, όπως ειδικότερα
ορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ 4.
β. Ακολουθεί διαγωνισμός κατά τον οποίον καλούνται να συμμετάσχουν μόνο οι
προεπιλεγέντες, κατά τα ανωτέρω, υποβάλλοντας προσφορές.
33

717

Η προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται με τη Διακήρυξη σε 20 ημέρες και σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 10 ημέρες.
Βάσει των προσφορών αυτών, των όρων του διαγωνισμού και την οριζόμενη στα τεύχη
διαγωνισμού διαδικασία γίνεται, μετά από αξιολόγηση, η ανάδειξη του Αναδόχου.
7.3. Διαγωνισμός από Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
Σύμφωνα με αυτόν καλούνται, μετά από πρόσκληση, να υποβάλουν προσφορές
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, που περιλαμβάνονται στα τηρούμενα Μητρώα Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων της ΔΕΣΦΑ, οι οποίες έχουν κριθεί προηγουμένως ως ικανές να αναλάβουν
την εκτέλεση Έργων φύσεως και μεγέθους παρόμοιας προς το της πρόσκλησης.
Η προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται με την πρόσκληση σε 20 ημέρες και σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 10 ημέρες.
Βάσει των προσφορών αυτών και την οριζόμενη στα τεύχη του διαγωνισμού διαδικασία,
γίνεται, μετά από αξιολόγηση (των προσφορών κλπ.) η ανάδειξη του Αναδόχου.
7.4. Διαγωνισμός "Ειδικών Περιπτώσεων" (ήτοι μεταξύ περιορισμένου αριθμού
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, κλπ.) ή ανάθεση κατόπιν διαπραγματεύσεων ή με απ` ευθείας
ανάθεση.
Η προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται με την πρόσκληση σε 20 ημέρες και σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 ημέρες.
Ο τρόπος αυτός επιλογής Αναδόχου είναι επιτρεπτός σε περιπτώσεις που συντρέχουν
εξαιρετικοί λόγοι, όπως περιπτώσεις κατεπείγοντος, θεομηνίας, σοβαρού κινδύνου,
μοναδικότητας κατασκευαστή, συνέχισης εργασιών ύστερα από έκπτωση του αναδόχου ή
διάλυση εργολαβικής σύμβασης, όταν πρόκειται για ερευνητικές εργασίες ή εργασίες
δοκιμαστικής εφαρμογής νέων τεχνολογιών, έργων ειδικής φύσεως ή τεχνολογίας,
επείγουσας ανάγκης αποκατάστασης ζημίας, καθώς και σε περιπτώσεις που ένας
διαγωνισμός δεν απέδωσε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα ή κρίνεται ότι δεν υπήρξε
επαρκής συμμετοχή.

Άρθρο 8
ΜΗΤΡΩΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΗ.ΕΡ.Ε.)
8.1. Η εγγραφή στα ΜΗ.ΕΡ.Ε. της ΔΕΣΦΑ των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που ασχολούνται
με την κατασκευή Έργων, γίνεται σε κατηγορίες Έργων ή εξειδικευμένων εργασιών μερικές
από τις οποίες ενδεικτικά αναφέρονται κατωτέρω:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
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- Μηχανολογικά / εργασίες σωληνώσεων
- Ηλεκτρολογικά
- Εγκαταστάσεις Οργάνων / αυτοματισμοί -Έργα εγκατάστασης σωληναγωγού
-Έργα εγκατάστασης δικτύου ΦΑ μέσης και χαμηλής πίεσης -Έργα εγκατάστασης δικτύου
ΦΑ υψηλής πίεσης -Έργα συντήρησης εγκαταστάσεων
- Εργασίες Σιδηροκατασκευών
- Χωματουργικά / οικοδομικά
- Ειδικά Έργα
- Εταιρείες - Μελετητές - Σύμβουλοι παροχής υπηρεσιών
Καθώς επίσης και στις ακόλουθες τέσσερις (4) βαθμίδες από άποψη ύψους
προϋπολογισμού των Έργων:
Βαθμίδα 1η μέχρι 250.000 ευρώ
Βαθμίδα 2η μέχρι 1.500.000 ευρώ.
Βαθμίδα 3η μέχρι 4.500.000 ευρώ.
Βαθμίδα 4η άνω των 4.5 εκ ευρώ.
Τα όρια των ανωτέρω βαθμίδων τροποποιούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση κατατάσσεται σε μία μόνο βαθμίδα για κάθε κατηγορία.
8.2. Η εγγραφή στα ΜΗ.ΕΡ.Ε. της ΔΕΣΦΑ γίνεται με αίτηση των ενδιαφερομένων
Επιχειρήσεων (ελληνικών ή ξένων).
Κριτήρια για την εγγραφή αποτελούν η οργάνωση της Επιχείρησης η στελέχωση της από
Διπλωματούχους Μηχανικούς και από άλλο επιστημονικό ή τεχνικό και βοηθητικό
προσωπικό, η εμπειρία σε Έργα που έχουν εκτελεσθεί από την Επιχείρηση ή τα στελέχη της,
ο εξοπλισμός που η Επιχείρηση διαθέτει η ίδια ή αποδεδειγμένα επιφάνεια και πίστη, το
εταιρικό, ο ισολογισμός, η διαχειριστική ικανότητα και άλλα παρόμοια στοιχεία.
8.3. Η εισήγηση για: εγγραφή, κατάταξη, ανανέωση, διαγραφή και εξέλιξη στις κατηγορίες
και βαθμίδες του ΜΗ.ΕΡ.Ε. της ΔΕΣΦΑ, γίνεται από Επιτροπή που ορίζεται για το σκοπό
αυτό καθώς και επί τυχόν διαμαρτυριών των ενδιαφερομένων. Η Επιτροπή αυτή εισηγείται
επίσης κάθε μέτρο που σχετίζεται με τον τρόπο τήρησης του ΜΗ.ΕΡ.Ε. και γενικά
παρακολουθεί την τήρηση αυτού και υποβάλλει στο Διευθύνοντα Σύμβουλο σχετικές
εκθέσεις.
Η σύνθεση της Επιτροπής του ΜΗ.ΕΡ.Ε. ορίζεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου
και στη σύνθεση αυτή περιλαμβάνονται τουλάχιστον τρεις (3) Διευθυντές Δραστηριοτήτων
της ΔΕΣΦΑ (οι επικεφαλής της Διεύθυνσης Έργων, Μεταφοράς και Προμηθειών), που
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εισηγούνται στον Δ/ντα Σύμβουλο. Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες από τις ανωτέρω
ιδιότητες συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο, τα λοιπά μέλη της Επιτροπής ορίζονται από τον
διευθύνοντα Σύμβουλο. Σε περίπτωση που η σύνθεση της Επιτροπής δεν μπορεί να
συμπληρωθεί με τρεις Διευθυντές Δραστηριοτήτων, με απόφαση του Διευθύνοντος
Συμβούλου μπορεί να ορίζονται ως μέλη της Επιτροπής άλλοι Διευθυντές.
Η Επιτροπή ΜΗ.ΕΡ.Ε. συγκαλείται εντός του διμήνου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου κάθε
έτους, με θέμα εγγραφές νέων Επιχειρήσεων στο ΜΗ.ΕΡ.Ε. και μεταβολές των ήδη
εγγεγραμμένων.
Η Επιτροπή μπορεί να συγκληθεί και έκτακτα (ύστερα από σχετική εντολή της Διοίκησης),
εφόσον συντρέχουν ουσιαστικοί λόγοι.
Τα ΜΗ.ΕΡ.Ε. μετά την έγκριση τους ισχύουν μέχρι την επόμενη αναθεώρηση τους και όχι
λιγότερο από ένα χρόνο.
8.4. Οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που θα κληθούν να συμμετάσχουν σε Διαγωνισμό "με
προσκλήσεις", επιλέγονται από την αντίστοιχη κατηγορία και από τη Βαθμίδα που
αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό ή ανώτερη.
Εφόσον, στην Αίτηση Εκτέλεσης Έργου προτείνεται η χρησιμοποίηση Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων που στο σύνολο τους ή μερικώς δεν περιλαμβάνονται στο ΜΗ.ΕΡ. Ε. της
ΔΕΣΦΑ, η Αίτηση Εκτέλεσης Έργου με τον προτεινόμενο πίνακα εγκρίνεται από τον αρμόδιο
με βάση τον πίνακα 1 για την έγκριση της Αίτησης.

Άρθρο 9
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Οι απαιτούμενες μελέτες για την κατασκευή του Έργου μπορούν να εκπονηθούν:
α) είτε από υπηρεσία της ΔΕΣΦΑ,
β) είτε από Ανεξάρτητο Μελετητικό γραφείο που διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία,
γ) είτε από τον Εργολάβο κατασκευής, εφόσον το Έργο δημοπρατείται με το σύστημα
Μελέτη Κατασκευή ή Μελέτη - Προμήθεια - Κατασκευή.

Άρθρο 10
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η Αίτηση Εκτέλεσης Έργου συντάσσεται από το αρμόδιο Τεχνικό τμήμα ή την
ενδιαφερόμενη υπηρεσία και ύστερα από την γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Προμηθειών
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προωθείται για έγκριση αρμοδίως, σύμφωνα με το Κλιμάκιο στο οποίο αυτή εντάσσεται με
βάση τον προϋπολογισμό δαπάνης για την εκτέλεση του Έργου. Η Αίτηση Εκτέλεσης Έργου
θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα παρακάτω:
- Πλήρη και σαφή περιγραφή του αντικειμένου του Έργου.
- Τον τρόπο επιλογής Εργολάβου και εφόσον προτείνεται Διαγωνισμός από πίνακα
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, τις προτεινόμενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που κρίνεται ότι
πληρούν τις προϋποθέσεις για την επιτυχή εκτέλεση του Έργου.
- Την πρόβλεψη υποβολής χωριστής ή μη Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς.
- Τον τρόπο αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής του Αναδόχου.
- Αναφορά στο ότι η δαπάνη για το Έργο έχει προβλεφθεί από τον αντίστοιχο
προϋπολογισμό με παράθεση των σχετικών αριθμών ένταξης σ` αυτούς. Σε περίπτωση που
το Έργο δεν έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό γίνεται λεπτομερής αιτιολόγηση επί της
Αίτησης Εκτέλεσης Έργου.
- Τις επιθυμητές ημερομηνίες διενέργειας του Διαγωνισμού και αποπεράτωσης του Έργου
με τα απαιτούμενα χρονοδιαγράμματα.
- Προϋπολογισμό του Έργου.

Άρθρο 11
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Πριν από την με οποιοδήποτε τρόπο δημοπράτηση ενός Έργου επιβάλλεται η έγκριση της
Αίτησης Εκτέλεσης Έργου αρμοδίως ανάλογα με το Κλιμάκιο που αυτό εντάσσεται με βάση
τον προϋπολογισμό του και σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο ΠΙΝΑΚΑ 1.
Στην περίπτωση έργων που δεν έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό της ΔΕΣΦΑ καθώς και
Διαγωνισμού "Ειδικών Περιπτώσεων" (ήτοι μεταξύ περιορισμένου αριθμού Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων, κλπ.) ή κατόπιν διαπραγματεύσεων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης ή με απ`
ευθείας ανάθεση, η Αίτηση Εκτέλεσης Έργου εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα του
αμέσως υψηλότερου Κλιμακίου, όπως αναφέρεται σχετικά στον επισυναπτόμενο ΠΙΝΑΚΑ 1.
Άρθρο 12
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Αμέσως μετά την έγκριση της Αίτησης Εκτέλεσης Έργου η Υπηρεσία Προμηθειών προβαίνει
στις απαιτούμενες ενέργειες για την επιλογή του Αναδόχου και την ανάθεση του Έργου.
Ανάλογα με τον επιλεγέντα τρόπο επιλογής Εργολάβου συντάσσονται τα Τεύχη
Διαγωνισμού.
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Τα Τεύχη Διαγωνισμού που αφορούν στους οικονομικούς, εμπορικούς όρους και στις
υποχρεώσεις συντάσσονται και εκδίδονται από την Υπηρεσία Προμηθειών, ενώ αυτά που
αφορούν στους τεχνικούς όρους, περιγραφές και προδιαγραφές δηλαδή τον Τεχνικό τόμο
συντάσσονται από το αρμόδιο Τεχνικό Τμήμα ή Υπηρεσία. Την ευθύνη της υλοποίησης του
Διαγωνισμού και τον συντονισμό της έγκαιρης διενέργειας του έχει η Υπηρεσία
Προμηθειών.
Ενδεικτικά αναφέρεται το σύνηθες περιεχόμενο των Τευχών Δημοπράτησης:
- Οδηγίες προς τους Διαγωνιζόμενους για τη σύνταξη προσφοράς και τους λοιπούς όρους
του Διαγωνισμού
- Γενικοί Όροι Σύμβασης ή Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
- Ειδικοί `Οροι Σύμβασης ή Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
- Σχέδιο Εργολαβικού Συμφωνητικού
- Τεχνική περιγραφή ή Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων
- Τεχνικές Προδιαγραφές
- Σχέδια προμελέτης
- Πλήρη κατασκευαστικά σχέδια και Μελέτη Εφαρμογής (αν υπάρχουν)
- Προϋπολογισμός Έργου
- Κανονισμός Ασφαλείας εργασιών στο εργοτάξιο
- Διασφάλιση ποιότητας Έργου

Άρθρο 13
ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
13.1 Στις περιπτώσεις "ανοικτών" Διαγωνισμών και του α` σταδίου "κλειστών"
διαγωνισμών κατά το οποίο ζητείται εκδήλωση ενδιαφέροντος, η ζήτηση υποβολής
προσφορών και εκδηλώσεως ενδιαφέροντος γίνεται δια του Τύπου, Πρόσκληση για
υποβολή προσφορών αποστέλλεται σε όσους προεπελέγησαν (ύστερα από εκδήλωση
ενδιαφέροντος) να συμμετάσχουν στο β` στάδιο "κλειστού" διαγωνισμού ή στις
περιπτώσεις "Διαγωνισμού από Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων", σ αυτούς που είναι
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.ΕΡ.Ε.) της ΔΕΣΦΑ.
Στις περιπτώσεις "ανοικτών" διαγωνισμών, με σκοπό την εξασφάλιση της μεγαλύτερης
δυνατής συμμετοχής και ανταγωνισμού, είναι δυνατόν να καλούνται και Εργοληπτικές
Επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα ΜΗ.Ε.Ρ.Ε. της ΔΕΣΦΑ.
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13.2 Στην περίπτωση διαγωνισμού από Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ο ελάχιστος
αριθμός των προσφορών που θα ζητηθούν ανά Κλιμάκιο ορίζεται, ως ακολούθως:
Για το 1ο Κλιμάκιο ζητούνται προσφορές από τουλάχιστον (3) τρεις Εργοληπτικές
Επιχειρήσεις κατά τον προσφορότερο τρόπο (επιστολή, telex, telefax κλπ.). Στην περίπτωση
αυτή συντάσσεται συγκριτικός πίνακας στον οποίο εμφανίζονται τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού.
Για το 2ο και 3ο Κλιμάκιο ζητούνται προσφορές από τουλάχιστον (4) τέσσερις Εργοληπτικές
Επιχειρήσεις. Οι εν λόγω προσφορές σε κάθε περίπτωση ζητούνται γραπτές και
υποβάλλονται σφραγισμένες.
Για το 4ο Κλιμάκιο και πάνω ζητούνται σφραγισμένες προσφορές από τουλάχιστον (5)
πέντε Εργοληπτικές Επιχειρήσεις.
Οι ως άνω καλούμενες Εταιρίες επιλέγονται από τα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
της ΔΕΣΦΑ.
13.3 Σε περιπτώσεις Διαγωνισμού με διαπραγμάτευση χωρίσω δημοσίευση προκήρυξης ή
εκτέλεσης επειγόντων Έργων ή εξειδικευμένων, κατόπιν έγκρισης του αμέσως υψηλότερου
Κλιμακίου από αυτό που εγκρίνει την Αίτηση για διενέργεια διαγωνισμού σύμφωνα με τον
προϋπολογισμό του, μπορεί να καλείται αριθμός Εργοληπτικών Επιχειρήσεων μικρότερος
από τον οριζόμενο στις πιο πάνω παραγράφους (βλ. ΠΙΝΑΚΑ 1).

Άρθρο 14
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Στη Διακήρυξη εκτός των άλλων στοιχείων που προαναφέρθηκαν, πρέπει να αναφέρεται το
αντικείμενο που θα καλύπτει η προσφορά, ο προϋπολογισμός και ο τρόπος σύνταξης της
οικονομικής προσφοράς. Στο αντικείμενο της εκτέλεσης ενός Έργου μπορεί να
περιλαμβάνεται και η εκπόνηση μελέτης ή/και η προμήθεια υλικών.
Στις περιπτώσεις μεγάλων εκπτώσεων επί των τιμών του προϋπολογισμού ή γενικά πολύ
χαμηλών τιμών που προσφέρονται θα πρέπει, πέραν της προϋπόθεσης της ομαλότητας των
τιμών (όπου καθορίζεται) η ΔΕΣΦΑ να μεριμνά όπως οι προϋπολογισμοί είναι κατά το
δυνατόν ακριβείς και να προβλέπεται στη Διακήρυξη το δικαίωμα της ΔΕΣΦΑ να ζητά την
αναλυτική δικαιολόγηση των εκπτώσεων ή των τιμών βάσει των οποίων θα κριθεί τελικά
κάποια προσφορά, καθώς και το δικαίωμα απόρριψης προσφοράς αν κριθεί ότι
περιλαμβάνει απαράδεκτα μεγάλες εκπτώσεις ή χαμηλές τιμές. Η απόφαση για την άσκηση
του δικαιώματος απόρριψης λαμβάνεται από το όργανο το αμέσως ανώτερο εκείνου που
είναι αρμόδιο για την κατακύρωση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.
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Στη συνέχεια αναφέρονται (ενδεικτικά) διάφορα συστήματα προσφοράς.
α) Σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης
Οι Διαγωνιζόμενοι προσφέρουν ενιαία έκπτωση, στις τιμές του τιμολογίου της Υπηρεσίας,
που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατόν.
β) Σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.
Το σύστημα αυτό προσφοράς εφαρμόζεται ιδίως όταν είναι μεγάλο το πλήθος των τιμών
μονάδας με βάση τις οποίες θα καταρτισθεί η Σύμβαση.
Στους Διαγωνιζόμενους χορηγείται απ` την Υπηρεσία για υποβολή στο Διαγωνισμό έντυπο
προσφοράς ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών, που
συμπληρώνεται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.
Οι Διαγωνιζόμενοι προσφέρουν επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών του
τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό.
Είναι δυνατόν, σε κάποια ή κάποιες ομάδες εργασιών η προσφερόμενη έκπτωση να είναι
μηδενική ή αρνητικά, με την προϋπόθεση ότι η συνολική έκπτωση είναι θετική. Η τελευταία
αυτή προϋπόθεση ισχύει εφόσον δεν ορίζεται ρητά διαφορετικά στη Διακήρυξη.
Τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης πρέπει να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους.
Για τον έλεγχο της ομαλότητας υπολογίζεται για κάθε προσφορά το συνολικό ύψος
προϋπολογισμού προσφοράς που διαμορφώνεται, μετά την αφαίρεση από κάθε ομάδα
εργασιών της έκπτωσης που προσφέρθηκε. Με σύγκριση του προϋπολογισμού που
προκύπτει, προς τον αρχικό προϋπολογισμό της Υπηρεσίας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το
κονδύλιο για απρόβλεπτα, συνάγεται η μέση έκπτωση επί τοις εκατό (Εμ). Ομαλή είναι η
προσφορά όταν κανένα επιμέρους ποσοστό έκπτωσης (Ει) δεν είναι μικρότερο ούτε
μεγαλύτερο από το + 10% του Εμ. Τα όρια αυτά καθώς και ό,τι άλλο σχετικό με αυτά
(απόρριψη σε περίπτωση υπέρβασης τους, κλπ.) θα πρέπει να αναφέρονται στη Διακήρυξη.
γ) Σύστημα προσφοράς με συμπλήρωση Τιμολογίου και έλεγχο ομαλότητας
Στους Διαγωνιζόμενους χορηγούνται απ` την Υπηρεσία για υποβολή στον Διαγωνισμό:
γ.1. Τιμολόγιο όμοιο με το τιμολόγιο της Υπηρεσίας στο οποίο όμως οι τιμές είναι
ασυμπλήρωτες.
γ.2. Προϋπολογισμός, όμοιος με τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας στον οποίο όμως οι
τιμές μονάδας, τα γινόμενα και τα αθροίσματα είναι ασυμπλήρωτα. Το κονδύλιο για
απρόβλεπτες δαπάνες είναι συμπληρωμένο, ίδιο ακριβώς με εκείνο του Προϋπολογισμού
της Υπηρεσίας.
Οι Διαγωνιζόμενοι προσφέρουν τιμές, συμπληρώνοντας τα ασυμπλήρωτα Τιμολόγια και
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Προϋπολογισμό με τις προσφερόμενες από αυτούς τιμές. Συμπληρώνουν ακόμα τα
γινόμενα ποσοτήτων επί τις τιμές, τα επιμέρους και το γενικό άθροισμα, το ποσό για γενικά
έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε. και Ο.Ε.) βάσει του αναγραφόμενου στο έντυπο
ποσοστού, αν προβλέπεται χωριστά, και το συνολικό άθροισμα του Προϋπολογισμού
προσφοράς.
Όλες οι τιμές στο Τιμολόγιο συμπληρώνονται ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου.
Τυχόν αριθμητική αναγραφή τιμής στο Τιμολόγιο δεν λαμβάνεται υπόψη. Αν υπάρχει
διαφορά μεταξύ των αριθμητικών τιμών του Προϋπολογισμού και των τιμών του
Τιμολογίου, ο Προϋπολογισμός διορθώνεται με βάση τις ολόγραφες τιμές του Τιμολογίου.
Επίσης διορθώνονται τυχόν σφάλματα στα γινόμενα και τα αθροίσματα του
Προϋπολογισμού, ο οποίος ισχύει όπως διορθώθηκε. Αν υπάρχουν διαφορές τιμών ή λάθη
σε μεγάλη κλίμακα, μπορεί η προσφορά να κριθεί απαράδεκτη. Οι προσφερόμενες
επιμέρους τιμές μονάδας του Τιμολογίου πρέπει να βρίσκονται σε ομαλή σχέση
αυξομείωσης προς τις αντίστοιχες τιμές του Τιμολογίου της υπηρεσίας
για τον έλεγχο της ομαλότητας, υπολογίζεται για κάθε προσφορά, με σύγκριση του
Προϋπολογισμού προσφοράς, προς τον Προϋπολογισμό της υπηρεσίας (χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη το κονδύλιο για απρόβλεπτα) η μέση τεκμαρτή προσφερόμενη έκπτωση
(Εμ). Ομαλή είναι η προσφορά, όταν καμιά προσφερόμενη τιμή (Τι) δεν είναι μικρότερη
ούτε μεγαλύτερη από το + 10% του Εμ. Τα όρια αυτά καθώς και ό,τι άλλο έχει σχέση με
αυτά (απόρριψη σε περίπτωση υπέρβασης τους, κλπ.) θα πρέπει ν` αναφέρονται στη
Διακήρυξη.
δ) Σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση Τιμολογίου.
Το σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση Τιμολογίου εφαρμόζεται σε έργα
ανεξάρτητα από προϋπολογισμό όταν οι ποσότητες των εργασιών έχουν προμετρηθεί χωρίς
κίνδυνο συμβατικών σφαλμάτων και δεν αναμένονται κατασκευαστικές αποκλίσεις. Στο
σύστημα αυτό οι τιμές του Τιμολογίου μπορεί να είναι αναλυτικές ή περιληπτικές για
ολοκληρωμένα τμήματα σύνθετων εργασιών ή να είναι κατ` αποκοπή τιμές για ευρύτερα
τμήματα του Έργου ή για όλο το Έργο.
Στους ενδιαφερομένους χορηγούνται απ` την Υπηρεσία ασυμπλήρωτα Τιμολόγια και
Προϋπολογισμός όπως και στο σύστημα προσφοράς με συμπλήρωση τιμολογίου και έλεγχο
ομαλότητας.
Οι Διαγωνιζόμενοι προσφέρουν τιμές συμπληρώνοντας το ασυμπλήρωτο Τιμολόγιο και
Προϋπολογισμό, χωρίς όμως καμία δέσμευση ομαλότητας. Οι σχετικοί με αυτό το σύστημα
προσφοράς, όροι θα πρέπει ν` αναφέρονται στη Διακήρυξη.
ε) Σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή
Το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή εφαρμόζεται ιδίως όταν
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πρόκειται για Έργο που επιδέχεται ειδικούς τρόπους κατασκευής ή μεθόδους που
καλύπτονται από τεχνογνωσίες ή άλλα κατοχυρωμένα δικαιώματα ή αν κρίνεται σκόπιμος ο
συνδυασμός σύνταξης ή ολοκλήρωσης ή αναθεώρησης υπάρχουσας μελέτης με την
κατασκευή ή αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. Κατά την εφαρμογή του συστήματος αυτού
μπορεί με τη Διακήρυξη να ζητείται από τους Διαγωνιζομένους εκτός από την οικονομική
τους προσφορά, συμπλήρωση ή σύνταξη μελετών, προσδιορισμός τεχνολογικών
χαρακτηριστικών και προδιαγραφών επιμέρους στοιχείων του Έργου, ή η υποβολή
προτάσεων - λύσεων σε δοσμένο τεχνικό πρόβλημα ή ο καθορισμός της
προθεσμίας για την αποπεράτωση του Έργου.
Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει το εργολαβικό αντάλλαγμα κατ` αποκοπή για το
Έργο ολόκληρο ή κατά τμήματα. Απ` την Υπηρεσία χορηγούνται στους ενδιαφερομένους τα
προβλεπόμενα στη Διακήρυξη τεχνικά στοιχεία και πρότυπα για την επιθυμητή ποιότητα
των εργασιών ή για τα ελάχιστα όρια ανεκτής ποιότητας ή και της προθεσμίας
αποπεράτωσης ή και υποδείγματα για τη σύνταξη της οικονομικής προσφοράς κατά ενιαίο
τρόπο.
Για την ανάδειξη του Αναδόχου, λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές προσφορές, έπειτα
από αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών ή και της προθεσμίας για την αποπεράτωση. Η
κρίση και αξιολόγηση αυτή γίνεται πριν ανοιχτούν οι οικονομικές προσφορές. Τα κριτήρια
της αξιολόγησης και οι συντελεστές επιρροής τους ορίζονται πάντοτε στη Διακήρυξη. Οι
κρινόμενες μελέτες βαθμολογούνται και η βαθμολογία αυτή ανακοινώνεται σε όλους τους
ενδιαφερομένους. Η Διακήρυξη μπορεί να προβλέπει την απόρριψη προσφορών που δεν
συγκεντρώνουν ένα ελάχιστο όριο ανεκτής βαθμολογίας. Η βέλτιστη προσφορά προκύπτει
ως μαθηματική συνάρτηση της οικονομικής προσφοράς και της βαθμολογίας με
παραμέτρους που ορίζονται επίσης στη Διακήρυξη.

Άρθρο 15
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ-ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
Εγγυήσεις με τη μορφή Εγγυητικών επιστολών Τραπέζης ή του ΤΣΜΕΔΕ ή άλλης μορφής
εγγυήσεις των οποίων το ύψος πρέπει να ορίζεται στη διακήρυξη και οι οποίες ζητούνται
για Έργα του 2ου Κλιμακίου και άνω ως ακολούθως:
15.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής είναι ορισμένου ποσού, κοινού για όλους τους
Διαγωνιζόμενους, το οποίο προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη κάποιο ποσοστό επί του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Έργου.
Το ως άνω ποσό και ποσοστό καθορίζονται από το αρμόδιο όργανο που εκδίδει την Αίτηση
Εκτέλεσης Έργου στην οποία αίτηση πρέπει να αναφέρεται.
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Σημειώνεται ότι το ποσοστό επί του προϋπολογισμού του Έργου θα πρέπει να κυμαίνεται
μεταξύ του 2% έως 5% και εξαρτάται από το μέγεθος και τη δυσκολία του προς εκτέλεση
Έργου.
Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής παραμένουν στο Λογιστήριο της ΔΕΣΦΑ, μέχρι την
υπογραφή
της σχετικής Σύμβασης, οπότε και επιστρέφονται στους δικαιούχους. Η επιστροφή των
εγγυητικών επιστολών γίνεται νωρίτερα για τους συμμετέχοντες που αποκλείσθηκαν
οριστικά από το Διαγωνισμό, δηλαδή είτε μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας
υποβολής αντιρρήσεων κατά τον αποκλεισμό τους είτε μετά την έκδοση αποφάσεως από τα
αρμόδια Δικαστήρια (αρκεί απόφαση που εκδόθηκε επί αιτήσεως προσωρινής προστασίας).
15.2 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής
Εφόσον προβλέπεται από τους όρους της Διακήρυξης πληρωμή προκαταβολής, με την
υπογραφή της Σύμβασης κατατίθεται Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ποσού ίσου με
αυτό που προκύπτει από το καθορισθέν ή συμφωνηθέν ποσοστό επί του Συμβατικού
Τιμήματος του Έργου. Η αποπληρωμή της προκαταβολής γίνεται από κάθε πιστοποίηση του
Έργου με παρακράτηση
ποσοστού ίσου με το ποσοστό της δοθείσης προκαταβολής.
Το ποσοστό της προκαταβολής κατά κανόνα είναι 10% του Συμβατικού Τιμήματος του
Έργου. Αν απαιτηθεί χορήγηση μεγαλύτερου ποσοστού, αρμόδιο για την έγκριση είναι το
όργανο το αρμόδιο για την κατακύρωση του διαγωνισμού του αμέσως μεγαλύτερου
κλιμακίου.
Η Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής επιστρέφεται μετά την πλήρη απόσβεση του
προκαταβληθέντος ποσού.
Ο τρόπος και οι προϋποθέσεις χορήγησης της προκαταβολής, ο τυχόν επ` αυτής τόκος, τα
όρια αυτής σαν ποσοστό του Συμβατικού Τιμήματος κλπ. καθορίζονται από το Διοικητικό
Συμβούλιο.
15.3 Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης
Για την καλή εκτέλεση του Έργου ο Ανάδοχος με την υπογραφή της Σύμβασης καταθέτει
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσού ίσου με αυτό που προκύπτει από το ποσοστό
επί του Συμβατικού Τιμήματος που θα καθορισθεί ή συμφωνηθεί. Το ποσοστό αυτό
κυμαίνεται μεταξύ του 10% έως 15% του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου. Η Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης μπορεί να επιστραφεί εν μέρει στον Ανάδοχο μετά την έγκριση
του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του Έργου, εφόσον τούτο καθορίζεται στη
Σύμβαση ή άλλως επιστρέφεται στο σύνολο της στον Ανάδοχο μετά την έγκριση του
Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου και σύμφωνα με τους όρους και
προϋποθέσεις της Σύμβασης.
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Για πρόσθετη εξασφάλιση παρακρατείται 5% έως 10% της αξίας των πιστοποιουμενων
εργασιών κάθε πιστοποίησης. Η παρακράτηση επιστρέφεται άτοκα στον Ανάδοχο με την
έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του Έργου, εκτός εάν άλλως καθορίζεται
στη Διακήρυξη και στη Σύμβαση. Η παρακράτηση αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με
ισόποση Εγγυητική Επιστολή, εφ` όσον τούτο ζητηθεί από τον Ανάδοχο, και εγκριθεί από
την ΔΕΣΦΑ.

Άρθρο 16
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ζητούμενες προσφορές υποβάλλονται στην Κεντρική Γραμματεία της ΔΕΣΦΑ ή στην
καθορισμένη Επιτροπή κατά την ώρα και ημέρα που καθορίζονται στη Διακήρυξη.
Οι προσφορές, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη Διακήρυξη, υποβάλλονται ενιαία σε τρεις
επιμέρους φακέλους ως ακολούθως:
Φάκελος Α: Νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Φάκελος Β: Τεχνική προσφορά χωρίς οικονομικά στοιχεία.
Φάκελος Γ: Σφραγισμένος φάκελος με την Οικονομική προσφορά
Αποστολή ή υποβολή προσφορών και εκδηλώσεων ενδιαφέροντος γίνεται με ευθύνη των
Διαγωνιζομένων και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη Διακήρυξη.
Εκπροθέσμως υποβληθείσες προσφορές δεν γίνονται για κανένα λόγο αποδεκτές, έστω κι
αν είχαν ταχυδρομηθεί ή αποσταλεί εμπρόθεσμα.

Άρθρο 17
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
Οι Φάκελοι των προσφορών και των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος αποσφραγίζονται από
επιτροπή που η σύνθεση της διαφοροποιείται ανάλογα με το Κλιμάκιο του προϋπολογισμού
της Αίτησης όπως ορίζεται στους επισυναπτόμενους ΠΙΝΑΚΕΣ 2, 3 και 4. Με απόφαση του
Διευθύνοντος Συμβούλου είναι δυνατή η διεύρυνση των ανωτέρω Επιτροπών.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ανωτέρω αυτοί αναπληρούνται από τους
αρμοδίως εξουσιοδοτημένους αναπληρωτές τους.
Για την αποσφράγιση προσφορών Διαγωνισμών που αντιστοιχούν στα Κλιμάκια 3 και 4
καλούνται υποχρεωτικά να παραβρεθούν οι Διαγωνιζόμενοι σε τακτή ημέρα, ώρα και τόπο
σύμφωνα με τη Διακήρυξη.
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Οι ανωτέρω επιτροπές παραλαμβάνουν τις προσφορές και κατ` αρχήν αποσφραγίζουν τον
Φάκελο Α (με τα Νομιμοποιητικά στοιχεία και τα λοιπά απαραίτητα δικαιολογητικά) και
αποφασίζουν για την νομιμότητα της συμμετοχής των Διαγωνιζομένων.
Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τη συμμετοχή (βάσει του Φακέλου
Α) αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Β με τις Τεχνικές Προσφορές όσων έγιναν αποδεκτοί οι
Φάκελοι Α.
Οι Φάκελοι Β εξετάζονται από την επιτροπή ως προς την πληρότητα τους και όσοι γίνονται
αποδεκτοί παραδίδονται για Τεχνική Αξιολόγηση.
Οι Φάκελοι Γ με τις οικονομικές προσφορές φυλάσσονται σφραγισμένοι με μέριμνα της
υπηρεσίας
Προμηθειών μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Τεχνικής Αξιολόγησης οπότε
και αποσφραγίζονται εκείνοι των οποίων οι Φάκελοι Β κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτοί.
Οι Φάκελοι Γ όσων Διαγωνιζομένων απορρίφθηκαν επιστρέφονται σφραγισμένοι σε
αυτούς.
Κατά την Αποσφράγιση των Προσφορών συντάσσεται από την Επιτροπή Αποσφράγισης
"Πρακτικό Αποσφράγισης Προσφορών" στο οποίο αναγράφονται η ημερομηνία που έγινε η
αποσφράγιση, ο αριθμός διαγωνισμού, ο κωδικός του Έργου, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη,
ο αριθμός των προσκληθέντων, τα στοιχεία αυτών που υπέβαλαν Προσφορές, οι
παρευρεθέντες στην Αποσφράγιση και τυχόν παρατηρήσεις αυτών, καθώς και οποιαδήποτε
παρατήρηση της Επιτροπής.
Τα μέλη της Επιτροπής μονογράφουν όλες τις σελίδες που περιέχονται στις προσφορές και
τους Φακέλους.

Άρθρο 18
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Τα κριτήρια βάσει των οποίων η ΔΕΣΦΑ αναθέτει τις συμβάσεις είναι:
α) είτε, όταν προκρίνεται η πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, διάφορα
μεταβλητά κριτήρια ανάλογα με την εκάστοτε σύμβαση: για παράδειγμα, προθεσμία
παράδοσης ή εκτέλεσης, κόστος χρήσης, αποδοτικότητα, ποιότητα, αισθητική ή λειτουργική
αξία, τεχνική αξία, εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τεχνική βοήθεια, ανάληψη
υποχρεώσεων ως προς τα ανταλλακτικά, ασφάλεια εφοδιασμού και τιμή
β) είτε αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.
Στην παραπάνω περίπτωση (α) η ΔΕΣΦΑ αναφέρει στα τεύχη Διαγωνισμού όλα τα κριτήρια
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ανάθεσης που προβλέπει ότι θα εφαρμοσθούν, κατά δυνατόν με φθίνουσα τάξη
σπουδαιότητας.
Η αξιολόγηση των Φακέλων Α, Β και Γ των προσφορών που υποβάλλονται με βάση τα
καθοριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό και τα Τεύχη Διαγωνισμού γίνεται από τα αρμόδια
όργανα της ΔΕΣΦΑ όπως ορίζονται στον επισυναπτόμενο ΠΙΝΑΚΑ 2 ανάλογα με το
οικονομικό κλιμάκιο στο οποίο εμπίπτει το Έργο.
Η εισήγηση των αρμοδίων οργάνων πρέπει να είναι εμπεριστατωμένη και πλήρως
αιτιολογημένη και να καταλήγει στην πρόταση κατακύρωσης ή μη του Διαγωνισμού με ή
χωρίς προϋποθέσεις.
Η έγκριση κατακύρωσης ή μη του Διαγωνισμού δίδεται από τα αρμόδια όργανα της ΔΕΣΦΑ
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον επισυναπτόμενο ΠΙΝΑΚΑ 2 ανάλογα με το Κλιμάκιο του
Έργου.
Σε περίπτωση Διαγωνισμού "Ειδικών Περιπτώσεων" (ήτοι μεταξύ περιορισμένου αριθμού
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, κλπ.) ή κατόπιν διαπραγματεύσεων χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης ή
με απ` ευθείας ανάθεση, η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται από τους αρμόδιους του
αμέσως υψηλότερου Κλιμακίου, όπως καθορίζεται σχετικά στον επισυναπτόμενο ΠΙΝΑΚΑ 3.
Αρμόδια για την ακύρωση της διαδικασίας ανάδειξης εργολάβου ή την επανάληψη της
είναι τα ίδια όργανα που καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους ως αρμόδια για
την κατακύρωση του διαγωνισμού ή την ανάθεση του έργου. Η σχετική απόφαση ακύρωσης
θα πρέπει να καθορίζει και την τύχη της αίτησης (επανάληψη διαγωνισμού, απ` ευθείας
ανάθεση, ακύρωση, κλπ.).
Σε επείγουσες περιπτώσεις και πριν την υπογραφή Σύμβασης η ΔΕΣΦΑ μπορεί να κάνει
ανάθεση με επιστολή ή "telefax" (που επιβεβαιώνεται-με επιστολή) Πρόθεσης Ανάθεσης.
Αν όλες οι προσφορές κριθούν ασύμφορες ή τεχνικά μη αποδεκτές, αυτοί που έχουν την
αρμοδιότητα εισήγησης για κατακύρωση του Διαγωνισμού μπορούν να εισηγηθούν την
ακύρωση του Διαγωνισμού ή την επανάληψη του με αποκλεισμό ορισμένων Εργοληπτών
από τον υπόψη Διαγωνισμό ή την προσθήκη νέων. Τα ανωτέρω δικαιώματα περί
ακυρώσεως ή/και επαναλήψεως πρέπει ρητώς να προβλέπονται στην οικεία Διακήρυξη του
Διαγωνισμού. Η απόφαση περί ακυρώσεως ή/και επαναλήψεως πρέπει να είναι
αιτιολογημένη.
Μετά την Έγκριση Κατακύρωσης, Ανάθεσης ή Ακύρωσης Διαγωνισμού ο σχετικός φάκελος
που περιέχει όλα τα στοιχεία του Διαγωνισμού (την Αίτηση, τη Διακήρυξη, τις Προσφορές,
την Αξιολόγηση, τις Εισηγήσεις, την Έγκριση, κλπ.) διαβιβάζεται στην Υπηρεσία Προμηθειών
για την έκδοση Παραγγελίας ή τη σύνταξη Σύμβασης.
Για την πληρότητα και τη φύλαξη του παραπάνω φακέλου την ευθύνη φέρει η Υπηρεσία
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Προμηθειών.
Για την εκτέλεση Έργου ποσού μέχρι και του Κλιμακίου 1 είναι δυνατόν να υπογράφεται
από την ΔΕΣΦΑ, μετά την αποδοχή από τον Ανάδοχο, έγγραφη παραγγελία η οποία επέχει
θέση Σύμβασης.
Για την εκτέλεση έργων πάνω από το Κλιμάκιο 1 καταρτίζεται και υπογράφεται
οπωσδήποτε Σύμβαση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να κατακυρώσει ένα
διαγωνισμό ή να τον ακυρώσει, ή να αποφασίσει άλλη διαδικασία από την καθοριζόμενη
στον παρόντα Κανονισμό, για την εκτέλεση ενός Έργου.

Άρθρο 19
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ/ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1. Η ΔΕΣΦΑ γνωστοποιεί τα αποτελέσματα αξιολόγησης κάθε φάσης του Διαγωνισμού και
στην περίπτωση ανάθεσης του έργου γνωστοποιεί και την επωνυμία του Αναδόχου.
2. Η ΔΕΣΦΑ γνωστοποιεί, εντός δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή της σχετικής αίτησης,
την αιτιολόγηση των αποτελεσμάτων.
3. Η ΔΕΣΦΑ γνωστοποιεί στους υποψήφιους ή προσφέροντες που υποβάλλουν σχετική
αίτηση τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να μην αναθέσει τελικά τη σύμβαση ή να
αρχίσει εκ νέου τη σχετική διαδικασία.
4. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη
σύμβαση δύναται, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών αφότου έλαβε γνώση με
οποιονδήποτε τρόπο παράνομης πράξης ή παράλειψης, να ασκήσει ένσταση ενώπιον της
ΔΕΣΦΑ.
5. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται το όργανο της ΔΕΣΦΑ του αμέσως ανωτέρου επιπέδου
από εκείνο που έλαβε την απόφαση επί της οποίας υπάρχει η ένσταση.
6. Με την υποβολή ενστάσεων δεν αναστέλλεται υποχρεωτικά η διαδικασία του
Διαγωνισμού.

Άρθρο 20
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Ή ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η υλοποίηση της ανάθεσης εκτέλεσης Έργων, στον Ανάδοχο που έχει επιλεγεί, γίνεται με
έγγραφη παραγγελία ή Σύμβαση.
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Η έγγραφη παραγγελία ή η Σύμβαση, ετοιμάζεται από την Υπηρεσία Προμηθειών, σε
συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία και την αρμόδια Τεχνική Διεύθυνση.
Η Παραγγελία ή η Σύμβαση υπογράφονται από τους έχοντες την αρμοδιότητα
κατακύρωσης διαγωνισμών/ αναθέσεων με βάση τους ΠΙΝΑΚΕΣ 2 και 3. Στις περιπτώσεις
που αρμόδιο είναι το Δ.Σ. την Σύμβαση υπογράφει με εξουσιοδότηση ο Δ/νων Σύμβουλος.
Στις περιπτώσεις Συμβάσεων για την υπογραφή των οποίων αρμόδιος είναι ο Δ/νων
Σύμβουλος, ο τελευταίος μπορεί να υπογράφει μόνο το Συμφωνητικό της Σύμβασης, τα δε
υπόλοιπα έγγραφα που αποτελούν μέρος της Σύμβασης (Γενικοί Όροι, Ειδικοί Όροι, Τεχνικό
Μέρος της Σύμβασης, Τιμολόγιο Σύμβασης, κλπ.) υπογράφουν από κοινού, ο Διευθυντής της
αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας και ο Διευθυντής Προμηθειών ή οι νόμιμοι αναπληρωτές ους.
Αν στις παραπάνω περιπτώσεις η κατακύρωση δεν γίνεται στον προσφέροντα τις
χαμηλότερες τιμές ή της συμφερότερης προσφοράς αλλά γίνεται απ` ευθείας ανάθεση, τότε
την Σύμβαση ή την Παραγγελία υπογράφουν οι αρμόδιοι του αμέσως υψηλότερου
Κλιμακίου.
Εφ` όσον απαιτείται η έκδοση εγγράφου Πρόθεσης Ανάθεσης ("Letter" ή "Telex" ή "Telefax"
of intent) αυτό θα υπογράφεται από το όργανο της ΔΕΣΦΑ που είναι εξουσιοδοτημένο να
υπογράφει την Παραγγελία ή το Συμφωνητικό της Σύμβασης.

Άρθρο 21
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
21.1 Η διοίκηση των Έργων, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτών ασκούνται από την
αρμόδια για την εκτέλεση Έργων Διεύθυνση της ΔΕΣΦΑ ή από τον Διαχειριστή του Έργου,
εφόσον υπάρχει, σε συνεργασία με την Διεύθυνση αυτή, οι αρμοδιότητες των οποίων θα
καθορίζονται εκάστοτε με αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΣΦΑ. Η αρμόδια Διεύθυνση ορίζει
εκπροσώπους της για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των Έργων. Στα καθήκοντα των
εκπροσώπων περιλαμβάνονται η παρακολούθηση των Εργασιών και γενικά η τήρηση των
όρων της σύμβασης από τον Ανάδοχο.
21.2 Ο έλεγχος και η παρακολούθηση μπορούν να ασκηθούν εκτός από τον τόπο των Έργων
και σε όλους τους χώρους που κατασκευάζονται τμήματα του Έργου. Ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση του ελέγχου σε Εργοστάσια που
τυχόν κατασκευάζονται τμήματα του Έργου και γενικά σε όλους τους χώρους που κρίνει
απαραίτητο η αρμόδια για την εκτέλεση Έργων Διεύθυνση της ΔΕΣΦΑ.
21.3 Στην περίπτωση κατασκευής Έργου με αυτεπιστασία η Αρμόδια Διεύθυνση οργανώνει
και διευθύνει τα μέσα που έχει στη διάθεση της.
21.4 Όταν πρόκειται για σημαντικά ή τεχνικώς πολύπλοκα ή εξειδικευμένης τεχνολογίας
Έργα στο σύνολο ή τμήματα τους ή εάν υπάρχει γενικά αδυναμία για το σχεδιασμό, μελέτη,
έλεγχο μελέτης, διοίκηση και επίβλεψη του Έργου από την αρμόδια Διεύθυνση, επιτρέπεται
η ανάθεση καθηκόντων τεχνικού συμβούλου σε ημεδαπό ή αλλοδαπό οίκο ή ιδιώτη τεχνικό,
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για το σχεδιασμό ή τη μελέτη ή τον έλεγχο μελέτης ή την επίβλεψη, ή τη διοίκηση ολικά ή
μερικά, συγκεκριμένου Έργου ή τμήματος ή ομάδας ομοειδών Έργων.
Η ανάθεση γίνεται με σύμβαση που προσδιορίζει και τη σχετική αμοιβή χωρίς δέσμευση
από τις διατάξεις για τις αμοιβές μηχανικών ή άλλες σχετικές γενικές ή ειδικές διατάξεις.
Ο τεχνικός που αναλαμβάνει καθήκοντα σύμφωνα με την παράγραφο αυτή και τα
πρόσωπα που χρησιμοποιεί για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του σύμφωνα με τη
σύμβαση υπέχει τις ευθύνες υπαλλήλου της ΔΕΣΦΑ.
21.5 Η διεύθυνση των Έργων από την πλευρά του Αναδόχου στους τόπους κατασκευής
τους γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την
Υπηρεσία.
21.6 Ο μελετητής του Έργου είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με την αρμόδια
Διεύθυνση της ΔΕΣΦΑ για την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την
εφαρμογή της μελέτης του και να προβαίνει στις τυχόν αναγκαίες συμπληρώσεις.
21.7 Η άσκηση του ελέγχου από πλευράς ΔΕΣΦΑ ως προς την εκτέλεση της σύμβασης δεν
μειώνει σε καμία περίπτωση τις ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από τη σύμβαση
και το Νόμο.
21.8 Η αρμόδια για την εκτέλεση των Έργων Διεύθυνση της ΔΕΣΦΑ κατά την διάρκεια της
υλοποίησης του έργου συντάσσει και υποβάλλει αρμοδίως σε τακτά χρονικά διαστήματα,
και κατ` ελάχιστον μία φορά τον μήνα, συνοπτικές εκθέσεις για την πορεία του Έργου και τα
σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται με την υλοποίηση του.

Άρθρο 22
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
22.1 Ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στη ΔΕΣΦΑ τη νόμιμη εκπροσώπηση του ή τους τυχόν
εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του.
22.2 Όταν πρόκειται για υπογραφή του χρονοδιαγράμματος, των επιμετρήσεων, των
πρωτοκόλλων αφανών Εργασιών, των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδας νέων
Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ), των εντολών αλλαγών (VARIATION ORDERS), των συγκριτικών
πινάκων και των πιστοποιήσεων με τα στοιχεία που τις συνοδεύουν, ο Ανάδοχος μπορεί να
αντιπροσωπευθεί μόνο από πρόσωπο που έχει την σχετική εξουσιοδότηση.
22.3 Το ανωτέρω πρόσωπο μπορεί να είναι ολικά ή μερικά και πληρεξούσιος του
Αναδόχου.

Άρθρο 23
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
23.1 Ο Ανάδοχος με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες και μέσα στην
προθεσμία που προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη, συντάσσει και υποβάλλει στην αρμόδια
για την εκτέλεση Έργων Δ/νση της ΔΕΣΦΑ το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Έργου με την
ανάλυση που προβλέπεται στην σύμβαση.
23.2 Η αρμόδια για την εκτέλεση Διεύθυνση Έργων εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα και μπορεί
να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου σχετικά με τη σειρά και τη διάρκεια
κατασκευής των εργασιών, μέσα στα όρια των συμβατικών προθεσμιών. Αν δεν ορίζεται
διαφορετικά στα συμβατικά τεύχη, η έγκριση γίνεται σε τριάντα (30) μέρες από την
υποβολή του χρονοδιαγράμματος. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελείτο αναλυτικό
πρόγραμμα κατασκευής του Έργου.
23.3 Οποιαδήποτε αναπροσαρμογή του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος προϋποθέτει
την έγκριση της ΔΕΣΦΑ. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει
την κατασκευή του Έργου μέχρι την αποπεράτωση του.

Άρθρο 24
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
24.1 Μετά την υπογραφή της σύμβασης και πριν την έναρξη εργασιών γίνεται η παράδοση
στον Ανάδοχο του χώρου εκτέλεσης του Έργου και υπογράφεται το σχετικό Πρωτόκολλο
Εγκατάστασης.
24.2 Για κάθε Εργολαβία, με ευθύνη του Αναδόχου τηρείται ημερολόγιο σε βιβλιοδετημένα
αριθμημένα φύλλα. Το ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά και αναγράφονται σε αυτό
στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, αριθμητικά στοιχεία για το
απασχολημένο προσωπικό κατά κατηγορίες, τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, τα
προσκομιζόμενα υλικά, τις εκτελούμενες Εργασίες με συνοπτικό τρόπο, τις Εργαστηριακές
εξετάσεις, τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων παρακολούθησης και επίβλεψης,
τυχόν έκτακτα περιστατικά και κάθε άλλο σχετικό με το `Εργο σημαντικό πληροφοριακό
στοιχείο.
24.3 Το ημερολόγιο υπογράφεται από αρμόδιο όργανο της ΔΕΣΦΑ και τον επιβλέποντα του
αναδόχου. Το ένα αντίγραφο των φύλλων του ημερολογίου περιέρχεται στην αρμόδια για
την εκτέλεση Έργου Διεύθυνση της ΔΕΣΦΑ.
24.4 Η αρμόδια για την εκτέλεση του Έργου Διεύθυνση της ΔΕΣΦΑ μπορεί πάντα να ορίσει
την εγγραφή στο ημερολόγιο συμπληρωματικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που
χαρακτηρίζουν το Έργο, ή να ζητήσει από τον ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών
στοιχείων.
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Στις περιπτώσεις μικρών Έργων μπορεί η αρμόδια Διεύθυνση Εκτέλεσης Έργου να ορίσει
την τήρηση του ημερολογίου κατά άλλο συνοπτικότερο τρόπο, την τήρηση του κατά
εβδομάδα ή άλλο χρονικό διάστημα ή και τη μη τήρηση ημερολογίου.

Άρθρο 25
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
25.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί με ακρίβεια τα στοιχεία της μελέτης, τα
σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές του Έργου.
25.2 Οι συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις των στοιχείων της μελέτης που αποφασίζονται από
τη ΔΕΣΦΑ είναι υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωση ή
αύξηση τιμών για μεταβολές στα Έργα που έγιναν χωρίς έγγραφη εντολή. Σε επείγουσες
περιπτώσεις η εντολή μπορεί να δοθεί από τον εκπρόσωπο της Εταιρείας προφορικά και να
καταχωρηθεί στο ημερολόγιο του Έργου στη συνέχεια δε να εκδοθεί η σχετική εντολή.
25.3 Αν δεν ορίζεται διαφορετικά από τη σύμβαση ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, χώρους, Εργαλεία
και οποιαδήποτε άλλα μέσα. Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για
την ολοκλήρωση του Έργου όπως όλες οι δαπάνες που αφορούν τα παραπάνω και γενικά
κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή και έντεχνη Εκτέλεση του Έργου.
25.4 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της Εργατικής
νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό
του ή στο προσωπικό της ΔΕΣΦΑ ή στον οποιανδήποτε τρίτο, και τη λήψη των απαραίτητων
μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και πρόκλησης ζημίας στις εγκαταστάσεις της
ΔΕΣΦΑ ή τρίτων, προσκομίζοντας και σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια. Σχετικά με τη λήψη
μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη και
να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα σχετικά μέτρα.
25.5 Πέρα από την υποχρέωση του Αναδόχου για τη διάθεση όλου του αναγκαίου
προσωπικού για την εκτέλεση του Έργου ή σύμβαση μπορεί να ορίζει ειδικό τεχνικό
προσωπικό που πρέπει να διαθέτει ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση του Έργου. Η αρμόδια
για την εκτέλεση του Έργου της ΔΕΣΦΑ έχει δικαίωμα να ζητήσει αιτιολογημένα
απομάκρυνση προσωπικού του Αναδόχου που κρίνεται ακατάλληλο ή την ενίσχυση των
συνεργείων του.
25.6 Εκτός από τα παραπάνω ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση τήρησης όλων των
υποχρεώσεων που απορρέουν από τους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ή και τους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ του Έργου και
που αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της σύμβασης.
25.7 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος όπως κατά την κατασκευή του Έργου εφαρμόζει τα
εγκεκριμένα από αρμόδιο όργανο της ΔΕΣΦΑ (approved for construction) σχέδια.
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25.8 Στη φάση της Μηχανικής Αποπεράτωσης (πριν την υπογραφή της Βεβαίωσης) ο
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος (εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στην σύμβαση):
α. να παραδώσει τα τροποποιημένα σχέδια που έχουν προκύψει από αλλαγές κατά την
εφαρμογή της Μελέτης (ως κατασκευασθεί σχέδια - AS BUILT)
β. να παραδώσει τα τεχνικά έντυπα και έγγραφα των κατασκευαστών του εξοπλισμού
(MECHANICAL CATALOGUES)
γ. να παραδώσει τους καταλόγους των ανταλλακτικών εφόσον δεν έχουν ζητηθεί με την
κατάθεση της προσφοράς
δ. να εκτελέσει το πρόγραμμα της εκπαίδευσης του προσωπικού της Εταιρείας, επί των
νέων εγκαταστάσεων
ε. να εκτελέσει τις δοκιμές να εκδώσει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και να παραδώσει
οτιδήποτε πέραν των παραπάνω που προβλέπεται στην Σύμβαση.
25.9 Ο Ανάδοχος έχει μεταξύ των άλλων και τις κατωτέρω ειδικές υποχρεώσεις:
25.9.1 Ο Ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά για την αδιάκοπη και χωρίς εμπόδια πρόοδο
των εργασιών για την εκτέλεση και ολοκλήρωση του Έργου.
25.9.2 Ο Ανάδοχος έχει αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση να διευκολύνει την ασφαλή
και ομαλή ροή της κυκλοφορίας στο υπάρχον οδικό δίκτυο παίρνοντας όλα τα κατά τους
οικείους κανονισμούς μέτρα. Οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται στις τιμές προσφοράς
του, και δεν αποτελούν πρόσθετη δαπάνη για τη ΔΕΣΦΑ.
25.9.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διευθετήσει με
πνεύμα φιλικό και καλής πίστης κάθε πρόβλημα που τυχόν ανακύπτει κατά την κατασκευή
με τους όμορους ιδιοκτήτες κατά μήκος της ζώνης των εργασιών.
25.9.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την έγκαιρη και απρόσκοπτη προμήθεια
όλων των αναγκαίων υλικών, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται καθυστερήσεις στη
διάρκεια του Έργου.
25.9.5 Όλες οι απαιτούμενες από τη ΔΕΣΦΑ και τον Ανάδοχο εγκαταστάσεις (υπόστεγα
αποθήκευσης, εργαστήρια, γραφεία κλπ), για την εκτέλεση των εργασιών, θα ανεγερθούν
με φροντίδα, δαπάνες και ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε θέσεις που θα εγκριθούν από τη
ΔΕΣΦΑ και θα επιτραπούν από τις αρμόδιες Αρχές.
25.9.6 Στις περιπτώσεις που απαιτείται αντιστήριξη ή άλλη τεχνική κατασκευή για την
προστασία γειτονικής κατασκευής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί έγκαιρα στις
απαραίτητες κατασκευές, καθώς και στην λήψη κάθε άλλου μέτρου, για την αποφυγή
πρόκλησης ζημιών σε πρόσωπα ή πράγματα προς τρίτους ή και στο Έργο, χωρίς καμία
απολύτως πρόσθετη επιβάρυνση της ΔΕΣΦΑ.
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25.9.7 Ο Ανάδοχος οφείλει να ανακοινώσει αμέσως στη ΔΕΣΦΑ τις σχετικές αποφάσεις ή
εντολές των πάσης φύσεως Αρχών ή Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.
25.9.8 Σε κάθε περίπτωση, εάν η ΔΕΣΦΑ υποχρεωθεί με δικαστική απόφαση ή πράξη
Δημόσιας Αρχής να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό για αποζημίωση ή για οποιοδήποτε άλλο
λόγο, σε οποιονδήποτε τρίτο εξαιτίας παραβάσεων εκ μέρους του Αναδόχου υποχρεώσεων
του που απορρέουν από τη ΣΥΜΒΑΣΗ ή από το Νόμο, η ΔΕΣΦΑ δικαιούται να παρακρατήσει
κάθε ποσό που τυχόν υποχρεωθεί να καταβάλλει σύμφωνα με τα ανωτέρω από το λαβείν
του Αναδόχου ή ελλείψει τούτου από τις εις χείρας της ΔΕΣΦΑ Εγγυήσεις.
25.9.9 Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος κρίνει βάσιμα ότι θα επέλθει οποιαδήποτε ζημιά
στο Έργο ή σε τρίτους εξαιτίας παρέμβασης των αρμοδίων οργάνων της ΔΕΣΦΑ, οφείλει να
υποβάλλει αμέσως εγγράφως τις απόψεις του στη ΔΕΣΦΑ.
Ο Ανάδοχος μπορεί να επιρρίψει την ευθύνη στη ΔΕΣΦΑ, μόνον στην περίπτωση που τα
αρμόδια όργανα της ΔΕΣΦΑ απορρίψουν εγγράφως τις πιο πάνω απόψεις του Αναδόχου και
συμβεί ζημιά, που οφείλεται αποκλειστικά στην απόρριψη αυτή.

Άρθρο 26
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ
26.1 Αν η Εκτέλεση του Έργου αναληφθεί από κοινοπραξία ισχύουν για την ανάληψη και
Εκτέλεση του Έργου οι ειδικές ρυθμίσεις των επόμενων παραγράφων.
26.2 Οι εγγυήσεις εκτέλεσης του Έργου πρέπει να είναι κοινές και αλληλέγγυες από όλα τα
μέλη της κοινοπραξίας έναντι της ΔΕΣΦΑ .
26.3 Τα μέλη της αναδόχου κοινοπραξίας ευθύνονται απέναντι στη ΔΕΣΦΑ στο σύνολο για
κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη σύμβαση ή απέναντι στη ΔΕΣΦΑ.
26.4 Τα μέλη της κοινοπραξίας οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης
να καταθέσουν νόμιμη πράξη διορισμού από όλους κοινού εκπροσώπου της κοινοπραξίας
απέναντι στη ΔΕΣΦΑ. Με την ίδια πράξη ορίζεται υποχρεωτικά και ο αναπληρωτής του. Ο
αναπληρωτής εκπροσωπεί την κοινοπραξία σε κάθε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του
εκπροσώπου καθώς και σε περιπτώσεις θανάτου ή ανικανότητας αυτού. Ο εκπρόσωπος και
ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο από τα μέλη της κοινοπραξίας ή από
τους νόμιμους εκπροσώπους των εταιρειών που κοινοπρακτούν.
26.5 Αντικατάσταση του εκπροσώπου ή του αναπληρωτή του ή και των δύο γίνεται μόνο
από κοινού από όλα τα μέλη της κοινοπραξίας με νόμιμη πράξη. Μόνο μετά την
κοινοποίηση της πράξης αυτής και των δηλώσεων αποδοχής του διορισμού τους από τους
διοριζόμενους παύει η εξουσία εκπροσώπησης αυτών που είχαν διορισθεί πριν.
26.6 Σε περίπτωση θανάτου ενός ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων που μετείχαν στην
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κοινοπραξία με τις ατομικές επιχειρήσεις δεν εφαρμόζεται το Άρθρο 37 του Κανονισμού
αυτού. Αν μέλη της κοινοπραξίας ήταν δύο φυσικά πρόσωπα που μετείχαν ο" αυτήν με τις
ατομικές τους επιχειρήσεις και πεθάνει ο ένας, η κοινοπραξία θεωρείται διαλυμένη ως προς
τον κύριο του Έργου και η Εργολαβία συνεχίζεται για το σύνολο του έργου υποχρεωτικά από
το άλλο μέλος που αναλαμβάνει απέναντι στην Εταιρεία όλα τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις αυτού που πέθανε. Οι σχέσεις που προκύπτουν από την Εργολαβία μεταξύ
των κληρονόμων του θανόντα και του άλλου μέλους της κοινοπραξίας ρυθμίζονται κατά τις
διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Αν τα μέλη της κοινοπραξίας ήταν περισσότερα από δύο, η
κοινοπραξία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών που αναλαμβάνουν απέναντι στην Εταιρεία
όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του θανόντα που προκύπτουν από την Εργολαβική
σύμβαση, ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των προηγούμενων
εδαφίων.
26.7 Σε περίπτωση πτώχευσης ενός ή μερικών από τα μέλη της κοινοπραξίας δεν
εφαρμόζεται το Άρθρο 37 του παρόντος Κανονισμού. Αν τα μέλη της κοινοπραξίας ήταν δύο
και πτωχεύσει το ένα, η κοινοπραξία θεωρείται διαλυμένη ως προς την ΔΕΣΦΑ και η
Εργολαβία συνεχίζεται, κατ` ευχέρεια της ΔΕΣΦΑ, για το σύνολο του Έργου από το άλλο
μέλος που αναλαμβάνει απέναντι στην ΔΕΣΦΑ όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του
μέλους που πτώχευσε και που απορρέουν από την Εργολαβική σύμβαση. Αν τα μέλη της
κοινοπραξίας ήταν περισσότερα από δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται απέναντι στην ΔΕΣΦΑ
μεταξύ των λοιπών. Τυχόν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις του μέλους ή της κοινοπραξίας που
συνεχίζει το Έργο απέναντι του μέλους που πτώχευσε κρίνονται κατά τις διατάξεις του
πτωχευτικού δικαίου. Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται ανάλογα και σε περίπτωση
πτώχευσης δύο ή περισσοτέρων μελών της κοινοπραξίας. Αν κηρυχθούν σε πτώχευση δύο ή
περισσότερα από τα μέλη της κοινοπραξίας και από την αιτία αυτή εκτίθεται σε κίνδυνο η
εκτέλεση της Εργολαβικής σύμβασης, η ΔΕΣΦΑ μπορεί κατά την κρίση της να διαλύσει τη
σύμβαση μονομερώς και αζημίως γι` αυτή.

Άρθρο 27
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
27.1 Σε κάθε σύμβαση εργολαβίας εκτός από την προθεσμία για την περάτωση του
συνόλου του Έργου (συνολική προθεσμία) μπορεί να ορίζονται και προθεσμίες για τη
συμπλήρωση ορισμένων τμημάτων του Έργου (τμηματικές προθεσμίες).
27.2 Όλες οι προθεσμίες αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά σ` αυτή.
27.3 Μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι Εργασίες
κατασκευής και να έχουν γίνει και οι δοκιμές του Έργου αν προβλέπονται δοκιμές από τη
σύμβαση. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται ανάλογα και για τις τμηματικές
προθεσμίες.
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27.4 Οι τμηματικές προθεσμίες ορίζονται για παράδοση τμημάτων του`Εργου που η
έγκαιρη αποπεράτωση τους έχει ιδιαίτερη σημασία για τη ΔΕΣΦΑ, όπως είναι:
α. Κατασκευή τμημάτων του Έργου που μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτοτελώς.
β. Συμπλήρωση Εργασιών που αποτελούν προϋπόθεση η συνδυάζονται με τις Εργασίες
άλλου `Εργου, εκτός της Εργολαβίας στην οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη σύμβαση.
γ. Εκτέλεση Εργασιών για εξασφάλιση του `Εργου από καιρικές συνθήκες (αποκλειστικές
τμηματικές προθεσμίες).
27.5 Εφόσον η σύμβαση ορίζει τμηματικές προθεσμίες, τότε οι προβλεπόμενες ποινικές
ρήτρες θα πρέπει να ορίζονται για κάθε μια κεχωρισμένα.
27.6 Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται από την ΔΕΣΦΑ
εφόσον ζητηθεί από τον Ανάδοχο, κεχωρισμένα ή σε συνδυασμό με έγκριση συγκριτικού
πίνακα, για τους παρακάτω λόγους:
α. Μεταβολή του αντικειμένου της σύμβασης (αύξηση ή τροποποίηση της Μελέτης του
`Εργου) με εντολή της ΔΕΣΦΑ.
β. Προσωρινή διακοπή εργασιών με εντολή της ΔΕΣΦΑ μη οφειλόμενη στον Ανάδοχο.
γ. Μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης για λόγους διάφορους των α. και β.
ανωτέρω.
Οι εγκρίσεις, των παρατάσεων δίνονται από αρμόδια όργανα της ΔΕΣΦΑ όπως
καθορίζονται (κλιμακούμενες ανάλογα με την χρονική διάρκεια της παράτασης) με
απόφαση του Δ.Σ. Επίσης το Δ.Σ. με απόφαση του μπορεί να παρέχει εξουσιοδότηση για τις
ως άνω εγκρίσεις και στον Διαχειριστή του Έργου, εφόσον υπάρχει.
27.7 Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για υπέρβαση της συνολικής
προθεσμίας αποπεράτωσης του `Εργου εξ υπαιτιότητας του καθορίζεται μέχρι 1% του
συμβατικού τιμήματος για κάθε πλήρη ημερολογιακή εβδομάδα και μέχρι συνολικού
ποσοστού 10%. Μετά την παρέλευση του αντίστοιχου στο συνολικό ποσοστό χρόνου η
ΔΕΣΦΑ μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο.
27.8 Ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών ορίζονται από τη
σύμβαση και δεν μπορεί να υπερβαίνει η κάθε μία το 5% του συμβατικού ποσού,
αθροιστικά δε το 10% του όλου συμβατικού ποσού.
27.9 Σε έργα που ο χρόνος αποπεράτωσης έχει ιδιαίτερη σημασία οι Ειδικοί Όροι μπορούν
να καθορίζουν μεγαλύτερο ποσοστό ποινικής ρήτρας ανά ημερολογιακή εβδομάδα
υπέρβασης και μικρότερο χρόνο ανώτατου ορίου υπέρβασης, τόσο για το σύνολο του`Εργου
όσο και για τυχόν τμηματικές αποπερατώσεις.

55

739

27.10 Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο
Λογαριασμό του`Εργου ή από τον Τελικό Λογαριασμό ή από τις Εγγυητικές Επιστολές καλής
Εκτέλεσης.
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος υπέβαλε στη ΔΕΣΦΑ αίτηση με αιτιολόγηση για παράταση
πριν λήξη η συμβατική προθεσμία, δεν παρακρατούνται οι ποινικές ρήτρες μέχρις ότου το
αρμόδιο όργανο της ΔΕΣΦΑ αποφανθεί επί της αίτησης του Αναδόχου για παράταση.

Άρθρο 28
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
28.1 Οι επιμετρήσεις γίνονται με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου και υπόκεινται στον
έλεγχο της αρμόδιας για την εκτέλεση Έργων Διεύθυνσης.
28.2 Μαζί με κάθε πιστοποίηση ο Ανάδοχος συντάσσει τις επιμετρήσεις για τις Εργασίες
που αναφέρονται στην πιστοποίηση. Οι επιμετρήσεις αυτές περιέχουν για κάθε Εργασία:
α. Συνοπτική περιγραφή (ένδειξη αντίστοιχου τιμολογίου ή πρωτόκολλο κανονισμού τιμών
μονάδων νέων Εργασιών).
β. Αναγκαίος αναλυτικός υπολογισμούς.
γ. Επιμετρητικά σχέδια και διαγράμματα.
δ. Στις περιπτώσεις που η σύμβαση είναι σταθερού τιμήματος (Lump Sum) οι
πιστοποιούμενες εργασίες αναφέρονται σε ποσοστά του αρχικού συμβατικού αντικειμένου
ή αντικειμένων ή αν άλλως αναφέρεται στην σύμβαση.
Η αρμόδια για την εκτέλεση Έργων Διεύθυνση της ΔΕΣΦΑ μετά τον έλεγχο και τυχόν
διορθώσεις, εγκρίνει τις επιμετρήσεις και τις κοινοποιεί στον Εργολάβο.
28.3 Όταν πρόκειται να γίνουν Εργασίες των οποίων η ποσοτική τους επαλήθευση δεν είναι
δυνατόν να γίνει στην τελική της μορφή (π.χ. Εργασίες εκσκαφών, τσιμεντένιες βάσεις,
σίδερα, κλπ.) ο Ανάδοχος οφείλει να καλέσει τον εκπρόσωπο της ΔΕΣΦΑ και να προβούν
από κοινού σε καταμέτρηση και να συντάξουν Πρωτόκολλο Παραλαβής των Εργασιών
αυτών.
28.4 Μέσα σε ένα μήνα εκτός αν άλλως αναφέρει η Σύμβαση από τη βεβαιωμένη
περάτωση του Έργου και πριν την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής ο
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στη ΔΕΣΦΑ επί μέρους επιμετρήσεις που
λείπουν και την τελική επιμέτρηση, δηλαδή πίνακα που ανακεφαλαιώνει όλες τις
επιμετρήσεις. Η αρμόδια για την εκτέλεση`Εργων Διεύθυνση της ΔΕΣΦΑ, τις εξετάζει και
προβαίνει στον έλεγχο της τελικής
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επιμέτρησης του Αναδόχου και του επιστρέψει τυχόν διορθωμένη επιμέτρηση. Εάν ο
Ανάδοχος δεν ανταποκριθεί στη σύνταξη τελικών επιμετρήσεων και με την πάροδο 6 μηνών,
η αρμόδια για την εκτέλεση`Εργου Διεύθυνση της ΔΕΣΦΑ δύναται να προχωρήσει είτε με
δικό του προσωπικό ή προσλαμβάνοντας ιδιώτες στην τελική επιμέτρηση των Εργασιών
χρεώνοντας τη σχετική δαπάνη στον Εργολάβο. Η τελική αυτή επιμέτρηση κοινοποιείται
στον Εργολάβο.
28.5 Σε περίπτωση συμβάσεων που ο Εργολάβος προβλέπεται να πληρωθεί με κατ`
αποκοπή τίμημα η τελική επιμέτρηση είναι η επιβεβαίωση της κατασκευής των επιμέρους
Εργασιών ποσοτικά όπως προβλέπεται στη σύμβαση.
Άρθρο 29
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
29.1 Η προκαταβολή, που πρέπει να έχει προβλεφθεί από τη Διακήρυξη καταβάλλεται στον
Εργολάβο ύστερα από αίτηση του, στο σύνολο ή τμηματικά.
29.2 Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει προκαταβολές όπως αναφέρεται στο Άρθρο 15.2. Για
το ποσό αυτό, κατά κανόνα, βαρύνεται ο Ανάδοχος με τόκο, εκτός ειδικών περιπτώσεων
όπου η καταβολή τόκου για την προκαταβολή δεν προβλέπεται στην Σύμβαση.
29.3 Για τη λήψη προκαταβολής εκ μέρους του Αναδόχου, θα πρέπει αυτός να καταθέσει
εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το ποσό της προκαταβολής. Με την πρόοδο της
απόσβεσης της προκαταβολής η εγγυητική επιστολή αποδεσμεύεται τμηματικά.
29.4 Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται τμηματικά με παρακράτηση από κάθε
πληρωμή προς τον Εργολάβο, μεταγενέστερη του χρόνου λήψης, της προκαταβολής,
εκατοστιαίου ποσοστού (Π%) που εφαρμόζεται στο ποσό της πληρωμής και προκύπτει από
τη σχέση:
Π = 100 χ Ρ

χ 1.10

-----Σ
Ρ = Ποσό της προκαταβολής,
Σ = Μέρος του συμβατικού ποσού που δεν έχει πληρωθεί στο Εργολάβο κατά τη χορήγηση
προκαταβολής,
Αν έχουν χορηγήσει διάφορα ποσά τμηματικών προκαταβολών Ρ1, Ρ2, Ρ3 κλπ., τότε το
ποσοστό παρακράτησης είναι:
Ρ1 Ρ2
Π = 100 χ 1.10 χ

Ρ3

(----- + ----- +----- +.... )
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Σ1

Σ2

Σ3

Μαζί με την παρακράτηση για απόσβεση προκαταβολής γίνεται και παρακράτηση των
δεδουλευμένων τόκων στο μέχρι τότε αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής.
29.5 Ο Εργολάβος μπορεί πάντα να ζητήσει ταχύτερη απόσβεση της προκαταβολής από
αυτή που προβλέπεται στην παράγραφο 29.4 του Άρθρου αυτού.
29.6 Εάν η σύμβαση διαλυθεί με υπαιτιότητα του Εργολάβου το τυχόν αναπόσβεστο μέρος
της προκαταβολής πρέπει να επιστραφεί το αργότερο σε τρεις μήνες από τη διάλυση της
σύμβασης.
Μετά την προθεσμία αυτή για το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής οφείλεται ο
νόμιμος τόκος υπερημερίας. Αν η σύμβαση διαλυθεί ή περιοριστεί με υπαιτιότητα της
ΔΕΣΦΑ το τυχόν αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής που δεν συμψηφίζεται προς
εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του
αναδόχου κατά της ΔΕΣΦΑ επιστρέφεται μέσα σε τέσσερις μήνες από τη διάλυση ή τη λήξη
των Εργασιών στην περίπτωση περιορισμού του Έργου. Μετά την παρέλευση του
τετραμήνου αυτού όμως, οφείλεται ο νόμιμος τόκος υπερημερίας.

Άρθρο 30
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
30.1 Η πραγματοποίηση των τμηματικών πληρωμών ή της οριστικής πληρωμής του
Εργολαβικού ανταλλάγματος και η εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων από την
εκτέλεση της Εργολαβικής σύμβασης γίνεται με βάση τους λογαριασμούς και τις
πιστοποιήσεις που συντάσσονται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.
30.2 Μετά τη λήξη κάθε μήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που τυχόν ορίζει η σύμβαση για
τις τμηματικές πληρωμές, ο Ανάδοχος συντάσσει λογαριασμό των οφειλόμενων σ` αυτόν
ποσών από Εργασίες που εκτελέσθηκαν.
Οι λογαριασμοί αυτοί στηρίζονται στις καταμετρήσεις των Εργασιών και στα Πρωτόκολλα
Παραλαβής Εργασιών. Κατ` αρχήν απαγορεύεται να περιλαμβάνονται στο λογαριασμό
Εργασίες που δεν έχουν καταμετρηθεί. Για τμήματα του Έργου που κατά την κρίση του
εκπροσώπου της ΔΕΣΦΑ δεν ήταν δυνατή η σύνταξη επιμετρήσεων κατά διακριτά και
αυτοτελώς επιμετρήσιμα τμήματα του Έργου, επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στο
λογαριασμό Εργασίες βάσει προσωρινών επιμετρήσεων, για τις οποίες όμως έχουν ληφθεί
επιμετρητικά στοιχεία.
30.3 Στο λογαριασμό μπορεί να περιληφθεί επίσης η αξία μέχρι ποσοστού 80% αυτής των
υλικών που προσκομίσθηκαν με έγκριση της ΔΕΣΦΑ στα Εργοτάξια ή σε αποθήκες που
δηλώθηκαν και εγκρίθηκαν. Οι ποσότητες των υλικών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνουν
αυτές που απαιτούνται για την εκτέλεση των Εργασιών του Έργου, εκτός αν ορίζεται
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διαφορετικά στη σύμβαση. Οι ποσότητες των υλικών περιλαμβάνονται χωριστά στο
συνοπτικό πίνακα Εργασιών που συνοδεύει το λογαριασμό στον οποίο αναφέρονται επίσης
και οι θέσεις αποθήκευσης των υλικών. Για τα περιλαμβανόμενα στους λογαριασμούς υλικά
ο Ανάδοχος έχει ακέραιη την ευθύνη μέχρι την ενσωμάτωση τους και την παραλαβή του
Έργου.
30.4 Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται επίσης αποζημιώσεις κάθε είδους που έχουν
εγκριθεί, αντίτιμο απολογιστικών Εργασιών που εκτελέσθηκαν μέσω της Εργολαβίας και
άλλη δαπάνη που καταβάλλεται στον ανάδοχο. Από τους λογαριασμούς αφαιρούνται όλες
οι εκκαθαρισμένες απαιτήσεις της ΔΕΣΦΑ όπως συμπληρωματική κράτηση εγγύησης,
απόσβεση προκαταβολών, παρακράτηση αξίας τυχόν χορηγούμενων υλικών, πληρωμές που
έγιναν σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και γενικά κάθε απαίτηση της ΔΕΣΦΑ
που δεν έχει ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο όπως και ποινικές ρήτρες.
Για την συμπληρωματική κράτηση εγγύησης, δύναται να γίνει, ύστερα από Απόφαση της
ΔΕΣΦΑ, αντικατάσταση με ισόποση Εγγυητική Επιστολή.
30.5 Οι λογαριασμοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωμένοι και για την πληρωμή
συνοδεύονται μόνο από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των Εργασιών που
εκτελέσθηκαν απ` την αρχή του Έργου, τα παραστατικά στοιχεία των τυχόν απολογιστικών
Εργασιών, και από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζημιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές
ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις της ΔΕΣΦΑ. Από κάθε νεώτερο λογαριασμό
αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν με τους προηγούμενους λογαριασμούς.
30.6 Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στην αρμόδια για την εκτέλεση Έργων Δ/νση της ΔΕΣΦΑ
που τους ελέγχει και τους διορθώνει, στις προθεσμίες που προβλέπει η σύμβαση. Αν ο
λογαριασμός που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες σε βαθμό που να είναι
δυσχερής η διόρθωση του, αυτός επιστρέφεται για ανασύνταξη και επανυποβολή του. Στην
περίπτωση αυτή η οριζόμενη προθεσμία για τον έλεγχο του λογαριασμού αρχίζει από την
επανυποβολή ύστερα από την ανασύνταξη του λογαριασμού από τον Ανάδοχο. Αρμόδιος
Εκπρόσωπος της ΔΕΣΦΑ υπογράφει το λογαριασμό βεβαιώνοντας έτσι ότι οι ποσότητες
είναι σύμφωνες με τις επιμετρήσεις και τα επιμετρητικά στοιχεία, οι τιμές σύμφωνες με τη
σύμβαση και τις σχετικές διατάξεις και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο λογαριασμό όλες οι
περικοπές ή εκπτώσεις ποσών που προκύπτουν από το νόμο και την εφαρμογή της
σύμβασης. Ο ελεγμένος και εγκεκριμένος λογαριασμός αποτελεί την πιστοποίηση του
αναδόχου.
30.7 Όλες οι πληρωμές που γίνονται στον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια κατασκευής του Έργου
με βάση τις πιστοποιήσεις αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι του Εργολαβικού
ανταλλάγματος που εκκαθαρίζεται μετά την οριστική παραλαβή.
30.8 Πριν τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει
"τελικό λογαριασμό". Με τον τελικό λογαριασμό γίνεται εκκαθάριση του Εργολαβικού
ανταλλάγματος και όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων που έχουν σχέση με την εκτέλεση της
σύμβασης, και ο Ανάδοχος υποβάλλει επιστολή αποδέσμευσης (Release Letter) σύμφωνα με
υπόδειγμα της ΔΕΣΦΑ, που περιλαμβάνεται στη σύμβαση.

59

743

Άρθρο 31
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
31.1 Στις περιπτώσεις συμβάσεων με Εργολάβο για την κατασκευή Έργου με το
απολογιστικό σύστημα εφαρμόζονται οι παρακάτω παράγραφοι:
31.2 Η αρμόδια για την εκτέλεση Έργων Διεύθυνση της ΔΕΣΦΑ μπορεί να ορίζει τον αριθμό
του απαιτούμενου προσωπικού κατά την ειδικότητα, τον αριθμό και είδος μηχανημάτων ή
άλλων μέσων και να διατάσσει την αντικατάσταση τυχόν ακατάλληλων. Μπορεί επίσης να
ορίζει το είδος και την ποσότητα των απαιτουμένων υλικών. Η αρμόδια για την εκτέλεση
Έργων Διεύθυνση της ΔΕΣΦΑ εγκρίνει τα ανώτατα όρια αμοιβής του προσωπικού του
Αναδόχου κατά την ειδικότητα με τη δυνατότητα να ορίσει διάφορα όρια για ορισμένο
αριθμό Εργαζομένων κάθε ειδικότητας ανάλογα με την απόδοση τους.
31.3 Η παρακολούθηση της δαπάνης και ο απολογισμός της χρήσης των υλικών ή άλλων
μέσων που αγοράζονται με δαπάνη της ΔΕΣΦΑ, γίνεται όπως ορίζεται με τη σύμβαση. Στη
δαπάνη αυτή προστίθεται το Εργολαβικό ποσοστό (Γ.Ε. + Ο.Ε.) μειωμένο κατά την έκπτωση
που δόθηκε από τον Ανάδοχο στο σχετικό διαγωνισμό.
31.4 Οι Εργοδοτικές επιβαρύνσεις και όλες οι τυχόν ισχύουσες κρατήσεις ή εισφορές υπέρ
τρίτων στη δαπάνη του Έργου, εκτός φόρου εισοδήματος καταβάλλονται από τον Ανάδοχο,
και αποδίδονται σ` αυτόν, με το Εργολαβικό ποσοστό μειωμένο κατά την έκπτωση.
31.5 Αποζημιώσεις προσωπικού των απολογιστικών Εργασιών βαρύνουν τη ΔΕΣΦΑ μόνο
για το διάστημα που το προσωπικό ασχολήθηκε στις απολογιστικές Εργασίες και αν η λύση
της σύμβασης του γίνεται με τη βούληση της ΔΕΣΦΑ και κατά τη διάρκεια κατασκευής του
Έργου.
31.6 Για τις απολογιστικές Εργασίες συντάσσεται απ` τον Ανάδοχο επιμέτρηση και
απολογισμός της δαπάνης και για την παραλαβή τους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις
των άρθρων 39 και 41 του παρόντος Κανονισμού. Ο χρόνος εγγύησης και τυχόν
υποχρεωτικής συντήρησης και οι υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά το χρόνο αυτό ορίζονται
στη σύμβαση.
31.7 Σε κάθε περίπτωση απολογιστικής εκτέλεσης Εργασιών τηρείται ειδικό ημερολόγιο
στο οποίο καταγράφονται καθημερινά το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα, τα
μηχανήματα ή άλλα μέσα, τα χρησιμοποιηθέντα υλικά, οι εκτελούμενες Εργασίες
περιγραφικά και κατά θέση του Έργου, και κάθε άλλο στοιχείο για την τεκμηρίωση της
ορθολογιστικής διαχείρισης των μέσων, των υλικών και της αξιοποίησης του ανθρώπινου
δυναμικού. Τα φύλλα του ημερολογίου αυτού συνοδεύουν τους απολογισμούς των Έργων
και τίθενται υπόψη της επιτροπής προσωρινής παραλαβής.
Μετά την έναρξη της καθημερινής Εργασίας ειδικό δελτίο που περιλαμβάνει ονομαστική
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κατάσταση του απασχολούμενου προσωπικού και κατάσταση των μηχανημάτων
παραδίδεται στον εκπρόσωπο της αρμόδιας για την εκτέλεση των Έργων Διεύθυνσης της
ΔΕΣΦΑ.
31.8 Κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης κατασκευής Έργου με άλλο σύστημα
εκτός από το απολογιστικό σύστημα ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και
αναγκαίες απολογιστικές Εργασίες όταν του δοθεί ειδική εντολή από την αρμόδια για την
εκτέλεση Έργων Διεύθυνση της ΔΕΣΦΑ. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον ανάδοχο
και περιλαμβάνεται στην πιστοποίηση η πραγματική δαπάνη που προκύπτει σύμφωνα με τα
νόμιμα αποδεικτικά πληρωμής για την εκτέλεση των Εργασιών, αν δεν ορίζεται διαφορετικά
στη σύμβαση του Έργου αυτού.

Άρθρο 32
ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
32.1 Η ΔΕΣΦΑ έχει το δικαίωμα, να περιορίσει ή καταργήσει μέρος των εργασιών, που
προβλέπονται από την ΣΥΜΒΑΣΗ και μέχρι ποσοστού τελικής μείωσης του
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), χωρίς ο
ΑΝΑΔΟΧΟΣ να έχει κανένα απολύτως δικαίωμα να προβάλει οποιαδήποτε απαίτηση,
αξίωση ή αντίρρηση.
Επίσης, έχει το δικαίωμα η ΔΕΣΦΑ να αυξήσει τις εργασίες μέχρι ποσοστού τελικής αύξησης
του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ κατά πενήντα τοις εκατό (50%), με τους ίδιους όρους
που προβλέπονται στη ΣΥΜΒΑΣΗ.
Τα παραπάνω ποσοστά αναφέρονται σε υπερσυμβατικές ποσότητες και νέες εργασίες.
Τα δικαιώματα του ΔΕΣΦΑ του παρόντος άρθρου πρέπει να προβλέπονται ρητώς στις
οικείες Διακηρύξεις των Διαγωνισμών.
32.2 Για την πραγματοποίηση των μεταβολών που προβλέπονται στην προηγούμενη
παράγραφο:
α. Συντάσσεται Συγκριτικός Πίνακας που περιλαμβάνει τις ενδείξεις των Εργασιών, τις τιμές
μονάδας (συμβατικές ή και νέες τιμές εργασιών), τα μεγέθη των ποσοτήτων και της
δαπάνης του αρχικού προϋπολογισμού που ισχύει με βάση τον προηγούμενο πίνακα και τον
προτεινόμενο προϋπολογισμό, όπως επίσης και διαφορές δαπάνης που προκύπτουν από τη
σύγκριση των κονδυλίων του προϋπολογισμού που ίσχυε και του προτεινόμενου.
Στις περιπτώσεις συμβάσεων σταθερού τιμήματος (Lump Sum), για την πραγματοποίηση
μεταβολών της πιο πάνω παραγράφου 32.1 που αναφέρονται σε σύνθετες εργασίες,
συντάσσονται και δίνονται στον ανάδοχο Εντολές Αλλαγών (VARIATION ORDERS), έκαστη
των οποίων θα συνοδεύεται από λεπτομερή περιγραφή των εργασιών που αντιστοιχούν
στην υπόψη Εντολή Αλλαγής (VARIATION ORDER), το δε συνολικό ποσό της κάθε Εντολής
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Αλλαγής (VARIATION ORDER), προκύπτει από την συνολική αξία όλων των επιμέρους
εργασιών, οι τιμές μονάδας των οποίων συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 32.3. Ο Συγκριτικός Πίνακας θα περιλαμβάνει και όλες τις Εντολές Αλλαγών
(VARIATION ORDERS) με τα αντίστοιχα συνολικά ποσά εκάστης. Με κάθε VARIATION ORDER
θα συντάσσεται ανακεφαλαιωτικός / συγκριτικός πίνακας που θα εγκρίνεται σύμφωνα με
τα παρακάτω.
β. Η έγκριση των Συγκριτικών Πινάκων και των μεταβολών του συμβατικού τιμήματος
(χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα ποσά από αναθεωρήσεις τιμών) γίνεται σε κάθε
περίπτωση ως εξής:
β1. Από τον Δ/ντή της αρμόδιας για την κατασκευή Έργων Δ/νση της ΔΕΣΦΑ, μέχρι ποσού
20.000 ΕΥΡΩ κατά περίπτωση και αθροιστικά μέχρι ποσοστού 10% του αρχικού συμβατικού
τιμήματος και πάντως μέχρι ποσού όχι μεγαλύτερου (αθροιστικά) των 300.000 ΕΥΡΩ.
β2. Από τον Δ/ντή Δραστηριοτήτων του αρμόδιου Κλάδου της ΔΕΣΦΑ μέχρι ποσού 100.000
ΕΥΡΩ κατά περίπτωση και αθροιστικά μέχρι ποσοστού 20% του αρχικού συμβατικού
τιμήματος συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων που τυχόν χορηγήθηκαν σύμφωνα με την
άνω παραγρ. β1 και πάντως μέχρι ποσού όχι μεγαλύτερου (αθροιστικά) του 1.000.000
ΕΥΡΩ.
β3. Από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, μέχρι ποσού 200.000 ΕΥΡΩ κατά περίπτωση και
αθροιστικά μέχρι ποσοστού 30% του αρχικού συμβατικού τιμήματος
συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων που τυχόν χορηγήθηκαν σύμφωνα με την άνω
παραγρ. β2 και πάντως μέχρι ποσού όχι μεγαλύτερου (αθροιστικά) των 2.000.000 ΕΥΡΩ.
β4. Από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΣΦΑ για ποσά άνω των 200.000 ΕΥΡΩ, κατά
περίπτωση και αθροιστικά για ποσοστό ανώτερο του 30% του αρχικού συμβατικού
τιμήματος.
Πάντως εφ` όσον το νέο συμβατικό τίμημα του`Εργου με βάση τον τελευταίο προς έγκριση
Συγκριτικό Πίνακα (και την προς έγκριση μεταβολή του συμβατικού τιμήματος) δεν ξεπερνά
το ποσό του Κλιμακίου 2 (300.000 ΕΥΡΩ) τότε η έγκριση (που με βάση την παράγραφο β.4
παραπάνω θα δινόταν από το Δ.Σ.) δίνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΣΦΑ με Αποφάσεις του, δύναται να τροποποιεί τα πιο πάνω
ποσοστά και ποσά, ή να παρέχει εξουσιοδότηση έγκρισης της υπέρβασης του συμβατικού
τιμήματος στο Διαχειριστή του Έργου, εφόσον υπάρχει.
32.3 Αν στο συγκριτικό πίνακα περιλαμβάνονται και Εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν
τιμές μονάδας ο συγκριτικός πίνακας συνοδεύεται από πρωτόκολλο που κανονίζει τις τιμές
για τις Εργασίες αυτές. Αν υπάρχουν παρεμφερείς Εργασίες στη σύμβαση οι νέες τιμές
συντάσσονται μόνο για τα επιπλέον ή επί έλαττον στοιχεία κόστους. Ο κανονισμός νέων
τιμών μονάδας νέων Εργασιών γίνεται ως εξής:
α. Για Εργασίες για τις οποίες υπάρχουν συμβατικές τιμές για παρόμοιες ή ανάλογες
Εργασίες, οι τιμές καθορίζονται προς αυτές.
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β. Για Εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν παρόμοιες ή ανάλογες συμβατικές τιμές αλλά
περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένα από το ΥΠΕΧΩΔΕ ή συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια
σύμφωνα με τα τιμολόγια αυτά.
γ. Για Εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες περιπτώσεις οι τιμές
καθορίζονται με βάση τα πραγματικά στοιχεία κόστους.
32.4 Την σύνταξη του συγκριτικού πίνακα ζητά ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με αίτηση του. Ο πίνακας
συντάσσεται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, ελέγχεται από την επίβλεψη και εγκρίνεται από την ΔΕΣΦΑ
ή το εξουσιοδοτημένο κατά περίπτωση όργανο αυτής. Ο συγκριτικός πίνακας τίθεται σε
ισχύ με Εγκριτική Απόφαση της ΔΕΣΦΑ ή του εξουσιοδοτημένου κατά περίπτωση οργάνου
αυτής.
32.5 Αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες Εργασίες μπορεί να εγκριθεί από την
αρμόδια για την Εκτέλεση των Έργων Διεύθυνση της ΔΕΣΦΑ η εκτέλεση τους, εφόσον η
εκτίμηση του ποσού της δαπάνης βρίσκεται εντός των ορίων της παραγρ. 32.2-β1, πριν από
την σύνταξη συγκριτικού πίνακα. Αν η εκτίμηση του ποσού της δαπάνης είναι μεγαλύτερη, η
έγκριση για την εκτέλεση των Εργασιών δίνεται αντίστοιχα από τα υψηλότερα κλιμάκια της
παραγρ. 32.2-β. Για την έγκριση αυτή η αρμόδια για την εκτέλεση των Έργων Διεύθυνση της
ΔΕΣΦΑ συντάσσει τεχνική περιγραφή των Εργασιών, με αιτιολόγηση του επείγοντος και
εκτίμηση της δαπάνης με βάση τις συμβατικές τιμές μονάδας ή ενδεικτικές τιμές για τυχόν
νέες Εργασίες. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις Εργασίες αυτές, που
επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στις σχετικές πιστοποιήσεις και πριν από την έγκριση
συγκριτικού πίνακα και που ενσωματώνονται στον επόμενο συγκριτικό πίνακα. Οι Εργασίες
για τις οποίες δεν υπάρχει εγκεκριμένη νέα τιμή περιλαμβάνονται στους σχετικούς
λογαριασμούς με προσωρινές τιμές τις ενδεικτικές τιμές μειωμένες κατά 20%.

Άρθρο 33
ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ
33.1 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση από τη ΔΕΣΦΑ για οποιαδήποτε βλάβη
επέρχεται στα Έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε
ζημιά του που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του
προσωπικού του, ή σε μη χρήση των κατάλληλων μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία,
εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας της ΔΕΣΦΑ ή ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες.
33.2 Για να αναγνωρισθεί η αποζημίωση των βλαβών που προξενήθηκαν από ανωτέρα βία
ο ανάδοχος, πρέπει να δηλώσει εγγράφως στη ΔΕΣΦΑ το είδος και την έκταση των βλαβών
καθώς και τη δαπάνη για την επανόρθωση της κατά το μέτρο που μπορεί αυτή να εκτιμηθεί.
Η δήλωση περιλαμβάνει επίσης υποχρεωτικά περιγραφή της αιτίας των βλαβών που
χαρακτηρίζεται ως ανωτέρα βία και αίτημα αποζημίωσης για αποκατάσταση τους.
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33.3 Η δήλωση υποβάλλεται σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα ημερών από την επέλευση
της βλάβης. Αν πρόκειται για Έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακόμα παραληφθεί
οριστικά η προθεσμία αυτή ορίζεται σε είκοσι μέρες.
Η ΔΕΣΦΑ προβαίνει αμέσως σε αυτοψία για την εξακρίβωση του περιεχομένου της
δήλωσης και ιδιαίτερα του είδους και της έκτασης των βλαβών, του χρόνου και των
συνθηκών που τις προκάλεσαν και μέσα σε πέντε μέρες από την υποβολή της δήλωσης του
Αναδόχου ορίζει επιτροπή που οφείλει να προβεί σε επιτόπια εξέταση σε αντιπαράσταση
με τον ανάδοχο και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο διαπίστωσης των βλαβών μέσα σε
δέκα μέρες από τη σύσταση της επιτροπής. Στο πρωτόκολλο εκτίθενται τα αίτια, ο χρόνος
και οι ειδικές συνθήκες από τις οποίες επήλθαν οι βλάβες με περιγραφή όλων των
στοιχείων που έχουν εξακριβωθεί. Επίσης εξετάζεται η ύπαρξη ή όχι της ευθύνης του
Αναδόχου, προσδιορίζεται με λεπτομέρεια το είδος και η έκταση των βλαβών και
προτείνεται ο τρόπος και η δαπάνη που απαιτείται για την επανόρθωση τους. Αν το Έργο
χρησιμοποιείται, η υπηρεσία που το χρησιμοποιεί ειδοποιεί την αρμόδια για την εκτέλεση
`Εργων Διεύθυνση της ΔΕΣΦΑ για παρουσιαζόμενες βλάβες.
33.4 Το πρωτόκολλο της προηγούμενης παραγράφου υπογράφεται και από τον Ανάδοχο.
Αν ο Ανάδοχος δεν παραστεί ή αρνηθεί να υπογράψει το πρωτόκολλο, η αρμόδια για την
Εκτέλεση `Εργων Διεύθυνση της ΔΕΣΦΑ του το κοινοποιεί. Η τυχόν αποζημίωση
προσδιορίζεται πάντοτε με βάση τους συμβατικούς όρους και τιμές. Όταν η αποκατάσταση
των βλαβών διατάσσεται, αφού τελειώσει το Έργο και έχουν απομακρυνθεί οι Εργοταξιακές
εγκαταστάσεις του αναδόχου, κανονίζονται εύλογες τιμές μονάδας για την εκτέλεση
Εργασιών αποκατάστασης ή εκτελούνται απολογιστικά.
33.5 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις Εργασίες που έχουν διαταχθεί για
την αποκατάσταση της βλάβης. Αν από τις βλάβες που προξενήθηκαν στα Έργα
δημιουργείται κίνδυνος για την ασφάλεια προσώπων ζημιών τρίτων ή περαιτέρω
σημαντικής βλάβης των Έργων, η αρμόδια για την εκτέλεση `Εργων Διεύθυνση της ΔΕΣΦΑ
μπορεί να εγκρίνει και πριν από την επίδοση της δήλωσης του Αναδόχου σύμφωνα με την
παράγραφο 33.2 την κατασκευή αναγκαίων επειγόντων Έργων, στο μέτρο του δυνατού,
έστω και αν αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης. Η διαταγή γι` αυτά μνημονεύει
απαραίτητα τις διατάξεις της παραγράφου αυτής και κοινοποιείται στον αρμόδιο Διευθυντή
Δραστηριοτήτων της ΔΕΣΦΑ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην κατασκευή
των διατασσόμενων Εργασιών χωρίς χρονοτριβή διαθέτοντας γι` αυτό όλο το δυναμικό της
οργάνωσης του. Η αρμόδια για την εκτέλεση των Έργων Διεύθυνση της ΔΕΣΦΑ μπορεί, όταν
διαπιστώσει ανεπάρκεια της οργάνωσης του αναδόχου για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων να εγκρίνει την κατασκευή μέρους ή και του
συνόλου των διατασσόμενων Εργασιών με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο. Όλες οι
δαπάνες για την εκτέλεση των ανωτέρω Εργασιών βαρύνουν τη ΔΕΣΦΑ εκτός αν με
απόφαση ΔΕΣΦΑ που εγκρίνουν το πρωτόκολλο καταλογισθεί η δαπάνη συνολικά ή μερικά
σε βάρος του Αναδόχου, ως υπαιτίου για βλάβη που προξενήθηκε στα Έργα.
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33.6 Η εκτέλεση των Εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών από ανωτέρα βία
μπορεί να δικαιολογήσει παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης των Εργασιών για εύλογο
χρονικό διάστημα.
33.7 Η διαδικασία των παραγράφων 33.2 και 33.3 του Άρθρου αυτού εφαρμόζεται
ανάλογα και για τον καθορισμό τυχόν αποζημίωσης του αναδόχου για τυχόν Εργασίες
αποκατάστασης ή πρόληψης κινδύνων σε Έργα που εκτελέσθηκαν καθώς και σε
περιπτώσεις κατά τις οποίες οι βλάβες οφείλονται σε υπαιτιότητα της ΔΕΣΦΑ ή σε άλλη
αιτία που εξαιρείται από την ευθύνη του Αναδόχου.
33.8 Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε χρήση του`Εργου, που
παραδόθηκε σε χρήση πριν από παραλαβή του, εκτελούνται μετά από έγγραφη εντολή της
αρμόδιας για την εκτέλεση των `Εργων Διεύθυνσης της ΔΕΣΦΑ. Για διαπίστωση της
εκτέλεσης των Εργασιών αυτών συντάσσεται ειδικό πρωτόκολλο μεταξύ του Διευθυντή της
αρμόδιας για την εκτέλεση Έργων Διεύθυνσης της ΔΕΣΦΑ και του αναδόχου. Στις
περιπτώσεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζεται ανάλογα κατά τα λοιπά η παράγραφος
33.5 του Άρθρου αυτού.

Άρθρο 34
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ-ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
34.1 Αν κατά την κατασκευή των `Εργων ο ελέγχων θεωρεί ότι τα προς χρησιμοποίηση
υλικά δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα,
διατάσσεται από την αρμόδια για την εκτέλεση των `Εργων Διεύθυνση της ΔΕΣΦΑ η μη
χρησιμοποίηση των υλικών. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί τα υλικά δεν χρησιμοποιούνται αν δεν
κριθεί η καταλληλότητα τους από Εργαστηριακό έλεγχο. Η δαπάνη για τις Εργαστηριακές
έρευνες προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η
ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει την Εταιρεία και
αποδίδεται στον ανάδοχο απ` τις πιστώσεις του`Εργου.
34.2 Αν κατά την διάρκεια Κατασκευής των `Εργων μέχρι την οριστική παραλαβή
οποιαδήποτε Εργασία παρουσιάζει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται απ` τον ανάδοχο,
κοινοποιείται σ` αυτόν ειδική εντολή της αρμόδιας για την εκτέλεση των `Εργων Διεύθυνσης
της ΔΕΣΦΑ. Η ειδική διαταγή προσδιορίζει τα ελαττώματα και τάσσει τακτή προθεσμία για
την αποκατάσταση τους. Στην αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνεται η εξάλειψη των
ελαττωματικών Εργασιών και η ανακατασκευή τους, αν αυτό επιβάλλεται από τα πράγματα.
Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάσταση του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες
με την ειδική εντολή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του Αναδόχου για τις
αντίστοιχες Εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η εντολή μπορεί να περιλαμβάνει και
την εκτέλεση ορισμένων Εργασιών για τον περιορισμό ελαττώματος.
34.3 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τα ελαττώματα μέσα στον χρόνο
που τάσσεται σ` αυτόν με την ειδική εντολή, τότε οι Εργασίες αποκατάστασης των
ελαττωμάτων μπορούν αν εκτελεσθούν από την ΔΕΣΦΑ με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος
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και για λογαριασμό του αναδόχου με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της ΔΕΣΦΑ ως προς
την εφαρμογή των λοιπών κυρώσεων κατά του αναδόχου.
34.4 Τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα και για την περίπτωση που ο Ανάδοχος
παραλείπει τις υποχρεώσεις του για την αποκατάσταση βλαβών ή συντήρηση των`Εργων
για την περίοδο ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας ή συντήρησης του Έργου.
34.5 Οι Εργασίες που παρουσιάζουν ουσιώδη ελαττώματα δεν περιλαμβάνονται στην
πιστοποίηση.
Οι Εργασίες που παρουσιάζουν επουσιώδη ελαττώματα περιλαμβάνονται με μειωμένη τιμή
όπως καθορίζεται στην ειδική εντολή μέχρι την αποκατάσταση του ελαττώματος. Αν το
ελάττωμα αποκαλυφθεί αφού έχουν πιστοποιηθεί οι Εργασίες, μπορεί η περικοπή να γίνει
στην επόμενη ή σταδιακά σε περισσότερες επόμενες πιστοποιήσεις.
34.6 Αν το ελάττωμα αποκαλυφθεί κατά την παραλαβή των Έργων, εφαρμόζονται οι
διατάξεις του Άρθρου 40 και η διαπίστωση της αποκατάστασης των ελαττωμάτων γίνεται
από την αρμόδια Διεύθυνση Εκτέλεσης Έργου.

Άρθρο 35
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
35.1 Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται
με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας που του δίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση ή το νόμο
μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος. Ιδιαίτερα ο Ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος αν
καθυστερήσει την έναρξη των Εργασιών ή την υποβολή του χρονοδιαγράμματος ή
καθυστερεί την πρόοδο των Εργασιών ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η εμπρόθεσμη
εκτέλεση του Έργου ή αν οι Εργασίες του είναι κατά σύστημα κακότεχνες, ή τα υλικά που
χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, αν δεν εφαρμόζει τα εγκεκριμένα
σχέδια ή αν συστηματικά παραλείπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας ή προστασίας
του περιβάλλοντος ή αν έληξε η ολική προθεσμία του Έργου χωρίς αυτό να αποπερατωθεί
35.2 Πριν απ` την έκπτωση κοινοποιείται στον ανάδοχο ειδική πρόσκληση του της αρμόδιας
για την Εκτέλεση των Έργων Διεύθυνσης της ΔΕΣΦΑ η οποία μνημονεύει απαραίτητα τις
διατάξεις του Άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή ενεργειών ή
Εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο μέσα σε προθεσμία που τάσσει η
ίδια ειδική πρόσκληση. Η προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη σχετικά μ` αυτά που ζητούνται
να εκτελεσθούν και πάντως όχι μικρότερη από 10 μέρες. Σε περίπτωση που ζητείται η λήψη
μέτρων για την αποτροπή προφανών κινδύνων, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 33 η
προθεσμία που τάσσεται μπορεί να είναι και μικρότερη των 10 ημερών.
35.3 Η ειδική πρόσκληση και οι προθεσμίες που τάσσονται με αυτή δεν ανατρέπουν τις
υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τη σύμβαση για την εμπρόθεσμη εκτέλεση
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των Έργων ή τμημάτων τους και τις συνέπειες από την υπέρβαση των συμβατικών
προθεσμιών.
35.4 Η έκπτωση κηρύσσεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας μετά
την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στην Ειδική Πρόσκληση και εφόσον ο ανάδοχος
δεν συμμορφώθηκε προς όσα διατάσσονται σ` αυτή. Στην περίπτωση`Εργων του Κλιμακίου
5 για να κηρυχθεί έκπτωτος από την Εργολαβία ο ανάδοχος απαιτείται απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
35.5 Η έκπτωση γίνεται οριστική (επικύρωση της έκπτωσης) αν δεν ασκηθεί εντός 5
εργάσιμων ημερών ένσταση ή αν απορριφθεί η ένσταση. Η ένσταση που ασκείται
εμπρόθεσμα αναστέλλει την απόφαση έκπτωσης μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της
ένστασης. Για την ένσταση αποφασίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.
35.6 Από την έκδοση της απόφασης έκπτωσης μέχρι τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης
των υπολειπόμενων Εργασιών, η αρμόδια για την εκτέλεση των Έργων Διεύθυνση της
ΔΕΣΦΑ μπορεί να επέμβει προς αποτροπή κινδύνων και να εκτελέσει τα απαιτούμενα Έργα
με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του Εργολάβου κατόπιν εισηγήσεως
και αποδοχής από τον αρμόδιο Διευθυντή Δραστηριοτήτων της ΔΕΣΦΑ.
35.7 Ο Ανάδοχος που έχει υποβάλει ένσταση είναι υποχρεωμένος να συνεχίζει και να
εντείνει τις Εργασίες και ιδίως να εκτελεί τις Εργασίες που απ` τη φύση τους δεν πρέπει να
διακοπούν ή που ορίζονται ως κατεπείγουσες από τη ΔΕΣΦΑ. Αν δεν συμμορφωθεί ο
Ανάδοχος μπορεί πάντοτε να εκτελεσθούν οι τελευταίες αυτές Εργασίες ή ορισμένες από
αυτές από άλλον Εργολήπτη. Οι Εργασίες αυτές, αν δικαιωθεί ο υπό έκπτωση Ανάδοχος
αφαιρούνται οριστικά από το αντικείμενο της Εργολαβίας του και δεν χρεώνεται με το
αντίστοιχο κόστος τους ο Ανάδοχος. Διαφορετικά η εκτέλεση τους γίνεται σε βάρος και για
λογαριασμό του.
35.8 Όταν η έκπτωση καταστεί οριστική ο ανάδοχος αποξενούται και αποβάλλεται, κατ`
αρχήν, από το Έργο και η Εργολαβία εκκαθαρίζεται το συντομότερο δυνατόν. Κατ` εξαίρεση,
μπορεί να επιτραπεί στον έκπτωτο ανάδοχο να εκτελέσει συμπληρώσεις ημιτελών Εργασιών
ώστε αυτές να μπορεί να επιμετρηθούν ή για άρση ή αποτροπή κινδύνων. Η απόφαση της
έκπτωσης, όπως τελικά διαμορφώνεται με την απόφαση επικύρωσης της, μπορεί να ορίσει
αν μηχανήματα και Εργοταξιακές εγκαταστάσεις του εκπτώτου θα παραμείνουν στη
διάθεση της ΔΕΣΦΑ για το Έργο μετά την απομάκρυνση του.
35.9 Κατά του οριστικά εκπτώτου αναδόχου επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες:
α. Γίνεται άμεσα απαιτητό το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής.
β. Καταπίπτει υπέρ της ΔΕΣΦΑ ως ειδική ποινική ρήτρα μέρος της κατατεθειμένης
εγγυήσεως για την καλή εκτέλεση του Έργου, που αντιστοιχεί στο λόγο Α/Σ όπου Σ το
χρηματικό αντικείμενο της σύμβασης όπως διαμορφώθηκε με τον τελευταίο εγκεκριμένο
συγκριτικό πίνακα και Α το ανεκτέλεστο μέρος της σύμβασης, όπου Α = Σ-Π και Π το σύνολο
των πιστοποιούμενων Εργασιών μέχρι την έκδοση της απόφασης για την έκπτωση.
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γ. Καταπίπτουν υπέρ της ΔΕΣΦΑ το σύνολο των ποινικών ρητρών που προβλέπονται για την
υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας για την αποπεράτωση του έργου, όπως αυτές έχουν
υπολογισθεί από την αρμόδια για την εκτέλεση Έργων Διεύθυνση της ΔΕΣΦΑ.
δ. Εκτελούνται σε βάρος του και για λογαριασμό του έκπτωτου οι υπολειπόμενες εργασίες
της εργολαβίας του.
35.10 Για την εκκαθάριση της έκπτωσης Εργολαβίας καλείται ο έκπτωτος ανάδοχος να
υποβάλει την επιμέτρηση των Εργασιών που έχει εκτελέσει. Η αρμόδια για την εκτέλεση
Έργων Διεύθυνση της ΔΕΣΦΑ πρέπει να προβεί στην επιμέτρηση, καλώντας έγγραφα τον
έκπτωτο να παραστεί ή να συνδυάσει την επιμέτρηση με την απογραφή της υπάρχουσας
κατάστασης που προηγείται της έναρξης των Εργασιών του νέου αναδόχου.
Η πιο πάνω Διεύθυνση της ΔΕΣΦΑ μπορεί επίσης σε περίπτωση καθυστέρησης του
έκπτωτου αναδόχου να συντάξει την επιμέτρηση με ιδιώτη τεχνικό. Η σχετική δαπάνη
καταβάλλεται από τη ΔΕΣΦΑ και αφαιρείται από τον εκκαθαριστικό λογαριασμό του
Αναδόχου.
Η παραπάνω επιμέτρηση, περιλαμβάνει μόνο πλήρεις Εργασίες. Κατ` εξαίρεση, ημιτελείς
Εργασίες και προσκομισθέντα υλικά περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση αν κατά την κρίση
της αρμόδιας για την εκτέλεση των Έργων Διεύθυνσης της ΔΕΣΦΑ είναι χρήσιμα για την
Εταιρεία για τη συνέχιση του Έργου.
35.11 Σε περίπτωση έκπτωσης, η πιο πάνω αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΣΦΑ καθορίζει αν θα
συνεχισθούν τα Έργα στο σύνολο τους ή θα εκτελεσθούν μόνο οι Εργασίες που κρίνονται
αναγκαίες και τον τρόπο εκτέλεσης τους. Οι Εργασίες αυτές εκτελούνται με άλλον ανάδοχο
που επιλέγεται με τις διαδικασίες του Κανονισμού.
35.12 Για την οριστική εκκαθάριση της έκπτωτης Εργολαβίας λαμβάνεται υπόψη και η
διαφορά δαπάνης των υπολειπόμενων Εργασιών που θα εκτελεσθούν με νέα Εργολαβία και
που βαρύνουν τον έκπτωτο Εργολάβο.
35.13 Αν διαπιστωθεί καθ` οιονδήποτε τρόπο ότι έχει γίνει άμεση ή έμμεση υποκατάσταση
του Αναδόχου από άλλη εργοληπτική επιχείρηση, χωρίς έγκριση της ΔΕΣΦΑ, τότε ο
Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου της ΔΕΣΦΑ.

Άρθρο 36
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
36.1 Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από εισήγηση του αρμοδίου Διευθυντή
Δραστηριοτήτων της ΔΕΣΦΑ και μετά από έγκριση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΣΦΑ
μπορεί να γίνει διακοπή Εργασιών ή/και διάλυση της σύμβασης. Στις περιπτώσεις αυτές η
απόφαση κοινοποιείται στον Ανάδοχο. Μετά την κοινοποίηση της απόφασης της ΔΕΣΦΑ για
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διακοπή ή διάλυση ο ανάδοχος υποβάλλει έγγραφα αίτηση του με στοιχεία υπολογισμού
της αποζημίωσης που αξιώνει Ο αρμόδιος Διευθυντής Δραστηριοτήτων διαβιβάζει την
αίτηση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο με ταυτόχρονη σχετική εισήγηση του.
36.2 Η διάλυση της σύμβασης και η σχετική αποζημίωση εφόσον με αυτή δεν γίνεται
υπέρβαση του 50% του αρχικού συμβατικού τιμήματος, εγκρίνονται με απόφαση του
Διευθύνοντος Συμβούλου. Με την πιο πάνω έγκριση μπορεί να εγκριθούν και οι αναγκαίες
προσαρμογές στις προθεσμίες του Έργου.
36.3 Σε όλες τις περιπτώσεις, που διαλύεται η σύμβαση με υπαιτιότητα της ΔΕΣΦΑ
καταβάλλεται στον ανάδοχο, ως αποζημίωση εκτός από την αξία των Εργασιών που έχουν
εκτελεσθεί και η αξία των υλικών που έχουν προσκομισθεί ή βρίσκονται στο στάδιο
παραγωγής ή προμήθειας καθώς και το τεκμαρτό όφελος για τις μη εκτελεσθείσες
συμβατικές εργασίες. Η αξία των υλικών καταβάλλεται εφόσον είχε δοθεί εντολή να
προσκομισθούν ή επιβάλλονταν η παραγωγή ή η προμήθεια απ` το χρονοδιάγραμμα των
Εργασιών σε συνδυασμό με τις τυχόν ειδικές συνθήκες του συγκεκριμένου
Έργου που επιβάλλουν την προσκόμιση, την παραγωγή ή την προμήθεια υλικών.

Άρθρο 37
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΤΩΧΕΥΣΗ, ΘΑΝΑΤΟΣ
37.1 Η υποκατάσταση άλλης Εργοληπτικής επιχείρησης στην κατασκευή του Έργου
προτείνεται από τον Ανάδοχο και η ΔΕΣΦΑ έχει το δικαίωμα να αποδεχθεί ή όχι την
πρόταση του. Στην περίπτωση που η ΔΕΣΦΑ αποδέχεται την πρόταση του αναδόχου για
υποκατάσταση, αυτή εγκρίνεται από τον Δ/ντα Σύμβουλο της ΔΕΣΦΑ. Για να εγκριθεί η
υποκατάσταση πρέπει απαραίτητα η Εργοληπτική επιχείρηση που θα υποκαταστήσει τον
ανάδοχο να έχει τα ίδια ή ανώτερα προσόντα που απαιτήθηκαν εχέγγυα για την κατασκευή
του Έργου κατά την κρίση της ΔΕΣΦΑ.
37.2 Για να εγκριθεί η υποκατάσταση με απαλλαγή από την ευθύνη του αρχικού αναδόχου,
στην αίτηση του αναδόχου προσδιορίζεται το τμήμα της Εργολαβίας για το οποίο ζητείται η
υποκατάσταση με απαλλαγή από την ευθύνη και η πιστοποίηση μετά την οποία όλες οι
πληρωμές θα διενεργούνται απ` ευθείας στο νέο ανάδοχο. Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται
και δήλωση του νέου αναδόχου ότι αποδέχεται το περιεχόμενο της αίτησης. Με την
απόφαση έγκρισης της υποκατάστασης με απαλλαγή καθορίζεται το τμήμα της Εργολαβίας
για το οποίο ισχύει η υποκατάσταση, αν η υποκατάσταση δεν γίνεται για το σύνολο του
Έργου, η πιστοποίηση μετά την οποία οι πληρωμές θα διενεργούνται στο νέο ανάδοχο, οι
εγγυήσεις του νέου αναδόχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Στις περιπτώσεις της
παραγράφου αυτής ο υποκατάστατος του αναδόχου επέχει στο εξής θέση αναδόχου και
αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις για το σύνολο του Έργου ή για τα τμήματα
του Έργου που προσδιορίζονται με την απόφαση έγκρισης υποκατάστασης με απαλλαγή της
ευθύνης του αρχικού αναδόχου. Επίσης αναλαμβάνει και τις υποχρεώσεις του αρχικού
αναδόχου προς το προσωπικό που εργάσθηκε στο Έργο πριν από την υποκατάσταση. Οι
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εγγυήσεις επ` ονόματι του αρχικού Αναδόχου ή το μέρος τους που ορίζεται με την εγκριτική
απόφαση αποδίδονται αφού προηγουμένως κατατεθούν νέες ισόποσες εγγυήσεις από το
νέο ανάδοχο και εφόσον εκπληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που τίθενται στην εγκριτική
απόφαση της ΔΕΣΦΑ. Μόνο μετά την κατάθεση αυτή επέρχεται η απαλλαγή του αρχικού
αναδόχου από την ευθύνη του.
37.3 Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας που την υποκατάσταση ζητεί μέλος της
απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών της κοινοπραξίας και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται
ανάλογα οι προηγούμενες παράγραφοι.
37.4 Αν ο ανάδοχος πτωχεύσει η σύμβαση διαλύεται αυτοδίκαια, επιφυλασσομένης της
ΔΕΣΦΑ παντός δικαιώματος που απορρέει από την Σύμβαση της και από τους Νόμους.
37.5 Αν ο ανάδοχος είναι προσωπική επιχείρηση και αποβιώσει αυτός που την ασκεί η
σύμβαση διαλύεται αυτοδίκαια, επιφυλασσομένης της ΔΕΣΦΑ για κάθε δικαίωμα της που
απορρέει από την Σύμβαση και από τους Νόμου, εκτός αν εγκριθεί από τη ΔΕΣΦΑ η
αποπεράτωση των Εργασιών από τους κληρονόμους οι οποίοι στην περίπτωση αυτή
αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του αναδόχου. Για την έγκριση
απαιτείται η προς τούτο αίτηση των κληρονόμων που πρέπει να υποβληθεί μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα ημερών από τον θάνατο του αναδόχου.

Άρθρο 38
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
38.1 Με τη λήξη της προθεσμίας περάτωσης του Έργου ή και Τμήματος του Έργου, ο
Ανάδοχος με αίτηση του, προς την ΕΠΙΒΛΕΨΗ του Έργου, γνωστοποιεί στην ΔΕΣΦΑ ότι
περάτωσε τις προβλεπόμενες εργασίες που προβλέπει η σύμβαση και ζητά να του δοθεί η
βεβαίωση περάτωσης ή το Πιστοποιητικό Μηχανικής Περάτωσης (Mechanical Completion
Certificate) αν τούτο ορίζεται στην σύμβαση.
Στην συνέχεια η ΕΠΙΒΛΕΨΗ του`Εργου αφού εξετάσει την αίτηση του αναδόχου αναφέρει
στην αρμόδια για την εκτέλεση των Έργων Διεύθυνση της ΔΕΣΦΑ κατά πόσον οι εργασίες
έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικό τις δοκιμασίες που προβλέπονται στην
ΣΥΜΒΑΣΗ ή αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί οπότε αναφέρει συγκεκριμένα ποιες
εργασίες απομένουν για εκτέλεση.
Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί και έχουν εκδοθεί όλα τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά,
σχέδια και γενικά όλη η τεχνική τεκμηρίωση του`Εργου που προβλέπεται στην σύμβαση η
αρμόδια για την εκτέλεση των Έργων Διεύθυνση της ΔΕΣΦΑ εκδίδει βεβαίωση για το χρόνο
περάτωσης των εργασιών (Βεβαίωση Περάτωσης των Εργασιών). Η βεβαίωση αυτή σε
καμία περίπτωση δεν αναπληρώνει την παραλαβή του`Εργου.
Την έκδοση της βεβαίωσης μπορεί να ζητήσει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και πριν από την λήξη των
προθεσμιών, που αναφέρονται στο συμβατικό Χρονοδιάγραμμα αν έχει περατώσει τις
εργασίες.
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Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν επουσιώδεις μόνο ελλείψεις που δεν
επηρεάζουν την λειτουργικότητα του`Εργου, η ΕΠΙΒΛΕΨΗ του`Εργου γνωστοποιεί προς τον
ΑΝΑΔΟΧΟ τις ελλείψεις που έχουν επισημανθεί και τάσσει εγγράφως, εύλογη προθεσμία
για την αποκατάσταση τους. Στην περίπτωση αυτή η Βεβαίωση Περάτωσης εκδίδεται μετά
την εμπρόθεσμη αποκατάσταση των ελλείψεων και αναφέρει τον χρόνο που περατώθηκε
το Έργο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος αποκατάστασης. Αν οι εργασίες δεν έχουν
περατωθεί ή οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν δεν είναι επουσιώδεις, ή αν δεν
περατώθηκαν από τον ΑΝΑΔΟΧΟ εμπρόθεσμα οι εργασίες αποκατάστασης επουσιωδών
ελλείψεων, σύμφωνα με τα προηγούμενα, εφαρμόζονται ανάλογα με την περίπτωση οι
διατάξεις της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, σχετικά με τις καθυστερήσεις του`Εργου (ποινικές ρήτρες,
έκπτωση κλπ.).
38.2 Μετά την έκδοση Βεβαίωσης Περάτωσης των Εργασιών και εφόσον προηγουμένως ο
ΑΝΑΔΟΧΟΣ επανορθώσει τις ατέλειες ή τις ελλείψεις, ή-για το σκοπό αυτό-συγκροτούμενη
από την ΔΕΣΦΑ Επιτροπή Παραλαβής προβαίνει στην διενέργεια της Προσωρινής
Παραλαβής. Για τη διενέργεια της Προσωρινής Παραλαβής, θα πρέπει προηγουμένως να
έχει ετοιμασθεί ο Φάκελος Παραλαβής όπως αναφέρεται στο Άρθρο 39 και για την έκδοση
του Πιστοποιητικού Προσωρινής Παραλαβής θα πρέπει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ να υποβάλει στην
ΔΕΣΦΑ την επιστολή αποδέσμευσης (Release Letter), υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται
στην Σύμβαση.
38.3 Η Προσωρινή Παραλαβή του ΕΡΓΟΥ γίνεται με βάση τις διαδικασίες που
περιγράφονται στο Άρθρο 39.

Άρθρο 39
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
39.1 Μετά την πραγματοποίηση της Μηχανικής Περάτωσης του Έργου, η αρμόδια για την
εκτέλεση των Έργων Διεύθυνση της ΔΕΣΦΑ υποβάλλει έγκαιρα προς τον Δ/ντή
Δραστηριοτήτων του αρμόδιου Κλάδου το σχετικό Φάκελο Παραλαβής του`Εργου, ώστε να
καταστεί δυνατή η Προσωρινή Παραλαβή του.
Ο Φάκελος Παραλαβής του έργου θα περιλαμβάνει κατ` ελάχιστο:
α. Αίτηση του εργολάβου (εφόσον προβλέπεται στη σύμβαση) για την Προσωρινή
Παραλαβή.
β. Αντίγραφο της Σύμβασης (επί επιστροφή).
γ. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, σε σχέση με το συμβατικό, με προτάσεις του
Διαχειριστή του`Εργου (εφόσον υπάρχει), για τυχόν δικαιολόγηση καθυστερήσεων ή και
επιβολή ποινικών ρητρών, επί ενστάσεων του Αναδόχου, κλπ.
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δ. Αντίγραφο τελικής επιμέτρησης ή και πιστοποίησης.
ε. Έκθεση Αποπεράτωσης (Close Out Report) όπως καθορίζεται από τις διαδικασίες.
στ. Τα "ως κατασκευάσθηκε" σχέδια του`Εργου.
ζ. Οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο και ζητηθεί από την Επιτροπή
Προσωρινής Παραλαβής.
39.2 Η Προσωρινή Παραλαβή διενεργείται από την Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής.
Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής (Πρόεδρος και τα Μέλη της) ορίζεται, με Απόφαση του
Δ/ντή Δραστηριοτήτων του αρμοδίου Κλάδου για Έργα αρχικού συμβατικού τιμήματος που
αντιστοιχεί στα κλιμάκια 1 και 2 και από τον Δ/ντα Σύμβουλο για`Εργο συμβατικού
τιμήματος που αντιστοιχεί στα κλιμάκια 3 και 4, ύστερα από εισήγηση του Δ/ντού της
αρμόδιας για την εκτέλεση Έργων Διεύθυνσης της ΔΕΣΦΑ και αποτελείται από 3 ή 5 ή 7
άτομα, ανάλογα με τη σπουδαιότητα και ιδιαιτερότητα του`Εργου.
Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής, έχοντας υπόψη και τον πιο πάνω Φάκελο Παραλαβής
συνέρχεται με πρωτοβουλία και ευθύνη του Προέδρου της και προβαίνει στη διενέργεια της
προσωρινής παραλαβής ή στην αναβολή της. Κατά τη διενέργεια της Προσωρινής
Παραλαβής παρίσταται εκπρόσωπος της αρμόδιας για την εκτέλεση Έργων Διεύθυνσης της
ΔΕΣΦΑ, ή του Διαχειριστή του Έργου (ανάλογα με την περίπτωση) και εκπρόσωπος της
ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ. Επίσης καλείται να παραστεί και ο Ανάδοχος κατά τη διενέργεια της ποσοτικής
παραλαβής, της ποιοτικής παραλαβής ή και σε οποιοδήποτε άλλο στάδιο παραλαβής
κρίνεται σκόπιμο από την Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής. Η παραλαβή γίνεται νόμιμα
και χωρίς την παρουσία του Αναδόχου αν αυτός έχει κληθεί να παραστεί.
39.3 Αντικείμενο της Προσωρινής Παραλαβής είναι:
39.3.1 Η ποσοτική παραλαβή του έργου: Αφορά στη διαπίστωση του κατά πόσο ο
εργολάβος εκπλήρωσε ή όχι τις ποσοτικές συμβατικές του υποχρεώσεις. Προς τούτο
ελέγχονται οι (θεωρημένες από την αρμόδια για την εκτέλεση των`Εργων Διεύθυνση της
ΔΕΣΦΑ ή από το Διαχειριστή του Έργου) τελικές επιμετρήσεις ή και επιμετρητικά ή άλλα
σχέδια και επισημαίνονται επ` αυτών οι συμβατικές αποκλίσεις.
Στο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής καταγράφονται οι ποσότητες της τελικής
επιμέτρησης που τυχόν διορθώνονται. Αιτιολογούνται οι τυχόν τροποποιήσεις στις
ποσότητες και αναγράφονται οι παρατηρήσεις της Επιτροπής για εργασίες που τυχόν έχουν
συντελεσθεί καθ` υπέρβαση των εγκεκριμένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των
εγκεκριμένων σχεδίων.
39.3.2 Η ποιοτική παραλαβή του έργου: Αφορά στη διαπίστωση του κατά πόσο το έργο έχει
κατασκευασθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης και λειτουργεί ικανοποιητικά και
ότι τα αποτελέσματα των δοκιμών και ελέγχων που έλαβαν χώρα πριν ή κατά την
προσωρινή παραλαβή πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και των λοιπών όρων της
σύμβασης.
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39.3.3 Ο έλεγχος τήρησης των συμβατικών προθεσμιών: Αφορά στη διαπίστωση του κατά
πόσο το έργο περατώθηκε μέσα στις συμβατικές του προθεσμίες ή όχι.
Η Επιτροπή θα εξετάσει με αυστηρά συμβατικά κριτήρια τις καθυστερήσεις, θα
τεκμηριώσει τις επ` αυτών απόφαση της και θα καταλογίσει τις αντίστοιχες ποινικές ρήτρες
για τις αδικαιολόγητες.
39.4 Η Προσωρινή Παραλαβή πρέπει να διενεργηθεί μέσα στο χρόνο και υπό τις
προϋποθέσεις που ορίζει η σύμβαση.
Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν καθορίζει το χρόνο, η Προσωρινή Παραλαβή πρέπει να
διενεργηθεί μέσα σε έξι μήνες από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου, εφόσον υποβληθεί
από τον εργολάβο η σχετική Αίτηση, συνοδευόμενη από την τελική επιμέτρηση και τα
οριζόμενα στη σύμβαση λοιπά έγγραφα, μέσα σε δύο μήνες από τη Μηχανική Περάτωση
του`Εργου. Αν η κατά τα ανωτέρω Αίτηση με τα συνοδευτικά της υποβληθεί από τον
εργολάβο μεταγενέστερα, η πιο πάνω προθεσμία για τη διενέργεια της Προσωρινής
Παραλαβής αρχίζει από την υποβολή της Αίτησης.
Εφόσον συντρέχουν λόγοι που να υπαγορεύουν παραλαβή τμημάτων έργων που
περατώθηκαν και μπορεί να έχουν αυτοτελή χρήση, δύναται να γίνει τμηματική Προσωρινή
Παραλαβή του όλου συμβατικού έργου.
39.5 Για την Προσωρινή Παραλαβή του`Εργου συντάσσεται από την επιτροπή πρωτόκολλο
που υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής, από τον εκπρόσωπο της αρμόδια για την
εκτέλεση των Έργων Διεύθυνση της ΔΕΣΦΑ ή του Διαχειριστή του Έργου, από τον
εκπρόσωπο της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ και από τον Ανάδοχο που εκτέλεσε το Έργο.
Ο εκπρόσωπος του Διαχειριστή του Έργου, εκπρόσωπος της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ και ο ανάδοχος
μπορούν να διατυπώσουν παρατηρήσεις ή επιφυλάξεις επί του Πρωτοκόλλου.
Αν ο Ανάδοχος αρνηθεί να υπογράψει το Πρωτόκολλο ανεξάρτητα αν παρευρίσκεται κατά
την διαδικασία Προσωρινής Παραλαβής ή όχι, τούτο του κοινοποιείται με σύννομη
διαδικασία.
Το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής τελεί υπό την έγκριση της Διοίκησης της ΔΕΣΦΑ.
Τούτο θα αναγράφεται στο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής.
39.6 Το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής συνοδευόμενο από τα απαραίτητα
παραστατικά (περιλαμβανομένων τυχόν ενστάσεων επί αυτού και τη σχετική επ` αυτών
εισήγηση της Επιτροπής Π.Π.) θα υποβάλλεται προς τον Δ/ντή Δραστηριοτήτων του
αρμόδιου Κλάδου.
Η έγκριση ή απόρριψη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής αποφασίζεται από τον
Δ/ντή Δραστηριοτήτων του αρμόδιου Κλάδου για συμβάσεις συμβατικού τιμήματος μέχρι
15.000.000 ΕΥΡΩ και από το Δ/ντα Σύμβουλο για συμβάσεις μεγαλύτερου τιμήματος ύστερα
από εισήγηση του Δ/ντού Δραστηριοτήτων αρμόδιου Κλάδου. Αν η σύμβαση δεν καθορίζει
χρόνο για την λήψη αυτής της απόφασης αυτή πρέπει να ληφθεί το αργότερο μέσα σε τρεις
μήνες από τότε που το Πρωτόκολλο υποβλήθηκε στον αρμόδιο Διευθυντή Δραστηριοτήτων.
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Στην περίπτωση που με την πιο πάνω έγκριση αναγνωρίζονται διεκδικήσεις του εργολάβου
συνολικού ύψους μέχρι 100.000 ΕΥΡΩ θα αποφασίζει ο Δ/ντής Δραστηριοτήτων του
αρμόδιου Κλάδου, για ποσό μέχρι 500.000 ΕΥΡΩ ο Δ/νων Σύμβουλος. Για μεγαλύτερο ποσό
αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
39.7 Η άνω εγκριτική απόφαση κοινοποιείται στον αρμόδιο για την εκτέλεση των Έργων
Διευθυντή της ΔΕΣΦΑ, ο οποίος εν συνεχεία εκδίδει προς τον Ανάδοχο το αντίστοιχο
Πιστοποιητικό Προσωρινής Παραλαβής που προβλέπει η σύμβαση με τις τυχόν
τροποποιήσεις ή παρατηρήσεις της άνω απόφασης.
Στην περίπτωση κατά την οποία με την άνω απόφαση απορρίπτεται το Πρωτόκολλο
Προσωρινής Παραλαβής τούτο γνωστοποιείται στον Ανάδοχο από τον αρμόδιο για την
εκτέλεση Έργων Δ/ντή και δεν εκδίδεται το Πιστοποιητικό Προσωρινής Παραλαβής.
39.8 Σε όλες τις φάσεις έργου, μέχρι της Οριστικής Παραλαβής, αν τούτο δεν
ανταποκρίνεται (λόγω σοβαρών ατελειών ή σφαλμάτων κατά την εκτέλεση του) στις
συμβατικές απαιτήσεις, σε βαθμό τέτοιο που να καθίσταται αδύνατον να εκπληρώσει τον
προορισμό της κατασκευής του ή η λειτουργία του να καθίσταται ασύμφορη, τίθεται θέμα
όχι μόνο μη παραλαβής του, αλλά και αναστροφής της σύμβασης, χωρίς τούτο να περιορίζει
τυχόν άλλες εκ της συμβάσεως ή του νόμου πηγάζουσες απαιτήσεις της ΔΕΣΦΑ. Απόφαση
αναστροφής σύμβασης θα λαμβάνεται από το Δ.Σ. μετά και από γνωμοδότηση επιτροπής
που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 40
ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
40.1 Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας είναι ο χρόνος κατά τον οποίο ο ανάδοχος
υποχρεούται στην αποκατάσταση κάθε βλάβης που δεν οφείλεται στην κακή χρήση του
εξοπλισμού από το χρήστη αλλά στην υπαιτιότητα του αναδόχου, και μετά την πάροδο του
οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή που ορίζεται στη σύμβαση. Ο χρόνος εγγύησης
αρχίζει από την ημερομηνία ισχύος του Πιστοποιητικού Προσωρινής Παραλαβής, δηλαδή
από την ημερομηνία κατά την οποία έχουν εκπληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες από τη
σύμβαση προϋποθέσεις για την έκδοση του Πιστοποιητικού Προσωρινής Παραλαβής.
40.2 Κατά το χρόνο εγγύησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά κάθε βλάβη
που δεν οφείλεται στη χρήση, αμέσως με τη λήψη της αναγγελίας της βλάβης από την
αρμόδια για την εκτέλεση των Έργων Διεύθυνση της ΔΕΣΦΑ. Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει
τις υποχρεώσεις του για την αποκατάσταση της βλάβης, οι απαραίτητες Εργασίες μπορεί να
εκτελεσθούν από τη ΔΕΣΦΑ με οποιοδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του
υπόχρεου αναδόχου.

Άρθρο 41
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ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
41.1 Η Οριστική Παραλαβή του έργου πρέπει να διενεργηθεί μετά τη λήξη του χρόνου
εγγυήσεως όπως αυτός καθορίζεται στην αντίστοιχη σύμβαση, πλην της περιπτώσεως της
παραγρ. 3 κατωτέρω. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγυήσεως, ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να επιθεωρεί τακτικά το έργο, να το διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση,
να αποκαταστήσει όλες τις ελλείψεις, κακοτεχνίες, κλπ. που τυχόν διαπιστώθηκαν και
περιελήφθησαν στο εγκεκριμένο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, να προβεί σε όλους
τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και δοκιμές, να αποκαθιστά κάθε τυχούσα
βλάβη (πλην αυτών της συνήθους χρήσεως) που θα προκύψει κατά τον χρόνο εγγυήσεως,
κατά τρόπο και σε χρόνο που θα ικανοποιεί τις συμβατικές απαιτήσεις της ΔΕΣΦΑ, και
γενικά μέχρι τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως να έχει εκπληρώσει όλες τις συμβατικές του
υποχρεώσεις.
41.2 Μετά την υποβολή αιτήσεως από τον Ανάδοχο (εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση)
για την Οριστική Παραλαβή και την λήξη του χρόνου εγγυήσεως - πλην της περιπτώσεως της
παραγρ. 3 κατωτέρω - η αρμόδια για την εκτέλεση των Έργων Διεύθυνση της ΔΕΣΦΑ
υποβάλλει έγκαιρα (ώστε να καταστεί δυνατή η διενέργεια της Οριστικής Παραλαβής μέσα
στο χρόνο που προβλέπει η σύμβαση), στον Δ/ντή Δραστηριοτήτων του αρμόδιου Κλάδου,
Φάκελο για την οριστική παραλαβή του έργου. Ο Φάκελος παραλαβής θα περιλαμβάνει
κατ` ελάχιστο:
α. Την αίτηση του Αναδόχου (εφόσον προβλέπεται στη σύμβαση) για την Οριστική
Παραλαβή του έργου.
β. Αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας για την εκτέλεση των Έργων Διεύθυνση της
ΔΕΣΦΑ για τη διενέργεια της Οριστικής Παραλαβής με ειδική αναφορά στην εκπλήρωση των
προϋποθέσεων και των υποχρεώσεων του Αναδόχου που περιλαμβάνονται στην παραγρ. 1
ανωτέρω.
γ. Αντίγραφα πιστοποιητικών ελέγχων και δοκιμών που έγιναν κατά την περίοδο
εγγυήσεως.
δ. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Συντήρησης, ότι το έργο λειτουργεί
ικανοποιητικά και ότι έχουν πλήρως αποκατασταθεί όλες οι τυχόν εμφανισθείσες βλάβες ή
ελλείψεις. Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής λειτουργίας του έργου ή μη αποκατάστασης
τυχόν βλαβών ή συμπλήρωσης των ελλείψεων, δεν θα εκδίδεται η βεβαίωση αυτή αλλά θα
ειδοποιείται εγγράφως η αρμόδια για την εκτέλεση των Έργων Διεύθυνση της ΔΕΣΦΑ για να
ενεργήσει αρμοδίως.
ε. Αντίγραφο του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής και της εγκρίσεως του.
41.3 Στην περίπτωση όπου, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης λήγει με το πέρας του
χρόνου εγγυήσεως, η διαδικασία Οριστικής Παραλαβής πρέπει να περατωθεί (με την
απόφαση - έγκριση ή απόρριψη - του Πρωτοκόλλου) μία εβδομάδα προ της ημερομηνίας
λήξεως της περιόδου εγγυήσεως, εκτός εάν ο Ανάδοχος δεχθεί να παρατείνει την ισχύ της
εγγυητικής επιστολής, οπότε θα ισχύσουν τα οριζόμενα στην άνω παραγρ. 2. Στην
περίπτωση που δεν θα παραταθεί η ισχύς της εγγυητικής επιστολής τότε η διαδικασία για
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την Οριστική Παραλαβή, ανεξάρτητα αν ο Ανάδοχος υπέβαλλε ή όχι αίτηση, θα αρχίσει με
την υποβολή του φακέλου Οριστικής Παραλαβής τρεις μήνες πριν την λήξη της περιόδου
εγγυήσεως, ώστε να καταστεί δυνατή η κατά τα ανωτέρω έγκαιρη λήψη απόφασης επί του
Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής. Πιστοποιούμενες στο Πρωτόκολλο ατέλειες ή
ελλείψεις ή συμβατικές παρεκκλίσεις που θα αρθούν μέχρι την ημερομηνία λήψης
απόφασης - έγκριση ή απόρριψη - επί του Πρωτοκόλλου, όπως τούτο θα βεβαιώνεται με
συμπληρωματικό έγγραφο της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής (βλ. παραγρ. 4 κατωτέρω),
θα ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση επί του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής.
Στην περίπτωση που δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις της Οριστικής Παραλαβής τότε θα
ζητηθεί κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής μέχρι ποσού που να καλύπτει, σε τρέχουσες
τιμές, τη δαπάνη για την αποκατάσταση των ατελειών, ελλείψεων ή άλλων συμβατικών
παρεκκλίσεων.
41.4 Την Οριστική Παραλαβή διενεργεί επιτροπή Οριστικής Παραλαβής (Πρόεδρος και
Μέλη).
Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής (Πρόεδρος και τα Μέλη της) ορίζεται, με Απόφαση του
Δ/ντή Δραστηριοτήτων του αρμοδίου Κλάδου για Έργα αρχικού συμβατικού τιμήματος που
αντιστοιχεί στα κλιμάκια 1 και 2 και από τον Δ/ντα Σύμβουλο για Έργο συμβατικού
τιμήματος που αντιστοιχεί στα κλιμάκια 3 και 4, ύστερα από εισήγηση του Δ/ντού της
αρμόδιας για την εκτέλεση Έργων Διεύθυνσης της ΔΕΣΦΑ και αποτελείται από 3 ή 5 ή 7
άτομα, ανάλογα με τη σπουδαιότητα και ιδιαιτερότητα του Έργου.
Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής έχοντας υπόψη και τον πιο πάνω Φάκελο Παραλαβής,
συνέρχεται με πρωτοβουλία και ευθύνη του Προέδρου της και προβαίνει στη διενέργεια της
Οριστικής Παραλαβής ή στην αναβολή της. Κατά τη διενέργεια της Οριστικής Παραλαβής
παρίσταται εκπρόσωπος της αρμόδιας για την εκτέλεση Έργων Δ/νσης της ΔΕΣΦΑ ή του
Διαχειριστή του Έργου (αν υπάρχει) και εκπρόσωπος της επίβλεψης καλείται να παραστεί
και ο Ανάδοχος σε οποιοδήποτε στάδιο Παραλαβής κρίνεται σκόπιμο από την Επιτροπή
Οριστικής Παραλαβής. Η Παραλαβή γίνεται νόμιμα και χωρίς την παρουσία του Αναδόχου
αν αυτός έχει κληθεί να παραστεί.
41.5 Αντικείμενο της Οριστικής Παραλαβής είναι, η επαλήθευση του κατά πόσον ο
Ανάδοχος ξεπλήρωσε όλες τις υποχρεώσεις της παραγρ. 1 ανωτέρω όπως αυτές
προκύπτουν από τους όρους της σύμβασης.
Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής θα εξετάσει και θα διαπιστώσει την εκπλήρωση όλων
των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και θα διατυπώσει την εισήγηση της για την
Οριστική Παραλαβή του έργου στο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής που θα συντάξει.
41.6 Η Οριστική Παραλαβή πρέπει να διενεργηθεί μέσα στο χρόνο που ορίζει η σύμβαση
εφόσον ο Ανάδοχος ξεπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στην
άνω παραγρ. 1.
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Αν η σύμβαση δεν καθορίζει το χρόνο, η Οριστική Παραλαβή πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε
δύο μήνες από τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως, εφόσον ο Ανάδοχος ξεπλήρωσε τις
συμβατικές του υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στην άνω παραγρ. 1. Αν κατά τη
διενέργεια της Παραλαβής διαπιστωθούν ελλείψεις ή ατέλειες, η Επιτροπή Παραλαβής
δύναται να αναβάλλει την Παραλαβή εν μέρει ή εν όλω συντάσσοντας Πρωτόκολλο
αναβολής της Οριστικής Παραλαβής.
Αν η προσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί μέχρι την οριστική παραλαβή μπορεί να
διενεργηθεί ταυτόχρονα Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή.
Εφόσον συντρέχουν λόγοι που υπαγορεύουν την αναβολή διενέργειας της Οριστικής
Παραλαβής ορισμένων τμημάτων του έργου (π.χ. μέρη του έργου που παρουσίασαν βλάβες
στο διάστημα του χρόνου εγγυήσεως), τότε η Οριστική Παραλαβή για τα μέρη αυτά δύναται
να γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο, που θα ορίζεται από το Πρωτόκολλο.
Εάν κατά τη διενέργεια της Οριστικής Παραλαβής διαπιστωθούν μη ουσιώδεις ελλείψεις
που δεν επηρεάζουν την καθ` οιονδήποτε τρόπο λειτουργία του έργου, η Επιτροπή
Οριστικής Παραλαβής δύναται να εισηγηθεί με αιτιολόγηση της, την αποδοχή των
ελλείψεων αυτών προτείνοντας συγχρόνως και αντίστοιχη περικοπή του συμβατικού
τιμήματος.
41.7 Το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής
και από τον ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος μπορεί να διατυπώσει παρατηρήσεις ή επιφυλάξεις επί του Πρωτοκόλλου.
Αν ο Ανάδοχος αρνηθεί να υπογράψει το Πρωτόκολλο, ανεξάρτητα αν παρευρίσκετο κατά
τη διαδικασία της Οριστικής Παραλαβής ή όχι, τούτο του κοινοποιείται με σύννομη
διαδικασία.
41.8 Το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής συνοδευόμενο από τα απαραίτητα
παραστατικά (περιλαμβανομένων τυχόν ενστάσεων επί του Πρωτοκόλλου και την σχετική
επ` αυτών εισήγηση της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής) θα υποβάλλεται από τον
Πρόεδρο της Επιτροπής, προς τον Δ/ντή Δραστηριοτήτων του αρμοδίου Κλάδου.
Η έγκριση ή απόρριψη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής αποφασίζεται από τον
Διευθυντή Δραστηριοτήτων του αρμόδιου Κλάδου για συμβάσεις συμβατικού τιμήματος
μέχρι 15.000.000 ΕΥΡΩ και από τον Δ/ντα Σύμβουλο για συμβάσεις μεγαλύτερου τιμήματος
ύστερα από εισήγηση του Δ/ντού Δραστηριοτήτων του αρμόδιου Κλάδου. Αν η σύμβαση
δεν καθορίζει χρόνο για τη λήψη αυτής της απόφασης, αυτή πρέπει να ληφθεί το αργότερο
μέσα σε τρεις μήνες από τότε που υποβλήθηκε το Πρωτόκολλο στον αρμόδιο Δ/ντή
Δραστηριοτήτων.
Στην περίπτωση που με την πιο πάνω έγκριση αναγνωρίζονται διεκδικήσεις του εργολάβου
συνολικού ύψους μέχρι 100.000 ΕΥΡΩ θα αποφασίζει ο Δ/ντής Δραστηριοτήτων του
αρμόδιου Κλάδου για ποσό μέχρι 500.000 ΕΥΡΩ ο Δ/νων Σύμβουλος. Για μεγαλύτερο ποσό
αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
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41.9 Η άνω απόφαση επί του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής κοινοποιείται στην
αρμόδια Διεύθυνση για την εκτέλεση των`Εργων της ΔΕΣΦΑ, η οποία εν συνεχεία εκδίδει
προς τον Ανάδοχο το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Οριστικής Παραλαβής όπως προβλέπεται η
σύμβαση ή γνωστοποιεί άλλως την πιο πάνω απόφαση.
41.10 Σε όλες τις φάσεις του Έργου, μέχρι της Οριστικής Παραλαβής, αν τούτο δεν
ανταποκρίνεται (λόγω σοβαρών ατελειών ή σφαλμάτων κατά την εκτέλεση του) στις
συμβατικές απαιτήσεις, σε βαθμό τέτοιο που να καθίσταται αδύνατον να εκπληρώσει τον
προορισμό της κατασκευής του ή η λειτουργία του καθίσταται ασύμφορη, η ΔΕΣΦΑ δύναται
όχι μόνο να μην παραλάβει το`Εργο, αλλά να ζητήσει είτε αναστροφή της σύμβασης είτε
αποζημίωση για μη εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς τούτο να περιορίζει άλλα εκ της
σύμβασης ή του νόμου δικαιώματα της. Σχετική απόφαση θα λαμβάνεται από το Δ.Σ. μετά
και από γνωμοδότηση επιτροπής που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό, ύστερα από εισήγηση
του Διευθυντή Δραστηριοτήτων του αρμόδιου Κλάδου.

Άρθρο 42
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
42.1 Για να παραδοθεί σε χρήση το`Εργο ή αυτοτελή του τμήματα απαιτείται η διενέργεια
Παραλαβής για χρήση. Η παραλαβή για χρήση γίνεται με πρωτόκολλο μεταξύ του
Προϊσταμένου (ων) της Υπηρεσίας(ων) που αναλαμβάνει(ουν) τη χρήση του`Εργου, την
αρμόδια για την εκτέλεση των`Εργων Διεύθυνση της ΔΕΣΦΑ και του αναδόχου. Αν ο
ανάδοχος κληθεί έγγραφα και δεν παραστεί ή αρνηθεί την υπογραφή του πρωτοκόλλου,
αυτό συντάσσεται από τους υπόλοιπους, με σχετική μνεία κατά περίπτωση και του
κοινοποιείται. Το πρωτόκολλο αναφέρει το`Εργο ή τα τμήματα που παραδίνονται για χρήση
και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των Εργασιών. Αν από τη σύμβαση προβλέπεται
η εκτέλεση των Εργασιών παράλληλα προς τη χρήση του Έργου δεν απαιτείται η διενέργεια
παραλαβής για χρήση. Η παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει την προσωρινή και
οριστική παραλαβή του`Εργου.
42.2 Προκειμένου να γίνει η παραλαβή για χρήση του Έργου, η αρμόδια για την εκτέλεση
των`Εργων Διεύθυνση της ΔΕΣΦΑ σε συνεννόηση με την Υπηρεσία(ες) που
αναλαμβάνει(ουν) τη χρήση του`Εργου, αναλαμβάνει να ενημερώσει τους χρήστες σχετικά
με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Για έργα σημαντικά που περιλαμβάνουν ειδικό
εξοπλισμό, θα πρέπει να περιέχεται στη σύμβαση η υποχρέωση του αναδόχου να
εκπαιδεύσει το προσωπικό της ΔΕΣΦΑ. Η εκπαίδευση αυτή γίνεται με τη φροντίδα της
αρμόδιας Διεύθυνσης της ΔΕΣΦΑ.
42.3 Απαραίτητο επίσης θεωρείται, πριν από την παραλαβή για χρήση, εφόσον τούτο
ορίζεται στη σύμβαση, προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών του
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που εγκαθίσταται στα πλαίσια του`Εργου, με την
φροντίδα της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΔΕΣΦΑ. Προσφορά για τα ανταλλακτικά πρέπει να
περιέχεται οπωσδήποτε στη διακήρυξη του διαγωνισμού.
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Άρθρο 43
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Στις Συμβάσεις θα προβλέπεται ότι κάθε διένεξη, διαφορά ή αμφισβήτηση που τυχόν
προκύψει σε
σχέση με την ερμηνεία ή την εκτέλεση της Σύμβασης καθ` όλη τη διάρκεια της, θα
καταβάλλεται προσπάθεια και από τα δύο αντισυμβαλλόμενα μέρη να επιλύεται φιλικά.
Κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη θα δικαιούται να ζητήσει την διευθέτηση μιας
διαφοράς μέσω Φιλικού Διακανονισμού. Σε περίπτωση που τούτο γίνει αποδεκτό από το
άλλο μέρος, ο Δ/νων Σύμβουλος της ΔΕΣΦΑ ορίζει Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού για την
εκπροσώπηση της ΔΕΣΦΑ η οποία αφού εξετάσει σε αντιπαράθεση με τους εκπροσώπους
του Αναδόχου, τα προς διευθέτηση θέματα και σε συνδυασμό με τους όρους της Σύμβασης,
υποβάλει στον Δ/ντα Σύμβουλο σχετική εισήγηση. Η έγκριση για διευθέτηση διαφοράς μετά
από διαδικασία Φιλικού Διακανονισμού δίδεται από τον Δ/ντα Σύμβουλο για ποσά μέχρι
1.000.000 ΕΥΡΩ και για μεγαλύτερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Σε περίπτωση που η προσπάθεια για φιλικό διακανονισμό αποτύχει τότε η διαφορά θα
παραπέμπεται για επίλυση είτε στα Ελληνικά δικαστήρια είτε σε Διαιτησία, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στη Σύμβαση.
Εφαρμοστέο ουσιαστικό Δίκαιο θα είναι το Ελληνικό.
Όσο διαρκεί η δίκη ο Ανάδοχος οφείλει να συνεχίζει την εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με
τους όρους της Σύμβασης.

Άρθρο 44
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ απαιτείται να είναι κάτοχος πιστοποιητικού Διασφάλισης Ποιότητας
σύμφωνα με το ELOT ΕΝ ISO 9001 από αναγνωρισμένο Φορέα ή ισοδύναμου καθ` όλη τη
διάρκεια της σύμβασης, ήτοι να υπόκειται με επιτυχία στους ελέγχους που καθορίζονται
από τον Φορέα. Το εύρος των δραστηριοτήτων του ανωτέρω πιστοποιητικού περιλαμβάνει
το είδος του ΕΡΓΟΥ.
Εντός (30) τριάντα ΗΜΕΡΩΝ από την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να
υποβάλλει στην ΔΕΣΦΑ για έγκριση εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας και λεπτομερές
σχέδιο Διασφάλισης και Ελέγχου Ποιότητας ΕΡΓΟΥ (Quality manual/Quality Plan)
Στο Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας περιλαμβάνονται όλες οι διαδικασίες και οδηγίες
εργασιών και ελέγχων όπως:
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- Διαδικασία εκτέλεσης, ελέγχου και έγκρισης του λεπτομερούς σχεδιασμού του ΕΡΓΟΥ.
- Διαδικασία αγοράς υλικών (Purchasing/Expediting).
- Διαδικασία ελέγχου εγγράφων (Documemation Control).
- Διαδικασία αρίθμησης υλικών, εξοπλισμού, τεχνικών εγγράφων, κλπ.
- Διαδικασία εργασιών κατασκευής.
- Διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου των εργασιών κατασκευής από τον
- ΑΝΑΔΟΧΟ (Inspection, Supervision). Στη διαδικασία αυτή θα αναφέρονται τα κριτήρια
αποδοχής ή απόρριψης των εργασιών.
- Διαδικασία καταγραφής όλων των εργασιών κατασκευής, ελέγχων και δοκιμών (Quality
records/Quality Forms).
- Διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης των υλικών (Materials Control).
- Διαδικασίες ειδικών εργασιών οι οποίες δεν επαληθεύονται με επιθεώρηση & άμεσο
έλεγχο παρά μόνον με ειδικές δοκιμές και απαιτούν πιστοποίηση διαδικασίας και
προσωπικού.
- Διαδικασία παρακολούθησης του προγράμματος εργασιών (Scheduling).
- Διαδικασία αναφορών προόδου (Progress Reporting).
- Διαδικασία πιστοποιήσεων και επιμετρήσεων.
- Διαδικασία ετοιμασίας και παράδοσης των τελικών εγγράφων του ΕΡΓΟΥ (Final Documentation Packages).
Στις διαδικασίες επισυνάπτονται οι φόρμες που θα χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο των
εργασιών (Quality Forms) καθώς επίσης και αντίστοιχοι κατάλογοι όπως:
- Κατάλογος προμηθευτών για όλες τις παραγγελίες υλικών και εξοπλισμού που πρόκειται
να αναθέσει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ.
- Κατάλογος Υπεργολάβων που πρόκειται να χρησιμοποιήσει
- Κατάλογος σχεδίων που πρόκειται να εκδώσει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ για την κατασκευή του ΕΡΓΟΥ
(Προς Κατασκευή Σχέδια) καθώς και λίστα άλλων τεχνικών εγγράφων.
+
- Κατάλογος παραγγελιών εξοπλισμού και υλικών που πρόκειται να αναθέσει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
σε Προμηθευτές, όπου θα δεικνύεται ο τύπος των υλικών, το μέγεθος, η ποσότητα κλπ.
- Κατάλογος υλικών και εξοπλισμού (Equipment and materials list).
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- Λεπτομερή σχέδια σωληνώσεων και αυτοματισμών (Piping and Instrumentation
Diagrams), που θα βασίζονται στα αντίστοιχα σχέδια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
- Κατάλογος των προδιαγραφών (Standards) που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένα πεδία του
ΕΡΓΟΥ.
Στο σχέδιο Διασφάλισης και Ελέγχου Ποιότητας ΕΡΓΟΥ (Quality Plan) ανακεφαλαιώνεται ο
τρόπος χειρισμού των θεμάτων ποιότητας στο ΕΡΓΟ και το πρόγραμμα εσωτερικών /
εξωτερικών Επιθεωρήσεων στο Σύστημα Ποιότητας και στις εργασίες του ΕΡΓΟΥ.
Καμία εργασία δεν πραγματοποιείται πριν την έγκριση των ανωτέρω.
Πριν την έναρξη των εργασιών γίνεται σχετική Προκαταρκτική Σύσκεψη Επιθεώρησης στην
οποία συμμετέχουν:
α) ο Μηχανικός Ποιότητας του ΑΝΑΔΟΧΟΥ
β) ο Προϊστ. Τμήματος Επιθεώρησης Ποιότητας`Εργων της ΔΕΣΦΑ.
γ) ο Επιθεωρητής της εταιρείας επιθεώρησης και πιστοποίησης Ποιότητας Κατασκευής του
ΕΡΓΟΥ.
Σκοπός της σύσκεψης είναι:
α) να αποφασισθεί το τελικό σχέδιο Διασφάλισης και Ελέγχου Ποιότητας ΕΡΓΟΥ.
β) να διευκρινιστούν ζητήματα όπως η επικοινωνία, ο ρόλος και οι εξουσιοδοτήσεις των
υπεύθυνων ποιότητας.
γ) να πιστοποιηθεί ότι οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες επιθεώρησης και δοκιμές
ικανοποιούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών.
Για την λειτουργία του συστήματος ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας του
ΕΡΓΟΥ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να διαθέτει Διπλωματούχο ή Πτυχιούχο Μηχανικό
σαν Μηχανικό Ποιότητας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στο ΕΡΓΟ.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εκδίδει μηνιαία αναφορά Προόδου Εργασιών στην οποία συμπεριλαμβάνεται
αναλυτική περιγραφή όλων των θεμάτων ποιότητας.
Ο έλεγχος ποιότητας πραγματοποιείται από το Τμήμα Επιθεώρησης Ποιότητας Έργων της
ΔΕΣΦΑ και από Ανεξάρτητο Οργανισμό Επιθεωρήσεων (Τρίτο Μέρος).
Το τμήμα Επιθεώρησης ΠοιότηταςΈργων ελέγχει την ποιότητα κατασκευής και το σύστημα
ποιότητας του ΑΝΑΔΟΧΟΥ μέσω τακτικών και προγραμματισμένων Επιθεωρήσεων καθώς και
έκτατων επισκέψεων στο εργοτάξιο.
Το πρόγραμμα των επιθεωρήσεων συντάσσεται στην αρχή του ΕΡΓΟΥ λαμβάνοντας υπόψη
το χρονοδιάγραμμα του ΕΡΓΟΥ καθώς και πιθανές ειδικές συμβατικές απαιτήσεις.
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Ο Ανεξάρτητος Οργανισμός Επιθεώρησης (Τρίτο Μέρος) εκτελεί όλους τους απαραίτητους
ελέγχους των υλικών και των εργασιών του ΕΡΓΟΥ μέσω εξουσιοδοτημένου και
πιστοποιημένου επιθεωρητή ο οποίος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στο
ΕΡΓΟ. Ο Επιθεωρητής υποβάλλει στην ΔΕΣΦΑ εβδομαδιαίες και μηνιαίες αναφορές σχετικά
με την ποιότητα του ΕΡΓΟΥ.
Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του ΕΡΓΟΥ όλα τα εμπλεκόμενα μέρη οφείλουν να
καταγράφουν κάθε υλικό, εξοπλισμό ή εργασία αμφίβολης ποιότητας που δεν πληροί καθ`
ολοκληρία τις τεχνικές απαιτήσεις του ΕΡΓΟΥ. Σ αυτή την περίπτωση εκδίδεται αντίστοιχα
σχετική ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ (non conformance report) στην οποία και
καθορίζεται σαφώς η αιτία απόρριψης.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει με την γνωστοποίηση της αναφοράς ακαταλληλότητας να προβεί σ1
όλες τις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες για την άρση της αστοχίας.
Μετά την μηχανολογική περάτωση του ΕΡΓΟΥ ο επιθεωρητής εκδίδει Τελικό Πιστοποιητικό
Επιθεώρησης Ποιότητας κατασκευής του ΕΡΓΟΥ.
Με απόφαση του Διευθυντή Δραστηριοτήτων του αρμόδιου Κλάδου και ύστερα από
εισήγηση της αρμόδιας για την εκτέλεση Έργων Διεύθυνση είναι δυνατόν για ορισμένα έργα
ορισμένες από τις απαιτήσεις του παρόντος Άρθρου να μην έχουν εφαρμογή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται σε περίπτωση εταιρικών μεταβολών στην οργανωτική
δομή της ΔΕΣΦΑ να προσαρμόζει με Απόφαση του που εγκρίνεται από τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τα άρθρα του παρόντος Κανονισμού στην
νέα εταιρική δομή και σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης με αιτιολογημένη Απόφαση του
που εγκρίνεται ομοίως από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
να επιφέρει Τροποποιήσεις σε αυτά για ορισμένο χρόνο εφόσον απαιτείται για την επίτευξη
των σκοπών της Εταιρίας, όπως εκάστοτε ορίζονται από το νόμο και το καταστατικό της.

Άρθρο 45
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που θα ορίζεται με σχετική
Απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Αίτηση εκτέλεσης έργου
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : Διαγωνισμοί
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : Διαγωνισμοί "ειδικών περιπτώσεων", ανάθεση κατόπιν διαπραγματεύσεων,
απ` ευθείας ανάθεση
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε "κλειστό" διαγωνισμό με
προεπιλογή

Αρθρο ΔΕΥΤΕΡΟ
2. Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προμηθειών του Διαχειριστή
Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.), ο οποίος έχει ως εξής:
ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α` ΜΕΡΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΙΣΜΟΙ

Β` ΜΕΡΟΣ

ΑΡΘΡΟ 3: ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 4: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 5: ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΓΟΡΩΝ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 6: ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΑΡΘΡΟ 7: ΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 8: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΡΘΡΟ 9: ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΡΘΡΟ 10: ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 11: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
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ΑΡΘΡΟ 12: ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩ-ΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΑΡΘΡΟ 14: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 15: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 16: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 17: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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Γ ΜΕΡΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ1: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ 2Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α`
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Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
1.1 Αντικείμενο του Κανονισμού Προμηθειών είναι να εκφράσει την Πολιτική και να
καθορίσει τις Διαδικασίες εκείνες που αφορούν στην Προμήθεια υλικών και υπηρεσιών σε
όλους τους τομείς δραστηριότητας της ΔΕΣΦΑ Α.Ε, με σκοπό:
α. την κατοχύρωση των συμφερόντων της ΔΕΣΦΑ, β. την εξασφάλιση της ομαλής και
απρόσκοπτης λειτουργίας των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων της ΔΕΣΦΑ, γ. την διαφύλαξη
του κύρους της ΔΕΣΦΑ και των υπαλλήλων της.
1.2 Είναι ευνόητο ότι οι πιο πάνω σκοποί δεν επιτυγχάνονται μόνο με την ύπαρξη
κανονισμού και διαδικασιών αλλά κυρίως με την ενσυνείδητη προσπάθεια όλων εκείνων
που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στις δραστηριότητες αγοράς υλικών και υπηρεσιών.
1.3 Ο Κανονισμός αυτός σε ότι αφορά την ανάθεση Προμηθειών εφαρμόζεται σε κάθε
περίπτωση.
Επισημαίνεται ότι για προμήθειες υλικών και υπηρεσιών προϋπολογισμού μεγαλύτερου
των τριακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων (387.000) Ευρώ (ή όποιου ποσού εκάστοτε
καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση), εφαρμόζονται οι διατάξεις της Ευρωπαϊκής
νομοθεσίας (Οδηγία 17/2004/ ΕΚ όπως εκάστοτε ισχύει κλπ.).
Επισημαίνεται επίσης ότι σε προμήθειες υλικών και υπηρεσιών όπου υφίσταται ειδική
νομοθετική ρύθμιση, στο πεδίο ορισμού της οποίας εμπίπτει η Εταιρία ή οι δραστηριότητες
της, η ειδική νομοθετική ρύθμιση υπερισχύει του παρόντος κανονισμού.
Η ανάθεση των Προμηθειών πραγματοποιείται από την Δ/νση Προμηθειών.
1.4 Από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Προμηθειών εξαιρούνται:
ί. Η αγορά φυσικού αερίου που γίνεται από την Εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας
ιι. Οι προμήθειες ειδών, για τα οποία οι τιμές ή και οι ποσότητες επιβάλλονται στη ΔΕΣΦΑ
από το Κράτος
iii. Οι προμήθειες που διενεργούνται στα πλαίσια διεθνούς συμφωνίας, που έχει συναφθεί
μεταξύ του Ελληνικού Κράτους και μιας ή περισσοτέρων χωρών
iv. Οι προμήθειες υλικών μικρής αξίας, του Κλιμακίου 1
ν. Οι συμβάσεις που ρητά εξαιρούνται από τις Κοινοτικές Οδηγίες για λόγους άλλους από
το ύψος της αξίας τους
vi. Κάθε δοσοληψία επί Ακινήτων π.χ. αγοράς, μίσθωσης κλπ.
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νιι. Διαφημίσεις κοινωνικές εκδηλώσεις και έκτακτες Δαπάνες Δημοσίων σχέσεων.
viii. Οι προμήθειες υλικών από εργολάβους της ΔΕΣΦΑ για λογαριασμό της που
διενεργούνται σύμφωνα με τους όρους των αντιστοίχων συμβάσεων κατασκευής Έργων
που έχουν υπογραφεί με αυτούς.
ix. Τυχόν άλλες περιπτώσεις, που θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΣΦΑ,
Οι παραπάνω εξαιρέσεις δεν στερούν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ του δικαιώματος να Εφαρμόζει
ελεύθερα και στις περιπτώσεις αυτές τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών, εφόσον
τούτο είναι δυνατόν και οι συνθήκες το επιτρέπουν. Σε κάθε όμως περίπτωση, για τις
ανωτέρω εξαιρέσεις θα πρέπει να υπάρχουν ειδικές διαδικασίες που, μαζί με τον
αντίστοιχο προϋπολογισμό, θα εγκρίνονται από το όργανο που είναι αρμόδιο για την
κατακύρωση του διαγωνισμού.

Άρθρο 2
ΟΡΙΣΜΟΙ
2.1 Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού έχει χρησιμοποιηθεί ενιαία ορολογία για
τις παρακάτω λέξεις ή φράσεις σύμφωνα με το νόημα που τους προσδίδεται στο παρόν
άρθρο.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή ΔΕΣΦΑ:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.

Αναθέτων φορέας:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.

Διεύθυνση Προμηθειών: Η αρμόδια οργανωτική μονάδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ η οποία έχει σαν
κύριο αντικείμενο της όλα τα θέματα αγορών ή μισθώσεων υλικών και υπηρεσιών, με
εξαίρεση τις περιπτώσεις που προσδιορίζονται στο Άρθρο 1.4.
Αιτούσα/ενδιαφερόμενη Υπηρεσία:
Η αρμόδια Οργανωτική μονάδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που συντάσσει την αίτηση προμήθειας
υλικών ή υπηρεσιών.
Αρμόδιος Διευθυντής: Ο Διευθυντής στον οποίο υπάγεται η Αιτούσα Υπηρεσία.
Αποθήκες: Οι χώροι στις κατά τόπους οργανωτικές μονάδες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όπου
αποθηκεύονται και συντηρούνται υλικά.
Παραλαμβάνουσα Υπηρεσία: Η οργανωτική μονάδα η οποία επιλαμβάνεται της
Ποσοτικής/Ποιοτικής παραλαβής Υλικών.
Προμηθευτής: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει την προμήθεια υλικών ή/και
την παροχή υπηρεσιών.
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Υλικά: Όλα τα αγαθά που αποτελούν αντικείμενο αγορών ή μισθώσεων όπως
ανταλλακτικά, εξοπλισμός εγκαταστάσεων, έπιπλα, σκεύη, οχήματα, ηλεκτρονικός
εξοπλισμός, καθώς και προγράμματα Η/Υ κλπ.
Υπηρεσίες: Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ από νομικά ή φυσικά
πρόσωπα που αποτελούν αντικείμενο μισθώσεως, όπως οι φυλάξεις, οι ασφαλίσεις, οι
εκτελωνισμοί, οι εργασίες επιθεώρησης και ελέγχου εξοπλισμού, επιβλέψεις κατασκευής
Έργων, οι μεταφορές προσωπικού και υλικών, οι συμβάσεις συντήρησης μηχανημάτων,
υπηρεσίες συντήρησης και επισκευών, υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών, τηλεπικοινωνιακές
υπηρεσίες, ή υπηρεσίες συμβούλων, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες
πληροφορικής, έρευνας και ανάπτυξης, λογιστικής, έρευνας αγοράς, παροχής συμβουλών
διοίκησης, υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών, υπηρεσίες
καθαρισμού κτιρίων και διαχείρισης ακινήτων, υπηρεσίες εκδόσεων και εκτυπώσεων,
αποκομιδής απορριμμάτων, υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης,
υπηρεσίες παροχής third party logistics (αποθηκεύσεις, διανομές)
Προδιαγραφή ή Τεχνική Περιγραφή: Το κείμενο που οριοθετεί με σαφήνεια και πληρότητα
τα φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά ενός υλικού ή μίας υπηρεσίας σύμφωνα με αποδεκτά
διεθνή πρότυπα
Προσφέρων/Υποψήφιος: "Προσφέρων" είναι ο προμηθευτής, ο εργολήπτης ή ο παρέχων
υπηρεσίες που υποβάλει προσφορά, και "υποψήφιος" εκείνος που έχει ζητήσει να
συμμετάσχει σε οποιαδήποτε διαδικασία του παρόντος Κανονισμού. Ο παρέχων υπηρεσίες
μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Συμφωνία Πλαίσιο: Είναι η συμφωνία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και ενός η περισσοτέρων από τους
προμηθευτές, ή παρέχοντες υπηρεσίες, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των γενικών
όρων των συμβάσεων που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης
περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές, ποσότητες, τους χρόνους και τους όρους παράδοσης.
Παραγγελία/σύμβαση: Το γραπτό κείμενο που εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος Κανονισμού και που καθορίζει, σύμφωνα και με τους όρους της διακήρυξης κάθε
Αίτησης, τις προδιαγραφές προμήθειας υλικών ή/και υπηρεσιών, τον τρόπο παράδοσης και
παραλαβής, τους όρους πληρωμής και τους λοιπούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους ο
προμηθευτής θα προμηθεύσει στην εταιρία τα υλικά ή θα παράσχει τις υπηρεσίες του.

ΜΕΡΟΣ Βν
Άρθρο 3
ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3.1 Προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια προμήθεια προηγείται πάντοτε έγγραφη αίτηση
της αιτούσας Υπηρεσίας που υποβάλλεται εγκεκριμένη προς την Διεύθυνση Προμηθειών.
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3.2 Οι τρόποι με τους οποίους επιλέγει τους προμηθευτές η Εταιρία για υλικά και
υπηρεσίες είναι οι εξής:
1. Ανοιχτή Διαδικασία, με δημόσια πρόσκληση σε διαγωνισμό, στον οποίο μπορεί να
υποβάλλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής μετά τη δημοσίευση στον τύπο
περίληψης της σχετικής διακήρυξης (Παράρτημα Α).
2. Κλειστή Διαδικασία, με διαγωνισμό στον οποίο μπορούν να υποβάλλουν προσφορά μόνο
εκείνοι οι προμηθευτές που θα επιλεγούν ή κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης για εκδήλωση
ενδιαφέροντος ή από τους πίνακες προμηθευτών (Παράρτημα Β).
3. Διαδικασία Διαγωνισμού με διαπραγματεύσεις ύστερα από δημοσίευση προκήρυξης
κατά την οποία η ΔΕΣΦΑ απευθύνεται μέσω προκήρυξης σε προμηθευτές της επιλογής της
και διαπραγματεύεται τους όρους σύναψης σύμβασης προμήθειας με έναν ή
περισσότερους από αυτούς (Παράρτημα Π).
4. Διαδικασία με διαπραγματεύσεις χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, η διαδικασία αυτή
εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που αναλυτικά αναφέρονται στο παράρτημα Γ2 του
παρόντος Κανονισμού καθώς και τις περιπτώσεις που ειδική διάταξη νόμου το επιτρέπει.
5. Διαδικασία με πρόχειρο Διαγωνισμό, ο οποίος γίνεται με συνοπτικές διαδικασίες, για
υλικά αξίας μέχρι του Κλιμακίου 2.
6. Διαδικασία Άνευ Διαγωνισμού, ο οποίος γίνεται με συνοπτικές διαδικασίες για αξίες
μέχρι του κλιμακίου 1 όπως προβλέπει το Άρθρο 6.
• Στις Ανοιχτές Διαδικασίες η προθεσμία υποβολής των προσφορών καθορίζεται έτσι ώστε
να είναι τουλάχιστον 30 μέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στον
τύπο. Η προθεσμία αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από προθεσμία επαρκή για να
επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν έγκυρες προσφορές και η οποία δεν θα
είναι γενικά μικρότερη από 15 ημέρες.
• Στις Κλειστές Διαδικασίες η προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται σε 20 ημέρες και
σε καμία περίπτωση μικρότερη από 10 ημέρες.
• Στη Διαδικασία με Πρόχειρο Διαγωνισμό ο χρόνος υποβολής προσφορών ορίζεται σε 7
ημέρες.
• Στη Διαδικασία Άνευ Διαγωνισμού η αίτηση για υποβολή προσφοράς γίνεται μέσω φαξ
και η προσφορά υποβάλλεται εντός 3 ημερών τουλάχιστον.
Σε περίπτωση που κάποιοι λόγοι οδηγούν σε απόκλιση των ανωτέρω προθεσμιών είναι
απαραίτητη η έγκριση του Δ/ντος Συμβούλου
3.3 Στην §1 του άρθρου 16 του παρόντος Κανονισμού συνοψίζονται τα χρηματικά όρια των
Κλιμακίων Δαπανών και στο παράρτημα Ε η ακολουθητέα κατά περίπτωση διαδικασία.
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Άρθρο 4
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
4.1 Η Διεύθυνση Προμηθειών σε συνεργασία με τις Αιτούσες Υπηρεσίες, προκειμένου να
επιλέξει τους Προμηθευτές υλικών και υπηρεσιών στους οποίους θα δώσει την ευκαιρία να
συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, συνυπολογίζει τους πιο κάτω
παράγοντες:
α. Το καλό όνομα των Προμηθευτών (τη φήμη και αξιοπιστία τους), την οικονομική
φερεγγυότητα τους καθώς και την ανάλογη εμπειρία τους και συμμετοχή στη σχετική αγορά
(references).
β. Τη δυνατότητα απρόσκοπτης παροχής υλικών και υπηρεσιών.
γ. Την ύπαρξη και την παροχή από τους Προμηθευτές αυτούς, τεχνικής ενημέρωσης,
συντήρησης και βοήθειας γενικότερα και μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας (after sales
support/service).
δ. Τις τιμές πώλησης των υλικών και υπηρεσιών και τη δυνατότητα παράδοσης τους στην
συμφωνηθείσα ποσότητα και στον συμφωνηθέντα χρόνο, σε σύγκριση με άλλους
Προμηθευτές καλής φήμης και με τα ίδια προσόντα.
4.2 Προμηθευτές οι οποίοι καλύπτουν ικανοποιητικά τα κριτήρια επιλογής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ,
καταγράφονται στους Πίνακες Προμηθευτών οι οποίοι αναθεωρούνται ανά διετία, με
δημόσια πρόσκληση για κάθε είδους προμήθεια. Το έργο της αναθεώρησης των πινάκων
προμηθευτών αναλαμβάνει τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τον αρμόδιο Δ/ντή
Προμηθειών, και δύο άλλα μέλη οριζόμενα από τον Δ/ντα Σύμβουλο. Για εγγραφή νέου
Προμηθευτή εισηγείται η επιτροπή και εγκρίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος.
4.3 Η διαγραφή Προμηθευτή γίνεται οποτεδήποτε και σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος Κανονισμού.
4.4 Σχετική διαδικασία η οποία θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος του παρόντος
Κανονισμού θα ορίσει λεπτομερέστερα τα ανωτέρω.

Άρθρο 5
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΓΟΡΩΝ/ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
5.1 Η αγορά υλικών και υπηρεσιών πρέπει να γίνεται με μεθόδους που πετυχαίνουν τα
καλύτερα αποτελέσματα από πλευράς κόστους και λειτουργικότητας. Η επιλογή της
μεθόδου αγοράς είναι κατν αρχήν, ευθύνη της Διεύθυνσης Προμηθειών, αλλά και των
άλλων Τμημάτων/Διευθύνσεων.
Βασικό κριτήριο της επιλογής της μεθόδου αγοράς είναι η ποσότητα και η συχνότητα των
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αγοραζόμενων υλικών / τιμή υπηρεσιών που λαμβάνονται υπόψη, προκειμένου η αγορά να
γίνει με μία και μόνο συναλλαγή ή με επαναλαμβανόμενες συναλλαγές.
5.2. Στην περίπτωση μιας συναλλαγής, η εντολή για το κλείσιμο της εμπορικής συμφωνίας
γίνεται με:
α. Παραγγελία: αποτελεί μια συμφωνία διακανονιζόμενη εμπορικά μεταξύ της Διεύθυνσης
Προμηθειών και του Προμηθευτή και δεσμεύει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την αγορά ενός ή
περισσοτέρων συγκεκριμένων υλικών/υπηρεσιών (μπορεί να γίνεται και με TELEX/ FAX, EMAIL)
β. Σύμβαση: Όταν η πολυπλοκότητα της συμφωνίας απαιτεί την αναλυτική περιγραφή των
όρων και συνθηκών εκτέλεσης της συμφωνίας τότε συντάσσεται Σύμβαση με απόφαση της
Αιτούσας Δ/νσης και σε συνεργασία με τη Δ/νση Προμηθειών καθορίζει τους όρους
συνεργασίας, μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και του Προμηθευτή για την αγορά υλικών/υπηρεσιών.
Η σύμβαση συντάσσεται από τη Διεύθυνση Προμηθειών σε συνεργασία με την
Ενδιαφερόμενη Υπηρεσία και εγκρίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών. Στις
περιπτώσεις των επαναλαμβανόμενων συναλλαγών, όπου η συχνότητα αγοράς
υλικών/υπηρεσιών είναι μεγάλη, οι μέθοδοι που αποδίδουν τα οικονομικότερα
αποτελέσματα είναι:
ί. Ανοιχτή Παραγγελία είναι μία εντολή για ένα ή περισσότερα υλικά από ένα Προμηθευτή
που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Προμηθειών και προβλέπει απλουστευμένη διαδικασία
παραγγελίας και τμηματικής παραλαβής τους, είτε απευθείας από τους ενδιαφερόμενους
είτε μέσω Αποθήκης. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να δεσμεύεται ή όχι για την αγορά ορισμένης
ποσότητας υλικών/υπηρεσιών. Ο χρόνος διάρκειας της είναι συνήθως ένα έτος με
συμφωνημένη σταθερή τιμή ή αναπροσαρμοζόμενη με συγκεκριμένα στοιχεία.
ιι. Ανοιχτή Σύμβαση είναι η Σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της Διεύθυνσης Προμηθειών
και του Προμηθευτή, με την οποία παρέχεται μια συνεχής υπηρεσία για λογαριασμό των
ενδιαφερόμενων Υπηρεσιών. Μια τέτοια Σύμβαση γίνεται συνήθως για ένα ορισμένο
χρονικό διάστημα με πλήρη και λεπτομερή κατά το δυνατό περιγραφή της υπηρεσίας που
πρόκειται να παρασχεθεί και με καθορισμένη τιμή μονάδας.
iii. Ειδικές Συμφωνίες/Ρυθμίσεις αγορών που δεν καλύπτονται από τα πιο πάνω
περιγραφόμενα.

Άρθρο 6
ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
6.1 Από άποψη ύψους προϋπολογισμού δαπάνης, οι προμήθειες υλικών και υπηρεσιών
κατατάσσονται σε κλιμάκια (1, 2, 3, 4, 5, 6), τα όρια των οποίων και το αρμόδιο όργανο για
την έγκριση εκάστου, καθορίζονται ως κατωτέρω:
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Κλιμάκιο 1: έως 500 ευρώ Κλιμάκιο 2: από 501 ευρώ έως 20.000 ευρώ Κλιμάκιο 3: από
20.001 ευρώ έως 200.000 ευρώ Κλιμάκιο 4: από 200.001 ευρώ έως 400.000 ευρώ Κλιμάκιο
5: από 400.001 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ Κλιμάκιο 6: από 1.000.001 ευρώ και άνω
6.2 Τα ανωτέρω όρια μπορούν να αναθεωρούνται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
6.3 Στις παραπάνω αξίες που ορίζουν τα όρια των Κλιμακίων Δαπανών δεν
συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
6.4 Σε περιπτώσεις αναθέσεως χωρίς διαγωνισμό, οι εγκρίσεις δίδονται από το όργανο που
εγκρίνει προμήθεια κατηγορίας του αμέσως επομένου κλιμακίου εκτός των κλιμακίων 4 και
5 που η έγκριση δίνεται από το Δ.Σ.

Άρθρο 7
ΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
7.1 Οι κύριες φάσεις προμήθειας υλικών και υπηρεσιών είναι οι εξής:
α. Σύνταξη, Έλεγχος Προϋπολογισμού και Έγκριση Αίτησης
β. Αίτηση και Παραλαβή Προσφορών
γ. Αποσφράγιση Προσφορών (σε περίπτωση διαγωνισμού)
δ. Αξιολόγηση Προσφορών (σε περίπτωση διαγωνισμού)
ε. Κατακύρωση Ανάθεση (αποστολή fax)
στ. Υπογραφή Παραγγελίας ή Σύμβασης

Άρθρο 8
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ/ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
8.1 Η Αίτηση Αγοράς πρέπει να συντάσσεται από τις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες (τμήματα ή
διευθύνσεις) υποστήριξης και να υποβάλλεται στη Διεύθυνση Προμηθειών έγκαιρα για να
υπάρχει αρκετός χρόνος έρευνας της αγοράς και πραγματοποίησης των απαραιτήτων
ενεργειών, ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη από οικονομικής πλευράς αγορά.
8.2 Η Αίτηση Αγοράς είναι έντυπο που συμπληρώνεται από την Αιτούσα Υπηρεσία (Τμήμα ή
Διεύθυνση) προς τη Διεύθυνση Προμηθειών, για αγορά υλικών και υπηρεσιών που
απαιτούνται για τις ανάγκες τους. Η Διεύθυνση Προμηθειών προβαίνει σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση τους.
8.3 Για επείγουσες ή ειδικές περιπτώσεις, η Αίτηση Αγοράς μπορεί να εκδοθεί με σκοπό την
επιβεβαίωση και πληρωμή υλικών και υπηρεσιών που έχουν ήδη παραληφθεί από τα
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ενδιαφερόμενα τμήματα. Οι Αιτήσεις Αγοράς αυτού του τύπου πρέπει να είναι πλήρως
δικαιολογημένες και να έχουν εγκριθεί από το όργανο που θα κατακύρωνε σε περίπτωση
απευθείας ανάθεσης.
8.4 Οι Αιτήσεις Αγοράς ερχόμενες στη Διεύθυνση Προμηθειών πρωτοκολλούνται και
κρατούνται μέχρι ολοκλήρωσης τους ενώ τηρείται πλήρες σχετικό αρχείο σε Ηλεκτρονική
μορφή. Η Διεύθυνση Προμηθειών χαρακτηρίζει κάθε αίτηση αγοράς με ειδικό, κωδικό
αριθμό αιτήσεως (P.R.N).
Κατάτμηση των αιτήσεων δεν επιτρέπεται Ως κατάτμηση θεωρείται η έκδοση σε σχετικά
μικρό χρονικό διάστημα περισσοτέρων αιτήσεων ομοειδών υλικών και υπηρεσιών, η οποία
οδηγεί στον υποβιβασμό του κλιμακίου δαπανών. Αν ωστόσο χρειασθεί να γίνει κατάτμηση,
η Αίτηση κάθε φορά θα παίρνει έγκριση επομένου κλιμακίου και θα αιτιολογείται πλήρως ο
λόγος της κατάτμησης.
8.5 Τον έλεγχο για την τήρηση αυτής της απαγόρευσης έχουν καταρχήν οι αρμόδιες
Διευθύνσεις, ως γνώστες των αναγκών και της συχνότητας προμήθειας των διαφόρων
υλικών, ενώ η Διεύθυνση Προμηθειών, εφόσον διαπιστώσει το γεγονός, το επισημαίνει για
τη σχετική τεκμηρίωση.
8.6 Στις αιτήσεις αγοράς θα πρέπει να αναφέρεται ότι οι προμηθευτικές ανάγκες
καλύπτουν αποθέματα ασφάλειας ή προορίζονται για άμεση χρήση. Σαν απόθεμα ορίζεται
η ποσότητα ενός υλικού που βρίσκεται στις Αποθήκες της Εταιρίας και παρακολουθείται
μέσω Μηχανογραφικού Συστήματος, Καρτέλας ή άλλου τρόπου. Οι Αποθήκες οφείλουν να
επικοινωνούν μεταξύ τους καθώς για συνήθη υλικά υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να
υπάρχει κάπου έστω διαθέσιμο μερικό απόθεμα. Η επικοινωνία αυτή είναι ιδιαίτερα
χρήσιμη σε επείγουσες ανάγκες.

Άρθρο 9
ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Ενέργειες Αιτούντος
9.1 Η Αιτούσα Υπηρεσία συμπληρώνει την Αίτηση Αγοράς, μεριμνά για τις προβλεπόμενες
εγκρίσεις και την υποβάλει στη Διεύθυνση Προμηθειών που φροντίζει για τη συνέχεια της
διαδικασίας εγκρίσεων μέχρι την τοποθέτηση παραγγελίας ή την σύνταξη Σύμβασης.
9.2 Η Αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει:
α. Πλήρη και σαφή περιγραφή των αιτουμένων υλικών υπηρεσιών, όπου απαιτείται,
τεχνική προδιαγραφή με πλήρη στοιχεία, σχέδια ή άλλα τεχνικά δεδομένα, πιθανή
επιθεώρηση καθώς και πιστοποιητικά που πιθανόν απαιτούνται ή άλλες ειδικές οδηγίες
(π.χ. αποστολής).
β. Τη ζητούμενη ποσότητα και τη μονάδα μέτρησης όπως τεμάχια, μέτρα, τόνοι κλπ.
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γ. Την προϋπολογιζόμενη δαπάνη και εάν το ύψος της προβλέπεται από τον αντίστοιχο
εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Εάν η δαπάνη δεν προβλέπεται απαιτείται η έγκριση του
αμέσως επόμενου κλιμακίου δαπάνης.
δ. Ημερομηνίες έκδοσης και αναγκαιότητας, καθώς και τόπο παράδοσης των υλικών ή
παροχής υπηρεσιών. (Ειδικά η ημερομηνία αναγκαιότητας πρέπει να είναι όσο το δυνατό
σαφής και να αποφεύγονται χωρίς σοβαρό λόγο εκφράσεις του τύπου Άμεσα, Υπερεπείγον,
κλπ.).
ε. Πρόταση για την ακολουθητέα διαδικασία (πχ είδος διαγωνισμού). Σε περίπτωση που
δεν προτείνεται διαγωνισμός, τούτο να δικαιολογείται, σε περίπτωση διαγωνισμού να
προτείνεται το είδος αυτού.
στ. Παρατήρηση περί του αν απαιτείται να προηγηθεί της Οικονομικής και Τεχνική
αξιολόγηση (η Διεύθυνση Προμηθειών θα ζητήσει χωριστούς φακέλους).
ζ. Παρατήρηση περί του αν απαιτούνται εγγυήσεις.
η. Κατάλογο από προτεινόμενους Προμηθευτές από τους εγκεκριμένους Πίνακες
Προμηθευτών, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Προμηθειών.
θ. Οι Αιτήσεις προμήθειας από το εξωτερικό πρέπει να έχουν πλήρη περιγραφή των υλικών
(Προδιαγραφές) στην Αγγλική γλώσσα και συνοπτική περιγραφή του αναφερόμενου υλικού
στα Ελληνικά.
ι. Στις Αιτήσεις θα αναφέρεται ο αριθμός της προηγούμενης Αίτησης (P.R.N) για όμοια
υλικά. Σε περίπτωση προμήθειας του υλικού για πρώτη φορά, θα υπάρχει στην Αίτηση
σχετική ένδειξη.
ια. Κάθε διόρθωση σε αριθμούς ή προδιαγραφές στην Αίτηση πρέπει να μονογράφεται από
το πρόσωπο που την εγκρίνει.
ιβ. Επίσης σε κάθε αίτηση που αφορά προμήθεια υλικών πρέπει, πριν την προώθηση στη
Διεύθυνση Προμηθειών, να ελέγχεται και να επιβεβαιώνεται στη αίτηση η μη
διαθεσιμότητα των υλικών αυτών τη δεδομένη στιγμή σε απόθεμα στις αποθήκες της
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
ιγ. Σε περιπτώσεις υλικών συνήθους και γενικευμένης χρήσης που διατίθενται στην αγορά
από πολλά καταστήματα, είναι δυνατή η αναγραφή στην θέση των προμηθευτών,
Εμπορικών Οίκων και όχι μόνο Παραγωγών Εταιρειών.
Ενέργειες της Διεύθυνσης Προμηθειών
9.3 Η Διεύθυνση Προμηθειών μόλις λάβει την Αίτηση ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία:
α. Την προωθεί στη διαδικασία έγκρισης ήτοι: Η αίτηση αφού χαρακτηριστεί με κωδικό
αριθμό καταχωρείται στο πρωτόκολλο ή μηχανογραφικό ή άλλο σύστημα της Διεύθυνσης
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Προμηθειών με αύξοντα αριθμό. Κατόπιν προωθείται στην αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση
για έλεγχο και συμπλήρωση των κοστολογικών στοιχείων.
Στη συνέχεια, η Διεύθυνση Προμηθειών, ανάλογα με την προϋπολογισμένη δαπάνη και τη
δυνατότητα της αγοράς και με γνώμονα το συμφέρον της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, σημειώνει στην Αίτηση
τη διαδικασία εκτέλεσης (Διαγωνισμός ή Ανάθεση) και ολοκληρώνει τη λίστα των
υποψήφιων Προμηθευτών από τους εγκεκριμένους πίνακες Προμηθευτών. Κατόπιν η
Διεύθυνση Προμηθειών, προωθεί την Αίτηση μέσω του Αιτούντος για έγκριση σύμφωνα με
το συνημμένο Πίνακα 1 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε).
β. Την επιστρέφει αν:
ί. διαπιστωθεί ότι έγινε μη αιτιολογημένη κατάτμηση Αίτησης
ιι. τα στοιχεία που γράφει η Αίτηση δεν είναι ακριβή και πλήρη.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η προμήθεια δεν μπορεί να γίνει στο χρόνο
αναγκαιότητας που αναφέρεται στην Αίτηση, γράφεται σ` αυτήν ο προβλεπόμενος εφικτός
χρόνος και ειδοποιείται σχετικά η Αιτούσα Υπηρεσία.

Άρθρο 10
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
10.1 Η έγκριση σκοπιμότητας κάθε Αίτησης Αγοράς δίδεται από τα όργανα που ορίζονται
στον Πίνακα 1 (Παράρτημα Ε).
10.2 Για την καλύτερη χρονική παρακολούθηση της διαδικασίας έγκρισης, αλλά και κάθε
άλλης όπου υπεισέρχονται υπογραφές αρμοδίων, ζητείται σε όλους τους εμπλεκόμενους
όπως δίπλα στην υπογραφή σημειώνουν και την ημερομηνία θέσης της υπογραφής.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Γενικά σε όλες τις περιπτώσεις που μπαίνει υπογραφή ή μονογραφή αρμοδίου υπαλλήλου
σε κάθε έγγραφο που σχετίζεται με τις διαδικασίες Προμηθειών από Αίτηση μέχρι και την
Σύμβαση ή την Παραγγελία αυτή θα συνοδεύεται απαραίτητα από σχετική σφραγίδα με το
ονοματεπώνυμο του.

Άρθρο 11
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
Κατάρτιση Πινάκων Προμηθευτών
11.1 Η Διεύθυνση Προμηθειών σε συνεργασία με τις Αιτούσες Υπηρεσίες καταρτίζει
κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης (μέχρι τέλος του χρόνου ή ως άλλως ορισθεί με νέα
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απόφαση του Δ.Σ) και μετά από λεπτομερή έρευνα και μελέτη των παρεχομένων στοιχείων,
πίνακες προμηθευτών, για τις διάφορες κατηγορίες υλικών και υπηρεσιών, και τους
κοινοποιεί σε όλες τις Διευθύνσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Το έργο της κατάρτισης των πινάκων
προμηθευτών αναλαμβάνει επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τον Δ/ντή Προμηθειών, τον
Δ/ντη Διοικητικού και Ανθρώπινου Δυναμικού και τρίτο μέλος οριζόμενο από τον Δ/ντα
Σύμβουλο της εταιρείας, συντάσσει πρακτικό το οποίο συνοδεύει τον πίνακα και το
υποβάλλει για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
11.2 Ειδικότερα οι νέοι προμηθευτές που στη διάρκεια του έτους προτείνουν συνεργασία
με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορούν να εγγραφούν στους πίνακες (μετά από γραπτή έγκριση των
αρμόδιων Διευθύνσεων στην Επιτροπή Κατάρτισης Πίνακα Προμηθευτών) κατά τη διάρκεια
του έτους αλλά κρίνονται με ιδιαίτερη προσοχή και η χρήση προϊόντων / υπηρεσιών τους
θα πρέπει να γίνεται με επιφύλαξη και σε περιορισμένη έκταση, μέχρι να δοκιμασθούν με
επιτυχία από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Το ίδιο ισχύει και για νέα προϊόντα ήδη εγγεγραμμένων
προμηθευτών. Στη συνέχεια και εφόσον δεν προκύψουν προβλήματα εντάσσονται κανονικά
στους πίνακες και είναι υποψήφιοι για συμμετοχή στους διαγωνισμούς που θα
ακολουθήσουν.
11.3 Η αναθεώρηση γίνεται στα πλαίσια της Επιτροπής Κατάρτισης Πίνακα Προμηθευτών
ανά διετία ή ως άλλως ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ.
Ένταξη νέου προμηθευτού στον κατάλογο των προμηθευτών, ανάμεσα σε δύο
αναθεωρήσεις καταλόγου, γίνεται μόνο με έγκριση Δ/ντος Συμβούλου.

Άρθρο 12
ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
12.1 Η Διεύθυνση Προμηθειών χρησιμοποιεί τους εγκεκριμένους πίνακες Προμηθευτών
από τους οποίους καλεί με πρόσκληση (Κλειστή Διαδικασία). Στην περίπτωση που ο αριθμός
των Προμηθευτών του πίνακα κρίνεται από τη Διεύθυνση Προμηθειών και την αρμόδια
Υπηρεσία πολύ μεγάλος για τη διενέργεια του διαγωνισμού, τότε μπορεί να επιλεγεί μέρος
εξ αυτών. Στην περίπτωση αυτή η Διεύθυνση Προμηθειών ακολουθεί την παρακάτω
διαδικασία:
α. Αν υπάρχει παλαιότερος διαγωνισμός τότε επιλέγει τους τρεις πρώτους τεχνικά
αποδεκτούς της σειράς μειοδοσίας του διαγωνισμού αυτού ή αν χρειασθεί και του αμέσως
προηγούμενου, προσθέτει αν είναι δυνατό δύο τουλάχιστο προμηθευτές από τους μη
περιληφθέντες στους υποψηφίους του προηγούμενου διαγωνισμού και συμπληρώνει τους
υποψήφιους για το διαγωνισμό σε συνεργασία με την Αιτούσα Υπηρεσία, από τον
εγκεκριμένο πίνακα Προμηθευτών με διαδικασία κυκλικής εναλλαγής.
β. Οι προεπιλεγέντες προμηθευτές τελούν υπό την έγκριση των αρμοδίων να εγκρίνουν την
αίτηση Αγοράς, οι οποίοι έχουν δικαίωμα, κατά τη διαδικασία της έγκρισης να προσθέσουν
ή να αφαιρέσουν προμηθευτές με σχετική γραπτή αιτιολόγηση της ενέργειας τους. Μετά
την ολοκλήρωση της έγκρισης της αίτησης από το προβλεπόμενο υπηρεσιακό όργανο, δεν
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γίνεται προσθήκη ή αφαίρεση προμηθευτή, εκτός κι αν μετά από γραπτή αιτιολόγηση και με
σκοπό την αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων προς όφελος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ εγκριθεί η
προσθήκη από το επόμενο κλιμάκιο έγκρισης.
γ. Σε περίπτωση που αρμόδια Διεύθυνση επιθυμεί τον περιορισμό του αριθμού των
προμηθευτών για λόγους όπως περιορισμοί στην υποστήριξη συστημάτων, αποθέματα
ανταλλακτικών κλπ., συντάσσει σχετική εισήγηση κατά περίπτωση, η οποία πρέπει να
εγκρίνεται από το επόμενο του αντιστοιχούντος για την έγκριση κλιμακίου.

Άρθρο 13
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
13.1 Πρόταση διαγραφής προμηθευτού μπορεί να υποβληθεί από κάθε αιτούσα Υπηρεσία
προς την Δ/νση Προμηθειών. Ο Διευθυντής Προμηθειών συγκαλεί την ίδια με την κατάρτιση
του πίνακα προμηθευτών, τριμελή Επιτροπή η οποία εισηγείται σχετικά στον Δ/ντα
Σύμβουλο. Η εισήγηση πρέπει να είναι γραπτή και πλήρως τεκμηριωμένη σε ό,τι αφορά την
ακαταλληλότητα του Προμηθευτή. Η διαγραφή μπορεί να είναι οριστική ή να έχει
χαρακτήρα αποκλεισμού για ορισμένο χρόνο.

Άρθρο 14
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
14.1 Οι προσφορές υποβάλλονται στην Υπηρεσία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που διενεργεί το
διαγωνισμό που καθορίζεται στη διακήρυξη.
Η υποβολή μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:
α. Παράδοση της προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους ή τους εκπροσώπους τους στην
Κεντρική Γραμματεία της Εταιρείας.
β. Αποστολή της προσφοράς ταχυδρομικώς επί αποδείξει ή μέσω εταιρειών διακίνησης
εντύπων.
Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, οι ενδιαφερόμενοι φροντίζουν για την έγκαιρη
υποβολή της προσφοράς τους σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη διακήρυξη.
14.2 Οι εκπρόθεσμες σε κάθε περίπτωση προσφορές ή οι προσφορές που υποβλήθησαν
από προμηθευτές που δεν έχουν επιλεγεί κατά τη διαδικασία κλειστού διαγωνισμού ή οι
προσφορές προμηθευτών που η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς έχει αποκλεισθεί και
τους έχει τούτο (αρμοδίως) γνωστοποιηθεί, δεν αποσφραγίζονται ούτε λαμβάνονται
υπόψη. Στις περιπτώσεις αυτές οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές ειδοποιούνται εγγράφως
από την Υπηρεσία για την παραλαβή των προσφορών τους που επιστρέφονται Η έγγραφη
ειδοποίηση τους περιλαμβάνει και τους λόγους επιστροφής των προσφορών. Αν οι
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προμηθευτές δεν παραλάβουν τις προσφορές τους εντός διμήνου από την ειδοποίηση τους,
τότε αυτές καταστρέφονται
14.3 Εάν στη διακήρυξη δεν ορίζεται ώρα αποσφράγισης προσφορών, τότε η προσφορά
θεωρείται ότι υποβλήθηκε εμπρόθεσμα εφόσον παραδοθεί, στην Κεντρική Γραμματεία της
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή άλλη αρμόδια Υπηρεσία που καθορίζεται στη διακήρυξη, μέχρι λήξεως του
ωραρίου εργασίας κατά την τελευταία ημέρα που αναφέρεται στη διακήρυξη.
14.4 Εάν από τη διακήρυξη προβλέπεται η κατάθεση δείγματος, το δείγμα κατατίθεται στην
αρμόδια Υπηρεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.
14.5 Εάν η διακήρυξη προβλέπει αποσφράγιση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών
σε ένα μόνο στάδιο, οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται μέσα σε ένα και μοναδικό
σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο αναγράφονται η λέξη Προσφορά, ο αριθμός της
διακήρυξης και τα λοιπά στοιχεία επισήμανσης που προβλέπονται στη διακήρυξη.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές ή προφορικά δεν γίνονται αποδεκτές.
14.6 Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους και τις οδηγίες της διακήρυξης
και περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που καθορίζονται από αυτή, δηλαδή νομιμοποιητικά
έγγραφα, τυχόν εγγυητική επιστολή συμμετοχή, οικονομικά και τεχνικά στοιχεία,
πληροφορίες κλπ.
Η γλώσσα στην οποία συντάσσονται οι προσφορές είναι η προβλεπόμενη στη σχετική
διακήρυξη.
Οι προσφορές υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και σε όσα "ακριβή" αντίγραφα καθορίζει
η αντίστοιχη διακήρυξη. Το πρωτότυπο υπογράφεται σε όλες τις σελίδες αυτού από τον
προμηθευτή ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του.
Η βεβαίωση των ακριβών αντιγράφων γίνεται με σχετική ενυπόγραφη δήλωση, στην
τελευταία σελίδα αυτών, του ιδίου προσώπου ή προσώπων που έχουν υπογράψει το
πρωτότυπο της προσφοράς.
Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ του πρωτοτύπου και αντιγράφου, υπερισχύει το
πρωτότυπο της προσφοράς.
Οι προσφορές, κατά την παραλαβή τους από την Κεντρική Γραμματεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή
άλλη αρμόδια Υπηρεσία, καταχωρούνται σε ειδικό πρωτόκολλο προσφορών και σε κάθε
φάκελο προσφοράς σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία και ώρα
καταχώρησης.
Χρόνος Ζήτησης και Λήψης Προσφορών και Σημεία Αποστολής/Παραλαβής τους
14.7 Ο χρόνος ζήτησης και λήψης προσφορών καθορίζεται από τη Διεύθυνση Προμηθειών
σύμφωνα με το χρόνο αναγκαιότητας που η Αιτούσα Υπηρεσία αναφέρει στην Αίτηση
Αγοράς. Στους διαγωνιζόμενους πρέπει να παρέχεται ο απαιτούμενος χρόνος για την
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προετοιμασία και υποβολή της Προσφοράς, ιδιαίτερα όταν ζητείται με την προσφορά και
δείγμα προς αξιολόγηση.
Επίσης, το που θα αποστέλλονται (ή παραδίδονται) και παραλαμβάνονται οι προσφορές θα
καθορίζεται από τη Διεύθυνση Προμηθειών.
Προκήρυξη Δημοσιότητα διαγωνισμού Χρόνος υποβολής προσφορών
14.8 Με μέριμνα των αρμοδίων υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δημοσιεύεται σε δύο (2)
τουλάχιστον ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία
περιλαμβάνει περίληψη:
α. Της διακήρυξης, στην περίπτωση ανοικτού διαγωνισμού
β. Της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, ή
διαγωνισμού με διαπραγματεύσεις.
Σε ειδικές περιπτώσεις και κατά την κρίση του αρμόδιου οργάνου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, η υπόψη
δημοσίευση μπορεί να γίνει και στον Επαρχιακό Τύπο του τόπου όπου εδρεύει η Υπηρεσία
για την οποία γίνεται η προμήθεια.
γ. Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού ή ολόκληρο το κείμενο της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε κλειστό διαγωνισμό διανέμεται
στους ενδιαφερόμενους προμηθευτές με ή χωρίς καταβολή του ποσού που ορίστηκε ως
αντίτιμο συμμετοχής αυτών στις δαπάνες εκδόσεως του. Επίσης, το πλήρες τεύχος της
διακήρυξης κλειστού διαγωνισμού διανέμεται όπως αναφέρεται στο αμέσως πιο πάνω
εδάφιο, μόνο στους προμηθευτές που έχουν επιλεγεί.

Άρθρο 15
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
15.1 Γραπτές Εγγυήσεις
α. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα
ισχύοντα το δικαίωμα
αυτό.
β. Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει
την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη δήλωση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η
απαίτηση (κύρια οφειλή).
γ. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν κατ` αρχήν:
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1. Την ημερομηνία έκδοσης
2. Τον εκδότη
3. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται
4. Τον αριθμό της εγγύησης
5. Το ποσόν που καλύπτει την εγγύηση
6. Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση.
7. Τους όρους ότι:
(ί) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της
ένστασης της διαιρέσεως και διζήσεως.
(ιι) το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται η
εγγυητική επιστολή και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από
την απλή εγγραφή ειδοποίηση.
(iii) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
(ίν) ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την
ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
15.2 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
Για όλους τους διαγωνισμούς προϋπολογισμού εντός του κλιμακίου 2 και άνω είναι
υποχρεωτική η υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσοστού 3-5% επί του
συνολικού προϋπολογισμού της αίτησης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προμηθευτής
επιθυμεί να προσφέρει για μέρος των αιτουμένων ειδών, η εγγυητική θα είναι ανάλογη του
ποσοστού του προϋπολογισμού των προσφερομένων ειδών.
Δικαίωμα να ζητήσει Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής έχει ο εγκρίνων την Αίτηση.
Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής παραμένουν στο Λογιστήριο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μέχρι την
υπογραφή σύμβασης ή την αποδοχή παραγγελίας από τον Προμηθευτή, οπότε και
επιστρέφονται στους μη επιλεγέντες προμηθευτές, ενώ του αναδόχου αντικαθίσταται πριν
την υπογραφή της Παραγγελίας ή της Σύμβασης με Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
εφόσον προβλέπεται από την διακήρυξη.
Η επιστροφή των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής γίνεται νωρίτερα για τους
συμμετέχοντες που αποκλείσθηκαν οριστικά από το Διαγωνισμό, δηλαδή είτε μετά την
άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά τον αποκλεισμό τους είτε
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μετά την έκδοση αποφάσεως από τα αρμόδια Δικαστήρια (αρκεί απόφαση που εκδόθηκε
επί αιτήσεως προσωρινής προστασίας).
15.3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
Για όλες τις Προμήθειες Κλιμακίου 3 και άνω ζητείται Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης ύψους
10% επί της αξίας της Παραγγελίας ή της Σύμβασης.
15.4 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής
Αν συμφωνηθεί πληρωμή προκαταβολής (με έγκριση του αρμόδιου Διευθυντή και του
Διευθυντή Δραστηριοτήτων του), με την τοποθέτηση της παραγγελίας θα κατατίθεται από
τον προμηθευτή ισόποση Τραπεζική Εγγυητική Επιστολή, που θα απομειωνεται αναλογικά
με την σταδιακή παραλαβή του υλικού. Χορήγηση προκαταβολής γίνεται μόνο κατ`
εξαίρεση, οι δε σχετικοί όροι αποφασίζονται πριν από την κατάρτιση της σύμβασης ή την
ανάθεση της παραγγελίας.

Άρθρο 16
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
16.1 Οι φάκελοι των υποβαλλομένων προσφορών, που πρέπει να φέρουν τον κωδικό
αριθμό της αντίστοιχης Αίτησης Αγοράς ή Αριθμό Διαγωνισμού, υποβάλλονται (ή
παραδίδονται) εφόσον πρόκειται για Κλιμάκια 3 και άνω ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΙ στην Κεντρική
Γραμματεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή σε άλλη αρμόδια Υπηρεσία όπου πρωτοκολλούνται, και χωρίς
να αποσφραγισθούν παραδίδονται, αν είναι δυνατόν αυθημερόν, στην Επιτροπή του
Διαγωνισμού για την αποσφράγιση των προσφορών, η οποία συνεδριάζει σε καθορισμένο
από τη Διακήρυξη χώρο και χρόνο οριζόμενα από την Διεύθυνση Προμηθειών.
16.2 Στις προμήθειες των Κλιμακίων 1 και 2, προς υποψήφιους προμηθευτές που
επιλέγονται από πίνακα προμηθευτών, προσφορές με ΕΠΙΣΤΟΛΗ ή FAX γίνονται αποδεκτές
μόνο εφόσον το προβλέπει η διακήρυξη υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν εντός της
καθορισμένης ημέρας υποβολής. Η Κεντρική Γραμματεία ή άλλη αρμόδια Υπηρεσία για τη
διεξαγωγή του διαγωνισμού στην περίπτωση αυτή, τηρώντας το απόρρητο του
περιεχομένου των Προσφορών, θα τις σφραγίζει άμεσα εντός φακέλου κατά τρόπο που
κάθε παραβίαση θα μπορεί να γίνεται εύκολα αντιληπτή, θα αναγράφει επί του φακέλου τα
στοιχεία του διαγωνισμού, την ημερομηνία και ώρα άφιξης της ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ή του ΦΑΞ, θα
υπογράφει τον φάκελο και θα τον παραδίδει αμέσως στη Διεύθυνση Προμηθειών.
16.3 Στις περιπτώσεις της §16.2 μπορούν να γίνουν δεκτές προσφορές που έχουν αφιχθεί ή
παραδοθεί στην Κεντρική Γραμματεία μέχρι και την ημερομηνία που ορίζει η πρόσκληση ή
την ημερομηνία παράτασης ή και μετά από αυτήν αλλά είχαν έγκαιρα παραδοθεί ή σταλεί
σε άλλη διεύθυνση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ανοιχθεί οι υπόλοιπες
προσφορές. Μετά το άνοιγμα των προσφορών καμία νέα προσφορά δε γίνεται δεκτή.
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16.4 Στους "ανοικτούς" διαγωνισμούς δεν είναι αποδεκτή προσφορά με ΕΠΙΣΤΟΛΗ ή FAX.
Αντίθετα γίνονται αποδεκτές προσφορές που φθάνουν ή παραδίδονται μόνο σε
σφραγισμένους φακέλους και περιέρχονται στα χέρια της Επιτροπής Διαγωνισμού μέσω της
Κεντρικής Γραμματείας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και της Διεύθυνσης Προμηθειών, μέσα στα
καθοριζόμενα από τη διακήρυξη χρονικά όρια υποβολής προσφορών (αρχικής ημερομηνίας
ή παράτασης).
16.5 Γενικά η καθυστέρηση υποβολής προσφοράς δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ενώ
περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως απεργία ταχυδρομείου κλπ., αντιμετωπίζονται με
καθορισμό νέας ημερομηνίας υποβολής που κοινοποιείται σε όλους του συμμετέχοντες.

Άρθρο 17
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Συνθήκες Αποσφράγισης
17.1 Η ημερομηνία, η ώρα (στην περίπτωση που είναι προσδιορίσιμα), καθώς και το αν η
αποσφράγιση θα γίνει παρουσία ή όχι των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό θα
αποφασίζονται από τη Διεύθυνση Προμηθειών, η οποία θα ενημερώνει έγκαιρα με fax τους
συμμετέχοντες.
17.2 Οι φάκελοι των προσφορών (για τις περιπτώσεις που έχουν ζητηθεί σφραγισμένες
προσφορές) αποσφραγίζονται από Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον σχετικό
πίνακα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε περίπτωση που υπάρξουν προσφορές που απορρίπτονται εξαιτίας μη τήρησης όρων της
διακήρυξης, η έγκριση για την συνέχιση της διαδικασίας δίνεται από τους εγκρίνοντες το
επόμενο κλιμάκιο (βάσει προϋπολογισμού Αίτησης).
17.3 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε ένα ή περισσότερα στάδια, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στη διακήρυξη, από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. Ο αριθμός των μελών της
Επιτροπής καθορίζεται ανάλογα με το ύψος της προμήθειας και πάντως δεν μπορεί να είναι
μικρότερος των τριών.
17.4 Η αποσφράγιση γίνεται την ημέρα και ώρα που ορίζει η διακήρυξη ή η σχετική
ειδοποίηση. Οι προμηθευτές, εφόσον τούτο προβλέπεται από τη διακήρυξη, μπορούν να
παρίστανται κατά την αποσφράγιση των προσφορών είτε αυτοπροσώπως είτε με
εκπρόσωπο τους.
17.5 Έργο της Επιτροπής κατά το στάδιο της Αποσφράγισης Προσφορών είναι να εξετάσει
το εμπρόθεσμο ή μη των προσφορών, να ελέγξει την ύπαρξη των προβλεπόμενων
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δικαιολογητικών και την πληρότητα γενικά των τυπικών προϋποθέσεων που καθορίζει η
διακήρυξη, να κατατάξει τις προσφορές σε τυπικά αποδεκτές ή μη και να ανακοινώσει
στους παρευρισκόμενους τα κύρια τεχνικά και οικονομικά στοιχεία των προσφορών. Σε
περίπτωση που η διακήρυξη προβλέπει αποσφράγιση των προσφορών σε περισσότερα του
ενός στάδια, αυτή γίνεται μόνο για τις προσφορές που εκρίθησαν αποδεκτές κατά το
προηγούμενο στάδιο, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη. Οι ημερομηνίες
αποσφράγισης, των φακέλων που περιλαμβάνονται (σφραγισμένοι) σε κάθε προσφορά και
οι οποίοι αφορούν στα επόμενα στάδια, γνωστοποιείται από την Υπηρεσία στους
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό των οποίων οι προσφορές έγιναν (κατά τα προηγούμενα
στάδια) αποδεκτές. Η ανακοίνωση των τεχνικών και οικονομικών στοιχείων γίνεται
αντίστοιχα κατά την αποσφράγιση των φακέλων κάθε σταδίου. Η Επιτροπή Διαγωνισμού
περατώνει το έργο της με τη σύνταξη Πρακτικού(ών) Αποσφράγισης Προσφορών".
Χρόνος Αποσφράγισης
17.6 Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της τελευταίας προθεσμίας υποβολής
των προσφορών και αφού έχουν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά από τους αρμοδίους
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Προμηθειών τυχόν θέματα από την πλευρά των προμηθευτών
σε ό,τι αφορά την αποστολή προσφορών γίνεται αποσφράγιση, παρουσία εκπροσώπων των
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό Προμηθευτών, εφόσον απαιτείται. Αν στο διαγωνισμό
προβλέπεται να προηγηθεί (της Οικονομικής) Τεχνική Αξιολόγηση, τότε ανοίγονται μόνο οι
φάκελοι με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία, ενώ οι φάκελοι με τα
οικονομικά στοιχεία ανοίγονται σε ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται αργότερα και
οπωσδήποτε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της προηγούμενης Φάσης του
Διαγωνισμού.
17.7 Οι περιπτώσεις των μη αποδεκτών Τεχνικών προσφορών ανακοινώνονται στους
απορριπτόμενους άμεσα, μετά την έγκριση της τεχνικής αξιολόγησης από το όργανο που
είναι αρμόδιο για την κατακύρωση του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν η απόρριψη
προέρχεται από μη τήρηση όρων της διακήρυξης, ή είναι αποτέλεσμα της τεχνικής
αξιολόγησης. Της ανακοίνωσης της απόρριψης ακολουθεί επιστροφή της οικονομικής
προσφοράς χωρίς να ανοιχτεί.
Πρακτικό Αποσφράγισης
17.7 Υπάλληλος του τμήματος Συμβάσεων της Διεύθυνσης Προμηθειών θα επιμελείται της
παραλαβής, αποσφράγισης, μαζί με την ορισθείσα επιτροπή (αποσφράγισης) και της
κατάρτισης του σχετικού πρακτικού. Στο Πρακτικό (Πρωτόκολλο) Αποσφράγισης
Προσφορών, αναφέρεται η ημερομηνία Αποσφράγισης, ο κωδικός αριθμός της Αίτησης
Αγοράς, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη, ο αριθμός των προσκληθέντων, τα στοιχεία των
Προμηθευτών που υπέβαλαν Προσφορές, οι παρευρεθέντες στην Αποσφράγιση, τυχόν
ενστάσεις, καθώς και οποιαδήποτε παρατήρηση της Επιτροπής. Τα μέλη της Επιτροπής
ελέγχουν την πληρότητα των υποβαλλομένων στοιχείων και μονογράφουν τις ουσιαστικού
περιεχομένου σελίδες που περιέχονται στις προσφορές και στους φακέλους.
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Άρθρο 18
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
18.1 Σύγκριση Προσφορών
Για τον σκοπό της αξιολόγησης και σύγκρισης των προσφορών μεταξύ τους, συντάσσεται
συγκριτικός πίνακας με τα στοιχεία τους. Η σύνταξη του πίνακα γίνεται από την Επιτροπή
του Διαγωνισμού.
18.2 Ισοτιμίες Συναλλάγματος
Προκειμένου για προσφορές σε συνάλλαγμα, στη σύνταξη του συγκριτικού πίνακα, για τη
μετατροπή των εκτός ΕΥΡΩ νομισμάτων, λαμβάνονται υπόψη τα Δελτία Τιμών της Κεντρικής
Ευρωπαϊκής Τράπεζας της ημερομηνίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.
Οποιαδήποτε θέματα προκύψουν σχετικά με την πολιτική ισοτιμιών του ΕΥΡΩ σε σχέση με
τα ξένα συναλλάγματα, αρμόδιο όργανο είναι η Διοίκηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για έκδοση
σχετικών οδηγιών και τήρηση πολιτικής στις περιπτώσεις αυτές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι ίδιες ισοτιμίες λαμβάνονται υπόψη για τη μετατροπή της αξίας της παραγγελίας που
έχει εκδοθεί σε ξένο νόμισμα, και συμφωνείται να πληρωθεί σε Ευρώ, με την ημερομηνία
έκδοσης του τιμολογίου του Προμηθευτή.
18.3 Αξιολόγηση προσφορών
Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης του
Διαγωνισμού. Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης, κατά τη φάση της Αξιολόγησης των
Προσφορών είναι η επεξεργασία των στοιχείων των προσφορών, η αξιολόγηση τους, ο
καθορισμός της σειράς μειοδοσίας με βάση τα κριτήρια που προβλέπονται από τη
διακήρυξη και η σύνταξη σχετικού πρακτικού.
1. Η εργασία της αξιολόγησης των προσφορών περιλαμβάνει την τεχνική και οικονομική
αξιολόγηση και το συνδυασμό των αποτελεσμάτων των δύο, ώστε να προκύψει η τελική
ολοκληρωμένη αξιολόγηση των προσφορών.
2. Για την τεχνική αξιολόγηση, επιτρέπεται η αλληλογραφία απευθείας της Επιτροπής με
τους προσφέροντες προμηθευτές για διευκρινήσεις ή πρόσθετες πληροφορίες, μόνο
τεχνικής φύσεως.
3. Εφόσον η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε ένα μόνο στάδιο, παράλληλα προς
την τεχνική αξιολόγηση, διενεργείται και η οικονομική αξιολόγηση των προσφορών, κατά
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την οποία γίνεται επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων των προσφορών. Εάν, σύμφωνα
με τη διακήρυξη, η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε περισσότερα του ενός στάδια,
η αποσφράγιση του Οικονομικού φακέλου θα γίνει μόνο για τις προσφορές που έχουν γίνει
τεχνικά αποδεκτές.
4. Κατά το στάδιο της οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή δύναται να
ζητεί από τους προσφέροντες και διευκρινίσεις επί των οικονομικών στοιχείων των
προσφορών τους.
5. Οι προμηθευτές δικαιούνται να παρέχουν, μόνον εφόσον τους ζητηθούν, πρόσθετα
στοιχεία τεχνικής ή οικονομικής φύσεως που θα αποβλέπουν αποκλειστικά στη διευκρίνιση
της προσφοράς τους.
6. Αντιπροσφορές είναι απαράδεκτες και απορρίπτονται
7. Στην περίπτωση που η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε ένα μόνο στάδιο η
Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει Πρακτικό Αξιολόγησης με τις προτάσεις της και το
υποβάλλει ιεραρχικά, στο όργανο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που είναι αρμόδιο για την έγκριση του
αποτελέσματος του διαγωνισμού.
Στην περίπτωση που η αποσφράγιση των τεχνικών και οικονομικών φακέλων των
προσφορών γίνεται σε ξεχωριστά στάδια τότε (για όσες προσφορές έχουν γίνει αποδεκτές
βάσει των τυπικών στοιχείων που καθορίζει η διακήρυξη):
ί) το πρακτικό της τεχνικής αξιολόγησης της Επιτροπής υποβάλλεται ιεραρχικά, μέσω της
Διεύθυνσης Προμηθειών, στο όργανο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που είναι αρμόδιο για την λήψη
απόφασης επί της τεχνικής αξιολόγησης.
ιι) μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω φάσης και την κατακύρωση της τεχνικής
αξιολόγησης αποσφραγίζονται οι οικονομικοί φάκελοι όσων προσφορών έγιναν τεχνικά
αποδεκτές, συντάσσεται σχετικό πρακτικό από την αρμόδια Επιτροπή το οποίο υποβάλλεται
ιεραρχικά, στο όργανο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που είναι αρμόδιο για την έγκριση του αποτελέσματος
του διαγωνισμού.
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση του διαγωνισμού όργανο, και με την προϋπόθεση ότι δεν
προβλέπεται άλλως στη διακήρυξη, με γνωμοδότηση του μπορεί να προτείνει:
1. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής.
2. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του, με τροποποίηση ή
μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
3. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση προμήθειας
του υλικού, για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής. Σε μια τέτοια περίπτωση, η ανάθεση
πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη.
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4. Διαπραγματεύσεις με προμηθευτή (ές). Σε περίπτωση διαφοροποίησης, των στοιχείων
της αρχικής προσφοράς, θα ζητείται από τον υποψήφιο προμηθευτή η υποβολή νέας
προσφοράς.
5. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό,
μεταξύ περισσοτέρων του ενός μειοδοτών, με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
6. Ματαίωση της προμήθειας.
18.4 Ενστάσεις Γνωστοποιήσεις
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη
σύμβαση δύναται, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών αφότου η ΕΤΑΙΡΕΙΑ γνωστοποίησε,
σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, την απόφαση της για οποιαδήποτε φάση του
Διαγωνισμού, να ασκήσει ένσταση ενώπιον της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Επί των ενστάσεων αποφαίνεται το όργανο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ του αμέσως ανωτέρου επιπέδου
από εκείνο που έλαβε την απόφαση επί της οποίας υπάρχει η ένσταση.
Η ΔΕΣΦΑ γνωστοποιεί, εντός δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή της σχετικής αίτησης,
την αιτιολόγηση των αποτελεσμάτων.
Η ΔΕΣΦΑ γνωστοποιεί στους υποψήφιους ή προσφέ-ροντες που υποβάλλουν σχετική
αίτηση τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να μην αναθέσει τελικά τη σύμβαση ή να
αρχίσει εκ νέου τη σχετική διαδικασία.
Η ΔΕΣΦΑ γνωστοποιεί τα αποτελέσματα αξιολόγησης κάθε φάσης του Διαγωνισμού και
στην περίπτωση ανάθεσης του έργου γνωστοποιεί και την επωνυμία του Προμηθευτή.
Με την υποβολή ενστάσεων δεν αναστέλλεται υποχρεωτικά η διαδικασία του
Διαγωνισμού.
18.5 Διαπραγματεύσεις με διαγωνιζόμενους προμηθευτές Σύμφωνα με όσα καθορίζονται
στο Άρθρο 3 και το σχετικό παράρτημα Π
18.6 Κατακύρωση Ακύρωση Επανάληψη διαγωνισμού
α. Η κατακύρωση της προμήθειας ολοκληρώνεται με την έγκριση του αποτελέσματος του
διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
β. Η ΔΕΣΦΑ διατηρεί το δικαίωμα να κατανέμει την προμήθεια σε περισσότερους
προμηθευτές, αν τούτο επιβάλλεται από ειδικούς και τεκμηριωμένους λόγους, όπως
ενδεικτικά και πάντως όχι περιοριστικά, είναι:
ί. Η εξυπηρέτηση των γενικότερων συμφερόντων της.
ιι. Η ύπαρξη συνθηκών στην αγορά, που τείνουν να οδηγήσουν σε μονοπωλιακή
διάρθρωση της.
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γ. Σε περίπτωση ισοτιμίας ή ισοδυναμίας προσφορών, η ανάθεση γίνεται είτε με κατανομή
της προμήθειας μεταξύ των ισότιμων ή ισοδύναμων προμηθευτών είτε μετά από κλήρωση,
η οποία διενεργείται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού με την παρουσία των
ενδιαφερομένων προμηθευτών εφόσον το επιθυμούν.
δ. Ακύρωση ή επανάληψη του διαγωνισμού γίνεται εάν το αρμόδιο όργανο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
κρίνει ότι:
i) To αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι μη ικανοποιητικό.
ιι) Ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση
των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού
iii) Ανέκυψαν ιδιαίτεροι λόγοι όπως μεταβολή των αναγκών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ κλπ.
Το όργανο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που θ` αποφασίσει την ακύρωση ή επανάληψη του διαγωνισμού
θα πρέπει να είναι, τουλάχιστο, μίας βαθμίδας υψηλότερο από αυτό που θα έχει το
δικαίωμα έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού εκτός εάν τούτο είναι το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Στην περίπτωση όπου η ΔΕΣΦΑ αποφασίσει να ακυρώσει το διαγωνισμό ή να τον
επαναλάβει πρέπει να γνωστοποιήσει τούτο σε όσους έλαβαν την διακήρυξη ή υπέβαλαν
προσφορά όπως επίσης και στην υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. εφόσον η σχετική
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή υποβολής προσφορών έχει δημοσιευθεί στην
Επίσημη Εφημερίδα αυτής.
ε. Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του
διαγωνισμού, μπορεί να ακυρωθεί μερικά αυτή και είτε να αναμορφωθεί ανάλογα το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού, είτε να διαταχθεί η επανάληψη του διαγωνισμού από το
σημείο που έγινε το λάθος ή η παράληψη. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το αρμόδιο,
για την έγκριση του αποτελέσματος τους διαγωνισμού, όργανο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
στ. Σε καμιά περίπτωση δεν δημιουργείται υποχρέωση καταβολής από τη ΔΕΣΦΑ στους
διαγωνιζόμενους οποιασδήποτε αποζημίωσης για δαπάνες ή για άλλες θετικές ή
αποθετικές ζημίες που τυχόν υπέστησαν από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.
18.7 Ανακοίνωση ανάθεσης Σύμβαση Προμήθειας
α. Η κατακύρωση της προμήθειας ανακοινώνεται με επιστολή, τηλεγράφημα, FAX ή EMAIL.
β. Στην περίπτωση που έχει γίνει διαγωνισμός, τότε μετά την κατά τα άνω ανακοίνωση,
παρέχονται, με βάση τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Προμηθειών
πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.
γ. Για την υλοποίηση των προμηθειών καταρτίζονται συμβάσεις ή παραγγελίες, οι οποίες
περιλαμβάνουν γενικούς ή/και ειδικούς όρους της προμήθειας.
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δ. Τροποποίηση των συμβάσεων ή παραγγελιών γίνονται πάντοτε με συμπληρώματα
αυτών.
ε. Ανάλογα με το ύψος της προμήθειας, όπως αυτό καθορίζεται στις σχετικές διατάξεις του
παρόντος Κανονισμού, υπογράφεται σύμβαση ή παραγγελία.
στ. Η αποστολή επιστολής πρόθεσης ανάθεσης δεν αποτελεί σύμβαση ή παραγγελία.
Επομένως της επιστολής θα πρέπει να ακολουθήσει υπογραφή σύμβασης ή παραγγελίας
για να ενεργοποιηθεί η προμήθεια.
ζ. Μετά την ανάθεση θα απαιτείται από τον προμηθευτή η έγγραφη αποδοχή όλων των
όρων της συγκεκριμένης ανάθεσης
18.8 Μειοδοσίες/Αναθέσεις
Στον όρο Μειοδοσία περιλαμβάνεται η απλή περίπτωση σύγκρισης τιμών που έχουν
αναχθεί σε κοινή βάση των αποδεκτών ως προς κάθε όρο της διακήρυξης προσφορών,
καθώς και η Μειοδοσία μετά από Τεχνικοοικονομική Αξιολόγηση, όπου πέραν των
οικονομικών υπεισέρχονται και τεχνικοί παράγοντες. Στον όρο Ανάθεση περιλαμβάνεται
εκτός από την απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένο προμηθευτή και η περίπτωση
ομαδοποιήσεων, κατά τον πιο συμφέροντα για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ τρόπο, πολλαπλών υλικών.
"Ομαδοποίηση" στη φάση της αξιολόγησης και κατακύρωσης διαγωνισμού είναι η
τεχνικοοικονομική διαδικασία που αφορά στις περιπτώσεις όπου ένας ή περισσότεροι
Προμηθευτές μειοδοτούν σε ελάχιστα είδη σε σχέση με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και
είναι συμφέρον για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ η αποφυγή κατακερματισμού των παραγγελιών
(καλύτερος έλεγχος, λιγότερα διαχειριστικά έξοδα κλπ.). Τέτοιο πρόβλημα εμφανίζεται
συνήθως αλλά όχι αποκλειστικά στο Κλιμάκιο 1 και εφόσον τα είδη αυτά χρειάζονται
οπωσδήποτε να αγορασθούν στην συγκεκριμένη περίοδο από τους υπόλοιπους μειοδότες
(εναλλακτικά, είναι πιθανό να μπορούν να ακυρωθούν και να ενταχθούν σε νέα αίτηση
αγοράς), τότε θα χρειασθεί να "ομαδοποιηθούν" με τα είδη των μειοδοτών. Σε ότι αφορά
τις σχετικές εγκρίσεις, η πρόκριση και κατακύρωση που περιλαμβάνει και ομαδοποίηση
χαρακτηρίζεται ως Ανάθεση. Στην Ανάθεση η έγκριση δίδεται από τους αρμοδίους
του αμέσως επομένου κλιμακίου.
18.9 Ολοκλήρωση Διαδικασίας Παραγγελίας
Μετά την `Εγκριση Κατακύρωσης, Ανάθεσης ή Ακύρωσης διαγωνισμού ο σχετικός φάκελος
που περιέχει όλα τα στοιχεία του διαγωνισμού (την αίτηση, τη διακήρυξη, τις προσφορές,
την αξιολόγηση, τις εισηγήσεις, την έγκριση κλπ.), διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Προμηθειών
για την έκδοση γραπτής παραγγελίας (το FAX έχει επίσης θέση γραπτής παραγγελίας) ή για
τη σύνταξη Σύμβασης μετά από πρόταση της Ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας. Σε επείγουσες
περιπτώσεις και πριν την υπογραφή Σύμβασης η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να αποστείλει με
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ή FAX πρόθεση ανάθεσης, υπογεγραμμένη από τους ίδιους που θα υπογράψουν
την κανονική παραγγελία ή σύμβαση. Ο παραπάνω φάκελος φυλάσσεται από τη Διεύθυνση
Προμηθειών, σε αρχείο της.
108

792

18.10 Κριτήρια Αξιολόγησης / Σύγκρισης
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν είναι υποχρεωμένη να κατακυρώσει το διαγωνισμό σε όποιον προσφέρει
τις χαμηλότερες τιμές αλλά μπορεί να συνεκτιμήσει κατά την κρίση της παράγοντες
ποιοτικούς (όπως καλύτερα υλικά, καλύτερη τεχνολογία, ομοιομορφία υλικών κλπ.),
οικονομικούς πέραν της τιμής (όπως περισσότερες εγγυήσεις, λιγότερες απαιτήσεις
συντήρησης, καλύτεροι όροι πληρωμής ή χρηματοδότησης, συντομότεροι χρόνοι
παράδοσης) καθώς και πιστοποίηση αναγνωρισμένων Ινστιτούτων κλπ. Επίσης, αν οι
προσφορές κριθούν ασύμφορες ή τεχνικά μη αποδεκτές, αυτοί που έχουν την ευθύνη
αξιολόγησης των προσφορών μπορούν να εισηγηθούν την ακύρωση του διαγωνισμού με
πιθανό αποκλεισμό ορισμένων εταιρειών ή οίκων από τον υπόψη διαγωνισμό ή και
την προσθήκη νέων. Ανεξάρτητα από τον τρόπο δημοπράτησης "(ανοικτός" διαγωνισμός ή
"με προσκλήσεις"), ο διαγωνισμός μπορεί να διακηρυχθεί και να πραγματοποιηθεί σε δύο
στάδια, δηλαδή η τεχνική αξιολόγηση να γίνει πριν το άνοιγμα των οικονομικών
προσφορών.
18.11 Επανάληψη Διαγωνισμού
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν δεσμεύεται για την κατακύρωση διαγωνισμού με βάση τις υποβληθείσες
προσφορές, αλλά διατηρεί το δικαίωμα, μετά από εισήγηση των αρμόδιων για την
αξιολόγηση των προσφορών, να επαναλάβει το διαγωνισμό ή να ζητήσει βελτίωση των
προσφορών σε σφραγισμένους φακέλους εντός τακτής προθεσμίας, τηρούμενης της
διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και κατακύρωσης διαγωνισμού
του παρόντος Κανονισμού σε ό,τι αφορά διαγωνισμούς "με προσκλήσεις", μεταξύ των
επικρατέστερων τριών τουλάχιστον μειοδοτών. Η απόφαση της επανάληψης του
διαγωνισμού σύμφωνα με τα παραπάνω θα ληφθεί από τους έχοντες την αρμοδιότητα
κατακύρωσης του.
18.12 Κατάταξη σε Κλιμάκιο Δαπάνης
Προκειμένου για την έγκριση κατακύρωσης ή ανάθεσης διαγωνισμού, η κατάταξη της
παραγγελίας σε κλιμάκιο δαπάνης γίνεται όχι με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη αλλά
την τιμή κατακύρωσης ή ανάθεσης της παραγγελίας, όπου αυτό είναι εφικτό. Η κατά τα
ανωτέρω κατάταξη σε μικρότερο κλιμάκιο δαπάνης δεν ισχύει αν είναι αποτέλεσμα είτε
μείωσης των ποσοτήτων μετά την υποβολή των προσφορών ή του τιμήματος, είτε
κατάτμησης της παραγγελίας.
18.13 Αναθεώρηση
Αν κατά την εξέταση των προσφορών διαπιστωθεί υπέρβαση της προϋπολογισθείσας τιμής
μεγαλύτερη του 25% για προμήθεια σε ξένο νόμισμα και 15% για προμήθεια σε ΕΥΡΩ, τότε
ειδοποιείται η Αρμόδια Υπηρεσία να εκδώσει αιτιολογημένη αναθεώρηση της αίτησης (με
τον ίδιο αριθμό) για την πραγματική δαπάνη. Την αναθεώρηση υπογράφουν οι ίδιοι που
υπέγραψαν και την αρχική αίτηση, εκτός αν με την αναθεώρηση η νέα δαπάνη εντάσσεται
σε επόμενο κλιμάκιο, οπότε υπογράφουν οι αρμόδιοι του νέου κλιμακίου. Αναθεώρηση της
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αίτησης γίνεται και για αύξηση ποσοτήτων πάνω από 10% ενώ για αύξηση μέχρι 10% θα
αναγράφεται στην εισήγηση/ κατακύρωση η αιτιολογία για την επιπλέον ποσότητα, π.χ.
τυποποίηση συσκευασίας, φορτώσεις
χύμα κλπ.
18.14 Διαφοροποίηση Διαδικασιών Προμηθειών υπό Ειδικές Συνθήκες
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και μέχρι του ποσού που έχει εξουσιοδότηση για
Ανάθεση δύναται να εγκρίνει προμήθειες με συνοπτικές διαδικασίες και κατά παρέκκλιση
του Παρόντος Κανονισμού Προμήθειες Υλικών και Υπηρεσιών, προκειμένου να
απλοποιηθούν και να επισπευσθούν οι διαδικασίες σε ειδικές περιπτώσεις. Η έγκριση
παρέχεται μετά από σχετική εισήγηση την οποία υποβάλλουν ο αρμόδιος Δ/ντής
Προμηθειών με τον αρμόδιο Δ/ντή Δραστηριοτήτων.

Άρθρο 19
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣΣ)
19.1 Εμπορικές Συμφωνίες
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την κατακύρωση (κατά
κανόνα) στον μειοδότη, θα πρέπει να γίνει μία εμπορική συμφωνία, η οποία να δεσμεύει
την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον Προμηθευτή, για την πραγματοποίηση της αγοράς του υλικού /
υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και τους εμπορικούς κανόνες. Το
κλείσιμο της συμφωνίας μπορεί να γίνει με Παραγγελία, Ανοικτή Παραγγελία / Σύμβαση ή
Σύμβαση.
19.2 Παραγγελία
Η Παραγγελία είναι ένα επίσημο έγγραφο με το οποίο αναλαμβάνεται η υποχρέωση εκ
μέρους της Διεύθυνσης Προμηθειών της αγοράς υλικού ή υπηρεσίας και δεσμεύει την
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον Προμηθευτή εφόσον το αποδεχθεί. Γι` αυτό το λόγο θα πρέπει να είναι
σαφής και πλήρης. Η Διεύθυνση Προμηθειών έχει την ευθύνη η Παραγγελία να είναι
εμπορικά και τεχνικά σωστή στην κάθε της λεπτομέρεια.
Πιο κάτω αναφέρονται με λεπτομέρεια τα σχετικά με την Παραγγελία:
19.3 Προετοιμασία Παραγγελιών
Στην Παραγγελία πρέπει να αναγράφονται οι εξής λεπτομέρειες:
α. Το πλήρες όνομα του Προμηθευτή και η διεύθυνση του.
β. Ο αριθμός της Παραγγελίας.
γ. Η ημερομηνία της Παραγγελίας.
δ. Οι όροι πληρωμής.
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ε. Η πλήρης διεύθυνση του σημείου παράδοσης.
στ. Η διεύθυνση αποστολής τιμολογίου.
ζ. Η ποσότητα, η μονάδα μέτρησης, ο αριθμός του υλικού (όταν υπάρχει), και η πλήρης
προδιαγραφή.
η. Οι κωδικοί αριθμοί του εμπορεύματος, αν πρόκειται για υλικά ή εφόδια Αποθήκης.
θ. Η τιμή στην οποία θα δηλώνεται καθαρά αν συμπεριλαμβάνει φόρους (και ποιους),
χαρτόσημο κλπ. Και ποιόν βαρύνουν, έκπτωση (αν υπάρχει), όρους παράδοσης του υλικού
και χρονική περίοδο παράδοσης.
ι. Σταθερότητα τιμής ή τύπο αναπροσαρμογής της τιμής.
ια. Οποιεσδήποτε ειδικές συμφωνίες, π.χ. όροι επίσπευσης, εγγυήσεις, ανάγκες
επιθεώρησης κλπ.
ιβ. Οι τυπικές προϋποθέσεις αγοράς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
ιγ. Τα στοιχεία αναφοράς και η ημερομηνία της προσφοράς του Προμηθευτή.
ιδ. Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που θα πρέπει να σημειώνονται από τον Προμηθευτή πάνω
στα συνοδευτικά έγγραφα του υλικού όπως στα τιμολόγια, στις φορτωτικές, κλπ., τα οποία
στοιχεία θα διευκολύνουν τις συναφείς διαδικασίες παραλαβής του υλικού.
19.4 Τροποποιήσεις
Όλες οι τροποποιήσεις της Παραγγελίας είτε γιατί ζητούνται από τον ενδιαφερόμενο που
ζήτησε την παραγγελία, είτε γιατί ο Προμηθευτής αδυνατεί να ανταποκριθεί και να παρέχει
τις ζητούμενες προς αγορά προμήθειες, θα πραγματοποιούνται με την έκδοση μιας άλλης
Παραγγελίας, η οποία θα φέρει την ένδειξη "Τροποποίηση Αριθμ.". Ο αριθμός της
Τροποποίησης θα είναι ο ίδιος με τον αριθμό της αρχικής Παραγγελίας. Η εξουσιοδότηση
για την έκδοση της Τροποποίησης της Παραγγελίας και η διανομή / κοινοποίηση αυτής,
πραγματοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως της αρχικής Παραγγελίας.
19.5 Παράδοση Παραλαβή
Η Διεύθυνση Προμηθειών, διενεργεί την έκδοση της Παραγγελίας και φέρει όλη την
ευθύνη από την ημερομηνία έκδοσης μέχρι την ημερομηνία παράδοσης των προμηθειών
στο τόπο που προβλέπεται. Ο Προϊστάμενος ή άλλος αρμόδιος του Τμήματος που
παραλαμβάνει τα υλικά ή τις υπηρεσίες, έχει υποχρέωση να υπογράψει και να αποστείλει
έγκαιρα στο Λογιστήριο το σχετικό Τιμολόγιο/Δελτίο Αποστολής ή το Δελτίο Εισαγωγής (για
Αποθήκη) για να γίνει η πληρωμή της προμήθειας.
19.6 Ανοικτή Παραγγελία/Σύμβαση
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Οι Ανοικτές Παραγγελίες εκδίδονται μόνο από την Διεύθυνση Προμηθειών για υλικά και
υπηρεσίες που απαιτούνται τακτικά και επαναληπτικά και για ποσότητες που υπολογίζονται
συνήθως να καλύψουν τις ανάγκες ενός χρόνου με όρους και τιμές ορισμένες.
19.7 Τα Πλεονεκτήματα των Ανοικτών Παραγγελιών / Συμβάσεων είναι τα εξής:
α. Εξασφαλίζονται περισσότερο ευνοϊκοί όροι αγοράς και καλύτερη εξυπηρέτηση, λόγω
συνδυασμού του αγοραστικού όγκου υλικών και υπηρεσιών.
β. Εξασφαλίζεται συνέχιση της ποιότητας και παραδόσεων.
γ. Μειώνεται η γραφική εργασία και συμπλήρωση εντύπων, και απλοποιείται η προμήθεια
και με την αγορά υλικών / υπηρεσιών απευθείας είτε από τους ενδιαφερόμενους, τους
έχοντες σχετική εξουσιοδότηση, είτε από Αρμόδιο Τμήμα (Αποθήκη).
19.8 Ενέργειες για την Αγορά Υλικών / Υπηρεσιών με Ανοικτή Παραγγελία / Σύμβαση
Η Διεύθυνση Προμηθειών και οι Αρμόδιες Υπηρεσίες και Διευθύνσεις συνεχώς πρέπει να
αναθεωρούν και να αναλύουν τα στοιχεία για την αγορά υλικών και υπηρεσιών για όσα
είδη αγοράζονται τακτικά και επί επαναληπτικής βάσης. Τα είδη αυτά θα ξεχωρίζονται και
Ανοικτές Παραγγελίες θα καταρτίζονται γι` αυτά, για να διευκολύνεται η αγορά τους. Στα
είδη που καλύπτονται από Ανοικτές Παραγγελίες, μπορεί να συμπεριλαμβάνονται, η
παροχή υπηρεσιών, εμπορευμάτων, εξοπλισμού και ανταλλακτικών, αναλωσίμων, γραφικής
ύλης.
19.9 Ανοικτές Παραγγελίες
Τα Τμήματα και Διευθύνσεις που χρησιμοποιούν τα διάφορα υλικά, μπορούν να
εισηγούνται στη Διεύθυνση Προμηθειών, να ετοιμάζει Ανοικτές Παραγγελίες για τις αγορές
που γίνονται τακτικά και επί επαναληπτικής βάσης. Η Διεύθυνση Προμηθειών, πρέπει να
εξετάζει τα Μηνιαία Στοιχεία των Παραγγελιών, τα οποία υποβάλλονται από τα Τμήματα
και τα κατάλληλα επεξεργασμένα στοιχεία από το Σύστημα Πληρωτέων Λογαριασμών και
να φροντίζει ανάλογα την προετοιμασία Ανοικτών Παραγγελιών.
19.10 Διαδικασία Ανοικτής Παραγγελίας / Σύμβασης
Η διαδικασία Παραγγελίας, η οποία περιγράφεται παραπάνω, πρέπει να ακολουθείται και
στην περίπτωση της προετοιμασίας Ανοικτής Παραγγελίας, αλλά με τις εξής διαφορές:
α. Η ποσότητα που δηλώνεται στην Ανοικτή Παραγγελία είναι μόνο ενδεικτική, χωρίς να
αποτελεί δέσμευση αγοράς οποιασδήποτε ποσότητας, ή αγοράς μιας ελάχιστης ποσότητας.
Τούτο πρέπει καθαρά να αναφέρεται στην Ανοικτή Παραγγελία και να επεξηγείται στον
Προμηθευτή.
β. Ζητείται από τον Προμηθευτή να αποθηκεύσει επαρκή αριθμό εμπορευμάτων ετοίμων
προς παράδοση, έτσι ώστε οι παραδόσεις αυτών να γίνονται εκ των αποθεμάτων του.
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γ. Η περίοδος που καλύπτεται από την Ανοικτή Παραγγελία είναι συνήθως ένας χρόνος ή
και λιγότερο.
δ. Οι τιμές για εμπόρευμα "εκ του εργοστασίου ή της αποθήκης", ή για παράδοση σε χώρο
της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, είναι συνήθως σταθερές κατά τη χρονική περίοδο της Ανοικτής Παραγγελίας.
Οι οποιεσδήποτε συμφωνίες για αναθεώρηση τιμών, πρέπει να διευκρινίζονται και να
γίνονται
εγγράφως.
ε. Χρησιμοποιείται ιδιαίτερη σειρά αρίθμησης των Ανοικτών Παραγγελιών Αγοράς και
ιδιαίτερα αρχεία.
στ. Ένα αντίγραφο (φωτοτυπία) όλων των Ανοικτών Παραγγελιών, πρέπει να αποστέλλεται
σε όλους όσους κάνουν χρήση αυτών μόλις εκδοθούν.
Σε κάθε Ανοικτή Παραγγελία πρέπει να επισυνάπτεται ένας κατάλογος διανομής /
κοινοποίησης σε όλα τα πρόσωπα που τις χρησιμοποιούν.
19.11 Προμήθειες Έναντι Ανοικτών Παραγγελιών / Συμβάσεων
Η αγορά υλικών και υπηρεσιών μέσω Ανοικτής Παραγγελίας / Σύμβασης, πραγματοποιείται
απευθείας από τα πρόσωπα που θα χρησιμοποιήσουν τις προμήθειες και είναι
εξουσιοδοτημένα να προβούν σε αγορές. Πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός της Ανοικτής
Παραγγελίας κάθε φορά που χρησιμοποιούνται τα πιο πάνω δελτία, από τους έχοντες το
δικαίωμα χρήσης και να δηλώνεται στο τιμολόγιο του Προμηθευτή.
19.12 Κατάλογος Ανοικτών Παραγγελιών
Η Διεύθυνση Προμηθειών πρέπει να κρατάει πάντοτε ένα Κατάλογο στον οποίο θα
απαριθμούνται όλες οι τρέχουσες Ανοικτές Παραγγελίες. Ο Κατάλογος θα είναι κατάλληλα
διορθωμένος με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, κάθε φορά που διανέμεται στα Τμήματα των
ενδιαφερομένων για να μπορούν να ενημερώνονται πλήρως για τη διαθεσιμότητα υλικών
από Ανοικτές Παραγγελίες.
19.13 Ανανεώσεις Ανοικτών Παραγγελιών
Η Διεύθυνση Προμηθειών, ή οι Ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες και Τμήματα, πρέπει να
εξετάζουν κάθε Ανοικτή Παραγγελία προς ανανέωση της, πριν από την ημερομηνία λήξη
της, (45 ημέρες περίπου).
Η διαδικασία για την έρευνα της αγοράς και την πρόσκληση υποβολής προσφορών, πρέπει
να ακολουθείται όταν πρόκειται να γίνει ανανέωση μιας Ανοικτής Παραγγελίας. Είναι
απαραίτητο να δοθεί αρκετός χρόνος κατά την διάρκεια της διαδικασίας ανανέωσης για να
βρεθούν καινούργιοι Προμηθευτές και ανάδοχοι, και για να γίνουν σωστοί υπολογισμοί των
αναγκών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Στη σύγκριση των προσφορών για Ανοικτές Παραγγελίες πρέπει να αναφέρονται τόσο οι
αλλαγές στις τιμές, όσο και ο χρόνος και τα στοιχεία της αρχικής Ανοικτής Παραγγελίας.
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19.14 Τυποποιημένη Σύμβαση
Τυποποιημένη Σύμβαση είναι ένα τυποποιημένο κείμενο ελεγμένο από την Διεύθυνση
Νομικών Υπηρεσιών, που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση συνήθων και απλών
προμηθειών. Η Διεύθυνση Προμηθειών, εφόσον δεν επέρχονται μεταβολές στο κείμενο και
στους γενικούς όρους της Τυποποιημένης Σύμβασης, μπορεί να προχωρεί στη σύνταξη και
στην υπογραφή σύμφωνα με τις διαδικασίες δικαιοδοσιών χωρίς άλλο έλεγχο από τις
ενδιαφερόμενες ή Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
19.15 Μη Τυποποιημένη Σύμβαση
Στις περιπτώσεις που η Τυποποιημένη Σύμβαση δεν εξυπηρετεί γιατί χρειάζονται
μεταβολές στους γενικούς όρους ή σε ειδικές περιπτώσεις, συντάσσεται νέο κείμενο
σύμβασης από την Διεύθυνση Προμηθειών, σε συνεργασία με την Ενδιαφερόμενη
Υπηρεσία. Η σύνταξη της περιγραφής των εργασιών, των τεχνικών προδιαγραφών και
ειδικών συμβάσεων γίνεται από τις Ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες και Διευθύνσεις και
συνοδεύει την Αίτηση Αγοράς για τυποποιημένη και μη Σύμβαση και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
19.16`Ελεγχος Σχολιασμός μη Τυποποιημένης Σύμβασης
Το κείμενο και οι όροι της Σύμβασης πρέπει να ελέγχονται και να σχολιάζονται από τις
διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το αντικείμενο της σύμβασης και ακολουθεί ο
νομικός έλεγχος από τη
Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών. Η οριστικοποίηση του τελικού κειμένου γίνεται από το
αρμόδιο εξουσιοδοτημένο όργανο. Η υπογραφή της Σύμβασης γίνεται μετά τον τελικό
έλεγχο και σύμφωνα με τις διαδικασίες του παρόντος Κανονισμού, ανάλογα με το ύψος της
δαπάνης.
19.17 Διανομή Αντιγράφων Σύμβασης
Τα αντίγραφα της Σύμβασης διανέμονται ως εξής:
α. ένα (1) Αντίγραφο στο Φάκελο Διεύθυνσης Προμηθειών,
β. ένα (1) Πρωτότυπο στον Προμηθευτή,
γ. ένα (1) Αντίγραφο στη Νομική Υπηρεσία και ένα στο Κεντρικό Αρχείο,
δ. ένα (1) Αντίγραφο στο ενδιαφερόμενο Τμήμα / Διεύθυνση / Υπηρεσία,
ε. ένα (1) Πρωτότυπο στην Αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία και
ζ. ένα (1) Πρωτότυπο στην Εφορία (εφόσον αφορά Ελληνική ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το απαιτεί
σχετική Νομοθεσία).
19.18 Τροποποίηση Σύμβασης

114

798

Τροποποίηση της Σύμβασης γίνεται με αίτηση της Ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας. Η
τροποποίηση μπορεί να περιλαμβάνει: επέκταση Σύμβασης, παράταση διάρκειας,
αυξομείωση ποσότητας, αλλαγή χρόνου παράδοσης, αναπροσαρμογή τιμήματος
προβλεπόμενου από την Σύμβαση, απρόβλεπτες εργασίες υπηρεσίας για την οποία έχει
γίνει ήδη διαγωνισμός κ.α. Για την έγκριση Αίτησης και υπογραφή Τροποποίησης θα
λαμβάνεται υπόψη, το ύψος της συνολικής δαπάνης και θα τηρούνται
όλες οι λοιπές διαδικασίες όπως για την Σύμβαση.
19.19 Ποινική Ρήτρα
Η ποινική ρήτρα και ο καθορισμός του ύψους για καθυστέρηση εκτέλεσης κρίσιμων
εργολαβιών, υπηρεσιών ή παράδοσης υλικών, τίθεται σαν όρος Σύμβασης με την
συνεργασία Διεύθυνσης Προμηθειών Ενδιαφερομένων Υπηρεσιών.
19.20 Απαλλαγή από Εγγύηση
Κατά κανόνα οι όροι της Σύμβασης προβλέπουν εγγύηση καλής εκτέλεσης υπηρεσίας. Στην
περίπτωση που για ειδικούς λόγους (π.χ. επείγουσα εργασία) δεν είναι δυνατό να δοθεί
εγγύηση από τον Προμηθευτή, η αρμόδια Διεύθυνση εισηγείται με την υπογραφή του
οργάνου της τελικής έγκρισης της Αίτησης Αγοράς και την σύμφωνη γνώμη του οργάνου
που κατακυρώνει τον διαγωνισμό, την απαλλαγή του Προμηθευτή από τον όρο της
εγγύησης.
19.21 Καταγγελία Σύμβασης
Γίνεται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας
Διεύθυνσης επαρκώς αιτιολογημένη. Ζητείται η γνώμη της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών
και υπογράφεται από τον Νομικό Εκπρόσωπο της Εταιρείας ή το νομίμως
εξουσιοδοτηθέντα.

Άρθρο 20
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Ή ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Γενικά
20.1 Η εντολή προμήθειας υλικών ή υπηρεσιών στον προμηθευτή που έχει επιλεγεί γίνεται
με έγγραφη Παραγγελία ή TELEX ή FAX ή με υπογραφή Σύμβασης όπως περιγράφεται
ανωτέρω.
20.2 Για το ενιαίο των υπογραφών στις περιπτώσεις της μιας Παραγγελιών ή Συμβάσεων
στον ίδιο Διαγωνισμό, όλες υπογράφονται από τους ίδιους αρμοδίους, όπως αυτοί
καθορίζονται στον Πίνακα 4 (Παράρτημα Ε).
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20.3 Δεν απαιτείται σύμβαση για προμήθειες εντός των κλιμακίων 1 & 2, εκτός αν άλλοι
λόγοι το απαιτούν. Σε ότι αφορά την Λογιστική Χρέωση γΓ αυτή την παραγγελία,
χρησιμοποιείται ο αριθμός της Αίτησης Αγοράς.

Άρθρο 21
ΟΡΟΙ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
21.1 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναγνωρίζει με την υπογραφή της Σύμβασης ότι ο χρόνος και οι
λοιποί όροι παράδοσης που αναφέρονται στην Σύμβαση για την παράδοση των
αντικειμένων (υλικά, εξαρτήματα κλπ.) της σύμβασης προμήθειας (που στην συνέχεια θα
αναφέρεται ως προμήθεια) είτε μέρους αυτών στον Τόπο Παράδοσης ή στην παράδοση
τεχνικών εγγράφων ή πιστοποιητικών δοκιμών είναι απολύτως δεσμευτικοί και δεν
μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
21.2 Χωρίς να απαλλάσσει τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ από τις υποχρεώσεις του εκ της παραγράφου
2.1 του παρόντος η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα έχει το δικαίωμα:
(Α) να ζητήσει από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να υποβάλλει σ` αυτόν για έγκριση το πρόγραμμα για
την εκτέλεση της Προμήθειας, να ελέγχει την καταλληλότητα του και να λαμβάνει μέτρα για
την συμμόρφωση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ προς τους Όρους Παράδοσης που αναφέρονται στην
παράγραφο 2.1 του παρόντος και
(Β) να ελέγχει κατά διαστήματα την πορεία εκτέλεσης της Προμήθειας για να εξακριβώνει
αν είναι σύμφωνη με το εγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας.
Ως εκ τούτου ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεσμεύεται άμεσα και με δικό του κόστος:
α. να βελτιώνει το προτεινόμενο πρόγραμμα για την εκτέλεση της προμήθειας σε
περίπτωση που ευρεθεί μη ικανοποιητικό, και να υποβάλλει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το
αναθεωρημένο πρόγραμμα προς έγκριση και
β. να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα, σε περίπτωση καθυστέρησης της προόδου της εκτέλεσης
της Σύμβασης Προμήθειας την εξασφάλιση της συμμόρφωσης του με τους Όρους της
Παράδοσης.
21.3 Αν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης συμβεί περιστατικό ανωτέρας βίας που
θα έχει επίδραση στην τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (και
ιδιαίτερα στην εμπρόθεσμη τήρηση των υπόψη υποχρεώσεων) ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει
να τηρήσει τα αναφερόμενα στο Άρθρο 10 (Ανωτέρα Βία) του παρόντος προκειμένου η
ΕΤΑΙΡΕΙΑ να προβεί (ύστερα από εξέταση των σχετικών στοιχείων) στην παράταση των
σχετικών συμβατικών προθεσμιών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα παρατείνει γραπτώς τους χρόνους
παράδοσης (ί) σε περιπτώσεις αναστολής σύμφωνα με το Άρθρο 6.0 του παρόντος (αλλά όχι
σε περίπτωση αναστολής ως αποτέλεσμα αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων εκ
μέρους του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή των Υποπρομηθευτών του) (ϋ) σε περιπτώσεις αλλαγών
σύμφωνα με το Άρθρο 13.0 του παρόντος (iii) και σε περίπτωση οποιαδήποτε
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καθυστέρησης ή κωλύματος στην εκτέλεση της Προμήθειας, που προέρχονται άμεσα από
πράξεις ή παραλείψεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
21.4 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα παραδώσει τα αντικείμενα της Προμήθειας στον τόπο
παράδοσης σύμφωνα με τους όρους παράδοσης που καθορίζονται στο συμφωνητικό
σύμβασης προμήθειας.
21.5 Τα τυποποιημένα εμπορικά και τεχνικά έγγραφα, περιλαμβανομένων των σχεδίων και
προδιαγραφών θα είναι στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 22
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Η διαχείριση Συμβάσεων γίνεται από την Διεύθυνση Προμηθειών και κατά περίπτωση από
τον αιτούντα ή τρίτον κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Προμηθειών και εγκρίσεως του
Διευθύνοντος Συμβούλου. Ο υπεύθυνος διαχείρισης της σύμβασης θα ορίζεται σε ειδικό
υπηρεσιακό σημείωμα το οποίο θα συνοδεύει το κείμενο της σύμβασης.
Η έναρξη της διαχείρισης ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης ή από την
ενεργοποίηση της.
Περιλαμβάνει:
Την παρακολούθηση συμβατικών όρων δηλαδή τον έλεγχο των γενικών και ειδικών όρων
της Σύμβασης κατά την εκτέλεση της.
Την Οικονομική παρακολούθηση, δηλαδή τον έλεγχο των οικονομικών όρων της Σύμβασης
και τη διαδικασία των πληρωμών.
Την παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος και τον έλεγχο της προόδου των υπηρεσιών παραδόσεων.
Επίσης ο Διαχειριστής ελέγχει τις εξουσιοδοτήσεις για τις αναγκαίες εγκρίσεις σε
περιπτώσεις υπερβάσεων ή τροποποιήσεις των όρων της Σύμβασης (πχ. νέες εργασίες,
υπέρβαση ποσοτήτων, υπέρβαση χρόνων κλπ.) σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό
Προμηθειών και τις σχετικές συμπληρωματικές αποφάσεις της εταιρείας.
Με το πέρας των υπηρεσιών/παράδοσης υλικών ορίζεται επιτροπή για το κλείσιμο της
σύμβασης από τον κατακυρούντα τον διαγωνισμό και συντάσσεται Αναφορά για τη
περάτωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Προμηθευτή (Close - out Report).

Άρθρο 23
ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΙ
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23.1 Οι κατασκευαστές των προς προμήθεια υλικών η/και οι κατασκευαστές των σχετικών
πρώτων υλών πρέπει να είναι πιστοποιημένοι όπως στην εκάστοτε Σύμβαση ορίζεται.
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ με δική του δαπάνη και φροντίδα θα πραγματοποιήσει δοκιμές και
ελέγχους στην Προμήθεια και τις Πρώτες Ύλες αυτής, όπως απαιτείται στην Σύμβαση και θα
παρέχει έγκαιρα στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ τα κατάλληλα πιστοποιητικά για τις πρώτες ύλες και τα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ και άλλα έγγραφα και αναφορές σχετικά με αυτά αμέσως μόλις είναι
διαθέσιμα.
Πλήρη αντίγραφα των ανωτέρω θα υπάρχουν διαθέσιμα στα γραφεία του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
όταν και όπου πραγματοποιείται επιθεώρηση από τους επιθεωρητές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
23.2 Αν, κατά την γνώμη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, υπάρχουν αμφιβολίες για την ποιότητα της
Προμήθειας ή μέρους της ή για την αξιοπιστία των δοκιμών ή ελέγχων ή κάποιου
πιστοποιητικού, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να
επαναλάβει τις δοκιμές ή ελέγχους κατά τις απαιτήσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ παρουσία του, χωρίς
πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
23.3 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα έχει το δικαίωμα σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την εκτέλεση της
προμήθειας ή μέρους αυτής μετά από προηγούμενη ειδοποίηση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σχετικά
με τον προγραμματισμό της παραγωγής του αντικειμένου της Σύμβασης, να επιθεωρήσει
και να ελέγξει την πρόοδο της εκτέλεσης, τις μεθόδους κατασκευής, τα υλικά και το
εργατικό δυναμικό που διατίθεται για την παραγωγή της προμήθειας ή των συστατικών της
ή πρώτων υλών της, στις εγκαταστάσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή/και του υποπρομηθευτή και
να παραστεί στις δοκιμές και ελέγχους που αναφέρονται στις παραγράφους 23.1 και 23.2
του παρόντος ή και να διενεργήσει ποιοτικό έλεγχο της παραγωγής δια του
εξουσιοδοτημένου επιθεωρητή του.
23.4 Για τον σκοπό της επιθεώρησης που αναφέρεται στην παράγραφο 23.3 ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ! θα παρέχει στους επιθεωρητές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ελεύθερη πρόσβαση στις
εγκαταστάσεις και τα εργαστήρια του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και των υποπρομηθευτών και την
απαιτούμενη βοήθεια και μέσα, χωρίς επιβάρυνση για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έτσι ώστε οι
Επιθεωρητές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ να διενεργούν τις επιθεωρήσεις και να παρίστανται στις
δοκιμές και ελέγχους.
23.5 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα ασκεί τα δικαιώματα επιθεώρησης που αναφέρονται στην παράγραφο
23.3 του παρόντος, μέσω του δικού του προσωπικού ή/και μέσω επιθεωρητών τρίτων
μερών, κατεπιλογήν της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Στην δεύτερη περίπτωση το όνομα του γραφείου
επιθεώρησης θα γνωστοποιηθεί γραπτώς στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Στο παρόν
κείμενο νοούνται ως επιθεωρητές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ τόσο το αρμόδιο προσωπικό του όσο και το
προσωπικό του τρίτου μέρους που θα έχει εξουσιοδοτήσει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την άσκηση
ελέγχων/επιθεωρήσεων.
23.6 Χωρίς να περιορίζονται τα δικαιώματα επιθεώρησης από αυτή την παράγραφο, η
Προμήθεια και κάθε ξεχωριστό τμήμα της θα υπόκεινται σε τελικό έλεγχο και
παρακολούθηση της τελικής δοκιμής από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την ολοκλήρωση της
κατασκευής και πριν την συσκευασία των υλικών. Για τον σκοπό αυτό ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα
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ειδοποιήσει γραπτώς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ τουλάχιστον (6) έξι εργάσιμες ημέρες προτού η
Προμήθεια ή τμήματα αυτής είναι έτοιμα για τελική επιθεώρηση,
αναφέροντας τον αριθμό της Σύμβασης, το όνομα και την τοποθεσία του εργαστηρίου και
τα είδη της Προμήθειας που είναι έτοιμα για επιθεώρηση. Αν στους όρους της Σύμβασης
προδιορίζονται ρητώς ενδιάμεσες επιθεωρήσεις, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα ειδοποιήσει γραπτώς
την ΕΤΑΙΡΕΙΑ τουλάχιστον έξι εργάσιμες ημέρες πριν, δίνοντας του τις λεπτομέρειες που
προαναφέρθηκαν, σχετικά με την ετοιμότητα των ειδών της Προμήθειας για ενδιάμεσες
επιθεωρήσεις.
23.7 Οι επιθεωρητές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ θα έχουν το δικαίωμα να απορρίψουν ολικώς ή μερικώς
την Προμήθεια, αν η Προμήθεια ή μέρος αυτής δεν συμφωνεί προς τους όρους της
Σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα ειδοποιήσει αμέσως τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για
τους λόγους της απόρριψης και ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα προβεί αμέσως σε διορθωτικές
ενέργειες.
23.8 Οι όποιες άδειες, εγκρίσεις, απαλλαγές σχετικά με τις επιθεωρήσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, και
την παρακολούθηση των δοκιμών από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 23 δεν
απαλλάσσουν τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ από τις ευθύνες και εγγυήσεις του σύμφωνα με την
Παραγγελία ούτε θα θεωρηθούν ως αποδοχή της Προμήθειας ή μέρους αυτής.

Άρθρο 24
ΥΠΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
24.1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα μπορεί, μετά από έγκριση στις ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ να αναθέσει σε αξιόπιστο
υποπρομηθευτή την κατασκευή τμημάτων στις Προμήθειας. Στο συμβόλαιο υποπρομήθειας
θα περιλαμβάνονται οι όροι, ώστε να επιτρέπεται η επιθεώρηση των τμημάτων στις
Προμήθειας που έχουν ανατεθεί στον Υποπρομηθευτή στις εγκαταστάσεις του υπό τους
ίδιους όρους που περιλαμβάνονται ανωτέρω στην παράγραφο 2.0.
24.2 Προκειμένου να εγκριθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ η ανάθεση κατασκευής σε
υποπρομηθευτή, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πρέπει να γνωρίσει προηγουμένως γραπτώς στην
ΕΤΑΙΡΕΙΑ τις ακόλουθες πληροφορίες:
(ί) τα μέρη της Προμήθειας που προτίθεται να αναθέσει
(ιι) το όνομα του υποπρομηθευτή
(iii) τον τόπο των εγκαταστάσεων του
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα είναι αποκλειστικά και πλήρως υπεύθυνος για κάθε τμήμα της
Προμήθειας που εκτελείται από τον Υποπρομηθευτή του.

Άρθρο 25
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ΣΧΕΔΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
25.1 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα παράσχει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ όλα τα απαραίτητα έγγραφα και
οδηγίες για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των υλικών της Προμήθειας.
25.2 Όλα τα σχέδια και έγγραφα που θα παρασχεθούν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και οι πληροφορίες που περιέχονται σ` αυτά θα χρησιμοποιηθούν από τον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και τους υποπρομηθευτές του αποκλειστικά για σκοπούς που σχετίζονται με
την Προμήθεια.
25.3 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα χορηγεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το πλήρες και ελεύθερο δικαίωμα να
χρησιμοποιείτο σχέδια και έγγραφα που του χορήγησε σε εφαρμογή της Σύμβασης για
σκοπούς που σχετίζονται με τον σχεδιασμό την εγκατάσταση και την λειτουργία και
συντήρηση των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.

Άρθρο 26
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
Αναφορικά με την προμήθεια ή οποιοδήποτε μέρος αυτής, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος σε περίπτωση που εγερθεί θέμα από τρίτον (δικαστική διένεξη,
απαίτηση κλπ.) παραβίασης μέσω της Προμήθειας (ή της σχετικής με αυτήν σύμβασης)
δικαίωμα του ευρεσιτεχνίας ή άλλου δικαιώματος (π.χ. εμπορικό σήμα, κυριότητα,
τεχνογνωσία κλπ.) θα υπερασπιστεί την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αν κατηγορηθεί για τα παραπάνω και θα
αναλάβει να πληρώσει όλες τις ζημιές και έξοδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ περιλαμβανομένης της
αμοιβής δικηγόρου κλπ σχετικά με τα ανωτέρω.
Αν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεωθεί να μην χρησιμοποιήσει την Προμήθεια ή το μέρος της που
αναφέρεται στην παράβαση, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα παράσχει με δικά του έξοδα το δικαίωμα
συνέχισης της χρήσης του μέρους αυτού από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή θα τροποποιήσει ή
αντικαταστήσει την Προμήθεια ή μέρος αυτής με δική του δαπάνη έτσι ώστε να μην
υφίσταται παράβαση και θα πληρώσει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ κάθε ζημιά του (θετική ή αποθετική)
όπως π.χ. έξοδα για αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και επανεγκατάσταση που σχετίζονται
με τα ανωτέρω.

Άρθρο 27
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα έχει σε κάθε στιγμή το δικαίωμα να αποφασίζει την αναστολή της εκτέλεσης
της Προμήθειας ή μέρους αυτής. Τούτο θα το γνωρίσει γραπτώς στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ο
οποίος υποχρεούται να συμμορφωθεί χωρίς καθυστέρηση στην απόφαση αυτή της
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
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Εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και αθέτησης των συμβατικών
υποχρεώσεων του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και των υποπρομηθευτών του, τα δικαιολογού-μενα
έξοδα, στα οποία θα υποβληθεί ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ λόγω της αναστολής της Προμήθειας από
την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα υποβληθούν προς έλεγχο και έγκριση από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στην
ΕΤΑΙΡΕΙΑ εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από της
γνωστοποίησης της αναστολής στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
Σε όποια έκταση η απαίτηση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ εγκριθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα καταβληθεί
στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ το σχετικό ποσόν. Για τυχόν διαφωνία θα ισχύσει το Άρθρο 40 του
παρόντος.

Άρθρο 28
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
28.1 Εκτός από την καταγγελία της Σύμβασης για αθέτηση υποχρεώσεων του
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (Άρθρο 30) και τη λήξη λόγω ανωτέρας βίας (Άρθρα 31.2 και 31.3) η
ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να καταγγέλλει την Σύμβαση ολικά ή μερικά για λόγους που τον
αφορούν, κατόπιν γραπτής σχετικής ειδοποίησης προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Επί τη παραλαβή
τέτοιας ειδοποίησης ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα διακόψει αμέσως την εκτέλεση του
καταγγελθέντος τμήματος της Προμήθειας και θα φροντίσει ώστε να κάνουν το ίδιο και οι
υποπρομηθευτές του και θα συνεχίσει με επιμέλεια την εκτέλεση του μη καταγγελθέντος
τμήματος της Προμήθειας, αν υπάρχει.
28.2 Σε περίπτωση ολικής ή μερικής καταγγελίας σύμφωνα με το Άρθρο 28.1 του παρόντος,
και αναφορικά με το καταγγελθεν τμήμα της Προμήθειας θα ισχύσουν οι εξής όροι:
α. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα καταβάλει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ την αξία των παραληφθεισών ποσοτήτων
της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ όπως αυτή θα προκύψει με βάση τις τιμές μονάδας της Σύμβασης.
β. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να παραδώσει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε όποια έκταση ζητηθεί
από αυτόν, τα έτοιμα υλικά της Προμήθειας που βρίσκονται στις αποθήκες του κατά την
στιγμή της καταγγελίας της σύμβασης, καταβαλόμενης στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ της συμβατικής
τιμής αυτών.
γ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα εκτελέσει όλες τις οδηγίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αναφορικά με την
καταγγελία, στις οποίες περιλαμβάνονται χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, η πώληση
ακατέργαστων υλών ή του μερικώς κατασκευασμένου ή ολοκληρωμένου τμήματος της
Προμήθειας καθώς και αναφορικά με την ακύρωση των δεσμεύσεων του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ με
τους Υποπρομηθευτές του που σχετίζονται με το καταγγελθεν τμήμα της Προμήθειας,
δεδομένου ότι οι όροι πώλησης τέτοιων ειδών και καταγγελίας τέτοιων δεσμεύσεων θα
υπόκεινται σε προηγούμενη γραπτή έγκριση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και
δ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα καταβάλει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (ανάλογα με την περίπτωση)
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δ1) Τα ποσά που θα προκύψουν από τις παραγράφους 28.2.α και 28.2.β ανωτέρω
δ2) Τις τεκμηριωμένες εύλογες επιβαρύνσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ εκ των δεσμεύσεων με
τους Υποπρομηθευτές του και
δ3) Τις τεκμηριωμένες εύλογες δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση των οδηγιών
της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σύμφωνα με την παράγραφο 28.2 γ ανωτέρω, αλλά κατόπιν αφαιρέσεως:
- όλων των πληρωμών που έχουν ήδη γίνει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ αναφορικά με το
καταγγελθεν τμήμα της Προμήθειας
- των εισπράξεων εκ των πωλήσεων ακατέργαστων υλών ή μερικώς κατασκευασμένου ή
ολοκληρωμένου μέρους του ακυρωθέντος τμήματος της προμήθειας σύμφωνα με το 28.2 γ
ανωτέρω.
Οι οποιασδήποτε φύσεως απαιτήσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ως συνέπεια της καταγγελίας της
υπόψη καταγγελίας θα πρέπει να γνωστοποιηθούν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ εντός ανατρεπτικής
προθεσμίας δύο (2) μηνών από της γνωστοποίησης της καταγγελίας στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
28.3 Σε περίπτωση μερικής καταγγελίας σύμφωνα με την παράγραφο 28.1 του παρόντος
και αναφορικά με το μη καταγγελθέν τμήμα της προμήθειας θα μειωθεί ανάλογα το
συμβατικό τμήμα και κατά τα λοιπά θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι όροι της Σύμβασης.
28.4 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ συμφωνεί ότι δεν θα εγείρει απαιτήσεις αποζημιώσεων
οποιαδήποτε φύσεως, εκτός αυτών που αναφέρονται ρητώς στην παράγραφο 28.2 του
παρόντος και ότι η πληρωμή στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ του ποσού που προκύπτει από την
εφαρμογή των όρων της παραγράφου 28.2 του παρόντος θα απαλλάσσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ από
τις όποιες υποχρεώσεις του έναντι του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (και των υποπρομηθευτών)
αναφορικά με το ακυρωθέν τμήμα της Προμήθειας.

Άρθρο 29
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
29.1 Αν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ διαπιστωθούν πραγματικά ελαττώματα
ή ελλείψεις στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, και γενικά κατασκευή ελαττωματική ή αντίθετη προς τους
όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ειδοποιεί εγγράφως τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να προβεί στις
απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες για την άρση του ελαττώματος ή στις απαιτούμενες
ενέργειες αντικατάστασης, τάσσοντας του εύλογη προθεσμία για το σκοπό αυτό. Αν ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν συμμορφωθεί και δεν άρει το ελάττωμα εντός της ταχθείσας
προθεσμίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται είτε να προβεί ο ίδιος ή να αναθέσει σε τρίτο να προβεί
στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες με ευθύνη και δαπάνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ είτε να
καταγγείλει τη ΣΥΜΒΑΣΗ ή μέρος αυτής, με τις προβλεπόμενες συνέπειες από τη ΣΥΜΒΑΣΗ
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ή και από το νόμο λόγω υπαίτιας παράβασης των όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ από τον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
29.2 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα υποχρεούται σε κάθε περίπτωση σε αποκατάσταση κάθε ζημίας
που υπέστη η ΕΤΑΙΡΕΙΑ από την αντισυμβατική συμπεριφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Ενδεικτικά
(και όχι περιοριστικά) υποχρεούται να καλύψει όλες τις δαπάνες αντικατάστασης υλικού,
επανατοποθέτησης, εργασιών και καθυστέρησης. Αν το ελαττωματικό τμήμα της
Προμήθειας έχει ενσωματωθεί στην εγκατάσταση ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ευθύνεται για όλες τις
δαπάνες επανεγκατάστασης και οποιαδήποτε ζημία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προκύψει εκ του λόγου
αυτού.

Άρθρο 30
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
30.1 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής διά γραπτής
κοινοποίησης στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ εάν:
α. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν συμμορφωθεί με τους όρους της Σύμβασης και δεν προβεί
επιμελώς στην όποια απαιτούμενη διορθωτική ενέργεια εντός δέκα (10) ημερολογιακών
ημερών από της σχετικής εγγράφου ειδοποίησης του από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Στην άνω έγγραφη
ειδοποίηση θα αναφέρεται ρητώς η απαιτούμενη διορθωτική ενέργεια του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
και ότι η μη συμμόρφωση του προς τις υποδείξεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ θα έχει σαν συνέπεια την
Καταγγελία (μερική ή ολική) της Σύμβασης
β. Αν αναληφθεί από οποιαδήποτε Αρχή έχουσα δικαιοδοσία να κινήσει διαδικασία για την
διάλυση της Επιχείρησης (Εταιρία ή Κοινοπραξία κλπ.) του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή για την
αναστολή των λειτουργιών της ή
γ. Αν υπάρχει απόφαση για την διάλυση της Επιχείρησης (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή Κοινοπραξία κλπ.) του
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κηρυχθεί σε πτώχευση ή γίνει αναξι-όχρεος ή κάνει μια
γενική μεταβίβαση προς όφελος των πιστωτών του ή παραδεχθεί γραπτώς την ανικανότητα
του να πληρώσει εμπρόθεσμα τα χρέη του, ή
δ. Διοριστεί διαχειριστής προς όφελος των κατόχων αποδείξεων οφειλής ή άλλων πιστωτών
του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ διακόψει την εκτέλεση της Προμήθειας.
30.2 Σε περίπτωση ολικής ή μερικής καταγγελίας της Σύμβασης σύμφωνα με την
παράγραφο 30.1 του παρόντος άρθρου και χωρίς η ΕΤΑΙΡΕΙΑ να παραιτείται οποιουδήποτε
δικαιώματος κατά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα δικαιούται να πάρει στην κατοχή του
τα έτοιμα υλικά της Σύμβασης και να αναθέσει σε τρίτο την κατασκευή των υπολοίπων
υλικών. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα επιβαρυνθεί για την διαφορά δαπανών για την ολοκλήρωση
της Προμήθειας, όπως και για το σύνολο των ζημιών που υπέστη η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνεπεία της
αντι-συμβατικής συμπεριφοράς του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
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30.3 Σε περίπτωση μερικής ακύρωσης σύμφωνα με την παράγραφο 30.1 του παρόντος και
αναφορικά με το μη ακυρωθέν τμήμα της Προμήθειας θα ισχύσουν τα ακόλουθα:
α. Οι όροι της Σύμβασης θα παραμείνουν εν ισχύ για το μη καταγγελθέν τμήμα της
Προμήθειας και
β. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει χρήματα από οποιοδήποτε ποσό που
οφείλει ή θα οφείλει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ μέχρι του συνολικού ποσού που θα προκύψει από
την εφαρμογή των όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
30.4 Στην περίπτωση μερικής ή ολικής καταγγελίας της Σύμβασης εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
για λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 30.1 του παρόντος άρθρου και, γενικά, για
λόγους που βαρύνουν τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ απαλλάσσει αυτομάτως την
ΕΤΑΙΡΕΙΑ από οποιαδήποτε ευθύνη του (της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) για την υπ` όψιν καταγγελία.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας της ΣΥΜΒΑΣΗΣ θα δικαιούται:
α. να καταπέσει υπέρ αυτού εν όλο ή εν μέρει, σαν πρόσθετη ποινική ρήτρα η Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και τυχόν άλλες Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης
που προβλέπονται από τους όρους των Τευχών της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Σε περίπτωση κατάπτωσης
μέρους ή όλου του ποσού της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
υποχρεούται να εκδόσει άλλη εγγυητική επιστολή διαρκείας ισχύος όπως της αρχικής.
β. να επιβάλει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ όποια άλλη ποινή ή/και να εγείρει κατν αυτού όποια
άλλη απαίτηση (π.χ. για άμεσες ζημιές κλπ) που προβλέπονται από ή το επιτρέπουν τα
κείμενα των Τευχών του Διαγωνισμού ή ο Ελληνικός Νόμος.
30.5 Αν υπάρξουν Υποπρομηθευτές (σύμφωνα με το Άρθρο 24 παραπάνω) η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα
έχει το δικαίωμα μερικής ή ολικής καταγγελίας της Σύμβασης όταν περιπτώσεις που
αναφέρονται παραπάνω στην παράγραφο 30.1 αφορούν σε Υποπρομηθευτή.

Άρθρο 31
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
31.1 Συμφωνείται ρητώς ότι τυχόν περιστατικά Ανωτέρας Βίας που επηρεάζουν την
εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ γίνονται δεκτά μόνο ως λόγοι καθυστέρησης εκτέλεσης της και δεν
δίνουν το δικαίωμα σε κανένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη να εγείρουν οποιαδήποτε
απαίτηση αποζημιώσεως τους από το άλλο ΜΕΡΟΣ.
31.2 Δια του όρου Ανωτέρα Βία νοείται το περιστατικό στο οποίο το Συμβαλλόμενο Μέρος
περί του οποίου πρόκειται, δεν μπορούσε λογικά να το προβλέψει, να το προλάβει ή/και να
το εμποδίσει, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά θεομηνιών, πράξεων δημοσίου εχθρού,
πολέμων, εχθροπραξιών, επιδρομών, εξέγερσης, δολιοφθοράς, ανταρσίας, τρομοκρατικών
πράξεων, πυρκαγιών, ή εκρήξεων, που δεν οφείλονται σε ενέργεια ή αμέλεια του, κατά
περίπτωση, Συμβαλλόμενου Μέρους, απεργίες που ανακοινώνονται νόμιμα στο Εθνικό ή
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Περιφερειακό Πρόγραμμα από νόμιμα οργανωμένα συνδικάτα ή άλλα γεγονότα που δεν
επιτρέπουν την εργασία και τα οποία, παρά την άσκηση ευλόγου επιμέλειας και φροντίδας,
το προαναφερθέν Συμβαλλόμενο ΜΕΡΟΣ αδυνατεί να αποτρέψει ή να προλάβει, αλλά μόνο
αν τέτοια γεγονότα καθιστούν πραγματικά αδύνατη (προσωρινά ή οριστικά) την εκτέλεση
της Σύμβασης, σε όποιο μέρος και έκταση αφορά το υπ` όψιν Συμβαλλόμενο ΜΕΡΟΣ.
31.3 Σε περίπτωση που το Συμβαλλόμενο Μέρος επικαλείται Ανωτέρα Βία, η απόδειξη
αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου το επικαλούμενο αυτόν.
Το Συμβαλλόμενο Μέρος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται το πολύ μέσα σε δέκα
(10) ημερολογιακές ημέρες ή άλλη μικρότερη προθεσμία που μπορεί να ορίζεται στην
διακήρυξη ή στην Σύμβαση, από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την
επικαλούμενη από αυτόν Ανωτέρα Βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να αποστείλει στο
έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Με το πέρας του γεγονότος Ανωτέρας Βίας και εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών
(από αυτό το πέρας) ο επικαλούμενος Ανωτέρα Βία θα θέσει υπ` όψιν του ετέρου Μέρους
όλα τα αναγκαία στοιχεία προκειμένου να συμφωνηθεί η τυχόν αναγκαία παράταση του
χρόνου εκτέλεσης της Σύμβασης.
Σε περίπτωση που ο επικαλούμενος την Ανωτέρα Βία μέσα στις ανωτέρω προθεσμίες δεν
αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία
στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη Ανωτέρας Βίας.
31.4 Καμία αποζημίωση ή αναπροσαρμογή του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ δε μπορεί να
απαιτηθεί από κανένα συμβαλλόμενο μέρος σε περίπτωση Ανωτέρας Βίας.
31.5 Καμία καθυστέρηση ή αδυναμία για την εκτέλεση από κάποιο από τα Συμβαλλόμενα
Μέρη των υποχρεώσεων του δεν μπορεί να συνιστά υπερημερία ή να αποτελέσει λόγο για
απαίτηση αποζημίωσης λόγω απώλειας των προβλεπομένων κερδών ή παράτασης της
καθυστέρησης ή της αδυναμίας τήρησης των όρων της Σύμβασης, κλπ, εφ` όσον αυτά
προκαλούνται από Ανωτέρα Βία.
31.6 Κατά το διάστημα που διαρκεί η Ανωτέρα Βία ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να
λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ελαχιστοποίηση τυχόν ζημιών στα υλικά της
Προμήθειας.
31.7 Αν ένα γεγονός ανωτέρας βίας διαρκέσει περισσότερο από τρεις (3) μήνες τότε τα
Συμβαλλόμενα Μέρη πρέπει να προσπαθήσουν να λύσουν το πρόβλημα. Αν δεν βρεθεί
καμία λύση εντός ενός (1) μηνός από την παρέλευση του τριμήνου, τότε καθένα από τα
Μέρη έχει δικαίωμα να θέσει τέλος στην ΣΥΜΒΑΣΗ με έγγραφη ειδοποίηση στο άλλο
Μέρος. Σε περίπτωση τέτοιας διακοπής ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πρέπει να πληρωθεί μόνο για τα
υλικά της Προμήθειας που θα έχουν παραδοθεί μέχρι την ημερομηνία διακοπής χωρίς
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση κατά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Ορίζεται εξάλλου ρητώς ότι δεν αποτελεί Ανωτέρα Βία κανένα συμβάν όπως εντολή ή
απόφαση από οποιαδήποτε Αρχή, απόφαση δικαστηρίου ή κάποιο άλλο συμβάν που έχει
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σαν αποτέλεσμα την διακοπή ή την καθυστέρηση της εκτέλεσης της Σύμβασης, αλλά
οφείλεται στο γεγονός ότι ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν έχει συμμορφωθεί με τους Νόμους ή τους
κανονισμούς σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης και των εν γένει επαγγελματικών
δραστηριοτήτων.

Άρθρο 32
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ποιοτική Παραλαβή
32.1 Κατά την ποιοτική παραλαβή του υλικού πρέπει να διαπιστώνεται ότι το
παραλαμβανόμενο υλικό πληροί τις καθοριζόμενες στη Σύμβαση ή στην Παραγγελία
τεχνικές απαιτήσεις και γενικά ότι είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές
της Σύμβασης. Ο σχετικός έλεγχος μπορεί να είναι δειγματοληπτικός ή και 100%. Μπορεί να
είναι οπτικός ή να περιλαμβάνει μετρήσεις, αναλύσεις και άλλους εργαστηριακούς
ελέγχους που καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες μπορεί να καθορίζουν
και το "αποδεκτό ποσοστό απόρριψης". Οι δαπάνες ποιοτικών ελέγχων, οι χώροι φύλαξης
τυχόν δειγμάτων κλπ. συναφή θέματα θα ρυθμίζονται από σχετικές διαδικασίες της
Σύμβασης / Παραγγελίας.
32.2 Στην περίπτωση που ο προμηθευτής έχει την ευθύνη της μεταφοράς του υλικού μέχρι
της αποθήκες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, τότε κατά την άφιξη του υλικού στο σημείο προορισμού θα
γίνεται έλεγχος για τυχόν βλάβη ή άλλη φθορά κατά τη μεταφορά του. Ο ποιοτικός έλεγχος
είναι υποχρεωτικός, εκτός αν προβλέπεται στη Διακήρυξη και καθορίζεται στη Σύμβαση ή
την Παραγγελία να αντικατασταθεί από πιστοποιητικά δοκιμών ή και να μη γίνει καθόλου.
32.3 Η καταρχήν αποδοχή του υλικού από τον εκπρόσωπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, έστω και μετά
από έλεγχο, δεν απαλλάσσει τον Προμηθευτή από την υποχρέωση παράδοσης του υλικού
σύμφωνα με τους όρους της Παραγγελίας/ Σύμβασης. Τα Αρμόδια Τμήματα είναι υπεύθυνα
για την ποιοτική παραλαβή και για την παρακολούθηση της διαδικασίας του ελέγχου ώστε
να διαπιστωθεί αν το παραλαμβανόμενο υλικό ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές
που περιλαμβάνει η αντίστοιχη παραγγελία. Για το σκοπό αυτό συνεργάζονται με την Δ/νση
Προμηθειών και ενδεχόμενα άλλα τμήματα.
Ποσοτική Παραλαβή
32.4 Η ποσοτική παραλαβή των υλικών και του εξοπλισμού γίνεται κατά την εισαγωγή τους
στις αποθήκες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Τα Αρμόδια Τμήματα, εκδίδουν δελτίο εισαγωγής με το οποίο
πιστοποιείται η ποσοτική παραλαβή και ενημερώνουν τη Διεύθυνση Προμηθειών και το
Λογιστήριο για διαφορές μεταξύ τιμής, τιμολογίου και Παραγγελίας πριν εξοφληθεί το
τιμολόγιο. Με ειδικές διαδικασίες θα ρυθμίζεται η ποσοτική παραλαβή υλικών χύμα κλπ.
που δεν εισάγονται στους χώρους αποθηκών.
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32.5 Τα Αρμόδια Τμήματα ειδοποιούν το Ενδιαφερόμε νο Τμήμα για την άφιξη των υλικών.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα ολοκληρώνεται εφόσον δεν υπάρχουν προβλήματα
σχετικά με διαχειριστικά έγγραφα, ειδικές δοκιμές ή χρονοβόρες επιθεωρήσεις κ.α. εντός
μηνός από την άφιξη του υλικού, ώστε να διευκολύνεται η ενδεχόμενη διαδικασία
διεκδίκησης αποζημίωσης.
32.6 Για διευκόλυνση και επισημοποίηση τυχόν διαφοράς μεταξύ Παραγγελίας Παραλαβής, συντάσσεται φύλλο αποσυσκευασίας από το Αρμόδιο Τμήμα.
32.7 Ειδικότερα η παραλαβή των Υλικών και Υπηρεσιών του Κλάδου Ειδικών και Μεγάλων
`Εργων θα καθορίζεται με απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου.

Άρθρο 33
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Οι πληρωμές στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ θα γίνονται ως εξής:
α. Η πληρωμή του ποσοστού της αξίας κάθε παραλαβής, όπως τούτο καθορίζεται στην
εκάστοτε σύμβαση γίνεται έναντι σχετικού τιμολογίου που θα πρέπει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ να
υποβάλει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την παραλαβή των υλικών και κάθε
άλλου δικαιολογητικού απαραίτητο για αυτή την πληρωμή, μέσα σε σαράντα πέντε (45)
ημερολογιακές ημέρες από την παράδοση των συμβατικών υλικών και την υποβολή στην
ΕΤΑΙΡΕΙΑ των σχετικών πιστοποιητικών επιθεώρησης, δοκιμών των υλικών κλπ. σύμφωνα
με τις σχετικές απαιτήσεις της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι σε κάθε τιμολόγιο θα πρέπει να
αναγράφεται ο αριθμός της Σύμβασης / Παραγγελίας και οτιδήποτε άλλο στοιχείο που θα
καθορίζει η εκάστοτε σύμβαση, ενώ αντίγραφα των τιμολογίων συνοδευόμενα από
κατάλληλα υπογεγραμμένα από τον προμηθευτή Δελτία Αποστολής, και Πρωτόκολλα
παράδοσης / παραλαβής τα οποία θα αφορούν τα υλικά του εν λόγω τιμολογίου, θα πρέπει
να υποβάλλονται στην Αρμόδια Υπηρεσία όπως καθορίζεται στη σύμβαση.
β. Το υπόλοιπο ποσοστό της συνολικής αξίας της σύμβασης πληρώνεται μέσα σε ενενήντα
(90) ημερολογιακές ημέρες μετά την ικανοποιητική ολοκλήρωση της παράδοσης όλων των
παραγγελθέντων υλικών και υπό την προϋπόθεση ότι ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έχει παραδώσει
στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το βιβλίο Επιθεώρησης (DATA BOOK) και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.
Τυχόν καθυστερήσεις πληρωμών που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, σε
καμία περίπτωση δεν δημιουργούν σε βάρος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ οποιασδήποτε απαιτήσεις.

Άρθρο 34
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ
Εκτός αν υπάρχει συγκεκριμένη διαφορετική αναφορά στην Σύμβαση, το τίμημα που
αναφέρεται στην Σύμβαση είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε αύξηση ως συνέπεια
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αλλαγής στο κόστος των υλικών, των εργατικών ή άλλων εξόδων στα οποία υποβάλλεται ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ για την εκτέλεση της Προμήθειας, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί κατά την
διάρκεια της περιόδου εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένων παρατάσεων λόγω ανωτέρας
βίας. Σε κάθε περίπτωση ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ εγγυάται την ακρίβεια των υπολογισμών του
Τιμήματος σύμφωνα με το άρθρο 696 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δια
του παρόντος παραιτείται αμετάκλητα και άνευ όρων από τα όποια σχετικά δικαιώματα, και
ιδιαίτερα από εκείνα που απορρέουν εκ των άρθρων 388 και 697
του ελληνικού αστικού κώδικα.

Άρθρο 35
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
Απαγορεύεται ρητά στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να εκχωρήσει την Σύμβαση ή μέρος αυτής, ούτε
οποιοδήποτε από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις εξ αυτής, περιλαμβανομένης της
πιστώσεως για χρήματα οφειλόμενα ή που θα γίνουν οφειλόμενα σε αυτόν, σύμφωνα με
τους όρους της Σύμβασης σε τρίτα πρόσωπα χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Άρθρο 36
ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την εκτέλεση της Προμήθειας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα έχει το δικαίωμα
να ζητήσει γραπτώς από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, να κάνει αλλαγές, της Προμήθειας (εδώ
καλούνται Αλλαγές) και ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ συμφωνεί να συμμορφωθεί με τις οδηγίες αυτές
της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αναπροσαρμοζόμενου αντιστοίχως του συμβατικού τμήματος με βάση τις
συμβατικές τιμές μονάδος και του χρόνου, αναλογικά, με βάση την αρχική προσφορά του
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
Η έγκριση των Αλλαγών και των μεταβολών του συμβατικού τιμήματος καθώς και του
χρονοδιαγράμματος γίνεται από τα αρμόδια όργανα κατακύρωσης, ανάλογα με το τελικά
διαμορφούμενο συνολικό ποσό σύμφωνα με τα κλιμάκια του παρόντος Κανονισμού. Η
αλλαγή δεν μπορεί να συνεπάγεται επαύξηση του συμβατικού τιμήματος μεγαλύτερης του
30%.
Στη περίπτωση αλλαγής (επέκτασης) μόνο του χρονοδιαγράμματος την έγκριση δίνει το
αρμόδιο όργανο που κατακυρώνει τη Προμήθεια.
Οι παραπάνω προβλέψεις αναφορικά με το δικαίωμα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για αλλαγές καθώς και
το ανώτατο όριο των αλλαγών αυτών ορίζονται ρητώς στις οικείες Διακηρύξεις
Διαγωνισμών.
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Άρθρο 37
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
37.1 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα υπόκειται σε ποινική ρήτρα για καθυστέρηση στην παράδοση, η
οποία συνίσταται στο ένα τοις εκατό (1%) της συνολικής συμβατικής αξίας της αντίστοιχης
τμηματικής εισαγωγής στην οποία περιλαμβάνεται το καθυστερούμενο υλικό ανά πλήρη
εβδομάδα καθυστέρησης, και μέχρι δέκα τοις εκατό (10%), κατά το μέγιστο, του συνολικού
συμβατικού τιμήματος, ανεξάρτητα από το εάν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υφίσταται ή όχι οποιεσδήποτε
ζημίες ή απώλεια ως αποτέλεσμα αυτής της καθυστέρησης.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται πέραν της ως άνω ποινικής ρήτρας να ζητήσει και την αποκατάσταση
των ζημιών που υπέστη λόγω της καθυστέρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση.
37.2 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει χρήματα από οποιοδήποτε ποσό
οφείλει ή θα οφείλει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ μέχρις ότου εξοφληθεί η συνολική οφειλή του
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ από ποινικές ρήτρες.

Άρθρο 38
ΕΓΓΥΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
38.1 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δηλώνει και ΕΓΓΥΑΤΑΙ με την ΣΥΜΒΑΣΗ οτι η προμήθεια και οι
πρώτες ύλες θα είναι εντελώς άθικτα και καινούργια, με την καλύτερη ποιότητα, σε
απόλυτη συμφωνία με τα χαρακτηριστικά, τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που
αναφέρονται στην Σύμβαση και χωρίς κεκρυμμένα ή άλλα ελαττώματα ή ελαττωματική
τεχνική εργασία.
38.2 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα είναι υπεύθυνος για την ταχύτερη δυνατή άρση των όποιων
ατελειών ή ελλείψεων στην Προμήθεια που προέρχονται από ελαττωματικό σχεδιασμό,
υλικά, προγραμματισμό, τεχνική εργασία ή από άλλες πράξεις ή παραλείψεις του
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ που θα γίνουν αντιληπτές σε οποιαδήποτε στιγμή πριν από την εκπνοή της
περιόδου εγγύησης που αναφέρεται κατωτέρω. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στη
Σύμβαση, η περίοδος εγγύησης θα εκπνεύσει είκοσι τέσσερις (24) μήνες μετά την
πραγματική ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των υλικών της Προμήθειας στις
εγκαταστάσεις όπου θα ενσωματωθεί η Προμήθεια ή τριάντα έξη (36) μήνες από την
ημερομηνία που θα έχουν παραδοθεί τα υλικά της Προμήθειας στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με
τους όρους που αναφέρονται στην Σύμβαση, οποιοδήποτε από τα δύο γίνει νωρίτερα.
38.3 Αν εκδηλωθεί ατέλεια, έλλειψη ή ελάττωμα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα ενημερώσει τον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ αναφέροντας γραπτώς το είδος της ατέλειας, έλλειψης ή ελαττώματος.
38.4 Αν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αντικαταστήσει, επισκευάσει ή τροποποιήσει κάποιο μέρος της
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Προμήθειας, μια νέα εγγυητική περίοδος ιδίας διαρκείας με την αρχική θα ισχύσει για το
μέρος της Προμήθειας που αντικαταστάθηκε, επισκευάστηκε ή τροποποιήθηκε, από την
πραγματική ημερομηνία θέσης σε λειτουργία ή παράδοση (ανάλογα με την περίσταση) του
αντικατασταθέντος, επισκευασθέντος ή τροποποιηθέντος μέρους της Προμήθειας.
38.5 Αν κάποιο ελάττωμα, βλάβη, ατέλειες κλπ δεν διορθωθεί αμέσως από τον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να προβεί σε διορθωτική ενέργεια που θα γίνει από τον
ίδιο ή από άλλους, με ευθύνη και δαπάνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, χωρίς επιζήμια επίπτωση σε
άλλα δικαιώματα που μπορεί να έχει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έναντι του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ αναφορικά με
την αδυναμία του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να άρει το υπ` όψιν ελάττωμα, βλάβη, ατέλεια κλπ. Αν η
έλλειψη ή το ελάττωμα στην Προμήθεια είναι τέτοια που να δυσχεραίνει ή εμποδίζει ή
καθιστά επισφαλή ή ακατάλληλη τη λειτουργία των εγκαταστάσεων ή μέρους αυτών όπου
πρόκειται να ενσωματωθεί η Προμήθεια, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα έχει το δικαίωμα (ύστερα από
γραπτή κοινοποίηση στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) να αναλάβει η ίδια ή άλλος, τον οποίο θα
επιλέξει, την επανορθωτική εργασία που απαιτείται για την διόρθωση των ατελειών ή
ελλείψεων υπό την ευθύνη του. Τα έξοδα στα οποία θα υποβληθεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε σχέση με
την εκτέλεση της επανορθωτικής εργασίας σύμφωνα με την παράγραφο αυτή θα
καταβληθούν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή θα παρακρατηθούν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ
εκ των χρημάτων που οφείλει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή θα καλυφθούν με οποιοδήποτε άλλο
νόμιμο τρόπο κατά την κρίση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (κατάπτωση εγγυητικών επιστολών, κλπ.)
38.6 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν φέρει πέρα των αναφερομένων παραπάνω, άλλες ευθύνες
αναφορικά με τα εν λόγω ελαττώματα, βλάβες, κ.τλ. εκτός των περιπτώσεων κατάφωρης
αμέλειας, σκόπιμων πράξεων ή απάτης εκ μέρους του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
38.7 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ μπορεί, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες, να ζητήσει να αναλάβει
με δαπάνες του ο ίδιος τις εργασίες αποκατάστασης ή αντικατάστασης που θα
πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Αν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν συμφωνήσει με
μία τέτοια πρόταση, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα πραγματοποιήσει την εργασία αυτή χωρίς να
απαλλάσσει τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ από τις όποιες υποχρεώσεις του αναφορικά με την
εκτελούμενη εργασία. Οι δαπάνες στις οποίες θα υποβληθεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, καθώς και
οποιαδήποτε άλλη σχετική οικονομική απαίτηση του, σε σχέση με την εκτέλεση της
εργασίας αποκατάστασης σύμφωνα με την παράγραφο αυτή θα καταβληθούν
στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ή θα παρακρατηθούν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ εκ των
χρημάτων που οφείλει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή θα καλυφθούν με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο
τρόπο κατά την κρίση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (κατάπτωση εγγυητικών επιστολών κλπ.).
38.8 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ εγγυάται την καλή εκτέλεση της Σύμβασης Προμήθειας σύμφωνα με
τους όρους που περιλαμβάνονται σν αυτήν. Κάθε παράλειψη ή αμέλεια τήρησης αυτών των
όρων εκ μέρους του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ θα επισύρει (εις βάρος του) τις συνέπειες που
προβλέπονται από τη Σύμβαση.

Άρθρο 39
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
39.1 Όλες οι εκατέρωθεν γνωστοποιήσεις μεταξύ των Μερών κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης της Σύμβασης και όλες οι οδηγίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σχετικά με αυτή, θα γίνονται
γραπτώς και θα αποστέλλονται στο ενδιαφερόμενο Μέρος στην διεύθυνση που
προσδιορίζεται στη Σύμβαση.
39.2 Οποιοδήποτε από τα δύο Μέρη θα έχει το δικαίωμα να αλλάξει τη διεύθυνση του,
γνωστοποιώντας τούτο προηγουμένως, εγγράφως στο άλλο Μέρος.
39.3 Η αλληλογραφία (γνωστοποιήσεις, κλπ.) σχετικά με θέματα της Σύμβασης θ`
αναφέρουν τον αριθμό της.

Άρθρο 40
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΑΝΤΙΔΙΚΙΕΣ
Η εκάστοτε Σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Για οποιαδήποτε διαφορά
διένεξη που μπορεί να προκύψει μεταξύ των μερών κατά την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ,
αρμόδια αποκλειστικά δικαστήρια για την επίλυση της διαφοράς ή διένεξης θα είναι τα
Δικαστήρια των Αθηνών (ΕΛΛΑΔΑ).

Άρθρο 41
ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δηλώνει ότι έχει εξετάσει όλα τα άρθρα και τους όρους της Σύμβασης και
έχει συμφωνήσει με καθένα από αυτά.

Άρθρο 42
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
42.1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οι κάτωθι όροι εφαρμόζονται για εργασίες, δραστηριότητες και υπηρεσίες που εκτελούνται
από της αντιπροσώπους ή / και το προσωπικό του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ της ορίζεται στην σχετική
εντολή εργασιών σε χώρους που ορίζει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με της όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ,
της σχετικής εντολής και των διατάξεων ασφαλείας και άλλων συνθηκών εν ισχύει σε
χώρους που ορίζει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
42.2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ επιβαρύνεται με την καταβολή οι οιουδήποτε φόρων, ασφαλιστικών
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συνδρομών, εισφορών και άλλων επιβαρύνσεων που δύναται να επιβληθούν στην χώρα της
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, για το προσωπικό ή/και τους αντιπροσώπους του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, για εργασίες
που αναφέρονται ανωτέρω.
42.3 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, να
ζητήσει την απομάκρυνση από τους προαναφερόμενους χώρους οιουδήποτε εκ των
αντιπροσώπων ή/και προσωπικού του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, οι οποίοι κατά την κρίση της
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ συμπεριφέρονται κατά απαράδεκτο τρόπο, επαγγελματικά ή προσωπικά, ή
καθιστούν ανεπαρκείς ή αμελείς ή ασυνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την
ΣΥΜΒΑΣΗ.
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έχει την υποχρέωση να απομακρύνει άμεσα από τους ως άνω χώρους, με
δικά του έξοδα, τους ως άνω αντιπροσώπους ή/και το προσωπικό του και να
αντικαταστήσει εντός 3 ημερών από την σχετική ειδοποίηση, με δικά του έξοδα, με άλλο
που δύναται να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σύμφωνα με την
ΣΥΜΒΑΣΗ.

Άρθρο 43
ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
43.1 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι υπεύθυνος και υποχρεούται να διαφυλάξει, υπερασπισθεί και
αποζημιώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ από και για κάθε ζημιά που θα υποστούν τα υλικά της
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ή άλλα υλικά που παρευρίσκονται καθώς της είναι υπεύθυνος να
υπερασπισθεί και να αποζημιώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και για ασθένεια, τραύματα ή θάνατο
προσώπων και φθορά περιουσίας που παρευρίσκονται, τόσον του προσωπικού ή/και
αντιπροσώπων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, του ίδιου του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, όσον και έναντι τρίτων και η
οποία ζημιά ήθελε προκληθεί από υπαιτιότητα του προσωπικού ή/και αντιπροσώπων του
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
Για την εξασφάλιση και πιστοποίηση των ανωτέρω, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ οφείλει να αποδείξει
εγγράφως, εντός 10 εργασίμων ημερών από την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ότι έχει συνάψει
ασφαλιστήριο συμβόλαιο με αξιόπιστο ασφαλιστικό οργανισμό προσκομίζοντας στην
ΕΤΑΙΡΕΙΑ το ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο περιέχει οπωσδήποτε και κάλυψη για
ασθένεια, τραύματα ή θάνατο προσώπων και για απώλεια ή/και φθορά σε υλικά, μέχρι
λήξης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και οριστικής απαλλαγής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από κάθε υποχρέωση του
έναντι του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
43.2 ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα διαφυλάξει, υπερασπισθεί και αποζημιώσει, με δικό του κόστος, την
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τους ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ που συμμετέχουν στο υπό εκτέλεση έργο, από κάθε
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ενέργεια, απαίτηση, απώλεια ή ζημιά που ήθελε προκληθεί από την μη πιστή εφαρμογή
των όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας και εν γένει των διατάξεων
εν ισχύει στους χώρους εργασίας, από το προσωπικό ή/και τους αντιπροσώπους του
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

Άρθρο 44
ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
α. Μια Σύμβαση θεωρείται περαιωμένη όταν έχει ολοκληρωθεί το αντικείμενο των
υπηρεσιών και έχουν αποδοθεί τα σχετικά έγγραφα μελέτες, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά
κλπ. αναλόγως της φύσης των υπηρεσιών, αν πρόκειται για Σύμβαση Υπηρεσιών. Σε
περίπτωση Σύμβασης Προμήθειας αν έχουν παραδοθεί όλα τα προς παράδοση υλικά και τα
σχετικά manual, πιστοποιητικά, φύλλα ελέγχου κλπ. Ο Διαχειριστής συντάσσει Αναφορά
(Close out Report) στην οποία περιλαμβάνονται σαφώς τα παρακάτω με αντίστοιχη
εισήγηση του:
- Η διαπίστωση ότι ο Σύμβουλος / Προμηθευτής εκπλήρωσε ή όχι τις συμβατικές του
υποχρεώσεις (ποσοτικές, ποιοτικές, χρονικές κλ.π),
- Υπηρεσίες που τυχόν έχουν συντελεσθεί κατ` απόκλιση από τις αρχικές συμβατικές
υποχρεώσεις ή τις μετέπειτα εγκρίσεις,
- Η διαπίστωση ότι οι υπηρεσίες/υλικά που είναι προσφέρθηκαν είναι σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της σύμβασης,
- Ο έλεγχος τήρησης των συμβατικών προθεσμιών. Η πιο πάνω Αναφορά θα συνοδεύεται
και από:
- Τελικό Λογαριασμό
- Επιστολή Αποδέσμευσης
- Οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο από τον Διαχειριστή της σύμβασης.
Κατόπιν μεταβιβάζει την πιο πάνω Αναφορά με τα συνημμένα της και με αντίγραφο
Σύμβασης στον Διευθυντή του, ο οποίος με γνωμάτευση του τα υποβάλει στην Διεύθυνση
Δραστηριοτήτων του για περαιτέρω ενέργειες.
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δραστηριοτήτων μεριμνά για τη σύσταση επιτροπής
περάτωσης εφόσον το τελικό κόστος της Σύμβασης αντιστοιχεί στο κλιμάκιο 4, 5 ή 6. Για τις
Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών και Υλικών τελικού κόστους που αντιστοιχεί έως και
κλιμάκιο 3 δεν απαιτείται επιτροπή και τις εκθέσεις περάτωσης της διαχείρισης τις εγκρίνει
ο Αρμόδιος Διευθυντής.
Τα παραπάνω ποσά δύνανται να τροποποιούνται με Απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου. Η επιτροπή περάτωσης εφ` όσον υπάρχει προβαίνει στη διενέργεια των
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αναγκαίων ελέγχων και εισηγείται επί του κλεισίματος ή όχι της Σύμβασης. Για κάθε θέμα
προς διευκρίνιση που ήθελε προκύψει, ο διαχειριστής είναι στη διάθεση της Επιτροπής.
β. Ειδικότερα η επιτροπή αποφαίνεται επί των παρακάτω θεμάτων:
β.1 Παραλαβή (ποσοτική, ποιοτική, χρονική, οικονομική, εμπορική, τεχνική κλπ.) των
παρασχεθεισών υπηρεσιών ή παραδοθέντων υλικών, των παραδοτέων εγγράφων και
εργασιών κλπ.
β.2`Ελεγχος των αποκλίσεων από τις αρχικές συμβατικές υποχρεώσεις ή και από τις
μετέπειτα εγκρίσεις (αποκλίσεις ποσοτικές, ποιοτικές, χρονικές, νομικές, οικονομικές,
εμπορικές, τεχνικές κλπ.)
β.3 Καταγραφή των αποκλίσεων από τις συμβατικές υποχρεώσεις (ελλείψεις, ατέλειες,
ελαττώματα, κακή ποιότητα, καθυστερήσεις, κλπ) και ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των
επιπτώσεων και των συνεπειών αυτών των αποκλίσεων.
β.4 Οικονομικός έλεγχος της σύμβασης δηλαδή Αρχικό συμβατικό τίμημα και τελικό τίμημα
Εντολές πρόσθετων Υπηρεσιών κλπ
Προκαταβολές
Εγγυητικές Επιστολές
Εκτίμηση του κόστους των αποκλίσεων αν υπάρχουν, καθώς και του κόστους των
συνεπειών και των επιπτώσεων των αποκλίσεων αυτών
Ποινικές ρήτρες (Προτείνεται το ύψος των ποινικών ρητρών εφ` όσον και όπως στην
Σύμβαση προβλέπονται). Διεκδικήσεις και απαιτήσεις αμφοτέρων των μερών (καταγραφή
και τεκμηριωμένη κοστολόγηση των εκατέρωθεν διεκδικήσεων και απαιτήσεων),
σχολιασμός της κάθε μίας διεκδίκησης, έλεγχος της ορθής κοστολόγησης.
Μετά τους απαραίτητους ελέγχους η Επιτροπή συντάσσει το Πρωτόκολλο Περάτωσης που
θα περιλαμβάνει τις αναφορές στα θέματα της προηγούμενης παραγράφου β, καθώς
επίσης και την τελική της πρόταση για την Περάτωση της Σύμβασης και υπογράφεται από τα
μέλη της και από τον διαχειριστή και επιβλέποντα αν υπάρχει.
Η έγκριση του Πρωτοκόλλου αποφασίζεται από:
• Τον Αρμόδιο Διευθυντή Δραστηριοτήτων για Συμβάσεις με δαπάνη έως 1.000.000 ευρώ.
• Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για Συμβάσεις με δαπάνη μεγαλύτερη από 1.000.001 ευρώ.
Τα παραπάνω ποσά δύνανται να τροποποιούνται με Απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου.
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Η Διεύθυνση που διαχειρίσθηκε την Σύμβαση, αφού λάβει την εγκριτική απόφαση μεριμνά
για την έκδοση του Πιστοποιητικού Περάτωσης και την επιστροφή των Εγγυητικών
Επιστολών στον αντισυμβαλλόμενο.

Άρθρο 45
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
45.1 Ο Διευθύνων Σύμβουλος για προμήθειες όλης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μέχρι και του 4ου
κλιμακίου μπορεί να παρέμβει σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας προμήθειας και να
αποφασίσει την επανάληψη της διαδικασίας ή την ακύρωση της προμήθειας. Ομοίως για το
5ο κλιμάκιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος κατόπιν Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
45.2 Όλες οι δαπάνες της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων θα εγκρίνονται από τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο ο οποίος δύναται να κατανέμει ποσά για τη διαχείριση τους σε
υπηρεσιακές μονάδες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
45.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έχει το δικαίωμα να κατακυρώσει ή όχι ένα
διαγωνισμό ή να τον ακυρώσει ή να αποφασίσει άλλη διαδικασία από την καθοριζόμενη
στον παρόντα Κανονισμό.
45.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται σε περίπτωση εταιρικών μεταβολών στην
οργανωτική δομή της Εταιρίας να προσαρμόζει με Απόφαση του που εγκρίνεται από τον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τα άρθρα του παρόντος
Κανονισμού στην νέα εταιρική δομή και σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης με
αιτιολογημένη Απόφαση του που εγκρίνεται ομοίως από τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να επιφέρει Τροποποιήσεις σε αυτά για ορισμένο χρόνο
εφόσον απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρίας, όπως εκάστοτε ορίζονται από
το νόμο και το καταστατικό της.

Άρθρο 46
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που θα ορίζεται με Απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου.

ΜΕΡΟΣ Γ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
I. Επωνυμία, διεύθυνση, τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και fax
της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
2. Είδος της σύμβασης (προμήθειες ή υπηρεσίες) περιγραφή αυτών και προϋπολογισμός
3. Τόπος παράδοσης, εκτέλεσης ή παροχής της υπηρεσίας.
4. Για τις συμβάσεις προμηθειών:
Είδος και ποσότητα των προς παράδοση υλικών.
Πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα των προμηθευτών να υποβάλουν προσφορά για
μέρος ή/και το σύνολο των αιτουμένων ειδών.
5. Για τις συμβάσεις υπηρεσιών:
• Είδος και ποσότητα των προς παράδοση υπηρεσιών.
• Διευκρίνιση κατά πόσον τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και τα
επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των
υπηρεσιών.
• Διευκρίνιση κατά πόσον οι παρέχοντες υπηρεσίες μπορούν να υποβάλουν προσφορά για
μέρος των ζητουμένων υπηρεσιών.
6. Επιτρεπόμενη υποβολή εναλλακτικής (ών) προσφοράς (ών).
7. Προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης ή διάρκεια της σύμβασης υπηρεσιών και, η δυνατόν,
προθεσμία έναρξης.
8. Διεύθυνση στην οποίαν μπορούν να ζητηθούν η συγγραφή υποχρεώσεων και τα
συμπληρωματικά έγγραφα. Κατά περίπτωση, αναφορά του ύψους και του τρόπου
καταβολής του ποσού που απαιτείται ως αντίτιμο των προαναφερομένων εγγράφων.
9. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών. Διεύθυνση στην
οποίαν πρέπει να διαβιβασθούν. Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν.
10. Κατά περίπτωση, πρόσωπα που επιτρέπεται να παραστούν στην αποσφράγιση των
προσφορών. Ημερομηνία, ώρα και τόπος της αποσφράγισης.
II. Κατά περίπτωση, απαιτούμενες εγγυήσεις και λοιπές ασφάλειες.
12. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά των σχετικών
κανονιστικών διατάξεων.
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13. Κατά περίπτωση, νομικός τύπος τον οποίον θα πρέπει να περιβληθεί μία κοινοπραξία
προμηθευτών ή παρεχόντων υπηρεσίες, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση.
14. Ελάχιστοι όροι οικονομικού ή τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληροί ο
προμηθευτής ή ο παρέχων τις υπηρεσίες στον οποίον ανατίθεται η σύμβαση.
15. Χρονικό διάστημα κατά το οποίον ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του.
16. Κριτήρια για την ανάθεση της σύμβασης. Τα κριτήρια, εκτός από εκείνο της
χαμηλότερης προσφοράς, αναφέρονται, εφόσον δεν περιέχονται στη συγγραφή
υποχρεώσεων.
17. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β`
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Επωνυμία, διεύθυνση, τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και fax
της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
2. Είδος της σύμβασης (προμήθειες ή υπηρεσίες) περιγραφή αυτών και προϋπολογισμός.
3. Τόπος παράδοσης, εκτέλεσης ή παροχής της υπηρεσίας.
4. Για τις συμβάσεις προμηθειών:
• Είδος και ποσότητα των προς παράδοση υλικών.
• Πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα των προμηθευτών να υποβάλουν προσφορά για
μέρος ή/και το σύνολο των αιτουμένων ειδών.
5. Για τις συμβάσεις υπηρεσιών:
• Είδος και ποσότητα των προς παράδοση υπηρεσιών.
• Διευκρίνιση κατά πόσον τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και τα
επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των
υπηρεσιών.
• Διευκρίνιση κατά πόσον οι παρέχοντες υπηρεσίες μπορούν να υποβάλουν προσφορά για
μέρος των ζητουμένων υπηρεσιών.
6. Επιτρεπόμενη υποβολή εναλλακτικής (ών) προσφοράς (ών).
7. Προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης ή διάρκεια της σύμβασης υπηρεσιών και, η δυνατόν,
προθεσμία έναρξης.
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8. Διεύθυνση στην οποίαν μπορούν να ζητηθούν η συγγραφή υποχρεώσεων και τα
συμπληρωματικά έγγραφα.
Κατά περίπτωση, αναφορά του ύψους και του τρόπου καταβολής του ποσού που
απαιτείται ως αντίτιμο των προαναφερομένων εγγράφων.
9. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών. Διεύθυνση στην
οποίαν πρέπει να διαβιβασθούν. Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν.
10. Κατά περίπτωση, πρόσωπα που επιτρέπεται να παραστούν στην αποσφράγιση των
προσφορών. Ημερομηνία, ώρα και τόπος της αποσφράγισης.
11. Κατά περίπτωση, απαιτούμενες εγγυήσεις και λοιπές ασφάλειες.
12. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά των σχετικών
κανονιστικών διατάξεων.
13. Κατά περίπτωση, νομικός τύπος τον οποίον θα πρέπει να περιβληθεί μία κοινοπραξία
προμηθευτών ή παρεχόντων υπηρεσίες, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση.
14. Ελάχιστοι όροι οικονομικού ή τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληροί ο
προμηθευτής ή ο παρέχων τις υπηρεσίες στον οποίον ανατίθεται η σύμβαση.
15. Χρονικό διάστημα κατά το οποίον ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του.
16. Κριτήρια για την ανάθεση της σύμβασης. Τα κριτήρια, εκτός από εκείνο της
χαμηλότερης προσφοράς, αναφέρονται, εφόσον δεν περιέχονται στη συγγραφή
υποχρεώσεων.
17. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ1
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ!
Διαπραγματεύσεις με διαγωνιζόμενους προμηθευτές γίνονται από το όργανο κατακύρωσης
ή από εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο ή από την υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό,
μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις και σύμφωνα με εσωτερικές ρυθμίσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
1. Με το μειοδότη ή με τους μειοδότες σε περίπτωση ισοτιμίας ή ισοδυναμίας της
προσφοράς τους.
Σε περίπτωση ισοτιμίας ή ισοδυναμίας προσφορών, η ανάθεση γίνεται είτε με κατανομή της
προμήθειας μεταξύ των ισότιμων ή ισοδύναμων προμηθευτών είτε μετά από κλήρωση, η
οποία διενεργείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών με την παρουσία των
ενδιαφερόμενων προμηθευτών εφόσον το επιθυμούν.
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2. Με τους άλλους διαγωνιζόμενους, κατά τη σειρά μειοδοσίας, μόνο αν ο μειοδότης
ανακαλέσει την προσφορά του ή αρνηθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.
3. Με τους διαγωνιζόμενους αν τούτο επιβάλλεται από ειδικούς και τεκμηριωμένους
λόγους, όπως ενδεικτικά και πάντως όχι περιοριστικά, είναι:
1. Εξυπηρέτηση των γενικότερων συμφερόντων της.
2. Η ύπαρξη συνθηκών στην αγορά, που τείνουν να οδηγήσουν σε μονοπωλιακή
διάρθρωση της.
4. Μετά την κατακύρωση διαγωνισμού και εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν υπογραφεί ή
εφόσον καταγγελθεί ή λυθεί η σύμβαση με τον επιλεγέντα προμηθευτή, τότε μπορεί να
γίνονται διαπραγματεύσεις, με εντολή του οργάνου κατακύρωσης, με άλλους
διαγωνιζόμενους, κατά σειρά μειοδοσίας και εφόσον ισχύουν ή δέχονται να ισχύουν οι
προσφορές τους. Οι διαπραγματεύσεις αυτές μπορούν να διεξαχθούν εφόσον συνεχίζουν
να υφίστανται οι συνθήκες που εξυπηρετεί ο διαγωνισμός και το επιβάλλει το συμφέρον
της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και πάντως όχι πέραν ενός ευλόγου διαστήματος από την ημέρα που έπρεπε
να υπογραφεί η σύμβαση ή από την ημέρα της καταγγελίας ή λύσης αυτής.
5. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι διαπραγματεύσεις δεν αποβλέπουν στη δημιουργία
διακρίσεων μεταξύ των διαγωνιζόμενων ή νόθευση του ανταγωνισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η διαδικασία σύναψης συμβάσεων προμηθειών με διαπραγματεύσεις, με ένα ή
περισσότερους προμηθευτές, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης αποτελεί εξαιρετική
διαδικασία και δύναται να εφαρμοστεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Αν και έγινε διαγωνισμός, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή όλες οι προσφορές που
υποβλήθηκαν, κρίθηκαν τεχνικά "μη αποδεκτές" ή ασύμφορες. Βασική προϋπόθεση είναι
ότι οι βασικοί όροι της διακήρυξης δεν μεταβάλλονται ουσιωδώς.
β. Για υλικά και παροχές υπηρεσιών από εξειδικευμένους Οίκους / Συμβούλους που
κατασκευάζονται ή διατίθενται ή παρέχονται κατά αποκλειστικότητα ή έχουν ιδιάζουσα
καταλληλότητα ή που για λόγους τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς κατασκευάζονται ή διατίθενται
μόνο από ορισμένο προμηθευτή, και λόγους ομοιομορφίας με ήδη υπάρχοντα υλικά.
γ. Για υλικά που κατασκευάζονται ή προορίζονται αποκλειστικά για σκοπούς ερευνών,
πειραμάτων, πρότυπης εφαρμογής ή για δοκιμαστική χρήση.
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δ. Για υλικά για τα οποία η αλλαγή της πηγής προμήθειας θα υποχρέωνε το ΔΕΣΦΑ να
προμηθευτεί υλικά με διαφορετικά χαρακτηριστικά, που θα ήταν μη συμβατά με τα
υπάρχοντα ή θα προκαλούσαν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες στη λειτουργία και
συντήρηση των εγκαταστάσεων της.
ε. Για υλικά που έχουν χρηματιστηριακή τιμή ή που η νομοθεσία αποκλείει τη διενέργεια
διαγωνισμού ή που η προμήθεια τους χαρακτηρίζεται απόρρητη ή σχετίζεται με ουσιώδη
συμφέροντα ασφαλείας του Κράτους.
στ. Σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτες καταστάσεις ή σε
περιπτώσεις έκτακτης κατεπείγουσας ανάγκης, κατά τις οποίες η έλλειψη υλικών, εφοδίων
ή εξοπλισμών είναι δυνατόν να προκαλέσει ατυχήματα ή καταστροφές ή σημαντικές ζημίες
ή ασύμφορη ακινητοποίηση των εγκαταστάσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και δεν υφίστανται χρονικά
περιθώρια για την διενέργεια ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
1. Επωνυμία, διεύθυνση, τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και fax
της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
2. Σκοπός της κατάρτισης των πινάκων προμηθευτών (περιγραφή των προϊόντων ή των
υπηρεσιών που θα αποτελέσουν αντικείμενο προμηθειών μέσω του πίνακα).
3. Όροι που θα πρέπει να πληρούν οι προμηθευτές για την ένταξη τους στον πίνακα
προμηθευτών και μέθοδοι σύμφωνα με τις οποίες θα ελεγχθεί η τήρηση των
προϋποθέσεων αυτών.
4. Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύουν οι πίνακες προμηθευτών και διατυπώσεις για την
ανανέωση τους.
5. Ενδεχομένως άλλα στοιχεία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

1

0 - 500

2

501 - 20.000

ΕΓΚΡΙΣΗ
Αρμόδιος Δ/ντής
Αρμόδιος Διευθυντής και αρμόδιος
Διευθυντής Προμηθειών

3

20.001- 200.000

Αρμόδιος Διευθυντής Δραστηριοτήτων

4

200.001- 400.000

Δ/νων Σύμβουλος

5

400.001 - 1.000.000

Διευθύνων Σύμβουλος

6

1.000.001 και άνω

Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΙΝΑΚΑΣ 2α
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΔΑΠΑΝΩΝ
1
2

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

0- 500
501 - 20.000

Επιτροπή οριζόμενη από τον Αρμόδιο Δ/ντη
Δραστηριοτήτων

3

20.001- 200.000

Επιτροπή οριζόμενη από τον Αρμόδιο Δ/ντη
Δραστηριοτήτων

4

200.001- 400.000

Επιτροπή οριζόμενη από τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο

5

400.001 -1.000.000

Επιτροπή οριζόμενη από τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο

6

1.000.001 και άνω

Επιτροπή οριζόμενη από τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο

ΠΙΝΑΚΑΣ 2β
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
1

0 - 500

2

501 -20.000

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
-

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
-

Αρμόδιος Προϊστάμενος

Αρμόδιος Δ/ντής

Προμηθειών, Προϊστάμενος

Προμηθειών και

Αιτούσης Δ/σης ή άλλος από

Αρμόδιος Διευθυντής

την ίδια Δ/νση, Τρίτο Μέλος
οριζόμενο από τον Δ/ντή
Προμηθειών

3

20.001-200.000

Αρμόδιος Δ/ντής Προμηθειών,
Αρμόδιος Διευθυντής, Δ/ντής

Διευθυντής

εγκρίνοντα τη αίτηση

Δραστηριοτήτων

Προμηθειών)
200.001-400.000

Δραστηριοτήτων και

οριζόμενος από τον

(Εισηγητής Αρμόδιος Δ/ντης

4

Αρμόδιος Διευθυντής

οριζόμενος από το
Διευθύνοντα Σύμβουλο

Διευθυντής Δραστηριοτήτων

Διευθύνων Σύμβουλος

Αρμόδιας Δ/νσης Προμηθειών
Αρμόδιος Διευθυντής
Δραστηριοτήτων, ή στην
περίπτωση που τα ανωτέρω
πρόσωπα ταυτίζονται άλλος
Διευθυντής Δραστηριοτήτων
οριζόμενος από το
Διευθύνοντα Σύμβουλο.
5

400.001 -1.000.000

Διευθυντής Δραστηριοτήτων
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Αρμόδιας Δ/νσης Προμηθειών,
Αρμόδιος Διευθυντής
Δραστηριοτήτων, ή στην
περίπτωση που τα ανωτέρω
πρόσωπα ταυτίζονται άλλος
Διευθυντής Δραστηριοτήτων
οριζόμενος από το
Διευθύνοντα Σύμβουλο.

6

1.000.001 και άνω

Διευθυντής Δραστηριοτήτων

Διευθύνων Σύμβουλος

Αρμόδιας Δ/νσης Προμηθειών,
Αρμόδιος Διευθυντής
Δραστηριοτήτων, ή στην
περίπτωση που τα ανωτέρω
πρόσωπα ταυτίζονται άλλος
Διευθυντής Δραστηριοτήτων
οριζόμενος από το
Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΔΑΠΑΝΩΝ
1

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
0- 500

2

501 - 20.000

3

20.001-200.000

4

200.001-400.000

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αρμόδιος Προϊστάμενος Προμηθειών
Αρμόδιος Διευθυντής Προμηθειών
Αρμόδιος Διευθυντής Δραστηριοτήτων
Διευθύνων Σύμβουλος
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5

400.001 -1.000.000

Διευθύνων Σύμβουλος

6

1.000.001 και άνω

Διοικητικό Συμβούλιο

Σε περιπτώσεις αναθέσεων σύμφωνα με την διαδικασία διαπραγματεύσεων χωρίς
δημοσίευση προκήρυξης (Αρθρο 3 § 4 & Παράρτημα Γ2) η έγκριση κατακύρωσης δίδεται
από το όργανο που εγκρίνει προμήθεια κατηγορίας του αμέσως επομένου κλιμακίου, εκτός
των κλιμακίων 4 & 5 που η έγκριση δίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΔΑΠΑΝΩΝ
1

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
0- 500

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αρμόδιος Προϊστάμενος Προμηθειών

2

501 - 20.000

Αρμόδιος Διευθυντής Προμηθειών

3

20.001-200.000

Αρμόδιος Διευθυντής Δραστηριοτήτων

4

200.001-400.000

Αρμόδιος Διευθυντής Δραστηριοτήτων

5

400.001 -1.000.000

Διευθύνων Σύμβουλος

6

1.000.001 και άνω

Διευθύνων Σύμβουλος (εξουσιοδότηση)

Τις Συμβάσεις υπογράφουν οι κατακυρούντες τον Διαγωνισμό ή ως άλλως
ορίζεται κατά περίπτωση.
3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
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(3) της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Φ1/2/6488/40/2010 (Β 1990) «Κανονισμός Προμηθειών ΗΔΙΚΑ Α.Ε», το κείμενο της οποίας
είχε ως εξής:

«Υ.Α. Αριθμ. Φ1/2/6488/40 (ΦΕΚ Β΄ 1990/23.12.2010) Κύρωση του Κανονισμού
προμηθειών, ανάθεσης υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων της Ανώνυμης Εταιρείας
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. "Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.".
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΑΝΑΟΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.
(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.)"
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 1
Αντικείμενο του Κανονισμού
Αντικείμενο του Κανονισμού Προμηθειών αποτελεί ο καθορισμός των αρχών και η
ρύθμιση του νομικού πλαισίου προμηθειών, ανάθεσης και εκτέλεσης έργων και υπηρεσιών
της Εταιρείας με την επωνυμία "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Α.Ε." (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της.
Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής
Στις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών ανήκουν όλες οι δημοπρατήσεις προμηθειών,
αγαθών, έργων και υπηρεσιών που διενεργεί η Εταιρεία καθώς και οι συμβάσεις που
συνάπτονται από αυτήν. Στις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών ανήκει το σύνολο των
συμβαλλομένων με την Εταιρεία και των εμπλεκομένων με τις ανατεθείσες συμβάσεις
προσώπων και φορέων. Οι ως άνω δημοπρατήσεις εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος Κανονισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη που θα συνταχθεί,
συμπληρωματικά δε, δύναται να εφαρμόζονται και οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007
(Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου). Τα ως άνω ισχύουν για διαγωνισμούς που δεν
εμπίπτουν στα όρια εφαρμογής της Κοινοτικής Νομοθεσίας.
Κατ` εξαίρεση οι δημοπρατήσεις που εμπίπτουν στο Πεδίο Εφαρμογής της κοινοτικής
οδηγίας 2004/18/ΕΚ με τις τροποποιήσεις της, προς την οποία έγινε προσαρμογή της
ελληνικής νομοθεσίας με το Π.Δ. 60/2007 και γενικότερα δημοπρατήσεις που εντάσσονται
στο πεδίο ρυθμίσεων του κοινοτικού θεσμικού πλαισίου, εκτελούνται σύμφωνα με τις
ρυθμίσεις αυτές, συμπληρωματικά δε, και με τις διατάξεις του παρόντος.
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Προκειμένου περί μίσθωσης ή αγοράς ακινήτου η Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε. δύναται είτε να συνάπτει
για λογαριασμό της απ` ευθείας συμβάσεις με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σχετική
πρόβλεψη στο Επιχειρησιακό της σχέδιο είτε κατά την απόλυτη κρίση και επιλογή της να
παρέχει πληρεξουσιότητα στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου για την κατάρτιση και
σύναψη των συμβάσεων. Στην περίπτωση που η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. συνάπτει η ίδια τις
συμβάσεις της, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Ως προς τις
συμβάσεις έργων όπως προσδιορίζονται στις διατάξεις των § 2 και 3 του άρθρου 1 του Ν.
3669/2008 εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του παραρτήματος "Β".
Όσον αφορά τη μίσθωση ή αγορά υπηρεσιακού οχήματος η εταιρεία μπορεί να προσφύγει
στον φορέα της επιλογής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 3
Ορισμοί
Στον παρόντα Κανονισμό οι κατωτέρω αναφερόμενοι όροι θα έχουν την έννοια που
προβλέπεται στο παρόν άρθρο:
1. "Συμβάσεις" είναι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, οι οποίες συνάπτονται γραπτώς
μεταξύ ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων και της Εταιρείας και έχουν ως
αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών.
• "Συμβάσεις έργων" είναι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο είτε την εκτέλεση, είτε τη
μελέτη και την εκτέλεση εργασιών που αφορούν μία από τις δραστηριότητες που
αναφέρονται στο παράρτημα Ι του Π.Δ. 60/2007 ή ενός έργου, είτε ακόμη την
πραγματοποίηση ενός έργου το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εταιρείας. Ως
"έργο" νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών πολιτικού
μηχανικού που προορίζεται να πληροί μια οικονομική ή τεχνική λειτουργία.
• "Συμβάσεις προμηθειών" είναι συμβάσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη
χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση - πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς
προϊόντων.
Σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο την προμήθεια προϊόντων και ταυτόχρονα καλύπτει
εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, θεωρείται ως "σύμβαση προμηθειών", εφόσον η
αξία των αγαθών - προϊόντων υπερβαίνει την αξία των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται
στη σύμβαση.
• "Συμβάσεις υπηρεσιών" είναι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή των
υπηρεσιών που αναφέρονται στο παράρτημα II του Π.Δ. 60/2007.
Σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο προϊόντα και υπηρεσίες που αναφέρονται στο
παράρτημα II του Π.Δ. 60/2007 θεωρείται ως "σύμβαση υπηρεσιών", εφόσον η αξία αυτών
υπερβαίνει την αξία των προϊόντων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση.
Σύμβαση, που έχει ως αντικείμενο υπηρεσίες που αναφέρονται στο παράρτημα II του Π.Δ.
60/2007 και που δεν περιλαμβάνει δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του
146

830

Π.Δ. 60/2007 παρά μόνο σε σχέση με το κύριο αντικείμενο της σύμβασης, θεωρείται ως
"σύμβαση υπηρεσιών".
• "Ανάδοχος" ή "Προμηθευτής" είναι ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει
σύμβαση με την εταιρεία, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφεται στον
παρόντα Κανονισμό.
2. "Συμφωνία - πλαίσιο" είναι μία συμφωνία η οποία συνάπτεται μεταξύ της Εταιρείας και
ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων και αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που
διέπουν τις συμβάσεις οι οποίες πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης
περιόδου, ιδίως όσον αφορά στις τιμές και ενδεχομένως, τις προβλεπόμενες ποσότητες.
3. "Δυναμικό σύστημα αγορών" είναι μία ηλεκτρονική διαδικασία για αγορές τρέχουσας
χρήσης, της οποίας τα γενικά χαρακτηριστικά ικανοποιούν τις ανάγκες της Εταιρείας και
είναι περιορισμένη χρονικά και ανοικτή καθ` όλη τη διάρκεια της σε κάθε οικονομικό
φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια επιλογής και έχει υποβάλει ενδεικτική προσφορά
σύμφωνη προς τη συγγραφή υποχρεώσεων.
4. "Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός" είναι μία επαναληπτική διαδικασία που βασίζεται σε
έναν ηλεκτρονικό μηχανισμό παρουσίασης νέων, μειωμένων τιμών ή / και νέων αξιών,
όσον αφορά ορισμένα στοιχεία των προσφορών και η οποία διεξάγεται έπειτα από
προκαταρκτική και πλήρη αξιολόγηση των προσφορών, επιτρέποντας την ταξινόμηση τους
με βάση αυτόματες μεθόδους αξιολόγησης.
Συνεπώς, ορισμένες συμβάσεις υπηρεσιών που έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες
πνευματικού δημιουργού, όπως ο σχεδιασμός έργων, δεν μπορούν να αποτελέσουν
αντικείμενο ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.
5. "Ηλεκτρονικό μέσο" είναι ένα μέσο, που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό εξοπλισμό
επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης) και αποθήκευσης
δεδομένων, τα οποία εκπέμπονται, διακινούνται ή παραλαμβάνονται με ενσύρματη
μετάδοση, με ραδιοκύματα, με οπτικά ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα.
6. "Εργολήπτης" "προμηθευτής" και "πάροχος υπηρεσιών" είναι κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο ή κοινοπραξία / ένωση αυτών των προσώπων - οργανισμών, που προτίθεται να
λάβει μέρος σε συγκεκριμένο διαγωνισμό της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κανονισμού Προμηθειών. Ο όρος "Οικονομικός φορέας" καλύπτει ταυτόχρονα τις έννοιες
"Προμηθευτής" "Εργολήπτης" και "Πάροχος υπηρεσιών" και χρησιμοποιείται για λόγους
απλούστευσης του κειμένου. Ο "Οικονομικός φορέας" που έχει υποβάλει προσφορά
αναφέρεται ως "προσφέρων". Εκείνος που έχει ζητήσει να του αποσταλεί πρόσκληση
συμμετοχής σε διαδικασία κλειστή ή με διαπραγμάτευση ή σε ανταγωνιστικό διάλογο,
αναφέρεται ως "υποψήφιος".
7. α) "Ανοικτές διαδικασίες" είναι οι διαδικασίες στο πλαίσιο των οποίων κάθε
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά.
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β) "Κλειστές διαδικασίες" είναι οι διαδικασίες στις οποίες κάθε οικονομικός φορέας
μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει, αλλά μόνον οι οικονομικοί φορείς που έχουν
προσκληθεί από την Εταιρεία μπορούν να υποβάλλουν προσφορά.
γ) "Ανταγωνιστικός διάλογος" είναι η διαδικασία, στην οποία κάθε οικονομικός φορέας
μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει και που η Εταιρεία διεξάγει διάλογο με τους
υποψηφίους που έχουν γίνει δεκτοί, προκειμένου να βρεθούν μία ή περισσότερες λύσεις
που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της και βάσει της οποίας οι υποψήφιοι
που επελέγησαν καλούνται να υποβάλλουν προσφορά.
Για το σκοπό της προσφυγής στη διαδικασία του πρώτου εδαφίου, μια σύμβαση θεωρείται
"ιδιαίτερα πολύπλοκη", εφόσον η Εταιρεία δεν είναι αντικειμενικά σε θέση είτε να
καθορίσει, σύμφωνα με το άρθρο 16, τα τεχνικά μέσα, τα οποία θα μπορούσαν να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τους στόχους της είτε / και να προσδιορίσει τη νομική ή /
και τη χρηματοοικονομική οργάνωση ενός σχεδίου.
δ) "Διαδικασίες με διαπραγμάτευση" είναι οι διαδικασίες, στο πλαίσιο των οποίων η
Εταιρεία διαβουλεύεται με τους οικονομικούς φορείς της επιλογής της και
διαπραγματεύεται τους όρους της σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς.
ε) "Διαγωνισμοί μελετών" είναι οι διαδικασίες που επιτρέπουν στην Εταιρεία να
αποκτήσει, κυρίως στους τομείς της αρχιτεκτονικής, των έργων πολιτικού μηχανικού και της
επεξεργασίας δεδομένων, μια μελέτη ή ένα σχέδιο που επιλέγεται από κριτική επιτροπή
έπειτα από διαγωνισμό, με ή χωρίς την απονομή βραβείων.
8. "Ενδεικτική Προκήρυξη", είναι η δημόσια έγγραφη γνωστοποίηση των κύριων
χαρακτηριστικών των συμβάσεων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών που προτίθεται να
συνάψει η Εταιρεία κατά τους επόμενους δώδεκα μήνες. Η ανωτέρω γνωστοποίηση γίνεται
υποχρεωτικά στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αν η
προϋπολογιζόμενη αξία κατά κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών είναι μεγαλύτερη ή ίση
του οριζόμενου στο Π.Δ. 60/2007 ορίου ή κατά κατηγορία έργων είναι μεγαλύτερη ή ίση
του εκάστοτε οριζόμενου κατωτάτου ορίου και παράλληλα η Εταιρεία επιθυμεί να κάνει
χρήση μείωσης των προθεσμιών για την Παραλαβή των προσφορών που προβλέπονται από
την οδηγία 2004/18/ΕΚ όπως ισχύει κάθε φορά.
9. "Προκήρυξη", είναι η δημόσια έγγραφη ανακοίνωση ενός διαγωνισμού σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Στην περίπτωση της κλειστής διαδικασίας, η
προκήρυξη ταυτίζεται με την πρόσκληση για υποβολή αίτησης συμμετοχής.
10. "Διακήρυξη", είναι το σύνολο των εντύπων και δεσμευτικών εγγράφων της Εταιρείας
που περιλαμβάνουν αναλυτικά τις προδιαγραφές του διαγωνισμού για την ανάθεση
συγκεκριμένης προμήθειας έργου ή υπηρεσίας και ορίζουν επίσης, τους όρους και τις
προϋποθέσεις διεξαγωγής της διαδικασίας, συμμετοχής στο διαγωνισμό και σύναψης της
σχετικής σύμβασης.
11. "Αρμόδιο όργανο της Εταιρείας", είναι το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Διευθύνων
Σύμβουλος κατά τα προβλεπόμενα από το Ν. 3607/2007.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Άρθρο 4
Αποφάσεις διενέργειας διαγωνισμών
Οι αποφάσεις που αφορούν στην δημοπράτηση προμήθειας, έργου ή υπηρεσίας, όπως η
έγκριση της σκοπιμότητας δημοπράτησης, η επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης (με την
επιφύλαξη του άρθρου 5 του παρόντος Κανονισμού), η έγκριση της προκήρυξης και της
Διακήρυξης, η σύσταση επιτροπών, η τελική ανάθεση της δημοπρατούμενης σύμβασης
κλπ., λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν εισήγησης του
Διευθύνοντος Συμβούλου. Ειδικά ο Διευθύνων Σύμβουλος εγκρίνει προμήθειες αγαθών και
υπηρεσιών για ποσά για τα οποία απαιτείται η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού όπως
εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 περ. ζ του Καταστατικού της Εταιρείας.
Για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού μιας προμήθειας, υπηρεσίας ή έργου είναι
δυνατόν να συντάσσεται συνοπτικό Τεχνικό Δελτίο, το οποίο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον
την σκοπιμότητα, το γενικό αντικείμενο, τον χαρακτηρισμό της δημοπρατούμενης
σύμβασης ως προμήθειας, υπηρεσίας ή έργου, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό (χωρίς
Φ.Π.Α.), την επιλεγείσα διαδικασία ανάθεσης και την προβλεπόμενη διάρκεια της
σύμβασης.
Άρθρο 5
Διαδικασίες ανάθεσης, Είδη διαγωνισμών
Σκοπός της κάθε διαδικασίας ανάθεσης είναι η επιλογή και ανάδειξη του καταλληλότερου
αναδόχου για την άρτια και συμφέρουσα εκτέλεση της προμήθειας, υπηρεσίας ή έργου. Η
επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης γίνεται με τήρηση των όρων του παρόντος και με πλήρη
διασφάλιση διαδικασιών διαφάνειας.
Α. Για την ανάδειξη του κατάλληλου αναδόχου σε συμβάσεις α) προμηθειών και
υπηρεσιών, των οποίων ο προϋπολογισμός είναι ίσος ή ανώτερος των εκάστοτε οριζομένων
κατωτάτων ορίων β) έργων, των οποίων ο προϋπολογισμός είναι ίσος ή ανώτερος των
επίσης εκάστοτε οριζομένων κατωτάτων ορίων, επιλέγεται μία από τις ακόλουθες
διαδικασίες ανάθεσης:
• Ανοικτή διαδικασία
• Κλειστή διαδικασία
• Ανταγωνιστικός διάλογος περί συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών (άρθρο 23 Π.Δ.
60/2007 και άρθρο 29 οδηγίας 2004/18/ΕΚ).
• Διαδικασία με διαπραγμάτευση (όταν δικαιολογείται από τις σχετικές διατάξεις της
ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας):

149

833

• Με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού (άρθρο 24 Π.Δ. 60/2007 και άρθρο 30 οδηγίας
2004/18/ΕΚ) ή.
• χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού (άρθρο 25 Π.Δ. 60/2007 και άρθρο 31
οδηγίας 2004/18/ΕΚ).
• Διαγωνισμός Μελετών (άρθρα 58-66 Π.Δ. 60/2007 και άρθρα 66-75 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Τα ποσά αυτά ορίζονται ως όρια άνω των οποίων η Εταιρεία εφαρμόζει για κάθε
διαδικασία ανάθεσης τις διατάξεις της Κοινοτικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων
και με την προϋπόθεση ότι οι συμβάσεις εμπίπτουν κατά τα λοιπά στο Πεδίο Εφαρμογής
της νομοθεσίας αυτής. Τα όρια αυτά επανεξετάζονται και αναθεωρούνται σύμφωνα με την
Κοινοτική νομοθεσία, οπότε και εφαρμόζονται από την Εταιρεία ως αναπροσαρμοζόμενα.
Για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων τηρούνται τα αναφερόμενα στο
άρθρο 8 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 9 οδηγίας 2004/18/ΕΚ).
Β. Για την ανάδειξη του κατάλληλου αναδόχου στις λοιπές συμβάσεις επιλέγεται κατά
περίπτωση μία από τις ακόλουθες διαδικασίες ανάθεσης: (α) Ανοικτή διαδικασία (β)
Κλειστή διαδικασία (γ) Πρόχειρος διαγωνισμός (δ) Απ` ευθείας ανάθεση
α. Ο πρόχειρος διαγωνισμός διενεργείται για τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας αγαθών
η κατ` είδος ετήσια συνολική δαπάνη των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται
με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 2 § 12 περ. γ του Ν.
2286/1995 όπως κάθε φορά ισχύει και είτε δημοσιεύεται προκήρυξη στα πλαίσια της
οποίας καλείται να υποβάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος που πληροί τους όρους της,
είτε απευθύνεται πρόσκληση σε τρεις (3) τουλάχιστον οικονομικούς φορείς συναφείς με το
δημοπρατούμενο αντικείμενο.
β. Η "απευθείας ανάθεση" αποτελεί εξαιρετική διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας η
Εταιρεία, μετά από συνοπτική έρευνα αγοράς, αναθέτει απευθείας σε οικονομικό φορέα
της επιλογής της την εκτέλεση ορισμένης σύμβασης. Η διαδικασία αυτή μπορεί να
ακολουθηθεί εάν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2
παραγ. 13 του Ν. 2286/1995 κατ` αναλογία εφαρμοζόμενου.
Στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση και στο πνεύμα του εδαφίου VI της § 13
του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995 εντάσσεται η επέκταση εξοπλισμών πληροφορικής κατόπιν
διαπραγμάτευσης με τον αρχικό προμηθευτή, καθώς και συγκεκριμένων προϊόντων
Πληροφορικής που χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία για την εκτέλεση του σκοπού της
(όπως Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων).
Για τις προμήθειες αυτές, για τις οποίες ο προϋπολογισμός είναι ίσος ή κατώτερος των
εκάστοτε οριζομένων ορίων της απευθείας ανάθεσης, η Εταιρεία μπορεί να προσφύγει
στον οικονομικό φορέα της επιλογής της χωρίς την υποχρέωση να συνάψει σύμβαση
(αγορά με τιμολόγια).
Άρθρο 6
Διαγωνισμός Μελετών
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Σε περίπτωση δημοπράτησης μελέτης με το σύστημα του διαγωνισμού μελετών, η Εταιρεία
αποσκοπεί να εξασφαλίσει μελέτες ή σχέδια, κυρίως στους τομείς της ηλεκτρονικής
επεξεργασίας δεδομένων, της αρχιτεκτονικής καθώς και των έργων πολιτικού μηχανικού,
τα οποία επιλέγονται από Κριτική Επιτροπή με ή χωρίς την απονομή χρηματικών βραβείων,
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Διακήρυξη. Οταν απαιτείται από τους συμμετέχοντες
στον διαγωνισμό να διαθέτουν ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό προσόν, τουλάχιστον το
ένα τρίτο των μελών της Κριτικής Επιτροπής πρέπει να διαθέτει το ίδιο ή ισοδύναμο
προσόν. Ο Διαγωνισμός Μελετών μπορεί να απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους
που συγκεντρώνουν τα τυπικά προσόντα (ανοικτός) ή σε συγκεκριμένο αριθμό υποψηφίων
που προεπιλέγονται (κλειστός). Ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται να
συμμετάσχουν πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη εξασφάλισης πραγματικού
ανταγωνισμού, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από τρεις (3).
Για διαγωνισμούς μελετών στον τομέα των υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του άρθρου 59 του Π.Δ. 60/2007, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 58-66
του Π.Δ. 60/2007 (άρθρα 66 μέχρι 74 οδηγίας 2004/18/ΕΚ).
Για αναθέσεις και εκτελέσεις συμβάσεων εκπόνησης μελετών που εμπίπτουν στο Πεδίο
Εφαρμογής του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005 άρθρο 2) εφαρμόζονται οι διατάξεις του
παρόντος κανονισμού σε συνδυασμό με τις διατάξεις του παραρτήματος "Β".
Άρθρο 7
Υποχρεώσεις Δημοσιότητας
Η δημοπράτηση συμβάσεων σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό απαιτεί την τήρηση
ορισμένων διατυπώσεων δημοσιότητας, με σκοπό να δοθεί στους ενδιαφερόμενους η
δυνατότητα να έχουν επαρκή πληροφόρηση για τις δημοπρατούμενες προμήθειες,
υπηρεσίες ή έργα.
Ειδικότερα:
Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε δύο (2) τουλάχιστον
οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας. Σε περίπτωση που το δημοπρατούμενο
αντικείμενο αφορά στην επαρχία, η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται επιπλέον σε μία
τοπική εφημερίδα. Επίσης η προκήρυξη αποστέλλεται στα Επιμελητήρια και στον Ελληνικό
Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ).
Σε περίπτωση διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού με προκήρυξη, θα δημοσιεύεται σε μία
τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας.
Η ενδεικτική προκήρυξη και η προκήρυξη μπορούν επιπρόσθετα να δημοσιεύονται στο
διαδίκτυο.
Σε κάθε περίπτωση θα ακολουθούνται οι προβλεπόμενοι από την εκάστοτε νομοθεσία
κανόνες δημοσιότητας.
Για τις συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός είναι ίσος ή ανώτερος των εκάστοτε
οριζομένων ορίων εφαρμογής της Κοινοτικής Νομοθεσίας, απαιτείται η δημοσίευση
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προκήρυξης και στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τα
όσα ορίζονται στην ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων (άρθρα 30
και 31 Π.Δ. 60/2007 και άρθρα 35 και 36 οδηγίας 2004/18/ΕΚ).
Για τις συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός είναι ίσος ή ανώτερος των εκάστοτε
οριζομένων ορίων εφαρμογής της Κοινοτικής Νομοθεσίας, απαιτείται η δημοσίευση
ανακοίνωσης σύναψης της σύμβασης στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία περί
δημοσίων συμβάσεων.
Τα ποσά των κατωτάτων ορίων των δημοσιεύσεων επανεξετάζονται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ανά διετία και αναθεωρούνται εάν χρειασθεί σύμφωνα με την διαδικασία του
άρθρου 77 § 2 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
Άρθρο 8
Γενικές αρχές δημοσιότητας
Οι προκηρύξεις που αποστέλλονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
και τον ελληνικό τύπο συντάσσονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ισχύουσα
κοινοτική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Δεν πρέπει να δημοσιεύονται στον
ελληνικό τύπο πριν από την αποστολή τους στην υπηρεσία επισήμων εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Επίσης το κείμενο που δημοσιεύεται στον ελληνικό τύπο δεν
μπορεί να περιέχει πληροφορίες άλλες από εκείνες που έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και πρέπει να αναφέρει την ημερομηνία
αποστολής της προκήρυξης στην τελευταία.
Τα έξοδα δημοσίευσης στον ευρωπαϊκό τύπο βαρύνουν την υπηρεσία επισήμων εκδόσεων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ενώ τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν την
Εταιρεία.
Άρθρο 9
Διακήρυξη
Το κείμενο και το περιεχόμενο της προκήρυξης και Διακήρυξης εξειδικεύονται και
εγκρίνονται κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας και υπογράφονται κατά
φύλλο από το Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Στην Διακήρυξη περιλαμβάνονται οι "Γενικοί και Ειδικοί όροι" του διαγωνισμού, οι οποίοι
προσδιορίζουν στοιχεία όπως το είδος του, το αντικείμενο του, τις ζητούμενες ποσότητες,
την προθεσμία υποβολής προσφορών, τις Τεχνικές προδιαγραφές κλπ. Επίσης, στη
Διακήρυξη περιλαμβάνονται υποδείγματα διαφόρων δηλώσεων που θα πρέπει
ενδεχομένως να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς όπως ο τύπος
διαφόρων εγγυητικών επιστολών, υποδείξεις που βοηθούν στη σύνταξη και υποβολή των
προσφορών κλπ.
Για την τροποποίηση των όρων της Διακήρυξης ή της προκήρυξης απαιτείται έκδοση
συμπληρώματος. Στην περίπτωση αυτή, το συμπλήρωμα εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο
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της Εταιρείας και απαιτείται η τήρηση των ίδιων κανόνων δημοσιότητας καθώς και των
προθεσμιών που ακολουθήθηκαν για τη αρχική Διακήρυξη ή προκήρυξη.
Η Διακήρυξη, εφόσον ζητηθεί εγκαίρως, παραδίδεται ή αποστέλλεται στους
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από την
Παραλαβή της σχετικής αίτησης. Στην περίπτωση κλειστής διαδικασίας, η Διακήρυξη
αποστέλλεται στους προεπιλεγέντες οικονομικούς φορείς ταυτόχρονα με την έγγραφη
πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.
Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως από τους οικονομικούς φορείς συμπληρωματικές πληροφορίες
ή διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης, αυτές παρέχονται από το αρμόδιο όργανο της
Εταιρείας το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την
υποβολή των προσφορών, χωρίς να έχει ο προσφέρων το δικαίωμα ένστασης κατά της
Διακήρυξης του διαγωνισμού.
Στην περίπτωση της κλειστής διαδικασίας, εφόσον ζητηθούν εγκαίρως από τους
οικονομικούς φορείς συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις επί της προκήρυξης,
αυτές παρέχονται από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν
από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής, χωρίς να
έχει ο προσφέρων το δικαίωμα ένστασης κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού.
Άρθρο 10
Προθεσμίες για την Παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών
Η δημοπράτηση συμβάσεων σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό απαιτεί την τήρηση
ορισμένων προθεσμιών, με σκοπό να δοθεί στους ενδιαφερόμενους η δυνατότητα να
έχουν έγκαιρη πληροφόρηση για τις δημοπρατούμενες προμήθειες, υπηρεσίες ή έργα.
Α. Για τις συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός είναι ίσος ή ανώτερος των εκάστοτε
οριζομένων ορίων εφαρμογής της Κοινοτικής Νομοθεσίας, ισχύουν οι προθεσμίες που
καθορίζονται στην ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων και
ειδικότερα:
α. Στις ανοικτές διαδικασίες, η ελάχιστη προθεσμία Παραλαβής των προσφορών ανέρχεται
σε πενήντα δύο (52) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού.
β. Στις κλειστές διαδικασίες στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση (με δημοσίευση
προκήρυξης διαγωνισμού) και στον ανταγωνιστικό διάλογο:
βα. Η ελάχιστη προθεσμία Παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ανέρχεται σε τριάντα
επτά (37) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού.
ββ. Στις κλειστές διαδικασίες, η ελάχιστη προθεσμία Παραλαβής των προσφορών
ανέρχεται σε σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης.
γ. Στις περιπτώσεις όπου έχει δημοσιευθεί προκαταρκτική προκήρυξη, η ελάχιστη
προθεσμία για την Παραλαβή των προσφορών, (όπως αναφέρεται στην παράγραφο α και
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στην παράγραφο β εδάφιο ββ) μπορεί κατά γενικό κανόνα, να περιορίζεται σε τριάντα έξι
(36) ημέρες, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση μικρότερη των είκοσι δύο (22) ημερών.
Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού
όταν πρόκειται για ανιικτή διαδικασία, και από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης
υποβολής προσφορών όταν πρόκειται για κλειστή διαδικασία.
Η βραχύτερη προθεσμία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο μπορεί να τάσσεται, υπό την
προϋπόθεση ότι η προκαταρκτική προκήρυξη έχει περιλάβει όλες τις πληροφορίες, οι
οποίες απαιτούνται στην προκήρυξη διαγωνισμού που περιλαμβάνεται στο παράρτημα VII
Α, του Π.Δ. 60/2007, εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες κατά τη δημοσίευση
της προκήρυξης και η προκαταρκτική προκήρυξη έχει αποσταλεί προς δημοσίευση μεταξύ
ενός ελάχιστου διαστήματος πενήντα δύο (52) ημερών και ενός μέγιστου διαστήματος
δώδεκα (12) μηνών πριν από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού.
δ. Οταν οι προκηρύξεις καταρτίζονται και αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα
με τη μορφή και τις λεπτομέρειες διαβίβασης που προβλέπονται στο παράρτημα VIII
σημείο 3 του Π.Δ. 60/2007, οι προθεσμίες Παραλαβής των προσφορών που ορίζονται στις
παρ α και β για τις ανοικτές διαδικασίες και η προθεσμία Παραλαβής των αιτήσεων
συμμετοχής που ορίζεται στην παρ β εδάφιο βα για τις κλειστές και με διαπραγμάτευση
διαδικασίες και τον ανταγωνιστικό διάλογο, μπορούν να μειωθούν κατά επτά (7) ημέρες.
ε. Μείωση κατά πέντε (5) ημέρες των προθεσμιών Παραλαβής των προσφορών που
ορίζονται στην παρ α και στην παρ β εδάφιο ββ είναι δυνατή όταν παρέχεται με
ηλεκτρονικό μέσο και από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμφωνα με το
παράρτημα VIII του Π.Δ. 60/2007, ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Διακήρυξη
και στα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού, προσδιορίζοντας στο κείμενο της προκήρυξης την
ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία διατίθεται η εν λόγω τεκμηρίωση. Η σύντμηση αυτή
μπορεί να ορίζεται επιπλέον της μείωσης που προβλέπεται στην παρ. δ.
στ. Όταν, για οποιοδήποτε λόγο, η Διακήρυξη, η συγγραφή υποχρεώσεων και τα
συμπληρωματικά τεύχη, έγγραφα ή πληροφορίες δεν παρασχέθηκαν εντός των
προθεσμιών που ορίζονται στο παρόν και στα άρθρα 33 και 34 του Π.Δ. 60/2007, μολονότι
ζητήθηκαν εμπρόθεσμα ή όταν οι προσφορές μπορούν να συνταχθούν μόνον έπειτα από
επιτόπια επίσκεψη ή εξέταση εγγράφων προσαρτημένων στη συγγραφή υποχρεώσεων, οι
προθεσμίες Παραλαβής των προσφορών παρατείνονται, ώστε οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς να μπορούν να λαμβάνουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για τη διατύπωση των προσφορών.
ζ. Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες διαπραγμάτευση με δημοσίευση
προκήρυξης διαγωνισμού, όταν επείγοντες λόγοι καθιστούν αδύνατη την τήρηση των
ελάχιστων προθεσμιών που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, μπορεί να ορίζονται:
• Προθεσμία Παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής, η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης
διαγωνισμού, ή των δέκα (10) ημερών, εάν η προκήρυξη απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα,
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σύμφωνα με τη μορφή και τις λεπτομέρειες διαβίβασης που προβλέπονται στο παράρτημα
VIII σημείο 3 του Π.Δ. 60/2007 και
• Στην περίπτωση των κλειστών διαδικασιών, η προβλεπόμενη προθεσμία Παραλαβής των
προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία
αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
η. Στις ανοικτές διαδικασίες, όταν δεν παρέχεται με ηλεκτρονικό μέσο σύμφωνα με τα
παραπάνω, ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Διακήρυξη, στη συγγραφή
υποχρεώσεων, στα τεύχη του διαγωνισμού και εν γένει σε όλα τα συμπληρωματικά
έγγραφα, η Διακήρυξη και τα συμπληρωματικά έγγραφα αποστέλλονται στους
οικονομικούς φορείς εντός έξι (6) ημερών από την Παραλαβή της σχετικής αίτησης
χορήγησης τους, εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα πριν από την ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
θ. Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη Διακήρυξη, τη συγγραφή υποχρεώσεων
και τα συμπληρωματικά έγγραφα γνωστοποιούνται από την Εταιρεία το αργότερο έξι (6)
ημέρες πριν από το τέλος της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την Παραλαβή των
προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
προκήρυξη.
Β. Για τις λοιπές συμβάσεις ισχύουν οι παρακάτω προθεσμίες:
βα. Στους ανοικτούς διαγωνισμούς: Η προθεσμία για την Υποβολή προσφορών δεν μπορεί
να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας
δημοσίευσης της προκήρυξης στον ελληνικό τύπο. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία
αυτή μπορεί να συντμηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση της Εταιρείας, σε δέκα πέντε (15)
ημέρες.
ββ. Στους κλειστούς διαγωνισμούς: Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας
δημοσίευσης της προκήρυξης στον ελληνικό τύπο. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία
αυτή μπορεί να συντμηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση της Εταιρείας, σε δέκα (10) ημέρες.
Η προθεσμία για την Υποβολή προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20)
ημερών από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης. Σε περίπτωση
επείγοντος, η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση της
Εταιρείας, σε δέκα (10) ημέρες. Για τον καθορισμό των προθεσμιών αυτών
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης και της
τελευταίας ημερομηνίας για την υποβολή προσφοράς.
Άρθρο 11
Μητρώο οικονομικών φορέων, Δυναμικά συστήματα Αγορών, χρησιμοποίηση
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών
Για συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός είναι μικρότερος των εκάστοτε οριζομένων
ορίων εφαρμογής της Κοινοτικής Νομοθεσίας, η Εταιρεία μπορεί να οργανώσει μητρώο
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οικονομικών φορέων και μπορεί να καλεί, μετά από σχετική πρόσκληση υποβολής
προσφορών, όσους οικονομικούς φορείς περιλαμβάνονται στο μητρώο, φροντίζοντας να
τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων της μη διάκρισης
τους λόγω ιθαγένειας, καθώς και της μη νόθευσης του ελεύθερου ανταγωνισμού.
Για συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός είναι ίσος ή ανώτερος των εκάστοτε
οριζομένων ορίων εφαρμογής της Κοινοτικής Νομοθεσίας, η Εταιρεία μπορεί να
προσφεύγει σε δυναμικά συστήματα αγορών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27
του Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 33 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) ή σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 54 οδηγίας
2004/18/ΕΚ).
Άρθρο 12
Συμφωνίες πλαίσιο ή Μακροχρόνιες Συμβάσεις
Για συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός είναι μικρότερος των εκάστοτε οριζομένων
ορίων εφαρμογής της Κοινοτικής Νομοθεσίας, επιτρέπεται η σύναψη συμφωνίας πλαίσιο ή
μακροχρόνιας σύμβασης. Η σχετική διαδικασία δημοπράτησης και ανάθεσης, τα κριτήρια
επιλογής των οικονομικών φορέων κλπ. καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας,
σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων, της μη
διάκρισης τους λόγω ιθαγένειας καθώς και της μη νόθευσης του ελεύθερου ανταγωνισμού.
Η προμήθεια αγαθών και η παροχή υπηρεσιών μπορεί να προγραμματίζεται σε ετήσια έως
τριετή βάση με αντίστοιχη διάρκεια των σχετικών συμβάσεων. Σε ειδικές περιπτώσεις και
μετά από εισήγηση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας δύναται να ορισθεί σύμβαση
μεγαλύτερης διάρκειας. Η δυνατότητα αυτή αναφέρεται στην προκήρυξη. Οταν από την
προκήρυξη προβλέπεται χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης μεγαλύτερος των δώδεκα (12)
μηνών, μπορεί να προβλέπεται στη Διακήρυξη όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής. Στην
περίπτωση αυτή πρέπει υποχρεωτικά να καθορίζεται σε αυτήν ο τύπος, ο τρόπος και οι
προϋποθέσεις της αναπροσαρμογής.
Για συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός είναι ίσος ή μεγαλύτερος των εκάστοτε
οριζομένων ορίων εφαρμογής της Κοινοτικής Νομοθεσίας, μπορούν να συναφθούν
συμφωνίες - πλαίσια σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 32
οδηγίας 2004/18/ΕΚ).
Άρθρο 13
Γενικοί όροι συμμετοχής στους διαγωνισμούς
Η Εταιρεία μεριμνά ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, χωρίς διακρίσεις
και με τους ίδιους όρους που εφαρμόζονται για τους Ελληνες διαγωνιζόμενους, οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.) και
του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
Όταν ο προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης σύμβασης είναι ίσος ή ανώτερος των
εκάστοτε οριζομένων ορίων εφαρμογής της Κοινοτικής Νομοθεσίας, η Εταιρεία μεριμνά
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ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, χωρίς διακρίσεις και με τους ίδιους
όρους που εφαρμόζονται για τους Ελληνες διαγωνιζόμενους, εκτός των ανωτέρω
οικονομικών φορέων, και οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς χώρας - μέρους διμερούς
ή πολυμερούς συμφωνίας με την Ε.Ε. και των χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (το τελευταίο υπό την προϋπόθεση ότι η
συγκεκριμένη δημοπρατούμενη σύμβαση εμπίπτει στο Πεδίο Εφαρμογής της ως άνω
Συμφωνίας), εφόσον βέβαια διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που
απαιτούνται από τη Διακήρυξη ή την προκήρυξη.
Περαιτέρω όροι συμμετοχής εξειδικεύονται και εγκρίνονται κάθε φορά από το αρμόδιο
όργανο της Εταιρείας και αναφέρονται στη Διακήρυξη ή την προκήρυξη του συγκεκριμένου
διαγωνισμού.
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ο οποίος εξ`αυτού
και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του εξάλλου στον
διαγωνισμό και σε κάθε φάση της διαδικασίας του συνεπάγεται από μέρους του πλήρη
αποδοχή των όρων της Διακήρυξης ή της προκήρυξης στο σύνολο τους. Η Εταιρεία δε
δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της δημοπρατούμενης σύμβασης και, μετά από
εισήγηση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας, δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να
ματαιώσει, αναβάλει ή επαναλάβει την σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για
καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους συμμετέχοντες, πλην εκείνης
που προβλέπεται στις διατάξεις περί δικαστικής προστασίας σύμφωνα με την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 14
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι οικονομικοί φορείς που ενδιαφέρονται να αναλάβουν την εκτέλεση ορισμένης
σύμβασης προμήθειας ή υπηρεσίας ή έργου για λογαριασμό της Εταιρείας μπορεί να
υποχρεωθούν να πληρούν και να αποδείξουν ορισμένες προϋποθέσεις επαγγελματικής
επάρκειας, αξιοπιστίας, τεχνικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας, σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα, αναλόγως του προϋπολογισμού της δημοπρατούμενης σύμβασης,
στην ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, τις εφαρμοστέες εθνικές
κανονιστικές διατάξεις και τη Διακήρυξη ή προκήρυξη του συγκεκριμένου διαγωνισμού.
Ειδικότερα μπορεί να κληθούν είτε να προσκομίσουν κάποια έγγραφα δικαιολογητικά είτε
να δηλώσουν ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα
προσκόμιση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην Διακήρυξη.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού
του προμηθευτή από το διαγωνισμό.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να
γίνει κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούσε η
Διακήρυξη, τα οποία ελέγχονται από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας για την
αποσφράγιση των προσφορών.

157

841

Οταν ο οικονομικός φορέας ο οποίος προσέφερε την χαμηλότερη τιμή ή την πλέον
συμφέρουσα προσφορά δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω έγγραφα
και δικαιολογητικά, η κατακύρωση γίνεται στον οικονομικό φορέα που προσφέρει την
αμέσως χαμηλότερη τιμή ή την πλέον συμφέρουσα προσφορά και ούτω καθεξής.
Αν κανένας οικονομικός φορέας δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά, ο
διαγωνισμός ματαιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές καταπίπτει η εγγύηση συμμετοχής του οικονομικού φορέα υπέρ
της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Η Εταιρεία μεριμνά ώστε η έκταση των πληροφοριών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο
να μην υπερβαίνει το αντικείμενο της σύμβασης, να σέβεται τον εμπιστευτικό χαρακτήρα
κάθε πληροφορίας που παρέχεται από τους οικονομικούς φορείς και να λαμβάνει υπόψη
τα θεμιτά συμφέροντα τους σχετικά με την προστασία του απορρήτου που καλύπτει
τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης τους.
Επιπρόσθετα όταν πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισμό ανώτερο του ενός
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €) κατατίθενται και τα δικαιολογητικά της κοινής
Υπουργικής απόφασης αρ. 24014/25.11.2005 (ΦΕΚ 1637/Β/2005) σε εφαρμογή του Ν.
3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" του παρόντος
Κανονισμού αναφέρονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στους διαγωνισμούς
ανάλογα με την κατηγορία τους. Σε κάθε περίπτωση η Διακήρυξη δύναται να προβλέπει την
προσκόμιση και τυχόν άλλων δικαιολογητικών που κρίνονται απαραίτητα. Επίσης
περιγράφεται η διαδικασία προσήκουσας προσκόμισης δικαιολογητικών στη φάση της
κατακύρωσης.
Άρθρο 15
Εγγυήσεις
Για τις συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός είναι ίσος ή ανώτερος των εκάστοτε
οριζομένων ορίων εφαρμογής της Κοινοτικής Νομοθεσίας, η Εταιρεία ζητά από τους
διαγωνιζόμενους να προσκομίζουν Εγγυήσεις. Η απαίτηση αυτή πρέπει να δημοσιεύεται
στην προκήρυξη και τη Διακήρυξη του διαγωνισμού.
Για τις συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός είναι κατώτερος των εκάστοτε
οριζομένων ορίων εφαρμογής της Κοινοτικής Νομοθεσίας, η Εταιρεία δύναται να ζητά
Εγγυήσεις. Η απαίτηση μπορεί να δημοσιεύεται στην προκήρυξη και τη Διακήρυξη του
διαγωνισμού ή να προβλέπεται στη σύμβαση.
Οι Εγγυήσεις εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό
πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. και του
Ε.Ο.Χ. Εφόσον πρόκειται για συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός είναι ίσος ή
ανώτερος των εκάστοτε οριζομένων ορίων εφαρμογής της Κοινοτικής Νομοθεσίας, οι
Εγγυήσεις μπορούν να προέρχονται από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί
νόμιμα σε χώρα - μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την Ε.Ε. ή χώρα που έχει

158

842

υπογράψει και κυρώσει την Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό
δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων.
Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το Πιστωτικό Ιδρυμα
αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται χωρίς να μπορεί να ερευνά ούτε αν
πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
Οι κατωτέρω αναφερόμενες Εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν:
α) Την ημερομηνία έκδοσης
β) Τον εκδότη
γ) Την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται
δ) Τον αριθμό της εγγύησης
ε) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
στ) Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του Προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση.
ζ) Τους όρους ότι:
• Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της
ένστασης της διζήσεως.
• Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό
και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση.
• Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
• Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης
ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία
λήξης της εγγύησης.
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, εάν δεν είναι συντεταγμένα στην ελληνική
γλώσσα, πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους.
Τα υποδείγματα τους με τα αναγκαία στοιχεία τους περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη.
Α. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης με ΦΠΑ, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.
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β. Όταν ο διαγωνισμός αφορά σε υλικά και επιτρέπεται από την προκήρυξη η προσφορά
μερικών από αυτά, γίνεται δεκτή και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το
προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων των προσφερομένων υλικών, αρκεί αυτή να
καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελαχίστου αριθμού υλικών που
προβλέπεται από την προκήρυξη. Η κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται
από την εγγύηση.
γ. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη σύμφωνα με τα
ανωτέρω αξία, δεν μπορεί να γίνει δεκτή.
δ. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τα ακόλουθα:
• Τη σχετική Διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και το αντικείμενο της σύμβασης.
• Το χρόνο ισχύος της εγγύησης (όπως προκύπτει από τη Διακήρυξη).
ε. Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι:
• Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό με τη
δήλωση μόνο εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
• Ο αριθμός της Διακήρυξης,
• Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση,
• Η ημερομηνία έκδοσης της.
• Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται.
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να
καλύπτονται εκ των υστέρων, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έγγραφη
ειδοποίηση του οικονομικού φορέα από την Εταιρεία.
Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
α. Ο οικονομικός φορέας στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας
αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στη Διακήρυξη.
β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, το
αντικείμενο της σύμβασης και την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
Γ. Εγγύηση προκαταβολής.
α. Με την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον προβλέπεται από αυτήν, χορηγείται στον
προμηθευτή προκαταβολή σε ποσοστό μέχρι 50% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς
ΦΠΑ. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος
επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών βάσει των διατάξεων
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του άρθρου 84 του Ν. 2362/95 και χορηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγύησης. Το ποσόν
της προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτή μέχρι την οριστική
ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή του έργου από την Εταιρεία συμψηφίζεται κατά την
εξόφληση της συμβατικής αξίας ή της αξίας κάθε τμηματικής παράδοσης.
β. Η εγγύηση προκαταβολής περιλαμβάνει και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, το
αντικείμενο της σύμβασης και την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
Εγγύηση συμμετοχής που αφορά στον οικονομικό φορέα στον οποίο κατακυρώθηκε ή
ανατέθηκε η σύμβαση, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης
καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι
Εγγυήσεις των λοιπών οικονομικών φορέων που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό
επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της
κατακύρωσης ή ανάθεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της
προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η
προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων ή παραίτησης από αυτά.
Οι Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης και προκαταβολής επιστρέφονται μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή του έργου, υπηρεσίας ή προμήθειας και ύστερα
από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση
που η προμήθεια, η υπηρεσία ή το έργο είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται σύμφωνα
με την σύμβαση τμηματικά, οι Εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που
αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο
πρωτόκολλο Παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης ενδέχεται να μην απαιτείται στον πρόχειρο
διαγωνισμό.
Εγγύηση συμμετοχής μπορεί να ζητηθεί και στις προμήθειες με τις διαδικασίες της
διαπραγμάτευσης ή της απευθείας ανάθεσης.
Στην περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας προμηθευτών οι Εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης / κοινοπραξίας.
Εφόσον από τη Διακήρυξη προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας, ο οικονομικός φορέας
υποχρεούται να καταθέσει χρηματική εγγύηση πριν από την έναρξη του χρόνου καλής
λειτουργίας. Η αξία, ο χρόνος ισχύος και κάθε ειδικότερος όρος της εγγύησης καθορίζονται
στη Διακήρυξη.
Έντοκα γραμμάτια Δημοσίου
α) Οι τίτλοι των έντοκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην
ονομαστική τους αξία ως εγγύηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς.
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β) Σε περίπτωση που συντρέχουν οι οριζόμενες από την κείμενη νομοθεσία και την
προκήρυξη του διαγωνισμού περιπτώσεις κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, γίνεται
εκποίηση των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά
τον χρόνο της εκποίησης τους.
γ) Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνεται με
Παραλαβή τούτων από τον Δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του με την υπογραφή
σχετικού αποδεικτικού Παραλαβής.
Άρθρο 16
Τεχνικές προδιαγραφές
Οι Τεχνικές προδιαγραφές συγκεκριμένης προμήθειας, υπηρεσίας ή έργου
περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και στο κείμενο της σύμβασης που υπογράφεται μεταξύ
Εταιρείας και αναδόχου.
Με την επιφύλαξη των εθνικών υποχρεωτικών τεχνικών κανόνων και εφόσον οι κανόνες
αυτοί συμβιβάζονται με το κοινοτικό δίκαιο, οι ως άνω τεχνικές προδιαγραφές
καθορίζονται από την Εταιρεία με παραπομπή είτε στα εθνικά πρότυπα που ισχύουν κατ`
εφαρμογή των αντίστοιχων ευρωπαϊκών, είτε σε ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, είτε σε
κοινές Τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στην κοινοτική νομοθεσία περί
δημοσίων συμβάσεων. Απαγορεύεται ρητά η θέσπιση στη Διακήρυξη ή στο συμβατικό
κείμενο τεχνικών προδιαγραφών που μνημονεύουν προϊόντα συγκεκριμένης κατασκευής ή
προέλευσης τα οποία είναι κατασκευασμένα με ιδιαίτερες μεθόδους και που έχουν
επομένως ως αποτέλεσμα να ευνοούν ή να αποκλείουν ορισμένους οικονομικούς φορείς.
Απαγορεύεται η αναφορά εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων,
καθώς και η αναφορά ορισμένης καταγωγής ή ορισμένης παραγωγής. Ο περιορισμός της
ανωτέρω παραγράφου δεν ισχύει στην περίπτωση που οι συγκεκριμένες Τεχνικές
προδιαγραφές δικαιολογούνται από το αντικείμενο της σύμβασης. Η αναφορά εμπορικών
σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων, καθώς και η αναφορά ορισμένης καταγωγής
ή ορισμένης παραγωγής, επιτρέπεται εάν συνοδεύεται από την μνεία "ή το ισοδύναμο"
στην περίπτωση που η Εταιρεία αδυνατεί να προβεί σε περιγραφή του αντικειμένου της
σύμβασης μέσω προδιαγραφών που να είναι ακριβείς και κατανοητές σε όλους τους
ενδιαφερόμενους.
Για συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός είναι ίσος ή μεγαλύτερος των εκάστοτε
οριζομένων ορίων εφαρμογής της Κοινοτικής Νομοθεσίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 53 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 23 οδηγίας 2004/18/ΕΚ).
Άρθρο 17
Αντιπροσφορές
Στους διαγωνισμούς δε γίνονται δεκτές Αντιπροσφορές.
Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Άρθρο 18
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Επιτροπές Για τις ανάγκες της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού,
συστήνονται κατά τον μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της
Εταιρείας Μόνιμες Επιτροπές με ετήσια θητεία ως εξής:
• Μόνιμη Επιτροπή Προμηθειών με αντικείμενο τη διενέργεια όλων των διαγωνισμών του
επόμενου έτους. Η Επιτροπή Προμηθειών απαρτίζεται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη
ανάλογα αν πρόκειται για Πρόχειρους ή Ανοικτούς Διαγωνισμούς αντίστοιχα. Τα μέλη
ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους με την ίδια εγκριτική απόφαση του αρμοδίου
οργάνου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.
Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., ο οποίος ορίζεται
με τον αναπληρωτή του από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
• Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβών με αντικείμενο την σύνταξη πρακτικού Παραλαβής όλων
των διαγωνισμών του επόμενου έτους. Η Επιτροπή Παραλαβών απαρτίζεται από τρία (3)
έως πέντε (5) μέλη ανάλογα αν πρόκειται για Πρόχειρους ή Ανοικτούς Διαγωνισμούς
αντίστοιχα. Τα μέλη ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους με την ίδια εγκριτική
απόφαση του αρμοδίου οργάνου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος της
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
• Μόνιμη Επιτροπή Προσφυγών (Ε.Π.), η οποία είναι αρμόδια για την εξέταση των
ενστάσεων ή προσφυγών που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης,
σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. Η Ε.Π. εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της Εταιρείας
σχετικά με τις υποβληθείσες Προσφυγές και αποτελείται από τρία (3) ως πέντε (5) μέλη,
στελέχη της Εταιρείας ή του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στην Ε.Π.
μπορούν να συμμετέχουν εμπειρογνώμονες, αντίστοιχης ειδικότητας με το αντικείμενο του
δημοπρατούμενου έργου, υπηρεσίας ή προμήθειας, ώστε να συντελούν με την εμπειρία
τους στην ορθότερη εξέταση των προσφυγών. Τα μέλη ή οι εμπειρογνώμονες της Ε.Π. δε θα
πρέπει να έχουν συμμετάσχει στις διαδικασίες αξιολόγησης των προσφορών του ίδιου
διαγωνισμού.
Στις συνεδριάσεις της Ε.Π. παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Πρόεδρος ή άλλο μέλος ή
εμπειρογνώμων της Ε.Α.Π.
Πέραν των ως άνω Επιτροπών δύναται να συστήνονται κατά περίπτωση στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
με απόφαση του αρμοδίου οργάνου και άλλες Επιτροπές ως ακολούθως:
• Επιτροπή σύνταξης προδιαγραφών σχετικά με την προώθηση όρων για τη διενέργεια
διαγωνισμού.
• Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.), η οποία είναι αρμόδια για την διενέργεια
συγκεκριμένων διαγωνισμών με εξειδικευμένο αντικείμενο, αποτελούμενη επίσης από τρία
(3) έως πέντε (5) μέλη, τα οποία διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για την υλοποίηση
των συγκεκριμένων διαγωνισμών. Τα μέλη αυτά μπορεί να είναι στελέχη της εταιρείας ή
του ευρύτερου Δημόσιου τομέα. Η Ε.Δ.Δ. αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την διαχείριση των εν
λόγω διαγωνισμών και εισηγείται σχετικά στο αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.
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• Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών (Ε.Α.Π.), η οποία είναι αρμόδια για την
αποσφράγιση των φακέλων των τεχνικών προσφορών και την αξιολόγηση τους. Η Ε.Α.Π.
συνεπικουρεί την Μόνιμη Επιτροπή Προμηθειών και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της
Εταιρείας για τα αποτελέσματα της Τεχνικής Αξιολόγησης, αποτελείται δε επίσης από τρία
(3) έως πέντε (5) μέλη, κυρίως στελέχη της Εταιρείας ή του Δημοσίου ή του ευρύτερου
Δημόσιου τομέα. Στην Ε.Α.Π. συμμετέχουν εμπειρογνώμονες αντίστοιχης ειδικότητας με το
αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου, υπηρεσίας ή προμήθειας, ώστε να συντελούν με
την εμπειρία τους στην ορθότερη αξιολόγηση των προσφορών. Η Ε.Α.Π. μετά την
ολοκλήρωση του έργου της παραδίδει τα αποτελέσματα της Τεχνικής Αξιολόγησης, τα
οποία αποτυπώνονται σε σχετικά πρακτικά στην Μόνιμη Επιτροπή Προμηθειών, η οποία
στη συνέχεια αναλαμβάνει την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και την
ανάδειξη του τελικού Αναδόχου.
• Επιτροπές παρακολούθησης σύμβασης και παραλαβών (Ε.Π.Π.Ε.) κατά τις διατάξεις των
άρθρων 27 και 28 του παρόντος αποτελούμενες επίσης από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.
Στην περίπτωση που για κάποιο διαγωνισμό συστήνεται Ε.Π.Π.Ε. λόγω εξειδικευμένου
αντικειμένου, το έργο παραλαμβάνεται οριστικά από αυτήν και δεν μεσολαβεί η Μόνιμη
Επιτροπή Παραλαβών.
Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας ορίζεται η αποζημίωση των μελών των
ανωτέρω επιτροπών.
Άρθρο 19
Υποβολή προσφορών
Οι διαγωνισμοί διεξάγονται στην Αθήνα, στα γραφεία της Εταιρείας, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στην προκήρυξη. Οι προσφορές υποβάλλονται στην αρμόδια επιτροπή την
ημέρα και ώρα που ορίζει η προκήρυξη ή στην περίπτωση της κλειστής διαδικασίας, η
πρόσκληση για υποβολή προσφοράς και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της
Διακήρυξης και τον παρόντα Κανονισμό. Υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και σε όσα
"ακριβή" αντίγραφα καθορίζει η αντίστοιχη Διακήρυξη. Το πρωτότυπο υπογράφεται σε
όλες τις σελίδες αυτού από το διαγωνιζόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο
του. Η βεβαίωση της ακρίβειας των αντιγράφων γίνεται με σχετική ενυπόγραφη δήλωση
του ιδίου προσώπου ή προσώπων που έχουν υπογράψει το πρωτότυπο της προσφοράς. Σε
περίπτωση διαφορών μεταξύ πρωτοτύπου και αντιγράφου, υπερισχύει το πρωτότυπο της
προσφοράς.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντας την
αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, είτε αποστέλλοντας την
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην διεύθυνση που
αναγράφεται στην προκήρυξη. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι
προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα
περιέρχονται στην Εταιρεία μέχρι την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής τους. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη Παραλαβή της
προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.
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Εάν από τη Διακήρυξη προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν και
δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην Εταιρεία μαζί με τη
σχετική απόδειξη. Κατάθεση δείγματος δεν απαιτείται σε περίπτωση που έχει ήδη
κατατεθεί κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής σε κλειστή διαδικασία. Σε
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η αποστολή δείγματος είναι δυνατή υπό την
προϋπόθεση ότι τούτο θα περιέλθει στην Εταιρεία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την
επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και το αποδεικτικό
αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς.
Προσφορές που περιέρχονται στην Εταιρεία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά
φυλάσσονται κατά τρόπο ώστε να διαφυλάσσεται το απόρρητο τους και παραδίδονται
στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, προκειμένου να αποσφραγιστούν την
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης μαζί με όλες τις προσφορές που θα υποβληθούν
σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Η προκήρυξη ή η πρόσκληση για υποβολή προσφοράς μπορεί να προβλέπει τη σύμπτωση
της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρα υποβολής των προσφορών με την ημερομηνία και
ώρα αποσφράγισης τους.
Προσφορές που περιέρχονται στην Εταιρεία μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής, δεν αποσφραγίζονται, επιστρέφονται δε στους αποδέκτες τους ύστερα από
απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας. Η επιστροφή των εκπρόθεσμων
προσφορών γίνεται μετά από έγγραφη ειδοποίηση των ενδιαφερόμενων για την Παραλαβή
τους, η οποία περιλαμβάνει και τους λόγους επιστροφής των προσφορών. Εάν οι
ενδιαφερόμενοι δεν παραλάβουν τις προσφορές τους εντός διμήνου από την ειδοποίηση
τους, οι προσφορές καταστρέφονται από την αρμόδια επιτροπή της Εταιρείας. Επίσης
επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν (στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού), και οι
υποβληθείσες προσφορές από προμηθευτές που δεν προσκλήθηκαν προς τούτο.
Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να
περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού, όλα όσα καθορίζονται στη Διακήρυξη. Ο γενικός
αυτός φάκελος περιέχει τρεις (3) επί μέρους ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους,
δηλαδή:
Α. "Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής", ο οποίος περιέχει την εγγυητική συμμετοχής, τα
νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως πιστοποιητικά,
βεβαιώσεις, δηλώσεις και γενικότερα κάθε έγγραφο που αποδεικνύει την συμμόρφωση
του διαγωνιζόμενου προς τις τυπικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές απαιτήσεις
συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Β. "Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς", ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς
του διαγωνιζόμενου, όπως αυτά απαιτούνται από τη Διακήρυξη και
Γ. "Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς", ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της οικονομικής
προσφοράς του διαγωνιζόμενου.
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Ο κυρίως φάκελος και οι επί μέρους αναγράφουν τη λέξη "Προσφορά", την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού, την επωνυμία, την διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, την τυχόν
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του προσφέροντος, τον τίτλο της Εταιρείας και τον
αριθμό της Διακήρυξης. Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος πρέπει να αναγράφονται
η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου και η τυχόν
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών του. Απαγορεύεται η χρήση
αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν
χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από το διαγωνιζόμενο. Η αρμόδια επιτροπή πρέπει
κατά τον έλεγχο την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη, να την μονογράψει και να τη σφραγίσει.
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την
κρίση της αρμόδιας επιτροπής.
Ο προσφέρων εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 23 κατά
της Διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της Διακήρυξης. Οι προσφορές ισχύουν
και δεσμεύουν το διαγωνιζόμενο για το χρονικό διάστημα 120 ημερών από την διενέργεια
του διαγωνισμού εκτός εάν διαφορετικά προβλέπεται στη Διακήρυξη. Η ισχύς της
προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας,
για χρονικό διάστημα που επίσης προβλέπεται από τη Διακήρυξη και σε καμία περίπτωση
πέραν του αρχικά οριζόμενου χρονικού διαστήματος. Προσφορά με χρόνο ισχύος μικρότερο
του προβλεπομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της
Διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μετά την κατάθεση της προσφοράς
και επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια
επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που
ζητήθηκαν.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, κανένα δικαιολογητικό συμμετοχής δεν γίνεται
δεκτό για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και εάν υπάρχει αίτηση έκδοσης του ή υπεύθυνη
δήλωση για την προσκόμιση του, επιφυλασσόμενων των διατάξεων για την προσήκουσα
προσκόμιση αυτών στη φάση της κατακύρωσης και υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπεται
στην Προκήρυξη.
Μετάθεση ή αναβολή της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών είναι δυνατή κατόπιν
αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας (Δ.Σ. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Στην
περίπτωση αυτή απαιτείται η τήρηση των ίδιων κανόνων δημοσιότητας σύμφωνα με τους
οποίους είχε αρχικά προκηρυχθεί ο διαγωνισμός. Εφόσον πρόκειται για κλειστή διαδικασία
όπου οι οικονομικοί φορείς έχουν ήδη προεπιλεγεί, απαιτείται αντί άλλης δημοσιότητας, η
έγγραφη ειδοποίηση των προεπιλεγέντων οικονομικών φορέων.
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Σε περίπτωση μετάθεσης ή αναβολής της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και
εφόσον έχουν ήδη υποβληθεί αυτές, είναι δυνατή η επιστροφή τους στους οικονομικούς
φορείς που τις υπέβαλαν, ύστερα από σχετική αίτηση τους.
Στην περίπτωση της κλειστής διαδικασίας, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου
εφαρμόζονται αναλογικά και εφόσον αρμόζουν κατά την υποβολή των αιτήσεων
συμμετοχής.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες
σχετικές με την σύνταξη και υποβολή των παραπάνω στοιχείων, Φακέλων, Προσφοράς κλπ.
πλην εκείνης που προβλέπεται στις διατάξεις περί δικαστικής προστασίας σύμφωνα με την
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 20
Αποσφράγιση προσφορών και διαδικασία αξιολόγησης τους, Τήρηση πρακτικών
Η αποσφράγιση των φακέλων, ο έλεγχος του εμπρόθεσμου ή μη των προσφορών, των
δικαιολογητικών και της πληρότητας τους εν γένει καθώς και η αξιολόγηση των προσφορών
γίνονται από την αρμόδια επιτροπή ή τις αρμόδιες Επιτροπές της Εταιρείας, σύμφωνα με τα
εκάστοτε οριζόμενα στην Προκήρυξη. Οι συνεδριάσεις αποσφράγισης των προσφορών
είναι κατά κανόνα δημόσιες μετά από ειδική έγγραφη πρόσκληση των διαγωνιζομένων. Οι
τελευταίοι έχουν δικαίωμα να εξετάσουν τα στοιχεία των φακέλων, εφόσον το επιθυμούν,
εφαρμοζομένων και τηρουμένων των διατάξεων περί Εμπιστευτικότητας.
Ειδικά για τις συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός είναι ίσος ή ανώτερος των
εκάστοτε οριζομένων ορίων ανοικτών εθνικών ή διεθνών Διαγωνισμών, ισχύουν τα
ακόλουθα:
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή, στον τόπο και κατά
την ημερομηνία και ώρα που έχει οριστεί από την προκήρυξη, παρουσία των υποψηφίων
που υπέβαλαν προσφορά ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους.
Αποσφραγίζεται ο ενιαίος φάκελος καθώς και οι φάκελοι των δικαιολογητικών και τεχνικών
προσφορών, μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα
πρωτότυπα δικαιολογητικά και τεχνικές προσφορές κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση αυτών
με ειδική διατρητική μηχανή της Εταιρείας. Οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την αρμόδια επιτροπή. Ολοι
οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος
επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την επιτροπή και φυλάσσεται. Η Εταιρεία
μεριμνά ώστε η φύλαξη των φακέλων της οικονομικής προσφοράς να γίνεται κατά τέτοιο
τρόπο ώστε να διαφυλάσσεται το απόρρητο των προσφορών μέχρι την αξιολόγηση τους.
Η αρμόδια επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά και εάν υπάρχουν θέματα απόρριψης
προσφορών λόγω δικαιολογητικών εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, το οποίο
αποφαίνεται σχετικά και γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους η απόφαση του.
Στην περίπτωση της κλειστής διαδικασίας, η αρμόδια επιτροπή αξιολογεί τις αιτήσεις
συμμετοχής και εισηγείται για τους διαγωνιζόμενους, οι οποίοι θα κληθούν να υποβάλουν
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προσφορά στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού. Κατά τα λοιπά τηρείται η διαδικασία του
παρόντος άρθρου.
Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στην περίπτωση ανοικτού διαγωνισμού δημόσια,
στην περίπτωση δε του κλειστού διαγωνισμού παρουσία μόνο αυτών που κλήθηκαν και
υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
Η αρμόδια επιτροπή αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές και εάν υπάρχουν θέματα
απόρριψης αυτών εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, το οποίο αποφαίνεται
σχετικά και γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους η απόφαση του. Ο τόπος, η ώρα και η
ημερομηνία της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών για τους διαγωνιζόμενους
των οποίων η τεχνική προσφορά έχει γίνει αποδεκτή γνωστοποιείται με τη μέριμνα της
αρμόδιας Επιτροπής.
Μετά την παραπάνω διαδικασία οι σφραγισμένοι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς
επαναφέρονται - για όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές - στην αρμόδια Επιτροπή για την
αποσφράγιση τους, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου της
Εταιρείας. Οσες δεν κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται.
Κατά την αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς, μονογράφονται και
σφραγίζονται από την ανωτέρω επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο ή
γίνεται διάτρηση αυτών με ειδική διατρητική μηχανή της Εταιρείας.
Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει τον τελικό
Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο και
προκύπτει ο προτεινόμενος ανάδοχος του διαγωνισμού. Η επιτροπή υποβάλλει το Πρακτικό
της προκειμένου να αποφανθεί το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας και στη συνέχεια
γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
Προς τον συγκεκριμένο ανάδοχο γίνεται έγγραφη ανακοίνωση της κατακύρωσης του
διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.
Στην προκήρυξη δύναται να προβλέπεται ότι κατά την εξέλιξη του διαγωνισμού τα στάδια
αυτού θα έχουν αυτοτέλεια και θα ακολουθούνται από σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της
Η.ΔΙ.Κ.Α.
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή ακόμα και αν είναι η ίδια αρμόδια για
την αξιολόγηση τους, δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των
διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους προς τους όρους της Διακήρυξης.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής για την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους και τις Τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, απορρίπτονται

168

852

ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες
αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε και θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές.
Σε κάθε είδους διαγωνισμό Αντιπροσφορές δεν επιτρέπονται.
Αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που
έχουν χαρακτηριστεί ως απαράβατοι όροι, είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται
την απόρριψη των προσφορών.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση, το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας Παραλαβής και αποσφράγισης
προσφορών προβαίνει επίσης στον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 14.
Για όλα τα παραπάνω τηρούνται πρακτικά.
Για συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός είναι ίσος ή μεγαλύτερος των εκάστοτε
οριζομένων ορίων εφαρμογής της Κοινοτικής Νομοθεσίας τα ελάχιστα στοιχεία που
τηρούνται στα πρακτικά είναι τα αναφερόμενα στο άρθρο 37 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 43
οδηγίας 2004/18/ΕΚ).
Άρθρο 21
Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια με βάση τα οποία η Εταιρεία αναθέτει τα έργα, τις υπηρεσίες και τις
προμήθειες είναι κατά περίπτωση (α) είτε αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή, (β) είτε η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Το κριτήριο της "χαμηλότερης τιμής"
προσιδιάζει στην ανάθεση συμβάσεων που είναι πλήρως διευκρινισμένες ως προς την
τεχνική υλοποίηση τους. Το κριτήριο της "πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης
προσφοράς" προσιδιάζει στην ανάθεση συμβάσεων, των οποίων η ποιότητα των
αντίστοιχων παραδοτέων κρίνεται ότι εξαρτάται από την ιδιαίτερη τεχνική, αλλά και
οικονομική προσφορά του κάθε διαγωνιζομένου.
Το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας προκαθορίζει σε κάθε περίπτωση το κριτήριο ανάθεσης
της δημοπρατούμενης σύμβασης στη Διακήρυξη.
Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά, καθορίζονται το αργότερο
στη Διακήρυξη τα επί μέρους κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και
υποδεικνύεται η σχετική στάθμιση που προσδίδεται σε καθένα από αυτά για τον
προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας προσφοράς. Επιμέρους κριτήρια για την
αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να είναι κυρίως τα κάτωθι μεταβλητά κριτήρια που
συνδέονται με την συγκεκριμένη σύμβαση: η τιμή, η προθεσμία εκτέλεσης ή παράδοσης, τα
έξοδα λειτουργίας, η ποιότητα, η αποδοτικότητα, τα τεχνικά πλεονεκτήματα, τα αισθητικά
και λειτουργικά χαρακτηριστικά, η τεχνική αξία, η τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση
μετά την Παραλαβή κλπ. Στη Διακήρυξη καθορίζεται, τέλος, η σχέση τεχνικής και
οικονομικής προσφοράς, έτσι ώστε να συνάγεται πάντοτε η πλέον συμφέρουσα προσφορά.
Σε περίπτωση προμήθειας εξοπλισμών στην ως άνω σχέση τεχνικής και οικονομικής
προσφοράς υπεισέρχεται και το κόστος συντήρησης.
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Άρθρο 22
Αιτιολόγηση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών
Εάν το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας θεωρήσει ότι η προσφορά ενός διαγωνιζόμενου είναι
υπερβολικά χαμηλή σε σχέση με το αντικείμενο της δημοπρατούμενης σύμβασης, καλεί,
πριν απορρίψει την προσφορά, τον διαγωνιζόμενο να αιτιολογήσει εγγράφως την σύνθεση
της προσφοράς του και εξακριβώνει αυτή τη σύνθεση, λαμβάνοντας υπόψη τις δοθείσες
διευκρινίσεις και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά (επαλήθευση προσφορών). Το αρμόδιο
όργανο της Εταιρείας μπορεί να λαμβάνει υπόψη τις επεξηγήσεις που αφορούν ιδίως στην
οικονομία της μεθόδου κατασκευής ή παροχής υπηρεσιών ή στις επιλεγείσες τεχνικές
λύσεις ή στις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο οικονομικός φορέας θα
εκτελέσει την σύμβαση ή στην πρωτοτυπία του έργου προμήθειας ή των υπηρεσιών που
προτείνει ο οικονομικός φορέας ή στην τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της
εργασίας που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της παροχής ή στην ενδεχόμενη χορήγηση
κρατικής ενίσχυσης. Για την τελευταία η Εταιρεία έχει τα δικαιώματα της § 3 του άρθρου 52
του Π.Δ. 60/2007 (οδηγία 2004/18/ΕΚ).
Άρθρο 23
Προσφυγές
1. Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής διαγωνιζόμενου σε αυτόν και
της διενέργειας του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους
νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή).
Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η
προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα
οποία προσκομίζει ο προσφερων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,
δυνάμει του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ "Α" του παρόντος.
2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην αρμόδια για τη διενέργεια του
διαγωνισμού επιτροπή ως εξής:
α) Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού.
1. Στον ανοικτό διαγωνισμό, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση
της Διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της
δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
2. Στον κλειστό διαγωνισμό, μόνο από εκείνους που επιλέχθηκαν να υποβάλουν
προσφορά, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία αποστολής σε
αυτούς της Διακήρυξης, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής, συνυπολογίζονται και οι
ημερομηνίες αποστολής της Διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού.
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Η ένσταση εξετάζεται από την αρμόδια Μόνιμη Επιτροπή Προσφυγών η οποία εκδίδει την
σχετική απόφαση το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του
διαγωνισμού.
β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την
συμμετοχή οποιουδήποτε υποψηφίου στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού
ως προς τη διαδικασία Παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια
διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από
αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Στον κλειστό
διαγωνισμό δικαίωμα ένστασης στην περίπτωση αυτή έχουν μόνον όσοι επιλέχθηκαν να
υποβάλουν προσφορά.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο
που διενεργεί το διαγωνισμό και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση
αυτού.
Η ένσταση κατά της συμμετοχής υποψηφίου σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.
γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού (ανοικτού ή κλειστού) έως και την κατακυρωτική
απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο
ενδιαφερόμενος υποψήφιος έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της
αναθέτουσας αρχής. Στον κλειστό διαγωνισμό, δικαίωμα ένστασης στην περίπτωση αυτή
έχουν μόνον όσοι επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται
υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου
στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο που διενεργεί το
διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.
δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη
νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ "Α" του παρόντος
Κανονισμού, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο
ενδιαφερόμενος υποψήφιος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των
ως άνω δικαιολογητικών.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της
στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο
συλλογικό όργανο που διενεργεί το διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την
σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της
ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. Εάν παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία των δέκα
(10) ημερών, η ένσταση θεωρείται σιωπηρώς απορριφθείσα.
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους
προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.
4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής
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απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματος της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή,
με φροντίδα τους.
Άρθρο 24
Καθορισμός προϋπολογισμού
Για κάθε σύμβαση που πρόκειται να ανατεθεί γίνεται προεκτίμηση του προϋπολογισμού
της και αναφέρεται ειδικότερα στην προκήρυξη που θα συνταχθεί, η υπέρβαση δε αυτού
αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης καθορίζεται τελικά από την προσφορά του
αναδόχου. Η επιλογή της μεθόδου εκτίμησης του προϋπολογισμού και της αξίας της
αντίστοιχης σύμβασης πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η τεχνητή
κατάτμηση του αντικειμένου της σύμβασης και συνακολούθως η μη εφαρμογή των
διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων. Οταν τα έργα
υποδιαιρούνται σε πολλά τμήματα, τα οποία ανατίθενται στον ανάδοχο με ξεχωριστή
σύμβαση, για την εφαρμογή των ορίων προϋπολογισμού του παρόντος κανονισμού
υπολογίζεται το άθροισμα της αξίας των επί μέρους συμβάσεων. Σε κάθε περίπτωση για
συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός είναι ίσος ή μεγαλύτερος των εκάστοτε
οριζομένων ορίων εφαρμογής της Κοινοτικής Νομοθεσίας, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο
άρθρο 8 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 9 οδηγίας 2004/18/ΕΚ).
Άρθρο 25
Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού και ενημέρωση των υποψηφίων και των
προσφερόντων
Οι αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της εταιρείας γνωστοποιούν τις αποφάσεις του
αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας, για κάθε αποκλεισθέντα διαγωνιζόμενο τους λόγους
απόρριψης της προσφοράς του και σε κάθε διαγωνιζόμενο που υπέβαλε παραδεκτή
προσφορά, τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήματα της επιλεγείσας προσφοράς
καθώς και το όνομα του υποψηφίου αναδόχου.
Το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, κατόπιν αιτιολογημένης γνωμοδότησης της Επιτροπής
του διαγωνισμού μπορεί να αποφασίσει:
α. Την κατακύρωση του αντικειμένου του διαγωνισμού ή μέρους αυτού κατά ποσοστό που
ορίζεται στην προκήρυξη.
Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης
αξίας μέχρι 100.000,00 € περιλαμβανομένου ΦΠΑ και 15% για διαγωνισμούς
προϋπολογισθείσης αξίας από 100.001,000 € και άνω σε περίπτωση μεγαλύτερης
ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της
ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από τη Διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη
αποδοχή από τον Προμηθευτή.
β. Την κατανομή του αντικειμένου του διαγωνισμού εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό
μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Εάν το αντικείμενο
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του διαγωνισμού δεν είναι διαιρετό, ο ανάδοχος επιλέγεται με διαπραγμάτευση αφού
κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Κατά τα
λοιπά, η γνωστοποίηση του αποτελέσματος γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
προηγούμενη παράγραφο.
γ. Ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή
μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
δ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της
Υπηρεσίας.
ε. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αν δεν προσκομιστούν από κανένα
προμηθευτή τα δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ "Α" του παρόντος Κανονισμού
σύμφωνα με την περιγραφόμενη σ` αυτό διαδικασία.
στ. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις:
• Οταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον το αντικείμενο του διαγωνισμού λόγω αλλαγών
στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας για την οποία
έλαβε χώρα ο διαγωνισμός.
• Οταν συντρέχουν άλλοι λόγοι Δημοσίου συμφέροντος όπου επιβάλλουν τη ματαίωση.
ζ. Το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας δύναται να ματαιώσει και να επαναλάβει διαγωνισμό
σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως για (i) παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την
παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, (ii) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται
αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό για την Εταιρεία, (iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε
ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων
προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, (iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση
με τη δημοπρατούμενη σύμβαση.
Στις περιπτώσεις αυτές, οι προσφορές που έχουν ήδη υποβληθεί επιστρέφονται, χωρίς να
ανοιχτούν, στους οικονομικούς φορείς που τις υπέβαλαν. Με μέριμνα της η Εταιρεία
γνωστοποιεί στους διαγωνιζομένους ότι αποφασίστηκε η ματαίωση της σύναψης της
δημοπρατούμενης σύμβασης ή η επανεκκίνηση της σχετικής διαδικασίας.
Σε περίπτωση επαναληπτικού διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχει μόνον μία εταιρεία ή
έχει γίνει αποδεκτή τελικά μόνον μία εταιρεία, τότε ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με
διαπραγμάτευση της τιμής.
Κάθε απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας αναφορικά με διενεργούμενο
διαγωνισμό κοινοποιείται στους διαγωνιζομένους με επιστολή, τηλεομοιοτυπία ή άλλο
πρόσφορο μέσο. Επικουρικά δε, μπορεί να αναρτηθεί η σχετική απόφαση στην έδρα της
Εταιρείας έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από εκείνη κατά την οποία ελήφθη. Σε καμία
περίπτωση δεν δημιουργείται υποχρέωση αποζημίωσης διαγωνιζομένων από την Εταιρεία
για οποιεσδήποτε δαπάνες ή άλλες θετικές ή αποθετικές τους ζημίες, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στις οικείες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις.
173

857

Για τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο Πεδίο Εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας περί
δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται παράλληλα ή κατά περίπτωση υπερισχύουν οι
διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρα 41 και 42 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
όπως ισχύουν κάθε φορά.
Άρθρο 26
Ανακοίνωση κατακύρωσης - Σύναψη σύμβασης με τον ανάδοχο - προμηθευτή
Σε κάθε περίπτωση ανάθεσης έργου, υπηρεσίας ή προμήθειας, εκτός από τις περιπτώσεις
της απευθείας ανάθεσης όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος Κανονισμού
(προϋπολογισμού εντός των ορίων της απευθείας ανάθεσης), υπογράφεται σχετική
έγγραφη σύμβαση μεταξύ του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας και του αναδόχου προμηθευτή. Η αρμόδια Υπηρεσιακή Μονάδα της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. κρίνει την αναγκαιότητα
σύναψης συμβάσεων και για ποσά κάτω των εκάστοτε οριζομένων ορίων της απευθείας
ανάθεσης. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της Διακήρυξης και την προσφορά
του αναδόχου - προμηθευτή και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το
περιεχόμενο της Διακήρυξης του συγκεκριμένου διαγωνισμού.
Τυχόν τροποποίηση της σύμφωνα με τα ανωτέρω γίνεται πάντοτε εγγράφως και κατόπιν
συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών.
Στον ανάδοχο - προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύροίση ή ανάθεση σύμβασης
αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του έργου, της
υπηρεσίας ή της προμήθειας (είδος, ποσότητα, τιμή, Φορέα προορισμού, προθεσμία
υπογραφής της σύμβασης).
Μετά την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα το δε έγγραφο της σύμβασης
που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.
Ο ανάδοχος - προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια υπηρεσία ή έργο υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας
και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
Ο προμηθευτής - ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το
αργότερο μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης στην περίπποση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης αρχίζει να υπολογίζεται
μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης.
Εάν ο προμηθευτής - ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσήλθε να
υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του
παρόντος Κανονισμού με απόφαση του Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται πλήρης φάκελος
νομιμοποιήσεων του αναδόχου - προμηθευτή και των πληρεξουσίων του να υπογράψουν
την σύμβαση. Ο ανάδοχος - προμηθευτής υποχρεούται να διορίζει αντίκλητο του στην
Αθήνα αποδεκτό από την Εταιρεία και να καταθέτει στην Εταιρεία την δήλωση αποδοχής
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διορισμού εκ μέρους του αντικλήτου. Κάθε κοινοποίηση στον αντίκλητο τεκμαίρεται ότι
έγινε στον ανάδοχο - προμηθευτή.
Η σύμβαση περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τόπο και τον χρόνο υπογραφής της, τα
συμβαλλόμενα μέρη, σαφή περιγραφή της ανατεθείσας προμήθειας, υπηρεσίας ή έργου
και τους όρους της εκτέλεσης, την τιμή, τις προβλεπόμενες Εγγυήσεις (προκαταβολής,
καλής εκτέλεσης κλπ.), τον τρόπο και τον χρόνο επιστροφής τους, τον τρόπο πληρωμής, τον
τρόπο και το χρόνο Παραλαβής των υλικών ή των υπηρεσιών ή του έργου, τους όρους και
τις τυχόν αναθεωρήσεις τιμών, τις ενδεχόμενες ποινικές ρήτρες. Στις περιπτώσεις που στη
σύμβαση προβλέπεται προκαταβολή, αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό
(50%) του προϋπολογισμού της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 27
Παρακολούθηση εκτέλεσης σύμβασης
Κάθε θέμα που αφορά στην εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά
στον παρόντα κανονισμό, ρυθμίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη του
διαγωνισμού και τη σύμβαση.
Η παρακολούθηση και Παραλαβή του έργου, υπηρεσίας ή προμήθειας γίνεται από
Επιτροπές που ορίζονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας και
αποτελούνται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, στελέχη της Εταιρείας ή του Δημοσίου ή του
ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η Εταιρεία μπορεί, επιπλέον, με σκοπό την υποστήριξη των
Επιτροπών παρακολούθησης και Παραλαβής (Ε.Π.Π.Ε.), να ορίζει ένα ή περισσότερα μέλη
της ή / και να αποφασίζει τη σύσταση Ομάδας Υποστήριξης (Ο.Υ.). Στην Ομάδα Υποστήριξης
είναι δυνατόν, ανάλογα με την φύση της σύμβασης, να συμμετέχει και εξειδικευμένος
εξωτερικός σύμβουλος ή ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων.
Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας και σε συνδυασμό με τις εσωτερικές
της ρυθμίσεις και τις ανάγκες υλοποίησης κάθε έργου, υπηρεσίας ή προμήθειας
προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες καθενός από τα ανωτέρω όργανα.
Άρθρο 28
Παραλαβή
Με την περάτωση των εργασιών ή κάθε επιμέρους φάσης υλοποίησης του έργου,
υπηρεσίας ή προμήθειας, το παραδοτέο παραλαμβάνεται από την Μόνιμη Επιτροπή
Παραλαβών ή την Επιτροπή Παρακολούθησης Σύμβασης και Παραλαβών (Ε.Π.Π.Ε.), οπότε
και συντάσσεται πρωτόκολλο Παραλαβής.
Σε περίπτωση απόρριψης του παραδοτέου από την Επιτροπή Παραλαβών ή την Ε.Π.Π.Ε.,
συντάσσεται πρωτόκολλο απόρριψης, το οποίο περιλαμβάνει τις παρεκκλίσεις που
παρουσιάζει το παραδοτέο από τους όρους της σύμβασης, τους λόγους της απόρριψης και
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γνωμάτευση της επιτροπής περί της χρηστικότητας και καταλληλότητας του παραδοτέου.
Εφόσον κριθεί από την Εταιρεία ότι οι παρεκκλίσεις του παραδοτέου δεν επηρεάζουν την
καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μπορεί να εγκριθεί η Παραλαβή του με
ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής.
Σε δευτεροβάθμια Ε.Π.Π.Ε. που συγκροτείται με απόφαση της Εταιρείας, παραπέμπονται
για επανεξέταση περιπτώσεις παραδοτέων που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα
παρά τις παρεκκλίσεις με βάση το σχετικό πρωτόκολλο της πρωτοβάθμιας Ε.Π.Π.Ε. Η
παραπομπή στη δευτεροβάθμια Ε.Π.Π.Ε. γίνεται κατόπιν σχετικού αιτήματος του αναδόχου
ή αυτεπάγγελτα από την Εταιρεία.
Με απόφαση της Εταιρείας ορίζονται οι επιμέρους διατυπώσεις και διαδικασίες για την
Παραλαβή, ή την τυχόν απόρριψη του παραδοτέου.
Η Παραλαβή γίνεται υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στη σύμβαση. Σε
περίπτωση που η Παραλαβή δεν πραγματοποιηθεί από την Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβών
ή την Ε.Π.Π.Ε. εντός των προβλεπομένων προθεσμιών με υπαιτιότητα της Η.ΔΙ.ΚΑ,
τεκμαίρεται ότι η Παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των
δικαιωμάτων της Η.ΔΙ.ΚΑ. Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη Παραλαβή και πληρωμή του
προμηθευτή πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή
που συγκροτείται από το Δ.Σ. της εταιρείας, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχει ο
Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την Παραλαβή μέσα στον
προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο. Αν η Παραλαβή συντελεσθεί αυτοδίκαια και
διαπιστωθούν εκ των υστέρων διαφορές στο παραδοτέο, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να
επιστρέψει το εργολαβικό αντάλλαγμα που τυχόν καταβλήθηκε για το παραδοτέο αυτό.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. παραδόθηκε η προμήθεια ή η υπηρεσία ή το έργο ολοκληρωμένο, ή εάν αυτό που
παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού έργου, υπηρεσίας ή προμήθειας υπολείπεται του
συμβατικού κατά μέρος που κρίνεται από την Εταιρεία ως ασήμαντο.
β. παραλήφθηκε οριστικά, η προμήθεια, η υπηρεσία ή το έργο που παραδόθηκε.
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν
τυχόν κυρώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές Εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα
από τη σύμβαση.
Άρθρο 29
Υποχρεώσεις αναδόχου
Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης του με την Εταιρεία, τεκμαίρεται ότι έχει
πλήρη γνώση του συνόλου των συνθηκών εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης και
των αντιστοίχων κινδύνων. Τεκμαίρεται επίσης ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση της
σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές για την εκτέλεση του
176

860

αντικειμένου της σύμβασης μετά από τη συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν από
την κατάθεση της προσφοράς του. Τυχόν παράλειψη ή πλημμέλεια στην ενημέρωση του
δεν τον απαλλάσσει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες.
Ο ανάδοχος εκτελεί το αντικείμενο της σύμβασης σύμφωνα με τις γνωστές σε αυτόν
συνθήκες. Απρόοπτη μεταβολή συνθηκών συντρέχει μόνο εφόσον οι συγκεκριμένες
συνθήκες που έλαβαν χώρα αποτελούν αντικείμενο μη ασφαλιζόμενο κατά τις συνθήκες
της διεθνούς αγοράς.
Ο ανάδοχος φέρει ευθύνη καλής και άρτιας εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης.
Ευθύνεται δε για κάθε είδους βλάβη από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται, εκτός αν
άλλως προβλεφθεί στην σύμβαση του.
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη του κάθε διαπίστωση ελαττώματος ή
παραλείψεως που διαπιστώνεται από την Εταιρεία. Κάθε ελάττωμα ή παράλειψη που
γνωστοποιείται εγγράφως σε αυτόν πρέπει να αποκαθίσταται ή επανορθώνεται μέσα σε
εύλογη προθεσμία που καθορίζεται από τη σύμβαση ή τάσσεται κατά περίπτωση από την
Εταιρεία.
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να αποκαθιστά ή να επανορθώνει τα ως άνω ελαττώματα ή
παραλείψεις, τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του οικονομικού αντικειμένου της
σύμβασης και μέχρι την οριστική Παραλαβή του έργου, όσο και μετά την οριστική
Παραλαβή τους από την Εταιρεία, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση. Η κατά της
έγγραφης αυτής γνωστοποίησης τυχόν εμπροθέσμως ασκούμενη ένσταση του αναδόχου
δεν αναστέλλει την υποχρέωση του να συμμορφωθεί προς τις δοθείσες εντολές. Ο
ανάδοχος δικαιούται συμπληρωματικής αμοιβής, εάν τελικά δικαιωθούν οι απόψεις που
υποστήριζε με την ένσταση του και αποδειχθεί ότι με τις δοθείσες εντολές επιτελέστηκε
υπηρεσία, προμήθεια ή έργο μεγαλύτερο του προβλεπόμενου από τη σχετική σύμβαση.
Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να αποκαταστήσει ή επανορθώσει τα διαπιστωθέντα
ελαττώματα ή παραλείψεις ή σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προς
επανόρθωση προθεσμία, η επανόρθωση γίνεται από την Εταιρεία και καταλογίζεται στον
ανάδοχο με οποιονδήποτε τρόπο ή αφαιρείται αυτοδικαίως από το συμβατικό αντάλλαγμα,
με την επιφύλαξη βέβαια του δικαιώματος κηρύξεως του αναδόχου εκπτώτου. Εάν με τη
σύμβαση δεν ορίζεται άλλως, ο ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε
οποιονδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του
αντικειμένου της σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη έγκριση της Εταιρείας. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ, ο ανάδοχος
είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Εταιρεία τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη
αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις
συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή
εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Εταιρεία συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά
πρόσωπα.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση άλλων συμβάσεων της
Εταιρείας. Είναι δε υποχρεωμένος να συνεργάζεται με την Εταιρεία για την έγκαιρη
επίλυση τυχόν διαφωνιών μεταξύ περισσοτέρων αναδόχων.
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλες τις συμβατικές προθεσμίες και το εγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, υπηρεσίας ή προμήθειας.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της
Εταιρείας να παρατείνεται, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται
υποχρεωτικά εγγράφως είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις
δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση
που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε εγκαίρως αίτημα
παράτασης του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος παράδοσης χωρίς ο
ανάδοχος να παραδώσει την προμήθεια, την υπηρεσία ή το έργο, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.
Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας, επιβάλλεται στον ανάδοχο, πέραν των
τυχόν άλλων κυρώσεων κατά τον παρόντα Κανονισμό ή τη σύμβαση, ποινική ρήτρα για
κάθε μέρα υπέρβασης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και μέχρι τη λήξη του χρόνου
της παράτασης που χορηγήθηκε. Το ποσό της ποινικής ρήτρας καθορίζεται με τη σύμβαση.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί τις αρμόδιες Επιτροπές της Εταιρείας για την
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το έργο, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες μέρες
νωρίτερα.
Σε περίπτωση πολύ σοβαρών λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης
παράδοσης του έργου ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, με απόφαση της Εταιρείας ο
χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατεθεί χωρίς να επιβληθούν κυρώσεις στον ανάδοχο.
Άρθρο 30
Έκπτωση αναδόχου
Με απόφαση της Εταιρείας, ο ανάδοχος - προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη
σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν σε περίπτωση μη προσέλευσης
του μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη σύμβαση, καθώς και σε
περίπτωση μη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων ή των γραπτών εντολών που
του δίδονται σύμφωνα με τη σύμβαση, και ιδιαιτέρως στις περιπτώσεις που αναφέρονται
στον παρόντα Κανονισμό.
Στον ανάδοχο - προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται με απόφαση της
Εταιρείας κυρώσεις, οι οποίες καθορίζονται στην απόφαση αυτή. Κυρώσεις που αθροιστικά
ή διαζευκτικά επιβάλλονται ενδεικτικά είναι:
α. Η μερική ή ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης, κατά
περίπτωση.
β. Η εκτέλεση μέρους ή όλου του έργου, κατά περίπτωση, σε βάρος του εκπτώτου
αναδόχου - προμηθευτή, σύμφωνα με τους όρους που θα καθοριστούν στη σχετική
απόφαση της Εταιρείας.
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γ. Ο καταλογισμός στον ανάδοχο - προμηθευτή προστίμου για το τμήμα του έργου για το
οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος. Το ύψος του προστίμου καθορίζεται με τη σχετική απόφαση
της Εταιρείας
δ. Η είσπραξη εντόκως μέρους ή του συνόλου, κατά περίπτωση, της τυχόν προκαταβολής
που έχει λάβει ο ανάδοχος - προμηθευτής.
ε. Η αποκατάσταση κάθε ζημίας που τυχόν υπέστη η Εταιρία συνεπεία της έκπτωσης του
αναδόχου - προμηθευτή για τους στον παρόντα Κανονισμό αναφερόμενους λόγους.
Της έκπτωσης προηγείται πάντοτε ειδική πρόσκληση από την Εταιρεία με αναλυτική
έκθεση των αξιώσεων της και προθεσμία για την εκτέλεση τους. Η προθεσμία πρέπει να
είναι ανάλογη με τις απαιτήσεις της Εταιρείας. Η ειδική πρόσκληση και οι τασσόμενες με
αυτήν προθεσμίες δεν ανατρέπουν τις υποχρεώσεις του αναδόχου αναφορικά με την
τήρηση του χρονοδιαγράμματος και τις συνέπειες τυχόν υπέρβασης των προθεσμιών. Οταν
οριστικοποιηθεί η έκπτωση, μετά την εκδίκαση ενδεχόμενης ένστασης του αναδόχου
ασκηθείσας εντός πέντε (5) ημερών, εκκαθαρίζονται τα εκ της σύμβασης απορρέοντα
εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Για την οριστική εκκαθάριση λαμβάνεται υπόψη
και η επιμέτρηση της ήδη εκτελεσθείσας προμήθειας, υπηρεσίας ή έργου.
Άρθρο 31
Πληρωμές
Η καταβολή του συμβατικού τμήματος γίνεται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τη σύμβαση.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις κατά περίπτωση Πληρωμές ορίζονται στη σύμβαση.
Άρθρο 32
Αναστολή της σύμβασης
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της
σύμβασης, με έγγραφη γνωστοποίηση στον ανάδοχο. Στην γνωστοποίηση αυτή
προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης
της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της
αναστολής ο ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών του υποχρεώσεων η
εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. Οφείλει ωστόσο να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα
μέτρα για περιορισμό τυχόν δαπανών είτε αυτού, είτε της Εταιρείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ`
ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 33
Λύση της σύμβασης Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει οποτεδήποτε τη
σύμβαση με τον ανάδοχο μετά από αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου αυτής.
Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το έργο, υπηρεσία ή προμήθεια
που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα
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επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός εάν το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας αποφασίσει την
καταβολή εύλογης αποζημίωσης.
Σε περίπτωση θανάτου, περιορισμού κατά οποιονδήποτε τρόπο της δικαιοπρακτικής
ικανότητας ή πτώχευσης του αναδόχου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, καθώς και
σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης ή θέσης σε αναγκαστική διαχείριση του αναδόχου,
εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, η σύμβαση λύνεται αυτοδικαίως από της
επελεύσεως των ανωτέρω γεγονότων.
Σε περίπτωση που ένα εκ των γεγονότων της προηγούμενης παραγράφου επέλθει στο
πρόσωπο ενός από τα μέλη που απαρτίζουν τον ανάδοχο, εφόσον συμπράττουν
περισσότερα φυσικά πρόσωπα, ή στο πρόσωπο ενός εκ των απαρτιζόντων το νομικό
πρόσωπο του αναδόχου, τότε εάν μεν οι υποχρεώσεις οι απορρέουσες από τη σύμβαση
μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη του αναδόχου, η σύμβαση
εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματα της. Στην
αντίθετη περίπτωση, η σύμβαση λύνεται αυτοδικαίως.
Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης των όρων της σύμβασης εναπόκειται στη
διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε`
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 34
Εμπιστευτικότητα
Η Εταιρεία δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται στη
διάθεση της από προσφέροντες, ιδίως εάν αφορούν τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και
τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη
"Εμπιστευτικό Εγγραφο", παράβαση της αρχής Εμπιστευτικότητας προκύπτει μόνο από
έγγραφο που έχει εκδώσει όργανο της Εταιρείας.
Η Εμπιστευτικότητα αίρεται πάντοτε κατόπιν συμφωνίας. Αίρεται δε αυτοδικαίως σε
περίπτωση εκκρεμούς ένστασης, δίκης ή διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και
αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους νομικούς τους παραστάτες καθώς και τους
δικαστές / διαιτητές. Σε καμία περίπτωση η Εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την Εταιρεία
προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να τηρούν αυστηρά το απόρρητο των στοιχείων και
πληροφοριών που διαθέτει η Εταιρεία και τα οποία θα περιέλθουν εις γνώσιν τους τόσο
κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού όσο και κατά την εκτέλεση των όρων σύμβασης. Σε
περίπτωση αθέτησης από τους διαγωνιζόμενους της ως άνω υποχρέωσης τους, η Εταιρεία
δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την άμεση παύση
καθοιονδήποτε τρόπο χρησιμοποίησης των στοιχείων και πληροφοριών αυτών και την
παράλειψη κάθε τέτοιας ενέργειας στο μέλλον.
Άρθρο 35
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Παροχή πληροφοριών - Αλληλογραφία - Γλώσσα
Η Εταιρεία δίνει στους διαγωνιζομένους κάθε απαραίτητη πληροφορία ή διευκρίνιση για
την διεξαγωγή διαγωνισμού, κοινοποιώντας την και στους λοιπούς ενδιαφερομένους.
Ουδεμία άλλη πληροφορία σε σχέση με διαγωνισμό δύναται να δοθεί σε ενδιαφερομένους
από την Εταιρεία και τα όργανα αυτής.
Κάθε παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, υποβολή προσφυγής, αίτησης
κλπ., από και προς την Εταιρεία διατυπώνεται εγγράφως στην ελληνική γλώσσα. Αλλιώς τα
σχετικά έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
Άρθρο 36
Επίλυση διαφορών
Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από τη εκτέλεση και ερμηνεία σύμβασης μεταξύ
Εταιρείας και αναδόχου, καθώς και από κάθε άλλη πράξη οργάνου της Εταιρείας ή
συμβαλλόμενου με την Εταιρεία και πάντοτε σε σχέση με συγκεκριμένη σύμβαση ανάθεσης
έργου, υπηρεσίας ή προμήθειας επιλύονται δικαστικά. Εφαρμοστέο είναι το ελληνικό
ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο, αποκλειστικά δε αρμόδια για την επίλυση κάθε
διαφοράς είναι τα καθ` ύλην αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας, εκτός εάν ρητά έχει ορισθεί
ή συμφωνηθεί διαφορετικά στη Διακήρυξη ή την τυχόν καταρτισθείσα σύμβαση.
Οι διαφορές μπορούν να επιλύονται και με διαιτησία, εφόσον αυτό προβλέπεται στη
Διακήρυξη και στην αντίστοιχη σύμβαση ανάθεσης.
Άρθρο 37 Παραρτήματα Α και Β
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα Παραρτήματα Α και Β,
τα οποία έχουν ως ακολούθως:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ (ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Εγγύηση συμμετοχής που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας
δαπάνης με το ΦΠΑ
2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους
σ` αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια
Αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ 6 μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το
οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για:
α) για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007
β) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
181

865

γ) για αδίκημα του αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
Υπόχρεοι προσκόμισης Αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, είναι τα φυσικά
πρόσωπα, οι διαχειριστές των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και των εταιριών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των Ανωνύμων
Εταιριών (Α.Ε.), ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού. Το ίδιο ισχύει
και στις περιπτώσεις της ένωσης των προμηθευτών, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει
στην ένωση.
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν
τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση ή υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή άλλη ανάλογη κατάσταση
(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
6. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι ενήμεροι ως προς
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων (2), (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που
είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
7. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για
το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους
είναι υποχρεωμένος, να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτόν
προσωπικό.
8. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής προκειμένου περί Συνεταιρισμών για την νόμιμη λειτουργία
τους.
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου - Προμηθευτή ορισμένα από τα πιο
πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολο τους όλες τις πιο πάνω
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του
υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με
Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου - Προμηθευτή ενώπιον δικαστικής ή
διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας
του υποψήφιου Αναδόχου - Προμηθευτή στην οποία θα βεβαιώνεται ότι στη συγκεκριμένη
χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος Προμηθευτής δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
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9. ΦΕΚ εκπροσώπησης ή καταστατικό επιχείρησης από το οποίο να προκύπτουν οι Νόμιμοι
Εκπρόσωποι της εταιρείας.
10. Θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο
ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην
επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης ανάλογα με την χώρα στην
οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν
θεωρείται από αρμόδια αρχή τότε ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλει μαζί με την
κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η
επιχείρηση με την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο της κατάστασης προσωπικού. Σε
χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση δύναται να αντικατασταθεί με υπεύθυνη
δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται μαζί με τα πιστοποιητικά της παραγράφου
αυτής.
11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:
α) Η επιχείρηση τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας,
β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση,
γ) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας,
δ) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων
όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα,
ε) Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που
ζητούνται από την Υπηρεσία.
στ) Αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της προκήρυξης.
ζ) Ο χρόνος παράδοσης δεν θα είναι μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο στην προκήρυξη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δικαιολογητικά (2) - (6) δύνανται να αντικατασταθούν από υπεύθυνη
δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής από την οποία να προκύπτει ότι η ενδιαφερόμενη
εταιρεία δεν εμπίπτει σε καμία από τις αντίστοιχες καταστάσεις. Παράλληλα θα δηλωθεί
υπεύθυνα ότι σε περίπτωση κατακύρωσης και πριν την υπογραφή της σύμβασης θα
προσκομιστούν σε κλειστό φάκελο τα ελλείποντα δικαιολογητικά.
Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση αποτελεί ένωση /
κοινοπραξία υποψηφίων αναδόχων που υπέβαλλαν κοινή προσφορά, προσκομίζονται τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των σημείων 2 έως και 11 για κάθε μέλος που
συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Επισημαίνεται ότι:
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- Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά
από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα (από Δικηγόρο ή από το Υπουργείο
Εξωτερικών).
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο
αποκλεισμού του προσφέροντα από τον διαγωνισμό.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του παρόντος
Κανονισμού ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει κατακύρωση οφείλει εντός
προθεσμίας 20 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση προς αυτόν της πρόθεσης
κατακύρωσης, να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά που
αντικατέστησε με υπεύθυνη δήλωση κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού. Την έγγραφη
ειδοποίηση για την πρόθεση κατακύρωσης την αποστέλλει η Μόνιμη Επιτροπή
Προμηθειών ή η Ε.Δ.Δ. (προκειμένου για διαγωνισμούς εξειδικευμένου αντικειμένου) η
οποία αναλαμβάνει να κάνει τον έλεγχο των ελλειπόντων δικαιολογητικών και συντάσσει
σχετικό πρακτικό.
Προϋπόθεση για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι η ολοκλήρωση της ως άνω
διαδικασίας.
Πέραν των ως άνω δικαιολογητικών στην προκήρυξη δύναται να συμπεριλαμβάνονται και
άλλα δικαιολογητικά που θα κριθεί ότι είναι απαραίτητα για την ομαλή εξέλιξη του έργου.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ (ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ)
Στην περίπτωση διεθνών διαγωνισμών τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι αυτά που
ορίζονται στο Π.Δ. 60/2007 (άρθρα 43, 44, 45 και 46 Π.Δ.)
Πέραν των ως άνω δικαιολογητικών στην προκήρυξη δύναται να συμπεριλαμβάνονται και
άλλα δικαιολογητικά που θα κριθεί ότι είναι απαραίτητα για την ομαλή εξέλιξη του έργου.
ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Στους πρόχειρους διαγωνισμούς και στην περίπτωση που η εταιρεία επιλέξει να κάνει
δημοσίευση της προκήρυξης, τα δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να περιορίζονται
μόνον στην Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ή σε όσα ακόμη κριθούν κατά περίπτωση
απαραίτητα.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β" ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1. Η εκπόνηση των μελετών και η διαδικασία εκτέλεσης των τεχνικών έργων της Η.ΔΙ.Κ.Α.
Α.Ε., θα εκτελούνται βάσει του παρόντος κανονισμού και συμπληρωματικά, όπου δεν
προβλέπονται οι αντίστοιχες διατάξεις, θα εφαρμόζονται αναλογικά:
- σε ότι αφορά τη σύναψη συμβάσεων εκπόνησης μελετών τεχνικών έργων, οι διατάξεις
του νόμου 3316/2005
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- σε ότι αφορά την εκτέλεση των τεχνικών έργων, οι διατάξεις της νομοθεσίας περί
Δημοσίων έργων, όπως αυτή έχει κωδικοποιηθεί με το νόμο 3669/2008
2. Όπου στους παραπάνω νόμους αναφέρονται όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν,
αυτά θα είναι τα εξής:
α. "Προϊστάμενη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" θα είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για έργα μέχρι του ποσού που έχει το δικαίωμα να εγκρίνει, σύμφωνα με το
άρθρο 18 παρ. ζ του καταστατικού της Εταιρείας (άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007), ενώ για
τα μεγαλύτερα ποσά θα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., σύμφωνα με το
άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του καταστατικού της ΗΔΙΚΑ ΑΕ (άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007)
β. "Διευθύνουσα Υπηρεσία" ή "Επιβλέπουσα Υπηρεσία" θα είναι η Διεύθυνση Τεχνικής
Υποστήριξης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
γ. Το "Τεχνικό Συμβούλιο" θα συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και αποτελείται από:
- Δύο Τεχνικούς Υπαλλήλους της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
- Εναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Οικονομικού
Προαιρετικά, σε σοβαρές υποθέσεις και κατά την απόλυτη κρίση του Διοικητικού
Συμβουλίου, στο Τεχνικό Συμβούλιο μπορεί να ορισθούν και τα εξής μέλη:
- Ενας τεχνικός υπάλληλος του εποπτεύοντος Υπουργείου
- Ενας εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε.
Με την ίδια απόφαση θα ορίζεται το μέλος που θα είναι πρόεδρος, καθώς και ο
γραμματέας του Τεχνικού Συμβουλίου. Εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, θα είναι ο
προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή ο αναπληρωτής του.
3. Όπου επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις κείμενες διατάξεις για τη μελέτη και
κατασκευή έργων της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., αυτές εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα
από γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου.
4. Στις αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου, που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Αρθ. 12 του Ν. 1418/84, αποφασίζει:
(α) το Διοικητικό Συμβούλιο της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., όταν προϊσταμένη αρχή είναι ο Διευθύνων
Σύμβουλος,
Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο οποίος ασκεί την εποπτεία και τον
έλεγχο της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 3607/2007, όταν
προϊσταμένη Αρχή είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
Στην περίπτωση αυτή οι αιτήσεις θεραπείας απευθύνονται στον Υπουργό και
κοινοποιούνται υποχρεωτικά στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
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Άρθρο 38
Έγκριση - Τροποποίηση - Ισχύς του Κανονισμού
Τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις του Κανονισμού εγκρίνονται και ισχύουν σύμφωνα με τις
διατάξεις που ισχύουν για τον αρχικό Κανονισμό. Μεταγενέστερες τροποποιήσεις του
Κανονισμού κωδικοποιούνται κάθε φορά σε ενιαίο κείμενο με πρωτοβουλία της Εταιρείας
και την έγκριση του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ο παρών Κανονισμός εγκρίνεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Προμήθειες για τις οποίες έχει δημοσιευθεί Διακήρυξη ή έχει υπογραφεί σύμβαση πριν την
ισχύ του παρόντος εκτελούνται σύμφωνα με τους όρους αυτών.
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(4) της απόφασης 4352/2010 (Β 1941) του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
«Έγκριση Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών,
Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της εταιρίας Ο.Λ.Θ. Α.Ε.», πλην των διατάξεων
που αφορούν την παραχώρηση χρήσης γης (άρθρα 54 έως 84) και εκποιήσεων (άρθρα 85
έως 90), το κείμενο της οποίας είχε ως εξής:
«Αριθμ. 4532 (ΦΕΚ Β 1941 14.12.2010)
Έγκριση Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών,Έργων,
Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Αρθρο ΜΟΝΟ
Α. Εγκρίνει τον Κανονισμό Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών/Εργων,
Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., ο
οποίος έχει ως εξής:
Κανονισμός Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων,
Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της εταιρίας Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
Περιεχόμενα
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α` - ΓΕΝΙΚΑ
1. Αντικείμενο του Κανονισμού.
2. Γενικές αρχές.
3. Ορισμοί.
4. Όργανα Διαδικασιών Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμβάσεων.
ΜΕΡΟΣ Β` - ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
5. Γενικές Διατάξεις.
6. Κανόνες αποτίμησης της αξίας των συμβάσεων και κατώφλια εφαρμογής Οδηγιών.
7. Απόφαση διεξαγωγής διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
8. Είδη διαδικασιών ανάθεσης και επιλογή τους.
9. Διαδικασία με διαπραγμάτευση.
10.Διακήρυξη - Πρόσκληση Συμμετοχής.
11. Τεχνικές Προδιαγραφές.
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12. Κανόνες Δημοσιότητας.
13. Παροχή στοιχείων στους ενδιαφερομένους.
14. Προθεσμίες διαδικασιών.
15. Κωλύματα συμμετοχής - Δικαιολογητικά.
16. Άδεια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας.
17. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.
18. Τεχνικές / Επαγγελματικές ικανότητες.
19. Πρότυπα εξασφάλισης ποιότητας.
20. Εγγραφή σε κατάλογο εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων και πιστοποίηση από
οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
21. Κριτήρια ανάθεσης - Υπερβολικά χαμηλές προσφορές.
22. Παραδεκτό Προσφορών και Αιτήσεων Συμμετοχής -Συμπλήρωση δικαιολογητικών
- Τεκμήριο αποδοχής όρων διακήρυξης.
23. Διάρκεια ισχύος της προσφοράς.
24. Αναπροσαρμογή τιμής.
25. Εγγυήσεις Συμμετοχής, Καλής Εκτέλεσης, Προκαταβολής και Καλής Λειτουργίας.
26. Στάδια κλειστών και ανοικτών διαδικασιών - Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός.
27. Διενέργεια διαγωνισμού - Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
28. Αποτέλεσμα διαδικασίας σύναψης συμβάσεως.
29. Ανακοίνωση της κατακύρωσης - Ανάκληση κατακύρωσης.
30. Ενστάσεις και Προσφυγές.
ΜΕΡΟΣ Γ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
31. Σύμβαση.
32. Προθεσμίες φόρτωσης και παράδοσης.
33. Παραλαβή - Παραλαβή με έκπτωση Απόρριψη Αντικατάσταση.
34. Προθεσμίες παραλαβής.
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35. Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση / φόρτωση / αντικατάσταση / ανάληψη
απορριφθέντων προϊόντων.
36. Φόρτωση - Ναύλωση - Ασφάλιση.
37. Πληρωμές.
38.Έκπτωση του Προμηθευτή - Αποκλεισμός του από τις συμβάσεις της Εταιρίας.
39. Ευθύνη του Προμηθευτή για ελαττωματικά προϊόντα.
40. Μονομερής αναστολή και λύση της Σύμβασης.
41. Ενστάσεις του Προμηθευτή.
ΜΕΡΟΣ Δ`
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
42. Γενική Διάταξη.
43. Παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης - Επίλυση διαφωνιών.
44. Διόρθωση ελλείψεων παραδοτέων.
45. Ευθύνη του Παρόχου Υπηρεσιών.
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ
46. Αντικείμενο του Κανονισμού - Γενικές Αρχές.
47. Ορισμοί.
48. Όργανα Διαδικασιών Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμβάσεων.
49.

Προγραμματισμός και Πρωτοβουλία εκτέλεσης Έργων.

50. Κανόνες αποτίμησης της αξίας των συμβάσεων και κατώφλια εφαρμογής
Οδηγιών.
51. Ανάθεση και εκτέλεση Συμβάσεων Έργων.
52. Παρεκκλίσεις
53. Συμβάσεις Παραχώρησης Έργων.
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ Α` ΓΕΝΙΚΑ
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54. Αντικείμενο του Κανονισμού - Γενικές Αρχές.
55. Αντικείμενο Παραχώρησης Χρήσης - Νομικό Καθεστώς.
56. Όργανα διαδικασιών παραχωρήσεων χρήσης.
ΜΕΡΟΣ Β` ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ
57. Δικαιούμενοι συμμετοχής.
58. Απόφαση Παραχώρησης Χρήσης.
59. Είδη διαδικασιών επιλογής αντισυμβαλλομένου.
60. Διατυπώσεις δημοσιότητας και προθεσμία υποβολής προσφορών.
61. Περιεχόμενο διακήρυξης διαγωνισμού και πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.
62. Παροχή στοιχείων στους ενδιαφερομένους.
63. Προσόντα και κωλύματα συμμετοχής.
64. Κριτήρια επιλογής αντισυμβαλλομένου.
65. Παραδεκτό Προσφορών - Συμπλήρωση Δικαιολογητικών - Τεκμήριο αποδοχής
όρων διακήρυξης και γνώσης συνθηκών παραχωρήσεως.
66. Διάρκεια ισχύος της προσφοράς.
67. Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης.
68. Διενέργεια διαγωνισμού.
69. Αποτελέσματα διαδικασίας σύναψης συμβάσεως παραχωρήσεως.
70. Ανακοίνωση κατακύρωσης.
71. Ενστάσεις.
ΜΕΡΟΣ Γ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
72. Σύμβαση.
73. Όροι συμβάσεως.
ΜΕΡΟΣ Δ` ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
74. Γενικά:
75. Ορισμοί:
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76. Μελέτες:
77. Επιλογή εργολήπτη
78. Επίβλεψη
79. Αμοιβή
80. Διαδικασία ελέγχου τήρησης εγκεκριμένης μελέτης.
81. Ευθύνη Αντισυμβαλλόμενου
82. Αρμοδιότητες Διαχειριστή του έργου.
83. Άδειες
84. Λοιπά θέματα.
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ
85. Απόφαση εκποίησης.
86. Διαδικασίες εκποίησης.
87. Εγγύηση συμμετοχής στον πλειστηριασμό.
88. Δικαίωμα συμμετοχής - Διακήρυξη πλειστηριασμού -Διατυπώσεις δημοσιότητας.
89. Διαδικασία πλειστηριασμού - Κατακύρωση - Επανάληψη πλειστηριασμού.
90. Καταβολή τιμήματος και παράδοση των εκποιηθέντων.
ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ - ΕΙΔΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
91. Προγραμματικές Συμβάσεις.
92. Συμφωνίες - Πλαίσιο.
93. Δυναμικό Σύστημα Αγορών.
94. Ανταγωνιστικός Διάλογος.
95. Προληπτικός Έλεγχος Νομιμότητας των Συμβάσεων -Ονομαστικοποίηση μετοχών
νομικών προσώπων.
96. Πρακτικά - Τεκμηρίωση - Ενημέρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
97. Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις.
98. Ισχύς
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ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α` - ΓΕΝΙΚΑ
1.

Αντικείμενο του Κανονισμού.

Αντικείμενο του παρόντος αποτελεί ο καθορισμός των προϋποθέσεων και της
διαδικασίας σύναψης και εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών που
αναθέτει η εταιρία με την επωνυμία "Ο.Λ.Θ. Α.Ε." (στο εξής Εταιρία).
2.

Γενικές αρχές.

2.1. Η Εταιρία αντιμετωπίζει τους Οικονομικούς Φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις.
2.2. Κατά την ανάθεση των συμβάσεων η Εταιρία ενεργεί με διαφάνεια.
2.3. Η Εταιρία μεριμνά ώστε κατά την ανάθεση των συμβάσεων να μην
παρακωλύεται ο υγιής ανταγωνισμός.
2.4. Ο παρών Κανονισμός ερμηνεύεται και εφαρμόζεται με βάση τις γενικές
αρχές του πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίου που διέπουν την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων καθώς και τις διατάξεις των Οδηγιών 2004/17 ΕΚ και 2004/18ΕΚ.
2.5. Στην Οδηγία 2004/17ΕΚ υπάγεται η ανάθεση συμβάσεων της Εταιρίας που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής και προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως
για τη δραστηριότητα της διάθεσης λιμένος σε μεταφορείς. Αν η σύμβαση
προορίζεται για την ανωτέρω δραστηριότητα μαζί με άλλες, που εμπίπτουν στην
Οδηγία 2004/18ΕΚ, και είναι αντικειμενικά αδύνατο να προσδιορισθεί, για ποια
δραστηριότητα προορίζεται κυρίως η σύμβαση, τότε η ανάθεση της διέπεται από
την Οδηγία 2004/18ΕΚ. Αν η σύμβαση προορίζεται για την ανωτέρω δραστηριότητα, χωρίς
να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2004/18ΕΚ, και είναι αντικειμενικά αδύνατο
να προσδιορισθεί, για ποια δραστηριότητα προορίζεται κυρίως η σύμβαση, τότε η ανάθεση
της διέπεται από την Οδηγία 2004/17ΕΚ.
3.

Ορισμοί.

3.1. "Σύμβαση Προμήθειας": Είναι η εξ επαχθούς αιτίας σύμβαση που
συνάπτεται εγγράφως μεταξύ της Εταιρίας και τρίτου και, χωρίς να αποτελεί
σύμβαση έργου, έχει ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη
μίσθωση ή και μίσθωση - πώληση με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων.
3.2. "Σύμβαση Υπηρεσιών": Είναι οι εξ επαχθούς αιτίας σύμβαση που
συνάπτεται εγγράφως μεταξύ της Εταιρίας και τρίτου και, χωρίς να αποτελεί
σύμβαση έργου ή σύμβαση προμήθειας, έχει ως αντικείμενο την παροχή των
υπηρεσιών που αναφέρονται στο Παράρτημα XVII της Οδηγίας 2007/17ΕΚ και στο
Παράρτημα II της Οδηγίας 2004/18ΕΚ.
3.3. Σύμβαση η οποία έχει ως αντικείμενο την προμήθεια προϊόντων και
καλύπτει παρεμπιπτόντως εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης θεωρείται ως
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Σύμβαση Προμήθειας. Σύμβαση η οποία έχει ως αντικείμενο ταυτοχρόνως προϊόντα
και υπηρεσίες, θεωρείται ως Σύμβαση Υπηρεσιών εφόσον η αξία των
συγκεκριμένων υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων που
περιλαμβάνονται στη σύμβαση.
3.4. "Συμφωνία Πλαίσιο": Είναι η συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ της
Εταιρίας και ενός ή περισσοτέρων τρίτων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό
των όρων που διέπουν τις Συμβάσεις Προμήθειας ή Υπηρεσίας που πρόκειται να
συναφθούν μεταξύ της Εταιρίας και των τρίτων κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης
περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και, ενδεχομένως, τις προβλεπόμενες
ποσότητες.
3.5. "Δυναμικό Σύστημα Αγορών": Είναι μία καθ` ολοκληρία ηλεκτρονική
διαδικασία για αγορές τρέχουσας χρήσης, της οποίας τα γενικά διαθέσιμα στην
αγορά χαρακτηριστικά ικανοποιούν τις ανάγκες της Εταιρίας και είναι
περιορισμένη χρονικά και ανοικτή καθ` όλη τη διάρκεια της σε κάθε Οικονομικό
Φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια επιλογής και έχει υποβάλει ενδεικτική
προσφορά σύμφωνη προς τη συγγραφή υποχρεώσεων.
3.6. "Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός": Είναι μία επαναληπτική διαδικασία που
βασίζεται σε έναν ηλεκτρονικό μηχανισμό παρουσίασης νέων, μειωμένων τιμών
ή/και νέων αξιών όσον αφορά ορισμένα στοιχεία των προσφορών, η οποία
διεξάγεται έπειτα από προκαταρκτική πλήρη αξιολόγηση των προσφορών,
επιτρέποντας την ταξινόμηση τους με βάση αυτόματες μεθόδους αξιολόγησης. Δεν
μπορούν να αποτελούν αντικείμενο Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών συμβάσεις
υπηρεσιών που έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες πνευματικού δημιουργού.
3.7. "Προσφέρων": Είναι ο Οικονομικός Φορέας που έχει υποβάλει προσφορά για
τη σύναψη Σύμβασης Προμηθειών ή Υπηρεσιών.
3.8. "Υποψήφιος": Είναι εκείνος που έχει ζητήσει να του αποσταλεί πρόσκληση
συμμετοχής σε Διαδικασία Κλειστή ή με Διαπραγμάτευση ή σε Ανταγωνιστικό
Διάλογο.
3.9. "Προμηθευτής": Είναι εκείνος, στον οποίο η Εταιρία έχει αναθέσει
Σύμβαση Προμήθειας.
3.10. "Πάροχος Υπηρεσιών": Είναι εκείνος, στον οποίο η Εταιρία έχει
αναθέσει Σύμβαση Υπηρεσιών.
3.11. "Οικονομικός Φορέας": Είναι όρος που σημαίνει, κατά περίπτωση, τον
Υποψήφιο, τον Προσφέροντα, τον Προμηθευτή και τον Πάροχο Υπηρεσιών.
3.12. "Ανοικτή Διαδικασία": Είναι η διαδικασία στην οποία κάθε
ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει προσφορά.
3.13. "Κλειστή Διαδικασία": Είναι η διαδικασία στην οποία κάθε Οικονομικός
Φορέας μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει, αλλά μόνο όσοι οικονομικοί φορείς
προσκαλούνται από την Εταιρία μπορούν να υποβάλουν προσφορά.
3.14. "Ανταγωνιστικός Διάλογος": Είναι η διαδικασία στην οποία κάθε
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Οικονομικός Φορέας μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει και στην οποία η Εταιρία
διεξάγει διάλογο με τους Υποψηφίους που έχουν γίνει δεκτοί στη διαδικασία
αυτή, προκειμένου να βρεθούν μία ή περισσότερες λύσεις που θα μπορούσαν να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες της και βάσει της οποίας ή των οποίων οι Υποψήφιοι
που επελέγησαν καλούνται να υποβάλουν προσφορά.
3.15. "Διαδικασία με Διαπραγμάτευση": Είναι η διαδικασία, στο πλαίσιο της
οποίας η Εταιρία διαβουλεύεται με τους Οικονομικούς Φορείς της επιλογής της
και διαπραγματεύεται τους όρους της σύμβασης με έναν ή περισσότερους από
αυτούς.
3.16. "Διαγωνισμοί Μελετών": Είναι οι διαδικασίες που επιτρέπουν στην
Εταιρία να αποκτήσει κυρίως στους τομείς της χωροταξίας, της πολεοδομίας,
της αρχιτεκτονικής, των έργων πολιτικού μηχανικού ή της επεξεργασίας
δεδομένων μία μελέτη ή ένα σχέδιο που επιλέγεται από κριτική επιτροπή έπειτα
από διαγωνισμό, με ή χωρίς την απονομή βραβείων.
3.17. "Πρόχειρος διαγωνισμός": Είναι η διαδικασία που διενεργείται για
συμβάσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 17/2004 και 18/2004
έχουν προϋπολογιζόμενη αξία κάτω από ένα όριο που ορίζεται εκάστοτε με απόφαση της
εταιρείας και η επιλογή εκείνων που προσκαλούνται για υποβολή προσφοράς
γίνεται ύστερα από συνοπτική έρευνα της αγοράς ή με βάση τα διατιθέμενα στην
εταιρεία στοιχεία χωρίς δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον
ημερήσιο τύπο.

3.18. "Δημόσιος διαγωνισμός" Είναι η διαδικασία που διενεργείται για
συμβάσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ΠΔ 59/2007 και ΠΔ
60/2007και 18/2004 έχουν προϋπολογιζόμενη αξία μεταξύ του άνω ορίου του
πρόχειρου διαγωνισμού και ενός ορίου που ορίζεται εκάστοτε με απόφαση της
εταιρείας και η ανάθεση της σύμβασης γίνεται με ανοικτές ή κλειστές
διαδικασίες ή με διαπραγμάτευση και ύστερα από δημοσίευση της προκήρυξης
στον ημερήσιο τύπο και ανάρτηση της στο διαδίκτυο. Η προθεσμία για την
εκδήλωση ενδιαφέροντος (κλειστές διαδικασίες ή διαπραγμάτευση) είναι
τουλάχιστο 10 ημέρες ενώ για την υποβολή προσφοράς (ανοικτές διαδικασίες)
τουλάχιστον 20 ημέρες από την δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο.
3.19. "Διεθνής Δημόσιος Διαγωνισμός" είναι η διαδικασία διαγωνισμού που
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των ΠΔ 59/2007 και ΠΔ 60/2007.
3.20. "Καταστατικό": Είναι το καταστατικό της Εταιρίας, όπως εγκρίθηκε με
το άρθρο τρίτο του ν. 2688/1999.
3.21. "Τεχνικές Προδιαγραφές": Είναι οι προδιαγραφές που προσδιορίζουν τα
χαρακτηριστικά του υπό προμήθεια προϊόντος ή της ζητούμενης υπηρεσίας και
ιδίως τα επίπεδα ποιότητας, τα επίπεδα περιβαλλοντικής επίδοσης, ο
σχεδιασμός για όλες τις χρήσεις (συμπεριλαμβανόμενης και της δυνατότητας
πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες) και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, η
απόδοση, η χρήση, η ασφάλεια, οι διαστάσεις, οι απαιτήσεις που αφορούν την
ονομασία πώλησης του προϊόντος, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και
τις μεθόδους τους, τη συσκευασία, τη σήμανση και την επίθεση ενδείξεων και
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τις οδηγίες χρήσης, οι διαδικασίες και οι μέθοδοι παραγωγής και οι
διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης.
3.22. "Πρότυπο": Είναι μία Τεχνική Προδιαγραφή που έχει εγκριθεί από
αναγνωρισμένο οργανισμό με τυποποιητική αρμοδιότητα, με σκοπό την
επαναλαμβανόμενη ή συνεχή εφαρμογή, της οποίας όμως η τήρηση δεν είναι
υποχρεωτική και εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
3.23. "Διεθνές Πρότυπο": Το Πρότυπο που έχει εκδοθεί από διεθνή οργανισμό
τυποποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού.
3.24. "Ευρωπαϊκό Πρότυπο": Το Πρότυπο που έχει εκδοθεί από ευρωπαϊκό
οργανισμό τυποποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού. Ευρωπαϊκοί
οργανισμοί τυποποίησης είναι ιδίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN)
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης Ηλεκτροτεχνικών Προϊόντων (CENELEC).
3.25. "Εθνικό Πρότυπο": Πρότυπο που έχει εκδοθεί από εθνικό οργανισμό
τυποποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού.
3.26. "Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση": Η ευμενής τεχνική αξιολόγηση της
καταλληλότητας ενός προϊόντος για συγκεκριμένη χρήση, με γνώμονα την
ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων κατασκευής και με βάση τα εγγενή
χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους όρους εφαρμογής και χρήσης που έχουν
τεθεί. Η Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση χορηγείται από τον Οργανισμό που είναι
αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό.
3.27. "Κοινή Τεχνική Προδιαγραφή": Είναι η Τεχνική Προδιαγραφή που έχει
εκπονηθεί σύμφωνα με διαδικασία αναγνωρισμένη από τα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
3.28. "Τεχνικό Πλαίσιο Αναφοράς": Είναι κάθε προϊόν το οποίο εκπονείται από
τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, πλην των επίσημων προτύπων,
σύμφωνα με διαδικασίες προσαρμοσμένες στην εξέλιξη των αναγκών της αγοράς.
3.29. CPV (Common Procurement Vocabulary): Είναι το "Κοινό Λεξιλόγιο για
τις Δημόσιες Συμβάσεις που υιοθετήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 2195/2002.
4. Όργανα Διαδικασιών Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμβάσεων.
4.1.

Αποφασιστικά όργανα.

Για όλες τις αποφάσεις της Εταιρίας που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό
σχετικά με την ανάθεση και την εκτέλεση Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών
αρμόδιο είναι το όργανο που έχει τη σχετική αρμοδιότητα σύμφωνα με το
Καταστατικό ή το όργανο, στο οποίο η συγκεκριμένη αρμοδιότητα μεταβιβάστηκε
σύμφωνα με το Καταστατικό.
4.2. Η μεταβίβαση της αρμοδιότητας μπορεί να είναι πάγια ή να αφορά
κατηγορίες διαδικασιών ή συγκεκριμένη ή συγκεκριμένες διαδικασίες ανάθεσης.
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4.3. Γνωμοδοτικά όργανα.
Για την ανάθεση και την εκτέλεση συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών, που
γίνονται με διαγωνισμούς (πρόχειρους, δημόσιους ή τακτικούς ή με τη
διαδικασία διαπραγμάτευσης), η Εταιρία συγκροτεί τις εξής γνωμοδοτικές
επιτροπές:
4.3.1. Επιτροπή Διαγωνισμού: Η Επιτροπή Διαγωνισμού παραλαμβάνει και
αποσφραγίζει τις προσφορές και γνωμοδοτεί προς την Εταιρία για το τυπικά
παραδεκτό τους.
4.3.2. Επιτροπή Αξιολόγησης: Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της
Επιτροπής Παραλαβής, που αναφέρεται κατωτέρω, η Επιτροπή Αξιολόγησης:
4.3.2.1. Αξιολογεί τις αιτήσεις συμμετοχής και τις προσφορές που κρίθηκαν
τυπικά παραδεκτές από την Εταιρία καθώς και τα τυχόν υποβαλλόμενα από τους
Προσφέροντες δείγματα, αν η αξιολόγηση των τελευταίων δεν ανατεθεί σε
ιδιαίτερο όργανο, και αποσφραγίζει και αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές,
γνωμοδοτώντας προς την Εταιρία για το αποτέλεσμα της διαδικασίας,
περιλαμβανομένης και της διακοπής, της αναβολής, της επαναλήψεως και της
ματαιώσεως της διαδικασίας, της κατακυρώσεως και της ανακλήσεως αυτής.
4.3.2.2. Γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την εκτέλεση γενικά
της σύμβασης, και ιδίως για τη μετάθεση ή την παράταση της προθεσμίας
παραλαβής, τη μονομερή λύση της από την Εταιρία, την επιβολή στον Προμηθευτή
/ Πάροχο Υπηρεσιών κάθε κυρώσεως που προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό,
περιλαμβανομένης και της εκπτώσεως, της καταπτώσεως των εγγυητικών επιστολών
και του αποκλεισμού του Προμηθευτή / Παρόχου Υπηρεσιών από τις συμβάσεις της
Εταιρίας.
4.3.3. Επιτροπή Αξιολόγησης Δειγμάτων: Επιτροπή Αξιολόγησης Δειγμάτων
αξιολογεί τα δείγματα που υποβάλλονται από τους Προσφέροντες, αν η
αρμοδιότητα αυτή δεν έχει ανατεθεί στην Επιτροπή Αξιολόγησης, και γνωμοδοτεί
προς την Εταιρία σχετικά με τη συμμόρφωση των δειγμάτων προς τις Τεχνικές
Προδιαγραφές και το τυχόν επίσημο δείγμα της Εταιρίας.
4.3.4. Επιτροπή Παραλαβής: Η Επιτροπή Παραλαβής είναι αρμόδια για την
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραδιδομένων προϊόντων ή υπηρεσιών και
για την εκτέλεση γενικά της συμβάσεως και γνωμοδοτεί προς την Εταιρία για
την παραλαβή, την απόρριψη και την αντικατάσταση των παραδοθέντων ή την
παραλαβή τους με έκπτωση επί της τιμής.
4.4. Οι ανωτέρω επιτροπές είναι αντιστοίχως αρμόδιες να γνωμοδοτούν προς
την Εταιρία για τις ενστάσεις και τις προσφυγές που υποβάλλονται από τους
Οικονομικούς Φορείς και τους Προμηθευτές / Παρόχους Υπηρεσιών κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, περιλαμβανομένης και της κατακυρώσεως ή
της ανακλήσεως της. Η Εταιρία μπορεί, πάντως, να συγκροτεί Επιτροπές
Ενστάσεων διαφορετικές από τις προηγούμενες καθώς επίσης και Επιτροπή
Ενστάσεων αρμόδια να γνωμοδοτεί σε ενστάσεις ή προσφυγές κατά της διακήρυξης
διαγωνισμού.
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4.5. Συγκρότηση των συλλογικών οργάνων.
Οι Επιτροπές συγκροτούνται από την Εταιρία και αποτελούνται από τρία (3)
τουλάχιστον μέλη. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται και ο πρόεδρος της
Επιτροπής. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζονται και αναπληρωματικά μέλη.
Οι πρόεδροι και τα μέλη των Επιτροπών είναι στελέχη ή υπάλληλοι της
Εταιρίας.
Για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων προμηθειών, με απόφαση της εταιρείας
μπορούν να συγκροτούνται κατά περίπτωση επιτροπές ή ομάδες εργασίας στις
οποίες μπορούν να μετέχουν και τρίτοι που έχουν τις αναγκαίες γνώσεις ή
εμπειρία.
4.6.

Οι Επιτροπές μπορεί να συγκροτούνται είτε:

4.6.1.
Ως πάγιες, συγκροτούμενες για θητεία ορισμένου χρόνου, και αρμόδιες για όλες
τις υποθέσεις που θα ανακύψουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, είτε:
4.6.2.

Ως ειδικές, για συγκεκριμένη ή συγκεκριμένες διαδικασίες ή συμβάσεις.

4.7. Η σύνθεση των Επιτροπών μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Εταιρίας.
Εφόσον κατά τη λήξη της θητείας μίας πάγιας Επιτροπής είναι εκκρεμής μία υπόθεση
αρμοδιότητας της, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει τη γνωμοδότηση της και μετά τη λήξη της
θητείας της.
4.8. Η Επιτροπή Διαγωνισμού και η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να
αποτελείται από τα ίδια, εν όλω ή εν μέρει, πρόσωπα. Στην Επιτροπή Παραλαβής
δεν ορίζονται, εφόσον τούτο είναι δυνατόν, πρόσωπα που είχαν προηγουμένως
συμμετάσχει στην Επιτροπή Αξιολόγησης. Στις Επιτροπές Ενστάσεων δεν
ορίζονται, εφόσον τούτο είναι δυνατόν, πρόσωπα που είχαν προηγουμένως
συμμετάσχει στην έκδοση των αποφάσεων που προσβάλλονται.
4.9. Για την έκδοση αποφάσεων της Εταιρίας κατά τον παρόντα κανονισμό
απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμόδιας κατά τις ανωτέρω διακρίσεις
επιτροπής. Αν η Εταιρία διαφωνεί με τη γνωμοδότηση, δεν δεσμεύεται από αυτή
και μπορεί να αποκλίνει αιτιολογημένα από τη γνωμοδότηση ή να αναπέμψει την
υπόθεση στην Επιτροπή για επανεξέταση ή να αναζητήσει πρόσθετη γνωμοδότηση
από άλλο όργανο που είτε ήδη υπάρχει είτε συγκροτείται για τον σκοπό αυτό,
για όλα τα αναφυόμενα ζητήματα ή ορισμένα από αυτά.
4.10. Όμοιες Επιτροπές μπορεί να συγκροτούνται και για την ανάθεση και
εκτέλεση συμβάσεων, για τις οποίες δεν προηγείται δημοσίευση διακήρυξης ή
ανάρτηση στο διαδίκτυο.
4.11. Το παρόν άρθρο δεν θίγει διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού που
προβλέπουν προϋποθέσεις ή τύπους για τη λήψη των αποφάσεων των οργάνων της
Εταιρίας.
4.12. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον δεν παραβιάζεται η υφιστάμενη
νομοθεσία, το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Διευθύνων Σύμβουλος έχουν το δικαίωμα
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στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου
Διεύθυνσης, να αποφασίσουν την μη εφαρμογή του Κανονισμού ή να εξαιρέσουν
από την εφαρμογή προμήθειες για ορισμένη διάρκεια ή σκοπό, προκειμένου να
επισπευσθούν οι διαδικασίες τους.
ΜΕΡΟΣ Β` - ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
5. Γενικές Διατάξεις.
5.1.

Δικαίωμα συμμετοχής.

Οι Οικονομικοί Φορείς που κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία είναι
εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα παροχής της ζητούμενης προμήθειας ή υπηρεσίας
δεν απορρίπτονται για μόνο τον λόγο ότι κατά την ελληνική νομοθεσία θα
έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. Η διάταξη αυτή δεν θίγει το
δικαίωμα της Εταιρίας να ζητεί από τον Υποψήφιο ή τον Προσφέροντα που είναι
νομικό πρόσωπο να αναφέρει στην προσφορά του τα ονόματα και τα επαγγελματικά
προσόντα των προσώπων που θα επιφορτισθούν με την εκτέλεση της Σύμβασης.
5.2.

Ενώσεις και κοινοπραξίες.

Οι κοινοπραξίες ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων μπορούν να εμφανίζονται ως
Υποψήφιοι και να υποβάλουν προσφορές. Για την υποβολή αιτήσεως συμμετοχής
και την υποβολή προσφοράς η Εταιρία δεν απαιτεί να λάβει η κοινοπραξία ή η
ένωση ορισμένη νομική μορφή. Εφόσον, όμως, τούτο είναι αναγκαίο για την ορθή
εκτέλεση της συμβάσεως, μπορεί η διακήρυξη να ορίζει ότι, αν η σύμβαση
ανατεθεί σε κοινοπραξία ή ένωση, αυτή θα περιβληθεί συγκεκριμένη νομική
μορφή, την οποία και θα προσδιορίζει.
5.3. Στην προσφορά κοινοπραξιών ή ενώσεων πρέπει να αναφέρεται απαραιτήτως
η έκταση και το είδος της συμμετοχής κάθε μέλους της στην εκτέλεση της συμβάσεως.
Με την υποβολή της προσφοράς κοινοπραξιών ή ενώσεων, κάθε μέλος της
ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι της Εταιρίας για κάθε αξίωση
που απορρέει από τη συμμετοχή ή και την εκτέλεση της συμβάσεως.
5.4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος που προβλέπουν τη
δημοσιοποίηση συμβάσεων που συνάπτονται από την Εταιρία και την ενημέρωση
Υποψηφίων και Προσφερόντων, η Εταιρία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που
διαβιβάζονται σε αυτή από τους Οικονομικούς Φορείς, εφόσον είναι
εμπιστευτικές και έχουν ρητώς χαρακτηρισθεί ως τέτοιες από τον ενδιαφερόμενο
Οικονομικό Φορέα.
5.5. Κατά τη διαβίβαση από την Εταιρία στους Οικονομικούς Φορείς τεχνικών
προδιαγραφών ή άλλων πληροφοριών στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος η
Εταιρία μπορεί να επιβάλλει υποχρεώσεις προκειμένου να προστατεύσει τον
τυχόν εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που διαβιβάζει.
5.6. Γλώσσα.
Οι συμβάσεις και τα έγγραφα που εκδίδονται από την Εταιρία στο πλαίσιο της
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διαδικασίας ανάθεσης καθώς και όσα απαιτούνται για τη διενέργεια των
διαγωνισμών συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα ξενόγλωσσα έγγραφα που
περιλαμβάνονται στις προσφορές πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από
επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη
διακήρυξη. Ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα,
διαφορετικά συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους. Σε περίπτωση ασάφειας ή
αντίφασης υπερισχύει η επίσημη μετάφραση. Εγγυητικές επιστολές που έχουν
συνταχθεί σε άλλη γλώσσα συνοδεύονται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση. Ως
επίσημη μετάφραση νοείται εκείνη που γίνεται από αρμόδια δημόσια αρχή ή
δικηγόρο ή άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
6. Κανόνες αποτίμησης της αξίας των συμβάσεων και κατώφλια εφαρμογής Οδηγιών.
6.1.

Κανόνες αποτίμησης.

Για την αποτίμηση της αξίας μίας συμβάσεως, προκειμένου να διαγνωσθεί η
υπαγωγή της στις διατάξεις των Οδηγιών 2004/17ΕΚ και 2004/18ΕΚ εφαρμόζονται
οι κανόνες του παρόντος άρθρου.
6.2. Η αποτίμηση της αξίας της συμβάσεως στηρίζεται στο συνολικό πληρωτέο
ποσό, όπως προϋπολογίζεται από την Εταιρία, μαζί με τις τυχόν επιβαλλόμενες
κρατήσεις, εκτός του φόρου προστιθέμενης αξίας. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται τυχόν
προβλεπόμενα δικαιώματα προαίρεσης ή ανανεώσεις ή παρατάσεις ή επεκτάσεις της
συμβάσεως.
6.3. Η αποτίμηση αναφέρεται στην ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης για
δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής`Ενωσης ή, αν
τέτοια δημοσίευση δεν γίνεται, στην ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας
ανάθεσης της σύμβασης.
6.4.
Δεν επιτρέπεται η κατάτμηση κανενός σχεδίου για την απόκτηση προϊόντων
ή υπηρεσιών με σκοπό την καταστρατήγηση του παρόντος άρθρου.
6.5.
Όταν ένα σχέδιο αγοράς ομοιογενών προμηθειών ή υπηρεσιών μπορεί να
οδηγήσει σε ταυτόχρονη σύναψη χωριστών συμβάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται
υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων των τμημάτων και, αν η αξία αυτή
υπερβαίνει το κατώφλι εφαρμογής των Οδηγιών, αυτές εφαρμόζονται σε κάθε ένα
από τα τμήματα. Κατ` εξαίρεση, αν η αξία τμήματος ή τμημάτων υπηρεσιών
υπολείπεται του ορίου που καθορίζεται στο άρθρο 17 παρ. 6 (α) και (β) της
Οδηγίας 2004/17ΕΚ και στο άρθρο 9 παρ. 5 (α) και (β) της Οδηγίας 2004/18ΕΚ
και ταυτόχρονα η συνολική αξία των τμημάτων αυτών δεν υπερβαίνει το 20% της
συνολικής αξίας όλων των τμημάτων, η Εταιρία μπορεί ως προς τα τμήματα αυτά
να παρεκκλίνει των διατάξεων των Οδηγιών.
6.6.
Προκειμένου για Συμβάσεις Προμήθειας που έχουν ως αντικείμενο τη
χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση - πώληση προϊόντων, η αξία
που λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό της αξίας της σύμβασης είναι η εξής:
6.6.1. Προκειμένου για συμβάσεις ορισμένου χρόνου, η συνολική αξία της συμβάσεως.
6.6.2. Προκειμένου για συμβάσεις αορίστου χρόνου και συμβάσεων των οποίων η
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διάρκεια δεν προσδιορίζεται, η μηνιαία αξία πολλαπλασιαζόμενη επί σαράντα
οκτώ (48).
6.6.3. Προκειμένου για Συμβάσεις Προμήθειας ή Υπηρεσιών που έχουν περιοδικό
χαρακτήρα ή προβλέπεται να ανανεωθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα:
6.6.3.1. Είτε η συνολική πραγματική αξία των διαδοχικών συμβάσεων του ίδιου
τύπου οι οποίες συνάφθηκαν κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο ή οικονομικό έτος,
αναπροσαρμοσμένη, ει δυνατόν, προκειμένου να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες
μεταβολές ως προς τις ποσότητες ή την αξία τους κατά τους δώδεκα μήνες που
έπονται της αρχικής σύμβασης.
6.6.3.2. Είτε η συνολική αξία των διαδοχικών συμβάσεων που συνάφθηκαν κατά
το δωδεκάμηνο που έπεται της πρώτης παράδοσης ή κατά τη διάρκεια του
οικονομικού έτους, εφόσον αυτό υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες.
6.7.
Προκειμένου για Συμβάσεις Υπηρεσιών, η αξία που λαμβάνεται ως βάση για
τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης είναι ανάλογα με την
περίπτωση η εξής:
6.7.1.
Για τα ακόλουθα συγκεκριμένα είδη υπηρεσιών για την αποτίμηση
λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
6.7.1.1. Ασφαλιστικές υπηρεσίες: Το καταβλητέο ασφάλιστρο και οι άλλοι τρόποι αμοιβής.
6.7.1.2. Τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: Οι αμοιβές, οι
προμήθειες, οι τόκοι και οι άλλοι τρόποι αμοιβής.
6.7.1.3. Συμβάσεις που περιλαμβάνουν μελέτες: Οι αμοιβές, οι καταβλητέες
προμήθειες και οι άλλοι τρόποι αμοιβής.
6.7.2.

Για τις συμβάσεις υπηρεσιών που δεν αναφέρουν συνολική τιμή:

6.7.2.1. Στην περίπτωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου και εφόσον η διάρκεια
τους είναι ίση ή μικρότερη από σαράντα οκτώ (48) μήνες: Η συνολική
εκτιμώμενη αξία για όλη την αντίστοιχη διάρκεια.
6.7.2.2. Στην περίπτωση συμβάσεων αορίστου χρόνου ή διάρκειας μεγαλύτερης
των σαράντα οκτώ (48) μηνών η μηνιαία αξία πολλαπλασιαζόμενη επί σαράντα οκτώ (48).
6.8. Προκειμένου για τις Συμφωνίες - Πλαίσιο και για τα Δυναμικά Συστήματα
Αγορών η αξία που λαμβάνεται υπόψη είναι η μέγιστη αξία, χωρίς τον φόρο
προστιθέμενης αξίας, του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπονται για τη
συνολική διάρκεια της Συμφωνίας - Πλαίσιο ή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών.
6.9. Η επιλογή μεθόδου αποτίμησης της αξίας μίας συμβάσεως δεν μπορεί να
γίνει με την πρόθεση καταστρατήγησης των ανωτέρω Οδηγιών.
6.10.

Κατώφλια εφαρμογής.

Το όριο εφαρμογής της Οδηγίας 2004/18ΕΚ σε Συμβάσεις Προμηθειών και
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Υπηρεσιών καθορίζεται στο άρθρο 7 περίπτωση β` της εν λόγω Οδηγίας, όπως
εκάστοτε ισχύει. Το όριο εφαρμογής της Οδηγίας 2004/17ΕΚ σε Συμβάσεις
Προμηθειών και Υπηρεσιών καθορίζεται στο άρθρο 16 περίπτωση α` της εν λόγω
Οδηγίας, όπως εκάστοτε ισχύει.
7.

Απόφαση διεξαγωγής διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

7.1. Για τη διεξαγωγή διαδικασίας για τη σύναψη Συμβάσεως Προμήθειας ή
Υπηρεσίας απαιτείται απόφαση της Εταιρίας. Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η
σκοπιμότητα της συνάψεως της συμβάσεως, επιλέγεται η διαδικασία ανάθεσης,
εγκρίνεται η διακήρυξη, οι Τεχνικές Προδιαγραφές ή τα κατά περίπτωση τεύχη
της διαδικασίας και ρυθμίζεται κάθε σχετικό ζήτημα.
7.2. Με απόφαση της Εταιρίας μπορεί σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας και
έως τη σύναψη της συμβάσεως να διακοπεί ή να αναβληθεί ή να επαναληφθεί η
διαδικασία ή να ματαιωθεί η ανάθεση, χωρίς δικαίωμα των Υποψηφίων ή των
Προσφερόντων να εγείρουν οποιαδήποτε αξίωση κατά της Εταιρίας από την καθ`
οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή τους στη διαδικασία.
7.3. Η διακήρυξη και η πρόσκληση υποβολής προσφοράς δεν θεωρούνται πρόταση
κατάρτισης συμβάσεως.
8.

Είδη διαδικασιών ανάθεσης και επιλογή τους.

8.1.
Η ανάθεση Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών γίνεται με μία από τις
ακόλουθες διαδικασίες:
8.1.1. Ανοικτή Διαδικασία.
8.1.2. Κλειστή Διαδικασία.
8.1.3. Διαδικασία με Διαπραγμάτευση με ή χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
διακήρυξης.
8.1.4. Ανταγωνιστικός Διάλογος.
8.2.
Η ανάθεση Συμβάσεως Προμήθειας ή Υπηρεσιών με ανοικτή ή κλειστή
διαδικασία είναι επιτρεπτή σε κάθε περίπτωση.
8.3.
Η ανάθεση Συμβάσεως Προμήθειας ή Υπηρεσιών με Διαδικασία με
Διαπραγμάτευση, με ή χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης, επιτρέπεται:
8.3.1. Για όλες τις συμβάσεις, που για οποιοδήποτε λόγο δεν εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/17ΕΚ και 2004/18ΕΚ.
8.3.2. Για τις Συμβάσεις Υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
Οδηγίας 2004/17ΕΚ και αναφέρονται στο Παράρτημα XVIIB αυτής. Η διάταξη αυτή
δεν ισχύει για συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο τόσο υπηρεσίες του
Παραρτήματος XVIIB, όσο και του Παραρτήματος XVIIA της Οδηγίας, εάν η αξία
των υπηρεσιών του Παραρτήματος XVIIA υπερβαίνει την αξία των υπηρεσιών του
Παραρτήματος XVIIB.
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8.3.3. Για τις Συμβάσεις Υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
Οδηγίας 2004/18ΕΚ και αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΒ αυτής. Η διάταξη αυτή
δεν ισχύει για συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο τόσο υπηρεσίες του
Παραρτήματος ΙΙΒ, όσο και του Παραρτήματος ΝΑ της Οδηγίας, εάν η αξία των
υπηρεσιών του Παραρτήματος ΝΑ υπερβαίνει την αξία των υπηρεσιών του
Παραρτήματος ΙΙΒ.
8.3.4.

Για τις συμβάσεις Παραχώρησης Υπηρεσιών.

Προκειμένου, πάντως για τέτοιες συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
της Οδηγίας 2004/18ΕΚ, στη σχετική σύμβαση προβλέπεται ότι κατά την ανάθεση
συμβάσεων σε τρίτους ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να τηρεί την αρχή της
αποφυγής διακρίσεων λόγω εθνικότητας.
8.3.5. Για τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ίδιων
Οδηγιών, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 του παρόντος.
8.4.
Ο Ανταγωνιστικός Διάλογος διεξάγεται προκειμένου για συμβάσεις
ιδιαίτερα πολύπλοκες, οι οποίες κατά το αντικείμενο τους εμπίπτουν στην
Οδηγία 2004/18ΕΚ.
Ως ιδιαίτερα πολύπλοκες θεωρούνται οι συμβάσεις, στις οποίες:
8.4.1. Η Εταιρία δεν είναι αντικειμενικά σε θέση να καθορίσει τα τεχνικά
μέσα, τα οποία θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της, σύμφωνα με τα
άρθρα 11.3 του παρόντος και τους στόχους της ή/και
8.4.2. Η Εταιρία δεν είναι αντικειμενικά σε θέση να προσδιορίσει τη νομική
ή / και τη χρηματοοικονομική οργάνωση ενός σχεδίου.
8.5. Για τους "Διαγωνισμούς Μελετών" εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3316/2005 (Φ.Ε.Κ.
Α` 42).
8.6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μπορεί με αποφάσεις του να
καθορίζει κατηγορίες συμβάσεων, ανάλογα με την προϋπολογιζόμενη αξία τους,
οι οποίες αν και δεν εμπίπτουν στις Οδηγίες 2004/17ΕΚ και 2004/18ΕΚ, δεν
μπορεί να ανατίθενται με διαδικασία με διαπραγμάτευση παρά μόνο στις
εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 κατωτέρω.
9. Διαδικασία με διαπραγμάτευση.
9.1.

Διαδικασία με διαπραγμάτευση ύστερα από δημοσίευση διακήρυξης.

Προκειμένου για συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών
2004/17ΕΚ ή 2004/18ΕΚ η ανάθεση με διαδικασία με διαπραγμάτευση ύστερα από
δημοσίευση διακήρυξης επιτρέπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
9.1.1. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού
ή ανταγωνιστικού διαλόγου που προηγήθηκε δεν υπήρξαν προσφορές παραδεκτές ή
κανονικές (δηλαδή προερχόμενες από Προσφέροντα που πληροί τα κριτήρια
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επιλογής και ανταποκρινόμενες στις απαιτήσεις της διακήρυξης), υπό την
προϋπόθεση ότι δεν τροποποιούνται ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της συμβάσεως.
Κατ` εξαίρεση η δημοσίευση διακήρυξης δεν απαιτείται, αν στη διαδικασία
καλούνται όλοι οι Προσφέροντες, και μόνο αυτοί, που πληρούν τα κριτήρια
συμμετοχής της διαδικασίας που προηγήθηκε και είχαν υποβάλει προσφορές
τυπικά παραδεκτές.
9.1.2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν πρόκειται για Προμήθειες ή
Υπηρεσίες των οποίων η φύση ή διάφοροι αστάθμητοι παράγοντες δεν επιτρέπουν
τον συνολικό προκαθορισμό τιμών.
9.1.3. Προκειμένου για υπηρεσίες και ιδίως υπηρεσίες της κατηγορίας 6 του
Παραρτήματος ΝΑ της Οδηγίας 2004/18ΕΚ ή υπηρεσίες διανοητικής εργασίας (όπως
η δημιουργική σύλληψη έργου), στο μέτρο που η φύση της εργασίας είναι
τέτοια, ώστε οι προδιαγραφές της συμβάσεως να μη μπορεί να καθοριστούν με
την ακρίβεια που απαιτείται, ώστε η ανάθεση να γίνει με τους κανόνες της
ανοικτής ή της κλειστής διαδικασίας.
9.2.

Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση διακήρυξης.

Προκειμένου για συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών
2004/17ΕΚ ή 2004/18ΕΚ η ανάθεση με διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς
δημοσίευση διακήρυξης επιτρέπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
9.2.1. Εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία
προσφορά ή καμία κατάλληλη προσφορά ή αν δεν υπάρξει κανένας Υποψήφιος, υπό
την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιούνται ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της
συμβάσεως.
9.2.2. Εάν για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την
προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνο σε
συγκεκριμένο Οικονομικό Φορέα.
9.2.3. Εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης που οφείλεται σε απρόβλεπτα γεγονότα,
για τα οποία η Εταιρία δεν έχει ευθύνη, δεν είναι δυνατή η τήρηση των
προθεσμιών της ανοικτής ή της κλειστής διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή η
ανάθεση περιορίζεται στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο για την
αντιμετώπιση της κατεπείγουσας ανάγκης.
9.2.4. Για την προμήθεια προϊόντων που κατασκευάζονται αποκλειστικά για
σκοπούς έρευνας, πειραματισμού, μελέτης ή ανάπτυξης. Αποκλείεται, πάντως, η
παραγωγή ποσοτήτων ικανών να εξασφαλίσουν την εμπορική βιωσιμότητα του
προϊόντος ή την απόσβεση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης.
9.2.5. Για συμπληρωματικές παραδόσεις που πραγματοποιούνται από τον αρχικό
Προμηθευτή και προορίζονται είτε για μερική ανανέωση προμηθειών ή
εγκαταστάσεων τρέχουσας χρήσης είτε για επέκταση υφιστάμενων προμηθειών ή
εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή Προμηθευτή θα υποχρέωνε την Εταιρία να
προμηθευτεί προϊόντα με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι
ασύμβατα ή προκαλούν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς τη χρήση και τη
συντήρηση. Αν δεν συντρέχει κάποια εξαιρετική περίσταση, η διάρκεια αυτών
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των συμβάσεων καθώς και των ανανεώσιμων συμβάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει
τα τρία (3) έτη.
9.2.6. Για τις προμήθειες που αγοράζονται σε χρηματιστήριο βασικών προϊόντων.
9.2.7. Για την αγορά προϊόντων υπό εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους, είτε από
Προμηθευτή που έπαυσε οριστικά την εμπορική του δραστηριότητα είτε από
σύνδικο ή εκκαθαριστή πτώχευσης ή εκκαθάρισης ή άλλης ανάλογης διαδικασίας.
9.2.8. Για τη σύναψη Σύμβασης Υπηρεσιών, η οποία έπεται διαγωνισμού μελετών
και πρέπει, κατά τους σχετικούς κανόνες, να ανατεθεί στον νικητή ή τους
νικητές του διαγωνισμού, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι νικητές καλούνται
στη διαπραγμάτευση.
9.2.9. Για συμπληρωματικές υπηρεσίες, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην
αρχική σύμβαση, αλλά λόγω απρόβλεπτων γεγονότων κατέστησαν αναγκαίες για την
εκτέλεση της, υπό την προϋπόθεση ότι:
9.2.9.1. Η ανάθεση γίνεται στον αρχικό Πάροχο Υπηρεσιών,
9.2.9.2. Οι υπηρεσίες αυτές είτε δεν μπορεί από τεχνική ή οικονομική άποψη
να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, χωρίς να δημιουργηθούν στην Εταιρία
μείζονα προβλήματα είτε, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική
σύμβαση, είναι απολύτως αναγκαίες για την εκτέλεση της, και
9.2.9.3. Το σωρευτικό ποσό των συμπληρωματικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει
το 50% της αρχικής σύμβασης.
9.2.10. Για νέες υπηρεσίες που ανατίθενται στον αρχικό Πάροχο Υπηρεσιών
και αποτελούν επανάληψη των υπηρεσιών της αρχικής συμβάσεως, η οποία
ανατέθηκε με την ανοικτή ή την κλειστή διαδικασία, εφόσον:
9.2.10.1. Είναι σύμφωνες με την αρχική μελέτη που αποτέλεσε αντικείμενο της
αρχικής συμβάσεως,
9.2.10.2. Η δυνατότητα ανάθεσης τους επισημάνθηκε στη διακήρυξη, ώστε η
αξία τους να συνυπολογισθεί στην αποτίμηση της αρχικής συμβάσεως, και
9.2.10.3. Δεν έχει παρέλθει τριετία από τη σύναψη της αρχικής συμβάσεως.
9.3.

Κανόνες διεξαγωγής της διαπραγμάτευσης.

9.3.1.
Για τη συμμετοχή σε διαπραγμάτευση η Εταιρία εκδίδει και αποστέλλει
πρόσκληση υποβολής προσφοράς.
9.3.2. Στις περιπτώσεις ανάθεσης με διαπραγμάτευση που δεν γίνεται
υποχρεωτικά στον Προμηθευτή / Πάροχο Υπηρεσιών μίας αρχικής συμβάσεως, η
Εταιρία διαπραγματεύεται με τους Προσφέροντες τις προσφορές που αυτοί
υποβάλουν, προκειμένου οι προσφορές να προσαρμοσθούν στις απαιτήσεις της
διακήρυξης και να επιλεγεί μία προσφορά σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο κριτήριο
ανάθεσης.
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9.3.3. Κατά τη διαδικασία με διαπραγμάτευση η Εταιρία εξασφαλίζει ότι ο
αριθμός των προσκαλουμένων επιτρέπει την ανάπτυξη πραγματικού ανταγωνισμού
καθώς και την ίση μεταχείριση όλων των Προσφερόντων. Ιδίως δεν παρέχει, κατά
τρόπο που να δημιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που να ευνοούν ορισμένους
Προσφέροντες έναντι άλλων.
9.3.4. Εφόσον τούτο προβλέπεται στην πρόσκληση συμμετοχής, η διαδικασία με
διαπραγμάτευση μπορεί να διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις, ώστε να μειώνεται
ο αριθμός των προς διαπραγμάτευση προσφορών με βάση το εφαρμοζόμενο κριτήριο
ανάθεσης.
9.3.5. Οι προσφορές που υποβάλλονται παραμένουν εμπιστευτικές έως την
εκπνοή της προθεσμίας που τάσσεται για την υποβολή προσφοράς.
9.4.

Πρόχειρος και Δημόσιος Διαγωνισμός.

9.4.1. "Πρόχειρος διαγωνισμός".
"Η επιλογή εκείνων που προσκαλούνται για υποβολή προσφοράς γίνεται ύστερα
από συνοπτική έρευνα της αγοράς η με βάση τα διατιθέμενα στην Εταιρία
στοιχεία. Ο αριθμός των προσκαλουμένων είναι τουλάχιστον τρεις (3), εφόσον
υπάρχει στην αγορά επαρκής αριθμός κατάλληλων επιχειρήσεων, γνωστών στην
Εταιρία.
Με απόφαση της Εταιρίας μπορεί να ορίζεται ότι για ορισμένες από τις
συμβάσεις της παραγράφου αυτής ή για ορισμένες κατηγορίες αυτών, η επιλογή
εκείνων που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά γίνεται ύστερα από δημοσίευση
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο. Η πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος μπορεί να αναρτάται και στο διαδίκτυο. Με την απόφαση της
εταιρείας ορίζονται και οι σχετικές προθεσμίες.
Στις περιπτώσεις των πρόχειρων διαγωνισμών μπορούν να χρησιμοποιούνται οι
κατάλογοι προμηθευτών που τηρούνται από την εταιρία. Για την ολοκλήρωση των
διαδικασιών μπορούν να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά "ηλεκτρονικά μέσα".

*** Με την απόφ. υπ΄αριθμ. 4724/20-4-2011
(ΦΕΚ Β΄ 1092/02.06.2011)
"Τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων
Προμηθειών, Υπηρεσιών, Εργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
(τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 3.17 και 9.4.1)", το άρθρο 9.4.1.
διαμορφώνεται ως άνω.

9.4.2.

Δημόσιος διαγωνισμός

Γίνεται με ανοικτές η κλειστές διαδικασίες η με διαπραγμάτευση και ύστερα
από δημοσίευση της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο και ανάρτηση της στο
διαδίκτυο. Η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος (κλειστές διαδικασίες
ή διαπραγμάτευση) είναι τουλάχιστο 10 ημέρες ενώ για την υποβολή προσφοράς
(ανοικτές διαδικασίες) τουλάχιστον 20 ημέρες από την τελευταία κατά σειρά
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δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο.
9.5.

Απ` ευθείας ανάθεση.

Κατ` εξαίρεση, για προμήθειες πολύ μικρής αξίας, όπως το όριο αυτών
καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση της Εταιρίας, είναι επιτρεπτή η σύναψη
συμβάσεως με διαπραγμάτευση κατόπιν προσκλήσεως λιγότερων των τριών ή και
μίας μόνης επιχειρήσεως (απ` ευθείας ανάθεση). Εφόσον πρόκειται για ισότιμα
προϊόντα ή υπηρεσίες το κριτήριο ανάθεσης είναι μόνο η χαμηλότερη τιμή. Στις
περιπτώσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι κατάλογοι προμηθευτών που
τηρούνται από την εταιρία. Για την ολοκλήρωση των διαδικασιών μπορούν να
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσα.
9.6. Με τη διαδικασία των προηγουμένων υποπαραγράφων μπορούν να ανατίθενται
και συμβάσεις συντήρησης, επισκευής και εξοπλισμού εγκαταστάσεων της
Εταιρίας.
9.7. Κοινοί κανόνες πρόχειρου διαγωνισμού, δημόσιου διαγωνισμού και απ`
ευθείας ανάθεσης.
9.7.1.
Για συχνά επαναλαμβανόμενες προμήθειες όμοιων μικρούλικων, η
αξία των οποίων δεν υπερβαίνει ένα ποσό σε ορισμένη χρονική διάρκεια, όπως
το ποσό και η χρονική διάρκεια καθορίζονται από την Εταιρία, η Εταιρία
μπορεί να ορίζει υπάλληλο ή υπαλλήλους ή να συγκροτεί Επιτροπή, που διεξάγει
τις διαδικασίες προμήθειας (πρόχειρους διαγωνισμούς ή απ` ευθείας αναθέσεις)
ή / και αναθέτει τις συμβάσεις για όλη την εν λόγω διάρκεια.
9.7.2. Μετά την υποβολή των προσφορών η Εταιρία μπορεί κατά την κρίση της
είτε να κατακυρώνει τη σύμβαση είτε να ζητεί, προφορικά ή γραπτά, νέες
βελτιωμένες προσφορές, είτε μόνο από τον μειοδότη είτε από όλους όσοι
υπέβαλαν προσφορές.
9.7.3. Κατά τα άλλα εφαρμόζονται αναλόγως οι κανόνες της παραγράφου 9.3 ανωτέρω.
9.7.3.1. Στους πρόχειρους διαγωνισμούς δεν προβλέπονται ενδιάμεσα στάδια
εγκρίσεων από τα αρμόδια όργανα μέχρι την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού.
9.7.3.2. Για τους πρόχειρους και δημόσιους διαγωνισμούς και τις απευθείας
αναθέσεις δεν είναι υποχρεωτική η εφαρμογή των λοιπών όρων που αναφέρονται
στην ανάθεση των συμβάσεων ( Μέρος Β του τμήματος αυτού) και στην εκτέλεση
των συμβάσεων (Μέρος Γ του τμήματος αυτού), εφόσον αυτό, δεν αντίκειται προς
γενικότερες διατάξεις και υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές διαδικασίες
συμμορφώνονται προς τις αρχές διαφάνειας και αποφυγής διακρίσεων. Η διάταξη
αυτή εφαρμόζεται και στους πρόχειρους διαγωνισμούς που αφορούν έργα.
10. Διακήρυξη - Πρόσκληση Συμμετοχής.
Στην ανοικτή διαδικασία, την κλειστή διαδικασία και τη διαδικασία με
διαπραγμάτευση μετά από δημοσίευση διακήρυξης, εκδίδεται διακήρυξη. Η
διακήρυξη είναι σαφής και πλήρης.
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10.1. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας.
Η διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
10.1.1. Την επωνυμία, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας
και την ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας και τα στοιχεία του αρμοδίου υπαλλήλου της.
10.1.2. Το είδος της διαδικασίας.
10.1.3. Το είδος και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του προς προμήθεια υλικού ή
της ζητούμενης υπηρεσίας, με παραπομπή στο CPV.
10.1.4. Την ποσότητα του προς προμήθεια υλικού ή της ζητούμενης υπηρεσίας
καθώς και τα ενδεχόμενα δικαιώματα προαίρεσης και το χρονοδιάγραμμα άσκησης
τους, εφόσον είναι γνωστό.
10.1.5. Τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης και παραλαβής των
προϊόντων ή των υπηρεσιών. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη, η
προθεσμία παράδοσης αρχίζει με τη λήξη της προθεσμίας που τάσσεται με την
ανακοίνωση της οριστικής κατακύρωσης για την υπογραφή της συμβάσεως ή, αν
αυτό συμβεί νωρίτερα, από την υπογραφή της συμβάσεως.
10.1.6. Την προϋπολογιζόμενη δαπάνη της συμβάσεως καθώς και το αν και σε
ποιο ύψος μπορούν οι διαγωνιζόμενοι να υποβάλουν οικονομική προσφορά
υπερβαίνουσα τη δαπάνη αυτή. Σε περίπτωση που στη διακήρυξη δεν ορίζεται το
αντίθετο, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη αποτελεί και το ανώτατο όριο οικονομικής
προσφοράς. Αν στη διακήρυξη ορίζεται ότι η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι
ενδεικτική, χωρίς άλλο προσδιορισμό, δεν είναι απαράδεκτη η υποβολή
προσφοράς που υπερβαίνει τη δαπάνη αυτή έως και πενήντα τοις εκατό (50%).
10.1.7. Αν συντρέχει περίπτωση, τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής της τιμής ή
αναθεώρησης του τιμήματος μετά τη σύναψη της συμβάσεως.
10.1.8. Τον τρόπο πληρωμής και τη δυνατότητα πληρωμής προκαταβολής σε
ποσοστό έως 50% της συνολικής συμβατικής αξίας. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά
στη διακήρυξη, η προκαταβολή είναι έντοκη από την καταβολή της, με το
επιτόκιο που ορίζεται εκάστοτε από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών
κατά το άρθρο 84 του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού (ν. 2362/1995), καταβάλλεται
έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής και συμψηφίζεται, μαζί με τον τόκο που
αναλογεί έως την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, με την εξόφληση
της σύμβασης ή του αντίστοιχου τμήματος της. Η χορήγηση προκαταβολής
αποκλείεται, αν για την πληρωμή ανοίγεται ενέγγυα πίστωση.
10.1.9. Την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης για δημοσίευση στο Τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στην Υπηρεσία
Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στον τύπο.
10.1.10. Την προθεσμία, μέσα στην οποία οι Υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν
από την Εταιρία τα έγγραφα του διαγωνισμού, το ποσό που ενδεχομένως
απαιτείται να καταβληθεί για τη χορήγηση αυτών, τον τρόπο πληρωμής του και
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τον τρόπο απόδειξης της πληρωμής.
10.1.11. Την προθεσμία, μέσα στην οποία υποβάλλονται οι προσφορές και τον
τρόπο υποβολής τους. Η προθεσμία υποβολής προσφορών μπορεί κατά την κρίση
της Εταιρίας να παρατείνεται. Η δυνατότητα παρατάσεως μνημονεύεται στη
διακήρυξη και στην περίληψη της που δημοσιεύεται κατά τις διατάξεις του
παρόντος.
10.1.12. Τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ολόκληρη ή μέρος της
ζητούμενης ποσότητας προϊόντων ή υπηρεσιών ή για ορισμένο μόνο είδος αυτής
καθώς και την προϋπολογιζόμενη δαπάνη που αντιστοιχεί σε αυτό.
10.1.13. Το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής.
10.1.14. Τις απαιτούμενες για τη συμμετοχή εγγυήσεις, τον τύπο και το ύψος
των εγγυήσεων καθώς και τον τρόπο και τον χρόνο υποβολής τους.
10.1.15. Τους λόγους αποκλεισμού, τις προϋποθέσεις συμμετοχής που αφορούν
την προσωπική κατάσταση του Οικονομικού Φορέα, την απαιτούμενη οικονομική
και χρηματοοικονομική του επάρκεια, τις απαιτούμενες τεχνικές και
επαγγελματικές του ικανότητες καθώς και τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη
συνδρομή των αντίστοιχων προϋποθέσεων ή κωλυμάτων συμμετοχής.
10.1.16. Το περιεχόμενο των προσφορών που απαιτείται για το παραδεκτό τους
και, ενδεχομένως, τα δείγματα που απαιτούνται για την αξιολόγηση και τον
τρόπο αποστολής τους.
10.1.17. Όταν το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, το επιτρεπτό των εναλλακτικών προσφορών. Σε περίπτωση που
στη διακήρυξη δεν ορίζεται το αντίθετο, οι εναλλακτικές προσφορές είναι
απαράδεκτες.
10.1.18. Τα κριτήρια αξιολόγησης των παραδεκτών προσφορών και κατακύρωσης
της συμβάσεως (χαμηλότερη τιμή μόνο ή πλέον συμφέρουσα από οικονομική
προσφορά).
Όταν η σύμβαση ανατίθεται με βάση την πλέον συμφέρουσα προσφορά, στη
διακήρυξη καθορίζεται η στάθμιση κάθε κριτηρίου για τον προσδιορισμό της
πλέον συμφέρουσας προσφοράς. Αν τούτο δεν είναι δυνατόν, για λόγους που η
Εταιρία μπορεί να αποδείξει, στη διακήρυξη επισημαίνονται τα κριτήρια αυτά
κατά φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας.
10.1.19. Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών και τις παρατάσεις της.
10.1.20. Το όργανο που είναι αρμόδιο για την αποσφράγιση των προσφορών, την
ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο και τη διαδικασία της διεξαγωγής του
διαγωνισμού και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται.
10.1.21. Το όργανο που είναι αρμόδιο για την αξιολόγηση των προσφορών και
την κατακύρωση της συμβάσεως.
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10.1.22. Τη δυνατότητα κατακυρώσεως ποσότητας μεγαλύτερης ή μικρότερης από
την προκηρυσσόμενη καθώς και το ύψος της αποκλίσεως, σε ποσό ή ποσοστό.
10.1.23. Ενδεχομένως, τη νομική μορφή που πρέπει να περιβληθεί η
κοινοπραξία ή η ένωση, στην οποία θα κατακυρωθεί η σύμβαση.
10.1.24. Τις προσφυγές που μπορεί να ασκηθούν από τους Υποψηφίους και τους
Προσφέροντες στο πλαίσιο του διαγωνισμού, τις προϋποθέσεις του παραδεκτού
τους και το όργανο στο οποίο απευθύνονται.
10.1.25. Τους τυχόν ειδικούς όρους, στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της συμβάσεως.
10.1.26. Την ενδεχόμενη υποχρέωση διορισμού αντικλήτου των Οικονομικών
Φορέων και ιδίως εκείνων που εδρεύουν στην αλλοδαπή. Στον διοριζόμενο
αντίκλητο γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις και επιδόσεις που απαιτούνται κατά
τη διεξαγωγή της διαδικασίας.
10.1.27. Τις κυρώσεις που επιβάλλονται για την μη ορθή εκτέλεση της συμβάσεως.
10.1.28. Τον τύπο της σύμβασης που θα συναφθεί και, ενδεχομένως, σχέδιο με
τους ουσιώδεις όρους της σύμβασης.
10.1.29. Κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο σύμφωνα με το Παράρτημα XIII της
Οδηγίας 2004/17ΕΚ ή, κατά περίπτωση, το Παράρτημα VIIA της Οδηγίας 2004/18ΕΚ
ή χρήσιμο κατά την κρίση της Εταιρίας.
10.2.

Διακήρυξη κλειστής διαδικασίας.

Η διακήρυξη κλειστής διαδικασίας περιέχει κατ` ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
10.2.1. Τα στοιχεία της παραγράφου 10.1 ανωτέρω, εκτός από εκείνα των
περιπτώσεων 10.1.10, 10.1.11 και 10.1.19.
10.2.2. Τον τύπο και το περιεχόμενο των αιτήσεων συμμετοχής, την προθεσμία
υποβολής τους και τα στοιχεία του οργάνου της Εταιρίας, στο οποίο πρέπει να υποβληθούν.
10.2.3. Την ημερομηνία έως την οποία θα αποσταλούν από την Εταιρία οι
προσκλήσεις για υποβολή προσφορών.
10.2.4. Τα κριτήρια επιλογής για την πρόσκληση υποβολής προσφοράς.
10.2.5. Ενδεχομένως, τα όρια εντός των οποίων θα κυμανθεί ο αριθμός των
Υποψηφίων που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά. Ο ελάχιστος αριθμός
Υποψηφίων είναι πέντε (5), εφόσον υπάρχουν τόσοι Υποψήφιοι που πληρούν τα
σχετικά κριτήρια.
10.3.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

Η πρόσκληση για υποβολή προσφοράς στην κλειστή διαδικασία, στη διαδικασία
με διαπραγμάτευση και στον ανταγωνιστικό διάλογο αποστέλλεται γραπτώς και
ταυτοχρόνως σε όλους τους συμμετέχοντες. Η πρόσκληση υποβολής προσφοράς
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περιέχει κατ` ελάχιστον τα εξής:
10.3.1. Αντίτυπο της διακήρυξης, εφόσον υπάρχει τέτοια, και κάθε εγγράφου
που περιγράφει τη σύμβαση που πρόκειται να ανατεθεί και κάθε σχετικού
συμπληρωματικού στοιχείου, είτε αναφορά στον τρόπο πρόσβασης στα έγγραφα
αυτά, εφόσον η Εταιρία τα έχει θέσει στη διάθεση των προσκαλουμένων με
ηλεκτρονικά μέσα και εξασφαλίζει ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στα εν
λόγω έγγραφα.
10.3.2. Την προθεσμία και τον τρόπο υποβολής προσφοράς και τα στοιχεία του
οργάνου της Εταιρίας, στο οποίο υποβάλλεται και, στην περίπτωση του
Ανταγωνιστικού Διαλόγου, τον χρόνο και τον τόπο που έχουν καθοριστεί για την
έναρξη της φάσης των διαβουλεύσεων.
10.3.3. Το όργανο που είναι αρμόδιο για την αποσφράγιση των προσφορών, την
ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο και τη διαδικασία της διεξαγωγής του
διαγωνισμού και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται.
10.3.4. Τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και τις παρατάσεις της.
11. Τεχνικές Προδιαγραφές.
11.1. Η διακήρυξη ή, κατά περίπτωση, η πρόσκληση συμμετοχής συνοδεύεται από
Τεχνικές Προδιαγραφές του προς προμήθεια προϊόντος ή της ζητούμενης υπηρεσίας.
Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη, η μη συμμόρφωση της προσφοράς
προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθιστά την προσφορά απαράδεκτη.
11.2. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση στους
Προσφέροντες και δεν μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία
αδικαιολόγητων φραγμών στον ανταγωνισμό.
11.3. Με την επιφύλαξη των υποχρεωτικών σχετικών διατάξεων που είναι
σύμφωνες με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι Τεχνικές Προδιαγραφές διατυπώνονται
με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
11.3.1. Είτε με παραπομπή, κατά σειρά προτεραιότητας: στα Εθνικά Πρότυπα
που αποτελούν μεταφορά Ευρωπαϊκών Προτύπων, στις Ευρωπαϊκές Τεχνικές
Εγκρίσεις στις Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές, στα Διεθνή Πρότυπα, σε άλλα
τεχνικά συστήματα αναφοράς που εκπονούνται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς
τυποποίησης ή, όταν αυτά δεν υπάρχουν, στα εθνικά πρότυπα, στις εθνικές
τεχνικές εγκρίσεις ή στις εθνικές τεχνικές προδιαγραφές. Κάθε παραπομπή
συνοδεύεται από τη μνεία "ή ισοδύναμο".
11.3.2. Είτε με αναφορά σε επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις. Αυτές
μπορεί να περιλαμβάνουν και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και πρέπει να
είναι επαρκώς ακριβείς, ώστε να επιτρέπουν στους Προσφέροντες να
προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης και στην Εταιρία να αναθέτει τη σύμβαση.
11.3.3. Είτε με αναφορά στις επιδόσεις και απαιτήσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 11.3.2 ανωτέρω, παραπέμποντας ως τεκμήριο της συμβατότητας με τις
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επιδόσεις και απαιτήσεις αυτές στις προδιαγραφές που αναφέρονται στην
παράγραφο 11.3.1 ανωτέρω.
11.3.4. Είτε με παραπομπή για ορισμένα χαρακτηριστικά στις προδιαγραφές της
παραγράφου 11.3.1 ανωτέρω και για άλλα χαρακτηριστικά στις επιδόσεις και
απαιτήσεις της παραγράφου 11.3.2. ανωτέρω.
11.4. Όταν οι Τεχνικές Προδιαγραφές ορίζονται κατά την παράγραφο 11.3.1
ανωτέρω, η Εταιρία δεν απορρίπτει προσφορά με την αιτιολογία ότι δεν πληροί
τις Προδιαγραφές, εφόσον ο Προσφέρων αποδεικνύει με την προσφορά του κατά
τρόπο ικανοποιητικό για την Εταιρία ότι οι λύσεις που προτείνει πληρούν κατά
ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις που ορίζονται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
Η απόδειξη γίνεται με κάθε ενδεδειγμένο μέσο. Τεχνικός φάκελος του
κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό μπορεί να συνιστά
ενδεδειγμένο μέσο.
11.5. Όταν οι Τεχνικές Προδιαγραφές ορίζονται κατά την παράγραφο 11.3.2
ανωτέρω, η Εταιρία δεν απορρίπτει προσφορά που πληροί ένα Εθνικό Πρότυπο το
οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση,
μία Κοινή Τεχνική Προδιαγραφή, ένα Διεθνές Πρότυπο ή ένα Τεχνικό Πλαίσιο
Αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον
καλύπτονται οι απαιτούμενες επιδόσεις και λειτουργικές απαιτήσεις. Ο
Προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει με την προσφορά του κατά τρόπο
ικανοποιητικό για την Εταιρία ότι η προσφορά του, που ανταποκρίνεται σε
ορισμένο Πρότυπο, καλύπτει τις απαιτούμενες επιδόσεις και λειτουργικές
απαιτήσεις. Η απόδειξη γίνεται με κάθε ενδεδειγμένο μέσο. Τεχνικός φάκελος
του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό μπορεί να
συνιστά ενδεδειγμένο μέσο.
11.6. Όταν στις Τεχνικές Προδιαγραφές ορίζονται περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά με όρους επιδόσεων ή λειτουργικών απαιτήσεων κατά την
παράγραφο 11.3.2 ανωτέρω, μπορεί να χρησιμοποιούνται οι λεπτομερείς
προδιαγραφές ή, εφόσον απαιτείται, τμήματα των λεπτομερών προδιαγραφών, όπως
καθορίζονται από τα ευρωπαϊκά, (πολύ) εθνικά οικολογικά σήματα ή από
οποιοδήποτε άλλο οικολογικό σήμα, υπό την προϋπόθεση ότι:
11.6.1. Είναι ενδεδειγμένες για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών του
αντικειμένου της συμβάσεως,
11.6.2. Οι απαιτήσεις του σήματος διαμορφώνονται βάσει επιστημονικών στοιχείων,
11.6.3. Τα οικολογικά σήματα υιοθετούνται με διαδικασία στην οποία έχουν
δικαίωμα συμμετοχής όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι κυβερνητικοί οργανισμοί, οι
καταναλωτές, οι κατασκευαστές, οι διανομείς και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και
11.6.4. Είναι προσιτά σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
11.7. Η Εταιρία μπορεί να αναφέρει ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που
φέρουν το οικολογικό σήμα τεκμαίρεται ότι πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές
της διακήρυξης. Ο Προσφέρων μπορεί, πάντως, να αποδεικνύει με την προσφορά
του τη συμμόρφωση με αυτές με κάθε ενδεδειγμένο μέσο. Τεχνικός φάκελος του
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κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό συνιστά
ενδεδειγμένο μέσο.
11.8. Εάν αυτό δεν δικαιολογείται από το αντικείμενο της σύμβασης, οι
Τεχνικές Προδιαγραφές δεν μπορεί να κάνουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή
προέλευσης ή ιδιαιτέρων μεθόδων κατασκευής ούτε αναφορά σε σήμα, δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας ή τύπο, συγκεκριμένη καταγωγή ή παραγωγή, που θα είχε ως
αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα
προϊόντα. Η εν λόγω μνεία ή παραπομπή επιτρέπεται, κατ` εξαίρεση, όταν δεν
είναι δυνατόν να γίνεται αρκούντως ακριβής και κατανοητή η περιγραφή του
αντικειμένου της σύμβασης κατ` εφαρμογή των παραγράφων 11.3, 11.4 και 11.5
ανωτέρω. Η μνεία ή η παραπομπή αυτή συνοδεύεται υποχρεωτικά από τον όρο "ή
ισοδύναμο".
11.9. Η διακήρυξη ή, κατά περίπτωση, η πρόσκληση συμμετοχής, μπορεί να
προβλέπει ότι για το παραδεκτό της προσφοράς απαιτείται η υποβολή δείγματος
του προσφερομένου προϊόντος, που να ανταποκρίνεται προς ορισμένες Τεχνικές
Προδιαγραφές ή προς επίσημο δείγμα της Εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή το
επίσημο δείγμα τίθεται έγκαιρα στη διάθεση των Υποψηφίων. Η εξέταση του
δείγματος που υποβάλλεται από τους Προσφέροντες γίνεται από το αρμόδιο
όργανο πριν την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Αποκλίσεις του δείγματος
που υποβάλλεται από τον Προσφέροντα από τις Τεχνικές Προδιαγραφές ή το
επίσημο δείγμα της Εταιρίας καθιστούν την προσφορά απαράδεκτη, εκτός αν οι
αποκλίσεις κριθούν αιτιολογημένα ως επουσιώδεις.
12. Κανόνες Δημοσιότητας.
12.1. Προκαταρκτική ή περιοδική Προκήρυξη.
Η Εταιρία γνωστοποιεί μέσω προκαταρκτικής ή περιοδικής προκήρυξης κατά την
έννοια των οδηγιών 2004/17ΕΚ και 2004/18ΕΚ, τα εξής:
12.1.1. Όταν πρόκειται για προμήθειες, την εκτιμώμενη συνολική αξία των
συμβάσεων ή των συμφωνιών - πλαίσιο ανά ομάδες προϊόντων, τις οποίες
προτίθεται να συνάψει κατά τους δώδεκα (12) επόμενους μήνες, εφόσον το
συνολικό ποσό ισούται ή υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται στα άρθρα 41 της
Οδηγίας 2004/17ΕΚ και 35 της Οδηγίας 2004/18ΕΚ. Οι ομάδες των προϊόντων
καθορίζονται με παραπομπή στο CPV.
12.1.2. Όταν πρόκειται για υπηρεσίες, την εκτιμώμενη συνολική αξία των
συμβάσεων ή των συμφωνιών - πλαίσιο για κάθε μία από τις απαριθμούμενες στο
Παράρτημα XVIIA της Οδηγίας 2004/17ΕΚ και στο Παράρτημα ΝΑ της Οδηγίας
2004/18ΕΚ κατηγορίες υπηρεσιών, τις οποίες προτίθεται να συνάψει κατά τους
δώδεκα επόμενους μήνες, εφόσον το εν λόγω εκτιμώμενο συνολικό ποσό ισούται ή
υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται στα άρθρα 41 της Οδηγίας 2004/17ΕΚ και 35
της Οδηγίας 2004/18ΕΚ.
12.2. Οι προκαταρκτικές διακηρύξεις αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή
δημοσιεύονται στο "Προφίλ Αγοραστή" το ταχύτερο δυνατό μετά την έναρξη του
αντίστοιχου έτους. Η δημοσίευση προκαταρκτικής διακήρυξης στο "Προφίλ
Αγοραστή" ανακοινώνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ηλεκτρονικά και σύμφωνα με
το Παράρτημα XX (σημείο 3) της Οδηγίας 2004/17ΕΚ και το Παράρτημα VIII
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(σημείο 3) της Οδηγίας 2004/18ΕΚ.
12.3. Η δημοσίευση προκαταρκτικής διακήρυξης κατά το παρόν άρθρο δεν είναι
υποχρεωτική, εκτός αν η Εταιρία κάνει χρήση της δυνατότητας συντμήσεως της
προθεσμίας παραλαβής προσφορών κατά την παράγραφο 14.5 κατωτέρω.
12.4. Περίληψη διακήρυξης Διαγωνισμού.
Η διακήρυξη ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού δημοσιεύεται σε περίληψη που
περιέχει κατ` ελάχιστον τα ουσιώδη στοιχεία της και ειδικότερα όσα
προβλέπονται στο Παράρτημα XIII της Οδηγίας 2004/17ΕΚ ή, κατά περίπτωση, στο
Παράρτημα VIIA της Οδηγίας 2004/18ΕΚ, με χρήση των εντύπων που προβλέπονται
στις ίδιες Οδηγίες.
12.5.

Τρόποι δημοσίευσης. Η περίληψη αποστέλλεται για δημοσίευση:

12.5.1. Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η αποστολή
γίνεται με Ηλεκτρονικά Μέσα.
12.5.2. Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για δημοσίευση στο Τεύχος Διακηρύξεων
Δημοσίων Συμβάσεων.
12.5.3. Σε δύο (2) ημερήσιες πολιτικές ή οικονομικές εφημερίδες ευρείας
κυκλοφορίας, τηρουμένων των διατάξεων του νόμου για την καταχώριση
δημοσιεύσεων/διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων.
12.6.

Η Διακήρυξη μπορεί επίσης:

12.6.1.

Να αναρτάται σε εμφανές σημείο του καταστήματος της Εταιρίας.

12.6.2. Να δημοσιεύεται, στο σύνολο της ή σε περίληψη των ουσιωδών σημείων
της, σε ιστοσελίδα της Εταιρίας ή / και
12.6.3. Να αποστέλλεται στα Επιμελητήρια και στον Ελληνικό Οργανισμό
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.).
12.7. Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση ή η δημοσίευση ή η αποστολή για δημοσίευση
της διακηρύξεως ή περιλήψεως της σε οποιοδήποτε μέσο, πριν την αποστολή της
για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Σε
κάθε άλλη δημοσίευση της διακήρυξης αναφέρεται η ημερομηνία αποστολής της
στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
12.8. Δημοσίευση συναφθεισών συμβάσεων.
Μετά την υπογραφή μίας σύμβασης, για την οποία έχει προηγηθεί δημοσίευση
στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και εντός σαράντα
οκτώ (48) ημερών από αυτή η Εταιρία αποστέλλει στην ίδια Υπηρεσία σχετική ανακοίνωση.
12.9.
Η Εταιρία μεριμνά ώστε να συλλέγει και να διατηρεί τις αποδείξεις αποστολής της
περίληψης της διακήρυξης για δημοσίευση.
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13.

Παροχή στοιχείων στους ενδιαφερομένους.

13.1. Η Εταιρία μπορεί να καθιστά τη διακήρυξη και τα λοιπά στοιχεία των
διαδικασιών ανάθεσης προσιτά με Ηλεκτρονικά Μέσα.
13.2. Στις ανοικτές διαδικασίες και εφόσον η Εταιρία δεν έχει θέσει στη
διάθεση των ενδιαφερομένων τη διακήρυξη και τα τυχόν υπόλοιπα τεύχη της
διαδικασίας με Ηλεκτρονικά Μέσα, εξασφαλίζοντας ελεύθερη, άμεση και πλήρη
πρόσβαση σε αυτά, τα θέτει στη διάθεση τους σε έντυπη μορφή μέσα σε
προθεσμία έξι (6) ημερών από την παραλαβή της σχετικής αιτήσεως, εφόσον αυτή
έχει υποβληθεί πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
13.3. Σε όλες τις διαδικασίες, τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες τίθενται
στη διάθεση των ενδιαφερομένων το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί έγκαιρα και σε κάθε
περίπτωση εντός προθεσμίας που θα ορίζεται από την διακήρυξη. Σε περίπτωση
επισπευσμένης κλειστής ή με διαπραγμάτευση διαδικασίας, η προθεσμία
ανταπόκρισης της Εταιρίας σε σχετικό αίτημα του ενδιαφερομένου μειώνεται σε
τέσσερις (4) ημέρες.
14.

Προθεσμίες διαδικασιών.

14.1. Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής σε κλειστές διαδικασίες
και υποβολής προσφοράς σε ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες καθορίζονται από
την Εταιρία. Με την επιφύλαξη των ελαχίστων προθεσμιών που καθορίζονται στο
παρόν άρθρο κατά τον καθορισμό τους λαμβάνεται ιδίως υπόψη το τυχόν
πολύπλοκο της συμβάσεως και ο χρόνος που απαιτείται για την προετοιμασία των
προσφορών.
14.2. Στην ανοικτή διαδικασία η ελάχιστη προθεσμία υποβολής προσφοράς είναι
πενήντα δύο (52) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της
διακήρυξης για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
14.3. Στην κλειστή διαδικασία, στη διαδικασία με διαπραγμάτευση με
δημοσίευση διακήρυξης και στον ανταγωνιστικό διάλογο η ελάχιστη προθεσμία
υποβολής αιτήσεων συμμετοχής είναι τριάντα επτά (37) ημέρες από την
ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης για δημοσίευση στην
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14.4. Στην κλειστή διαδικασία η ελάχιστη προθεσμία υποβολής προσφορών είναι
σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής πρόσκλησης.
Ειδικώς για συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας
2004/17ΕΚ, η προθεσμία αυτή μπορεί να ορίζεται με κοινή συμφωνία μεταξύ της
Εταιρίας και των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί, με την οποία παρέχεται σε
όλους τους υποψηφίους ίσος χρόνος για την κατάρτιση και την υποβολή των
προσφορών τους. Αν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί τέτοια συμφωνία, η
Εταιρία ορίζει προθεσμία η οποία κατά γενικό κανόνα ανέρχεται σε είκοσι
τέσσερις (24) τουλάχιστον ημέρες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της πρόσκλησης για
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υποβολή προσφοράς.
14.5. Στις περιπτώσεις που η Εταιρία έχει δημοσιεύσει προκαταρκτική
διακήρυξη κατά την παράγραφο 12.1 ανωτέρω η ελάχιστη προθεσμία υποβολής
προσφορών μπορεί να συντμηθεί, κατά γενικό κανόνα, σε τριάντα έξι (36)
ημέρες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι δύο
(22) ημερών. Η σύντμηση ισχύει υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι η
προκαταρκτική διακήρυξη έχει περιλάβει όλες τις πληροφορίες που προβλέπονται
για την διακήρυξη διαγωνισμού στο Παράρτημα XIII της Οδηγίας 2004/17ΕΚ και
στο VIIA της Οδηγίας 2004/18ΕΚ, εφόσον αυτές ήταν διαθέσιμες κατά τη
δημοσίευση, και έχει αποσταλεί για δημοσίευση μεταξύ ενός ελαχίστου
διαστήματος πενήντα δύο (52) ημερών έως δώδεκα (12) μηνών πριν την αποστολή
για δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού.
14.6. Εφόσον η διακήρυξη έχει καταρτισθεί και αποσταλεί στην Υπηρεσία
Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με Ηλεκτρονικά Μέσα και σύμφωνα με
το Παράρτημα XX (σημείο 3) της Οδηγίας 2004/17ΕΚ ή το Παράρτημα VIII (σημείο
3) της Οδηγίας 2004/18ΕΚ, η προθεσμία υποβολής των προσφορών στην ανοικτή
διαδικασία και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην κλειστή
διαδικασία και στη διαδικασία με διαπραγμάτευση μπορεί να συντμηθεί κατά
επτά (7) ημέρες.
14.7. Εφόσον η Εταιρία από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης
παρέχει με Ηλεκτρονικό Μέσο ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη διακήρυξη
και τα λοιπά τεύχη της διαδικασίας, προσδιορίζοντας στη διακήρυξη και τη
σχετική διαδικτυακή διεύθυνση, η προθεσμία υποβολής προσφορών στην ανοικτή
και την κλειστή διαδικασία μπορεί να συντμηθεί κατά πέντε (5) ημέρες, πλέον
της συντμήσεως των επτά (7) ημερών που προβλέπεται στην παράγραφο 14.6
ανωτέρω. Η σύντμηση αυτή δεν εφαρμόζεται στην προθεσμία που έχει καθορισθεί
με κοινή συμφωνία κατά την παράγραφο 14.4 ανωτέρω.
14.8. Εφόσον η διακήρυξη δεν έχει καταρτισθεί και αποσταλεί με Ηλεκτρονικά
Μέσα και σύμφωνα με το Παράρτημα XX (σημείο 3) της Οδηγίας 2004/17ΕΚ ή το
Παράρτημα VIII (σημείο 3) της Οδηγίας 2004/18ΕΚ, η ελάχιστη προθεσμία δεν
μπορεί να συντμηθεί σε λιγότερο από είκοσι δύο (22) ημέρες.
14.9. Προκειμένου για συμβάσεις που υπάγονται στην Οδηγία 2004/17ΕΚ μετά
την εφαρμογή των συντμήσεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο:
14.9.1. Η προθεσμία υποβολής προσφορών στην ανοικτή διαδικασία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών, αν η περίληψη της
διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με Ηλεκτρονικά Μέσα, και των είκοσι δύο (22) ημερών, σε
κάθε άλλη περίπτωση.
14.9.2. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης συμμετοχής δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών.
14.9.3. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών στην κλειστή διαδικασία και στη
διαδικασία με διαπραγμάτευση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10)
ημερών, εκτός αν έχει ορισθεί διαφορετικά με την κοινή συμφωνία της
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παραγράφου 14.4 ανωτέρω.
14.10. Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση
με δημοσίευση διακήρυξης που υπάγονται στην Οδηγία 2004/18ΕΚ, όταν
επείγοντες λόγοι καθιστούν αδύνατη την τήρηση των ελαχίστων προθεσμιών που
προβλέπονται στο παρόν άρθρο, η Εταιρία μπορεί να ορίσει:
14.10.1. Προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής, όχι μικρότερη των
δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης του
διαγωνισμού ή των δέκα (10) ημερών, εάν η διακήρυξη απεστάλη με Ηλεκτρονικά
Μέσα και σύμφωνα με το Παράρτημα VIII της Οδηγίας 2004/18ΕΚ και
14.10.2. Σε περίπτωση κλειστών διαδικασιών προθεσμία παραλαβής προσφορών
όχι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της
πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
14.11. Οι προθεσμίες παραλαβής των προσφορών κατά το παρόν άρθρο
παρατείνονται ανάλογα, αν για οποιοδήποτε λόγο δεν τηρηθούν οι προθεσμίες
που προβλέπονται στο άρθρο 13 σχετικά με την παροχή στους ενδιαφερομένους
των στοιχείων του διαγωνισμού.
15. Κωλύματα συμμετοχής - Δικαιολογητικά.
15.1.
Αποκλείεται της συμμετοχής σε διαδικασία ανάθεσης συμβάσεως ο
Υποψήφιος ή Προσφέρων, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί οριστική
καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους πιο κάτω λόγους:
15.1.1. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παρ. 1 της κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
15.1.2. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της Πράξης του Συμβουλίου
της 26-5-1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
15.1.3. Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την
Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
15.1.4. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10-6-1991 για την Πρόληψη
Χρησιμοποίησης του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος για τη Νομιμοποίηση Εσόδων
από Παράνομες Δραστηριότητες.
15.2.
Μπορεί να αποκλείεται της συμμετοχής σε διαδικασία ανάθεσης
συμβάσεως ο Υποψήφιος ή ο Προσφέρων, για τον οποίο συντρέχει κάποια από τις
ακόλουθες περιπτώσεις:
15.2.1. Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική
διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας εγκατάστασης του.
15.2.2. Έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε
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άλλη παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας
εγκατάστασης του.
15.2.3. Έχει καταδικαστεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με
το δίκαιο της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, με την οποία διαπιστώνεται
αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του. Με τη διακήρυξη μπορεί να
ορίζονται ενδεικτικά τα αδικήματα που συγκροτούν το συγκεκριμένο κώλυμα.
15.2.4. Έχει διαπράξει αποδεδειγμένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. Η
διάπραξη του αδικήματος διαπιστώνεται με οποιονδήποτε κατάλληλο τρόπο από
την Εταιρία.
15.2.5. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας, όπου είναι
εγκατεστημένος, ή τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου.
15.2.6. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή
φόρων και τελών σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένος, ή
τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου.
15.2.7. Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται κατ` εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού ή δεν έχει
παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
15.2.8. Του έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών του
Δημοσίου (π.δ. 118/2007 Φ.Ε.Κ. Α` 150). Αν ο αποκλεισμός επιβλήθηκε για
ορισμένο χρονικό διάστημα, το κώλυμα συμμετοχής ισχύει για το διάστημα αυτό.
15.3.
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των κωλυμάτων που προβλέπονται
στο παρόν άρθρο, ο Υποψήφιος ή Προσφέρων οφείλει να υποβάλει τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
15.3.1. Για τις περιπτώσεις των παραγράφων 15.1.1,15.1.2, 15.1.3,15.1.4
και 15.2.3 ανωτέρω, απόσπασμα ποινικού μητρώου εκδόσεως του τελευταίου
τριμήνου πριν την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης υποβολής του ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του αντίστοιχου προσώπου.
15.3.2. Για τις περιπτώσεις 15.2.1, 15.2.2,15.2.5 και 15.2.6 ανωτέρω,
πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή του οικείου
κράτους και δεν έχει λήξει η ισχύς του κατά την ημερομηνία υποβολής του.
15.3.3. Για την περίπτωση 15.2.8 ανωτέρω, πιστοποιητικό που εκδίδεται από
την αρμόδια αρχή ή υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου.
15.3.4. Με τη διακήρυξη ορίζεται ο απώτατος χρόνος εκδόσεως των ανωτέρω
πιστοποιητικών. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να
έχουν εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο πριν την ημερομηνία κοινοποίησης της
έγγραφης ειδοποίησης υποβολής τους.
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15.4. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό
που να καλύπτει όλες ή ορισμένες από τις περιπτώσεις των παραγράφων 15.1.1,
15.1.2,15.1.3,15.1.4,15.2.1,15.2.2,15.2.3,15.2.4,15.2.5 και 15.2.6 αυτό
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη
όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην ένορκη βεβαίωση ή την
υπεύθυνη δήλωση θα βεβαιώνεται και η αδυναμία εκδόσεως αντίστοιχου
πιστοποιητικού καθώς και ότι στο πρόσωπο του βεβαιούντος δεν συντρέχει
αντίστοιχο κώλυμα ή ότι δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
15.5. Εφόσον δημιουργείται αμφιβολία για την προσωπική κατάσταση Υποψηφίου
ή Προσφέροντος, η Εταιρία μπορεί να απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές για να
λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες. Αν πρόκειται για Υποψήφιο ή Προσφέροντα
εγκατεστημένο στην αλλοδαπή, η Εταιρία μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των
αρμοδίων αρχών.
15.6. Τα κωλύματα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο και τα αντίστοιχα
δικαιολογητικά αφορούν το πρόσωπο του Υποψηφίου ή του Προσφέροντος (φυσικού
ή νομικού προσώπου). Επί Υποψηφίων ή Προσφερόντων που είναι νομικά πρόσωπα,
τα κωλύματα των παραγράφων 15.1.1,15.1.2,15.1.3,15.1.4 και 15.2.3 αφορούν
κάθε πρόσωπο που έχει εξουσία εκπροσώπησης ή λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του
Υποψηφίου ή Προσφέροντος. Τα πρόσωπα αυτά μπορεί να προσδιορίζονται με τη
διακήρυξη, αναλόγως της μορφής κάθε νομικού προσώπου.
16.

Άδεια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας.

16.1. Με τη διακήρυξη ή την πρόσκληση μπορεί να ζητείται από κάθε
Οικονομικό Φορέα που επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία να αποδεικνύει
την εγγραφή του σε επιμελητήριο ή επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να
προσκομίζει ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, όπως προσδιορίζονται
στο Παράρτημα IX Β της Οδηγίας 2004/18ΕΚ για τις συμβάσεις προμηθειών και
στο Παράρτημα IX Γ της ίδιας Οδηγίας για τις συμβάσεις υπηρεσιών και σύμφωνα
με τους όρους που προβλέπονται στο κράτος εγκατάστασης του.
16.2. Ειδικά προκειμένου για τις διαδικασίες σύναψης Συμβάσεως Υπηρεσιών,
όταν οι Υποψήφιοι ή οι Προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να
είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να είναι σε θέση να παράσχουν τη
σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η Εταιρία μπορεί με τη διακήρυξη ή
την πρόσκληση να ζητά να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι
είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού.
16.3. Ως κρίσιμος χρόνος για την εγγραφή θεωρείται η ημερομηνία υποβολής
της αίτησης συμμετοχής ή της προσφοράς, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη
διακήρυξη.
17.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.

17.1. Η Εταιρία καθορίζει το επίπεδο οικονομικής / χρηματοοικονομικής
επάρκειας των Οικονομικών Φορέων, το οποίο απαιτείται για την ανάθεση της
συμβάσεως ανάλογα με τις ανάγκες εκτέλεσης αυτής.
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17.2. Η οικονομική / χρηματοοικονομική επάρκεια του Οικονομικού Φορέα
αποδεικνύεται με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
17.2.1. Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικό ασφαλιστικής
κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων.
17.2.2. Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στην περίπτωση που η
δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας, όπου είναι
εγκατεστημένος ο Οικονομικός Φορέας.
17.2.3. Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών και,
ενδεχομένως, του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το
αντικείμενο της σύμβασης για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις
κατ` ανώτατο όριο, σε συνάρτηση προς την ημερομηνία δημιουργίας του
Οικονομικού Φορέα ή την έναρξη των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι
διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών.
17.3.Ένας Οικονομικός Φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για
συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως
της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να
αποδεικνύεται ότι θα έχει στη διάθεση του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως με
την προσκόμιση σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών. Σε περίπτωση ενώσεως ή
κοινοπραξίας, αυτή μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες των μετεχόντων σε
αυτή ή, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τρίτων φορέων.
17.4. Με τη διακήρυξη ή την πρόσκληση υποβολής προσφοράς καθορίζονται τα
δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για την απόδειξη της οικονομικής ή
και χρηματοοικονομικής επάρκειας του Οικονομικού Φορέα. Αν ο Οικονομικός
Φορέας για βάσιμο λόγο δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
αυτά, μπορεί να αποδείξει την οικονομική/χρηματοοικονομική του επάρκεια με
άλλα στοιχεία, εφόσον αυτά κριθούν από την Εταιρία ως κατάλληλα.
18. Τεχνικές / Επαγγελματικές ικανότητες.
18.1. Η Εταιρία καθορίζει τις τεχνικές / επαγγελματικές ικανότητες που
απαιτούνται για την ανάθεση της συμβάσεως ανάλογα με τις ανάγκες εκτέλεσης
αυτής.
18.2. Οι τεχνικές ικανότητες των Οικονομικών Φορέων αποδεικνύονται με έναν
ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους, ανάλογα με τη φύση, την
ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και τη χρήση των υπό προμήθεια προϊόντων ή
υπηρεσιών:
18.2.1. Υποβολή καταλόγου εργασιών που έχουν εκτελεσθεί κατά την
προηγούμενη πενταετία, συνοδευόμενου από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των
σημαντικότερων από αυτές. Τα πιστοποιητικά ή οι δηλώσεις αυτές αναφέρουν το
ποσό, τον χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών και προσδιορίζουν, εάν
πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν
κανονικά. Η Εταιρία μπορεί κατά περίπτωση να ζητεί τέτοια πιστοποιητικά από
τις αρμόδιες αρχές.
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18.2.2. Υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων ή υπηρεσιών που
πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία με αναφορά του αντίστοιχου
ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παραδόσεις
και οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται, εάν μεν ο αποδέκτης είναι
Αναθέτουσα Αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από αρμόδια
αρχή, εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή,
εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του Οικονομικού Φορέα.
18.2.3. Αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε
ανήκουν απ` ευθείας στην επιχείρηση του Οικονομικού Φορέα είτε όχι, ιδίως
των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας.
18.2.4. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, των μέτρων που λαμβάνει ο
Προμηθευτής ή ο Πάροχος Υπηρεσιών για την εξασφάλιση της ποιότητας και του
εξοπλισμού μελέτης και έρευνας της επιχείρησης του.
18.2.5. Εάν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι σύνθετα ή κατ`
εξαίρεση πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό, απαιτείται
έλεγχος διενεργούμενος από την Εταιρία ή εξ ονόματος της από αρμόδιο επίσημο
οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο Προμηθευτής ή ο Πάροχος
Υπηρεσιών, με την επιφύλαξη της συναίνεσης του οργανισμού αυτού. Ο έλεγχος
αυτός αφορά το παραγωγικό δυναμικό του Προμηθευτή ή τις τεχνικές ικανότητες
του Παρόχου Υπηρεσιών και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τα μέσα μελέτης και
έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο
της ποιότητας.
18.2.6. Αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του Παρόχου
Υπηρεσιών ή και των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, ιδίως δε του ή
των υπευθύνων για την παροχή των υπηρεσιών ή την εκτέλεση των εργασιών.
18.2.7. Προκειμένου για συμβάσεις υπηρεσιών και μόνο στις ενδεδειγμένες
περιπτώσεις, αναφορά μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που μπορεί να
εφαρμόζει ο οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Εφόσον για
τον σκοπό αυτό η Εταιρία απαιτεί την υποβολή πιστοποιητικών που εκδίδονται
από ανεξάρτητους οργανισμούς με τα οποία βεβαιώνεται ότι ο Οικονομικός
Φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα πρότυπα όσον αφορά στην περιβαλλοντική
διαχείριση, παραπέμπει στο κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και
ελέγχου (EMAS - Κανονισμός 761/2001 [ΕΕ L 114]) ή σε πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης που βασίζονται σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα
πιστοποιούμενα από όργανα που λειτουργούν βάσει του κοινοτικού δικαίου ή
στις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές ή Διεθνείς Προδιαγραφές όσον αφορά στην
πιστοποίηση. Η Εταιρία αναγνωρίζει τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από
οργανισμούς εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη. Επίσης αποδέχεται και άλλα
ισοδύναμα αποδεικτικά στοιχεία για μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα
οποία προσκομίζονται από τους Οικονομικούς Φορείς.
18.2.8. Δήλωση σχετικά με το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του
Παρόχου Υπηρεσιών και τον αριθμό των στελεχών της επιχείρησης κατά την
τελευταία τριετία.
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18.2.9. Δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό
εξοπλισμό που διαθέτει ο Πάροχος Υπηρεσιών για την εκτέλεση της σύμβασης.
18.2.10. Αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο ο Πάροχος Υπηρεσιών
προτίθεται ενδεχομένως να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας. Σε
περίπτωση υπεργολαβίας η ευθύνη του Παρόχου Υπηρεσιών έναντι της Εταιρίας
δεν θίγεται.
18.2.11. Όσον αφορά στα προϊόντα που παρέχονται:
18.2.11.1. Δείγματα, περιγραφή ή και φωτογραφίες, η αυθεντικότητα των
οποίων πρέπει να μπορεί να βεβαιώνεται κατόπιν αιτήσεως της Εταιρίας.
18.2.11.2. Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες
υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας, που έχουν σχετική αρμοδιότητα, με τα οποία
βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές σε
ορισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα.
18.3.Ένας Οικονομικός Φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για
συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως
της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να
αποδεικνύεται ότι θα έχει στη διάθεση του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως με
την προσκόμιση σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών. Σε περίπτωση ενώσεως ή
κοινοπραξίας, αυτή μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες των μετεχόντων σε
αυτή ή, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τρίτων φορέων.
18.4. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που έχουν ως
αντικείμενο προμήθειες, για τις οποίες απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή
εγκατάστασης, ή την παροχή υπηρεσιών η ικανότητα των Οικονομικών Φορέων να
παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την εγκατάσταση, μπορεί να
αξιολογείται ιδίως βάσει της τεχνογνωσίας, της αποτελεσματικότητας, της
πείρας και της αξιοπιστίας τους.
18.5. Με τη διακήρυξη ή την πρόσκληση υποβολής προσφοράς καθορίζονται τα
δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για την απόδειξη της τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας του Οικονομικού Φορέα.
19.

Πρότυπα εξασφάλισης ποιότητας.

Η Εταιρία, όταν απαιτεί την προσκόμιση πιστοποιητικών που εκδίδονται από
ανεξάρτητους οργανισμούς, με τα οποία βεβαιώνεται η τήρηση εκ μέρους του
Οικονομικού Φορέα ορισμένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας, παραπέμπει
σε συστήματα εξασφάλισης της ποιότητας που βασίζονται στη σχετική σειρά
Ευρωπαϊκών Προτύπων και πιστοποιούνται από οργανισμούς που εφαρμόζουν τη
σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων για την πιστοποίηση. Η Εταιρία αναγνωρίζει τα
ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς που εδρεύουν σε άλλα κράτη μέλη.
Επίσης, αποδέχεται και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα
εξασφάλισης της ποιότητας, τα οποία προσκομίζονται από τους Οικονομικούς
Φορείς.
20.

Εγγραφή σε κατάλογο εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων και πιστοποίηση
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από οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
20.1. Οι Οικονομικοί Φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους
του άρθρου 52 παρ. 1 της Οδηγίας 2004/18ΕΚ ή διαθέτουν πιστοποίηση από
δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς του ίδιου άρθρου, μπορούν να υποβάλουν το
αντίστοιχο πιστοποιητικό.
20.2. Η υποβολή του πιστοποιητικού αυτού συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας
όσον αφορά τις προϋποθέσεις:
20.2.1. Των παραγράφων 15.1.1 έως και 15.1.4., 15.2.1 έως και 15.2.4 και 15.2.7.
20.2.2. Του άρθρου 16.
20.2.3. Των παραγράφων 17.2.2 και 17.2.3.
20.2.4. Των παραγράφων 18.2.2,18.2.3 έως και 18.2.5 και 18.2.11 για τους
Προμηθευτές και
20.2.5. Των παραγράφων 18.2.2 και 18.2.4 έως και 18.2.10 για τους Παρόχους
Υπηρεσιών.
20.2.6. Οι πληροφορίες που μπορούν να συναχθούν από την εγγραφή σε
επίσημους καταλόγους ή την πιστοποίηση δεν μπορεί να τεθούν σε αμφισβήτηση
χωρίς αιτιολόγηση/Οσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
και των φόρων και τελών είναι δυνατόν να ζητείται πρόσθετο πιστοποιητικό.
21.

Κριτήρια ανάθεσης - Υπερβολικά χαμηλές προσφορές.

21.1.

Κριτήρια ανάθεσης.

Η ανάθεση συμβάσεως γίνεται με κριτήριο είτε τη χαμηλότερη τιμή μόνο είτε
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
21.2.
Όταν για την ανάθεση της συμβάσεως κριτήριο είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που
καθορίζονται στη διακήρυξη με τη βαρύτητα που καθορίζεται σε αυτή.
Τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι ιδίως τα εξής:
21.2.1.

Η τιμή.

21.2.1.1. Οι όροι πληρωμής
21.2.2. Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης ή και το κόστος
των τυχόν ανταλλακτικών.
21.2.3. Η συμφωνία των προσφερομένων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές,
όταν η απόκλιση από αυτές δεν αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
21.2.4.

Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.
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21.2.5. Η ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση, της τεχνικής βοήθειας
εκ μέρους του Προμηθευτή και η εξασφάλιση της ύπαρξης ανταλλακτικών.
21.2.6. Ο χρόνος παράδοσης.
21.2.7. Τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά και τα περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά.
21.2.8. Κάθε άλλο στοιχείο, ανάλογα με τη φύση της συμβάσεως και των
ιδιαιτέρων αναγκών της Εταιρίας.
21.3. Για την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς
αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τυπικά και τεχνικά
αποδεκτές, σύμφωνα με τη διακήρυξη.
21.4. Με τη διακήρυξη ορίζεται η βαρύτητα κάθε κριτηρίου και ο τρόπος
στάθμισης τους, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε συμβάσεως.
21.4.1. Όταν, κατά τη γνώμη του αρμοδίου οργάνου, δεν είναι δυνατή η
στάθμιση για λόγους που μπορούν να αποδειχθούν, αναγράφεται στη διακήρυξη η
φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας αυτών των κριτηρίων
21.5.
Αν στη διακήρυξη δεν ορίζεται διαφορετικά, η οικονομοτεχνική
αξιολόγηση γίνεται ως εξής:
21.5.1. Τα στοιχεία αξιολόγησης πλην των οικονομικών (τιμή, όροι πληρωμής
και κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης,) κατατάσσονται σε δύο
ομάδες.
(1)
Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας και Απόδοσης όπου
περιλαμβάνονται τα στοιχεία της παρ. 21.2.3.και 21.2.7
(2)
Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης όπου περιλαμβάνονται τα
στοιχεία των παρ. 21.2.2, 21.2.5 και 21.2.6 ανωτέρω.
Για τις παραπάνω δύο ομάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που μπορεί να
ανέρχεται μέχρι ποσοστό επί τοις εκατόν 80 και 30 για κάθε ομάδα αντίστοιχα.
Το άθροισμα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100.
Για κάθε στοιχείο των ομάδων, καθορίζεται από την διακήρυξη ο επί μέρους
συντελεστής βαρύτητας ώστε το άθροισμα τους για κάθε ομάδα να ισούται με τον
καθορισθέντα συντελεστή βαρύτητας της ομάδας.
Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους
100 βαθμούς.
Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις
περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία
αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι
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τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης μειώνεται μέχρι 80 βαθμούς για τις περιπτώσεις
που δεν καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι
οι αποκλίσεις των προδιαγραφών έχουν κριθεί ως επουσιώδεις και η προσφορά ως
τεχνικά αποδεκτή.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο
του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και
η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων
βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων.
Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 80 έως 120 βαθμούς.
Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής λαμβάνονται υπ` όψη η τιμή της
προσφοράς, οι όροι πληρωμής και όταν από την διακήρυξη προβλέπεται το κόστος
εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης.
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο λόγο της
βαθμολογίας προς την τιμή προσφοράς (συγκριτική). 21.5.2. Όταν οι
χαμηλότερες προσφορές είναι ισότιμες (επί αναθέσεως με κριτήριο τη
χαμηλότερη τιμή μόνο) ή όταν οι βέλτιστες προσφορές (επί αναθέσεως με
κριτήριο τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά) είναι ισοδύναμες, η
σύμβαση ανατίθεται κατόπιν διαπραγματεύσεων με τους ισοδυναμούντες Προσφέροντες
και, αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν, με κλήρωση μεταξύ των ισοδυναμούντων.
21.6. Υπερβολικά χαμηλές προσφορές.
Σε περίπτωση που η Εταιρία θεωρεί ότι η προσφορά ενός Προσφέροντος είναι
υπερβολικά χαμηλή σε σχέση με το αντικείμενο της συμβάσεως, πριν απορρίψει
την προσφορά ζητά από τον Προσφέροντα έγγραφες διευκρινίσεις, ιδίως για τα εξής:
21.6.1. Τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής των προϊόντων ή της
παροχής των υπηρεσιών.
21.6.2. Τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει
ο Προσφέρων για την εκτέλεση της συμβάσεως.
21.6.3. Την πρωτοτυπία των προσφερομένων προϊόντων ή υπηρεσιών.
21.6.4. Την τήρηση των διατάξεων της οικείας εργατικής νομοθεσίας.
21.6.5. Την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον Προσφέροντα. Στην
περίπτωση που η Εταιρία διαπιστώσει ότι η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή
λόγω χορήγησης τέτοιας ενίσχυσης, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται για τον
λόγο αυτό και μόνο, εφόσον κατόπιν διαβουλεύσεως μεταξύ Εταιρίας και
Προσφέροντος ο τελευταίος δεν είναι σε θέση να αποδείξει εντός επαρκούς
τακτής προθεσμίας ότι η ενίσχυση αυτή χορηγήθηκε νόμιμα/Οταν η Εταιρία
απορρίπτει μία προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, ενημερώνει σχετικά την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
22. Παραδεκτό Προσφορών και Αιτήσεων Συμμετοχής -Συμπλήρωση δικαιολογητικών
- Τεκμήριο αποδοχής όρων διακήρυξης.
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22.1. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται εντός της
προθεσμίας και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη ή την πρόσκληση.
22.2. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη ή την πρόσκληση υποβολής
προσφοράς, ισχύουν τα εξής:
22.2.1. Οι προσφορές/αιτήσεις συμμετοχής μπορεί να κατατίθενται στην
Εταιρία ή να αποστέλλονται στο κατάστημα της ταχυδρομικά. Σε περίπτωση
ταχυδρομικής αποστολής η προσφορά/αίτηση συμμετοχής θεωρείται εμπρόθεσμη,
εφόσον έχει περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την προηγούμενη της
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η Εταιρία δεν υποχρεούται να παραλαμβάνει
προσφορές / αιτήσεις συμμετοχής από ταχυδρομικά γραφεία ή άλλο τόπο, πλην
του καταστήματος της.
22.2.2. Η Εταιρία εκδίδει απόδειξη παραλαβής για τις προσφορές / αιτήσεις
συμμετοχής που κατατίθενται σε αυτή.
22.2.3. Προσφορές / αιτήσεις συμμετοχής που περιέρχονται στην Εταιρία πριν
τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο
αρμόδιο όργανο, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις λοιπές.
22.2.4. Εάν απαιτείται η κατάθεση δείγματος, αυτό μπορεί να κατατίθεται
στην Εταιρία ή να αποστέλλεται σε αυτή ταχυδρομικά. Σε περίπτωση
ταχυδρομικής αποστολής του και αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη ή
την Πρόσκληση Συμμετοχής, θεωρείται εμπρόθεσμο, εφόσον περιέλθει στην
Εταιρία το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες μετά την ημερομηνία διεξαγωγής του
διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η απόδειξη ταχυδρομικής αποστολής πρέπει να
περιέχεται στην προσφορά.
22.2.5. Οι προσφορές / αιτήσεις συμμετοχής κλείνονται σε φακέλους που
σφραγίζονται από τον Οικονομικό Φορέα και εξασφαλίζουν κατά το δυνατόν ότι
δεν μπορεί να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθουν χωρίς να μένουν ίχνη.
22.2.6. Οι φάκελοι φέρουν στο εξωτερικό μέρος τους ευκρινώς τις ακόλουθες
κατά περίπτωση ενδείξεις:
22.2.6.1. Τη λέξη "Προσφορά" / "Αίτηση συμμετοχής".
22.2.6.1.1. Την επωνυμία της Εταιρίας και της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.
22.2.6.2. Τον αριθμό της διακήρυξης.
22.2.6.3. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
22.2.6.4. Τα στοιχεία του αποστολέα.
22.3. Τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στις προσφορές / αιτήσεις συμμετοχής
και συντάσσονται από τον Οικονομικό Φορέα υπογράφονται από τον νόμιμο
εκπρόσωπο του.
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22.4. Προσφορές / αιτήσεις συμμετοχής νομικών προσώπων πρέπει να
συνοδεύονται από τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η
εκπροσώπηση τους, ανάλογα με τη νομική μορφή καθενός. Επί προσφορών /
αιτήσεων συμμετοχής κοινοπραξιών ή ενώσεων, αυτό ισχύει για κάθε νομικό
πρόσωπο - μέλος τους.
22.5. Οι προσφορές / αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες
και δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από τον Οικονομικό Φορέα, και το αρμόδιο όργανο παραλαβής και
αποσφράγισης κατά τον έλεγχο μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή
προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την
καθιστούν ασαφή.
22.6. Οι υπεύθυνες δηλώσεις που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό, εφόσον
συντάσσονται από έλληνες πολίτες στην Ελλάδα, έχουν τον τύπο που προβλέπεται
στο άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 1599/1986. Δηλώσεις και έγγραφα που συντάσσονται
στην αλλοδαπή είναι έγκυρες ως προς τον τύπο, εφόσον ανταποκρίνονται στον
τύπο που προβλέπει το δίκαιο της χώρας σύνταξης τους.
22.7. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό
αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
22.8. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τους υποχρεωτικούς όρους της διακήρυξης ή τις υποχρεωτικές Τεχνικές
Προδιαγραφές. Ως απαράδεκτες, επίσης, απορρίπτονται και οι προσφορές, όταν
τα δείγματα που τις συνοδεύουν αποκλίνουν από τις Τεχνικές Προδιαγραφές ή το
επίσημο δείγμα της Εταιρίας, εκτός αν οι αποκλίσεις αυτές κριθούν
αιτιολογημένα επουσιώδεις.
22.9.
Οι προσφορές υποβάλλονται σε πρωτότυπο και τόσα αντίγραφα, όσα
ορίζονται στη διακήρυξη. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη, αρκεί η
υποβολή του πρωτοτύπου και ενός αντιγράφου. Μέσα στον φάκελο προσφοράς
τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία ως εξής: Στον κυρίως φάκελο της
προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό
δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται
σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη
"Τεχνική Προσφορά". Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί
ποινή απορρίψεως της προσφοράς σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα
στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "Οικονομική Προσφορά". Σε περίπτωση που
τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν
τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "Παράρτημα Προσφοράς" και τις λοιπές
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
22.10. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν τις ενδείξεις
του κυρίως φακέλου.
22.11. Προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής που δεν είναι εμπρόθεσμες δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στον αποστολέα τους.
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22.12. Προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής που δεν ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις του παρόντος άρθρου απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν
αξιολογούνται.
22.13. Η Εταιρία μπορεί να καλεί τους Οικονομικούς Φορείς να συμπληρώνουν ή
να διευκρινίζουν τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν εμπροθέσμως και σύμφωνα με
τη Διακήρυξη για την απόδειξη των προϋποθέσεων συμμετοχής που προβλέπονται
στη διακήρυξη.
22.14. Προσφορά που αφορά κλειστή διαδικασία και προέρχεται από Προσφέροντα
που δεν έχει προσκληθεί δεν αποσφραγίζεται, αλλά επιστρέφεται στον αποστολέα της.
22.15. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και αν υποβληθούν απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
22.16. Χωρίς να θίγεται το δικαίωμα άσκησης προσφυγής κατά της διακήρυξης,
με την υποβολή της προσφοράς ο Προσφέρων τεκμαίρεται ότι αποδέχεται πλήρως
και ανεπιφύλακτα τους όρους της διαδικασίας και δεν μπορεί με την προσφορά
του ή με άλλο τρόπο να αποκρούσει τους όρους αυτούς εν όλω ή εν μέρει.
Προσφορά που περιέχει απόκρουση απαράβατου όρου της διακήρυξης ή των
Τεχνικών Προδιαγραφών ή επιφύλαξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
22.17. Μετά την υποβολή της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή καμία τροποποίηση
της. Διευκρινίσεις των προσφορών που υποβλήθηκαν γίνονται αποδεκτές εφόσον
έχουν ζητηθεί από την Εταιρία και στο μέτρο που ζητήθηκαν.
22.18. Με την προσφορά η τιμή του προσφερόμενου προϊόντος πρέπει να δίδεται
με σαφήνεια. Η τιμή προϊόντος ή υπηρεσίας δίδεται ανά μονάδα, όπως ορίζεται
στη διακήρυξη, και αφορά την παράδοση του προϊόντος ή της υπηρεσίας
ελεύθερης από κάθε επιβάρυνση της Εταιρίας, στον τόπο, τον χρόνο και με τον
τρόπο που ορίζεται στη διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται ο παρακρατούμενος φόρος
εισοδήματος και όλες οι επιβαλλόμενες κρατήσεις, εκτός από τον φόρο προστιθέμενης
αξίας. Με τη διακήρυξη μπορεί να ζητείται από τους Προσφέροντες να υποβάλουν ανάλυση
της προσφερόμενης τιμής.
22.19. Η τιμή της προσφοράς εκφράζεται σε ευρώ, εκτός αν στη διακήρυξη
προβλέπεται διαφορετικά. Προσφορά, στην οποία η τιμή εκφράζεται σε άλλο
νόμισμα, καθώς και προσφορά που περιέχει ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Για τη σύγκριση τιμών που είναι εκφρασμένες σε διαφορετικά νομίσματα, οι
τιμές ανάγονται σε ευρώ με βάση την τιμή Fixing του Επίσημου Δελτίου
Συναλλαγμάτων έναντι του ευρώ κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού. Αν στη διακήρυξη δεν ορίζεται διαφορετικά, η Εταιρία δεν
προβαίνει σε πληρωμές σε άλλο νόμισμα, εκτός από το ευρώ.
22.20. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής, ο οποίος δεν
προβλέπεται στη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
23.

Διάρκεια ισχύος της προσφοράς.
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23.1.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για το
χρονικό διάστημα που ορίζεται στη διακήρυξη και, αν στη διακήρυξη δεν ορίζεται
διαφορετικά, για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
23.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από εκείνον που ορίζεται
στη διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
23.3. Εφόσον αυτό ζητηθεί από την Εταιρία, η ισχύς της προσφοράς μπορεί να
παρατείνεται με έγγραφη δήλωση του Προσφέροντος που υποβάλλεται πριν τη λήξη
της αρχικής ισχύος ή, κατά περίπτωση, της προηγούμενης παρατάσεως. Η
διακήρυξη μπορεί να ορίζει ανώτατο όριο των παρατάσεων. Η παράταση της
ισχύος της προσφοράς συνοδεύεται από παράταση της διάρκειας της αντίστοιχης
εγγυήσεως συμμετοχής.
23.4. Εάν πριν την έκδοση αποφάσεως κατακύρωσης παρέλθει η ισχύς των
προσφορών και το τυχόν ανώτατο όριο παρατάσεων τους, η Εταιρία μπορεί είτε
να ματαιώσει τον διαγωνισμό είτε να τον συνεχίσει, εφόσον κρίνει ότι η
συνέχιση του ενδείκνυται για την εξυπηρέτηση του σκοπού της. Στη δεύτερη
περίπτωση οι Προσφέροντες μπορούν είτε να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών
τους είτε να αποχωρήσουν από τον διαγωνισμό χωρίς δυσμενείς συνέπειες, οπότε
ο διαγωνισμός μπορεί κατά την κρίση της Εταιρίας να συνεχίζεται με τους εναπομένοντες.
24.

Αναπροσαρμογή τιμής.

24.1. Όταν η διακήρυξη προβλέπει χρόνο παράδοσης των προϊόντων ή των
υπηρεσιών μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών, μπορεί να προβλέπει και
αναπροσαρμογή της τιμής. Στην περίπτωση αυτή η διακήρυξη καθορίζει επίσης
τον τύπο, τον τρόπο και τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής.
24.2. Για την αναπροσαρμογή μπορεί να λαμβάνονται υπόψη ιδίως τα εξής:
24.2.1. Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρμογής είναι η ημερομηνία υποβολής των
προσφορών που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση και υπολογίζεται
έως την ημερομηνία παράδοσης των υλικών.
24.2.2. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, η τιμή αναπροσαρμόζεται για τις
ποσότητες που σύμφωνα με τη διακήρυξη παραδίδονται μετά την παρέλευση των
δώδεκα (12) μηνών.
24.2.3. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης από υπαιτιότητα του Προμηθευτή,
ο χρόνος του εκπρόθεσμου δεν υπολογίζεται για την αναπροσαρμογή.
24.2.4. Τυχόν προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται από την προς αναπροσαρμογή
συμβατική αξία.
24.3. Για την πληρωμή του επιπλέον ποσού που προκύπτει από την αναπροσαρμογή δεν
απαιτείται σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης.
24.4. Όταν η διακήρυξη προβλέπει αναπροσαρμογή τιμής, προσφορές με σταθερές
τιμές απορρίπτονται.
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25. Εγγυήσεις Συμμετοχής, Καλής Εκτέλεσης, Προκαταβολής και Καλής Λειτουργίας.
25.1.

Οι εγγυήσεις γενικά.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής, καλής εκτέλεσης της συμβάσεως, προκαταβολής και
καλής λειτουργίας εκδίδονται με τη μορφή εγγυητικών επιστολών από πιστωτικά
ιδρύματα και άλλα, έχοντα το αντίστοιχο δικαίωμα, νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τη διακήρυξη μπορεί να ορίζεται
ότι αντί εγγυητικής επιστολής μπορεί να κατατεθεί στην Εταιρία ως εγγύηση
αντίστοιχο χρηματικό ποσό ή έντοκα γραμμάτια ή ομόλογα του Ελληνικού
Δημοσίου, που γίνονται δεκτά στην ονομαστική τους αξία και, σε περίπτωση
κατάπτωσης της εγγύησης, εκποιούνται στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά τον
χρόνο της εκποίησης.
25.2. Τα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική
γλώσσα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση.
25.3. Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, ο
εγγυώμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το αναφερόμενο σε αυτή
ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση της Εταιρίας και χωρίς έρευνα της
νομικής και ουσιαστικής βασιμότητας της απαιτήσεως της Εταιρίας.
25.4.

Οι εγγυητικές επιστολές περιλαμβάνουν ιδίως τα εξής:

25.4.1.

Τον εκδότη.

25.4.2. Τον αριθμό (αν υπάρχει) και την ημερομηνία έκδοσης.
25.4.3. Το πρόσωπο, στο οποίο απευθύνονται (Εταιρία).
25.4.4. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
25.4.5. Την πλήρη επωνυμία και έδρα εκείνου, υπέρ του οποίου εκδίδεται.
25.4.6. Τους όρους ότι:
25.4.6.1. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα και ο εκδότης
παραιτείται από την ένσταση της διζήσεως.
25.4.6.2. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Εταιρίας και θα
καταβληθεί ολικά ή μερικά, ανάλογα με την αίτηση της, μέσα σε τρεις (3)
ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
25.4.6.3. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό αυτής υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήμου, εφόσον αυτό προβλέπεται από τον νόμο.
25.4.6.4. Ο εκδότης της εγγύησης θα προβεί σε παράταση της διάρκειας ισχύος
της ύστερα από έγγραφο της Εταιρίας, που θα υποβληθεί πριν τη λήξη της.
25.5.
Ελλείψεις της εγγύησης, πέραν των στο παρόν άρθρο προβλεπόμενων
υποχρεωτικών στοιχείων της, μπορούν να συμπληρώνονται από τον εκδότη της με
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μέριμνα του ενδιαφερόμενου. Για το σκοπό αυτό ειδοποιείται ο ενδιαφερόμενος
από την Εταιρία, η οποία τάσσει και σχετική εύλογη προθεσμία.
25.6.

Εγγύηση Συμμετοχής.

Για τη συμμετοχή σε ανοικτή ή κλειστή διαδικασία απαιτείται η υποβολή
εγγυήσεως συμμετοχής. Εγγύηση συμμετοχής μπορεί να απαιτηθεί από την Εταιρία
και για τη συμμετοχή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση ή και στον πρόχειρο και
δημόσιο διαγωνισμό.
25.7. Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία εκδίδεται υπέρ του Προσφέροντος
για ποσό που ορίζεται στη διακήρυξη ως ποσοστό της προϋπολογιζόμενης αξίας
της συμβάσεως. Αν στη διακήρυξη δεν ορίζεται διαφορετικά, το ποσοστό αυτό
ανέρχεται σε 5% της ανωτέρω αξίας, μαζί με τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Αν
κατά τη διακήρυξη επιτρέπεται υποβολή προσφοράς για μέρος της ζητούμενης
ποσότητας, όσοι υποβάλουν προσφορά για τέτοιο μέρος υποβάλουν εγγύηση
συμμετοχής ποσού ανάλογου προς την προϋπολογιζόμενη αξία του προσφερόμενου
μέρους.
25.8. Η εγγύηση συμμετοχής, εκτός από τα ανωτέρω στοιχεία κάθε εγγυήσεως,
περιλαμβάνει και τα εξής:
25.8.1. Τον αριθμό (αν υπάρχει) και τον τίτλο της διακήρυξης και την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
25.8.2. Τη διάρκεια ισχύος της, που πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα μήνα
μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς.
25.9.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής επιστρέφονται ως εξής:

25.9.1. Στον Προσφέροντα, στον οποίο έγινε η κατακύρωση, με την κατάθεση
της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
25.9.2. Στους λοιπούς Προσφέροντες μετά την κατακύρωση και εντός πέντε (5)
ημερών από τη σχετική αίτηση τους.
25.9.3. Στους Προσφέροντες, των οποίων η προσφορά απορρίφθηκε, εντός πέντε
ημερών από τη σχετική αίτηση τους.
25.10. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει σε περίπτωση απόσυρσης της προσφοράς πριν
τη λήξη της διάρκειας ισχύος τους ή της τυχόν παράτασης που δόθηκε καθώς και σε
περίπτωση ανάκλησης της κατακύρωσης κατά την παράγραφο 29.6 του παρόντος.
25.11.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και προκαταβολής.

Για την υπογραφή συμβάσεως απαιτείται η υποβολή στην Εταιρία εγγύησης καλής
εκτέλεσης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης εκδίδεται υπέρ του
Προσφέροντα, στον οποίο κατακυρώθηκε η σύμβαση, για ποσό που ορίζεται στη
διακήρυξη ως ποσοστό της συνολικής συμβατικής αξίας. Αν στη διακήρυξη δεν
ορίζεται διαφορετικά, το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 10% της ανωτέρω αξίας,
μαζί με τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
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κατατίθεται κατά την υπογραφή της συμβάσεως.
25.12. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, εκτός από τα ανωτέρω στοιχεία κάθε εγγυήσεως,
περιλαμβάνει και τα εξής:
25.12.1. Τον αριθμό (αν υπάρχει) και τον τίτλο της σύμβασης.
25.12.2. Τη διάρκεια ισχύος της. Η διάρκεια αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τον
συμβατικό χρόνο παράδοσης ούτε τον χρόνο, εντός του οποίου κατά τη σύμβαση η Εταιρία
υποχρεούται να παραλάβει τα ζητούμενα προϊόντα, προσαυξημένο κατά δύο τουλάχιστον
μήνες.
25.13. Για τη χορήγηση της τυχόν προβλεπόμενης στη διακήρυξη προκαταβολής,
απαιτείται η υποβολή στην Εταιρία εγγυήσεως προκαταβολής. Η εγγύηση
προκαταβολής εκδίδεται υπέρ του Προμηθευτή / Παρόχου Υπηρεσιών, στον οποίο
καταβάλλεται προκαταβολή και είναι ισόποση προς την προκαταβολή.
25.14. Η εγγύηση προκαταβολής περιέχει, εκτός από τα στοιχεία κάθε
εγγύησης, και τα ανωτέρω ειδικά στοιχεία της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
25.15. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής επιστρέφονται στον
Προμηθευτή / Πάροχο υπηρεσιών μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των συμβατικών προϊόντων / υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση
των απαιτήσεων μεταξύ της Εταιρίας και του Προμηθευτή / Παρόχου Υπηρεσιών.
Σε περίπτωση που το αντικείμενο της συμβάσεως είναι διαιρετό και η παράδοση
του προβλέπεται από τη σύμβαση να γίνεται τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, με κάθε οριστική
παραλαβή τμήματος, και κατά το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος
που παραλήφθηκε οριστικά. Σε περίπτωση οριστικής παραλαβής με παρατηρήσεις,
η αποδέσμευση γίνεται μετά τη συμμόρφωση του Προμηθευτή / Παρόχου Υπηρεσιών
προς τις παρατηρήσεις.
25.16. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση κηρύξεως του
Προμηθευτή εκπτώτου καθώς και για την ικανοποίηση κάθε αξίωσης της Εταιρίας
κατά του Προμηθευτή.
25.17. Η εγγύηση προκαταβολής καταπίπτει σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν
παρέδωσε ή δεν αντικατέστησε εμπρόθεσμα την ποσότητα, για την οποία είχε
λάβει την προκαταβολή. Εφόσον η εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν επαρκεί για την
ικανοποίηση κάθε αξιώσεως της Εταιρίας κατά του Προμηθευτή, για το υπόλοιπο
μέρος των αξιώσεων αυτών μπορεί να καταπίπτει και η τυχόν εγγύηση
προκαταβολής.
25.18. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας.
25.18.1. Με τη διακήρυξη μπορεί να ορίζεται, ότι για την παραλαβή των
προϊόντων που παραδίδονται από τον Προμηθευτή απαιτείται και η κατάθεση στην
Εταιρία εγγύησης καλής λειτουργίας. Το ύψος της εγγυήσεως καλής λειτουργίας
ορίζεται με τη διακήρυξη ως ποσοστό της συμβατικής αξίας των προϊόντων που
παραδίδονται. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, η εγγύηση καλής λειτουργίας είναι
ίση προς το 10% της συμβατικής αξίας. Η εγγύηση καλής λειτουργίας
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επιστρέφεται στον Προμηθευτή κατά τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως. Στην εγγύηση
καλής λειτουργίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος που αφορούν την
εγγύηση καλής εκτέλεσης.
25.18.2. Στις περιπτώσεις που για την ανάθεση της συμβάσεως αξιολογείται
το κόστος των ανταλλακτικών των προϊόντων που παραδίδονται, μπορεί να με τη
διακήρυξη να προβλέπεται ότι ο Προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
του δηλούμενου με την προσφορά του κόστους των ανταλλακτικών. Το ύψος της
εγγυήσεως αυτής ορίζεται με τη διακήρυξη ως ποσοστό της συμβατικής αξίας των
προϊόντων που παραδίδονται. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, η εγγύηση κόστους
ανταλλακτικών είναι ίση προς το 2% της συμβατικής αξίας. Η εγγύηση κόστους
ανταλλακτικών επιστρέφεται στον Προμηθευτή μετά την πάροδο του χρονικού
διαστήματος, στο οποίο αφορά η δήλωση του κόστους, και καταπίπτει ολικά ή
μερικά σε περίπτωση που το πραγματικό κόστος των ανταλλακτικών υπερβεί
εκείνο που δηλώθηκε με την προσφορά.
26. Στάδια κλειστών και ανοικτών διαδικασιών - Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός.
26.1. Η υποβολή των προσφορών, των στοιχείων και των δικαιολογητικών των
Υποψηφίων και των Προσφερόντων σε κλειστή ή ανοικτή διαδικασία γίνεται
σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
26.2. Κλειστή διαδικασία.
Οι Υποψήφιοι υποβάλουν μαζί με την αίτηση συμμετοχής τα εξής:
26.2.1. Τα έγγραφα, στα οποία τεκμηριώνεται η απαιτούμενη
οικονομική/χρηματοοικονομική επάρκεια του Υποψηφίου κατά την παράγραφο 17.4
του παρόντος.
26.2.2. Τα έγγραφα, στα οποία τεκμηριώνεται η τεχνική/επαγγελματική
ικανότητα του Υποψηφίου κατά την παράγραφο 18.5 του παρόντος.
26.2.3. Δήλωση της χώρας καταγωγής του προϊόντος που θα προσφερθεί εφόσον
ζητείται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
26.3.
Οι Προσφέροντες υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους και στον
κυρίως φάκελο αυτής τα εξής:
26.3.1. Εγγύηση συμμετοχής.
26.3.2. Τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τοποθετημένα σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο:
26.3.2.1. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία βεβαιώνουν ότι δεν συντρέχουν τα
κωλύματα συμμετοχής, όπως καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, ότι δεν
υπάρχουν λόγοι να πιστεύουν πως τα κωλύματα αυτά θα συντρέξουν κατά τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και των τυχόν παρατάσεων της και ότι
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά,
εφόσον τους κατακυρωθεί η σύμβαση.
26.3.2.2. Τα δικαιολογητικά 18.5 του παρόντος, εφόσον ζητούνται με τη διακήρυξη.
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26.3.2.3. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής του δείγματος, εφόσον απαιτείται.
26.3.2.4. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από τη διακήρυξη.
26.3.3. Τεχνική προσφορά, τοποθετημένη σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο.
Στον ίδιο φάκελο τοποθετούνται:
26.3.3.1. Τα στοιχεία των άρθρων 19 και 20 ανωτέρω, εφόσον ζητούνται με τη
διακήρυξη.
26.3.3.2. Δήλωση της μονάδας, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο
προϊόν, καθώς και του τόπου εγκατάστασης της εφόσον ζητείται από τη διακήρυξη.
26.3.3.3. Εφόσον ζητείται από τη διακήρυξη και εφόσον ο Προσφέρων δεν είναι
ο ίδιος κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία
δηλώνεται η μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και η επιχείρηση που
εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα αυτή και βεβαιώνεται ότι ο νόμιμος
εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι του Προσφέροντος την
εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον
αντίστοιχο Προσφέροντα.
Με τη διακήρυξη μπορεί να ζητείται η υπεύθυνη αυτή δήλωση να υπογράφεται
από τον νόμιμο εκπρόσωπο της κατασκευαστικής επιχείρησης.
26.3.3.4. Οικονομική προσφορά, τοποθετημένη σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο.
26.4.

Ανοικτή Διαδικασία.

26.4.1. Οι Προσφέροντες υποβάλλουν:
26.4.2. Εγγύηση συμμετοχής.
26.4.3. Τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τοποθετημένα σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο:
26.4.3.1. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία βεβαιώνουν ότι δεν συντρέχουν τα
κωλύματα συμμετοχής, όπως καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, ότι δεν
υπάρχουν λόγοι να πιστεύουν πως τα κωλύματα αυτά θα συντρέξουν κατά τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και των τυχόν παρατάσεων της και ότι
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά,
εφόσον τους κατακυρωθεί η σύμβαση.
26.4.3.2. Τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την απαιτούμενη οικονομική /
χρηματοοικονομική και τεχνική/επαγγελματική ικανότητα, που ζητούνται με τη
διακήρυξη.
26.4.3.3. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής του δείγματος, εφόσον απαιτείται.
26.4.3.4. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από τη διακήρυξη.
26.4.4. Τεχνική προσφορά, τοποθετημένη σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο.
Στον ίδιο φάκελο τοποθετούνται:
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26.4.4.1. Τα στοιχεία των άρθρων 19 και 20 ανωτέρω, εφόσον ζητούνται με τη
διακήρυξη.
26.4.4.2. Δήλωση της χώρας καταγωγής του προϊόντος που προσφέρεται εφόσον
ζητείται από τη διακήρυξη.
26.4.4.3. Δήλωση της μονάδας, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο
προϊόν, καθώς και του τόπου εγκατάστασης της εφόσον ζητείται από τη
διακήρυξη.
26.4.4.4. Εφόσον ζητείται από τη διακήρυξη και εφόσον ο Προσφέρων δεν
είναι ο ίδιος κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, υπεύθυνη δήλωση, στην
οποία δηλώνεται η μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και η επιχείρηση
που εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα αυτή και βεβαιώνεται ότι ο
νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι του
Προσφέροντος την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση
κατακύρωσης στον αντίστοιχο Προσφέροντα. Με τη διακήρυξη μπορεί να ζητείται
η υπεύθυνη αυτή δήλωση να υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της
κατασκευαστικής επιχείρησης.
26.4.5.

Οικονομική προσφορά, τοποθετημένη σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο.

26.5.

Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός.

Εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 47 του Π.Δ 59/2007, όπως περιγράφεται στη
συνέχεια.
26.5.1. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να προσφεύγουν σε ηλεκτρονικούς
πλειστηριασμούς.
26.5.2. Στις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες, με
προηγούμενο διαγωνισμό, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να αποφασίζουν ότι,
πριν από την ανάθεση μιας δημόσιας σύμβασης, διεξάγεται ηλεκτρονικός
πλειστηριασμός, όταν οι προδιαγραφές της σύμβασης μπορούν να καθορισθούν με
ακρίβεια.
Υπό τους ίδιους όρους, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να
χρησιμοποιείται κατά τον νέο διαγωνισμό για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων,
στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών που προβλέπει το άρθρο 15. Ο
ηλεκτρονικός πλειστηριασμός αφορά: α) είτε μόνον τις τιμές, εφόσον η σύμβαση
ανατίθεται στην κατώτερη τιμή.
β) είτε τις τιμές και/ή τις αξίες των στοιχείων των προσφορών που
επισημαίνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται στην
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
26.5.3. Οι αναθέτοντες φορείς που αποφασίζουν να κάνουν χρήση του
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, το αναφέρουν υποχρεωτικώς στην προκήρυξη που
χρησιμοποιείται ως μέσο έναρξης διαγωνισμού.
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Η συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις εξής πληροφορίες:
α) τα στοιχεία, οι αξίες των οποίων θα αποτελέσουν αντικείμενο του
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, εφόσον τα εν λόγω στοιχεία είναι προσδιορίσιμα
ποσοτικώς κατά τρόπον ώστε να εκφράζονται σε αριθμούς ή ποσοστά.
β) τα ενδεχόμενα όρια των αξιών που μπορούν να υποβάλλονται, όπως αυτά
προκύπτουν από τις προδιαγραφές του αντικειμένου της σύμβασης.
γ) τις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση των προσφερόντων κατά τη
διάρκεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και τη χρονική στιγμή που,
ενδεχομένως, τίθενται στη διάθεση τους.
δ) τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού
πλειστηριασμού.
ε) τους όρους, υπό τους οποίους οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν τις
προσφορές τους, ιδίως τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις οι οποίες, ενδεχομένως,
απαιτούνται για την υποβολή προσφορών και
στ) τις κατάλληλες πληροφορίες για το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα
και για τον τρόπο και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύνδεσης.
26.5.4. Οι αναθέτοντες φορείς, πριν να προβούν στον ηλεκτρονικό
πλειστηριασμό, διενεργούν μια πρώτη πλήρη αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα
με το επιλεγμένο κριτήριο ή τα επιλεγμένα κριτήρια ανάθεσης και με τη
στάθμιση τους, όπως έχουν καθορισθεί.
Οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές προσφορές καλούνται
ταυτόχρονα με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων να υποβάλλουν νέες τιμές και/ή
νέες αξίες. Η πρόσκληση περιέχει όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για τη
σύνδεση τους σε ατομική βάση με το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα και
προσδιορίζει την ημερομηνία και την ώρα έναρξης του ηλεκτρονικού
πλειστηριασμού. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να διεξάγεται σε
διάφορες διαδοχικές φάσεις.
Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν είναι δυνατόν να αρχίζει προτού παρέλθουν
δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων.
26.5.5. Όταν γίνεται η ανάθεση στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, η πρόσκληση συνοδεύεται από το αποτέλεσμα της πλήρους
αξιολόγησης της προσφοράς του οικείου προσφέροντος, η οποία γίνεται σύμφωνα
με τη στάθμιση που προβλέπεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο. Η
πρόσκληση αναφέρει επίσης το μαθηματικό τύπο βάσει του οποίου καθορίζεται
κατά τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, η αυτόματη κατάταξη σε συνάρτηση με τις
νέες υποβαλλόμενες τιμές και/ή τις νέες αξίες.
Ο μαθηματικός αυτός τύπος εκφράζει τη βαρύτητα του κάθε κριτηρίου που έχει
επιλεγεί για τον καθορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, όπως αυτή αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στη συγγραφή
υποχρεώσεων. Προς τούτο, οι ενδεχόμενες διακυμάνσεις ("ψαλίδες") πρέπει να
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εκφράζονται εκ των προτέρων με συγκεκριμένες τιμές.
Στην περίπτωση που επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, πρέπει να
προβλέπεται χωριστός μαθηματικός τύπος για κάθε εναλλακτική προσφορά.
26.5.6. Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι
αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν αμέσως σε όλους τους προσφέροντες τις
πληροφορίες εκείνες που τους δίνουν τουλάχιστον τη δυνατότητα να γνωρίζουν,
ανά πάσα στιγμή, την αντίστοιχη κατάταξη τους. Μπορούν επίσης να
γνωστοποιούν και άλλες πληροφορίες σχετικά με άλλες τιμές ή αξίες που
υποβάλλονται, υπό τον όρο ότι αυτό επισημαίνεται στη συγγραφή υποχρεώσεων.
Μπορούν επίσης, ανά πάσα στιγμή, να ανακοινώνουν τον αριθμό των
συμμετεχόντων σε κάθε φάση του πλειστηριασμού. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση
δεν μπορούν να γνωστοποιούν την ταυτότητα των προσφερόντων κατά τη διεξαγωγή
των διαφόρων φάσεων του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.
26.5.7. Οι αναθέτοντες φορείς περατώνουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
σύμφωνα με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:
α) επισημαίνουν, στην πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό, την
ημερομηνία και την ώρα λήξεως της διαδικασίας που έχουν ήδη καθορισθεί.
β) όταν δεν λαμβάνουν πλέον νέες τιμές ή νέες αξίες που να ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις σχετικά με τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Στην περίπτωση
αυτή, οι αναθέτοντες φορείς προσδιορίζουν, στην πρόσκληση συμμετοχής στον
πλειστηριασμό, την προθεσμία που θα τηρήσουν μετά την παραλαβή της
τελευταίας υποβολής προτού περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό.
γ) όταν οι φάσεις του πλειστηριασμού, όπως καθορίζονται στην πρόσκληση
συμμετοχής στον πλειστηριασμό, έχουν πραγματοποιηθεί στο σύνολο τους.
Όταν οι αναθέτοντες φορείς αποφασίζουν να περατώσουν τον ηλεκτρονικό
πλειστηριασμό σύμφωνα με το στοιχείο γ), ενδεχομένως σε συνδυασμό με το
στοιχείο β), η πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό προσδιορίζει το
χρονοδιάγραμμα κάθε φάσης του πλειστηριασμού.
26.5.8. Μετά την περάτωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι
αναθέτοντες φορείς αναθέτουν τη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 46, βάσει των
αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.
26.5.9. Οι αναθέτοντες φορείς δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τον
ηλεκτρονικό πλειστηριασμό καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να εμποδίζει,
περιορίζει ή στρεβλώνει τον ανταγωνισμό ή τροποποιεί το αντικείμενο της
σύμβασης, όπως αυτό καθορίσθηκε στην προκήρυξη του διαγωνισμού και
διευκρινίστηκε στη συγγραφή υποχρεώσεων.
27. Διενέργεια διαγωνισμού - Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
27.1. Το αρμόδιο για την παραλαβή και την αποσφράγιση των προσφορών όργανο
διενεργεί τη διαδικασία αποσφράγισης την ημέρα και την ώρα που ορίζεται στη
διακήρυξη ή πρόσκληση. Κατά την αποσφράγιση δικαιούνται να παρίστανται όσοι
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υπέβαλαν προσφορές ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.
27.2.

Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:

Κατ` αρχήν αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς και ο φάκελος της
τεχνικής προσφοράς. Τα δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα που υπάρχουν στους
φακέλους αυτούς μονογράφονται ανά φύλλο. Επιτρέπεται κατά την παραλαβή και
την αποσφράγιση να γίνεται χρήση διατρητικού μηχανήματος, που αποτυπώνει την
ημερομηνία και την ώρα της διάτρησης. Με τη διακήρυξη μπορεί να ορίζεται,
ότι η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου και η αποσφράγιση του φακέλου της
τεχνικής προσφοράς γίνονται σε χωριστά στάδια.
27.3. Οι προσφορές που αποσφραγίζονται και τα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται με αυτές καταχωρούνται σε πρακτικό που συντάσσεται από το
όργανο αποσφράγισης.
27.4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά
μονογράφονται, σφραγίζονται και τοποθετούνται σε νέο φάκελο, ο οποίος
μονογράφεται και σφραγίζεται. Ο φάκελος αυτός παραμένει στα χέρια του
οργάνου που έκανε την αποσφράγιση, αν αυτό είναι αρμόδιο για την αξιολόγηση
των προσφορών, άλλως παραδίδεται σε υπάλληλο της Εταιρίας για να φυλαχτεί.
27.5. Μετά την αξιολόγηση των τυχόν υποβληθέντων δειγμάτων και των τεχνικών
προσφορών οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές κρίθηκαν
παραδεκτές, επιστρέφονται στο αρμόδιο όργανο για αποσφράγιση, και για όσες
προσφορές κρίθηκαν απαράδεκτες, επιστρέφονται στον αποστολέα τους. Κατ`
εξαίρεση, αν ο Προσφέρων δηλώσει ότι προτίθεται να προσφύγει κατά της
απόρριψης της προσφοράς του, ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς παραμένει
στα χέρια της Εταιρίας έως την επίλυση της διαφοράς.
27.6. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές κρίθηκαν
παραδεκτές, αποσφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο με την πιο πάνω διαδικασία.
Κατά την αποσφράγιση ανακοινώνονται οι προσφερόμενες τιμές εις επήκοο των
παρισταμένων. Στην αποσφράγιση δικαιούνται να παρίστανται οι Προσφέροντες
που υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. Για τον
σκοπό αυτό καλούνται από το όργανο αποσφράγισης να παραστούν, με την τήρηση
εύλογης κατά τις περιστάσεις προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη
των δύο (2) εργάσιμων ημερών.
27.7. Οι προσφορές που αποσφραγίζονται και οι τιμές που περιέχονται σε
αυτές καταχωρούνται σε πρακτικό που συντάσσεται από το όργανο αποσφράγισης.
27.8. Μετά το τέλος της διαδικασίας αυτής το όργανο που αποσφράγισε τις
οικονομικές προσφορές γνωμοδοτεί προς την Εταιρία για το αποτέλεσμα της
διαδικασίας του διαγωνισμού κατά το άρθρο 28 κατωτέρω.
28. Αποτέλεσμα διαδικασίας σύναψης συμβάσεως. 28.1. Μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης, η Εταιρία μπορεί να αποφασίσει:
28.1.1. Κατακύρωση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα, εντός
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των ορίων που προβλέπονται στη διακήρυξη.
28.1.2. Την κατανομή της ποσότητας μεταξύ περισσότερων Προσφερόντων με
ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
28.1.3. Ματαίωση της διαδικασίας και επανάληψη της με τους ίδιους ή τροποποιημένους
όρους και Τεχνικές Προδιαγραφές.
28.1.4. Ματαίωση της διαδικασίας και προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση,
εφόσον αυτό επιτρέπεται.
28.1.5. Οριστική ματαίωση της διαδικασίας, εφόσον η Εταιρία δεν χρειάζεται
το συγκεκριμένο υλικό ή υπηρεσία ή συντρέχει άλλος λόγος οριστικής ματαίωσης.
28.2. Για το αποτέλεσμα της διαδικασίας η Εταιρία ενημερώνει όλους τους
Προσφέροντες, που η προσφορά τους έχει κριθεί παραδεκτή.
28.3. Σε περίπτωση που στη διαδικασία υποβλήθηκε μόνο μία προσφορά ή μόνο
μία παραδεκτή προσφορά η Εταιρία δεν υποχρεούται σε ματαίωση του
διαγωνισμού, μπορεί, όμως, να προβεί σε ματαίωση, ιδίως αν δεν έχει στη
διάθεση της συγκριτικά στοιχεία που θεωρεί αναγκαία για την εκτίμηση της
τιμής που προσφέρθηκε ή της αξίας της τεχνικής προσφοράς που υποβλήθηκε.
28.4. Η κατακύρωση είναι προσωρινή και τελεί υπό τον όρο της ανάκλησης της
κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 29.6 κατωτέρω.
29. Ανακοίνωση της κατακύρωσης - Ανάκληση κατακύρωσης.
29.1.

Ανακοίνωση Κατακύρωσης.

Στον Προσφέροντα στον οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση αποστέλλεται σχετική
ανακοίνωση.
29.2.

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει:

29.2.1. Το προϊόν ή την υπηρεσία που κατακυρώθηκε.
29.2.2. Την ποσότητα.
29.2.3. Την τιμή.
29.2.4. Όπου είναι επιτρεπτό, τις τυχόν αποκλίσεις της συμβάσεως που θα
καταρτισθεί από τους όρους της διακήρυξης.
29.2.5. Ενδεχομένως, το σχέδιο συμβάσεως.
29.2.6. Την προθεσμία υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών για την
υπογραφή της συμβάσεως. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των
δέκα (10) ημερών και μπορεί να παρατείνεται για σοβαρούς λόγους, ύστερα από
αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία υποβάλλεται πριν τη λήξη της αρχικής
προθεσμίας ή της προηγούμενης παρατάσεως.
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29.2.7. Μνεία ότι η κατακύρωση είναι προσωρινή και τελεί υπό τον όρο της
ανάκλησης κατά την παράγραφο κατωτέρω.
29.2.8. Κάθε άλλο στοιχείο χρήσιμο κατά την κρίση της Εταιρίας.
29.3.
Η διαπίστωση της εμπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών καθώς
και της πληρότητας τους γίνεται από το όργανο που είναι αρμόδιο να υπογράψει
τη σύμβαση, οπότε και η κατακύρωση γίνεται οριστική. Με τη διακήρυξη μπορεί
να ορίζεται, ότι για τον σκοπό αυτό γνωμοδοτεί το όργανο που είναι αρμόδιο
να γνωμοδοτήσει για το αποτέλεσμα της διαδικασίας, διαφορετικά ο έλεγχος των
δικαιολογητικών γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Εταιρίας που εισηγείται
σχετικά στο όργανο που έχει την αρμοδιότητα να συνάψει τη σύμβαση. Η υποβολή
των δικαιολογητικών παρέλκει, εφόσον ο Προσφέρων έχει υποβάλει στο παρελθόν
στην Εταιρία όμοια δικαιολογητικά, που εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ. Η
απόφαση οριστικοποίησης της κατακύρωσης ανακοινώνεται σε εκείνον, στον οποίο
έγινε η κατακύρωση, στον οποίο τάσσεται εύλογη προθεσμία για την υποβολή της
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και την υπογραφή της συμβάσεως. Η
προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται για σοβαρούς λόγους, ύστερα από αίτηση
του ενδιαφερομένου, η οποία υποβάλλεται πριν τη λήξη της αρχικής προθεσμίας
ή της προηγούμενης παρατάσεως. Πάντως, αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη
διακήρυξη, η προθεσμία παράδοσης των προϊόντων / υπηρεσιών κινείται από τη
λήξη της αρχικής προθεσμίας υπογραφής της συμβάσεως και δεν παρατείνεται, αν
η προθεσμία υπογραφής της συμβάσεως παραταθεί.
29.4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπουν τον προσυμβατικό έλεγχο
νομιμότητας των συμβάσεων της Εταιρίας και της ανακλήσεως της κατακυρώσεως
στις ανωτέρω περιπτώσεις, η σύμβαση θεωρείται ότι συνάφθηκε με την υπογραφή
της. Το έγγραφο της συμβάσεως που υπογράφεται έχει συστατικό χαρακτήρα και ο
Προμηθευτής ή ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν αποκτά δικαιώματα από την υπογραφή της
και, σε κάθε περίπτωση, δεν θεμελιώνει κανένα απολύτως δικαίωμα από την
κατακύρωση του αποτελέσματος.
29.5. Για την κατακύρωση ενημερώνονται και οι λοιποί Προσφέροντες που
υπέβαλαν παραδεκτή προσφορά, οι οποίοι δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση.
29.6. Ανάκληση Προσωρινής Κατακύρωσης.
Σε περίπτωση που ο Προσφέρων, στον οποίο ανακοινώθηκε η κατακύρωση, δεν
προσέλθει εμπρόθεσμα για την υπογραφή της συμβάσεως ή δεν προσκομίσει τα
αναγκαία δικαιολογητικά και την εγγύηση καλής εκτέλεσης εντός της αρχικά
ταχθείσας προθεσμίας ή της τυχόν παρατάσεως της, η Εταιρία ανακαλεί την
προσωρινή κατακύρωση και ο Προσφέρων κηρύσσεται έκπτωτος. Αρμόδιο όργανο για
την ανάκληση της κατακύρωσης και την κήρυξη του Προσφέροντος ως εκπτώτου
είναι εκείνο που έχει την αρμοδιότητα να συνάψει τη σύμβαση σύμφωνα με το
Καταστατικό της Εταιρίας. Με τη διακήρυξη ορίζεται, ότι για τον σκοπό αυτό
γνωμοδοτεί το όργανο που είναι αρμόδιο να γνωμοδοτήσει για το αποτέλεσμα της
διαδικασίας, διαφορετικά η ανάκληση της κατακύρωσης και η κήρυξη του
Προσφέροντος ως εκπτώτου γίνεται ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας
της Εταιρίας μετά από γνώμη του αρμοδίου να γνωμοδοτήσει για το αποτέλεσμα
της διαδικασίας οργάνου.
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Ακολούθως η Εταιρία, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να κατακυρώνει
προσωρινά τη σύμβαση στον Προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη κατά
σειρά μειοδοσίας ή βαθμολογίας προσφορά (ανάλογα με το εφαρμοζόμενο κριτήριο
ανάθεσης), εφόσον δεν του έχει επιστραφεί η εγγύηση συμμετοχής, και
επαναλαμβάνει τη διαδικασία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Εάν και ο επόμενος
Προσφέρων δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα κατά τα ανωτέρω τα δικαιολογητικά ή /
και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η Εταιρία μπορεί να ανακαλέσει
και πάλι την προσωρινή κατακύρωση και να επαναλάβει την ίδια διαδικασία με
τον επόμενο ή τους επόμενους, διαδοχικά, Προσφέροντες.
30. Ενστάσεις και Προσφυγές.
30.1. Ενστάσεις.
Ένσταση χωρεί στους δημόσιους διαγωνισμούς μπορεί να υποβληθεί δε κατά της
διακήρυξης καθώς και κατά των αποφάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο του
διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση ή την ανάκληση της. Η ένσταση
υποβάλλεται από τον θιγόμενο Προσφέροντα ή Υποψήφιο που έχει επιλεγεί για
υποβολή προσφοράς κατά τις διατάξεις των επομένων άρθρων (30.2 έως 30.4.)
30.2.
Η ένσταση ασκείται εντός των ακόλουθων κατά περίπτωση αποκλειστικών
προθεσμιών:
30.2.1.

Κατά της διακήρυξης:

30.2.1.1. Στην ανοικτή διαδικασία μέσα στο πρώτο ήμισυ του χρονικού
διαστήματος από την ημέρα της πρώτης δημοσίευσης της διακήρυξης έως την
ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών, των ημερών αυτών
συνυπολογιζομένων.
30.2.1.2. Στην κλειστή διαδικασία μέσα στο πρώτο ήμισυ του χρονικού
διαστήματος από την ημέρα αποστολής της διακήρυξης στους Υποψηφίους έως την
ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών, των ημερών αυτών
συνυπολογιζομένων.
30.2.2. Κατά της αποδοχής μίας προσφοράς ως τυπικά ή τεχνικά παραδεκτής
ή της απόρριψης τέτοιας ως τυπικά ή τεχνικά απαράδεκτης, κατά της τεχνικής ή
και οικονομικής αξιολόγησης μίας προσφοράς, και κατά της κατακύρωσης
(προσωρινός ανάδοχος) μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τότε που ο ενιστάμενος
έλαβε γνώση της σχετικής αποφάσεως.
30.2.3. Κατά της κατακυρώσεως και της ανάκλησης της κατακύρωσης,, όταν η
ένσταση αφορά την πληρότητα των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από εκείνον,
στον οποίο έγινε η κατακύρωση, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τότε που
ανακοινώθηκε η οριστική κατακύρωση.
30.3. Αντίγραφο της ένστασης κοινοποιείται από τον ενιστάμενο επί ποινή
απαραδέκτου εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της σε εκείνον, κατά του
οποίου στρέφεται. Ο τελευταίος δικαιούται να υποβάλει στην Εταιρία τις
απόψεις του για αντίκρουση της ενστάσεως.
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30.4. Για το παραδεκτό των κατά το παρόν άρθρο ενστάσεων, ο ενιστάμενος
υποχρεούται να προκαταβάλει στην Εταιρία τη δαπάνη εξέτασης της καθεμιάς, το
αργότερο έως τη λήξη της προθεσμίας ασκήσεως της ενστάσεως. Η δαπάνη αυτή
καθορίζεται με τη διακήρυξη. Αν στη διακήρυξη δεν ορίζεται διαφορετικά, η
προκαταβλητέα δαπάνη ανέρχεται σε πέντε τοις χιλίοις (0,5%ο) της
προϋπολογιζόμενης αξίας της συμβάσεως, και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από
τριακόσια (300,00) ούτε μεγαλύτερη από χίλια (1.000,00) ευρώ. Η δαπάνη που
προκαταβλήθηκε μπορεί να επιστρέφεται στον ενιστάμενο, αν η ένσταση γίνει
δεκτή.
Η δαπάνη δεν επιστρέφεται, αν η Εταιρία κρίνει ότι η ερμηνεία και η
εφαρμογή του νομικού καθεστώτος ήταν στη συγκεκριμένη περίπτωση δυσχερής ή
ότι στην έκδοση της αποφάσεως που ακυρώνεται συνετέλεσε υπαίτια συμπεριφορά
του ενισταμένου ή τρίτου.
30.5. Στους πρόχειρους διαγωνισμούς χωρεί ένσταση κατά της διακήρυξης και
κατά της κατακυρωτικής απόφασης. Οι προθεσμίες υποβολής των ενστάσεων είναι
κατά περίπτωση όπως στα προηγούμενα άρθρα 30.2.1 και 30.2.3. Για το
παραδεκτό των ενστάσεων και στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 30.4.
30.6. Προσφυγές.
Στις διαδικασίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3886/2010 (Α` 173) δεν χωρεί
ένσταση, αλλά μόνο προσφυγή από τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 2.
30.7. Κοινές διατάξεις για τις ενστάσεις και τις προσφυγές.
30.7.1. Η ένσταση ή η προσφυγή υποβάλλεται εγγράφως στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδευόμενη από επίσημη ελληνική μετάφραση και απευθύνεται στο όργανο της
Εταιρίας που είναι αρμόδιο να αποφασίσει την κατακύρωση. Στην ένσταση ή την
προσφυγή διατυπώνονται με συγκεκριμένο τρόπο οι λόγοι που δικαιολογούν το
αίτημα του ενισταμένου / προσφεύγοντος.
30.7.2. Εφόσον ένας Οικονομικός Φορέας που δικαιούται να ασκήσει ένσταση ή
προσφυγή υποβάλει εμπροθέσμως σχετικό αίτημα, η Εταιρία επιτρέπει σε αυτόν
να λάβει γνώση των σχετικών στοιχείων με επιτόπια μελέτη στο κατάστημα της
Εταιρίας το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της σχετικής
αιτήσεως.
30.7.3. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα ένσταση ή προσφυγή κατά της διακήρυξης, η
διενέργεια του διαγωνισμού δεν γίνεται πριν την έκδοση αποφάσεως επί της
ενστάσεως. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα ένσταση ή προσφυγή κατά της αποδοχής ή της
απόρριψης ή της τεχνικής αξιολόγησης προσφοράς, το άνοιγμα των οικονομικών
προσφορών αναβάλλεται έως την έκδοση της αποφάσεως επ` αυτής. Αν ασκηθεί
εμπρόθεσμα ένσταση κατά της οριστικής κατακύρωσης η σύναψη της συμβάσεως
αναβάλλεται, έως την έκδοση αποφάσεως επί της ενστάσεως.
ΜΕΡΟΣ Γ
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ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
31. Σύμβαση.
31.1. Μετά την οριστικοποίηση της κατακύρωσης υπογράφεται από την Εταιρία
και τον Προμηθευτή η σύμβαση. Αν στη διακήρυξη έχει επισυναφθεί σχέδιο
συμβάσεως και εφόσον στη διακήρυξη δεν ορίζεται διαφορετικά, η σύμβαση που
υπογράφεται δεν αποκλίνει από το σχέδιο που επισυνάφθηκε στη διακήρυξη.
31.2. Η σύμβαση περιλαμβάνει κατ` ελάχιστο τα εξής:
31.2.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
31.2.2. Τον τόπο και τον χρόνο υπογραφής της.
31.2.3. Το είδος και την ποσότητα των προς προμήθεια προϊόντων και,
ενδεχομένως, τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις επεκτάσεως της.
31.2.4. Ενδεχομένως, τη διάρκεια ισχύος της και τη δυνατότητα και τις
προϋποθέσεις παρατάσεως της.
31.2.5. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές των προϊόντων και τα τυχόν επίσημα
δείγματα, βάσει των οποίων θα γίνεται η αξιολόγηση των προϊόντων που
παραδίδονται.
31.2.6. Τον τόπο, τον χρόνο και τη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής των
προϊόντων.
31.2.7. Τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης.
31.2.8. Τις κυρώσεις που επιβάλλονται από την Εταιρία στον Προμηθευτή.
31.2.9. Την τιμή και, ενδεχομένως, την αναπροσαρμογή της.
31.2.10. Τον τρόπο και τον χρόνο πληρωμής και, ενδεχομένως, τη δυνατότητα
και τις προϋποθέσεις πληρωμής προκαταβολής.
31.2.11. Τον τρόπο επίλυσης των διαφορών.
31.3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου, όπως η
προσφορά, η διακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης, εκτός κατάδηλων παραδρομών.
31.4. Η σύμβαση που συνάφθηκε δεν μπορεί να τροποποιηθεί, εκτός αν
προβλέπεται διαφορετικά σε αυτή.
31.5.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, εφόσον:

31.5.1. Παραδόθηκε ολόκληρη η συμβατική ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού
υλικού, παραδόθηκε ποσότητα που υπολείπεται της συμβατικής κατά μέρος που
κρίνεται από την Εταιρία ως ασήμαντο.
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31.5.2. Παραλήφθηκε οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά, η ποσότητα που παραδόθηκε.
31.5.3. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, μετά την αφαίρεση
τυχόν προστίμων ή εκπτώσεων, και εκπληρώθηκαν όλες οι λοιπές συμβατικές
υποχρεώσεις μεταξύ των μερών και αποδεσμεύθηκαν οι εγγυήσεις, κατά το μέρος
τους που δεν έχει καταπέσει.
31.5.4. Μετά την εκτέλεση ή τη λύση της συμβάσεως, ο Προμηθευτής καλείται
μέσα σε τακτή προθεσμία να αναλάβει τα τυχόν ανήκοντα σε αυτόν επίσημα
δείγματα των προϊόντων. Αν ο Προμηθευτής δεν προβεί σε εμπρόθεσμη ανάληψη
τους, αυτά εκποιούνται προς όφελος της Εταιρίας ή καταστρέφονται, κατά την
κρίση της Εταιρίας και ύστερα από ειδοποίηση του Προμηθευτή.
31.6.
Κατ` εξαίρεση, για προμήθειες που ανατίθενται απ` ευθείας η για προμήθειες με
αντισυμβαλλόμενο οίκο του εξωτερικού μπορεί να μην υπογράφεται σύμβαση.
Στις περιπτώσεις αυτές η παραλαβή των ειδών και η πληρωμή του προμηθευτή
γίνεται βάσει των όρων που προβλέπονται στην κατακυρωτική απόφαση. Θέση
σύμβασης στις περιπτώσεις αυτές επέχει το έγγραφο ανάθεσης πού ακολουθείται
από έγγραφο του αναδόχου με το οποίο επιβεβαιώνεται η αποδοχή της ανάθεσης
32.

Προθεσμίες φόρτωσης και παράδοσης.

32.1.
Ο Προμηθευτής παραδίδει τα προϊόντα μέσα στις προθεσμίες και με
τον τρόπο που προβλέπεται στη σύμβαση.
32.2. Με απόφαση της Εταιρίας μπορεί η συμβατική προθεσμία φόρτωσης ή / και
παράδοσης των προϊόντων να παρατείνεται, εφόσον συντρέχει αντικειμενικός
λόγος που δικαιολογεί την παράταση και ύστερα από αίτηση του Προμηθευτή που
υποβάλλεται πριν τη λήξη της προθεσμίας.
32.3. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση η κατά παράταση προθεσμία δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 1Α της αρχικής συμβατικής προθεσμίας και, αν αυτή
δεν είναι μεγαλύτερη από τριάντα (30) ημέρες, το \ αυτής.
32.4. Εάν λήξει η αρχική ή η κατά παράταση προθεσμία χωρίς να γίνει η
φόρτωση ή, κατά περίπτωση, η παράδοση, ο Προμηθευτής μπορεί να κηρυχθεί
έκπτωτος.
32.5. Με απόφαση της Εταιρίας και με την επιφύλαξη του δικαιώματος της να
λύσει μονομερώς τη σύμβαση, μπορεί ο συμβατικός χρόνος παράδοσης να
μετατίθεται, εφόσον συντρέχει αντικειμενικός λόγος που αφορά την Εταιρία ή
τον Προμηθευτή που δικαιολογεί τη μετάθεση. Στην περίπτωση μετάθεσης δεν
επιβάλλονται στον Προμηθευτή κυρώσεις.
32.6. Ο Προμηθευτής οφείλει να ειδοποιεί την Εταιρία για τον ακριβή χρόνο
της παράδοσης εκ των προτέρων και εγκαίρως. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη
σύμβαση η προθεσμία ειδοποίησης είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την
παράδοση.
33.

Παραλαβή - Παραλαβή με έκπτωση -Απόρριψη- Αντικατάσταση.
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33.1. Παραλαβή.
Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής.
33.2. Κατά την παραλαβή καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο
Προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.
33.3. Ο ποιοτικός έλεγχος μπορεί να γίνει με έναν ή περισσότερους από τους
ακόλουθους τρόπους, σε ολόκληρη την ποσότητα ή δειγματοληπτικά, αναλόγως των
προβλεπομένων στη σύμβαση:
33.3.1. Μακροσκοπική εξέταση.
33.3.2. Εργαστηριακή (χημική ή μηχανική) εξέταση.
33.3.3. Πρακτική δοκιμασία.
33.3.4. Με άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο που προβλέπεται στη σύμβαση.
33.4. Σε κάθε περίπτωση η μακροσκοπική εξέταση προηγείται κάθε άλλης εξετάσεως ή
δοκιμασίας.
33.5. Απόρριψη Παραλαβής με Έκπτωση στην Τιμή.
Για τον ποσοτικό έλεγχο και τη μακροσκοπική εξέταση η Επιτροπή Παραλαβής
συντάσσει πρακτικό. Στο πρακτικό σημειώνονται οι ποσότητες που παραλήφθηκαν
και, αν υπάρχουν, οι αποκλίσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τα τυχόν
επίσημα δείγματα και τους λοιπούς όρους της σύμβασης. Στο ίδιο πρακτικό η
Επιτροπή Παραλαβής γνωμοδοτεί για το αν τα προϊόντα που παραδόθηκαν πρέπει
να απορριφθούν ή αν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό της
συμβάσεως, παρά τις αποκλίσεις που παρατηρήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η
Εταιρία μπορεί να παραλάβει τα προϊόντα επιβάλλοντας έκπτωση στη συμβατική
τιμή.
33.6. Στις περιπτώσεις που για την ποιοτική παραλαβή διενεργείται, εκτός
από τη μακροσκοπική εξέταση, εργαστηριακή εξέταση ή πρακτική δοκιμασία ή
άλλη προβλεπόμενη στη σύμβαση δοκιμασία, τα προϊόντα κατ` αρχήν
παραλαμβάνονται ποσοτικά και εξετάζονται μακροσκοπικά. Αν η Επιτροπή
Παραλαβής διαπιστώσει αποκλίσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές ή τα επίσημα
δείγματα και τους λοιπούς όρους της συμβάσεως που καθιστούν τα προϊόντα
ακατάλληλα για τον σκοπό της συμβάσεως, συντάσσει πρακτικό απορρίψεως των
προϊόντων. Διαφορετικά τα προϊόντα αποστέλλονται, στο σύνολο τους ή
δειγματοληπτικά, για την περαιτέρω εξέταση ή δοκιμασία. Μετά την αποστολή
στην Επιτροπή Παραλαβής του πρακτικού της εξετάσεως ή δοκιμασίας, αυτή
συντάσσει πρακτικό ποιοτικής παραλαβής με βάση και το αποτέλεσμα της
εξέτασης ή δοκιμασίας και γνωμοδοτεί όπως προβλέπεται στην προηγούμενη
παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία μπορεί να παραλάβει τα προϊόντα
επιβάλλοντας έκπτωση στη συμβατική τιμή.
33.7. Κατ` εξαίρεση και εφόσον αυτό ορίζεται στη σύμβαση, τα προϊόντα που
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κατά το πρακτικό ποιοτικής παραλαβής παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις
Τεχνικές Προδιαγραφές ή τους λοιπούς όρους της συμβάσεως μπορεί να
αποστέλλονται για επανεξέταση στην ίδια ή άλλη επιτροπή ή εργαστήριο ύστερα
από αίτηση του Προμηθευτή, υποβαλλόμενη εντός της προθεσμίας που προβλέπεται
για τον σκοπό αυτό από τη σύμβαση. Οι δαπάνες της Εταιρίας για την
επανεξέταση βαρύνουν τον Προμηθευτή και παρακρατούνται από το λαβείν του.
33.8. Το κόστος των δειγμάτων και των τυχόν αντιδειγμάτων που
χρησιμοποιούνται κατά την ποιοτική παραλαβή βαρύνει τον Προμηθευτή.
33.9. Όταν τα προϊόντα εισάγονται από το εξωτερικό πριν τη φόρτωση τους ή
κατά το στάδιο της κατασκευής τους η Εταιρία μπορεί να αναθέσει τον ποσοτικό
και ποιοτικό έλεγχο τους σε διεθνές γραφείο ελέγχου ή να αποφασίσει τη
μετάβαση της Επιτροπής Παραλαβής στο εξωτερικό. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η
οριστική παραλαβή γίνεται από όργανο της Εταιρίας. Στην ίδια περίπτωση ο
Προμηθευτής έχει και τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
33.9.1. Να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και προσωπικό για τη
μετακίνηση, τη μετατόπιση, τη στοιβασία κλπ. των προϊόντων.
33.9.2. Να επιτρέπει στο διεθνές γραφείο ή την Επιτροπή Παραλαβής τη χρήση
όσων τεχνικών μέσων έχει στη διάθεση του.
33.9.3. Να συγκεντρώνει τα προϊόντα για τον σκοπό του ελέγχου, άλλως
βαρύνεται με τα τυχόν πρόσθετα έξοδα.
33.9.4. Να συνεργάζεται και να ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του διεθνούς
γραφείου ή την Εταιρία.
33.9.5. Σε περίπτωση απόρριψης των προϊόντων, να καταβάλει τις δαπάνες του
ελέγχου.
33.10. Αντικατάσταση
Σε περίπτωση απόρριψης, ολικά ή μερικά, της ποσότητας των προϊόντων που
παραδόθηκαν, μπορεί η Εταιρία να επιτρέψει την αντικατάσταση της με άλλη που
να είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τα τυχόν επίσημα δείγματα και
τους λοιπούς όρους της συμβάσεως. Στην περίπτωση αυτή, αν στη σύμβαση δεν
ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν τα εξής:
33.10.1. Για την αντικατάσταση τάσσεται προθεσμία. Αν η αντικατάσταση
ζητείται μετά τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης, η προθεσμία
αντικατάστασης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του % του συμβατικού χρόνου ή
του \ αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των τριάντα (30)
ημερών.
33.10.2. Ο Προμηθευτής, στον οποίο τάσσεται προθεσμία αντικατάστασης
θεωρείται ότι έχει παραδώσει εκπρόθεσμα την αντίστοιχη ποσότητα και
εφαρμόζονται σε βάρος του οι προβλεπόμενες στον παρόντα Κανονισμό κυρώσεις
εκπρόθεσμης παράδοσης.
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33.10.3. Αν ο Προμηθευτής δεν τηρήσει την προθεσμία αντικατάστασης και
εφόσον λήξει η συμβατική προθεσμία παράδοσης, ο Προμηθευτής κηρύσσεται
έκπτωτος και υπόκειται στις σχετικές κυρώσεις.
33.10.4. Μετά την εμπρόθεσμη αντικατάσταση της ποσότητας που απορρίφθηκε
και την παράδοση ολόκληρης της τυχόν υπόλοιπης συμβατικής ποσότητας ή, σε
περίπτωση εκπτώσεως του Προμηθευτή λόγω μη εμπρόθεσμης αντικατάστασης, ο
Προμηθευτής καλείται μέσα σε τακτή προθεσμία να παραλάβει τα προϊόντα που
είχαν απορριφθεί.
34. Προθεσμίες παραλαβής.
34.1. Η παραλαβή και η έκδοση των σχετικών πρακτικών πραγματοποιούνται μέσα
στις προθεσμίες που προβλέπονται στη σύμβαση.
34.2. Η προθεσμία παραλαβής αρχίζει από την πραγματική παράδοση των
προϊόντων από τον Προμηθευτή. Εάν κατά τη σύμβαση για την ποιοτική παραλαβή
των προϊόντων προβλέπονται εξετάσεις ή δοκιμασίες που εκτελούνται από άλλους
φορείς, εκτός της Εταιρίας, στην προθεσμία παραλαβής δεν υπολογίζεται το
χρονικό διάστημα από την αποστολή των προϊόντων στον εξωτερικό φορέα έως και
την αποστολή στην Εταιρία του αποτελέσματος της εξέτασης ή δοκιμασίας.
34.3.
Εάν ο Προμηθευτής δεν τηρήσει την υποχρέωση του για έγκαιρη
ειδοποίηση της Εταιρίας για την επικείμενη παράδοση κατά την παράγραφο 32.6
ανωτέρω, η προθεσμία παραλαβής παρατείνεται ανάλογα.
34.4.
Σε περίπτωση εμπρόθεσμης παράδοσης των προϊόντων από τον
Προμηθευτή, εάν η Εταιρία από υπαιτιότητα της δεν προβεί σε εμπρόθεσμη κατά
τα ανωτέρω παραλαβή, η παραλαβή θεωρείται ότι συντελέστηκε αυτοδίκαια μέσα
σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την επίδοση στην Εταιρία έγγραφης όχλησης
του Προμηθευτή, η οποία γίνεται μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής. Στην
όχληση αυτή πρέπει απαραιτήτως να επισυνάπτονται τα έγγραφα, από τα οποία
προκύπτει η εμπρόθεσμη παράδοση. Στην περίπτωση της αυτοδίκαιης παραλαβής
δεν θίγονται τα δικαιώματα της Εταιρίας για απόρριψη των προϊόντων που
παραδόθηκαν ή παραλαβή τους με έκπτωση. Στην περίπτωση αυτή ο Προμηθευτής
υποχρεούται να επιστρέψει το τίμημα που τυχόν έλαβε έως τότε στο σύνολο του
ή κατά το μέρος του που αναλογεί στην επιβληθείσα έκπτωση.
34.5.
Η αρμόδια Επιτροπή οφείλει να διαβιβάσει στην Εταιρία το
πρωτόκολλο παραλαβής εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη σύνταξη του.
35. Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση / φόρτωση / αντικατάσταση / ανάληψη
απορριφθέντων προϊόντων.
35.1.

Εκπρόθεσμη παράδοση / φόρτωση / αντικατάσταση.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης φόρτωσης ή παράδοσης ή αντικατάστασης προϊόντων
που απορρίφθηκαν επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στη σύμβαση κυρώσεις.
35.2. Αν στη σύμβαση δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν τα ακόλουθα:
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35.3. Σε περίπτωση που η φόρτωση ή η παράδοση ή η αντικατάσταση των
προϊόντων γίνει μετά τη λήξη της αντίστοιχης προθεσμίας, όπως αυτή
διαμορφώνεται ύστερα από τυχόν μετάθεση, αλλά πριν τη λήξη της παρατάσεως
που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο, υπολογιζόμενο ως εξής:
35.3.1. Για καθυστέρηση που δεν υπερβαίνει το \ του μέγιστου χρόνου
παράτασης, ποσοστό 1% της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
καθυστερημένα.
35.3.2. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το \ αλλά όχι και το \ του μέγιστου
χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% της συμβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε καθυστερημένα.
35.3.3. Για περαιτέρω καθυστέρηση, ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε καθυστερημένα.
35.4. Αν ο Προμηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος και με τη σχετική απόφαση του
δοθεί προθεσμία παράδοσης των προϊόντων, σε περίπτωση τήρησης της προθεσμίας
αυτής επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 10% της συμβατικής αξίας. Αν εν τω
μεταξύ έχει αρχίσει επαναληπτική διαδικασία προμήθειας, αυτή ματαιώνεται με
την οριστική παραλαβή της ποσότητας που παραδόθηκε.
35.5. Για την εφαρμογή των προηγουμένων εδαφίων, ισχύουν τα ακόλουθα:
35.5.1. Κλάσμα ημέρας θεωρείται ολόκληρη ημέρα.
35.5.2. Ως συμβατική αξία νοείται η αξία χωρίς τον αναλογούντα φόρο
προστιθέμενης αξίας.
35.5.3. Αν η καθυστέρηση της παράδοσης μέρους της συμβατικής ποσότητας
επηρεάζει τη χρήση του υπόλοιπου μέρους, το πρόστιμο υπολογίζεται στο σύνολο
της συμβατικής ποσότητας.
35.6. Εκπρόθεσμη ανάληψη απορριφθέντων.
Εάν ο Προμηθευτής δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για την ανάληψη των προϊόντων
που απορρίφθηκαν, εκτός από τις άλλες συνέπειες, επιβάλλεται σε βάρος του
πρόστιμο ίσο με το 10% της συμβατικής αξίας των υλικών αυτών. Τα
απορριφθέντα προϊόντα που δεν αναλήφθηκαν εμπρόθεσμα εκποιούνται προς όφελος
της Εταιρίας ή καταστρέφονται, κατά την κρίση της Εταιρίας και ύστερα από
ειδοποίηση του Προμηθευτή.
36.

Φόρτωση- Ναύλωση - Ασφάλιση.

36.1.
Η φόρτωση - ναύλωση γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες Διεθνείς
εμπορικούς κανόνες (INCOTERMS) και με τους εξής επιπλέον όρους:
36.1.1. Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση σε ενδιάμεσους σταθμούς ή λιμένες,
χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Εταιρίας
36.1.2. Η φόρτωση γίνεται μέσα στα κύτη, εφόσον είναι δυνατόν, και όχι στο
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κατάστρωμα του πλοίου
36.2.
Για την ασφάλιση των μεταφερομένων φορτίων εφαρμόζονται οι όροι
ασφάλισης του Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Εταιριών του Λονδίνου και της`Ενωσης
Ασφαλιστών των LLOYDS (Institute of London Underwriters - Lloyd` s
Underwriters` Association^ τον επιπλέον όρο ότι η ασφάλιση καλύπτει την αξία
CIF των προϊόντων πλέον 5%.
37.

Πληρωμές.

37.1.

Τρόποι πληρωμής.

Η πληρωμή της αξίας των παραδιδόμενων προϊόντων, γίνεται με έναν από τους
ακόλουθους τρόπους, όπως ειδικότερα ορίζεται στη διακήρυξη και τη σύμβαση:
37.1.1. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική
παραλαβή.
37.1.2. Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής σύμφωνα με το άρθρο 10.1.8 του
παρόντος.
37.1.3. Με την πληρωμή ποσοστού έως 20% της συμβατικής αξίας των
παραδοθέντων κατά την πραγματοποίηση της παραλαβής και μετά τη διενέργεια
του μακροσκοπικού ελέγχου και την πληρωμή του υπολοίπου με την οριστική
παραλαβή.
37.1.4. Με προθεσμιακό διακανονισμό για το 100% της συμβατικής αξίας ή
μέρος αυτής.
37.2. Οι ανωτέρω τρόποι πληρωμής μπορεί να εφαρμόζονται και σε τμηματικές
παραδόσεις.
37.3. Δικαιολογητικά πληρωμής.
Για την πληρωμή υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στη
Σύμβαση ή στον νόμο για την πραγματοποίηση των πληρωμών της Εταιρίας και σε
κάθε περίπτωση τα εξής:
37.3.1. Πρακτικό παραλαβής και, αν συντρέχει περίπτωση, αποδεικτικό της
προσκόμισης των προϊόντων στην αποθήκη που προβλέπεται στη Σύμβαση ή, σε
περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο της έγγραφης
όχλησης για παραλαβή, της σχετικής εκθέσεως επιδόσεως στην Εταιρία και των
εγγράφων, από τα οποία προκύπτει η εμπρόθεσμη παράδοση.
37.3.2. Τιμολόγιο του Προμηθευτή με την ένδειξη "Εξοφλήθηκε" ή, αν το
τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη αυτή, νόμιμη απόδειξη εξοφλήσεως.
37.4.
Ειδικά οι πληρωμές που γίνονται στο εξωτερικό γίνονται μέσω
Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, με έμβασμα ή με το άνοιγμα
πίστωσης. Για την πληρωμή στο εξωτερικό απαιτούνται τα φορτωτικά έγγραφα και
τα λοιπά πιστοποιητικά που κατά περίπτωση προβλέπονται στη σύμβαση η στο
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έγγραφο της ανάθεσης.
37.5. Οι συμβατικές προθεσμίες πληρωμής κινούνται με την υποβολή στην
Εταιρία όλων των αναγκαίων για την πληρωμή δικαιολογητικών, μη
υπολογιζόμενων των χρονικών διαστημάτων των τυχόν δικαστικών διενέξεων.
38. Έκπτωση του Προμηθευτή - Αποκλεισμός του από τις συμβάσεις της Εταιρίας.
38.1.

Έκπτωση.

Η κήρυξη του Προσφέροντος / Προμηθευτή εκπτώτου, στις περιπτώσεις που αυτό
προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, γίνεται κατόπιν κλήσεως του
Προσφέροντος/ Προμηθευτή σε ακρόαση εντός ρητής προθεσμίας από την
κοινοποίηση της σχετικής κλήσης. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος της
Εταιρίας να λύσει μονομερώς τη Σύμβαση, ο Προσφέρων / Προμηθευτής δεν
κηρύσσεται έκπτωτος, αν η μη τήρηση των υποχρεώσεων του οφείλεται σε λόγο
ανώτερης βίας ή σε υπαιτιότητα της Εταιρίας.
38.2.
Σε περίπτωση κηρύξεως του Προσφέροντος / Προμηθευτή εκπτώτου
αυτός αποξενώνεται από κάθε δικαίωμα του από την κατακύρωση ή τη Σύμβαση,
αντίστοιχα, και επιβάλλονται σε αυτόν οι ακόλουθες πρόσθετες κυρώσεις:
38.2.1. Καταπίπτει υπέρ της Εταιρίας η εγγύηση συμμετοχής ή καλής
εκτέλεσης, κατά περίπτωση. Ειδικά προκειμένου για τον Προσφέροντα, στον
οποίο έγινε κατακύρωση που ανακλήθηκε κατά την παράγραφο 29.6 του παρόντος,
η εγγυητική επιστολή συμμετοχής καταπίπτει και αν αποδεικνύεται ότι η
υπεύθυνη δήλωση που είχε υποβληθεί από αυτόν περί υποβολής των αναγκαίων για
τη σύναψη της συμβάσεως δικαιολογητικών ήταν ολικά ή μερικά αναληθής.
38.2.2. Καταπίπτει υπέρ της Εταιρίας η εγγύηση της τυχόν προκαταβολής,
προκειμένου να επιστραφεί το κεφάλαιο της δοθείσας προκαταβολής και οι τόκοι
αυτού από την ημέρα λήψης της προκαταβολής έως την έκδοση της σχετικής
αποφάσεως καταπτώσεως.
38.2.3. Επιβάλλεται σε αυτόν κάθε ζημία της Εταιρίας, ιδίως από τη
διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης της Σύμβασης και την απόκτηση του
αγαθού σε τιμή αυξημένη σε σχέση με την αρχική σύμβαση.
38.3. Στον Προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος μπορεί να παρασχεθεί
προθεσμία παράδοσης των προϊόντων. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να διαρκεί
πέραν της προτεραίας της ημέρας υποβολής νέων προσφορών για την απόκτηση του
ίδιου αγαθού.
Σε περίπτωση παράδοσης μέσα στην προθεσμία αυτή επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με
το 10% της συμβατικής αξίας σύμφωνα με την παράγραφο 36.4 του παρόντος.
38.4. Αποκλεισμός Προμηθευτή.
Στον Προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος μπορεί επίσης, κατόπιν κλήσεως του
σε ακρόαση, να επιβληθεί αποκλεισμός από τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων
της Εταιρίας για ορισμένο χρόνο.
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39. Ευθύνη του Προμηθευτή για ελαττωματικά προϊόντα.
Αν στη σύμβαση δεν ορίζεται διαφορετικά και με την επιφύλαξη τυχόν
διατάξεων του νόμου που προβλέπουν αυξημένη ευθύνη του Προμηθευτή, ο
Προμηθευτής ευθύνεται για κάθε ζημία που προκαλείται στην Εταιρία από
ελαττωματικά προϊόντα που παραδίδει σε αυτή, εκτός αν αποδείξει ότι κατά την
παράδοση δεν γνώριζε ούτε μπορούσε να γνωρίζει το ελάττωμα ή ότι η Εταιρία
γνώριζε το ελάττωμα κατά την παραλαβή του. Υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, ο
Προμηθευτής οφείλει να καταβάλει στην Εταιρία οτιδήποτε τυχόν αυτή
υποχρεωθεί να καταβάλει σε τρίτους, του προσωπικού της περιλαμβανομένου, ως
αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης από τη χρήση ελαττωματικών
προϊόντων που παρέδωσε στην Εταιρία.
40.

Μονομερής αναστολή και λύση της Σύμβασης.

40.1.
Η Εταιρία με μονομερή απόφαση της μπορεί να αναστέλλει την
εκτέλεση μέρους ή και του συνόλου της σύμβασης με έγγραφη γνωστοποίηση στον
Προμηθευτή. Στη γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν
αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη
διάρκεια της.
Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Προμηθευτής απαλλάσσεται εκείνων
από τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.
Οφείλει, ωστόσο, να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για τον περιορισμό
τυχόν δαπανών είτε του ίδιου είτε της Εταιρίας.
40.2.
Η Εταιρία με μονομερή απόφαση της μπορεί αζημίως να λύσει τη
σύμβαση για το ανεκτέλεστο μέρος του συμβατικού αντικειμένου ή και για το
σύνολο του, εφόσον είναι ολόκληρο ανεκτέλεστο, αν χωρίς υπαιτιότητα του
Προμηθευτή ή της Εταιρίας καθυστέρησε η παράδοση των προϊόντων σε σημείο
ώστε η Εταιρία να μην έχει πλέον συμφέρον στην εκτέλεση της συμβάσεως.
41.

Ενστάσεις του Προμηθευτή.

41.1. Κατά των αποφάσεων της Εταιρίας με τις οποίες επιβάλλονται στον
Προμηθευτή κυρώσεις ή έκπτωση από τη σύμβαση επιτρέπεται ένσταση.
41.2. Η ένσταση απευθύνεται στο όργανο που κατακύρωσε τη σύμβαση και
υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της
αποφάσεως που προσβάλλεται. Στην ένσταση πρέπει να διατυπώνονται με τρόπο
συγκεκριμένο οι λόγοι που δικαιολογούν το αίτημα της.
41.3.
Η ένσταση δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης
αποφάσεως. Κατ` εξαίρεση, όμως:
41.3.1. Η απόφαση της εκπτώσεως δεν εκτελείται ούτε επιβάλλονται οι
σχετικές κυρώσεις, πριν την έκδοση αποφάσεως επί της ενστάσεως του
Προμηθευτή ή, αν δεν ασκηθεί τέτοια, πριν τη λήξη της σχετικής προθεσμίας.
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41.3.2. Η εκτέλεση των λοιπών κυρώσεων μπορεί κατά την κρίση της Εταιρίας
να ανασταλεί έως την έκδοση αποφάσεως επί της ενστάσεως, αν υποβληθεί
σχετικό αίτημα από τον Προμηθευτή μαζί με την ένσταση του.
ΜΕΡΟΣ Δ` ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
42.

Γενική Διάταξη.

42.1. Η εκτέλεση των Συμβάσεων Υπηρεσιών της Εταιρίας γίνεται κατά τις
διατάξεις του Μέρους Γ του παρόντος που ρυθμίζουν τις Συμβάσεις Προμηθειών,
αναλόγως εφαρμοζόμενες, καθώς και τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.
42.2. Κατ` εξαίρεση οι συμβάσεις μελετών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του ν. 3316/2005 εκτελούνται με βάση τις διατάξεις του νόμου εκείνου.
43.

Παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης - Επίλυση διαφωνιών.

43.1. Με απόφαση της Εταιρίας μπορεί να ορίζεται ένα ή περισσότερα πρόσωπα
αρμόδια για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της συμβάσεως (Επιβλέπων / Ομάδα
Επίβλεψης). Τα πρόσωπα αυτά ανακοινώνονται στον Πάροχο Υπηρεσιών. Η Επιτροπή
παραλαβής δεν αποκλείεται να αποτελείται από τα ίδια μέλη όπως και η ομάδα
επίβλεψης.
43.2. Ο Επιβλέπων / Ομάδα Επίβλεψης παρακολουθεί την εκτέλεση της συμβάσεως
και μπορεί να δίδει στον Πάροχο Υπηρεσιών, προφορικά ή γραπτά, εντολές για
την προσήκουσα εκτέλεση της συμβάσεως μέσα στα όρια της. Με τις εντολές
αυτές δεν μπορεί να τροποποιείται ή να επεκτείνεται το αντικείμενο της
Συμβάσεως.
43.3. Σε περίπτωση διαφωνίας του Παρόχου Υπηρεσιών προς τις εντολές του
Επιβλέποντος / Ομάδας Επίβλεψης, ο Πάροχος Υπηρεσιών οφείλει το αργότερο
μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες από τη λήψη της εντολής να αναφέρει τη διαφωνία
του προς την Επιτροπή Παραλαβής, η οποία αποφαίνεται δεσμευτικά για την
Ομάδα Επίβλεψης και τον Πάροχο Υπηρεσιών.
43.4. Σε περίπτωση που ο Πάροχος Υπηρεσιών παραλείψει την εμπρόθεσμη
διατύπωση της διαφωνίας του με τις οδηγίες του Επιβλέποντος / Ομάδας
Επίβλεψης προς την Επιτροπή Παραλαβής δεν δικαιούται να την επικαλεστεί σε
μεταγενέστερο στάδιο.
44.

Διόρθωση ελλείψεων παραδοτέων.

44.1. Κατά την παραλαβή παραδοτέων Συμβάσεως Υπηρεσιών η Εταιρία μπορεί
κατά την κρίση της, πριν απορρίψει ή παραλάβει με έκπτωση τα παραδοτέα, να
τάσσει στον Πάροχο Υπηρεσιών εύλογη προθεσμία διορθώσεως ή συμπληρώσεως των
παραδοτέων.
44.2. Εφόσον ο Πάροχος Υπηρεσιών προβεί εμπρόθεσμα στη διόρθωση ή
συμπλήρωση τα παραδοτέα παραλαμβάνονται χωρίς έκπτωση επί της τιμής και
μπορεί ο Πάροχος Υπηρεσιών να απαλλαγεί ολικά ή μερικά από το πρόστιμο
εκπρόθεσμης παράδοσης.
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45.

Ευθύνη του Παρόχου Υπηρεσιών.

Εάν με τη σύμβαση δε συμφωνηθεί διαφορετικά και με την επιφύλαξη τυχόν
ειδικών διατάξεων που διέπουν το επάγγελμα του Παρόχου Υπηρεσιών, ο Πάροχος
Υπηρεσιών ευθύνεται έναντι της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.
2251/1994 (Α` 191), όπως εκάστοτε ισχύει.
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ
46.

Αντικείμενο του Κανονισμού - Γενικές Αρχές.

46.1.
Αντικείμενο του παρόντος αποτελεί ο καθορισμός των προϋποθέσεων
και της διαδικασίας σύναψης και εκτέλεσης Συμβάσεων Έργων που αναθέτει η
εταιρία με την επωνυμία "Ο.Λ.Ο. Α.Ε." (στο εξής Εταιρία).
46.2.
Στις διαδικασίες ανάθεσης και στην εκτέλεση Συμβάσεων Έργων
ισχύουν οι γενικές αρχές που προβλέπονται στο Μέρος Α` του Πρώτου Τμήματος
του παρόντος.
47.

Ορισμοί.

47.1. "Σύμβαση Έργου" είναι η σύμβαση που έχει ως αντικείμενο είτε την
εκτέλεση είτε συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση εργασιών που αφορούν μία
από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα XII της Οδηγίας
2004/17ΕΚ ή το Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2004/18ΕΚ ή ενός έργου, είτε ακόμα
την πραγματοποίηση με οποιαδήποτε μέσα ενός έργου το οποίο ανταποκρίνεται
στις επακριβώς οριζόμενες από την Εταιρία ανάγκες. Ως "Εργο" νοείται το
αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών πολιτικού μηχανικού
που προορίζεται να πληροί αυτό καθεαυτό μία οικονομική ή τεχνική λειτουργία.
47.2. "Σύμβαση Παραχώρησης`Εργου" είναι η σύμβαση η οποία παρουσιάζει τα
ίδια χαρακτηριστικά με μία Σύμβαση Έργου, εκτός από το γεγονός ότι το
εργολαβικό αντάλλαγμα συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωμα
εκμετάλλευσης του έργου είτε στο δικαίωμα αυτό σε συνδυασμό με καταβολή
αμοιβής.
47.3. "Εργολήπτης" είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση ή κοινοπραξία
αυτών των προσώπων που έχει αναλάβει την εκτέλεση Συμβάσεως`Εργου.
48. Όργανα Διαδικασιών Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμβάσεων.
48.1.

Αρμόδια Όργανα.

Αρμόδιοι για την έκδοση των αποφάσεων κατά τον παρόντα Κανονισμό είναι ο
Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ΔημοσίωνΈργων, το Διοικητικό
Συμβούλιο, Εκτελεστική Επιτροπή, ο Προϊστάμενος Υπηρεσιών της Εταιρίας ή το
όργανο, στο οποίο η συγκεκριμένη αρμοδιότητα μεταβιβάστηκε σύμφωνα με το
Καταστατικό.
48.2.

Διευθύνουσα (ή Επιβλέπουσα) Υπηρεσία: Είναι η Τεχνική Υπηρεσία
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της Εταιρίας.
48.3.

Προϊσταμένη Αρχή (ή Εποπτεύουσα) Αρχή:

Είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, η Εκτελεστική Επιτροπή ή ο
Προϊστάμενος Υπηρεσιών της Εταιρίας, κατά τις διακρίσεις του Καταστατικού.
48.4.

Τεχνικό Συμβούλιο.

48.4.1. Το Τεχνικό Συμβούλιο της Εταιρίας ορίζεται από το σχετικό Προεδρικό
Διάταγμα και γνωμοδοτεί για τα θέματα που προβλέπονται στον ν. 1418/1984 και
τα εκτελεστικά του διατάγματα καθώς επίσης και για κάθε θέμα που
παραπέμπεται σε αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Το Τεχνικό
Συμβούλιο δεν γνωμοδοτεί σε θέματα αιτήσεων θεραπείας.
48.4.2. Το Τεχνικό Συμβούλιο συγκροτείται για διετή θητεία με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και αποτελείται από:
48.4.2.1. Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με τον
αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης.
48.4.2.2. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων της
Περιφερειακής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (τέως 3ης ΠΥΔΕ) αναπληρούμενο από τον
νόμιμο αναπληρωτή του
48.4.2.3. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας
Θεσσαλονίκης) αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του
48.4.2.4. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικού του ΟΛΟ αναπληρούμενο από
τον νόμιμο αναπληρωτή του.7.
48.4.2.5. Έναν εκπρόσωπο των πανελλήνιων εργοληπτικών οργανώσεων, που
υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 10 εδ.
β` του ν. 3481/2006 (Α` 162).
48.5.
Τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου που ορίζονται από την Εταιρία
ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους.
48.6. Καθήκοντα γραμματέα του Τεχνικού Συμβουλίου ασκεί υπάλληλος της
Εταιρίας.
48.7. Χρέη εισηγητή του Τεχνικού Συμβουλίου ασκεί, ανάλογα με το
συζητούμενο θέμα, τεχνικός υπάλληλος της Εταιρίας, που συμμετέχει σε αυτό
χωρίς ψήφο.
48.8. Το Τεχνικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντες ο
Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και δύο (2) από τα μέλη του.
48.9. Οι αποφάσεις και οι γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις οποιονδήποτε
253

937

υπάλληλο ή ιδιώτη για παροχή πληροφορίας ή γνώμης σχετικά με τα θέματα που
συζητούνται στο Συμβούλιο.
49.

Προγραμματισμός και Πρωτοβουλία εκτέλεσης Έργων.

49.1. Η πρωτοβουλία σχεδιασμού των έργων ανήκει κατά κανόνα στην Εταιρία, η
οποία είναι και η αναθέτουσα αρχή. Κατ` εξαίρεση, προκειμένου για έργα που
εκτελούνται εντός της χερσαίας και της θαλάσσιας λιμενικής ζώνης και είναι
έργα εθνικού επιπέδου ή εθνικής λιμενικής πολιτικής, η πρωτοβουλία μπορεί να
ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο. Στην περίπτωση αυτή το Ελληνικό Δημόσιο
αναθέτει στην Εταιρία τις αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της
Προϊσταμένης Αρχής σχετικά με τη σύνταξη των μελετών, τη διαδικασία ανάθεσης
και την εκτέλεση της συμβάσεως, διατηρώντας το ίδιο την ιδιότητα της
Αναθέτουσας Αρχής και βαρυνόμενο με τις σχετικές δαπάνες.
50.
Κανόνες αποτίμησης της αξίας των συμβάσεων και κατώφλια εφαρμογής
Οδηγιών.
50.1.

Κανόνες αποτίμησης.

Για την αποτίμηση της αξίας μίας συμβάσεως, προκειμένου να διαγνωσθεί η
υπαγωγή της στις διατάξεις των Οδηγιών 2004/17ΕΚ και 2004/18ΕΚ εφαρμόζονται
οι κανόνες του παρόντος άρθρου.
50.2. Η αποτίμηση της αξίας της συμβάσεως στηρίζεται στο συνολικό πληρωτέο
ποσό, όπως προϋπολογίζεται από την Εταιρία, μαζί με τις τυχόν επιβαλλόμενες
κρατήσεις, εκτός του φόρου προστιθέμενης αξίας. Στο ποσό αυτό
περιλαμβάνονται τυχόν προβλεπόμενα δικαιώματα προαίρεσης ή ανανεώσεις ή
παρατάσεις ή επεκτάσεις της συμβάσεως.
50.3. Στην αξία της σύμβασης περιλαμβάνονται τα τυχόν προβλεπόμενα βραβεία
ή ποσά που καταβάλλονται από την Εταιρία στους Υποψήφιους ή Προσφέροντες.
50.4.
Κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας λαμβάνεται υπόψη και η
συνολική εκτιμώμενη αξία των προμηθειών που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση
του έργου και τίθενται στη διάθεση του Εργολήπτη από την Εταιρία.
50.5.
Όταν ένα σχεδιαζόμενο έργο μπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονη
σύναψη χωριστών συμβάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται υπόψη η συνολική
εκτιμώμενη αξία όλων αυτών των τμημάτων. Όταν η συνολική αξία των τμημάτων
είναι ίση με ή υπερβαίνει την αξία που καθορίζεται στο άρθρο 16 της Οδηγίας
2004/17ΕΚ ή το άρθρο 7 της Οδηγίας 2004/18ΕΚ, αυτές εφαρμόζονται σε κάθε ένα
από τα τμήματα. Ωστόσο η Εταιρία μπορεί να παρεκκλίνει από τις Οδηγίες αυτές
για τμήματα, των οποίων η εκτιμώμενη αξία χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας
είναι μικρότερη του ορίου που προβλέπεται στο άρθρο 17 παρ. 6 εδάφιο α` (3η
περίπτωση) της Οδηγίας 2004/17ΕΚ και στο άρθρο 9 παρ. 5 εδάφιο α` (3η
περίπτωση) της Οδηγίας 2004/18ΕΚ, υπό τον όρο ότι το συνολικό ποσό των
συγκεκριμένων τμημάτων δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των
τμημάτων.
50.6. Προμήθειες και Υπηρεσίες, που δεν είναι απαραίτητες για την εκτέλεση
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Συμβάσεως `Εργου, δεν μπορεί να ανατίθενται μαζί με αυτή με αποτέλεσμα την
καταστρατήγηση των διατάξεων που διέπουν την ανάθεση Συμβάσεων Προμηθειών
και Υπηρεσιών.
50.7. Κατώφλια εφαρμογής.
Το όριο εφαρμογής της Οδηγίας 2004/17ΕΚ σε Συμβάσεις `Εργων καθορίζεται στο
άρθρο 16 περίπτωση β` της εν λόγω Οδηγίας, όπως εκάστοτε ισχύει. Το όριο
εφαρμογής της Οδηγίας 2004/18ΕΚ σε Συμβάσεις Έργων καθορίζεται στο άρθρο 7
περίπτωση γ` της εν λόγω Οδηγίας, όπως εκάστοτε ισχύει.
51.

Ανάθεση και εκτέλεση Συμβάσεων Έργων.

51.1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, η ανάθεση και η εκτέλεση
των Συμβάσεων Έργων της Εταιρίας και η επίλυση των διαφορών μεταξύ της
Εταιρίας και του Εργολήπτη γίνεται σύμφωνα με το ν. 1418/1984 (Α` 23), το
π.δ. 609/1985 (Α` 223) και τον 3263/2004 (Α` 179).
51.2. Προκειμένου για διεθνείς διαγωνισμούς η διακήρυξη εκδίδεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.
51.3. Η εκτέλεση λιμενικών έργων υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση του
Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Η εκτέλεση έργων εθνικού επιπέδου υπόκειται
στην προηγούμενη έγκριση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Οικονομίας και Οικονομικών
και Εμπορικής Ναυτιλίας. Η εκτέλεση προσχώσεων στη θάλασσα γίνεται ύστερα
από κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και
Εμπορικής Ναυτιλίας, που εκδίδεται με τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού
Επιτελείου Ναυτικού.
51.4. Επί των αιτήσεων θεραπείας του αναδόχου αποφασίζει ο Υπουργός
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Κεντρικής Υπηρεσίας
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.
51.5. Η προσωρινή και η οριστική παραλαβή γίνονται από Επιτροπή που
συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Στην
Επιτροπή μπορεί να συμμετέχουν και τεχνικοί υπάλληλοι της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε..
51.6. Η ανάθεση και η εκτέλεση Συμβάσεων Παραχώρησης Έργων γίνεται με
αποφάσεις της Εταιρίας, τηρουμένων των οικείων διατάξεων των Οδηγιών
2004/17ΕΚ και 2004/18ΕΚ.
52.

Παρεκκλίσεις

Αρμόδιο για την έγκριση παρεκκλίσεων από το ν. 1418/1984 και το π.δ.
609/1985 είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας που αποφασίζει ύστερα
από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου. Οι παρεκκλίσεις δεν θίγουν τις
υποχρεωτικές διατάξεις των Οδηγιών 2004/17ΕΚ και 2004/18ΕΚ, του ν. 2688/1999
(Α` 40) και του π.δ. 320/1987.
53.

Συμβάσεις Παραχώρησης Έργων.
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53.1. Προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παραχώρησης Έργου η οποία υπάγεται στο
πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2004/18ΕΚ η Εταιρία γνωστοποιεί την πρόθεση της
με σχετική διακήρυξη. Η διακήρυξη αυτή περιλαμβάνει τις πληροφορίες που
προβλέπονται στο Παράρτημα VII Γ της Οδηγίας 2004/18ΕΚ καθώς και κάθε άλλη
πληροφορία που κρίνεται αναγκαία από την Εταιρία. Για τον σκοπό αυτό
χρησιμοποιούνται τα τυποποιημένα έντυπα που εγκρίνονται με τη διαδικασία του
άρθρου 77 της Οδηγίας 2004/18ΕΚ.
53.2. Η ελάχιστη προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων στη διαδικασία είναι
πενήντα δύο (52) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της
διακήρυξης για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
53.3. Εφόσον η διακήρυξη έχει καταρτισθεί και αποσταλεί στην Υπηρεσία
Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με Ηλεκτρονικά Μέσα και σύμφωνα με
το Παράρτημα VIII (σημείο 3) της Οδηγίας 2004/18ΕΚ, η προθεσμία υποβολής των
υποψηφιοτήτων μπορεί να συντμηθεί κατά επτά (7) ημέρες.
53.4. Η Εταιρία μπορεί:
53.4.1. Είτε να επιβάλλει στον ανάδοχο της Σύμβασης Παραχώρησης να αναθέτει
σε τρίτους συμβάσεις που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 30% της συνολικής
αξίας των έργων που αποτελούν το αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης Έργου,
προβλέποντας ταυτόχρονα ότι οι υποψήφιοι μπορούν να επαυξήσουν το ποσοστό
αυτό.
53.4.2. Είτε να καλεί τους υποψηφίους να υποδείξουν οι ίδιοι με τις
προσφορές τους το ποσοστό της συνολικής αξίας των έργων που προτίθενται να
αναθέσουν σε τρίτους.
53.5.
Μετά τη σύναψη της Σύμβασης Παραχώρησης Έργου η Εταιρία μπορεί
να αναθέτει στον ανάδοχο συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες δεν
περιλαμβάνονταν στο αρχικά προβλεπόμενο σχέδιο της παραχώρησης ούτε στην
αρχική σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων
περιστάσεων, εφόσον:
53.5.1. Οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν από τεχνική ή οικονομική
άποψη να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα
προβλήματα στην Εταιρία ή, αν και μπορούν να διαχωριστούν, είναι απόλυτα
αναγκαίες για την ολοκλήρωση της αρχικής σύμβασης.
53.5.2. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων των συμπληρωματικών εργασιών δεν
υπερβαίνει το 50% του ποσού του αρχικού έργου.
53.5.3. Με τη Σύμβαση Παραχώρησης Έργου προβλέπεται ότι ο ανάδοχος, όταν
δεν είναι ο ίδιος Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει να τηρεί τις διατάξεις των άρθρων
63, 64 και 65 της Οδηγίας 2004/18ΕΚ όταν συνάπτει με τρίτους συμβάσεις που η
αξία τους είναι ίση ή μεγαλύτερη από το όριο που αναφέρεται στο άρθρο 63
παρ. 1 της εν λόγω Οδηγίας.
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[...]
ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ - ΕΙΔΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
91.

Προγραμματικές Συμβάσεις.

Για τη μελέτη προγραμμάτων ανάπτυξης και εκτέλεσης λιμενικών έργων καθώς
και για την παροχή υπηρεσιών στη ζώνη λιμένα η Εταιρία μπορεί να συνάπτει
προγραμματικές συμβάσεις με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλα πρόσωπα
του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 2971/2001 και τις
κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση του.
92.

Συμφωνίες - Πλαίσιο.

92.1. Για τη σύναψη μίας Συμφωνίας - Πλαίσιο, η Εταιρία εφαρμόζει τις
διαδικασίες ανάθεσης που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό σε όλα τα
στάδια, έως την ανάθεση των συμβάσεων που βασίζονται στη Συμφωνία - Πλαίσιο.
92.2. Η επιλογή των αντισυμβαλλομένων της Εταιρίας στη Συμφωνία - Πλαίσιο
που αποβλέπει στη σύναψη Συμβάσεων Προμηθειών ή Υπηρεσιών γίνεται με βάση τα
κριτήρια ανάθεσης που προβλέπονται στο άρθρο 21 του παρόντος.
92.3. Όταν προβλέπεται η σύναψη Συμφωνίας - Πλαίσιο με περισσότερους του
ενός Οικονομικούς Φορείς, αυτοί πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3),
εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός Οικονομικών Φορέων που πληρούν τα κριτήρια
επιλογής και έχουν υποβάλει παραδεκτή προσφορά.
92.4. Η διάρκεια της Συμφωνίας - Πλαίσιο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
τέσσερα (4) έτη, εκτός αν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις, οπότε η
σχετική απόφαση της Εταιρίας αιτιολογείται ειδικά.
92.5. Οι συμβάσεις που στηρίζονται στη Συμφωνία-Πλαίσιο συνάπτονται μεταξύ
της Εταιρίας και των αντισυμβαλλομένων της στη Συμφωνία - Πλαίσιο. Με τις
συμβάσεις αυτές δεν μπορεί να επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στους όρους
της Συμφωνίας - Πλαίσιο, ιδίως μάλιστα όταν η Συμφωνία - Πλαίσιο έχει
συναφθεί με ένα μόνο Οικονομικό Φορέα.
92.6. Όταν η Συμφωνία - Πλαίσιο έχει συναφθεί με περισσότερους του ενός
Οικονομικούς Φορείς, η ανάθεση των συμβάσεων που στηρίζονται σε αυτή μπορεί
να γίνεται:
92.6.1. Με εφαρμογή των όρων που καθορίζονται στη Συμφωνία - Πλαίσιο και
χωρίς νέο διαγωνισμό.
92.6.2. Αν στη Συμφωνία - Πλαίσιο δεν έχουν καθορισθεί όλοι οι σχετικοί
όροι, με επαναδιαπραγμάτευση που γίνεται με έγγραφη διαβούλευση και
στηρίζεται σε όσους όρους έχουν καθορισθεί στη Συμφωνία - Πλαίσιο. Στην
περίπτωση αυτή:
92.6.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως και το περιεχόμενο τους
παραμένει εμπιστευτικό έως την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
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92.6.2.2. Για την υποβολή των προσφορών η Εταιρία παρέχει επαρκή προθεσμία,
λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών κάθε περιπτώσεως, όπως είναι η πολυπλοκότητα
του αντικειμένου της σύμβασης και ο χρόνος που απαιτείται για τη διαβίβαση
των προσφορών.
92.6.2.3. Η ανάθεση της σύμβασης γίνεται στον Προσφέροντα που υπέβαλε τη
βέλτιστη προσφορά, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στη
Συμφωνία - Πλαίσιο.
92.7.
Όταν η Συμφωνία - Πλαίσιο έχει συναφθεί με ένα μόνο Οικονομικό
Φορέα, οι συμβάσεις που βασίζονται στη Συμφωνία - Πλαίσιο ανατίθενται με
βάση τους όρους που ορίζονται στη Συμφωνία - Πλαίσιο. Για τη σύναψη των
συμβάσεων αυτών η Εταιρία μπορεί να διαβουλεύεται εγγράφως με τον Οικονομικό
Φορέα, ζητώντας ενδεχομένως να ολοκληρώσει την προσφορά του.
93. Δυναμικό Σύστημα Αγορών.
93.1. Η Εταιρία μπορεί να προσφεύγει στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών στις
περιπτώσεις της παραγράφου 3.6 του παρόντος.
93.2. Η ανάθεση των συμβάσεων στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών
γίνεται με την ανοικτή διαδικασία. Δεκτοί για υποβολή προσφοράς γίνονται
όλοι όσοι πληρούν τα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στη διακήρυξη και
έχουν υποβάλει ενδεικτική προσφορά σύμφωνα με τη διακήρυξη.
93.3. Οι ενδεικτικές προσφορές μπορεί να βελτιώνονται ανά πάσα στιγμή,
εφόσον εξακολουθούν να είναι σύμφωνες με τη διακήρυξη.
93.4.
Για τη διεξαγωγή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών η Εταιρία
χρησιμοποιεί αποκλειστικά Ηλεκτρονικά Μέσα.
93.5.

Προκειμένου να εφαρμοσθεί το Δυναμικό Σύστημα Αγορών η Εταιρία:

93.5.1. Δημοσιεύει διακήρυξη, αναφέροντας ότι πρόκειται περί Δυναμικού
Συστήματος Αγορών και μνημονεύοντας την ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία
είναι διαθέσιμα τα τεύχη της διαδικασίας.
93.5.2. Διευκρινίζει, μεταξύ άλλων, στη διακήρυξη ή στα τεύχη της
διαδικασίας τη φύση των αγορών που προβλέπεται να αποτελέσουν αντικείμενο
του Δυναμικού Συστήματος καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που
αφορούν το Σύστημα, το χρησιμοποιούμενο Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό και τις
τεχνικές διευθετήσεις και προδιαγραφές της σύνδεσης.
93.5.3. Προσφέρει ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση με Ηλεκτρονικά Μέσα
στη διακήρυξη και όλα τα τεύχη της διαδικασίας, από τη δημοσίευση της
διακήρυξης έως τη λήξη του Συστήματος.
93.6. Καθ` όλη τη διάρκεια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών η Εταιρία
παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε Οικονομικό Φορέα να υποβάλει ενδεικτική
προσφορά με σκοπό να γίνει δεκτός στο Σύστημα. Η αποδοχή γίνεται, εφόσον
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εκείνος που υπέβαλε την ενδεικτική προσφορά πληροί τα κριτήρια επιλογής. Η
σχετική απόφαση εκδίδεται ύστερα από αξιολόγηση, μέσα σε προθεσμία δέκα
πέντε (15) ημερών το αργότερο από την υποβολή της ενδεικτικής προσφοράς. Η
προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται, εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει υπάρξει
άλλος διαγωνισμός. Ο Οικονομικός Φορέας που υπέβαλε την ενδεικτική προσφορά
ενημερώνεται από την Εταιρία για την αποδοχή ή την απόρριψη της το ταχύτερο
δυνατόν.
93.7. Κάθε σύμβαση στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών αποτελεί
αντικείμενο διαγωνισμού. Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού η Εταιρία
δημοσιεύει απλουστευμένη διακήρυξη, με την οποία καλεί όλους τους
ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς να υποβάλουν ενδεικτική προσφορά μέσα σε
προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών από
την ημέρα αποστολής της απλουστευμένης διακήρυξης.
93.8. Διαγωνισμός διεξάγεται μετά την αξιολόγηση όλων των ενδεικτικών
προσφορών που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα. Για την υποβολή προσφοράς η Εταιρία
καλεί τους Οικονομικούς Φορείς που έχουν γίνει δεκτοί στο Σύστημα να
υποβάλουν προσφορά για κάθε συγκεκριμένη σύμβαση, τάσσοντας για τον σκοπό
αυτό επαρκή προθεσμία.
93.9. Η ανάθεση της σύμβασης γίνεται με βάση τα κριτήρια ανάθεσης που
καθορίζονται στη διακήρυξη.
93.10. Η διάρκεια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών δεν μπορεί να υπερβαίνει
τα τέσσερα (4) έτη, εκτός αν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις, οπότε η
σχετική απόφαση της Εταιρίας αιτιολογείται ειδικά.
93.11. Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς δεν επιβαρύνονται με τις
δαπάνες της Εταιρίας για τη διεκπεραίωση του Συστήματος.
94. Ανταγωνιστικός Διάλογος.
94.1. Η Εταιρία μπορεί να προσφεύγει στον Ανταγωνιστικό Διάλογο, εφόσον
κρίνει ότι η χρήση ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας δεν επιτρέπει την ανάθεση
της σύμβασης.
94.2. Στις περιπτώσεις του Ανταγωνιστικού Διαλόγου κριτήριο ανάθεσης της
σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
94.3. Με τη διακήρυξη του Ανταγωνιστικού Διαλόγου η Εταιρία γνωστοποιεί τις
ανάγκες και τις απαιτήσεις της.
94.4.Ύστερα από την αξιολόγηση και την επιλογή των Υποψηφίων με βάση τα
κριτήρια συμμετοχής που ορίζονται στη διακήρυξη, η Εταιρία προβαίνει σε
διάλογο με τους επιλεγέντες, με σκοπό τη διερεύνηση και τον προσδιορισμό των
μέσων που μπορούν να ικανοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες της.
Αντικείμενο του διαλόγου μπορούν να είναι όλες οι πτυχές της σύμβασης.
94.5. Κατά τη διάρκεια του διαλόγου η Εταιρία εξασφαλίζει την ίση
μεταχείριση των συμμετεχόντων και δεν παρέχει, κατά τρόπο που να δημιουργεί
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διακρίσεις, πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν ορισμένους Προσφέροντες
έναντι άλλων.
94.6. Η Εταιρία δεν αποκαλύπτει στους συμμετέχοντες τις λύσεις που
προτείνονται και τις εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί από
άλλους, χωρίς τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου.
94.7. Στη διακήρυξη μπορεί να προβλέπεται ότι η διαδικασία διεξάγεται σε
διαδοχικές φάσεις, ώστε κατ` εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης να μειώνεται ο
αριθμός των λύσεων που εξετάζονται σε κάθε φάση.
94.8. Ο διάλογος συνεχίζεται, έως ότου η Εταιρία μπορέσει να προσδιορίσει,
μετά από συγκριτική αξιολόγηση, τη λύση ή τις λύσεις που ανταποκρίνονται
στις ανάγκες της.
94.9. Μετά την κήρυξη της λήξης του διαλόγου και τη σχετική ενημέρωση των
Προσφερόντων, η Εταιρία καλεί τους Προσφέροντες να υποβάλουν την τελική
προσφορά τους, βάσει της ή των λύσεων που προσδιορίσθηκαν κατά τη διάρκεια
του διαλόγου. Οι προσφορές αυτές πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που
είναι αναγκαία για την παροχή της ζητούμενης προμήθειας ή υπηρεσίας. Η
Εταιρία μπορεί να ζητεί διευκρίνιση, συμπλήρωση ή προσαρμογή των προσφορών.
ΟΙ διασαφήσεις, διευκρινίσεις, προσαρμογές ή συμπληρώσεις δεν μπορεί να
έχουν ως αποτέλεσμα την τροποποίηση βασικών στοιχείων της προσφοράς ή της
πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς με τρόπο που δημιουργεί διακρίσεις ή
στρεβλώνει τον ανταγωνισμό.
94.10. Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται βάσει του κριτηρίου ανάθεσης που
αναφέρεται στη διακήρυξη.
94.11. Ο Προσφέρων που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μπορεί να καλείται από την Εταιρία να διευκρινίσει πτυχές της
προσφοράς του ή να επιβεβαιώσει τις δεσμεύσεις που αυτή περιέχει, υπό την
προϋπόθεση ότι δεν τροποποιούνται ουσιώδη στοιχεία της προσφοράς ή της
πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς με τρόπο που δημιουργεί διακρίσεις ή
στρεβλώνει τον ανταγωνισμό.
94.12. Με τη διακήρυξη του Ανταγωνιστικού Διαλόγου μπορεί να προβλέπεται η
απονομή βραβείων ή η καταβολή χρηματικού ποσού στους συμμετέχοντες.
95. Προληπτικός Έλεγχος Νομιμότητας των Συμβάσεων - Ονομαστικό ποίηση
μετοχών νομικών προσώπων.
95.1. Πριν την υπογραφή των συμβάσεων της Εταιρίας και στις περιπτώσεις που
τούτο προβλέπεται από τον νόμο διεξάγεται προληπτικός έλεγχος της
νομιμότητας των συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Για τη διεξαγωγή του
ελέγχου αυτού, όταν απαιτείται, αποστέλλεται από την Εταιρία στο Ελεγκτικό
Συνέδριο σχέδιο της συμβάσεως που πρόκειται να υπογραφεί καθώς και ο φάκελος
της διαδικασίας που προηγήθηκε.
95.2. Κατά τη διαδικασία ανάθεσης των συμβάσεων και στο μέτρο που τούτο
επιβάλλεται από τον νόμο, η Εταιρία εξασφαλίζει την τήρηση των διατάξεων που
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αφορούν την ονομαστικοποίηση των μετοχών εταιριών που συμμετέχουν στις
διαδικασίες ανάθεσης και τη διαπίστωση της τυχόν συνδρομής κωλυμάτων και
ασυμβιβάστων σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
96.

Πρακτικά - Τεκμηρίωση - Ενημέρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

96.1.

Πρακτικά και Τεκμηρίωση.

Για κάθε σύμβαση, συμφωνία - πλαίσιο ή υλοποίηση δυναμικού συστήματος
αγορών που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/17ΕΚ ή 2004/18ΕΚ η
Εταιρία συντάσσει πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον:
96.1.1.

Την επωνυμία και την έδρα της Εταιρίας.

96.1.2. Το αντικείμενο και την αξία της συμβάσεως, της συμφωνίας - πλαίσιο
ή του δυναμικού συστήματος αγορών.
96.1.3. Το όνομα ή την επωνυμία των Υποψηφίων και των Προσφερόντων που
επελέγησαν και την αιτιολογία της επιλογής τους.
96.1.4. Το όνομα ή την επωνυμία των Υποψηφίων ή Προσφερόντων που
αποκλείσθηκαν και τους λόγους του αποκλεισμού τους.
96.1.5. Το όνομα ή την επωνυμία του Προμηθευτή / Παρόχου Υπηρεσιών /
Εργολήπτη και την αιτιολογία της επιλογής της προσφοράς του και, εφόσον
τούτο είναι γνωστό, το τμήμα της σύμβασης που αυτός προτίθεται να αναθέσει
υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους.
96.1.6. Προκειμένου για ανάθεση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, τους
λόγους που δικαιολογούν την προσφυγή σε αυτή.
96.1.7. Προκειμένου για τον ανταγωνιστικό διάλογο, τους λόγους που
δικαιολογούν την προσφυγή σε αυτόν.
96.1.8. Σε περίπτωση ματαίωσης, τους λόγους της ματαίωσης.
96.2. Η Εταιρία λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την τεκμηρίωση των
διαδικασιών που διεξάγονται με Ηλεκτρονικά Μέσα.
96.3. Τα πρακτικά και η τεκμηρίωση κατά το παρόν άρθρο κοινοποιούνται στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν αιτήσεως της.
96.4. Ενημέρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
96.5. Η Εταιρία, όταν συνάπτει σύμβαση ή Συμφωνία -Πλαίσιο που εμπίπτει στο
πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/17ΕΚ και 2004/18ΕΚ αποστέλλει στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή την διακήρυξη και τα αποτελέσματα της διαδικασίας το
αργότερο σαράντα οκτώ (48) ημέρες από τη σύναψη της συμβάσεως ή της
Συμφωνίας - Πλαίσιο. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και τις συναπτόμενες από
την Εταιρία συμβάσεις που βασίζονται σε Δυναμικό Σύστημα Αγορών. Στην
περίπτωση αυτή, όμως, η Εταιρία μπορεί να συγκεντρώνει τις σχετικές
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προκηρύξεις σε τριμηνιαία βάση και να προβαίνει στην αποστολή τους σε
προθεσμία σαράντα οκτώ (48) ημερών από το τέλος κάθε τριμήνου.
97.

Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις.

97.1. Συμβάσεις, για τις οποίες έχει δημοσιευθεί διακήρυξη ή έχει υπογραφεί
σύμβαση πριν την θέση σε ισχύ του παρόντος, εξακολουθούν να διέπονται από
τους όρους που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση της διακήρυξης ή την υπογραφή της
σύμβασης.
97.2. Παραπομπές του παρόντος Κανονισμού σε διατάξεις της εθνικής ή της
ευρωπαϊκής νομοθεσίας νοούνται και στις εκάστοτε τροποποιήσεις αυτών.
97.3. Επιφυλασσομένης της δυνατότητας της Εταιρίας να συνομολογεί
διαιτησία, διαφορές που αναφύονται μεταξύ της Εταιρίας και τρίτων από την
εφαρμογή του παρόντος, αν δεν επιλυθούν εξώδικα, επιλύονται από τα
δικαστήρια της έδρας της Εταιρίας που εφαρμόζουν το ελληνικό δίκαιο.
97.4. Ο παρών μπορεί να τροποποιείται με αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρίας που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
98. Ισχύς
98.1. Ο παρών Κανονισμός ισχύει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.»
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5) της κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 17Γ/05/108/ΦΝ439/2010 (Β 1043) «Έγκριση του Κανονισμού
Εκπόνησης Μελετών, Εκτέλεσης Έργων, Προμηθειών και Εργασιών της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.». το
κείμενο της οποίας έχει ως εξής:
“ΚYΑ Δ17//2010 (ΥΑ Δ17γ/05/108/ΦΝ 439 ΦΕΚ Β 1043 2010): Εγκριση Κανονισμού Εκπόνησης Μελετών,
Εκτέλεσης Εργων, Προμηθειών & Εργασιών της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Εχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της παραγρ. 2 περιπτ. α του άρθρου 1, των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 3 και της
περίπτωσης γ της παραγρ. 1 του άρθρου 5, του άρθρου τέταρτου του Ν. 1398/1983 "Για την κύρωση των
συμβάσεων ανεγέρσεως των Πανεπιστημιακών Νοσηλευτικών Συγκροτημάτων Ηρακλείου Κρήτης και
Πάτρας, τη ρύθμιση συναφών θεμάτων και τη σύσταση Δημόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευτικών
Μονάδων" (ΦΕΚ 144 Α/07.10.1983).
β) Τις διατάξεις της παρ. ζ του άρθρου 11 του Π.Δ. 312/1999 "Μετατροπή της Δημόσιας Επιχείρησης
Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων σε Ανώνυμη Εταιρεία και έγκριση του καταστατικού της" (ΦΕΚ 289
Α'/1999).
γ) Το άρθρο 1 της υπ' αριθμ. 2876/2009 απόφασης του Πρωθυπουργού (Φ.Ε.Κ. 2234 Β') σύμφωνα με το
οποίο το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετονομάστηκε σε Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
δ) Το άρθρο 6 παρ. 2 του υπ' αριθμ. 189/2009 Προεδρικού Διατάγματος (Φ.Ε.Κ. 221 Α') σύμφωνα με το
οποίο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μεταφέρονται ως σύνολο
αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών και προσωπικού στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων οι Γενικές
Γραμματείες:
α) Δημοσίων Εργων και
β) Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Εργων.
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. 221 Α'/2009) "Καθορισμός και ανακατονομή
των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων", σύμφωνα με το οποίο μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων η εποπτεία της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
στ) Τον Κανονισμό Εκπόνησης Μελετών, Εκτέλεσης Εργων, Προμηθειών και Εργασιών της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
που κατάρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. (απόφαση 2709/267/15.06.2010).
ζ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα" (Φ.Ε.Κ. 98 Α')
η) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού
του νομικού προσώπου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Εκπόνησης Μελετών, Εκτέλεσης Εργων, Προμηθειών και Εργασιών της
ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., ο οποίος έχει ως ακολούθως:
"ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΟΜ
Α.Ε"
Αρθρο 1
Αντικείμενο του Κανονισμού
Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού αποτελεί ο καθορισμός
α) του πλαισίου για την εκπόνηση μελετών, την κατασκευή έργων, την υλοποίηση Υπηρεσιών, Προμηθειών
και εργασιών.
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β) των διαδικασιών για τη δημοπράτηση και ανάθεση εκπόνησης μελετών, υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων,
υλοποίησης προμηθειών και εργασιών σε τρίτους,
γ) των διαδικασιών και βασικών αρχών διαχείρισης και παρακολούθησης των συμβάσεων εκτέλεσης των
ανωτέρω από τη ΔΕΠΑΝΟΜ, ώστε να επιτυγχάνεται ο αντικειμενικός της στόχος σύμφωνα με το Ν.1398/83
και το Π.Δ. 312/1999.
Αρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής - Εξαιρέσεις
1. Ο Κανονισμός αυτός εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση που απαιτείται η εκπόνηση μελετών, η κατασκευή
έργων, η υλοποίηση των υπηρεσιών, προμηθειών και εργασιών από τη ΔΕΠΑΝΟΜ ή η ανάθεση των
παραπάνω σε τρίτους, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της.
2. Η διαδικασία εκπόνησης ή ελέγχου μελετών, εκτέλεσης έργων, υλοποίησης των προμηθειών και
εργασιών, στην περίπτωση που πραγματοποιούνται από προσωπικό της ΔΕΠΑΝΟΜ, καθορίζονται με
εσωτερικές οδηγίες της Εταιρείας.
3. Οι προμήθειες υλικών και εξοπλισμού, καθώς και οι υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με την εκτέλεση των
Έργων αλλά αφορούν στην κάλυψη πάγιων και λειτουργικών αναγκών της ΔΕΠΑΝΟΜ, δεν καλύπτονται από
τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
Αρθρο 3
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού οι παρακάτω λέξεις ή φράσεις έχουν το νόημα που τους
προσδίδεται στο παρόν άρθρο.
Εταιρεία: Η Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων (ΔΕΠΑΝΟΜ) Α.Ε.
Δ.Σ.: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
Διευθύνουσα Υπηρεσία: Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας. Μετά από εισήγηση του ιδίου, το Δ.Σ.
μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά.
Προϊσταμένη Αρχή: Το Δ.Σ. της Εταιρείας
Αρμόδια Διεύθυνση: Η οργανική μονάδα της εταιρείας που κατά περίπτωση επικουρεί τη Διευθύνουσα
Υπηρεσία στις αρμοδιότητες της και ορίζεται στον ισχύοντα Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της
Εταιρείας
Ομάδα Επίβλεψης: Στελέχη της Εταιρείας που ορίζονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία με κύρια
αρμοδιότητα το έλεγχο της πιστής εκπλήρωσης από τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης.
Επιχείρηση: Οποιαδήποτε μελετητική, εργοληπτική ή άλλη επιχείρηση που είναι ικανή να αναλάβει την
εκπόνηση μελέτης, την κατασκευή έργου, την υλοποίηση προμήθειας και συναφούς εργασίας ή/και την
παροχή υπηρεσιών.
Ανάδοχος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οι κοινοπραξίες / ενώσεις αυτών, στο οποίο η Εταιρεία αναθέτει
την εκπόνηση μελέτης, την κατασκευή έργου, την υλοποίηση προμήθειας και εργασίας ή/ και την παροχή
υπηρεσιών.
Προκήρυξη: Η δημόσια ανακοίνωση διαγωνισμού ή πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής
σε αυτόν.
Διακήρυξη: Το σύνολο των εγγράφων, τευχών και σχεδίων της Εταιρείας που περιλαμβάνουν αναλυτικά τις
προδιαγραφές του διαγωνισμού για την ανάθεση συγκεκριμένης υπηρεσίας, μελέτης, έργου ή προμήθειας,
καθώς επίσης τους όρους, προϋποθέσεις και ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό,
αξιολόγησης και σύναψης της σχετικής Σύμβασης.
Σύμβαση: Το γραπτό κείμενο που προσδιορίζει την τελική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του
Αναδόχου, τους όρους με τους οποίους ο Ανάδοχος θα εκπονήσει τη μελέτη, θα κατασκευάσει το έργο, θα
υλοποιήσει τις προμήθειες και εργασίες, θα παράσχει τις υπηρεσίες που του ανατίθενται καθώς και τους
όρους με τους οποίους η Εταιρεία θα παραλάβει τα παραδοτέα και θα καταβάλλει το σχετικό τίμημα για
αυτά.
Μελέτη: Το αποτέλεσμα συστηματικής και αναλυτικής επιστημονικής και τεχνικής εργασίας και έρευνας σε
συγκεκριμένο απλό ή σύνθετο γνωστικό αντικείμενο, που αποβλέπει ιδίως στην παραγωγή τεχνικού έργου
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ή στην επέμβαση σε τεχνικό έργο ή αφορά στο σχεδιασμό και την απεικόνιση τεχνικού έργου ή
παραγωγικής διαδικασίας ή σε μεθόδους ανάπτυξης και σχεδιασμού του ευρύτερου χώρου.
Εργο: Κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή ή συντήρηση που αφορά υποδομές
συστημάτων υγείας (με ή χωρίς την μελέτη ή/και την προμήθεια των απαραίτητων υλικών και εξοπλισμού)
που αναλαμβάνει να κατασκευάσει ή αναθέτει σε τρίτους η ΔΕΠΑΝΟΜ.
Προμήθειες: Οι σχετικές με τα έργα Υγείας - Πρόνοιας υπηρεσίες για την παροχή υλικών και εξοπλισμού,
απαραίτητων για την υλοποίηση των έργων, καθώς και κάθε υπηρεσία που έχει άμεση σχέση με την
προμήθεια των παραπάνω (όπως επιθεώρηση, μεταφορά).
Υπηρεσία: Η προσφορά γνώσεων και ικανοτήτων με τη διάθεση κυρίως συγκεκριμένου επιστημονικού
προσωπικού και άλλων μέσων, για τη σύνταξη τευχών διαγωνισμού για την ανάθεση μελετών, υπηρεσιών,
προμηθειών ή έργων ή/και τον έλεγχο και την επίβλεψη ή διοίκηση έργου ή μελέτης ή/και την υποστήριξη
της Εταιρείας στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων και υποχρεώσεων της.
Αρθρο 4
Εφαρμοστέες Αρχές
Α. Αρχή της διαφάνειας - Εγγύηση του ελεύθερου ανταγωνισμού
Οι διατάξεις του παρόντος που αφορούν στη σύναψη των Συμβάσεων της Εταιρείας έχουν στόχο την
τήρηση της αρχής της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης Διαγωνιζομένων και την εγγύηση του ελεύθερου
ανταγωνισμού. Ο Κανονισμός εφαρμόζεται, χωρίς διακρίσεις, σε όλους τους ενδιαφερόμενους να
αναλάβουν την εκτέλεση ορισμένης Σύμβασης. Η Εταιρεία και τα όργανα αυτής δεν επιτρέπεται να
προβαίνουν σε κανενός είδους διακρίσεις αναφορικά με τις σχετικές αναθέσεις ή τους διαγωνισμούς. Η
αξιολόγηση των προσφορών γίνεται με τους όρους που προβλέπονται στη σχετική Διακήρυξη.
Β. Αρχή της αποτελεσματικότητας
Η σύναψη και εκτέλεση των Συμβάσεων της Εταιρείας διέπονται από την αρχή της αποτελεσματικότητας
ενόψει της έγκαιρης και της απρόσκοπτης επίτευξης του σκοπού της Εταιρείας. Η Εταιρεία και οι
συμβαλλόμενοι με αυτή αναγνωρίζουν, σε πνεύμα καλής πίστης, την ιδιαίτερη σημασία της επίτευξης των
στόχων της και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενεργούν προς αυτό το σκοπό. Οι υπαγόμενοι στον
παρόντα Κανονισμό αναγνωρίζουν την αρχή αυτή και δεσμεύονται να μην ασκούν καταχρηστικά τα
δικαιώματα τους, κατά τρόπο που παρεμποδίζει την εκτέλεση των Συμβάσεων.
Αρθρο 5
Κατευθυντήριες Οδηγίες
1. Η επιλογή Αναδόχων γίνεται μετά από διαγωνισμούς εκτός των περιπτώσεων ανάθεσης μέσω
διαπραγματεύσεων. Βασικά κριτήρια επιλογής μιας προσφοράς αποτελούν η προσφερόμενη τιμή ή/ και η
ικανοποίηση των τεχνικών και λοιπών απαιτήσεων εφόσον αναφέρονται στη Διακήρυξη.
2. Οι χειριζόμενοι τα θέματα διαγωνισμών πρέπει να πράττουν έτσι, ώστε όχι μόνο να εξασφαλίζεται
πλήρης αμεροληψία, αλλά και να μη μπορεί να δοθεί η δυνατότητα αμφισβήτησης της. Οποιαδήποτε
προσπάθεια από τρίτους, για επηρεασμό των εισηγήσεων ή αποφάσεων των οργάνων της Εταιρείας σε
σχέση με θέματα διαγωνισμών, πρέπει να αναφέρεται αμέσως στο ιεραρχικά ανώτερο όργανο της
Εταιρείας και προκειμένου για σοβαρές περιπτώσεις στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.
3. Στην περίπτωση που υπάλληλος της Εταιρείας πρόκειται λόγω αρμοδιότητας, να χειρισθεί σε
οποιαδήποτε φάση, θέματα υλοποίησης`Εργων, για τα οποία υφίστανται ατομικά συμφέροντα του
υπαλλήλου ή τρίτων με τους οποίους έχει συγγενικούς ή άλλους δεσμούς, που θα μπορούν να θέσουν σε
αμφισβήτηση την αμεροληψία του, πριν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια οφείλει να αναφερθεί στο
αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, ο οποίος και θα κρίνει με απόφαση του, αν υπάρχει λόγος εξαίρεσης του
από την συγκεκριμένη υπόθεση.
4. Χρήση των στοιχείων που αφορούν σε συμμετοχή σε διαγωνισμό, στις προσφορές και στην αξιολόγηση
τους, στις αποφάσεις κατακύρωσης κλπ., επιτρέπεται να κάνουν μόνο τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα
της Εταιρείας και τούτο για υπηρεσιακούς λόγους. Δεν επιτρέπεται στα παραπάνω όργανα να
γνωστοποιούν τα υπόψη στοιχεία σε άλλα (μη αρμόδια) όργανα της Εταιρείας ή σε τρίτους.
Αρθρο 6
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Εκπόνηση Μελετών – Ανάθεση Μελετών και Υπηρεσιών
1. Οι Μελέτες των Εργων της Εταιρείας εκπονούνται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
1.1 από την αρμόδια υπηρεσία της Εταιρείας,
1.2 από φορέα του δημόσιου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα σε συνεργασία με την Εταιρεία,
1.3 με ανάθεση σε Μελετητική Επιχείρηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 3316/2005
2. Η Εταιρεία δύναται για λόγους ειδικών απαιτήσεων και προδιαγραφών των Εργων που εκτελεί, να
αναθέτει καθήκοντα τεχνικών συμβούλων σε ημεδαπές ή αλλοδαπές μελετητικές ή τεχνικές Επιχειρήσεις
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 3316/2005.
3. Διευκρινίζεται ότι όταν ο προϋπολογισμός της προς ανάθεση Υπηρεσίας υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον
ως κατώτατο όριο εφαρμογής των διατάξεων των Κοινοτικών Οδηγιών, τότε εφαρμόζεται το Π.Δ. 60/2007
για τη σύναψη δημόσιων Συμβάσεων Υπηρεσιών.
4. Υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3580/2007 ανατίθενται και υλοποιούνται
σύμφωνα
με
τα
προβλεπόμενα
σε
αυτόν.
Αρθρο 7
Υλοποίηση - Ανάθεση Προμηθειών
1. Οι Προμήθειες υλοποιούνται στο σύνολο τους ή κατά κατηγορίες κατόπιν διενέργειας διαγωνισμού:
1.1 ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας
1.2 μεταξύ περιορισμένου αριθμού Επιχειρήσεων μέσω διαπραγματεύσεων, όταν ο προϋπολογισμός του
προς ανάθεση αντικειμένου είναι μεγαλύτερος από τα όρια που θέτει η κοινοτική νομοθεσία για τη
σύναψη δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών:
1.2.1 ύστερα από δημοσίευση Προκήρυξης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) εάν προηγήθηκε ανοικτός διαγωνισμός, στον οποίο κατατέθηκαν μη κανονικές ή απαράδεκτες
προσφορές και εφόσον δεν τροποποιούνται ουσιωδώς οι αρχικοί όροι του διαγωνισμού.
Η δημοσίευση Προκήρυξης δεν είναι υποχρεωτική στην περίπτωση που στη διαπραγμάτευση καλούνται
όλοι όσοι υπέβαλαν προσφορά στο διαγωνισμό που προηγήθηκε ή έστω όσοι εκπλήρωναν τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής και υπέβαλαν προσφορές τυπικώς αποδεκτές.
Ως μη κανονικές προσφορές θεωρούνται ιδίως όσες δεν συμφωνούν με τους όρους της Προκήρυξης και
των Συμβατικών εν γένει τευχών και ως απαράδεκτες ιδίως οι εκπρόθεσμες ή όσες υποβάλλονται από
υποψηφίους που δεν έχουν τα απαιτούμενα προσόντα ή η οικονομική προσφορά υπερβαίνει το ανώτερο
επιτρεπτό όριο.
(β) σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν πρόκειται για είδη των οποίων η φύση ή διάφοροι αστάθμητοι
παράγοντες δεν επιτρέπουν το συνολικό προκαθορισμό των τιμών.
1.2.2 χωρίς δημοσίευση Προκήρυξης, στις περιπτώσεις
(α) εάν ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή καμία από τις
υποβληθείσες προσφορές δεν είναι κατάλληλη, ή εάν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν
τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της Σύμβασης.
(β) αν για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με τη προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, η
Σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο υποψήφιο.
(γ) εάν κρίνεται απολύτως απαραίτητο και υφίσταται κατεπείγουσα ανάγκη, που οφείλεται σε γεγονότα
απρόβλεπτα, για τα οποία δεν ευθύνεται η Εταιρεία και δεν επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών που
προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση Προκήρυξης
διαγωνισμού.
(δ) όταν τα σχετικά προϊόντα κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, πειραματισμού,
μελέτης ή ανάπτυξης.
(ε) για συμπληρωματικές παραδόσεις που πραγματοποιούνται από τον αρχικό Ανάδοχο και προορίζονται
είτε για τη μερική ανανέωση Προμηθειών ή εγκαταστάσεων τρέχουσας χρήσης είτε για επέκταση
υφιστάμενων Προμηθειών ή εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή Επιχείρησης θα υποχρέωνε την Εταιρεία
να προμηθευτεί υλικό με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι ασυμβίβαστα ή προκαλούν
δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς τη χρήση και συντήρηση. Η διάρκεια αυτών των Συμβάσεων
καθώς και των ανανεώσιμων Συμβάσεων δεν μπορεί κατά κανόνα, να υπερβαίνει τα τρία έτη.
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(στ) για τις Προμήθειες που είναι εισηγμένες και αγοράζονται σε χρηματιστήριο βασικών προϊόντων.
(ζ) για την αγορά Προμηθειών, υπό ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, είτε από μία Επιχείρηση που έπαυσε
οριστικά τις εμπορικές του δραστηριότητες, είτε από τους συνδίκους ή τους εκκαθαριστές μιας πτώχευσης,
ενός δικαστικού συμβιβασμού ή ανάλογης διαδικασίας που προβλέπεται στις εθνικές, νομοθετικές ή
κανονιστικές διατάξεις.
1.3. διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού Επιχειρήσεων χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
προκήρυξης, με πρόσκληση από κατάλογο επιχειρήσεων όταν ο προϋπολογισμός του προς ανάθεση
αντικειμένου είναι μικρότερος από τα όρια που θέτει η κοινοτική νομοθεσία για τη σύναψη δημόσιων
Συμβάσεων Προμηθειών. Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός των καλούμενων επιχειρήσεων ορίζεται σε
τρείς (3). Για προμήθειες με προϋπολογισμό μέχρι 80.000 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.),
επιτρέπεται η διαπραγμάτευση με μία Επιχείρηση.
2. Για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας, το Δ.Σ. μπορεί να εγκρίνει:
α) την υλοποίηση της Προμήθειας μαζί με την κατασκευή του Έργου στις περιπτώσεις που ο υπό
Προμήθεια εξοπλισμός αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του συνόλου του`Εργου, εφόσον ο προϋπολογισμός
της Προμήθειας δεν υπερβαίνει το 50% του συνολικού προϋπολογισμού του`Εργου κατασκευής.
β) τη Σύναψη Σύμβασης Πλαίσιο, στην περίπτωση επαναλαμβανόμενων συναλλαγών, όπου η συχνότητα
Προμήθειας είναι μεγάλη, κατόπιν διενέργειας σχετικού διαγωνισμού για τη συνεχή παροχή για ορισμένο
χρονικό διάστημα της σχετικής Προμήθειας, με πλήρη και λεπτομερή περιγραφή αυτής και καθορισμένη
τιμή μονάδας.
3. Διευκρινίζεται ότι όταν ο προϋπολογισμός της προς ανάθεση Προμήθειας υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον
ως κατώτατο όριο εφαρμογής των διατάξεων των Κοινοτικών Οδηγιών, τότε εφαρμόζεται το ΠΔ 60/2007
για τη σύναψη δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών.
4. Προμήθειες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3580/2007 ανατίθενται και υλοποιούνται
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτόν.
Αρθρο 8
Κατασκευή - Ανάθεση Εργων
1. Τα Έργα της Εταιρείας εκτελούνται με βάση τους όρους των Συμβάσεων, όπως αυτές περιλαμβάνονται
στα αντίστοιχα τεύχη δημοπράτησης της Εταιρείας.
1.1 ύστερα από διαγωνισμό
1.1.1 ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας.
1.1.2 μεταξύ περιορισμένου αριθμού Επιχειρήσεων μέσω διαπραγματεύσεων, όταν ο προϋπολογισμός του
προς ανάθεση αντικειμένου είναι μεγαλύτερος από τα όρια που θέτει η κοινοτική νομοθεσία για τη
σύναψη δημόσιων Συμβάσεων Εργων:
1.1.2.1 ύστερα από δημοσίευση Προκήρυξης, στις περιπτώσεις
(α) εάν προηγήθηκε ανοικτός διαγωνισμός, στον οποίο κατατέθηκαν μη κανονικές ή απαράδεκτες
προσφορές και εφόσον δεν τροποποιούνται ουσιωδώς οι αρχικοί όροι του διαγωνισμού.
Η δημοσίευση Προκήρυξης δεν είναι υποχρεωτική στην περίπτωση που στη διαπραγμάτευση καλούνται
όλοι όσοι υπέβαλαν προσφορά στο διαγωνισμό που προηγήθηκε ή έστω όσοι εκπλήρωναν τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής και υπέβαλαν προσφορές τυπικώς αποδεκτές.
Ως μη κανονικές προσφορές θεωρούνται ιδίως όσες δεν συμφωνούν με τους όρους της Προκήρυξης και
των Συμβατικών εν γένει τευχών και ως απαράδεκτες ιδίως οι εκπρόθεσμες ή όσες υποβάλλονται από
υποψηφίους που δεν έχουν τα απαιτούμενα προσόντα ή η οικονομική προσφορά υπερβαίνει το ανώτερο
επιτρεπτό όριο.
(β) σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν πρόκειται για εργασίες των οποίων η φύση ή διάφοροι αστάθμητοι
παράγοντες δεν επιτρέπουν το συνολικό προκαθορισμό των τιμών.
(γ) για Έργα που εκτελούνται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, δοκιμής ή τελειοποίησης και όχι για να
εξασφαλίζουν την αποδοτικότητα ή την κάλυψη των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης
1.1.2.2 χωρίς δημοσίευση Προκήρυξης στις περιπτώσεις.
(α) εάν ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή καμία από τις
υποβληθείσες προσφορές δεν είναι κατάλληλη, ή εάν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν
τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της Σύμβασης.
(β) αν για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με τη προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, η
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Σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο υποψήφιο.
(γ) εάν κρίνεται απολύτως απαραίτητο και υφίσταται κατεπείγουσα ανάγκη, που οφείλεται σε γεγονότα
απρόβλεπτα, για τα οποία δεν ευθύνεται η Εταιρεία και δεν επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών που
προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση Προκήρυξης
διαγωνισμού.
(δ) στην περίπτωση των συμπληρωματικών εργασιών, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον
Ανάδοχο της αρχικής Σύμβασης, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των Κοινοτικών Οδηγιών, για όσες
συμβάσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τους, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
i) οι συμπληρωματικές εργασίες είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση της αρχικής Σύμβασης,
ii) συντρέχει περίσταση που δεν μπορούσε να προβλεφθεί κατά τη σύναψη της,
iii) οι συμπληρωματικές εργασίες, από τεχνική ή οικονομική άποψη, δεν μπορούν να διαχωριστούν από την
αρχική Σύμβαση χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα για την Εταιρεία ή κρίνονται απολύτως
αναγκαίες για την ολοκλήρωση της, έστω κι αν μπορούν να διαχωριστούν από αυτήν.
Η συνολική αμοιβή των συμπληρωματικών Συμβάσεων δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά το πενήντα τοις
εκατό (50%) της αρχικής Συμβατικής αμοιβής.
(ε) όταν πρόκειται για νέα Εργα, που αποτελούν επανάληψη παρόμοιων Εργων και ανατίθενται στον
Ανάδοχο της αρχικής Σύμβασης (η οποία έχει συναφθεί μετά από διαγωνισμό ανοικτής ή κλειστής
διαδικασίας), υπό την προϋπόθεση ότι είναι σύμφωνα με ένα βασικό Εργο που αποτέλεσε αντικείμενο της
αρχικής αυτής Σύμβασης και εφόσον η σχετική δυνατότητα αναφερόταν στη Διακήρυξη. Ανάθεση Εργων με
επίκληση της περίπτωσης αυτής επιτρέπεται μόνο επί μια τριετία μετά τη σύναψη της αρχικής Σύμβασης.
(στ) συνέχισης εργασιών ύστερα από έκπτωση Αναδόχου ή αυτοδίκαιης διάλυσης της Σύμβασης κατόπιν
πτώχευσης του Αναδόχου ή διάλυσης με υπαιτιότητα της Εταιρείας, εφόσον έχουν απορρίψει πρόταση για
ολοκλήρωση του Εργου και οι δύο επόμενοι κατά σειρά κατάταξης του διαγωνισμού στον οποίο
αναδείχθηκε ο Ανάδοχος, επιφυλασσομένων των διατάξεων της Κοινοτικής Νομοθεσίας, αν το κόστος των
υπολειπόμενων για την ολοκλήρωση των εργασιών υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον ως κατώτατο όριο
εφαρμογής των διατάξεων των Κοινοτικών Οδηγιών.
(ζ) που συντρέχουν σωρευτικά λόγοι απρόβλεπτων περιστάσεων χωρίς ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής και
επείγουσες καταστάσεις, όπως θεομηνίας, σοβαρού κινδύνου, επείγουσας ανάγκης, αποκατάστασης
ζημίας.
1.1.3. διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού Επιχειρήσεων χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
προκήρυξης, με πρόσκληση από κατάλογο επιχειρήσεων όταν ο προϋπολογισμός του προς ανάθεση
αντικειμένου είναι μικρότερος από τα όρια που θέτει η κοινοτική νομοθεσία για τη σύναψη δημόσιων
Συμβάσεων Έργων, στις περιπτώσεις που ο χρόνος εκτέλεσης του Έργου έχει ιδιαίτερη σημασία ή αν
πρόκειται για ειδικά ή σημαντικά έργα, κατόπιν χαρακτηρισμού απ` τον αρμόδιο Υπουργό. Ο ελάχιστος
απαιτούμενος αριθμός των καλούμενων επιχειρήσεων ορίζεται σε τρείς (3). Για έργα με προϋπολογισμό
μέχρι 500.000 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), επιτρέπεται η διαπραγμάτευση με μία Επιχείρηση.
2. Το αντικείμενο της Σύμβασης, εκτός από τις εργασίες κατασκευής, μπορεί να περιλαμβάνει την
εκπόνηση Μελετών ή/και την Προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού, εφόσον αυτό ρητά αναφέρεται
στην προκήρυξη, με κατ` αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγμα για ολόκληρο ή τμήματα τουΈργου για πλήρως
περαιωμένη εργασία ("με το κλειδί στο χέρι") και παράδοση του Έργου έτοιμου για χρήση και λειτουργία,
ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση και έγκριση από το Δ.Σ. Το παρόν σύστημα δύναται να εφαρμοσθεί
όταν το εκτιμώμενο κόστος Προμήθειας του εξοπλισμού είναι μικρότερο από το 50% του συνολικού
προϋπολογισμού του έργου.
3. Ο προϋπολογισμός των έργων για τις Οικοδομικές - Η/Μ εργασίες θα συντάσσεται σύμφωνα με τα
ισχύοντα εγκεκριμένα τιμολόγια του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και για όσες
εργασίες δεν καλύπτονται από αυτά οι τιμές θα προκύπτουν από τιμολόγια εγκεκριμένα από την
Προϊσταμένη Αρχή.
Τα ανωτέρω ισχύουν μέχρι η Εταιρεία να καταρτίσει Τιμολόγια Οικοδομικών - Η/Μ εργασιών τα οποία
μετά την έγκριση τους από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων θα εφαρμόζονται στην
κατάρτιση των προϋπολογισμών των έργων.
4. Διευκρινίζεται ότι όταν ο προϋπολογισμός του προς ανάθεση Έργου υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον ως
κατώτατο όριο εφαρμογής των διατάξεων των Κοινοτικών Οδηγιών, τότε εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι
διατάξεις του Π.Δ 60/2007 για τη σύναψη δημόσιων Συμβάσεων Έργων.

952

Αρθρο 9
Διοίκηση Εργων
1. Υπεύθυνη για την παρακολούθηση, τον έλεγχο της εκπόνησης των Μελετών, την κατασκευή των Έργων
και την υλοποίηση των Υπηρεσιών, Προμηθειών είναι η Διευθύνουσα Υπηρεσία της Εταιρείας η οποία
ενεργεί ότι απαιτείται για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των Συμβάσεων από τους Αναδόχους.
2. Όταν πρόκειται για σημαντικά ή τεχνικά πολύπλοκα ή εξειδικευμένης τεχνολογίας έργα στο σύνολο ή
τμήματα τους, ή εάν υπάρχει γενικά αδυναμία για το σχεδιασμό, Μελέτη, έλεγχο Μελέτης, διοίκηση και
επίβλεψη του Έργου από την Εταιρεία, το Δ.Σ. μπορεί να εγκρίνει την ανάθεση καθηκόντων τεχνικού
συμβούλου σε ημεδαπές ή αλλοδαπές τεχνικές Επιχειρήσεις ή ιδιώτες τεχνικούς, με τους οποίους
υπογράφεται Σύμβαση στην οποία προσδιορίζεται το έργο του τεχνικού συμβούλου, οι όροι εκτέλεσης του,
η προθεσμία αποπεράτωσης, η συμφωνηθείσα αμοιβή και ο τρόπος καταβολής της, οι σχέσεις με την
Εταιρεία και κάθε συναφής λεπτομέρεια. Η διαδικασία ανάθεσης αναφέρεται στο άρθρο 6.
Αρθρο 10
Διενέργεια Διαγωνισμών
Η Εταιρεία προβαίνει στη Διενέργεια Διαγωνισμών και πραγματοποιεί αυτούς εφαρμόζοντας κατά
περίπτωση μία από τις διαδικασίες που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό. Η απόφαση για τον τρόπο
διενέργειας του διαγωνισμού, το περιεχόμενο, τους όρους της Διακήρυξης, τα λοιπά τεύχη διαγωνισμού
καθώς και την τελική επιλογή του Αναδόχου λαμβάνεται από το Δ.Σ., είτε από τα εκάστοτε αρμόδια κατ`
εξουσιοδότηση αυτού όργανα, ύστερα από αιτιολογημένη σχετική εισήγηση.
Αρθρο 11
Διαδικασίες - Είδη Διαγωνισμών
Για την ανάδειξη Αναδόχου επιλέγεται κατά περίπτωση ένας από τους παρακάτω τρόπους:
α) Διαγωνισμός Ανοικτής Διαδικασίας:
Σύμφωνα με αυτόν, μετά από Διακήρυξη στην οποία γίνεται και ο προσδιορισμός του συστήματος
υποβολής των προσφορών, καλούνται να υποβάλλουν προσφορές οι Επιχειρήσεις που διαθέτουν την
εμπειρία και τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτεί η Διακήρυξη.
β) Διαγωνισμός Κλειστής Διαδικασίας (με Προεπιλογή):
Ο διαγωνισμός αυτός διενεργείται σε δύο στάδια, ως ακολούθως:
i) Στάδιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος από Επιχειρήσεις που διαθέτουν την εμπειρία, τα επαγγελματικά
προσόντα κλπ. που ζητά η Διακήρυξη, υποβάλλοντας τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία και
πιστοποιητικά.
ii) Ακολουθεί διαγωνισμός κατά τον οποίον καλούνται να συμμετάσχουν μόνο οι προεπιλεγέντες κατά το
προηγούμενο στάδιο, υποβάλλοντας προσφορές.
γ) Διαγωνισμός μεταξύ περιορισμένου αριθμού Επιχειρήσεων μέσω
διαπραγματεύσεων, ύστερα από ή χωρίς δημοσίευση Προκήρυξης, στις περιπτώσεις που αναφέρονται σε
προηγούμενα άρθρα του παρόντος Κανονισμού. Στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η διαδικασία
διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού Επιχειρήσεων χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης,
με πρόσκληση από κατάλογο επιχειρήσεων, η πρόσκληση για υποβολή προσφορών γίνεται σε Επιχειρήσεις
εγγεγραμμένες στους τηρούμενους Καταλόγους Επιχειρήσεων της Εταιρείας, οι οποίες έχουν κριθεί
προηγουμένως ως ικανές να αναλάβουν την υλοποίηση αντικειμένου, φύσεως και μεγέθους παρόμοιου με
αυτό της πρόσκλησης. Με τη διαπραγμάτευση είναι δυνατή, κατά την κρίση της Εταιρείας, η
προσαρμογή των προσφορών των διαγωνιζομένων στους όρους της Προκήρυξης, με σκοπό την ανάθεση
σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 24. Κατά τη διαπραγμάτευση η Εταιρεία
μεταχειρίζεται ισότιμα τους υποψηφίους και δεν παρέχει επιλεκτικά πληροφορίες που ενδέχεται να
ευνοούν κάποιους εκ των υποψηφίων.
Αρθρο 12
Κατάλογοι Επιχειρήσεων
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Η Εταιρεία δύναται να διατηρεί Καταλόγους Επιχειρήσεων (Μελετητικών, Εργοληπτικών, Προμηθευτών
και παροχής Υπηρεσιών). Η κατάρτιση των Καταλόγων γίνεται κατόπιν δημοσίευσης σχετικής πρόσκλησης προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, διαδικασία που επαναλαμβάνεται
τουλάχιστον ανά διετία, στην οποία περιλαμβάνονται ως κατηγορίες, τα έργα, μελέτες και προμήθειες που
κατά περίπτωση η Εταιρεία προτίθεται να αναθέσει εντός της διετίας, τα κριτήρια επιλογής των
επιχειρήσεων, όπως αυτά κατά περίπτωση τίθενται μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας (ενδεικτικά:
Οικονομικά, Τεχνικά, Επαγγελματικά, Εμπειρία κ.ο.κ.) για την εγγραφή τους στους καταλόγους, καθώς και
τους όρους με βάση τους οποίους θα ανατεθούν στη συνέχεια οι σχετικές συμβάσεις. Η χρήση των
καταλόγων αυτών είναι αποκλειστικά και μόνο για τις περιπτώσεις ανάθεσης που αναφέρονται στις
παραγράφους 7.1.3 και 8.1.1.3.
Αρθρο 13
Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές
1. Η Διακήρυξη και η Σύμβαση συνοδεύονται από τεχνική περιγραφή στην οποία αναφέρονται οι ελάχιστες
απαιτήσεις για την υλοποίηση τους, οι παραδοχές που κάθε φορά πρέπει να ληφθούν υπόψη καθώς
επίσης και ο τρόπος εκτέλεσης.
2. Στην τεχνική περιγραφή επισυνάπτονται συνήθως, οι τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αποτελούν την
ανάλυση και υποστήριξη των παραμέτρων αυτής
3. Τεχνικές προδιαγραφές είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του αντικειμένου του
διαγωνισμού, ώστε να ανταποκρίνεται στο σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Οι τεχνικές προδιαγραφές
μπορούν να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα επίπεδα ποιότητας ή απόδοσης, την ασφάλεια, τις
διαστάσεις και τις απαιτήσεις που ισχύουν για το υλικό ή το προϊόν όσον αφορά την ποιότητα, την
ορολογία, τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία ή/και τη σήμανση του.
4. Οι προδιαγραφές αυτές καθορίζονται από τη Εταιρεία, με παραπομπή στα εθνικά και κοινοτικά πρότυπα
που έχουν εφαρμογή κατά περίπτωση.
5. Οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και τη Σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και του
Αναδόχου.
Δεν επιτρέπεται η αναγραφή όρων στις Διακηρύξεις και στις τεχνικές προδιαγραφές ή στο Συμβατικό
κείμενο, που να προσδιορίζουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης ή μεθόδους επεξεργασίας,
οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις, εκτός των περιπτώσεων κατά τις
οποίες οι προδιαγραφές αυτές δικαιολογούνται απόλυτα από τη φύση του υπό Προμήθεια προϊόντος,
Υπηρεσίας ή του υπό εκτέλεση Έργου.
6. Επίσης, δεν επιτρέπεται η αναφορά σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης
προέλευσης ή καταγωγής, εκτός εάν υποχρεωτικά συνοδεύονται από την έκφραση "ή ισοδύναμα" και
εφόσον το αντικείμενο της Σύμβασης δεν μπορεί να περιγραφεί αλλιώς.
Αρθρο 14
Στοιχεία Διακήρυξης
Στη Διακήρυξη περιλαμβάνονται, κατ` ελάχιστον τα κάτωθι:
α) Όροι διενέργειας διαγωνισμού - Οδηγίες σύνταξης και υποβολής προσφορών, όπου προσδιορίζονται
στοιχεία όπως το είδος του διαγωνισμού, το αντικείμενο, η προθεσμία και τρόπος υποβολής προσφορών, ο
τρόπος και χρόνος αποσφράγισης των προσφορών, η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης, ο τρόπος
επιλογής του Αναδόχου κλπ.
β) Συγγραφή Υποχρεώσεων του Αναδόχου
γ) Σχέδιο Σύμβασης
δ) Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές
ε) Ανάλυση Συμβατικού Τιμήματος (εφόσον απαιτείται)
στ)
Έντυπο
οικονομικής
προσφοράς.
Αρθρο 15
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Δημοσίευση

Προκήρυξης

-

Ζήτηση

προσφορών

1. Στις περιπτώσεις διαγωνισμών ανοικτής διαδικασίας, του Α` σταδίου διαγωνισμών κλειστής διαδικασίας
και διαγωνισμών μεταξύ περιορισμένου αριθμού Επιχειρήσεων μέσω διαπραγματεύσεων όταν απαιτείται,
η υποβολή προσφορών και εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται με δημοσίευση περίληψης της Προκήρυξης
σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες και σε οποιοδήποτε άλλο έντυπο κρίνεται αναγκαίο για
εξασφάλιση του ανταγωνισμού.
2. Όταν η προϋπολογιζόμενη αμοιβή του αντικειμένου της Διακήρυξης υπερβαίνει τα όρια των Κοινοτικών
Οδηγιών για τη σύναψη δημόσιων Συμβάσεων, πρώτα αποστέλλεται για δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περίληψη της Προκήρυξης, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τα
αντίστοιχα υποδείγματα των Οδηγιών αυτών.
Μετά την ανάθεση της Σύμβασης και μέσα σε προθεσμία σαράντα οκτώ (48) ημερών από την ημερομηνία
σύναψης της, αποστέλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποίηση με τα αποτελέσματα της διαδικασίας
σύναψης, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα που περιέχονται στις
προαναφερόμενες Κοινοτικές Οδηγίες.
3. Πρόσκληση για υποβολή προσφορών στέλνεται σε αυτούς που προεπελέγησαν να συμμετάσχουν στο Β`
στάδιο διαγωνισμού κλειστής διαδικασίας ή στις περιπτώσεις διαγωνισμού με Πρόσκληση από κατάλογο
Επιχειρήσεων.
Αρθρο 16
Γενικοί Οροι συμμετοχής
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου, ο οποίος εξ` αυτού και μόνο του
λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στο διαγωνισμό και σε κάθε φάση της
διαδικασίας του, είναι ανεπιφύλακτη συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του των όρων της
Διακήρυξης στο σύνολο τους. Η Εταιρεία δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της δημοπρατούμενης
Υπηρεσίας, Έργου ή Προμήθειας και, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Δ.Σ., δικαιούται να την
αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, αναβάλει ή επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση
για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ` αυτού του λόγου στους συμμετέχοντες, με την επιφύλαξη των
διατάξεων των Κοινοτικών Οδηγιών για όσες συμβάσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τους.
Αρθρο 17
Δικαίωμα και Δικαιολογητικά συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς έχουν όσοι καλύπτουν τα ελάχιστα κριτήρια συμμετοχής που
κάθε φορά ορίζονται στη Διακήρυξη ή όσοι καλούνται μετά από σχετική πρόσκληση σύμφωνα με την
εφαρμοζόμενη διαδικασία.
2. Οι Επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς της Εταιρείας υποχρεούνται να
πληρούν και να αποδεικνύουν προϋποθέσεις επαγγελματικής επάρκειας, αξιοπιστίας, εμπειρίας, τεχνικής
και χρηματοοικονομικής ικανότητας σύμφωνα με τα ειδικά οριζόμενα στην εκάστοτε Διακήρυξη.
3. Η Εταιρεία μεριμνά ώστε η έκταση των πληροφοριών που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο της
Διακήρυξης να σχετίζεται άμεσα με το αντικείμενο της Σύμβασης, να σέβεται δε τον εμπιστευτικό
χαρακτήρα κάθε πληροφορίας που ζητείται από τις υποψήφιες Επιχειρήσεις και να λαμβάνει υπόψη τα
θεμιτά συμφέροντα τους σχετικά με την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά
ζητήματα τους.
Αρθρο 18
Συστήματα Υποβολής Προσφορών
1. Στη Διακήρυξη αναφέρεται το σύστημα υποβολής και ο τρόπος σύνταξης της προσφοράς με ένα από τα
ακόλουθα συστήματα:
α) Προσφορά που περιλαμβάνει Μελέτη, Κατασκευή ή/και Προμήθεια
Οταν στο αντικείμενο της εκτέλεσης ενός Έργου περιλαμβάνεται και η εκπόνηση Μελέτης εφαρμογής ή/και
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η Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού, κατά το στάδιο της δημοπράτησης μπορεί να ζητείται εκτός από
οικονομική προσφορά και συμπλήρωση ή σύνταξη Μελετών, προσδιορισμός τεχνολογικών
χαρακτηριστικών και προδιαγραφών επιμέρους στοιχείων του`Εργου, ή υποβολή προτάσεων - λύσεων σε
δοσμένο τεχνικό πρόβλημα ή/και ο καθορισμός της προθεσμίας για την αποπεράτωση του Εργου. Η
οικονομική προσφορά περιλαμβάνει το εργολαβικό αντάλλαγμα κατ` αποκοπή για το Έργο ολόκληρο ή κατά
τμήματα. Χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη τεχνικά στοιχεία (μελέτες
κλπ.) και πρότυπα για την επιθυμητή ποιότητα των εργασιών ή για τα ελάχιστα όρια ανεκτής ποιότητας ή
και της προθεσμίας αποπεράτωσης ή και έντυπα για τη σύνταξη της οικονομικής προσφοράς κατά ενιαίο
τρόπο.
Για την ανάδειξη του Αναδόχου λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές προσφορές, έπειτα από έλεγχο της
συμβατότητας των τεχνικών προσφορών με τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη. Στην περίπτωση που
κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά, αυτή προκύπτει ως μαθηματική συνάρτηση
της οικονομικής προσφοράς και της βαθμολογίας με παραμέτρους που ορίζονται στη Διακήρυξη.
β) Προσφορά με Ενιαίο Ποσοστό Έκπτωσης
Οι διαγωνιζόμενοι προσφέρουν ενιαία έκπτωση στις τιμές συμπληρωμένου τιμολογίου της Εταιρείας, που
εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατόν. Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται σε έργα ανεξάρτητα από
προϋπολογισμό όταν οι ποσότητες των εργασιών έχουν προμετρηθεί χωρίς κίνδυνο συμβατικών
σφαλμάτων και δεν αναμένονται αποκλίσεις.
Αρθρο 19
Εγγυητικές Επιστολές
1. Η Εταιρεία ζητά από τους διαγωνιζόμενους / Αναδόχους να προσκομίσουν Εγγυήσεις για Διακηρύξεις /
Συμβάσεις με αντικείμενο προϋπολογισμού που υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ με σχετική αναφορά στη
Διακήρυξη.
2. Οι Εγγυήσεις παρέχονται με Εγγυητικές Επιστολές τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή
οποιοδήποτε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση τους
στην ελληνική γλώσσα, του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών ΔημοσίωνΈργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή
άλλου οργανισμού που έχει κατά νόμο το δικαίωμα έκδοσης αυτών. Μπορεί επίσης να παρέχονται και με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού ή χρεογράφων που προβλέπεται η τέτοια χρήση τους και με την τιμή που προβλέπουν
για αυτά οι ειδικές διατάξεις.
3. Οι Εγγυήσεις ανεξάρτητα από το φορέα έκδοσης τους και τον τύπο αυτών πρέπει να περιλαμβάνουν
α. την ημερομηνία έκδοσης
β. τον εκδότη
γ. την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται
δ. τον αριθμό της εγγύησης
ε. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
στ. την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση της Επιχείρησης υπέρ της οποίας εκδίδεται η εγγύηση
ζ. το αντικείμενο της Σύμβασης ή τη σχετική Διακήρυξη και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
η. το χρόνο ισχύος της εγγύησης
θ. τους όρους ότι:
(1) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως
(2) το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Εταιρείας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης,
εντός πέντε (5) ημερών ύστερα από απλή έγγραφη ειδοποίηση
(3) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου
4. Σε περίπτωση ένωσης Επιχειρήσεων, οι Εγγυήσεις αναφέρουν όλα τα μέλη της ένωσης ονομαστικά, ώστε
να υπάρχει οφειλή εις ολόκληρο και αλληλέγγυα ευθύνη όλων των μελών της ένωσης.
5. Για τις Εγγυήσεις συμμετοχής σε διαγωνισμό ισχύουν τα ακόλουθα:

956
α) Η εγγύηση αυτή εκδίδεται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% - 5% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α., όπως ορίζεται στη Διακήρυξη ή την
πρόσκληση.
β) Προσφορές χωρίς την προσήκουσα εγγύηση συμμετοχής απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν
λαμβάνονται υπόψη.
γ) Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής, πέραν των αναγκαίων στοιχείων, μπορούν να καλύπτονται εκ
των υστέρων.
δ) Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς
που ζητά η Διακήρυξη.
ε) Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά την Επιχείρηση στην οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός ή
ανατέθηκε η Σύμβαση (καθώς και των δύο επόμενων επιχειρήσεων στη σειρά κατάταξης), επιστρέφεται
μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και εντός δέκα (10) ημερών από την
υπογραφή της Σύμβασης. Οι Εγγυήσεις των λοιπών συμμετεχόντων στο διαγωνισμό επιστρέφονται αμέσως
μετά την υπογραφή της Σύμβασης εκτός αν άλλως αναφέρεται στη Διακήρυξη
6. Για τις Εγγυήσεις Προκαταβολής ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Με την υπογραφή της Σύμβασης και εφόσον προβλέπεται σε αυτήν, χορηγείται στον Ανάδοχο
προκαταβολή ποσού ίσου με αυτό που προκύπτει από το συμφωνηθέν ποσοστό επί του Συμβατικού
Τιμήματος (χωρίς το Φ.Π.Α.) έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 15% του Συμβατικού τιμήματος για`Εργα και το 40% για αμιγείς Προμήθειες ή Υπηρεσίες.
β) Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που κάθε φορά
ισχύει. Η εγγύηση είναι άτοκος και επιστρέφεται μετά την πλήρη απόσβεση του προκαταβληθέντος ποσού.
γ) Η αποπληρωμή της προκαταβολής γίνεται από κάθε πιστοποίηση με παρακράτηση οσοστού ίσου με το
ποσοστό της δοθείσης προκαταβολής. Για τις περιπτώσεις Προμήθειας η αποπληρωμή της προκαταβολής
δύναται να γίνεται στο τέλος.
7. Σε περίπτωση που σύμφωνα με τη Σύμβαση η Προμήθεια ή η Υπηρεσία είναι διαιρετές και η παράδοση
γίνεται τμηματικά, οι Εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του
μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου της
Εταιρείας. Εάν στο πρωτόκολλο Παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση,
η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση κατά τα προβλεπόμενα, των
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
8. Για τις Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης Σύμβασης ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης και εφόσον προβλέπεται από τους όρους της Διακήρυξης, η
Εταιρεία ζητά κατά την υπογραφή της Σύμβασης από την Επιχείρηση στην οποία έγινε κατακύρωση ή
ανάθεση, την κατάθεση εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας
αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του προϋπολογισμού της Εταιρείας ή του Συμβατικού
τιμήματος όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη, συμπεριλαμβανομένου του κονδυλίου των τυχόν νέων
εργασιών.
Στις περιπτώσεις ειδικών ή σημαντικών Εργων ή αν ο χρόνος εκτέλεσης του Εργου έχει ιδιαίτερη σημασία,
η Διακήρυξη μπορεί να ορίζει μεγαλύτερο ποσοστό εγγύησης, όχι όμως πέραν του δέκα τοις εκατό (10%)
του ως άνω ποσού και εφόσον η έκπτωση είναι μέχρι 20% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου. Για
έκπτωση μεγαλύτερη του 20%, η ως άνω εγγύηση ορίζεται επί του προϋπολογισμού του έργου μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
β) Για τις τυχόν συμπληρωματικές Συμβάσεις που υπογράφονται στα πλαίσια της αρχικής Σύμβασης, ο
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την υπογραφή, συμπληρωματική εγγύηση, το ποσοστό
της οποίας υπολογίζεται στο ποσό της συμπληρωματικής Σύμβασης και ισούται με το γενικό ποσοστό που
αναφέρεται στην παράγραφο (α), στο οποίο προστίθεται το ήμισυ του ποσοστού που ενδεχομένως
προκύπτει κατά την παράγραφο (ε).
γ) Αν αποφασισθεί από την Εταιρεία μείωση των εργασιών της Σύμβασης, που συνεπάγεται και μείωση του
προς καταβολή Συμβατικού ποσού, η εγγύηση καλής εκτέλεσης του Έργου μειώνεται αναλόγως με τη
μείωση του Συμβατικού ποσού. Η μείωση των εγγυήσεων αποφασίζεται από το Δ.Σ., κατόπιν αιτήσεως του
Αναδόχου.
δ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης του`Εργου περιορίζεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) της αρχικής
εγγύησης, όπως τυχόν συμπληρώθηκε κατόπιν της υπογραφής συμπληρωματικών Συμβάσεων, αμέσως
μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. Το σύνολο της εγγύησης καλής εκτέλεσης της
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Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή του αντικειμένου της
Σύμβασης και ύστερα από την έγκριση του τελικού λογαριασμού.
ε) Ειδικότερα για`Εργα που εφαρμόζεται το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, στη
Διακήρυξη ορίζεται υποχρεωτικά ένα όριο ποσοστού έκπτωσης, πάνω από το οποίο ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να προσκομίζει, επιπλέον της εγγύησης της παραγράφου (α), πρόσθετη εγγύηση καλής
εκτέλεσης ως ακολούθως:
για τις πρώτες δέκα εκατοστιαίες μονάδες έκπτωσης μετά το ως άνω όριο, μισή (0,5) εκατοστιαία μονάδα
εγγύησης για κάθε μονάδα έκπτωσης. Για τις επόμενες δέκα εκατοστιαίες μονάδες έκπτωσης, μία (1)
μονάδα για κάθε μονάδα έκπτωσης. Τέλος, για τις επόμενες μονάδες έκπτωσης, μιάμιση (1,5) μονάδα
εγγύησης για κάθε μονάδα έκπτωσης έως ότου συμπληρωθεί συνολικό ποσοστό εγγύησης τριάντα πέντε
τοις εκατό (35%) του προϋπολογισμού.
Εάν, για λόγους που αφορούν την Εταιρεία, δεν είναι δυνατή η έναρξη των εργασιών μετά την υπογραφή
της Σύμβασης, ο Ανάδοχος, πέραν της, αποζημίωσης του για τις θετικές ζημίες μετά την υποβολή έγγραφης
όχλησης, μπορεί να υποβάλλει αίτηση προς την Εταιρεία για επιστροφή της πρόσθετης εγγύησης της
ανωτέρω παραγράφου. Επί της αιτήσεως αποφασίζει αιτιολογημένα το Δ.Σ., εντός μηνός από την υποβολή
της. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εκ νέου την πρόσθετη εγγύηση, όταν καταστεί δυνατή η
έναρξη των εργασιών στο Έργο και εντός δεκαπέντε (15) ημερών από της εγγράφου σχετικής προσκλήσεως
της Εταιρείας, άλλως κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, εκτός αν έχει κινηθεί η
διαδικασία διάλυσης από τον Ανάδοχο.
Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης και πιστοποίησης εργασιών που ανέρχονται σε ποσοστό τριάντα τοις
εκατό (30%) της αρχικής ή συμπληρωματικής Σύμβασης, επιστρέφεται, με αίτηση του Αναδόχου και
σχετική απόφαση του Δ.Σ., ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της τυχόν πρόσθετης εγγύησης της
παραγράφου (ε). Εν συνεχεία κάθε φορά που αυξάνονται οι εκτελεσθείσες και πιστοποιηθείσες εργασίες
κατά δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες, επιστρέφεται ανάλογο ποσοστό της τυχόν πρόσθετης εγγύησης, ενώ
με την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης του Εργου επιστρέφεται το σύνολο της.
9. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συμπληρώνεται με κρατήσεις που γίνονται σε κάθε πληρωμή προς τον
Ανάδοχο. Οι κρατήσεις ανέρχονται σε 5% για εργασίες και 10% για υλικά του πιστοποιημένου ποσού
σύμφωνα με τους όρους της πληρωμής της Σύμβασης. Οι κρατήσεις μπορεί να αντικατασταθούν
οποτεδήποτε από τον Ανάδοχο, μερικά ή ολικά, με ισόποση εγγυητική επιστολή η οποία επιστρέφεται με
την προσωρινή Παραλαβή.
9.10. Οι Εγγυήσεις των προηγούμενων παραγράφων καταπίπτουν πάντοτε υπέρ της Εταιρείας και
καλύπτουν στο σύνολο τους και χωρίς καμία διάκριση την πλήρη και πιστή εφαρμογή όλων ανεξαιρέτως
των όρων της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και κάθε απαίτηση της Εταιρείας απέναντι στον Ανάδοχο που
προκύπτει από την εκτέλεση ή και εξαιτίας του Έργου. Η κατάπτωση γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση
του Δ.Σ. Η τυχόν υποβολή ενστάσεως κατά της αποφάσεως αυτής δεν αναστέλλει τη διαδικασία είσπραξης
της εγγύησης.
Αρθρο 20
Υποβολή - Παραλαβή Προσφορών
1. Η προθεσμία Παραλαβής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται στη Διακήρυξη,
λαμβάνοντας υπόψη ιδίως, το πολύπλοκο της Σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την
προετοιμασία των προσφορών, με την επιφύλαξη των ελάχιστων προθεσμιών που καθορίζονται στο παρόν
Άρθρο.
2. Στις περιπτώσεις διαγωνισμών με αντικείμενο του οποίου ο προϋπολογισμός υπερβαίνει τα όρια που
θέτουν οι Κοινοτικές Οδηγίες για τη σύναψη δημόσιων Συμβάσεων, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Στις ανοικτές διαδικασίες, η ελάχιστη προθεσμία Παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε 52 ημέρες
από την ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης.
β) Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες μέσω διαπραγματεύσεων με δημοσίευση Προκήρυξης:
i. η ελάχιστη προθεσμία Παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ανέρχεται σε 37 ημέρες από την
ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης
ii. στις κλειστές διαδικασίες, η ελάχιστη προθεσμία Παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε 40 ημέρες
από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης προς τους επιλεγέντες υποψηφίους.
3. Στις περιπτώσεις όπου η Εταιρεία έχει δημοσιεύσει προκαταρκτική Προκήρυξη, η ελάχιστη προθεσμία

958
για την Παραλαβή των προσφορών που αναφέρεται στα σημεία 2(α) και 2(β)ii., μπορεί, κατά γενικό
κανόνα, να περιορίζεται σε 36 ημέρες, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση μικρότερη των 22 ημερών, υπό
την προϋπόθεση ότι η προκαταρκτική Προκήρυξη έχει περιλάβει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται,
εφόσον είναι διαθέσιμες κατά τη δημοσίευση της Προκήρυξης, και η προκαταρκτική Προκήρυξη έχει
αποσταλεί προς δημοσίευση μεταξύ ενός ελάχιστου διαστήματος 52 ημερών έως ενός μέγιστου
διαστήματος 12 μηνών πριν από την ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης διαγωνισμού.
4. Όταν ο προϋπολογισμός του προς ανάθεση αντικειμένου είναι μικρότερος από τα όρια υποχρεωτικής
εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών για τη σύναψη δημόσιων Συμβάσεων, στις ανοικτές διαδικασίες
μπορεί να ορίζεται προθεσμία Παραλαβής η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερών από την
ημερομηνία της Προκήρυξης.
5. Οι ζητούμενες προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση που
ορίζεται στη Διακήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι φροντίζουν για την έγκαιρη αποστολή ή υποβολή της
προσφοράς ή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη Διακήρυξη.
6. Εκπροθέσμως υποβληθείσες προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές, ούτε λαμβάνονται υπόψη και
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές και προσφορές που με
οιονδήποτε τρόπο - εκτός του ειδικού για την οικονομική προσφορά, φακέλου - αποκαλύπτουν στοιχεία της
οικονομικής προσφοράς απορρίπτονται ως απαράδεκτες.Σε περίπτωση διαγωνισμού κλειστής διαδικασίας,
τυχόν υποβληθείσα προσφορά από Επιχείρηση που δεν προσκλήθηκε προς τούτο, επιστρέφεται χωρίς να
αποσφραγισθεί.
7. Προσφορές που περιέρχονται στη Εταιρεία με οποιονδήποτε τρόπο πριν τη καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά φυλάσσονται κατά τρόπο ώστε να διαφυλάσσεται
το απόρρητο τους και παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού, προκειμένου να αποσφραγιστούν την
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης.
8. Οι προσφορές, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη Διακήρυξη, υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο
σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο αναγράφονται τα ακόλουθα:
α. Η λέξη "Προσφορά"
β. Ο αριθμός της Διακήρυξης του διαγωνισμού
γ. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού
δ. Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας). Σε
περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, τα στοιχεία αυτά πρέπει να αναγράφονται για όλα τα μέλη της.
Ο παραπάνω φάκελος περιέχει τρεις επιμέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, ως ακολούθως:
Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση του διαγωνιζόμενου προς τις τυπικές,
χρηματοοικονομικές και τεχνικές απαιτήσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό
Β. Τεχνική Προσφορά, ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου, όπως
αυτά απαιτούνται από τη Διακήρυξη, χωρίς οικονομικά στοιχεία
Γ. Οικονομική Προσφορά, ο οποίος περιέχει το έντυπο οικονομικής προσφοράς δεόντως συμπληρωμένο με
τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου.
Οι ως άνω επιμέρους φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
9. Οι προσφορές υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και σε όσα αντίγραφα καθορίζει η Διακήρυξη. Το
πρωτότυπο υπογράφεται σε όλες τις σελίδες από τον διαγωνιζόμενο.
10. Με την υποβολή προσφοράς, ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους
τους όρους της Διακήρυξης ή της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που επιτρέπεται από τη Διακήρυξη, ο
προσφέρων πρέπει να δηλώσει τα σημεία της Διακήρυξης με τα οποία δεν συμφωνεί και τα αντίστοιχα
σημεία της προσφοράς του, για να αξιολογηθούν.
11. Προσφορά για μέρος του αντικειμένου που προκηρύχθηκε γίνεται δεκτή μόνο εφόσον προβλέπεται
από τη Διακήρυξη.
12. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, ουδεμία διευκρίνιση γίνεται αποδεκτή, όπως επίσης και
ουδεμία τροποποίηση ή απόκρουση όρου ή όρων της Διακήρυξης ή της πρόσκλησης. Διευκρινίσεις δίνονται
από τους συμμετέχοντες μόνο στη περίπτωση που η Εταιρεία έγγραφα τις ζητήσει.
13. Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές, σε περίπτωση δε υποβολής τους,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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Αρθρο 21
Χρόνος Ισχύος Προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη Διακήρυξη ή την
πρόσκληση.
2. Προσφορά που προβλέπει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη Διακήρυξη, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Δ.Σ., πριν από τη λήξη της προσφοράς,
και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από το αρχικά προβλεπόμενο στη Διακήρυξη.
Αρθρο 22
Επιτροπές
1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, για κάθε διαγωνισμό συγκροτείται με
απόφαση του Δ.Σ. Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.
2. Η Επιτροπή Διαγωνισμού είναι αρμόδια για
α) την Παραλαβή των προσφορών, την αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών και την εισήγηση
προς το Δ.Σ. για το αποδεκτό ή μη των δικαιολογητικών και της υποβολής των προσφορών.
Στην περίπτωση διαγωνισμού κλειστής διαδικασίας, η Επιτροπή Διαγωνισμού παραλαμβάνει και αξιολογεί
τις αιτήσεις συμμετοχής και εισηγείται για τους διαγωνιζόμενους που θα κληθούν να υποβάλουν
προσφορά στο β` στάδιο του διαγωνισμού.
β) την αποσφράγιση των φακέλων των τεχνικών και οικονομικών προσφορών και την αξιολόγηση τους και
εισηγείται στο Δ.Σ. για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
3. Η Επιτροπή μπορεί να συνεπικουρείται στο έργο της από τεχνικούς συμβούλους, εμπειρογνώμονες ή/και
ειδικούς στο αντικείμενο του διαγωνισμού.
4. Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατόν να συγκροτούνται δύο (2) Επιτροπές (Διενέργειας Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών) των οποίων τα καθήκοντα αναφέρονται στα εδάφια της παραγράφου 2 του
παρόντος Άρθρου α) και β) αντίστοιχα ή/και να ορίζονται μόνιμες Επιτροπές για ορισμένης κατηγορίας ή
προϋπολογισμού διαγωνισμούς.
Αρθρο 23
Διαδικασία Αποσφράγισης Προσφορών
1. Η κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων, των οικονομικών προσφορών,
καθώς και των τεχνικών, στις περιπτώσεις που αυτές προβλέπονται από τη διαδικασία διαγωνισμού,
γίνεται ταυτόχρονα.
2. Στη περίπτωση μειοδοτικού διαγωνισμού όπου δεν ζητείται η υποβολή τεχνικής προσφοράς, η
Παραλαβή και η εξέταση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού αυθημερόν ή σε
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη Διακήρυξη, σε δημόσια συνεδρίαση, κατά την οποία γίνεται έλεγχος
των δικαιολογητικών συμμετοχής, αποσφράγιση και έλεγχος των οικονομικών προσφορών και η υποβολή
του πρακτικού της Επιτροπής για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών
συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών διενεργείται κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από
τον πρώτο μειοδότη. Η μη υποβολή οποιουδήποτε από τα βασικά δικαιολογητικά συμμετοχής που
προβλέπονται στη Διακήρυξη καθιστά την προσφορά απαράδεκτη. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι
δυνατή την ίδια ημέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών, η διαδικασία συνεχίζεται τις
επόμενες εργάσιμες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα
που ανακοινώνεται στους συμμετέχοντες.
3. Στην περίπτωση διαγωνισμού όπου ζητείται η υποβολή τεχνικής προσφοράς και απαιτείται τεχνική
αξιολόγηση, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών, η Επιτροπή Διαγωνισμού
παραλαμβάνει, αποσφραγίζει και αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές. Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής
αξιολόγησης, η Επιτροπή αποσφραγίζει και αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων των
οποίων οι τεχνικές προσφορές έχουν γίνει αποδεκτές. Οι οικονομικές προσφορές όσων διαγωνιζομένων
απορρίφθηκαν, επιστρέφονται σφραγισμένες σε αυτούς, εφόσον δεν υποβληθούν Ενστάσεις.
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4. Η εφαρμογή της όλης διαδικασίας καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε
στάδιο της αξιολόγησης, η Επιτροπή εισηγείται προς το Δ.Σ. το οποίο αποφαίνεται σχετικά, και με μέριμνα
του, γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους η απόφαση του, καθώς και η ημερομηνία και ώρα διενέργειας
του επόμενου σταδίου.
5. Αν κατά του ανωτέρω πρακτικού δεν υποβληθούν Ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλει το
πρακτικό στο Δ.Σ., προς έγκριση. Αν υποβληθούν Ενστάσεις, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού τις
διαβιβάζει μαζί με το πρακτικό και τη γνώμη της στο Δ.Σ..
6. Μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων το Δ.Σ. αποφασίζει και τελικά εγκρίνει το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού. Στην περίπτωση μειοδοτικού διαγωνισμού, αν η ισχύς της προσφοράς του αναδειχθέντος
μειοδότη έχει λήξει και δεν συμφωνεί στην παράταση ισχύος της προς το σκοπό σύναψης της Σύμβασης, η
Εταιρεία απευθύνεται στο δεύτερο κατά σειρά μειοδότη, εαν η προσφορά του κρίνεται συμφέρουσα, στον
οποίο κατακυρώνει το διαγωνισμό και αν αυτός συμφωνεί στην παράταση και ούτω καθεξής.
7. Η αποσφράγιση των προσφορών σε ανοικτούς διαγωνισμούς γίνεται δημόσια. Στους κλειστούς
διαγωνισμούς γίνεται μόνο παρουσία αυτών που κλήθηκαν και υπέβαλαν προσφορά. Οσοι δικαιούνται να
παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης, λαμβάνουν γνώση για τις τιμές και τα λοιπά στοιχεία
προσφοράς όλων όσων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές.
Αρθρο 24
Αξιολόγηση Προσφορών - Κριτήρια Ανάθεσης
1. Τα κριτήρια για την τελική επιλογή του Αναδόχου και την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι
α) αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή, μεταξύ των διαγωνιζόμενων που καλύπτουν τα ελάχιστα κριτήρια
συμμετοχής σύμφωνα με τη Διακήρυξη.
β) η πλέον συμφέρουσα προσφορά, μεταξύ των διαγωνιζόμενων των οποίων οι προσφορές έχουν γίνει
αποδεκτές.
Στη Διακήρυξη ή στην πρόσκληση καθορίζεται με ποιο από τα παραπάνω κριτήρια θα γίνει η κατακύρωση,
καθώς επίσης οι ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής, οι ελάχιστες απαιτήσεις αποδοχής της προσφοράς και
η βαθμολογία της τεχνικής αξιολόγησης εφόσον απαιτείται από το επιλεγέν σύστημα διαγωνισμού.
2. Η εισήγηση των αρμοδίων οργάνων πρέπει να είναι εμπεριστατωμένη και πλήρως αιτιολογημένη και να
καταλήγει στην κατακύρωση ή μη του διαγωνισμού με ή χωρίς προϋποθέσεις. Η έγκριση κατακύρωσης ή
μη του διαγωνισμού δίδεται από το Δ.Σ., το οποίο για την ανάδειξη Αναδόχου, λαμβάνει υπόψη κάθε
πρόσφορο κατά την κρίση των μελών του τεκμηριωμένο στοιχείο που αναφέρεται στην ικανότητα,
αξιοπιστία και το φόρτο της Αναδόχου Επιχείρησης για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου.
3. Στη περίπτωση που εφαρμόζεται το σύστημα Μελέτη, Κατασκευή ή/ και Προμήθεια για πλήρως
περαιωμένη εργασία ("με το κλειδί στο χέρι"), η αξιολόγηση μπορεί να αφορά μόνο την ικανότητα του
διαγωνιζόμενου και του χρόνου ολοκλήρωσης του αντικειμένου της Σύμβασης. Οι διαγωνιζόμενοι
προσφέρουν κατ` αποκοπή τίμημα για την εκτέλεση του Έργου και κριτήριο κατακύρωσης είναι η
χαμηλότερη τιμή μεταξύ εκείνων που κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτοί.
4. Τα επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών μπορεί ανά περίπτωση να είναι και: ο χρόνος
παράδοσης των προϊόντων/παραδοτέων, εκτέλεσης του Έργου ή παροχής των Υπηρεσιών, η ποιότητα, η
τεχνική αξία και η αποδοτικότητα τους με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, το κόστος
λειτουργίας και συντήρησης, οι παρεχόμενες Εγγυήσεις, τα τεχνικά πλεονεκτήματα και τα λειτουργικά
χαρακτηριστικά του προϊόντος, η τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση μετά την Παραλαβή.
Στην περίπτωση που εκ των ανωτέρω χρησιμοποιούνται για την επιλογή του Αναδόχου για την περίπτωση
διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, αυτά βαθμολογούνται
σύμφωνα με τις παραμέτρους και τις βαρύτητες που αναφέρονται στη Διακήρυξη.
Αρθρο 25
Ενστάσεις
1. Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής
διαγωνιζόμενου, της διαδικασίας και των αποφάσεων της Εταιρείας.
2. Ενστάσεις κατά της Διακήρυξης γίνονται δεκτές μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τις
γενικότερες διατάξεις, εκτός αν στη Διακήρυξη καθορίζεται μεγαλύτερο.
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3. Ενστάσεις κατά της συμμετοχής διαγωνιζόμενου, της διαδικασίας και των αποφάσεων των οργάνων της
Εταιρείας στις διάφορες φάσεις του διαγωνισμού, γίνονται δεκτές εφόσον υποβληθούν από όσους
συμμετέχουν στις σχετικές διαδικασίες και τα επιμέρους στάδια του διαγωνισμού, και εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης του αποτελέσματος της αντίστοιχης φάσης, εκτός
αν ορίζεται διαφορετικό χρονικό διάστημα στη Διακήρυξη.
4. Επί των ενστάσεων αποφασίζει το Δ.Σ. ή το κατ` εξουσιοδότηση από αυτό όργανο της Εταιρείας, το
αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής τους. Αν μέσα στο ως άνω χρονικό
διάστημα των 10 εργασίμων ημερών δεν εκδοθεί Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η ένσταση
θεωρείται απορριφθείσα.
5. Η υποβολή ενστάσεων δεν διακόπτει την εξέλιξη οποιασδήποτε φάσης του διαγωνισμού. Οι αποφάσεις
που λαμβάνονται από την Εταιρεία αρμοδίως καισχετικά με κάθε ένσταση θεωρούνται τελεσίδικες και ως
εκ τούτου δε γίνονται δεκτές και δεν εξετάζονται περαιτέρω τυχόν Ενστάσεις που θα υποβληθούν σχετικά.
Στην περίπτωση ένστασης κατά της κατακυρωτικής απόφασης και μέχρι την έκδοση απόφασης επί αυτής,
αναστέλλεται η διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης.
6. Ολες οι αποφάσεις της Εταιρείας κοινοποιούνται υποχρεωτικά στους ενδιαφερομένους και οι
προθεσμίες άρχονται από την επομένη της ημερομηνίας της κοινοποίησης.
Αρθρο 26
Κατακύρωση - Ακύρωση - Επανάληψη Διαγωνισμού
1. Η κατακύρωση ή ανάθεση της Υπηρεσίας, Μελέτης, Έργου ή Προμήθειας ολοκληρώνεται με την έγκριση
του Δ.Σ. για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και γίνεται έγγραφη ανακοίνωση της προς το συγκεκριμένο
Ανάδοχο. Μετά τον έλεγχο και έγκριση της νομιμότητας διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και σχεδίου
σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο εάν τούτο απαιτείται, ο Ανάδοχος ειδοποιείται για να προσέλθει για
την υπογραφή της Σύμβασης εντός τασσόμενης στην ανακοίνωση προθεσμίας.
2. Η διαδικασία ή και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ακυρώνεται πριν την έκδοση της κατακυρωτικής
απόφασης με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., ενώ και η εκδοθείσα απόφαση κατακύρωσης ανακαλείται
από το ίδιο, πριν τη σύναψη της Σύμβασης, εφόσον συντρέχει έστω και μια από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) Κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού εμφιλοχώρησαν παραβιάσεις των κειμένων διατάξεων ή των όρων
της Διακήρυξης, οι οποίες επηρεάζουν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και δεν μπορούν να
αποκατασταθούν αλλιώς.
β) Όλες οι προσφορές κρίνονται ασύμφορες ή τεχνικά μη αποδεκτές.
γ) Ο συναγωνισμός δεν υπήρξε επαρκής ή υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι οι διαγωνιζόμενοι
συνεννοήθηκαν για να αποφύγουν τον πραγματικό συναγωνισμό.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις α), β) και γ), επαναλαμβάνεται ο διαγωνισμός και, εάν το αποτέλεσμα του δεν
κριθεί πάλι ικανοποιητικό για την Εταιρεία, επακολουθεί νέος διαγωνισμός.
3. Το Δ.Σ. μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση του, αν διαπιστώσει ότι εμφιλοχώρησαν λάθη ή παραλείψεις
κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού, να ακυρώσει με ρικά τη διαδικασία του διαγωνισμού ή να
αναμορφώσει το αποτέλεσμα του, ή να διατάξει την επανάληψη του από το σημείο που συντελέστηκε το
λάθος ή η παράλειψη.
4. Το Δ.Σ. μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να ανακαλέσει τη Διακήρυξη του διαγωνισμού σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, εάν δεν έχει πλέον ενδιαφέρον στην εκτέλεση του αντικείμενου ή
προκειμένου να το δημοπρατήσει πάλι με τροποποίηση των αρχικών όρων. Το Δ.Σ. μπορεί επίσης, με
αιτιολογημένη απόφαση του, να ανακαλέσει τη Διακήρυξη του διαγωνισμού, αν η Σύμβαση δεν έχει
συναφθεί ή έχει καταστεί βέβαιο ότι δεν πρόκειται να συναφθεί μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών
από την ημέρα δημοσίευσης της Διακήρυξης, ή δεκαοκτώ (18) μηνών, στις περιπτώσεις διαγωνισμού
κλειστής διαδικασίας ή με εφαρμογή του συστήματος προσφοράς που περιλαμβάνει Μελέτη, Κατασκευή
ή/και Προμήθεια.
5. Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους 3 και 4, η εταιρεία ενημερώσει
σχετικά τους υποψήφιους διαγωνιζόμενους και τους προσφέροντες για τους λόγους εξαιτίας των οποίων
αποφασίσθηκε να μη συναφθεί η προκηρυχθείσα σύμβαση ή να κινηθεί εκ νέου η διαγωνιστική
διαδικασία.
6. Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της Διακήρυξης στην οποία αναδείχθηκε
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Ανάδοχος βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής. Τα έξοδα
δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου αντικειμένου, καθώς και
τα έξοδα των μη απαραιτήτων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την Εταιρεία και καταβάλλονται από
τις σχετικές πιστώσεις.
7. Οσον αφορά θέματα δημοσιότητας ακολουθούνται τα αναφερόμενα στην Οδηγία 18/2004 όπως αυτή
έχει
ενσωματωθεί
στο
Εθνικό
Δίκαιο
με
το
Π.Δ.
60/2007
Αρθρο 27
Σύναψη Σύμβασης
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης του διαγωνισμού ή ανάθεσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση, που
υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη.
2. Η Σύμβαση εγκρίνεται από τον Δ/ντα Σύμβουλο με ή χωρίς την εξουσιοδότηση του Δ.Σ. ανάλογα με το
ύψος του Συμβατικού τιμήματος και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της Σύμβασης
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη
γ. Το αντικείμενο της Σύμβασης ή/και τις αντίστοιχες ποσότητες
δ. Το τίμημα και τον τρόπο αναπροσαρμογής του, εφόσον αυτή προβλέπεται
ε. Τον τόπο, τον τρόπο και χρόνο παράδοσης των παραδοτέων, προϊόντων ή
υπηρεσιών
στ. Την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές
ζ. Τις Εγγυήσεις (εάν προβλέπονται)
η. Τις ποινικές ρήτρες (εάν προβλέπονται)
θ. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής
ι. Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών
κ. Τη σειρά ισχύος των εγγράφων της Σύμβασης.
3. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος δηλώνει την έδρα της επιχείρησης του και την ακριβή
διεύθυνση της. Κάθε μελλοντική μεταβολή μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της Σύμβασης είναι υποχρεωμένος
να τη δηλώσει έγγραφα στη Δ/νση Έργων της Εταιρείας αμέσως, αλλιώς κάθε κοινοποίηση που γίνεται στη
διεύθυνση που έχει δηλώσει, επιφέρει όλα τα νόμιμα αποτελέσματα της.
4. Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου, εκτός προφανών σφαλμάτων ή παραδρομών.
Αρθρο 28
Εγγυήσεις
1. Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, συμμετοχής και καλής λειτουργίας παρέχονται με Εγγυητικές
Επιστολές σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη και τη Σύμβαση, κατ` εφαρμογήν των όρων του
σχετικού άρθρου του παρόντος Κανονισμού.
2. Οι Εγγυήσεις καταπίπτουν πάντοτε υπέρ της Εταιρείας και καλύπτουν στο σύνολο τους και χωρίς καμία
διάκριση την πλήρη και πιστή εφαρμογή όλων ανεξαιρέτως των όρων της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και
κάθε απαίτηση της Εταιρείας απέναντι στον Ανάδοχο που προκύπτει από την εκτέλεση ή και εξαιτίας του
Έργου. Η κατάπτωση γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.. Η τυχόν υποβολή ένστασης κατά της
απόφασης αυτής δεν αναστέλλει τη διαδικασία είσπραξης της εγγύησης.
Αρθρο 29
Ελεγχος της εκπόνησης των Μελετών και της κατασκευής των Εργων
1. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία της Εταιρείας ενεργεί ότι απαιτείται για την ορθή, έντεχνη και έγκαιρη
υλοποίηση του Συμβατικού αντικειμένου από τους Αναδόχους, ορίζει το κατάλληλο προσωπικό που θα
απασχοληθεί, με ή χωρίς τη συνεργασία τρίτων και ειδικότερα με την επίβλεψη, προσδιορίζει τα
καθήκοντα τους, και παρακολουθεί την υλοποίηση του Συμβατικού αντικειμένου σύμφωνα με τη Σύμβαση
με τον Ανάδοχο.
2. Οι Διευθυντές των αρμόδιων Διευθύνσεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας είναι υπεύθυνοι για
α. την άρτια, έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση των εργασιών των οργανικών μονάδων που ανήκουν
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στη Διεύθυνση τους, καθώς και
β. την αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων ώστε να καλύπτονται οι υποχρεώσεις της
Εταιρείας και οι απαιτήσεις των Έργων.
3. Ο έλεγχος των Μελετών από τις εμπλεκόμενες μελετητικές επιχειρησιακές μονάδες της Εταιρείας που
ανατίθενται σε τρίτους, καθώς και η επίβλεψη της κατασκευής τωνΈργων από τις ομάδες επίβλεψης,
σκοπό έχει τη πιστή εκπλήρωση από τον Ανάδοχο των όρων της Σύμβασης, σύμφωνα με τους κανόνες της
τέχνης και της επιστήμης, ώστε η Μελέτη/το Έργο που θα ολοκληρωθεί να είναι πλήρης, έντεχνη και να
ανταποκρίνεται στο σκοπό για το οποίο προορίζεται. "Ειδικά σε ότι αφορά τα έργα, ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να εξασφαλίσει στην Εταιρεία την απρόσκοπτη άσκηση της επίβλεψης στα εργοτάξια, στα
εργοστάσια που τυχόν κατασκευάζονται τμήματα του Έργου ή εξοπλισμός και γενικά σε όλους τους
χώρους που κρίνεται απαραίτητη η επίβλεψη.
4. Η επίβλεψη των εργασιών κατασκευής του Έργου πραγματοποιείται από την αρμόδια ομάδα επίβλεψης.
Η ομάδα επίβλεψης κατασκευής του Έργου, διευθύνεται από τον Επικεφαλής Εργοταξίου (Εργοταξιάρχη), ο
οποίος αναφέρεται στην αρμόδια Διεύθυνση.
Κύριες αρμοδιότητες της είναι:
α. Η επίβλεψη των εργασιών κατασκευής έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι η κατασκευή ικανοποιεί πλήρως
τις Συμβατικές απαιτήσεις, τις τεχνικές προδιαγραφές και το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου
β. Η διασφάλιση της εκτέλεσης των εργασιών από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τα Συμβατικά σχέδια και
προδιαγραφές,
γ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των διαδικασιών και του Προγράμματος Ποιότητας του Αναδόχου,
δ. Η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του Έργου,
ε. Ο έλεγχος προόδου των εργασιών του Αναδόχου σε σχέση με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και η
εισήγηση εφαρμογής διορθωτικών ενεργειών στην περίπτωση πιθανών καθυστερήσεων
στ. Ο έλεγχος της επάρκειας των πόρων (ανθρώπινο δυναμικό, μηχανήματα και λοιπά μέσα) του Αναδόχου
ζ. Ο έλεγχος της παράδοσης από τον Ανάδοχο των υλικών επιτόπου του έργου
η. Ο έλεγχος των πιστοποιήσεων του Αναδόχου
θ. Ο έλεγχος των αιτημάτων των αλλαγών στη Σύμβαση του Αναδόχου
ι. Η έγκριση του ημερολογίου του Έργου
ια. Η τήρηση του προγράμματος ασφάλειας από τον Ανάδοχο
ιβ. Οι έλεγχοι και δοκιμές ώστε να διασφαλίζεται ότι τα στοιχεία, υλικά και εργασίες ανταποκρίνονται στη
ζητούμενη ποσότητα και ποιότητα
ιγ. Ο έλεγχος των σχεδίων "ως κατασκευασθεί"
ιδ. Η πιστοποίηση της περάτωσης του Έργου με την υποβολή της σχετικής αναφοράς προς τη Διευθύνουσα
Υπηρεσία.
ιε. Η διαχείριση των εγγράφων του εργοταξίου
5. Η άσκηση της επίβλεψης και του ελέγχου από τη Διεύθυνση Έργων της Εταιρείας ως προς την εκτέλεση
της Σύμβασης δεν μειώνει σε καμιά περίπτωση τις ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση
και τον παρόντα Κανονισμό. Ειδικότερα, σε περίπτωση προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την
εφαρμογή της Μελέτης, ο φορέας εκπόνησης της για λογαριασμό της Εταιρείας είναι υποχρεωμένος να
προβαίνει στις τυχόν αναγκαίες συμπληρώσεις, τροποποιήσεις ή αλλαγές.
Αρθρο 30
Υποχρεώσεις Αναδόχου
1. Με την υπογραφή της Σύμβασης από τον Ανάδοχο τεκμαίρεται ότι αυτός έχει πλήρη γνώση του συνόλου
των συνθηκών εκτέλεσης της Σύμβασης και αναλαμβάνει την εκτέλεση αυτής θεωρώντας το Συμβατικό
αντάλλαγμα επαρκές για το συνολικό αντικείμενο αυτής.
2. Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη της καλής και άρτιας εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης.
Ευθύνεται επίσης για κάθε είδους ελάττωμα ή παράλειψη στο αντικείμενο, για οποιαδήποτε φθορά ή
απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημία που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή
ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του, ή σε μη χρήση των κατάλληλων μέσων ή σε οποιαδήποτε
άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας της Εταιρείας ή αν άλλως προβλέπεται στη Σύμβαση.
Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμίας αποζημίωσης από την Εταιρεία ενώ είναι
υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τα ελαττώματα ή τις παραλείψεις που τον βαρύνουν με δικές του
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δαπάνες.
3. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη του κάθε διαπίστωση ελαττώματος ή παράλειψης που
γνωστοποιείται εγγράφως σε αυτόν από την Εταιρεία και να τα επανορθώνει μέσα σε εύλογη προθεσμία
που καθορίζεται από τη Σύμβαση ή τάσσεται κατά περίπτωση από την Εταιρεία, τόσο κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης και μέχρι την Οριστική Παραλαβή, όσο και μετά την Οριστική
Παραλαβή, εφόσον το ελάττωμα ή η παράλειψη εμφανίστηκε ή διαπιστώθηκε κατά το χρόνο εγγύησης ή
ευθύνης του Αναδόχου.
Εμπροθέσμως ασκούμενη ένσταση του Αναδόχου δεν αναστέλλει την υποχρέωση του να συμμορφωθεί
προς τις δοθείσες εντολές της Εταιρείας.
4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί με ακρίβεια τη τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της
Σύμβασης, τη Μελέτη και τα σχέδια κατασκευής του Έργου.
5. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης ή αύξησης τιμών για μεταβολές στο αντικείμενο της Σύμβασης
που έγιναν χωρίς έγγραφη εντολή της Εταιρείας. Σε επείγουσες περιπτώσεις κατά την κατασκευή του
Έργου στο εργοτάξιο, η εντολή μπορεί να δοθεί από τον Επικεφαλής Εργοταξίου προφορικά με σύμφωνη
γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και να καταχωρηθεί στο ημερολόγιο του Έργου, στη συνέχεια δε θα
εκδοθεί η σχετική έγγραφη εντολή.
6. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη Σύμβαση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει το απαιτούμενο
προσωπικό, υλικά, μηχανήματα και οποιαδήποτε άλλα μέσα και βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες
δαπάνες για την ολοκλήρωση του αντικειμένου και για την καλή και έντεχνη εκτέλεση της Σύμβασης.
Επιπλέον, μπορεί να απαιτείται ο ορισμός ειδικού τεχνικού προσωπικού που πρέπει να διαθέτει ο
Ανάδοχος. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα αιτιολογημένα να ζητήσει την απομάκρυνση
προσωπικού του Αναδόχου που κρίνεται ακατάλληλο ή ακόμα και την ενίσχυση του αριθμού των
απασχολούμενων στο Έργο.
7. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση της τήρησης των διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας, των διατάξεων
και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό της Εταιρείας ή στον
οποιονδήποτε τρίτο, και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και πρόκλησης
ζημιάς στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας ή τρίτων, προσκομίζοντας και σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια
εφόσον απαιτείται από τη Σύμβαση. Ειδικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί
με ευθύνη του κάθε σχετική Μελέτη και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα που προβλέπονται από τη
σχετική Νομοθεσία.
8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις Συμβατικές προθεσμίες και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης,
9. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση άλλων Συμβάσεων της Εταιρείας και
να συνεργάζεται με την Εταιρεία για την έγκαιρη επίλυση τυχόν διαφωνιών αυτής με τρίτους που έχουν
σχέση με την ολοκλήρωση του έργου.
10. Για Έργα κατασκευής, με την ολοκλήρωση των εργασιών και πριν την υπογραφή της βεβαίωσης
περαίωσης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατ` ελάχιστον
α) Να παραδώσει τα "ως κατασκευάσθη" (as built) σχέδια (υπό τη μορφή red marked).
β) Να παραδώσει τα εγχειρίδια λειτουργίας και όλο το υλικό που αφορά τον εξοπλισμό, σε περίπτωση που
στο αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνεται η Προμήθεια τέτοιου.
γ) Να παραδώσει τους καταλόγους των ανταλλακτικών.
δ) Να εκτελέσει το πρόγραμμα της εκπαίδευσης επί των νέων εγκαταστάσεων, εφόσον αυτό προβλέπεται
στη Σύμβαση.
ε) Να εκτελέσει τις προβλεπόμενες από τη Σύμβαση δοκιμές και να εκδώσει και να παραδώσει τα
αντίστοιχα πιστοποιητικά.
Καθώς και ό,τι άλλο προβλέπεται στη Σύμβαση
11. Κατά τη φάση κατασκευής από τον Ανάδοχο τηρείται ημερολόγιο`Εργου σε όλο το διάστημα, από την
έναρξη μέχρι την αποπεράτωση του Έργου. Στο ημερολόγιο του Έργου απεικονίζεται η πρόοδος,
αναφέρονται οι συνθήκες που εκτελούνται οι εργασίες, το απασχολούμενο προσωπικό και μηχανήματα,
τυχόν παρατηρήσεις που υπάρχουν καθώς και επιμετρητικά ή απολογιστικά στοιχεία.
12. Σε περίπτωση Αναδόχου Κοινοπραξίας τα μέλη της ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία στο σύνολο
τους, εις αδιαίρετο και εις ολόκληρο για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη Σύμβαση.
Αρθρο 31
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Προθεσμίες - Χρονοδιάγραμμα - Ποινικές Ρήτρες
1. Σε κάθε Σύμβαση της Εταιρείας εκτός από την προθεσμία για την περάτωση του συνόλου της Σύμβασης
(συνολική προθεσμία), μπορεί να ορίζονται και προθεσμίες για την εκτέλεση εργασιών, παράδοση υπό
Προμήθεια ειδών ή κατασκευή ορισμένων τμημάτων του Έργου (τμηματικές προθεσμίες). Όλες οι
προθεσμίες αρχίζουν από την υπογραφή της Σύμβασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε αυτή.
2. Ο Ανάδοχος με βάση τη συνολική και τις τμηματικές προθεσμίες και μέσα στην προθεσμία που
προβλέπεται στη Σύμβαση, συντάσσει και υποβάλλει στην Εταιρεία για έγκριση το χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης του αντικειμένου. Το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου και πάντως ανά
ημερολογιακό μήνα, τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν. Σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες
λειτουργίας, η αρμόδια Διεύθυνση εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από
την υποβολή του εκτός εάν άλλως ορίζεται στη Σύμβαση, με ή χωρίς τροποποιήσεις στις προτάσεις του
Αναδόχου σχετικά με τη σειρά και τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, ανάλογα με τις δυνατότητες
χρονικής κλιμάκωσης των πιστώσεων, μέσα στα όρια των Συμβατικών προθεσμιών.
3. Το χρονοδιάγραμμα αναπροσαρμόζεται και εγκρίνεται όταν μεταβληθούν οι συνθήκες υλοποίησης της
Σύμβασης, δοθεί παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών μετά από έγκριση του Δ.Σ. και σε
κάθε άλλη περίπτωση που το ζητήσει η Εταιρεία εφόσον συντρέχουν αιτιολογημένοι λόγοι.
4. Στη Σύμβαση μπορεί να περιλαμβάνονται ποινικές ρήτρες για τυχόν υπέρβαση της συνολικής
προθεσμίας ή των τμηματικών προθεσμιών εξ υπαιτιότητας του Αναδόχου,
α) μέχρι 1% του Συμβατικού τιμήματος για κάθε πλήρη ημερολογιακή εβδομάδα και μέχρι συνολικού
ποσοστού 10%, για την περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας και
β) μέχρι 5% του Συμβατικού ποσού, για κάθε υπέρβαση τμηματικής προθεσμίας, αθροιστικά δε μέχρι το
10% του όλου Συμβατικού ποσού.
Σε Έργα που ο χρόνος αποπεράτωσης έχει ιδιαίτερη σημασία, στη Σύμβαση μπορεί να καθορίζεται
μεγαλύτερο ποσοστό ποινικής ρήτρας ανά ημερολογιακή εβδομάδα υπέρβασης και μικρότερος χρόνος
ανώτατου ορίου υπέρβασης, τόσο για τη συνολική διάρκεια της Σύμβασης, όσο και για τυχόν τμηματικές
προθεσμίες αποπεράτωσης.
5. Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. ύστερα από πρόταση της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό ή/και από τον τελικό λογαριασμό
ή/και από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. Διευκρινίζεται ότι το σύνολο των ποινικών ρητρών που τυχόν
επιβληθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά το 15 % του Συμβατικού τιμήματος.
6. Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται από το Δ.Σ.:
α) όταν η καθυστέρηση που προκύπτει δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου ή όταν
υπάρχει αύξηση του Συμβατικού αντικειμένου, μετά από έγγραφο σχετικό αίτημα του Αναδόχου που
υποβάλλεται πριν τη λήξη της συγκεκριμένης προθεσμίας, εκτός αν προσδιορίζεται χρονικά διαφορετικά
στη Σύμβαση
β) όταν συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία, η απόδειξη της οποίας αποτελεί υποχρέωση του
Αναδόχου.
Αρθρο 32
Επιμετρήσεις
1. Στα Έργα οι Επιμετρήσεις γίνονται με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου και εγκρίνονται από την
αρμόδια Διεύθυνση για ενσωμάτωση στους λογαριασμούς .
2. Οι ακόλουθες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση του Συμβατικού τιμήματος:
α) Για Συμβάσεις συνολικής τιμής (κατ` αποκοπή τίμημα),
Το οφειλόμενο ποσό καθορίζεται με βάση την ανάλυση της συνολικής Συμβατικής τιμής ή με βάση ανάλυση
εκφραζόμενη σε εκατοστά της Συμβατικής τιμής, τα οποία αντιστοιχούν σε ολοκληρωμένες φάσεις των
εργασιών, σύμφωνα με τη σύμβαση. Όπου τα είδη συνοδεύονται από ποσότητες, αυτές είναι ενδεικτικές
και η τιμή που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος πρέπει να αντιστοιχεί σε ολοκληρωμένο επιμέρους αντικείμενο
και πληρώνεται με την υλοποίηση του.
β) για Συμβάσεις τιμής μονάδας:
i) για τον υπολογισμό του οφειλομένου ποσού εφαρμόζονται οι τιμές μονάδας στις ποσότητες που έχουν
πράγματι εκτελεστεί, για τα αντίστοιχα είδη, σύμφωνα με τη Σύμβαση,
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ii) οι ποσότητες που αναφέρονται στον πίνακα προμετρήσεων είναι οι κατ` εκτίμηση ποσότητες των
εργασιών και δεν θεωρούνται ως οι πραγματικές και ακριβείς ποσότητες των εργασιών που πρέπει να
εκτελεστούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τις Συμβατικές υποχρεώσεις του, η ομάδα επίβλεψης
κατασκευής καθορίζει, έπειτα από επιμέτρηση, τις πραγματικές ποσότητες των εργασιών που εξετέλεσε ο
Ανάδοχος και αυτές πληρώνονται, μετά την έγκριση από την αρμόδια Διεύθυνση.
Αν δεν προβλέπεται άλλως στην Σύμβαση, δεν γίνονται προσθήκες στα είδη του πίνακα προμετρήσεων,
iii) εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη Σύμβαση, οι εργασίες αποτιμώνται σε ακέραιες ποσότητες
Για την επιμέτρηση τμημάτων των εργασιών από την ομάδα επίβλεψης κατασκευής ο Ανάδοχος
ειδοποιείται εγκαίρως για την συμμετοχή του ιδίου ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του. Ο Ανάδοχος
ή ο εκπρόσωπος του βοηθούν την ομάδα επίβλεψης κατασκευής στην επιμέτρηση και παρέχουν όποια
διευκρίνιση τους ζητηθεί. Εάν ο Ανάδοχος ούτε παραστεί, ούτε στείλει αντιπρόσωπο, η επιμέτρηση από
την ομάδα επίβλεψης κατασκευής δεσμεύει τον Ανάδοχο σαν να ήταν παρών.
γ) για Συμβάσεις με απόδοση λογαριασμού,
Το οφειλόμενο ποσό υπολογίζεται με βάση το πραγματικό κόστος αυξημένο με ένα προσυμφωνημένο
ποσοστό για γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος του Αναδόχου. Η Σύμβαση ορίζει τις πληροφορίες και τα
παραστατικά που οφείλει ο Ανάδοχος να επισυνάπτει στις σχετικές πιστοποιήσεις πριν από κάθε πληρωμή.
3. Με κάθε πιστοποίηση ο Ανάδοχος συντάσσει τις Επιμετρήσεις για τις εργασίες που αναφέρονται σε
αυτήν.
Οι Επιμετρήσεις αυτές περιέχουν για κάθε εργασία:
α) Συνοπτική περιγραφή (ένδειξη αντίστοιχου τιμολογίου ή πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδων νέων
εργασιών)
β) Αναλυτικούς υπολογισμούς
γ) Επιμετρητικά σχέδια και διαγράμματα
δ) Πρωτόκολλο Παραλαβής αφανών εργασιών (εφόσον απαιτείται από τη φύση και το είδος των εργασιών)
4. Μέσα σε δύο (2) μήνες από την βεβαιωμένη περάτωση του Εργου και πριν την υπογραφή του
Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην Εταιρεία την
τελική επιμέτρηση που ανακεφαλαιώνει όλες τις Επιμετρήσεις.
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μετά τον έλεγχο της τελικής επιμέτρησης από τα αρμόδια όργανα, τυχόν
διορθώσεις και την έγκριση του Δ.Σ. εφόσον αυτή περιλαμβάνει νέες εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει
προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ, την κοινοποιεί εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της, στον
Ανάδοχο. Σε περίπτωση Συμβάσεων που ο Ανάδοχος προβλέπεται να πληρωθεί με κατ` αποκοπή τίμημα, η
τελική επιμέτρηση είναι η επιβεβαίωση της κατασκευής όλων των επιμέρους εργασιών ποσοτικά, όπως
προβλέπεται στη Σύμβαση.
Αρθρο 33
Λογαριασμοί - Πιστοποιήσεις - Πληρωμές
1. Η καταβολή του Συμβατικού τιμήματος γίνεται σύμφωνα με τη Σύμβαση, είτε με αυτοτελείς εργασίες
ολοκληρωμένες σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, είτε με την πρόοδο των εργασιών σε μηνιαία βάση. Στη
Σύμβαση ορίζονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραστατικά κατά περίπτωση.
2. Η πραγματοποίηση των τμηματικών πληρωμών ή της οριστικής πληρωμής του Συμβατικού τιμήματος και
η εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων από την εκτέλεση της Σύμβασης γίνεται με βάση τους
λογαριασμούς (τιμολόγια ή άλλα νόμιμα παραστατικά) και τις πιστοποιήσεις (υποστηρικτικά έγγραφα που
αποδεικνύουν την ορθότητα του λογαριασμού) του Αναδόχου, μετά την έγκριση τους αρμοδίως.
3. Μετά τη λήξη κάθε μήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που τυχόν ορίζεται στη Σύμβαση για τις τμηματικές
πληρωμές για ολοκληρωμένες ή όχι εργασίες, ο Ανάδοχος εκδίδει τους απαιτούμενους λογαριασμούς των
οφειλομένων σε αυτόν ποσών από εργασίες που εκτελέστηκαν. Εργασίες οι οποίες ποιοτικά δεν είναι
αποδεκτές, δεν περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς.
4. Η ομάδα επίβλεψης κατασκευής ελέγχει λεπτομερώς τα παραστατικά των ενδιάμεσων πληρωμών των
Αναδόχων σύμφωνα με τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί, τα οποία υπογράφονται από την
αρμόδια Διεύθυνση.
5. Εάν πρόκειται για Έργο στο οποίο περιλαμβάνεται Προμήθεια υλικών/ εξοπλισμού, περιλαμβάνεται στο

967
λογαριασμό επίσης η αξία μέχρι ποσοστού 70% των υπό Προμήθεια υλικών που εισκομίσθηκαν στα
εργοτάξια ή σε αποθήκες που δηλώθηκαν και εγκρίθηκαν, είτε βρίσκονται σε θεματοφυλακή. Οι ποσότητες
των υλικών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνουν αυτές που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών του
Έργου. Οι ποσότητες των υλικών περιλαμβάνονται χωριστά στο συνοπτικό πίνακα εργασιών που συνοδεύει
το λογαριασμό στον οποίο αναφέρονται επίσης και οι θέσεις αποθήκευσης των υλικών. Για τα
περιλαμβανόμενα στους λογαριασμούς υλικά, ο Ανάδοχος έχει ακέραιη την ευθύνη μέχρι την ενσωμάτωση
τους και την Παραλαβή του Εργου.
6. Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται αποζημιώσεις κάθε είδους που έχουν εγκριθεί, αντίτιμο
απολογιστικών εργασιών που εκτελέσθηκαν κατόπιν έγκρισης της Εταιρείας και κάθε άλλη δαπάνη που
καταβάλλεται στον Ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Από τους λογαριασμούς αφαιρούνται
όλες οι εκκαθαρισμένες απαιτήσεις της Εταιρείας, όπως συμπληρωματική κράτηση εγγύησης αν για αυτή
δεν έχουν κατατεθεί Εγγυητικές Επιστολές, οπότε γίνεται σχετική μνεία, απόσβεση προκαταβολών,
παρακράτηση αξίας τυχόν χορηγουμένων υλικών, πληρωμές που έγιναν σε βάρος και για λογαριασμό του
Αναδόχου και γενικά κάθε απαίτηση της Εταιρείας που δεν έχει ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο, όπως και
ποινικές ρήτρες.
7. Οι λογαριασμοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικά και για την πληρωμή συνοδεύονται μόνο από
ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των εργασιών που εκτελέσθηκαν από την έναρξη της Σύμβασης τα
παραστατικά στοιχεία των τυχόν απολογιστικών εργασιών και από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν
αποζημιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις της Εταιρείας. Από κάθε
νεότερο λογαριασμό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν με τους προηγούμενους λογαριασμούς.
8. Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση, η οποία τους ελέγχει ή/και τους διορθώνει και
εγκρίνονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή τους. Αν ο
λογαριασμός που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες σε βαθμό που να είναι δυσχερής η
διόρθωση του ή δεν είναι αποδεκτός επιστρέφεται εντός τριάντα (30) ημερών, στον Ανάδοχο για
ανασύνταξη και επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή η οριζόμενη προθεσμία για τον έλεγχο του
λογαριασμού αρχίζει από την επανυποβολή του ανασυνταγμένου λογαριασμού από τον Ανάδοχο.
9. Όλες οι πληρωμές που γίνονται στον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια της Σύμβασης με βάση τις
πιστοποιήσεις, αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι του Συμβατικού ανταλλάγματος που εκκαθαρίζεται
μετά την ολοκλήρωση της Σύμβασης. Κάθε πληρωμή διενεργείται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών
από την έγκριση του λογαριασμού, υπό τον όρο ότι τα απαιτούμενα προς τούτο δικαιολογητικά έχουν
προσκομισθεί εγκαίρως.
Πριν την διενέργεια της προσωρινής Παραλαβής γίνεται εκκαθάριση του Συμβατικού ανταλλάγματος από
τον Ανάδοχο και όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων που έχουν σχέση με την εκτέλεση της Σύμβασης. Για τα
Έργα η εκκαθάριση αυτή γίνεται μέσω του τελικού λογαριασμού. Με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης ο
Ανάδοχος δηλώνει, ότι δεν έχει άλλες απαιτήσεις από την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης
Αρθρο 34
Απολογιστικές εργασίες
Στις περιπτώσεις Συμβάσεων η υλοποίηση των οποίων προβλέπεται με Απολογιστικές εργασίες ισχύουν
μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
1. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να ορίζει τον αριθμό του απαιτούμενου προσωπικού κατά ειδικότητα,
τον αριθμό και το είδος μηχανημάτων ή άλλων μέσων. Μπορεί επίσης να ορίζει το είδος και την ποσότητα
των απαιτουμένων υλικών. Οι αμοιβές του προσωπικού και το κόστος χρήσης μηχανημάτων ορίζονται από
την Σύμβαση.
2. Η παρακολούθηση της δαπάνης και ο απολογισμός της απασχόλησης του προσωπικού, της χρήσης των
υλικών ή άλλων μέσων γίνεται όπως ορίζεται με την Σύμβαση. Στη δαπάνη αυτή προστίθεται το
συμφωνημένο ποσοστό για γενικά έξοδα και το εργολαβικό όφελος του Αναδόχου
3. Για την Παραλαβή των απολογιστικών εργασιών συντάσσεται από τον Ανάδοχο επιμέτρηση και
απολογισμός της δαπάνης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν και στη Σύμβαση.
4. Ο χρόνος εγγύησης και τυχόν υποχρεωτικής συντήρησης και οι υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά τον
χρόνο αυτό, ορίζονται στη Σύμβαση.
5. Σε κάθε περίπτωση εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών τηρείται ειδικό ημερολόγιο ή άλλο νόμιμο
παραστατικό, στο οποίο καταγράφονται καθημερινά το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα, τα
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μηχανήματα ή άλλα μέσα, τα χρησιμοποιηθέντα υλικά, οι εκτελούμενες εργασίες περιγραφικά και κάθε
άλλο στοιχείο για την τεκμηρίωση της ορθολογιστικής διαχείρισης των μέσων, των υλικών και της
αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού. Τα φύλλα του ημερολογίου ή κάθε άλλου νόμιμου παραστατικού
συνοδεύουν τους απολογισμούς των Εργων και τίθενται υπόψη της επιτροπής προσωρινής Παραλαβής.
Αρθρο 35
Τροποποίηση αντικειμένου- Νέες εργασίες
1. Οποιαδήποτε τροποποίηση της Σύμβασης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της ελέγχεται από τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία και αποφασίζεται και εγκρίνεται από το Δ.Σ., εφόσον αυτό προβλέπεται από
Συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
2. Η αρμόδια Διεύθυνση με τα τμήματα της όπως απαιτείται σύμφωνα με την εσωτερική διαδικασία
διαχείρισης αλλαγών των Συμβάσεων και τις διαδικασίες λειτουργίας των τμημάτων/τομέων υποστηρίζει
τη Διευθύνουσα Υπηρεσία στον παραπάνω έλεγχο.
3. Στην περίπτωση τροποποίησης Σύμβασης πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα:
Το βασικό σχέδιο του έργου, που απετέλεσε αντικείμενο του διαγωνισμού με τις προδιαγραφές και τα
χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην προκήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης. Με τον όρο βασικό
σχέδιο νοούνται, τόσο το γενικό περίγραμμα του έργου, όσο και οι όροι που περιλαμβάνονται στα τεύχη
δημοπράτησης (όροι πληρωμής, προαιρέσεις, Υποχρεώσεις Αναδόχου κλπ.). Επίσης οι προδιαγραφές, τα
χαρακτηριστικά του έργου (κυρίως ποιοτικά) δεν μπορούν να διαφοροποιούνται και σε καμία περίπτωση
να υποβαθμίζονται ή να θίγεται η πληρότητα ή λειτουργικότητα του έργου. Στην περίπτωση αφαίρεσης
ομάδας εργασιών ή/και τμήματος του έργου μειώνεται ισόποσα το ύψος της σύμβασης.
Περιορίζεται στο 20% η μείωση του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών. Στην αντίθετη περίπτωση
μειώνεται ισόποσα το ύψος της σύμβασης (πέραν του 20%)
Περιορίζεται στο 20% η αύξηση του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών από την χρήση των επί
έλαττον δαπανών.
Περιορίζεται στο 10% του προϋπολογισμού της αρχικής σύμβασης η μείωση αθροιστικά των
προϋπολογισμών των ομάδων εργασιών
Απαγορεύεται η χρηματοδότηση νέων εργασιών από την χρήση των επί έλαττον δαπανών.
5. Στη Σύμβαση μπορεί να προβλέπεται είτε δικαίωμα προαίρεσης για συγκεκριμένο αντικείμενο (π.χ. κατ`
αποκοπή) ή/και η δυνατότητα διαθέσεως ποσού ύψους έως και 10 % του προϋπολογισμού, για τυχόν νέες
εργασίες που θα προκύψουν στο πλαίσιο της αρχικής Σύμβασης για τη βελτίωση της αρτιότητας και
λειτουργικότητας του έργου ή παραλείψεις, σφάλματα.
6. Ο Ανάδοχος υποβάλλει ειδικό έντυπο αίτησης αλλαγής στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Στο υποβαλλόμενο
έντυπο αίτησης αλλαγής από τον Ανάδοχο αναφέρονται τουλάχιστον ο αύξοντος αριθμός αλλαγής, η
ημερομηνία έκδοσης, ο αριθμός Σύμβασης, τα στοιχεία αντικειμένου, η περιγραφή της εργασίας, η
αιτιολόγηση, οι εκτιμώμενες ποσότητες, η λεπτομερής εκτίμηση του κόστους, η χρονική διάρκεια και η
ενδεχόμενη επίπτωση ή όχι στην ημερομηνία ολοκλήρωσης της Σύμβασης. Εάν η αλλαγή προκαλεί χρονική
επίπτωση στην υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης, θα πρέπει ο Ανάδοχος να υποβάλει, με την
αίτηση αλλαγής, λεπτομερές αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα. Συντάσσεται επίσης από τον Ανάδοχο
συγκριτικός πίνακας που αναφέρει αναλυτικά και κατά τρόπο συγκρίσιμο τις καταβλητέες αμοιβές πριν και
μετά από αυτόν. Για την περίπτωση Προμήθειας υλικών ο Ανάδοχος υποβάλλει μεταξύ άλλων αναλυτική
προσφορά με περιγραφή, ποσότητες και την απαιτούμενη δαπάνη.
7. Αν στο συγκριτικό πίνακα περιλαμβάνονται και εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν τιμές μονάδας, ο
συγκριτικός πίνακας συνοδεύεται από πρωτόκολλο που κανονίζει τις τιμές για τις εργασίες αυτές. Αν
υπάρχουν παρεμφερείς εργασίες στη Σύμβαση, οι νέες τιμές συντάσσονται μόνο για τα επιπλέον ή επί
έλαττον στοιχεία κόστους.
8. Σε περίπτωση κατασκευής Έργου, για τον καθορισμό νέων τιμών μονάδας εργασιών που δεν
προβλέπονται στη Σύμβαση λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά τα εξής τα οποία αναφέρονται σε
ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) αντί του ως άνω συγκριτικού πίνακα:
α) Ανάλυση Συμβατικού Τιμήματος (χρησιμοποιείται αν η αλλαγή αφορά εργασία ίδια ποσοτικά και
ποιοτικά με την περιγραφόμενη στην ανάλυση).
β) Αναλογικά με βάσει τις τιμές ανάλυσης του Συμβατικού τιμήματος (αφορά εργασίες που
διαφοροποιούνται μόνο ποσοτικά από τις εργασίες της ανάλυσης)
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γ) Αναλυτικό τιμολόγιο εργασιών, το οποίο περιλαμβάνει και απολογιστικές τιμές για προσωπικό και
μηχανήματα για αλλαγές, όπως αυτό περιλαμβάνεται στη Σύμβαση και έχει υποβληθεί από τον Ανάδοχο με
την προσφορά του.
δ) Ενιαία τιμολόγια ΥΠΕΧΩΔΕ (ΑΤΟΕ, ΑΤΕΟ, ΑΤΥΕ, ΑΤΗΕ ΑΤΕΠ κλπ.), όπως αυτά ισχύουν κατά την
ημερομηνία της αίτησης αλλαγής, με εφαρμογής της έκπτωσης που προβλέπεται στη Σύμβαση ή με
συνδυασμό αυτών για τη δημιουργία νέου άρθρου.
ε) Τιμές κόστους όπως προκύπτουν από έρευνα αγοράς και τα σχετικά νόμιμα παραστατικά.
Με βάση τα ανωτέρω συνάπτεται Συμπληρωματική Σύμβαση κατόπιν διαπραγματεύσεων σύμφωνα με το
Άρθρο 8 παράγραφος 1.1.2.2 δ).
9. Ο συγκριτικός και ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα κανονισμού τιμών μονάδας νέων
εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τον Ανάδοχοκαι ελέγχονται από τα αρμόδια
τμήματα/τομείς. Μετά την έγκριση τους από το Δ.Σ. της Εταιρείας, ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες.
Αρθρο 36
Παραλαβή
1. Η Παραλαβή των παραδοτέων που προέρχονται από την εκπόνηση Μελέτης ή την παροχή Υπηρεσιών
σύμφωνα με τη σχετική Σύμβαση γίνεται με ευθύνη της αρμόδιας Διεύθυνσης της Εταιρείας
2. Η Παραλαβή Έργου ή Προμήθειας πραγματοποιείται από επιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται για το
σκοπό αυτό, με απόφαση του Δ.Σ. και αποτελείται από τρία (3) ή πέντε (5) άτομα.
3. Κατά τη Παραλαβή διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και δύναται να παρίσταται ο Ανάδοχος.
4. Σε κάθε Παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο Παραλαβής από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας ή την
επιτροπή, το οποίο κοινοποιείται στον Ανάδοχο. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει τις παρεκκλίσεις του
παραδοτέου ή του Έργου από τους όρους της Σύμβασης, τους λόγους τυχόν απόρριψης του και
γνωμάτευση περί της χρηστικότητας και καταλληλότητας του.
5. Ο Συμβατικός χρόνος Παραλαβής δύναται να παρατείνεται μετά από σχετικό αίτημα του Αναδόχου πριν
από τη λήξη του και μετά από έγκριση από το Δ.Σ., που ορίζει και τον νέο χρόνο Παραλαβής.
Η Εταιρεία δύναται μονομερώς να μεταθέσει το χρόνο Παραλαβής σε περίπτωση σοβαρών λόγων που
συνιστούν αντικειμενική δυσκολία εμπρόθεσμης Παραλαβής ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που
συνιστούν ανωτέρα βία.
6. Η Παραλαβή των παραδοτέων που αφορούν Συμβάσεις Μελετών γίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση
της Εταιρείας με την υποστήριξη των αρμόδιων οργάνων σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες της
Εταιρείας και η έγκριση τους δίνεται από το Δ.Σ.. Με την εγκριτική απόφαση πιστοποιείται η τήρηση όλων
των προδιαγραφών, κανονισμών και τεχνικών οδηγιών που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης αυτής και
βεβαιώνεται η ποιοτική και ποσοτική επάρκειας και η συμμόρφωση του Αναδόχου προς τις Συμβατικές εν
γένει υποχρεώσεις του.
Κατ` αναλογία, τα ανωτέρω ισχύουν και για την Παραλαβή των παραδοτέων παροχής Υπηρεσιών.
7. Για την Παραλαβή των υλικών/εξοπλισμού διενεργείται ποιοτική και ποσοτική Παραλαβή.
Κατά την ποιοτική Παραλαβή, διαπιστώνεται ότι το παραλαμβανόμενο υλικό πληροί τις προδιαγραφόμενες
στη Σύμβαση τεχνικές απαιτήσεις και γενικά ότι είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους κανόνες του
ειδικού κλάδου. Ο έλεγχος μπορεί να είναι οπτικός ή να περιλαμβάνει μετρήσεις, αναλύσεις και άλλους
εργαστηριακούς ελέγχους που τυχόν καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές.
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της μεταφοράς του υλικού, μέχρι τις αποθήκες της
εταιρείας, τότε κατά την άφιξη του υλικού στο σημείο προορισμού γίνεται έλεγχος για τυχόν βλάβη ή άλλη
φθορά κατά την μεταφορά του.
Η κατ` αρχήν αποδοχή του υλικού από την Εταιρεία, έστω και μετά από έλεγχο, δεν απαλλάσσει τον
Ανάδοχο από την υποχρέωση παράδοσης του υλικού σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Η επιτροπή
Παραλαβής είναι υπεύθυνη για την ποιοτική Παραλαβή και την παρακολούθηση της διαδικασίας του
ελέγχου.
Κατά την ποσοτική Παραλαβή, η επιτροπή Παραλαβής ελέγχει εάν οι παραληφθέντες ποσότητες των
υλικών είναι σύμφωνες με τις αναγραφόμενες στη Σύμβαση.
8. Για την Παραλαβή των Έργων έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα:
α) Για την προσωρινή Παραλαβή, η επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τη τελική επιμέτρηση για το Έργο με
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γενικές ή δειγματοληπτικές Επιμετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής
επιμέτρησης, όπως τυχόν διορθώνονται από τους ελέγχους που γίνονται, αιτιολογεί τις τυχόν
τροποποιήσεις στις ποσότητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις της για εργασίες που τυχόν έχουν
εκτελεστεί με υπέρβαση των εγκεκριμένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων.
Επίσης, ελέγχει την ποιότητα των εργασιών και αναγράφει στο πρωτόκολλο τις παρατηρήσεις της ιδίως για
τις εργασίες που κρίνονται απορριπτέες ή ελαττωματικές, που πρέπει να αποκατασταθούν ή μπορούν να
παραληφθούν με ή χωρίς μείωση του Συμβατικού τιμήματος.
Η προσωρινή Παραλαβή Έργου πραγματοποιείται εντός έξι (6) μηνών από την βεβαιωμένη περάτωση του
Έργου και εφόσον έχει υποβληθεί από τον Ανάδοχο η τελική επιμέτρηση του Έργου και σχετική αίτηση του,
εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται στη Σύμβαση.
Η προσωρινή Παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από το Δ.Σ., το οποίο μπορεί να
αναβάλλει την έγκριση αυτού μέχρι να αποκατασταθούν από τον Ανάδοχο ελαττώματα που
διαπιστώθηκαν κατά την Προσωρινή Παραλαβή. Η έγκριση γίνεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την πλήρη
αποκατάσταση.
Αν η τελική επιμέτρηση ή η αίτηση υποβληθεί από τον Ανάδοχο μετά την παρέλευση διμήνου από τη
βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών, η πιο πάνω αναφερόμενη προθεσμία για τη διενέργεια της
Παραλαβής αρχίζει από την υποβολή της τελικής επιμέτρησης ή της αίτησης για την Παραλαβή.
Τα παραπάνω έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις περιπτώσεις Παραλαβής τμημάτων Έργων που
περατώθηκαν και μπορεί να έχουν αυτοτελή χρήση, όπου αυτό προβλέπεται από τη Σύμβαση, καθώς
επίσης και σε όλες τις περιπτώσεις λύσης της Σύμβασης.
β) Η οριστική Παραλαβή διενεργείται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήξη του χρόνου εγγύησης. Αν η
προσωρινή Παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί μέχρι την οριστική Παραλαβή διενεργείται ταυτόχρονα
προσωρινή και οριστική Παραλαβή.
γ) Για να παραδοθεί σε χρήση το Έργο ή αυτοτελή τμήματα του, απαιτείται η διενέργεια Παραλαβής προς
χρήση. Το σχετικό πρωτόκολλο αναφέρει το Έργο ή τα τμήματα που παραδίνονται για χρήση και συνοπτική
περιγραφή της κατάστασης των εργασιών.
Αν από τη Σύμβαση προβλέπεται η εκτέλεση των εργασιών παράλληλα προς τη χρήση του Έργου, δεν
απαιτείται η διενέργεια Παραλαβής προς χρήση.
Η Παραλαβή προς χρήση δεν αναπληρώνει την προσωρινή και οριστική Παραλαβή του Έργου αλλά δύναται
να συνδυασθεί με αυτές.
Οταν στη Σύμβαση περιλαμβάνεται η υποχρέωση του Αναδόχου για εκπαίδευση του προσωπικού του
φορέα λειτουργίας, ιδίως για Έργα που περιλαμβάνουν εξοπλισμό, η Παραλαβή προς χρήση διενεργείται
μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.
δ) Οι εργασίες που εκτελούνται με αυτεπιστασία από την Εταιρεία, παραλαμβάνονται με βάση επιμέτρηση
κατά το εφικτό των εργασιών και απολογισμό της σχετικής δαπάνης.
Αρθρο 37
Επίλυση Διαφορών
1. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από την εκτέλεση και ερμηνεία της Σύμβασης μεταξύ Εταιρείας και
Αναδόχου, καθώς και από κάθε άλλη πράξη οργάνου της Εταιρείας ή συμβαλλόμενου με αυτή και σε σχέση
με συγκεκριμένη Σύμβαση ανάθεσης Έργου, Υπηρεσίας, Μελέτης ή Προμήθειας επιλύονται πρώτα φιλικά,
εξώδικα και αν όχι δικαστικά.
2. Εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο, αποκλειστικά δε αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα
καθ` ύλη αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας, εκτός εάν ρητά έχει ορισθεί ή συμφωνηθεί διαφορετικά στη
Διακήρυξη ή τη Σύμβαση.
3. Ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να συμφωνηθεί διαιτητική επίλυση διαφοράς που ανακύπτει κατά
την εκτέλεση της Σύμβασης, αντί της προσφυγής στα δικαστήρια, εφόσον αυτό προβλέπεται στη Σύμβαση.
Αρθρο 38
Εκπτωση Αναδόχου
1. Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις Συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές
εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που του δίνονται σύμφωνα με τη Σύμβαση ή τον παρόντα
Κανονισμό, κηρύσσεται έκπτωτος.
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2. Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του Αναδόχου, αν συντρέχει μία από τις παρακάτω
περιπτώσεις:
α) Καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του μηνός από της υπογραφής της Σύμβασης:
i. την έναρξη των εργασιών
ii. την υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση.
β) Υπερβεί με υπαιτιότητα του, κατά το ελάχιστο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στη Σύμβαση, έστω και
μία αποκλειστική προθεσμία ή τη συνολική προθεσμία του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Κατ`
εξαίρεση, αν η εκτέλεση των εργασιών καθυστερεί, αλλά ο Ανάδοχος έχει ήδη εκτελέσει εργασίες που
αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του Συμβατικού αντικειμένου, όπως έχει
διαμορφωθεί με τις τυχόν υπογραφείσες συμπληρωματικές Συμβάσεις, είναι δυνατή η χορήγηση
παράτασης των προθεσμιών έστω κι αν η καθυστέρηση των εργασιών οφείλεται σε υπαιτιότητα του. Η
παράταση χορηγείται στην περίπτωση αυτή χωρίς αναθεώρηση τιμών και με επιβολή των προβλεπόμενων
στη Σύμβαση ποινικών ρητρών.
γ) Οι εργασίες του είναι κατά σύστημα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις
προδιαγραφές.
δ) Παρεκκλίνει επανειλημμένα από τα εγκεκριμένα σχέδια και προδιαγραφές ή παραλείπει συστηματικά
την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων ή προστασίας του περιβάλλοντος. Για να κινηθεί η
διαδικασία έκπτωσης στην περίπτωση αυτή απαιτείται η κοινοποίηση δύο (2) τουλάχιστον σχετικών
εγγράφων προειδοποιήσεων της Εταιρείας προς τον Ανάδοχο.
3. Η περίπτωση (β) της ανωτέρω παραγράφου εφαρμόζεται αναλογικά και στην περίπτωση παραβίασης
των ενδεικτικών προθεσμιών της παρούσας παραγράφου. Για την εφαρμογή της καθορίζονται
υποχρεωτικά στη Σύμβαση και κατά την περίοδο έναρξης των εργασιών εκτέλεσης, ενδεικτικές τμηματικές
προθεσμίες ανά ένα ή το πολύ δύο μήνες ανάλογα με τις συνθήκες εκτέλεσης του αντικειμένου της
Σύμβασης. Οι ως άνω υποχρεωτικές ενδεικτικές προθεσμίες τίθενται για το διάστημα από την υπογραφή
της Σύμβασης μέχρι το πέρας του ενός τετάρτου (1/4) της αρχικής Συμβατικής προθεσμίας περαίωσης. Το
χρονικό αυτό διάστημα δεν μπορεί να είναι μικρότερο από έξι (6) μήνες.
4. Αν υφίσταται λόγος έκπτωσης, κοινοποιείται στον Ανάδοχο ειδική πρόσκληση της Εταιρείας, η οποία
περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελέσει ο Ανάδοχος μέσα
στην τασσόμενη προθεσμία. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη, ήτοι ανάλογη του χρόνου
που απαιτείται κατά την κοινή αντίληψη για την εκτέλεση των εργασιών ή των ενεργειών. Δεν μπορεί
πάντως να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες, ούτε και μεγαλύτερη από τριάντα (30) ημέρες.
Όταν ζητείται η λήψη μέτρων για την αποτροπή επείγοντος κινδύνου, η προθεσμία που τάσσεται μπορεί να
είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών.
5. Παρά την κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης και τις προθεσμίες που τάσσει για την εκτέλεση
συγκεκριμένων εργασιών ή ενεργειών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις εκ της Συμβάσεως
υποχρεώσεις του για την εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών ή μέρους αυτών και υφίσταται τις νόμιμες
συνέπειες από την τυχόν υπέρβαση των Συμβατικών προθεσμιών.
6. Αν η προθεσμία που τέθηκε με την ειδική πρόσκληση παρήλθε χωρίς ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί με το
περιεχόμενο της, κηρύσσεται έκπτωτος αμέσως και πάντως πριν την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών
από την πάροδο της προθεσμίας, με απόφαση του Δ.Σ.. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι εργασίες και
ενέργειες που τυχόν εκτέλεσε ο Ανάδοχος σε συμμόρφωση προς την ειδική πρόσκληση και αιτιολογείται η
έκπτωση με αναφορά στις εργασίες που δεν εκτέλεσε και ενέργειες που δεν συμμορφώθηκε.
7. Αν κατά της απόφασης έκπτωσης δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα ένσταση ή αν απορριφθεί η ένσταση από το
Δ.Σ. η έκπτωση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα ένσταση, αναστέλλονται οι συνέπειες της
έκπτωσης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί και ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες. Η
απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται από το Δ.Σ. και κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) μηνών από
την κατάθεση της. Η τυχόν αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης αιτιολογείται, μεταξύ δε των λόγων
αποδοχής μπορεί να περιλαμβάνεται και η καταφανής βελτίωση του ρυθμού ή της ποιότητας των
εκτελούμενων εργασιών, ώστε να πιθανολογείται βάσιμα η έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της Σύμβασης.
Αν η ανωτέρω δίμηνη προθεσμία παρέλθει άπρακτη ο Ανάδοχος υποχρεούται να διακόψει τις εργασίες,
έως ότου εκδοθεί ρητή απόφαση του Δ.Σ. επί της ένστασης του. Για το χρόνο διάρκειας της διακοπής
δικαιούται ισόποση παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση (εάν προβλέπεται αναθεώρηση στην αρχική
Σύμβαση), εφόσον η ένσταση του γίνει τελικά αποδεκτή, ενώ η διακοπή των εργασιών δεν αποτελεί λόγο
για τη διάλυση της Σύμβασης. Ουδεμία εργασία εκτελούμενη μετά την ημέρα της κατά τα άνω
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υποχρεωτικής διακοπής των εργασιών και μέχρι της τυχόν θετικής για τον Ανάδοχο αποφάσεως
πιστοποιείται για πληρωμή.
8. Αν μετά την κήρυξη της έκπτωσης και πριν την οριστικοποίηση της ο Ανάδοχος εξακολουθεί να
παραμελεί τις υποχρεώσεις του, η Εταιρεία μπορεί να επέμβει για την αποτροπή ενδεχόμενων κινδύνων
για το Έργο και εκτελεί τις απαιτούμενες προς τούτο εργασίες σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου.
Επίσης εκτελεί τις απαραίτητες κατεπείγουσες εργασίες μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης και μέχρι
τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης των υπολειπόμενων εργασιών. Η εκτέλεση των εργασιών της
παραγράφου αυτής γίνεται με απευθείας ανάθεση σε άλλη Επιχείρηση ή με Διαγωνισμό μεταξύ
περιορισμένου αριθμού Επιχειρήσεων ή με διαπραγματεύσεις ή με αυτεπιστασία.
9. Αν η έκπτωση καταστεί οριστική, ο Ανάδοχος αποξενώνεται και αποβάλλεται αμέσως και η Σύμβαση
εκκαθαρίζεται το συντομότερο δυνατό.
Κατ` εξαίρεση, μπορεί να επιτραπεί στον έκπτωτο Ανάδοχο να συμπληρώσει ημιτελείς εργασίες, ώστε να
καταστεί δυνατή η επιμέτρηση τους ή να εκτελέσει εργασίες προς άρση ή αποτροπή κινδύνων.
10. Κατά του οριστικά έκπτωτου Αναδόχου επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες, τις οποίες
υποχρεούται να υλοποιήσει η Εταιρεία εντός μηνός από την οριστικοποίηση της έκπτωσης:
α) Καθίσταται άμεσα απαιτητό το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής προσαυξημένο με τους νόμιμους
τόκους και εισπράττεται από την Εταιρεία με κατάπτωση ανάλογου ποσού της αντίστοιχης εγγύησης.
β) Καταπίπτει υπέρ της Εταιρείας, ως ειδική ποινική ρήτρα, το σύνολο των εγγυήσεων για την καλή
εκτέλεση του Έργου.
γ) Επιβάλλεται το σύνολο των ποινικών ρητρών που προβλέπονται για την υπέρβαση της συνολικής
προθεσμίας περαίωσης του Έργου και για τις τμηματικές προθεσμίες. Οι ποινικές ρήτρες περιλαμβάνονται
στον εκκαθαριστικό λογαριασμό του έκπτωτου Αναδόχου.
11. Για την εκκαθάριση του αντικειμένου της Σύμβασης καλείται ο έκπτωτος Ανάδοχος να υποβάλει μέσα
σε έναν (1) μήνα την επιμέτρηση των εργασιών που έχει εκτελέσει. Αν αμελήσει την υποχρέωση του αυτή,
η Εταιρεία προβαίνει η ίδια ή αναθέτει σε τρίτο τη σύνταξη της επιμέτρησης, καλώντας τον έκπτωτο
Ανάδοχο να παραστεί. Η επιμέτρηση ελέγχεται και εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας εντός
μηνός από της υποβολής της και κοινοποιείται στον έκπτωτο Ανάδοχο, ο οποίος μπορεί να υποβάλλει
ένσταση εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Το ίδιο ισχύει αναλογικά και αν η επιμέτρηση συνταχθεί με
επιμέλεια της Εταιρείας.
Επί της ένστασης αποφαίνεται το Δ.Σ. εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν η επιμέτρηση ανατεθεί
προς σύνταξη σε τρίτο, η σχετική δαπάνη καταβάλλεται από τις πιστώσεις του Έργου και περιλαμβάνεται
στον εκκαθαριστικό λογαριασμό. Η επιμέτρηση περιλαμβάνει μόνο ολοκληρωμένες εργασίες. Κατ`
εξαίρεση ημιτελείς εργασίες ή/και εισκομισθέντα στο εργοτάξιο υλικά περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση,
αν κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου είναι χρήσιμα για την Εταιρεία, εν όψει της προοπτικής
συνέχισης του.
12. Στον εκκαθαριστικό λογαριασμό περιλαμβάνεται το επιβαλλόμενο σύνολο των ποινικών ρητρών και
κάθε άλλη εκκαθαρισμένη απαίτηση κατά του έκπτωτου Αναδόχου. Αν ο εκκαθαριστικός λογαριασμός
είναι αρνητικός, η διαφορά εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την είσπραξη των
απαιτήσεων της Εταιρείας. Αν κατά την Παραλαβή των εργασιών, που διενεργείται ταυτόχρονα ως
προσωρινή και οριστική, προκύψουν διαφορές στα ποσά του εκκαθαριστικού λογαριασμού, συντάσσεται
νέος τελικός λογαριασμός, αλλιώς ο εκκαθαριστικός λογαριασμός ισχύει ως τελικός.
13. Εάν μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης, η Εταιρεία αποφασίσει την ολοκλήρωση του έργου
δύναται να προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά κατάταξης του διαγωνισμού, στον οποίο αναδείχθηκε ο
έκπτωτος Ανάδοχος και του προτείνει να αναλάβει αυτός την ολοκλήρωση του έργου, μετά από
διαπραγμάτευση και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό. Η Σύμβαση εκτέλεσης
συνάπτεται εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει στην
Εταιρεία έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως
απόρριψη της πρότασης. Αν ο ανωτέρω δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης Σύμβασης, η Εταιρεία προσκαλεί
τον επόμενο κατά σειρά κατάταξης ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και αυτός
απορρίψει την πρόταση, η Εταιρεία για την ανάδειξη αναδόχου προσφεύγει κατά την κρίση της είτε σε
διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας είτε μέσω διαπραγματεύσεων, εφόσον συμφέρει.
Η διαδικασία ανάθεσης της προηγούμενης παραγράφου τηρείται, επιφυλασσομένων σε κάθε περίπτωση
των διατάξεων της Κοινοτικής Νομοθεσίας, αν το κόστος των υπολειπόμενων για την ολοκλήρωση των
εργασιών υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον όριο εφαρμογής της.
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Αρθρο 39
Αναστολή - Λύση Σύμβασης
1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της Σύμβασης και
το δικαίωμα να καταγγείλει αυτή οποτεδήποτε, μετά από απόφαση του Δ.Σ., με έγγραφη γνωστοποίηση
προς τον Ανάδοχο, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή ή τη λύση της,
την ημερομηνία έναρξης αυτής και την πιθανολογούμενη διάρκεια της, εάν πρόκειται για αναστολή.
2. Μετά την κοινοποίηση της απόφασης της Εταιρείας για διακοπή ή λύση, ο Ανάδοχος υποβάλλει έγγραφα
αίτηση του για την αποζημίωση που αξιώνει. Με απόφαση του Δ.Σ. συγκροτείται επιτροπή που ερευνά το
βάσιμο των απαιτήσεων του Αναδόχου και τον υπολογισμό του ύψους της αποζημίωσης που δικαιούται.
3. Η λύση της Σύμβασης και η σχετική αποζημίωση εγκρίνονται με απόφαση του Δ.Σ.4. Σε όλες τις
περιπτώσεις που διαλύεται η Σύμβαση με υπαιτιότητα της Εταιρείας, η αποζημίωση που καταβάλλεται
στον Ανάδοχο περιλαμβάνει, εκτός από την αξία των εργασιών που έχουν εκτελεστεί, και την αξία των υπό
Προμήθεια ειδών που έχουν προσκομισθεί ή βρίσκονται στο στάδιο παραγωγής ή Προμήθειας, εφόσον
είχε δοθεί εντολή να προσκομισθούν ή επιβάλετο η παραγωγή ή η Προμήθεια από το χρονοδιάγραμμα των
εργασιών σε συνδυασμό με τις τυχόν ειδικές συνθήκες της Σύμβασης, που επιβάλλουν την προσκόμιση,
την παραγωγή ή την Προμήθεια υλικών.
5. Σε περίπτωση θανάτου, περιορισμού κατά οιονδήποτε τρόπο της δικαιοπρακτικής ικανότητας ή
πτώχευσης του Αναδόχου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, καθώς και σε περίπτωση λύσης,
πτώχευσης ή θέσης σε αναγκαστική διαχείριση του Αναδόχου, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, η
Σύμβαση λύνεται αυτοδικαίως από της επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων.
6. Στην περίπτωση που ένα εκ των παραπάνω γεγονότων επέλθει στο πρόσωπο, (φυσικού ή νομικού), ενός
εκ των μελών του Αναδόχου, τότε εάν οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις μπορούν να
εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει,
άλλως η Σύμβαση λύνεται αυτοδικαίως.
Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στο Δ.Σ.
Αρθρο 40
Εφαρμοστέο Δίκαιο
1. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού για την ανάθεση εκπόνησης Μελετών,
κατασκευής Έργων, παροχής Υπηρεσιών, υλοποίησης Προμηθειών και εργασιών γίνεται με την επιφύλαξη
της τήρησης των διατάξεων των σχετικών με τη σύναψη δημόσιων Συμβάσεων, Κοινοτικών Οδηγιών.
2. Ο παρών Κανονισμός είναι σύμφωνος με τις γενικότερες αρχές του κοινοτικού δικαίου περί μη νόθευσης
του ελεύθερου ανταγωνισμού, διαφάνειας και παροχής ίσων ευκαιριών σε όλους τους διαγωνιζόμενους.
3. Σε περίπτωση που ένα ζήτημα δε ρυθμίζεται ειδικά από τον παρόντα Κανονισμό, εφαρμόζονται
συμπληρωματικά τα αναφερόμενα στην ισχύουσα Νομοθεσία.
Αρθρο 41
Παροχή υπηρεσιών με μορφή Σύμπραξης Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα
Η Εταιρεία δύναται να υλοποιεί ή και να συμμετέχει σε έργα και υπηρεσίες του Τομέα Υγείας - Πρόνοιας
που εκτελούνται με μορφή Σύμπραξης Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσία, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που της εκχωρούνται από τις εποπτεύουσες αρχές και
εξειδικεύονται με σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ.
Αρθρο 42
Τελικές διατάξεις
Οι διατάξεις που αφορούν στην παρακολούθηση συμβάσεων εφαρμόζονται και για τις εν εξελίξει
συμβάσεις, εφόσον δεν τροποποιούν όρους αυτών.
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(6) της απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 18362/2010 (Β 662)
«Κανονισμός ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για τη σύναψη συμβάσεων της "ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Α.Ε.»,το κείμενο της οποίας είχε ως εξής:
«ΥΑ 18362 ΦΕΚ Β 662/ 2010): Κανονισμός ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για τη σύναψη
συμβάσεων της "ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε."
(ΦΕΚ Β 662/17.5.2010)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1. Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού αποτελεί ο καθορισμός των διαδικασιών για την ανάθεση
προμήθειας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, καθώς και του νομικού καθεστώτος σύναψης και
εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων από την ανώνυμη εταιρεία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
2. Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπάγονται οι συμβάσεις προμήθειας προϊόντων και παροχής
υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία γ, δ της Οδηγίας 2004/18/ΕΕ
της 31.03.2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και όπως προσαρμόστηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το
Π.Δ. 60/ 2007, όπως ισχύει.
3. Από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εξαιρούνται:
α) οι συμβάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 9 έως και 15 και στα άρθρα 16 και 17 του Π.Δ. 60/2007, με
την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα αυτά.
β) οι συμβάσεις παροχής νομικών υπηρεσιών προϋπολογισμού κατώτερου του ποσού που καθορίζεται
στο σημείο β` της παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 60/2007, όπως εκάστοτε ισχύει,
γ) οι συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών που εμπίπτουν το πεδίο
εφαρμογής του Ν.3316/2005, όπως ισχύει, οι οποίες εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού.
Άρθρο 2 ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. Αρμόδιο όργανο για την διενέργεια προμηθειών προϊόντων και την ανάθεση παροχής υπηρεσιών είναι
το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας το οποίο αποφασίζει είτε το ίδιο είτε τα πρόσωπα στα οποία έχει
εκχωρήσει αρμοδιότητες του.
2. Τα αρμόδια όργανα αποφασίζουν για την εφαρμοζόμενη διαδικασία καθώς και για τα κριτήρια
ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Επίσης, εγκρίνουν τα συμβατικά τεύχη
(Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές), την περίληψη Προκήρυξης που
αποστέλλεται προς δημοσίευση και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχονται από την εταιρεία
προς τους ενδιαφερόμενους. Υπεύθυνο για τη διεξαγωγή των διαδικασιών είναι καταρχήν το Τμήμα
Προμηθειών, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ορίσει άλλως. 3. Τα αιτήματα για προμήθεια
ή υπηρεσία, εκτός αυτών που αποφασίζονται από το Δ.Σ., μετά από έγκριση της απαιτούμενης δαπάνης,
διαβιβάζονται εγγράφως στην Υπηρεσία της εταιρείας η οποία είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή των
διαδικασιών. Στο σχετικό έγγραφο περιγράφεται με ακρίβεια το προϊόν ή η υπηρεσία, τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά, οι τεχνικές λεπτομέρειες και ο,τιδήποτε κρίνεται αναγκαίο για την ταυτότητα αυτών
καθώς και η προϋπολογισθείσα αξία τους, εφόσον είναι γνωστή.
Άρθρο 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Για την ανάθεση κάθε προμήθειας ή υπηρεσίας, απαιτείται η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, οι
οποίες αποτελούν τη βάση των υποχρεώσεων του αναδόχου.
Συντάσσονται από την υπηρεσία που ζητά την προμήθεια ή την υπηρεσία. Αν η προμήθεια ή υπηρεσία
είναι εξειδικευμένη, η σύνταξη των προδιαγραφών μπορεί να ανατεθεί σε τρίτους και συνάπτεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές συγκεκριμένης προμήθειας ή υπηρεσίας περιλαμβάνονται, ανάλογα με την
ακολουθούμενη διαδικασία, στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή στα τεύχη και αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης.
3. Οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να είναι σαφείς και κατανοητές στους ενδιαφερομένους, ισχύουν δε
για αυτές ό,τι προβλέπεται στην Ελληνική Νομοθεσία και στις Κοινοτικές Οδηγίες, όπου αυτές έχουν
εφαρμογή, κατά περίπτωση, στις διαδικασίες του παρόντος.
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Άρθρο 4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ή υπηρεσίας προσδιορίζεται στη διακήρυξη ή στην πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μπορεί να είναι είτε ενδεικτικός και η εταιρεία δέχεται οικονομικές
προσφορές οποιουδήποτε ύψους είτε να αποτελεί ανώτατο όριο πέραν του οποίου οι οικονομικές
προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
2. Η συμβατική αξία της προμήθειας ή υπηρεσίας προκύπτει από την προσφορά του αναδόχου.
3. Ως βάση υπολογισμού, για την εφαρμογή των ορίων του προϋπολογισμού του παρόντος Κανονισμού,
λαμβάνεται υπόψη το εκτιμώμενο συνολικό ποσό, χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων τόσο του τυχόν
δικαιώματος προαιρέσεως όσο και των τυχόν προβλεπόμενων στα τεύχη διαγωνισμών παρατάσεων της
σύμβασης.
4. Για τις συμφωνίες - πλαίσιο και για τα δυναμικά συστήματα αγορών, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη είναι η μέγιστη αξία, υπολογιζόμενη χωρίς ΦΠΑ, του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπονται
για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας - πλαισίου ή του δυναμικού συστήματος αγοράς.
Άρθρο 5 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
1. Τα κριτήρια βάσει των οποίων ανατίθενται οι συμβάσεις είναι:
α) η χαμηλότερη τιμή
β) η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Για την αξιολόγηση μιας προσφοράς ως πλέον
συμφέρουσας λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα κριτήρια που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1
α του Π.Δ. 60/2007.
2. Όταν οι προμήθειες ή υπηρεσίες είναι απόλυτα διευκρινισμένες τόσο ως προς τα παραδοτέα όσο και
ως προς τη μεθοδολογία υλοποίησης αυτών, κριτήριο ανάθεσης μπορεί να είναι η χαμηλότερη τιμή.
3. Όταν οι προμήθειες ή υπηρεσίες δεν πληρούν τα παραπάνω αλλά η ποιότητα αυτών εξαρτάται από την
τεχνική και την οικονομική προσφορά κάθε προμηθευτή ή προσφέροντα, ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
4. Τα κριτήρια ανάθεσης αποφασίζονται από τα αρμόδια όργανα και ορίζονται κάθε φορά στην
προκήρυξη του διαγωνισμού ή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Επίσης, καθορίζονται τα επί
μέρους κριτήρια αξιολόγησης, και η βαρύτητα (σχετική στάθμιση) που προσδίδεται σε καθένα από αυτά, ή
εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, η φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας αυτών, καθώς επίσης η σχέση τεχνικής
και οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος βαθμολόγησης - αξιολόγησης.
Άρθρο 6 ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών σε σχέση με το αντικείμενο της υπό ανάθεσης
προμήθειας ή υπηρεσίας, η Επιτροπή Αξιολόγησης, καλεί τους διαγωνιζόμενους να αιτιολογήσουν
εγγράφως την προσφορά τους. Οι χορηγούμενες διευκρινήσεις μπορούν να αφορούν ιδίως τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 52 παρ 1 του Π.Δ. 60/2007 στοιχεία.
Αν οι αιτιολογίες δεν κριθούν ικανοποιητικές τότε οι προσφορές απορρίπτονται.
Άρθρο 7 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
1. Δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, ενώσεις
προμηθευτών-παρόχων υπηρεσιών, κοινοπραξίες.
Στην προκήρυξη μπορεί να προβλεφθεί εάν η επιλεγείσα ένωση προμηθευτών- παρόχων υπηρεσιών είναι
δυνατό να υποχρεωθεί να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή.
2. Η συμμετοχή στις διαδικασίες ανάθεσης γίνεται με την ευθύνη του ενδιαφερόμενου ο οποίος εξ` αυτού
και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή και η υποβολή προσφοράς
συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της προκήρυξης / πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς και των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.
3. Η εταιρεία δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση προμήθειας ή υπηρεσίας.
Διατηρεί το δικαίωμα να την αναθέσει ή όχι, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ενδιαφερομένων ή των
προσφορών, να αναθέσει μέρος μόνο αυτής ή να την κατανείμει σε περισσότερους
προμηθευτές/παρόχους υπηρεσιών, να ακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού πριν ή μετά την
κατακύρωση, να ματαιώσει ή να αναβάλει τη σχετική διαδικασία, να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία ή
τμήμα αυτής, για το σύνολο ή μέρος της προμήθειας ή υπηρεσίας, χωρίς καμία υποχρέωση για καταβολή
αμοιβής ή αποζημίωσης στους συμμετέχοντες.
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4. Η εταιρεία ενημερώνει εγγράφως τους διαγωνιζόμενους για κάθε διαδικαστική ενέργεια και εξέλιξη
των διαδικασιών.
5. Η εταιρεία γνωστοποιεί σε κάθε αποκλεισθέντα από τις διαδικασίες, ύστερα από σχετικό αίτημα του,
και σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή της αίτησης, τους λόγους απόρριψης της
προσφοράς του και το όνομα του αναδόχου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Άρθρο 8 ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Τα αρμόδια όργανα για την ανάδειξη αναδόχου, ανάλογα με τον προϋπολογισμό της προμήθειας ή της
υπηρεσίας, εφαρμόζουν τα παρακάτω:
Α. Η προμήθεια ή υπηρεσία προϋπολογισμού ίσου ή ανώτερου του ποσού που καθορίζεται στο σημείο β`
της παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 60/2007, όπως εκάστοτε ισχύει, ανατίθεται με διαγωνισμό είτε με την
ανοικτή είτε με την κλειστή διαδικασία, με διαπραγμάτευση με ή χωρίς δημοσίευση προκήρυξης ή με
ανταγωνιστικό διάλογο, κατ εφαρμογήν των σχετικών διατάξεων του Π.Δ. 60/2007, όπως εκάστοτε
ισχύουν, και σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στα τεύχη διαγωνισμού.
Ειδικότερα ορίζονται:
Ι. Στη διαδικασία του διαγωνισμού:
α) Η αίτηση συμμετοχής σε κάθε διαδικασία μπορεί να γίνεται με επιστολή, με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email).
β) Η οποιαδήποτε πρόσκληση της εταιρείας προς κάθε ενδιαφερόμενο για τη συμμετοχή στη διαδικασία
ανάθεσης ή για την υποβολή προσφοράς απευθύνεται προς όλους ταυτόχρονα και εγγράφως.
γ) Η προκήρυξη, η περίληψη αυτής και η πρόσκληση υποβολής προσφοράς περιλαμβάνουν τα στοιχεία
που καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις και τα παραρτήματα του Π.Δ. 60/2007.
δ) Ως προς τις διατυπώσεις δημοσιότητας, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, όπως
εκάστοτε ισχύουν. Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται επιπλέον σε δυο (2) τουλάχιστον εφημερίδες
πανελλαδικής κυκλοφορίας εκ των οποίων η μια οικονομική και σε ειδικά καθορισμένη σελίδα του
διαδικτύου (Internet) της εταιρείας.
ε) Στην κλειστή διαδικασία, ο αριθμός των υποψηφίων οι οποίοι προσκαλούνται να υποβάλουν
προσφορά δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε (5). Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός υποψηφίων που
καλούνται πρέπει να είναι επαρκής ώστε να εξασφαλίζει πραγματικό ανταγωνισμό. Στην περίπτωση που ο
αριθμός των υποψηφίων που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής και τα ελάχιστα επίπεδα είναι μικρότερος
από το ελάχιστο όριο, η εταιρεία μπορεί να συνεχίζει τη διαδικασία καλώντας τον υποψήφιο ή τους
υποψηφίους που πληρούν τα απαιτούμενα επίπεδα ικανοτήτων.
στ) Ως προς τις προθεσμίες για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών
εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, όπως εκάστοτε ισχύουν.
ζ) Ο κάθε προμηθευτής ή παρέχων υπηρεσίες μπορεί να αποκλειστεί από διαγωνισμό στις περιπτώσεις
που αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, όπως αυτές εξειδικεύονται στα τεύχη
διαγωνισμού.
η) Η χρηματοοικονομική ικανότητα των διαγωνιζομένων αποδεικνύεται από τα στοιχεία που αναφέρονται
στις εφαρμοζόμενες διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 ή όσα από αυτά επιλέξει η εταιρεία και τα οποία
αναγράφονται στο τεύχος προκήρυξης.
θ) Η τεχνική ικανότητα των διαγωνιζομένων αποδεικνύεται από τα στοιχεία που αναφέρονται στις
εφαρμοζόμενες διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 ή όσα από αυτά επιλέξει η εταιρεία και τα οποία
αναγράφονται στο τεύχος προκήρυξης.
II. Στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης:
α) Η προκήρυξη, η περίληψη αυτής και η πρόσκληση συμμετοχής στη διαπραγμάτευση περιλαμβάνουν τα
στοιχεία που καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις και τα παραρτήματα του Π.Δ. 60/2007.
β) Ως προς τις διατυπώσεις δημοσιότητας, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, όπως
εκάστοτε ισχύουν. Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται επιπλέον σε δυο (2) τουλάχιστον εφημερίδες
πανελλαδικής κυκλοφορίας εκ των οποίων η μια οικονομική και σε ειδικά καθορισμένη σελίδα του
διαδικτύου (Internet) της εταιρείας.
γ) Όταν προηγείται σχετική προκήρυξη ο αριθμός των προσκαλούμενων υποψηφίων για διαπραγμάτευση
καθορίζεται στο κείμενο της προκήρυξης σε συνάρτηση με τη φύση των προς ανάθεση προμηθειών ή
υπηρεσιών. Ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός
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υποψηφίων που καλούνται πρέπει να είναι επαρκής ώστε να εξασφαλίζει πραγματικό ανταγωνισμό.
Στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής και τα ελάχιστα
επίπεδα είναι μικρότερος από το ελάχιστο όριο, η εταιρεία μπορεί να συνεχίζει τη διαδικασία καλώντας
τον υποψήφιο ή τους υποψηφίους που πληρούν τα απαιτούμενα επίπεδα ικανοτήτων.
δ) Η επιλογή των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις και οι σχετικές
διαπραγματεύσεις γίνονται είτε απευθείας από τα αρμόδια όργανα της εταιρείας είτε από ειδικά
συνιστώμενη Επιτροπή, για την οποία εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος.
IΙΙ. Στη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου:
α) Η προκήρυξη, η περίληψη αυτής, η πρόσκληση συμμετοχής στο διάλογο και η πρόσκληση υποβολής
προσφοράς περιλαμβάνουν τα στοιχεία που καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις και τα παραρτήματα του
Π.Δ. 60/2007
β) Ως προς τις διατυπώσεις δημοσιότητας, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, όπως
εκάστοτε ισχύουν. Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται επιπλέον σε δυο (2) τουλάχιστον εφημερίδες
πανελλαδικής κυκλοφορίας εκ των οποίων η μια οικονομική και σε ειδικά καθορισμένη σελίδα του
διαδικτύου (Internet) της εταιρείας.
γ) Ο αριθμός των υποψηφίων οι οποίοι προσκαλούνται να συμμετέχουν στον διάλογο δεν μπορεί να είναι
μικρότερος των τριών (3). Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός υποψηφίων που καλούνται πρέπει να είναι
επαρκής ώστε να εξασφαλίζει πραγματικό ανταγωνισμό. Στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων
που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής και τα ελάχιστα επίπεδα είναι μικρότερος από το ελάχιστο όριο, η
εταιρεία μπορεί να συνεχίζει τη διαδικασία καλώντας τον υποψήφιο ή τους υποψηφίους που πληρούν τα
απαιτούμενα επίπεδα ικανοτήτων.
δ) Για την επιλογή των υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν στο διάλογο, τη διεξαγωγή του
διαλόγου και την αξιολόγηση των τελικών προσφορών συνιστάται Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με το
άρθρο 14 του παρόντος.
Β. Η προμήθεια ή υπηρεσία προϋπολογισμού κατώτερου του ποσού που καθορίζεται στο σημείο β` της
παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 60/2007 και μέχρι 120.001 ευρώ ανατίθεται με διαγωνισμό είτε με την
ανοικτή είτε με την κλειστή διαδικασία ή με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης.
Ι. Στη διαδικασία των διαγωνισμών:
α) Περίληψη του τεύχους της προκήρυξης δημοσιεύεται σε δυο (2) τουλάχιστον εφημερίδες
πανελλαδικής κυκλοφορίας εκ των οποίων η μια οικονομική. Επιπλέον, αυτή δημοσιεύεται σε ειδικά
καθορισμένη σελίδα του διαδικτύου (Internet) της εταιρίας.
β) Η περίληψη της προκήρυξης περιλαμβάνει τα παρακάτω:
Επωνυμία, ταχυδρομική Διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ, και e-mail της αναθέτουσας αρχής
Διεύθυνση απ` όπου μπορούν να δοθούν πρόσθετες πληροφορίες. Ονομασία ή διεύθυνση της υπηρεσίας
από την οποία διατίθενται τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού
Διεύθυνση για την αποστολή των προσφορών
Περιγραφή της προμήθειας ή της Υπηρεσίας
Προϋπολογισμός της προμήθειας ή υπηρεσίας
Ημερομηνίες (προθεσμίες ολοκλήρωσης της προμήθειας ή της παροχής υπηρεσιών)
Τυχόν εγγυήσεις
Δικαίωμα επιλογής ή ανανέωσης παράτασης της διάρκειας της σύμβασης
Κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η ανάθεση
Ημερομηνία λήξης για την παραλαβή των προσφορών
Περίοδος κατά την οποία ο κάθε υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του
Πρόσωπα που επιτρέπεται να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία, ώρα και τόπος της αποσφράγισης.
γ) Η προθεσμία υποβολής των προσφορών στους ανοικτούς διαγωνισμούς δεν επιτρέπεται να ορίζεται
μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της προκήρυξης στις
εφημερίδες.
Στους κλειστούς διαγωνισμούς, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ανέρχεται
σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της περίληψης της προκήρυξης στις εφημερίδες και η
προθεσμία υποβολής προσφοράς δεν επιτρέπεται να ορίζεται μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών από
την αποστολή της πρόσκλησης.
Στις περιπτώσεις που, από τη φύση της προμήθειας ή υπηρεσίας, για την υποβολή προσφοράς απαιτείται
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επιτόπια επίσκεψη ή εξέταση εγγράφων αυτή επιμηκύνεται μέχρι πέντε (5) ημέρες και ορίζεται στη
διακήρυξη.
δ) Η εταιρεία χορηγεί τα τεύχη διαγωνισμού την ίδια ή την επομένη ημέρα από την υποβληθείσα αίτηση
του ενδιαφερόμενου. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, εγγράφως, έως και την πέμπτη
εργάσιμη ημέρα πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, πρόσθετες πληροφορίες, έγγραφα κ.λ.π.
σχετικά με την ανάθεση και η εταιρεία παρέχει, εγγράφως, αυτές μέχρι και την τρίτη ημέρα πριν την
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Κατά την ίδια ημέρα γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους τα αιτήματα και τις απαντήσεις επί
αυτών.
ε) Με τη διακήρυξη μπορεί να ορίζονται προθεσμίες μικρότερες από αυτές που ορίζονται στις
προηγούμενες παραγράφους όταν συντρέχουν επείγοντες λόγοι.
στ) Στο Τεύχος της προκήρυξης αναφέρονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, οι λόγοι
αποκλεισμού των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη καταλληλότητα
αυτών και τη χρηματοοικονομική και τεχνική ικανότητα των διαγωνιζομένων.
II. Στη διαδικασία διαπραγμάτευσης:
α) Η εταιρεία μπορεί να προσφεύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α.α. όταν δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά ή καμία κατάλληλη προσφορά στον αναφερόμενο υπό
στοιχείο Β Ι του παρόντος άρθρου, διαγωνισμό.
α.β. όταν, για λόγους τεχνικούς ή ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών, η προμήθεια ή υπηρεσία
μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο πρόσωπο.
α.γ. όταν η έκτακτη και κατεπείγουσα ανάγκη, πλήρως αιτιολογημένη, καθιστά αδύνατη την τήρηση των
διατάξεων που αφορούν τη διενέργεια διαγωνισμού.
α.δ. όταν πρόκειται για συμπληρωματικές προμήθειες ή υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στην πρώτη
σύμβαση, αναγκαίες όμως κατά την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης,
β) Στην περίπτωση ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, η επιλογή των ενδιαφερομένων να
συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις και οι σχετικές διαπραγματεύσεις γίνονται είτε απευθείας από τα
αρμόδια όργανα της εταιρείας είτε από ειδικά συνιστώμενη Επιτροπή για την οποία εφαρμόζονται
αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος.
Γ. Η προμήθεια προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών προϋπολογισμού κατώτερου των 120.001 ευρώ μέχρι
6.001 ευρώ ανατίθεται: α) για προϋπολογισμό από 80.001 μέχρι 120.000 ευρώ με πρόχειρο διαγωνισμό
και β) για προϋπολογισμό από 6.001 μέχρι 80.000 ευρώ με διαπραγμάτευση σύμφωνα με τα παρακάτω:
Ι. Για τον πρόχειρο διαγωνισμό:
α) Η αρμόδια για τη διεξαγωγή της διαδικασίας Υπηρεσία προβαίνει σε έρευνα της αγοράς και στη
συνέχεια προσκαλεί τουλάχιστον τρεις (3) προμηθευτές ή παρέχοντες υπηρεσίες να υποβάλλουν
προσφορά.
β) Η αρμόδια Υπηρεσία απευθύνεται σε προμηθευτές ή παρέχοντες υπηρεσίες της επιλογής της, οι οποίοι
πρέπει να πληρούν τις οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις για τη συγκεκριμένη προμήθεια ή
υπηρεσία. Στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που ικανοποιούν τα ως άνω κριτήρια είναι
μικρότερος από το ελάχιστο όριο, η εταιρεία μπορεί να συνεχίζει τη διαδικασία καλώντας τον υποψήφιο ή
τους υποψηφίους που πληρούν τα απαιτούμενα επίπεδα ικανοτήτων.
γ) Η πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς απευθύνεται, προς όλους τους επιλεγόμενους, ταυτόχρονα
και εγγράφως και πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον:
τη διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να ζητηθούν πρόσθετες πληροφορίες ή άλλα
συμπληρωματικά έγγραφα στοιχεία
την προθεσμία για τη χορήγηση των στοιχείων αυτών
την προθεσμία υποβολής των προσφορών
τα κριτήρια ανάθεσης,
όλα τα στοιχεία που αφορούν την ανάθεση (τεχνικές προδιαγραφές, προθεσμίες παράδοσης κλ.π.).
δ) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών συντάσσεται εισήγηση στην οποία αιτιολογείται η επιλογή και
διαβιβάζεται στο αρμόδιο όργανο για τη σχετική απόφαση ανάθεσης.
ε) Για προμήθεια ή υπηρεσία που για λόγους τεχνικούς ή ποιότητας μπορεί να ανατεθεί μόνον σε
συγκεκριμένο πρόσωπο, ανατίθεται στο πρόσωπο αυτό μετά από διαπραγμάτευση της τιμής.
στ) Στις περιπτώσεις μη υποβολής προσφορών ή κατάλληλων προσφορών μπορεί να αναζητηθούν άλλοι
προμηθευτές ή παρέχοντες υπηρεσίες με επανάληψη της ίδιας διαδικασίας. Σε περίπτωση και πάλι μη
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υποβολής προσφορών ή κατάλληλων προσφορών η ανάθεση γίνεται με διαπραγμάτευση μεταξύ
προμηθευτών ή παρεχόντων της επιλογής των αρμοδίων οργάνων.
ζ) Όταν η έκτακτη και κατεπείγουσα ανάγκη, πλήρως αιτιολογημένη, καθιστά αδύνατη την τήρηση των
διατάξεων που αφορούν τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού η εταιρεία μπορεί να προσφεύγει στη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
II. Για τη διαπραγμάτευση:
α) Η αρμόδια, για τη διεξαγωγή της διαδικασίας, Υπηρεσία προβαίνει σε έρευνα της αγοράς και στη
συνέχεια προσκαλεί τουλάχιστον τρεις (3) προμηθευτές ή παρέχοντες υπηρεσίες σε διαπραγμάτευση με
την εταιρία.
β) Η αρμόδια Υπηρεσία απευθύνεται σε προμηθευτές ή παρέχοντες υπηρεσίες της επιλογής της, οι οποίοι
πρέπει να πληρούν τις οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις για τη συγκεκριμένη προμήθεια ή
υπηρεσία. Στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που ικανοποιούν τα ως άνω κριτήρια είναι
μικρότερος από το ελάχιστο όριο, η εταιρεία μπορεί να συνεχίζει τη διαδικασία καλώντας τον υποψήφιο ή
τους υποψηφίους που πληρούν τα απαιτούμενα επίπεδα ικανοτήτων.
γ) Η πρόσκληση για τη συμμετοχή στη διαπραγμάτευση απευθύνεται, προς όλους τους επιλεγόμενους
εγγράφως και πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον:
τη διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να ζητηθούν πρόσθετες πληροφορίες ή άλλα
συμπληρωματικά έγγραφα στοιχεία
την προθεσμία για τη χορήγηση των στοιχείων αυτών
την προθεσμία του χρόνου της διαπραγμάτευσης
τα κριτήρια τα οποία θα ληφθούν υπόψη για την ανάθεση
όλα τα στοιχεία που αφορούν την ανάθεση (τεχνικές προδιαγραφές, προθεσμίες παράδοσης κλ.π.).
δ) Μετά τη διαπραγμάτευση η οποία μπορεί να γίνει τηλεφωνικά ή με ανταλλαγή εγγράφων, συντάσσεται
πρακτικό στο οποίο αποτυπώνεται η τελική συμφωνία. Το πρακτικό αυτό διαβιβάζεται στο αρμόδιο
όργανο για τη σχετική απόφαση ανάθεσης.
ε) Για προμήθεια ή υπηρεσία που για λόγους τεχνικούς ή ποιότητας μπορεί να ανατεθεί μόνον σε
συγκεκριμένο πρόσωπο προσκαλείται μόνο αυτό κατν εξαίρεση της παρ. α.
στ) Στις περιπτώσεις αποτυχίας της διαπραγμάτευσης μπορεί να αναζητηθούν άλλοι προμηθευτές ή
παρέχοντες υπηρεσίες με επανάληψη της ίδιας διαδικασίας.
Σε περίπτωση και πάλι αποτυχίας της διαπραγμάτευσης η ανάθεση γίνεται σε προμηθευτές ή παρέχοντες
υπηρεσίες της επιλογής των αρμοδίων οργάνων.
ζ) Για την επιλογή των ενδιαφερομένων και τη διεξαγωγή των σχετικών διαπραγματεύσεων είναι δυνατή
η σύσταση ειδικής Επιτροπής, για την οποία εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 14 του
παρόντος.
η) Κατ` εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο από αυτό πρόσωπο μπορεί να
συνάπτει συμβάσεις, στα όρια που καθορίζονται στο στοιχείο Γ του παρόντος άρθρου, ύστερα από
διαπραγμάτευση, με συγκεκριμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για ορισμένο χρόνο και για έργα ή
υπηρεσίες που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις ή τεχνογνωσία και που δε μπορούν να εκτελεστούν ή να
παρασχεθούν από την εταιρεία.
Δ. Η προμήθεια προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών προϋπολογισμού μέχρι 6.000 ευρώ ανατίθεται
απευθείας από την αρμόδια υπηρεσία σε προμηθευτή ή παρέχοντα της επιλογής της αφού ληφθεί υπόψη
η ποιότητα και η τιμή της έγγραφης προσφοράς του.
Ε. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακολουθεί για την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών
διαδικασίες που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό για την ανάθεση συμβάσεων υψηλότερου
προϋπολογισμού.
Άρθρο 9 ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ - ΠΛΑΙΣΙΑ
Η εταιρεία μπορεί να συνάπτει συμφωνίες -πλαίσια με έναν ή περισσότερους προμηθευτές/παρόχους
υπηρεσιών σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, όπως εκάστοτε
ισχύει.
Άρθρο 10 ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΓΟΡΩΝ
Για προμήθειες ή υπηρεσίες του άρθρου 8 υπό στοιχείο Α η εταιρεία μπορεί να προσφεύγει σε δυναμικά
συστήματα αγορών σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, όπως
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εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ
Για προμήθειες ή υπηρεσίες του άρθρου 8 υπό στοιχείο Α η εταιρεία μπορεί να αποφασίζει τη διεξαγωγή
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Π.Δ.
60/2007, όπως εκάστοτε ισχύει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (άρθρο 8 Α και Β)
Άρθρο 12 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία της εταιρίας, την ημέρα και ώρα που ορίζονται
στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους
αυτών και του παρόντος Κανονισμού.
Περιλαμβάνουν όλα τα έγγραφα, πιστοποιητικά και άλλα στοιχεία που καθορίζονται σε αυτά. Σε
περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος αποτελεί ένωση τα αναφερόμενα στοιχεία υποβάλλονται για κάθε
μέλος αυτής.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με το φάκελο προσφοράς, και εκτός αυτού, υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής
στο διαγωνισμό, υπογεγραμμένη από τον προμηθευτή ή προσφέροντα ή τον εκπρόσωπο του και η οποία
αναφέρει τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, τα στοιχεία του και όλα όσα ορίζονται στα τεύχη.
3. Οι προσφορές κατατίθενται από τον ενδιαφερόμενο ή από ειδικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του.
Επίσης μπορεί να αποστέλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία courier εφόσον
προβλέπεται στη διακήρυξη.
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την εμπρόθεσμη
ποραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που περιέχονται σε αυτούς.
4. Οι προσφορές που κατατίθενται ή παραλαμβάνονται εκπρόθεσμα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό
του διαγωνιζόμενου, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποδέκτες τους χωρίς να ανοιχτούν.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης κάνει σχετική μνεία στο έγγραφο εισήγησης.
5. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής κανένα έγγραφο ή στοιχείο δεν γίνεται δεκτό, ακόμη και εάν
υπάρχει αίτηση έκδοσης του ή υπεύθυνη δήλωση για την προσκόμιση του. Η Επιτροπή Αξιολόγησης
μπορεί να καλεί εγγράφως τους διαγωνιζόμενους να συμπληρώσουν ή διευκρινίσουν τα υποβληθέντα
έγγραφα και πιστοποιητικά που περιέχονται μόνο στον υποφάκελο Α`, μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία.
6. Η προσφορά υποβάλλεται σε κλειστό φάκελο στον οποίο αναγράφονται τα εξής: "Προσφορά για το
διαγωνισμό "Διαγωνιζόμενος": (ονοματεπώνυμο, πλήρης επωνυμία νομικού προσώπου, διεύθυνση,
τηλέφωνο φαξ, email). Σε περίπτωση ένωσης πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών.
"Εκπρόσωπος: (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο φαξ, email)
"Αποδέκτης": ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Σημείωση: "Να ανοιχθεί μόνον από το αρμόδιο όργανο του Διαγωνισμού".
7. Ο φάκελος προσφοράς πρέπει να περιέχει τρεις (3) επί μέρους, ανεξάρτητους, κλειστούς και
σφραγισμένους υποφακέλους με τις ενδείξεις:
Υποφάκελος Α` "Δικαιολογητικά Συμμετοχής " ο οποίος περιέχει όλα τα απαιτούμενα για τη συμμετοχή
του διαγωνιζόμενου στο διαγωνισμό καθώς και τα στοιχεία εκείνα με τα οποία αποδεικνύεται η
καταλληλότητα και ικανότητα του διαγωνιζόμενου έτσι όπως αυτά καθορίζονται στα τεύχη διαγωνισμού.
Υποφάκελος Β` "Τεχνική προσφορά" ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του
διαγωνιζόμενου έτσι όπως αυτά περιγράφονται στα τεύχη διαγωνισμού.
Υποφάκελος Γ` "Οικονομική προσφορά" ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς του
διαγωνιζόμενου.
Στο διαγωνισμό του άρθρου 8 υπό στοιχείο Β Ι, μπορεί να προβλέπεται (στη σχετική διακήρυξη) η
ενσωμάτωση των στοιχείων των υποφακέλων Α, και Β σε έναν φάκελο, υποχρεωτικά όμως η οικονομική
προσφορά περιέχεται σε ανεξάρτητο φάκελο.
8. Σε όλους τους επιμέρους υποφακέλους αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου
(ονοματεπώνυμο, πλήρης επωνυμία νομικού προσώπου, διεύθυνση, τηλέφωνο φαξ, email) ο τίτλος του
διαγωνισμού και ο τίτλος του υποφακέλου. Σε περίπτωση ένωσης αναγράφονται τα στοιχεία όλων των
μελών.
9. Τα έγγραφα που αποτελούν περιεχόμενο των υποφακέλων είναι αριθμημένα ανά φύλλο με
συνεχόμενη αρίθμηση ανά φάκελο. Να μη περιέχουν διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές και προσθήκες
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εκτός εάν αυτές είναι με τα ίδια στοιχεία και υπογεγραμμένες.
10. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για το χρονικό διάστημα που ορίζεται
στη διακήρυξη πλέον του μισού του διαστήματος αυτού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο του προηγούμενου εδαφίου απορρίπτεται. Παράταση της ισχύος
πέραν αυτής είναι δυνατή εφόσον συναινούν όλοι οι συμμετέχοντες κατά το στάδιο στις διαδικασίας στο
οποίο προκύπτει η παράταση.
Άρθρο 13 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Η εξέταση - αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 14, μετά
την παραλαβή αυτών από την εταιρεία, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στα τεύχη διαγωνισμού και
σε χρονικό διάστημα που ορίζεται από τα αρμόδια όργανα. Η Επιτροπή συνεδριάζει μετά από πρόσκληση
του Προέδρου αυτής, ο οποίος ορίζει τον χρόνο συνεδριάσεων, την ώρα έναρξης, τη διακοπή ή
επανέναρξη αυτών.
2. Όταν προκηρύσσεται διεθνής διαγωνισμός του άρθρου 8 στοιχείο Α Ι, η Επιτροπή προβαίνει στην
αποσφράγιση των προσφορών παρουσία των διαγωνιζομένων που καλούνται προς τούτο με ειδική
έγγραφη πρόσκληση. Τέτοια αποτελεί και η σχετική αναφορά στα τεύχη διαγωνισμού. Κατά την
αποσφράγιση παρευρίσκονται οι εκπρόσωποι των διαγωνιζόμενων, αντίκλητοι αυτών ή νόμιμα
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
3. Για την εξέταση των προσφορών ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:
Α` ΦΑΣΗ
Η Επιτροπή Αξιολόγησης σε κλειστή/ές συνεδρίαση/εις αποσφραγίζει τον Υποφάκελο Α` "Δικαιολογητικά
Συμμετοχής", αριθμεί και μονογράφει ανά φύλο τα έγγραφα που βρίσκονται σε αυτόν ή προβαίνει σε
διάτρηση των εγγράφων με ειδική διατρητική μηχανή και στη συνέχεια ελέγχει, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στα τεύχη διαγωνισμού, κατά πόσον οι διαγωνιζόμενοι πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές
προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και τα κριτήρια καταλληλότητας και ικανότητας.
Με την ολοκλήρωση του ελέγχου η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο αναφέρονται, οι εργασίες και
ενέργειες της από την ημέρα παραλαβής των προσφορών, οι αποκλειόμενοι, και η αιτιολογία της κρίσης
αυτής καθώς και οι δικαιούμενοι συμμετοχής στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.
Το πρακτικό συντάσσεται με ευθύνη του Προέδρου της και υπογράφεται από τα μέλη αυτής.
Στη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης δια του Προέδρου της, προσκαλεί, εγγράφως, τους
διαγωνιζόμενους να παραλάβουν αντίγραφο του πρακτικού.
Κατά του Πρακτικού της Επιτροπής οι διαγωνιζόμενοι δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 16 του παρόντος η οποία εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει ύστερα
από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Η απόφαση του οργάνου γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους μετά από πρόσκληση τους.
Οι Φάκελοι της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων που αποκλείσθηκαν κατά τα
ανωτέρω παραμένουν σφραγισμένοι και φυλάσσονται με μέριμνα της Επιτροπής, έως ότου παρέλθει η
σχετική προθεσμία ή ενδεχομένως οι αποκλεισθέντες δηλώσουν εγγράφως ότι παραιτούνται του
δικαιώματος υποβολής ενστάσεων.
Β` ΦΑΣΗ
Η Επιτροπή Αξιολόγησης και μετά από την έκδοση της απόφασης επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν,
αποσφραγίζει, για τους διαγωνιζόμενους που δεν έχουν αποκλειστεί, τον Υποφάκελο Β` "Τεχνική
Προσφορά", αριθμεί και μονογράφει ανά φύλο τα έγγραφα που βρίσκονται σε αυτόν ή προβαίνει σε
διάτρηση των εγγράφων με ειδική διατρητική μηχανή και στη συνέχεια ελέγχει, αξιολογεί και βαθμολογεί,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στα τεύχη διαγωνισμού.
Στη συνέχεια συντάσσει πρακτικό στο οποίο αναφέρονται, οι εργασίες και ενέργειες αυτής και πίνακας με
την αιτιολογημένη βαθμολογία των διαγωνιζομένων. Το πρακτικό συντάσσεται με ευθύνη του Προέδρου
της και υπογράφεται από τα μέλη αυτής.
Στη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης δια του Προέδρου της, προσκαλεί, εγγράφως, τους
διαγωνιζόμενους να παραλάβουν αντίγραφο του πρακτικού.
Κατά του Πρακτικού της Επιτροπής οι διαγωνιζόμενοι δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 16 του παρόντος η οποία εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει ύστερα
από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Η απόφαση του οργάνου γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους μετά από πρόσκληση τους.
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Γ` ΦΑΣΗ
Στη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης και μετά από την έκδοση της απόφασης επί των ενστάσεων που
υποβλήθηκαν, συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση ο χρόνος και ο τόπος της οποίας γνωστοποιείται,
εγγράφως, σε όλους τους διαγωνιζόμενους, για την αποσφράγιση του Υποφακέλου Γ` "Οικονομική
προσφορά" στην οποία μπορεί να παραστούν οι εκπρόσωποι ή αντίκλητοι των διαγωνιζόμενων ή νόμιμα
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Κατά τη διαδικασία της αποσφράγισης αριθμεί και μονογράφει ανά φύλο τα
έγγραφα που βρίσκονται σε αυτόν και στη συνέχεια, σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει, αξιολογεί και
βαθμολογεί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα τεύχη διαγωνισμού. Κατόπιν συντάσσει πρακτικό στο οποίο
αναφέρονται, οι εργασίες και ενέργειες αυτής, πίνακας με την Οικονομική προσφορά κάθε
διαγωνιζόμενου, πίνακας με τη συνολική βαθμολογία των διαγωνιζομένων η οποία προκύπτει από το
συσχετισμό της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς όπως ορίζεται στη διακήρυξη. Το πρακτικό
συντάσσεται με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής και υπογράφεται από τα μέλη αυτής.
Στη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης δια του Προέδρου της, προσκαλεί, εγγράφως, τους
διαγωνιζόμενους να παραλάβουν αντίγραφο του πρακτικού.
Κατά του Πρακτικού της Επιτροπής οι διαγωνιζόμενοι δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 16 του παρόντος η οποία εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει ύστερα
από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Η απόφαση του οργάνου γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους μετά από πρόσκληση τους.
Κατόπιν το αρμόδιο όργανο με απόφαση του, η οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και στην παραπάνω
αναφερόμενη απόφαση επί των ενστάσεων, ανακηρύσσει τον ανάδοχο.
Άρθρο 14 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας και
αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Με απόφαση του ίδιου οργάνου μπορεί να ορίζονται και
αναπληρωματικά μέλη καθώς επίσης και πρόσωπα που υποστηρίζουν τεχνικά και νομικά την Επιτροπή και
ο χρόνος ολοκλήρωσης της αξιολόγησης. Τα μέλη, κατά την κρίση του οργάνου, προέρχονται από το
Διοικητικό Συμβούλιο, από στελέχη της εταιρείας είτε από τρίτους εκτός εταιρείας.
2. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου μπορεί να ορίζεται και αποζημίωση των μελών της Επιτροπής.
3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει και αξιολογεί τις προσφορές. Είναι υπεύθυνη για την παραλαβή, από
την αρμόδια υπηρεσία της εταιρείας, των προσφορών σε συγκεκριμένο διαγωνισμό, την αποσφράγιση
αυτών και των περιεχομένων σε αυτές υποφακέλων και εισηγείται, εγγράφως και αιτιολογημένα, προς το
αρμόδιο όργανο για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
4. Η ανωτέρω Επιτροπή συστήνεται σε κάθε περίπτωση που η αξία της υπό ανάθεση προμήθειας ή
υπηρεσίας είναι ίση ή ανώτερη του ποσού των 6.000 ευρώ, εκτός ΦΠΑ. Μπορεί να συσταθεί και σε
περίπτωση μικρότερης αξίας εφόσον κρίνεται απαραίτητο για ειδικούς ή τεχνικούς λόγους από το αρμόδιο
όργανο. Σε κάθε άλλη περίπτωση τις αρμοδιότητες αυτής ασκεί η Διεύθυνση που έχει ζητήσει την εν λόγω
προμήθεια ή υπηρεσία βοηθούμενη από το Τμήμα Προμηθειών.
5. Η συγγενική σχέση εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τέταρτου βαθμού με υποψήφιο ανάδοχο
αποτελεί λόγο εξαίρεσης από την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Αξιολόγησης για κάθε διαγωνισμό
που διενεργεί η εταιρεία. Το εν λόγω κώλυμα ισχύει και για τα μέλη της τεχνικής και νομικής υποστήριξης.
Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης καθώς και της τεχνικής και νομικής υποστήριξης υπογράφουν σχετική
υπεύθυνη δήλωση πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Στις περιπτώσεις που δεν συστήνεται
Επιτροπή Αξιολόγησης το ως άνω κώλυμα ισχύει για τα πρόσωπα που ασκούν τις αρμοδιότητες της.
Άρθρο 15 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
1. Η εταιρεία για την ανάθεση προμηθειών ή υπηρεσιών μπορεί να ζητά από τους διαγωνιζόμενους να
προσκομίζουν μαζί με την προσφορά τους εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Το ποσό της εγγυητικής είναι ορισμένο και ίδιο για όλους τους διαγωνιζόμενους. Η ισχύς αυτών διαρκεί
μέχρι την επιστροφή τους από την εταιρεία η οποία πρέπει να γίνει μετά την υπογραφή της σύμβασης και
σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά από σχετικό αίτημα του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση αποκλεισμού
διαγωνιζόμενου σε ενδιάμεσο στάδιο, οι εγγυητικές επιστρέφονται μετά από αίτηση του, εφόσον
παραιτηθεί από το δικαίωμα άσκησης ένστασης/προσφυγής ή η απόφαση του αποκλεισμού του δεν
υπόκειται πλέον σε ένσταση/προσφυγή.
Η εγγυητική καταπίπτει υπέρ της εταιρείας σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει
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να υπογράψει τη σύμβαση στον προκαθορισμένο από την εταιρεία χρόνο.
2. Ο διαγωνιζόμενος που επιλέγεται ως ανάδοχος, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της
σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της υπό ανάθεση προμήθειας ή υπηρεσίας η οποία ισχύει
για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης και επιστρέφεται σε αυτόν μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας ή
υπηρεσίας.
Η εγγυητική δίνεται προς κάλυψη της ευθύνης του αναδόχου έναντι της εταιρείας για την εμπρόθεσμη και
καλή εκτέλεση της προμήθειας ή υπηρεσίας και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Η εγγυητική αυτή
συμπληρώνεται ως προς το ύψος της σε κάθε μεταγενέστερη αύξηση του συμβατικού τιμήματος,
μειώνεται δε σε περίπτωση μείωσης αυτού μετά από αίτηση του αναδόχου και έγκριση αυτής από την
εταιρία.
3. Στα τεύχη διαγωνισμού μπορεί να προβλέπεται η καταβολή στον ανάδοχο προκαταβολής με κατάθεση
ισόποσης εγγυητικής επιστολής, το ποσό της οποίας παρακρατείται σταδιακά και τμηματικά ανάλογα με τις
πληρωμές του αναδόχου είτε με την παραλαβή της προμήθειας ή υπηρεσίας όταν αυτή δεν έχει επί μέρους
φάσεις.
4. Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο
νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε, του ΕΟΧ ή του ΠΟΕ
και έχει το δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών.
5. Το ύψος των εγγυητικών, το περιεχόμενο και ο τύπος προσδιορίζονται στα τεύχη διαγωνισμού στα
οποία μπορεί να περιέχεται και υπόδειγμα του περιεχομένου αυτών.
6. Οι εγγυητικές πρέπει να είναι συντεταγμένες στα ελληνικά και σε περίπτωση που είναι σε άλλη γλώσσα
να συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση τους. Σε περίπτωση Ένωσης Προμηθευτών, οι εγγυητικές
εκδίδονται στο όνομα όλων των μελών αυτής και καλύπτουν την αλληλέγγυα ευθύνη τους.
Άρθρο 16 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1. Για την ανάθεση προμήθειας ή υπηρεσίας με τις διαδικασίες των διαγωνισμών του άρθρου 8 υπό
στοιχεία Α Ι και Β Ι του παρόντος Κανονισμού, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της διακήρυξης, της
διαδικασίας και των πράξεων διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και κατά της απόφασης ανάθεσης της
προμήθειας ή υπηρεσίας, από κάθε προμηθευτή ή παρέχοντα υπηρεσία που έχει έννομο συμφέρον.
1.1 Οι ενστάσεις κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού που αφορούν τη νομιμότητα των όρων της
προκήρυξης υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την τελευταία
δημοσίευση της προκήρυξης.
1.2 Οι ενστάσεις κατά των αποφάσεων επί των φάσεων της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών
υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση του
Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης.
1.3 Ως ημερομηνία έναρξης των ως άνω προθεσμιών ορίζεται η επόμενη της πρόσκλησης για παραλαβή
των πρακτικών ή της γνωστοποίησης με κάθε μέσο των αποφάσεων του αρμόδιου οργάνου χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος της παραλαβής ή η μη προσέλευση για παραλαβή αυτών.
1.4 Οι ενστάσεις κατά της απόφασης ανάθεσης υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3)
εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
1.5 Οι ενστάσεις κατατίθενται στην έδρα της εταιρείας (υπηρεσία Πρωτοκόλλου) από τον ενιστάμενο ή
από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και απευθύνονται προς το αρμόδιο όργανο για την λήψη απόφασης
ανάθεσης.
1.6 Κατά την προθεσμία άσκησης των ενστάσεων οι ενδιαφερόμενοι ύστερα από αίτημα τους λαμβάνουν
γνώση των στοιχείων των φακέλων του διαγωνισμού. Είναι δυνατή η χορήγηση αντιγράφων των στοιχείων
των προσφορών για δικαστική χρήση.
Άρθρο 17 ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Σε κάθε περίπτωση ανάθεσης προμήθειας ή υπηρεσίας, εκτός από εκείνες του άρθρου 8 υπό στοιχείο Δ
του παρόντος Κανονισμού, απαιτείται έγγραφη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και του αναδόχου. Με την
κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης ή της απόφασης ανάθεσης στον επιλεγέντα ανάδοχο η
σύμβαση θεωρείται συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο
χαρακτήρα. Ειδικά για προμήθειες ή υπηρεσίες προϋπολογισμού κατώτερου των 120.001 ευρώ, αρκεί και
η τυχόν κοινοποιηθήσα εντολή ανάθεσης προς τον προμηθευτή/πάροχο υπηρεσίας.
2. Το περιεχόμενο της σύμβασης δεν μπορεί να είναι αντίθετο με το περιεχόμενο των τευχών
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διαγωνισμού και της προσφοράς του αναδόχου και περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τόπο και το χρόνο
υπογραφής της, τα συμβαλλόμενα μέρη, σαφή περιγραφή της προμήθειας ή υπηρεσίας και τους όρους
εκτέλεσης της, το τίμημα, τις προβλεπόμενες εγγυήσεις, τον τρόπο και το χρόνο επιστροφής τους, τον
τρόπο πληρωμής, τον τόπο και τον χρόνο παραλαβής, τις ενδεχόμενες ποινικές ρήτρες. Σχέδιο σύμβασης
επισυνάπτεται στα συμβατικά τεύχη.
3. Η εταιρεία καλεί, εγγράφως, τον ανάδοχο σε συγκεκριμένη προθεσμία, την οποία μπορεί να
παρατείνει, να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης. Για την υπογραφή αυτής απαιτείται πλήρης
φάκελος νομιμοποίησης του αναδόχου και των εκπροσώπων του που υπογράφουν τη σύμβαση.
Άρθρο 18 ΕΚΧΩΡΗΣΗ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1. Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτον το σύνολο ή μέρος της προμήθειας ή υπηρεσίας.
Σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας του αναδόχου ή μέλους της ένωσης προμηθευτών ή της Κοινοπραξίας,
η οποία τον καθιστά ανίκανο για περαιτέρω εκτέλεση της σύμβασης ή σε περίπτωση άλλης αντικειμενικής
αδυναμίας, η οποία αποδεδειγμένα δεν επιτρέπει τη συνέχιση της εκτέλεσης της σύμβασης, μπορεί να
εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο η εκχώρηση.
2. Η εκχώρηση ή υποκατάσταση επιτρέπεται μόνον αν ο εκδοχέας ή υποκατάστατος του μέλους της
ένωσης προμηθευτών ή της Κοινοπραξίας διαθέτει τουλάχιστον αντίστοιχα προσόντα με τον ανάδοχο ή το
υποκαθιστάμενο μέλος.
Άρθρο 19 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης παραστεί ανάγκη συμπληρωματικών προμηθειών για τις
οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Π.Δ.
60/2007, η εταιρεία καλεί τον ανάδοχο να υπογράψει σχετική συμπληρωματική σύμβαση και να
πραγματοποιήσει αυτή. Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου μπορεί η εταιρεία είτε να καταγγείλει τη
σύμβαση και να καταβάλει στον ανάδοχο την αξία των προμηθειών που έχει πραγματοποιήσει είτε να
κηρύξει αυτόν έκπτωτο.
2. Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης παραστεί ανάγκη συμπληρωματικών υπηρεσιών για τις
οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης α της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του Π.Δ.
60/2007, η εταιρεία καλεί τον ανάδοχο να υπογράψει σχετική συμπληρωματική σύμβαση και να
πραγματοποιήσει αυτή. Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου μπορεί η εταιρεία είτε να καταγγείλει τη
σύμβαση και να καταβάλει στον ανάδοχο την αξία των προμηθειών που έχει πραγματοποιήσει είτε να
κηρύξει αυτόν έκπτωτο. Η αξία των συμπληρωματικών υπηρεσιών σε καμία περίπτωση δε μπορεί να
υπερβαίνει το 50% του συμβατικού τιμήματος.
3. Εάν παραστεί ανάγκη για παροχή νέων υπηρεσιών που συνίστανται στην επανάληψη άλλων
παρόμοιων υπηρεσιών για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης β) της παραγράφου 4
του άρθρου 25 του Π.Δ 60/2007, η εταιρεία καλεί τον ανάδοχο να υπογράψει σχετική συμπληρωματική
σύμβαση και να πραγματοποιήσει αυτή. Η δυνατότητα προσφυγής στη διαδικασία αυτή πρέπει να
επισημαίνεται ήδη κατά την αρχική προκήρυξη διαγωνισμού, και το συνολικό προβλεπόμενο ποσό για τη
συνέχιση των υπηρεσιών λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των ορίων του προϋπολογισμού του
παρόντος Κανονισμού. Προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται μόνο επί μια τριετία μετά τη σύναψη
της αρχικής σύμβασης.
Άρθρο 20 ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια σε περίπτωση θανάτου ή πτώχευσης του αναδόχου.
Σε περίπτωση θανάτου ή πτώχευσης ενός από τους αποτελούντες την Κοινοπραξία ή την Ένωση
προμηθευτών, η σύμβαση συνεχίζεται, εφόσον είναι δυνατό, να εκτελείται από τους υπόλοιπους
συμμετέχοντες έως ότου ολοκληρωθεί η φάση στην οποία βρίσκεται η προμήθεια ή υπηρεσία. Μετά την
ολοκλήρωση της φάσης αυτής η εταιρεία μπορεί είτε να λύσει τη σύμβαση είτε να επιτρέψει τη συνέχιση
πραγματοποίησης και των υπόλοιπων φάσεων με ή χωρίς, κατά την κρίση της, αντικατάσταση του
ελλείποντος μέλους.
2. Εάν ο ανάδοχος ή μέλος της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης προμηθευτών τεθούν υπό εκκαθάριση, παύση
εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που φέρει σε κίνδυνο την εκτέλεση
της σύμβασης, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να συνεχίσει την εκτέλεση αυτής από το άλλο μέρος,
εφόσον παρέχονται εχέγγυα, είτε να καταγγείλει τη σύμβαση και να αναζητήσει την τυχόν ζημιά εκ του
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γεγονότος αυτού.
3. Η εταιρεία έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση όταν ο ανάδοχος δεν τηρεί τους όρους αυτής. Σε
τέτοια περίπτωση η εταιρεία ειδοποιεί, εγγράφως, τον ανάδοχο, για τη συγκεκριμένη παράβαση και τον
καλεί να συμμορφωθεί σε συγκεκριμένο διάστημα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης αυτού προβαίνει στην
καταγγελία της σύμβασης.
4. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, πριν την έναρξη εκτέλεσης της σύμβασης, να λύσει μονομερώς τη
σύμβαση, αζημίως για αυτήν. Επίσης να λύσει μονομερώς τη σύμβαση και κατά τη διάρκεια της
καταβάλλοντος στον ανάδοχο μόνον την αμοιβή που αντιστοιχεί στις εκτελεσθείσες εργασίες ή
παρασχεθείσες υπηρεσίες χωρίς υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε άλλης ζημίας.
5. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οι επιπτώσεις της οποίας διαρκούν περισσότερο
από έξι (6) μήνες, η σύμβαση μπορεί να λυθεί αζημίως από οποιοδήποτε μέρος. Η εταιρία καταβάλλει την
αμοιβή που αντιστοιχεί σε εργασία που έχει εκτελεστεί από τον ανάδοχο και έχει εγκριθεί.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ` ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 21 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
1. Η εταιρεία μπορεί να αναθέτει την παρακολούθηση εκτέλεσης των προμηθειών ή υπηρεσιών σε
υπάλληλο/ους της εταιρείας ή εξειδικευμένο/ους σύμβουλο/ους.
2. Ο υπεύθυνος σύμβασης που έχει οριστεί κατά τα παραπάνω, ευθύνεται έναντι της εταιρείας για την
παρακολούθηση, τον έλεγχο και υλοποίηση της προμήθειας ή υπηρεσίας κατά τα στάδια ή φάσεις αυτής
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα τεύχη, στην προσφορά και στη σύμβαση. Η ευθύνη καλύπτει την
ποιοτική και ποσοτική παρακολούθηση και την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου
έναντι της εταιρίας.
3. Ο υπεύθυνος σύμβασης είναι σε συνεχή επαφή με τον ανάδοχο, προσκαλεί αυτόν σε συσκέψεις,
απευθύνεται εγγράφως προς αυτόν, δίνει συγκεκριμένες οδηγίες, διευκρινίσεις και κατευθύνσεις και
γενικά ζητά οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχεία για την πρόοδο της προμήθειας ή υπηρεσίας.
4. Ο υπεύθυνος σύμβασης ενημερώνει τα αρμόδια όργανα της εταιρείας και γενικώς ενεργεί σύμφωνα με
τις καθοριζόμενες διαδικασίες. Μπορεί δε να τηρεί Έντυπο Παρακολούθησης στο οποίο καταγράφει τις
σχετικές ενέργειες παρακολούθησης.
5. Στις περιπτώσεις που ορίζεται υπεύθυνος σύμβασης, εκείνος εισηγείται προς την Επιτροπή Παραλαβής
του άρθρου 27 του παρόντος σχετικά με την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας ή
υπηρεσίας.
6. Η συγγενική σχέση εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τέταρτου βαθμού με ανάδοχο αποτελεί λόγο
εξαίρεσης από την ιδιότητα του υπευθύνου σύμβασης για κάθε σύμβαση που συνάπτει η εταιρεία. Το εν
λόγω κώλυμα ισχύει και για τους ιεραρχικώς προϊσταμένους του υπευθύνου σύμβασης, οι οποίοι
υπογράφουν μαζί με αυτόν έγγραφα σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης κα ιδίως εγκρίνουν
λογαριασμούς. Ο υπεύθυνος σύμβασης και ο Προϊστάμενος του υπογράφουν σχετική υπεύθυνη δήλωση
πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του πρώτου.
Άρθρο 22 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ
1. Ο ανάδοχος ευθύνεται έναντι της εταιρείας για την καλή και άρτια εκτέλεση της προμήθειας ή
υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη του τις παρατηρήσεις του υπεύθυνου σύμβασης, να
επανορθώνει τα ελαττώματα ή τις παραλείψεις του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης και μέχρι την οριστική
παραλαβή της προμήθειας ή υπηρεσίας από την εταιρία.
3. Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις του υπεύθυνου σύμβασης
ή να επανορθώσει τα διαπιστωθέντα ελαττώματα ή παραλείψεις η εταιρεία μπορεί να πραγματοποιήσει
αυτές. Η δαπάνη βαρύνει τον ανάδοχο και αφαιρείται από το συμβατικό τίμημα. Η εταιρεία διατηρεί το
δικαίωμα να κηρύξει αυτόν έκπτωτο.
4. Εάν παρίσταται ανάγκη μεταβολής της προμήθειας ή υπηρεσίας η εταιρεία μπορεί να ζητά και τη
γνώμη του αναδόχου. Ο ανάδοχος εκφράζει, εγγράφως, την άποψη του και πρέπει να αποδείξει ότι η
μεταβολή δεν οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα (παράλειψη ή ελάττωμα). Σε κάθε περίπτωση
υποχρεούται να κάνει τις μεταβολές ή τροποποιήσεις που ζητούνται από την εταιρία. Ο ανάδοχος δε
δικαιούται τυχόν επί πλέον αμοιβής εάν οι μεταβολές οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα.
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Άρθρο 23 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
1. Στο κείμενο της κάθε σύμβασης ορίζεται η προθεσμία παράδοσης των προϊόντων ή παροχής της
υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις που δεν υπογράφεται σύμβαση η προθεσμία ορίζεται στην πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η προθεσμία για την προμήθεια ή υπηρεσία μπορεί να είναι και τμηματική και
να προβλέπονται στάδια και φάσεις.
Οι προθεσμίες αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη
σύμβαση.
2. Παράταση των προθεσμιών μπορεί να δοθεί από την εταιρεία μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου.
Στο σχετικό αίτημα πρέπει να περιέχονται σοβαροί λόγοι για την αιτούμενη παράταση πέραν της
συμβατικής.
Υποβάλλεται είτε πριν τη λήξη της συμβατικής διάρκειας είτε μετά.
Στη δεύτερη περίπτωση η εταιρεία δεν παραλαμβάνει την προμήθεια ή υπηρεσία μέχρι να εκδοθεί
απόφαση για την παράταση.
3. Η εταιρεία σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών είναι δυνατό να επιβάλλει ποινική ρήτρα για
κάθε μέρα καθυστέρησης. Η επιβολή της ποινικής ρήτρας και το ύψος αυτής καθορίζεται στα τεύχη του
διαγωνισμού. Ποινική ρήτρα μπορεί να επιβάλλεται και για τις τμηματικές προθεσμίες εκτός από τις
επιβαλλόμενες για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας. Η τήρηση της συνολικής προθεσμίας από τον
ανάδοχο επιτρέπει στην εταιρία, κατά την κρίση της, να επιστρέψει ή να συμψηφίσει τις ποινικές ρήτρες
που έχει επιβάλλει και εισπράξει για μη τήρηση των τμηματικών προθεσμιών.
4. Η εταιρεία, σε περίπτωση επιβολής ποινικής ρήτρας, διατηρεί το δικαίωμα της να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.
Άρθρο 24 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Η εταιρεία μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο στις περιπτώσεις παράβασης των όρων της
σύμβασης.
Πριν την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου μπορεί να τον προσκαλέσει, εγγράφως, να συμμορφωθεί σε
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η μη συμμόρφωση του συνεπάγεται την έκπτωση του. Εάν δεν
προηγηθεί πρόσκληση για συμμόρφωση, απαιτείται κοινοποίηση σχετικής απόφασης η οποία λαμβάνεται
από το αρμόδιο όργανο μετά από εισήγηση του επιβλέποντα.
2. Ο ανάδοχος που κηρύχθηκε έκπτωτος υποχρεούται να παραδώσει σε ορισμένο χρόνο ό,τι έχει
πραγματοποιήσει μέχρι τότε. Μετά την έκπτωση η σύμβαση εκκαθαρίζεται και καταπίπτει υπέρ της
εταιρείας η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα.
3. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο πλήρη αποζημίωση για ζημιές που υπέστη ή
έξοδα που κατέβαλε εξαιτίας της έκπτωσης.
Άρθρο 25 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει, εφόσον συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι, την εκτέλεση
υλοποίησης μέρους ή και του συνόλου της σύμβασης. Η αναστολή γνωστοποιείται εγγράφως στον
ανάδοχο. Στο έγγραφο αναφέρονται οι λόγοι αναστολής, η ημερομηνία έναρξης και η διάρκεια αυτής.
2. Από τη γνωστοποίηση της αναστολής ο ανάδοχος απαλλάσσεται των συμβατικών του υποχρεώσεων και
υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό των δαπανών του.
3. Εφόσον οι λόγοι που επέβαλλαν την αναστολή των εργασιών παρατείνονται περισσότερο του ενός
χρόνου τα μέρη διατηρούν το δικαίωμα να λύσουν τη σύμβαση αζημίως. Στην περίπτωση αυτή δεν
γεννάται δικαίωμα οποιασδήποτε αποζημίωσης και για τα δύο μέρη. Η εταιρεία όμως υποχρεούται να
καταβάλλει την τυχόν οφειλόμενη αμοιβή για εργασίες που έχει εκτελέσει ο ανάδοχος και έχουν
παραληφθεί από την εταιρεία και ο ανάδοχος να επιστρέψει την οποιαδήποτε αμοιβή ή τίμημα για
εργασίες ή υπηρεσίες που δεν έχει εκτελέσει ή παράσχει.
Άρθρο 26 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. Η παραλαβή των προμηθειών ή υπηρεσιών μπορεί ανάλογα με το είδος αυτών να γίνεται είτε
τμηματικά είτε συνολικά. Στα τεύχη διαγωνισμού και στη σύμβαση προσδιορίζονται ποια είναι τα
παραδοτέα, ο τρόπος και ο χρόνος παραλαβής και η διαδικασία ελέγχου.
2. Η παραλαβή των προμηθειών ή υπηρεσιών γίνεται όπως προβλέπεται από το άρθρο 27 του παρόντος.
Κατά τη διαδικασία της παραλαβής μπορεί να κληθεί και ο προμηθευτής ή ο παρέχων.
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3. Η διαδικασία παραλαβής περιλαμβάνει ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο και γίνεται σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στη σύμβαση.
4. Όταν το αντικείμενο της σύμβασης παραδίδεται συνολικά η διαδικασία της παραλαβής μπορεί να
γίνεται σε δυο φάσεις: την προσωρινή και την οριστική παραλαβή.
5. Όταν το αντικείμενο της σύμβασης παραδίδεται τμηματικά ή ανά φάσεις, αν δεν ορίζεται διαφορετικά
στη σύμβαση, κάθε τμήμα ή φάση παραλαμβάνεται προσωρινά. Με την παραλαβή δε των παραδοτέων
του τελευταίου τμήματος ή της τελευταίας φάσης και την έγκριση αυτής επέρχεται και η οριστική
παραλαβή της προμήθειας ή υπηρεσίας.
Σε κάθε περίπτωση συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής ή οριστικής παραλαβής. Σε αυτά
καταγράφονται παρατηρήσεις επί των παραδοτέων, ελλείψεις και γενικά οτιδήποτε κρίνει η Επιτροπή
σχετικά με την παράδοση των προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών και υποβάλλονται προς έγκριση στα
αρμόδια όργανα της εταιρίας. Στη συνέχεια κοινοποιούνται στον ανάδοχο με την εντολή να συμμορφωθεί
σε συγκεκριμένο χρόνο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει εκ νέου τα σχετικά παραδοτέα με
συμπληρωμένες τις ελλείψεις.
6. Η προσωρινή ή οριστική παραλαβή πρέπει να ολοκληρώνονται μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στη
σύμβαση από την εμπρόθεσμη και προσήκουσα παράδοση. Εάν η παραλαβή δεν πραγματοποιηθεί στις
προθεσμίες αυτές, για λόγους που δεν οφείλονται στον ανάδοχο, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει
συντελεσθεί. Στην περίπτωση αυτή εάν διαπιστωθούν εκ των υστέρων και, πάντως, πριν την εκκαθάριση
της σύμβασης, ποιοτικές ή ποσοτικές διαφορές ο ανάδοχος υποχρεούται να συμπληρώσει τις ελλείψεις.
7. Η αμοιβή του αναδόχου καταβάλλεται είτε τμηματικά είτε συνολικά μετά την ως άνω διαδικασία
παραλαβής.
Άρθρο 27 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
1. Η Επιτροπή Παραλαβής συγκροτείται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας και
αποτελείται από τρία τουλάχιστον (3) μέλη. Με απόφαση των ίδιων οργάνων μπορεί να ορίζονται και
αναπληρωματικά μέλη. Τα μέλη, κατά την κρίση τους, προέρχονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, από
στελέχη της εταιρείας είτε από τρίτους εκτός εταιρείας.
2. Η Επιτροπή παραλαβής είναι αρμόδια για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προϊόντων και
υπηρεσιών σύμφωνα με τα ζητούμενα.
3. Με απόφαση των αρμόδιων οργάνων μπορεί να ορίζεται και αποζημίωση των μελών της Επιτροπής.
4. Η ανωτέρω Επιτροπή συστήνεται σε κάθε περίπτωση που η αξία της υπό ανάθεση προμήθειας ή
υπηρεσίας είναι ίση ή ανώτερη του ποσού που καθορίζεται στο σημείο β` της παρ. 1 του άρθρου 6 του
Π.Δ. 60/2007, όπως εκάστοτε ισχύει.
Μπορεί να συσταθεί και στην περίπτωση μικρότερης αξίας εφόσον κρίνεται απαραίτητο για ειδικούς ή
τεχνικούς λόγους από το αρμόδιο όργανο. Σε κάθε άλλη περίπτωση τις αρμοδιότητες της Επιτροπής ασκεί
η Διεύθυνση που έχει ζητήσει την εν λόγω προμήθεια ή υπηρεσία βοηθούμενη από το Τμήμα
Προμηθειών.
5. Η συγγενική σχέση εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τέταρτου βαθμού με ανάδοχο αποτελεί λόγο
εξαίρεσης από την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Παραλαβής για κάθε σύμβαση που συνάπτει η
εταιρεία. Τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής υπογράφουν σχετική υπεύθυνη δήλωση πριν από την
ανάληψη των καθηκόντων τους. Στις περιπτώσεις που δεν συστήνεται Επιτροπή Παραλαβής το ως άνω
κώλυμα ισχύει για τα πρόσωπα που ασκούν τις αρμοδιότητες της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε`
Άρθρο 28 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Απόφαση που λήφθηκε ή πράξη που διενεργήθηκε από αναρμόδια όργανα της εταιρείας είναι ισχυρή
εφόσον εγκριθεί εκ των υστέρων από το αρμόδιο όργανο.
2. Οι διαφορές που προκύπτουν από την ερμηνεία, εκτέλεση και λύση των σχετικών συμβάσεων
επιλύονται από τα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας ή με διαιτησία από το Πολυμελές Πρωτοδικείο της
Αθήνας. Η αρμοδιότητα επίλυσης των διαφορών ορίζεται στη σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση εφαρμοστέο
δίκαιο είναι το Ελληνικό."
3. Από την ισχύ της παρούσας, καταργείται η 3479/2004 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β`
230/2004).
4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
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(7) της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών - Ανάπτυξης 56294/2009 (Β 2015)
«Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΚΕΔΚΕ», το κείμενο της οποίας είχε ως εξής:
“Αριθμ. 56294 (ΦΕΚ Β΄ 2015/17.09.2009) Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Κεντρική Ένωση Δήμων και
Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) και τις Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.)
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 137 Α').
β. Του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων", όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 4 ν. 2503/1997
(ΦΕΚ 107 Α') "Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις."
γ. Του π.δ/τος 195/1995 "Οργανισμός της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών Υπουργείου
Εμπορίου" (ΦΕΚ 102 Α').
δ. Του π.δ/τος 27/1996 "Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, BET και Εμπορίου στο Υπουργείο
Ανάπτυξης" (ΦΕΚ 19 Α').
ε. Του π.δ/τος 59/1996 "Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός
αρμοδιοτήτων της" (ΦΕΚ 51 Α').
στ. Του π.δ/τος 49/1988 "Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών" όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
ζ. Του π.δ/τος 373/1995 "Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο
Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους"
(ΦΕΚ 201 Α').
η. Του π.δ/τος 401/1995 "Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Υπουργείο
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμό των αρμοδιοτήτων της" (ΦΕΚ 226 Α').
θ. Της υπ' αριθμ. 133/2.1.1996 απόφασης του Πρωθυπουργού "Μετατροπή δύο (2) θέσεων Αναπληρωτών
σε θέσεις Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης" (ΦΕΚ 52 Α').
ι. Του π.δ/τος 205/2007 "Συγχώνευση Υπουργείων" (ΦΕΚ 231 Α').
ια. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α').
ιβ. Της υπ' αριθμ Δ15/Α/Φ19/1189/21.1.2009 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης
"Ανάθεση αρμοδιοτήτων στου Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γεώργιο Βλάχο και Ιωάννη Μπούγα" (ΦΕΚ 91 Α').
ιγ. Της υπ'αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών
"Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο" (ΦΕΚ 1950 Β').
ιδ. Το υπ' αριθμ. 1205/12.3.2008 έγγραφο της ΚΕΔΚΕ με το οποίο διαβιβάσθηκε η υπ' αριθμ.
71/1169/12.3.2008 απόφαση του Δ.Σ. της και το σχέδιο του παρόντος κανονισμού.
2. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Δημοσίου, της ΚΕΔΚΕ και των ΤΕΔΚ, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Πεδίο Εφαρμογής
1. Στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού υπάγονται οι προμήθειες αγαθών που εκτελούνται από την
Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) και τις Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων
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(Τ.Ε.Δ.Κ.).
2. Κατ` εξαίρεση:
Οι εκ των ανωτέρω προμηθειών εμπίπτουσες στο πεδίο εφαρμογής του π. δ/τος 60/2007 (Α` 64), όπως
ισχύει, εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού, συμπληρωματικώς, δε και με τις διατάξεις του
παρόντος.
3. Ορισμοί:
Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται
κατωτέρω:
ΚΕΔΚΕ: Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος
ΤΕΔΚ: Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων
Κανονισμός: Ο παρών Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών
Αρμόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο: Το Διοικητικό Συμβούλιο της κάθε Ένωσης
Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ: Ανώτατο όργανο διοίκησης και λήψης αποφάσεων της ΚΕΔΚΕ.
Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΔΚ: Ανώτατο όργανο διοίκησης και λήψης αποφάσεων της ΤΕΔΚ.
Αρμόδιος Φορέας ή Αναθέτουσα Αρχή: Η ΚΕΔΚΕ ή οι ΤΕΔΚ που διενεργούν τον εκάστοτε διαγωνισμό
Αρμόδια συλλογικά όργανα: Οι επιτροπές, που συστήνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
κάθε φορέα για την διεξαγωγή των διαγωνισμών.
Προμηθευτής: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, περιλαμβανομένων και των δημόσιων οργανισμών, που
συνάπτει σύμβαση προμήθειας με την ΚΕΔΚΕ ή τις ΤΕΔΚ.
Υποψήφιος: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, περιλαμβανομένων και των δημόσιων οργανισμών, που
μετέχει ως υποψήφιος προμηθευτής σε οποιοδήποτε στάδιο οποιασδήποτε διαδικασίας ανάθεσης του
παρόντος Κανονισμού.
Προμήθεια - Σύμβαση Προμήθειας: Η σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας η συναπτόμενη εγγράφως μεταξύ ενός
προμηθευτή (φυσικού ή νομικού προσώπου), αφενός, και της ΚΕΔΚΕ ή ΤΕΔΚ, αφετέρου, η οποία έχει ως
αντικείμενο την αγορά προϊόντων. Η παράδοση των εν λόγω προϊόντων δύναται επιπροσθέτως να
περιλαμβάνει εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης εφόσον όμως η αξία των αγαθών υπερβαίνει την
αντίστοιχη των εργασιών.
Ανοικτός διαγωνισμός: Ανοικτή διαδικασία (ανοικτός διαγωνισμός) είναι η διαδικασία στο πλαίσιο της
οποίας κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει προσφορά. Ειδικότερα, κατά την ανοικτή διαδικασία
καλούνται να υποβάλουν προσφορές όλοι οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τους όρους που απαιτεί η
προκήρυξη. Βάσει των υποβαλλομένων προσφορών, των όρων του διαγωνισμού και την οριζόμενη στα
τεύχη του διαγωνισμού διαδικασία, γίνεται η ανάδειξη του Προμηθευτή μετά από αξιολόγηση.
Κλειστός διαγωνισμός: Κλειστή διαδικασία (κλειστός διαγωνισμός) είναι η διαδικασία στο πλαίσιο της
οποίας μπορούν να υποβάλουν προσφορά μόνο όσοι από τους προμηθευτές έχουν προσκληθεί από την
αναθέτουσα αρχή.
Διαδικασία με διαπραγμάτευση: Διαδικασία με διαπραγμάτευση είναι η διαδικασία στο πλαίσιο της
οποίας οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν στους προμηθευτές της επιλογής τους και διαπραγματεύονται
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τους όρους της σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς.
Ένσταση δίζησης: ο εγγυητής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την καταβολή της οφειλής, έως ότου ο δανειστής
επιχειρήσει αναγκαστική εκτέλεση εναντίον του πρωτοφειλέτη και αυτή αποβεί άκαρπη.
Παραίτηση από την ένσταση της διζήσεως: αν ο εγγυητής παραιτήθηκε από την ένσταση της διζήσεως και
ιδίως αν εγγυήθηκε ως αυτοφειλέτης, δεν δημιουργείται μεταξύ αυτού και του πρωτοφειλέτη παθητική εις
ολόκληρον ενοχή, αλλ` εξακολουθεί και μετά την παραίτηση να ευθύνεται ως εγγυητής, παρεπομένως προς
τον πρωτοφειλέτη. Συνεπώς, αν ο δανειστής στραφεί κατά του εγγυητή, αυτός υποχρεούται να καταβάλει
την οφειλή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Άρθρο 2
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Οι όροι της διακήρυξης διαγωνισμού πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις.
2. Στις περιπτώσεις ανοικτού διαγωνισμού, η διακήρυξη, με την επιφύλαξη των τυχόν οριζομένων σε άλλες
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α. Το είδος του διαγωνισμού.
β. Το είδος, την ποσότητα, τις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια υλικού με επισήμανση, ιδίως,
εάν η υποβολή προσφορών ζητείται για την αγορά, μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση ή μακρά μίσθωση
με δικαίωμα ή όχι αγοράς ή με συνδυασμό αυτών. Επίσης, οποιαδήποτε δικαιώματα προαίρεσης για
συμπληρωματικές αγορές και, εφόσον είναι γνωστό, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των
δικαιωμάτων αυτών, καθώς και τον αριθμό των τυχόν παρατάσεων για την άσκηση τους. Εάν η ποσότητα
των υλικών, η προμήθεια των οποίων αποτελεί αντικείμενο του διαγωνισμού, υποδιαιρείται σε τμήματα,
στη διακήρυξη ορίζεται ποια είναι αυτά τα τμήματα και εάν παρέχεται δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους
να υποβάλουν προσφορά για μέρος μόνο της ζητούμενης ποσότητας, καθώς και εάν είναι δυνατή η
υποβολή προσφοράς για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη. Στην περίπτωση δυνατότητας υποβολής
προσφοράς για τμήματα της ζητούμενης ποσότητας ή για ορισμένα από τα ζητούμενα είδη, στη διακήρυξη
πρέπει να καθορίζεται και η αντίστοιχη προϋπολογισθείσα δαπάνη.
γ. Τον χρόνο, τον τόπο, και τον τρόπο παράδοσης των υλικών, ως και τον χρόνο παραλαβής τους.
δ. Το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), την
ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, καθώς και τον αρμόδιο υπάλληλο της
Υπηρεσίας αυτής.
ε. Την ημερομηνία αποστολής προκήρυξης (περίληψης της διακήρυξης) στην Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση, όπου τούτο απαιτείται.
στ. Την προθεσμία, μέσα στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από την αρμόδια Υπηρεσία,
που διενεργεί τον διαγωνισμό, τα σχετικά έγγραφα, το ποσό που τυχόν απαιτείται να καταβληθεί για την
χορήγηση των εγγράφων αυτών, καθώς και τους όρους πληρωμής αυτού.
ζ. Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο
αποσφράγισης, καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται.
η. Το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής.
θ. Τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα, τον χρόνο υποβολής των εγγυήσεων, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις,
εάν τυχόν ζητούνται.
ι. Την προϋπολογισθείσα δαπάνη, την πηγή χρηματοδότησης και τον τρόπο πληρωμής.
ια. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται τα ελάχιστα αναγκαία όρια
οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων, που η ενδιαφερόμενη Υπηρεσία απαιτεί από τους προμηθευτές.
ιβ. Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών.
ιγ. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση της προμήθειας. Στην περίπτωση
που κριτήριο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, καθορίζονται και τα στοιχεία
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με βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγηση της προσφοράς.
ιδ. Την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών από την αρμόδια Υπηρεσία και τη διεύθυνση στην
οποία πρέπει να αποσταλούν.
ιε. Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών.
ιστ. Τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του τιμήματος μετά την κατακύρωση, εφόσον κρίνεται ότι
απαιτείται τέτοιος όρος.
ιζ. Τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.
ιη. Τα κριτήρια επιλογής, σχετικά με την προσωπική κατάσταση των προμηθευτών, τα οποία οδηγούν σε
αποκλεισμό τους και τα απαιτούμενα στοιχεία βάσει των οποίων αποδεικνύεται ότι δεν εμπίπτουν στις
περιπτώσεις που δικαιολογούν αποκλεισμό.
3. Στις περιπτώσεις κλειστού διαγωνισμού:
- Η διακήρυξη, με την επιφύλαξη των τυχόν οριζομένων σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α. Τα στοιχεία της παραπάνω παραγράφου 2 του άρθρου τούτου εκτός των εδαφίων στ, ιδ και ιε.
β. Τον τύπο και το περιεχόμενο των αιτήσεων συμμετοχής, την προθεσμία για την υποβολή τους στην
αρμόδια Υπηρεσία και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να υποβληθούν.
γ. Την ημερομηνία μέχρι την οποία θα αποσταλούν από την ενδιαφερόμενη Υπηρεσία οι προσκλήσεις για
την υποβολή προσφορών.
δ. Τα όρια μεταξύ των οποίων θα κυμανθεί ο αριθμός των υποψηφίων που πρόκειται να προσκληθούν να
υποβάλουν προσφορά (εφόσον είναι απαραίτητο).
- Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών, με την επιφύλαξη των τυχόν οριζομένων σε άλλες διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α. Την προθεσμία για την υποβολή των προσφορών και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν.
β. Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, τα πρόσωπα που μπορούν να παρίστανται
καθώς και την ημερομηνία, ώρα και τόπο αποσφράγισης.
γ. Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών.
Με την πρόσκληση αποστέλλεται σε αυτούς που επιλέχθηκαν για υποβολή προσφορών και η σχετική
διακήρυξη μαζί με όλα τα συμπληρωματικά της διακήρυξης έγγραφα και στοιχεία.
4. Πρόχειρος διαγωνισμός διενεργείται για τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας αγαθών, η κατ` είδος
ετήσια συνολική δαπάνη των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 12 περ. γ του ν. 2286/1995.
Ο διαγωνισμός διενεργείται από τριμελή επιτροπή, με υποβολή έγγραφων προσφορών. Η δημοσίευση της
προκήρυξης (περίληψης διακήρυξης) στην περίπτωση αυτή δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του φορέα ή
στην περίπτωση των ΤΕΔΚ, όταν δεν υφίσταται ιστοσελίδα, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου της
έδρας της ΤΕΔΚ πέντε (5) ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.
Άρθρο 3
Τεχνικές προδιαγραφές
1. Στη διακήρυξη και σύμβαση επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια υλικού ή
αναφέρεται συγκεκριμένο πρότυπο (ευρωπαϊκό ή αναγνωρισμένου οργανισμού) ή προδιαγραφή
(ενοποιημένη, άλλου φορέα).
2. Τεχνικές Προδιαγραφές είναι οι τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζουν τα ελάχιστα αναγκαία
χαρακτηριστικά του υλικού που απαιτούνται, προκειμένου αυτό να προσδιορισθεί αντικειμενικά με τρόπο
που να ανταποκρίνεται στη χρήση, για την οποία προορίζεται από τον φορέα. Οι τεχνικές αυτές απαιτήσεις
πρέπει να περιλαμβάνουν, ιδίως, τα επίπεδα ποιότητας ή απόδοσης, τα επίπεδα ασφάλειας, τις διαστάσεις
καθώς και τις λοιπές απαιτήσεις που ισχύουν για το υλικό ή το προϊόν όσον αφορά την ποιότητα, την
ορολογία, τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση.
3. Οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένες και πλήρως κατανοητές από όλους τους
ενδιαφερομένους. Πρέπει να διατυπώνονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα
συμμετοχής στον διαγωνισμό και να μη δημιουργούνται αδικαιολόγητα εμπόδια στον ανταγωνισμό.
4. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή όρων στις τεχνικές προδιαγραφές και στις διακηρύξεις που να
προσδιορίζουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης ή μεθόδους επεξεργασίας, οι οποίες έχουν
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ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα. Ειδικότερα, οι τεχνικές προδιαγραφές
απαγορεύεται να αναφέρονται σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης
προέλευσης ή παραγωγής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον δεν είναι δυνατό να περιγραφεί ένα είδος
με τεχνικές προδιαγραφές σαφείς και πλήρως κατανοητές, η μνεία των ανωτέρω στοιχείων είναι
επιτρεπτή, αλλά υποχρεωτικά συνοδεύεται από τις λέξεις "ή ισοδύναμο".
5. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές πρέπει να συμμορφώνονται προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα, εφόσον υπάρχουν.
6. Ορισμός προτύπων.
α) Ως πρότυπο θεωρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από ένα αναγνωρισμένο
οργανισμό τυποποίησης για επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή.
β) Ως Ευρωπαϊκό πρότυπο θεωρείται το πρότυπο που έχει εγκριθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό
τυποποίησης, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τυποποίησης Ηλεκτροτεχνικών Προϊόντων (CENELEC) ή Έγγραφο Εναρμόνισης (HD), σύμφωνα με τους
κοινούς κανόνες των εν λόγω οργανισμών.
7. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών ορίζονται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, από
τους φορείς για τους οποίους προορίζονται. Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται με
αυτόν τον τρόπο είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται
απόρριψη της προσφοράς.
8. Στην περίπτωση των διαγωνισμών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, οι κατά τις παραγράφους 7 και 8 έλεγχοι, εγκρίσεις και τροποποιήσεις ισχύουν και για τα
στοιχεία αξιολόγησης των προσφορών, τις ομάδες στις οποίες αυτά κατατάσσονται, καθώς και για τους
συντελεστές βαρύτητας τόσο των ομάδων, όσο και των στοιχείων τα οποία αποτελούν τις ομάδες.
Άρθρο 4
Κανόνες δημοσιότητας
1. Οι φορείς που διενεργούν τους διαγωνισμούς, μετά την ένταξη των προμηθειών στο Ενιαίο Πρόγραμμα
Προμηθειών (Ε.Π.Π.), γνωστοποιούν, το ταχύτερο δυνατό, με σχετική ανακοίνωση στην Υπηρεσία
Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όλες τις προμήθειες κατά κατηγορίες προϊόντων που
προτίθενται να διενεργήσουν κατά τη διάρκεια των επόμενων δώδεκα μηνών και των οποίων η συνολική
προϋπολογιζόμενη αξία τους είναι ίση ή μεγαλύτερη από ευρώ 750.000 χωρίς ΦΠΑ. Η ανωτέρω
γνωστοποίηση είναι υποχρεωτική, μόνο στις περιπτώσεις που ασκείται το δικαίωμα μείωσης των
προθεσμιών για την παραλαβή των προσφορών των παρ. 1.α. εδάφιο πρώτο και 2.γ. εδάφιο πρώτο του
άρθρου 10 του παρόντος.
2. Στις περιπτώσεις ανοικτού και κλειστού διαγωνισμού, ο φορέας που διενεργεί το διαγωνισμό μεριμνά
για ευρεία γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης και ειδικότερα:
α. Για την αποστολή προς δημοσίευση προκήρυξης (περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης)
στο ΦΕΚ (τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων) καθώς και σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες
οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και σε τοπική εφημερίδα, εάν υπάρχει, όταν ο διαγωνισμός
προκηρύσσεται από ΤΕΔΚ.
β. Για την ανάρτηση της προκήρυξης σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.
γ. Για την αποστολή της διακήρυξης στα Επιμελητήρια και στον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων
Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.). Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού,
αποστέλλεται η σχετική ανακοίνωση.
δ. Για τη διάθεση της διακήρυξης ή της σχετικής ανακοίνωσης, σε περίπτωση κλειστού διαγωνισμού,
στους ενδιαφερόμενους από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης.
ε. Για την αποστολή προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφόσον
η προϋπολογισθείσα αξία, εκτός του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), είναι ίση ή μεγαλύτερη από τα
καθοριζόμενα κατώτατα όρια των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, όπως καθορίζονται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά διετία και αναθεωρούνται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 77 παρ. 2 της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Η δημοσίευση της προκήρυξης στον ελληνικό τύπο δεν γίνεται πριν από την
ημερομηνία αποστολής της στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία
πρέπει να αναφέρει και την ημερομηνία αυτή και δεν μπορεί να περιέχει πληροφορίες διάφορες από τις
δημοσιευμένες στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τα παραπάνω ισχύουν και σε κάθε
περίπτωση που απαιτείται δημοσίευση ανακοίνωσης, σχετικά με διαγωνισμό που έχει προκηρυχθεί.
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3. Οι φορείς, μετά την υπογραφή μιας σύμβασης, αποστέλλουν στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εντός σαράντα οκτώ (48) ημερών σχετική ανακοίνωση, εφόσον για τη σύμβαση
αυτή έχει προηγηθεί δημοσίευση σχετικής προκήρυξης στην Ε.Ε. Είναι δυνατόν, όμως, να μην
δημοσιευθούν ορισμένες πληροφορίες σχετικές με τη σύμβαση, όταν η ανακοίνωση τους ενδέχεται να
εμποδίσει την εφαρμογή νόμων, να είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, να βλάψει θεμιτά εμπορικά
συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών.
Επίσης, οι φορείς υποχρεούνται να αναρτούν τη σύμβαση στην ιστοσελίδα τους.
4. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τους φορείς που εκτελούν
προμήθειες, στη δε Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την Ευρωπαϊκή Ένωση.
5. Οι παραπάνω ανακοινώσεις περιλαμβάνουν τα στοιχεία των υποδειγμάτων του Παραρτήματος του
παρόντος.
Άρθρο 5
Γλώσσα
Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε αυτούς,
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 5α
Στάδια διαδικασίας, χρόνος και τρόπος υποβολής στοιχείων
Η υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό και μέχρι τη σύναψη της
σύμβασης γίνεται σε στάδια, σε χρόνο και με τρόπο, όπως αυτά ορίζονται στις οικείες διατάξεις του
παρόντος, οι οποίες συνοπτικά παρατίθενται, ως κατωτέρω:
Α. ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
1. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν μαζί με την αίτηση συμμετοχής:
α. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 2 εδ. α.
β. Τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 παρ. 2 εδ. β και γ
γ. Δήλωση χώρας καταγωγής του προσφερόμενου είδους του άρθρου 18 παρ. 1.
2. Οι προσφέροντες υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά στον κυρίως φάκελο,
κατά
την διαδικασία των άρθρων 11 και 12 του παρόντος και σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις:
α. Τα παρακάτω δικαιολογητικά:
i. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατ` άρθρο 6 παρ. 1 περ. α, σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ. 4
εδ. α.
ii. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. β, σε συνδυασμό με το άρθ. 8 παρ. 4 εδ. α.
iii. Τα παραστατικά εκπροσώπησης, κατ` άρθρο 6 παρ. 1 εδ. γ.
iv. Τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 παρ. 2 εδ. δ, ε και ζ.
v. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής του δείγματος, εφόσον απαιτείται, κατ` άρθρο 8 παρ. 2. εδ. στ, σε
συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 3 και 4.
vi. Οποιοδήποτε στοιχείο τυχόν απαιτείται από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ορίζεται από
τη διακήρυξη, κατ` άρθρο 2 παρ. 3.
β. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η τεχνική προσφορά, τα δικαιολογητικά
του άρθρου 9 του παρόντος, εφόσον ζητούνται από τη διακήρυξη και δηλώσεις του άρθρου 18 παρ. 2 ή 3,
κατά περίπτωση.
γ. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά.
3. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών με βάση το άρθρο 20 του παρόντος, ο προσφέρων, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, υποβάλλει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 εδ. α:
Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 ή 3, κατά περίπτωση, σε συνδυασμό με το άρθρο 8
παρ. 4 εδαφ. β.
Β. ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
1. Οι προσφέροντες υποβάλλουν με τη προσφορά στον κυρίως φάκελο, κατά την διαδικασία των άρθρων
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11 και 12 του παρόντος και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις:
α. Τα παρακάτω δικαιολογητικά:
i. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατ` άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α.
ii. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. β.
iii. Τα παραστατικά εκπροσώπησης, κατ` άρθρο 6 παρ. 1 εδ. γ.
iv. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής του δείγματος, εφόσον απαιτείται, κατ` άρθρο 8 παρ. 2 περ. στ, σε
συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 3 και 4.
v. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8α παρ. 3, εφόσον από τη διακήρυξη απαιτούνται δικαιολογητικά,
σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του ίδιου άρθρου, για τον προσφέροντα ή / και για τον κατασκευαστή του
τελικού προϊόντος, κατά περίπτωση.
vi. Δήλωση χώρας καταγωγής του προσφερόμενου είδους, κατ` άρθ. 18 παρ. 1.
vii. Οποιοδήποτε στοιχείο τυχόν απαιτείται από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ορίζεται από
τη διακήρυξη, κατ` άρθρο 2 παρ. 2.
β. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η τεχνική προσφορά, τα δικαιολογητικά
του άρθρου 9 του παρόντος, εφόσον ζητούνται από τη διακήρυξη και δηλώσεις του άρθρου 18 παρ. 2 ή 3,
κατά περίπτωση.
γ. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά
2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών με βάση το άρθρο 20 του παρόντος, ο προσφέρων, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, υποβάλλει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 εδ. α, τα
εξής:
i. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 ή 3, κατά περίπτωση.
ii. Όποια από τα δικαιολογητικά των άρθρων 5 & 8α παρ. 1 και 2, κατά περίπτωση, ζητούνται από τη
διακήρυξη.
Άρθρο 6
Κριτήρια επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής και κατακύρωσης
1. Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, τα
εξής:
α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το άρθρο 25 του παρόντος.
β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση
γνησίου υπογραφής, στην οποία:
i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον
οποίο συμμετέχουν.
ii. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους,
- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην
περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου,
- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου καταστάσεις,
- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α
της παρ. 2 του παρόντος άρθρου,
- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά
περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της
παρ. 2 του παρόντος,
- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου
κατάσταση.
iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της
παρ. 2 του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του
παρόντος.
γ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με
την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του παρόντος, ο προσφέρων στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σ` αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο,
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τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του παρόντος:
α. Οι Έλληνες πολίτες:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα
αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,
εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε
πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά
την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και
(3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ΄
αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για
όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος,
από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.
β. Οι αλλοδαποί:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό
άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ.
2 του παρόντος άρθρου.
(3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν
εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά
την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την
επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του παρόντος,
αντίστοιχα.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν
υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α`
101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και,
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού
μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης,
από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
(4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της
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περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την
αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι
εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια` και
7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα
του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.
δ. Οι Συνεταιρισμοί:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ.
α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον
πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ
της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση
δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.
3. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα
ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου,
δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:
- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των προβλεπομένων ορίων
της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του
δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να
αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής.
- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των προβλεπομένων ορίων της
περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος, από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν
εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω
νομικές καταστάσεις.
4. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος συνιστά λόγο
αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.
5. Η απαρίθμηση των δικαιολογητικών τα οποία μπορούν να ζητηθούν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο είναι
περιοριστική.
Άρθρο 7
Προσφορά ενώσεων προμηθευτών
1. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους
τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος
της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.
2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύμβασης.
3. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών,
τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν
η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα
υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση.Η
αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα

997
από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Άρθρο 8
Κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των αιτήσεων προμηθευτών για συμμετοχή τους σε κλειστούς
διαγωνισμούς
1. Στους κλειστούς διαγωνισμούς, για την επιλογή των προμηθευτών που θα κληθούν να υποβάλουν
προσφορές, προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα τους, η επαγγελματική αξιοπιστία τους, η
χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση τους γενικότερα καθώς και οι τεχνικές δυνατότητες τους,
λαμβάνονται υπόψη:
α. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.
β. Εάν έχει επιβληθεί στον προμηθευτή η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το
στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.
γ. Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια της επιχείρησης.
δ. Ο τεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση, εφόσον συντρέχουν αντικειμενικοί
λόγοι που δικαιολογούν την λήψη υπόψη του στοιχείου αυτού και στην έκταση που απαιτείται, ενόψει της
φύσης των προϊόντων τα οποία αποτελούν αντικείμενο του συγκεκριμένου διαγωνισμού.
ε. Η παραγωγική - εμπορική δυνατότητα της επιχείρησης.
2. Προκειμένου να διαπιστωθούν τα αναφερόμενα στην παρ. 1 στοιχεία, στην πρόσκληση για την
εκδήλωση ενδιαφέροντος καθορίζεται, από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, ότι υποβάλλονται
από τον συμμετέχοντα με την αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, τα ακόλουθα δικαιολογητικά, με την
επιφύλαξη της παρ. 5 του παρόντος άρθρου:
α. Υπεύθυνη δήλωση των συμμετεχόντων σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως
εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία των περ. α και β
της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
β. (i) Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης ή (ii) αντίγραφο ή απόσπασμα
του ισολογισμού της επιχείρησης ή (iii) υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών
της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια υλικό, κατά
τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή
ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με το υπό προμήθεια υλικό, κατά χρονικό διάστημα που δεν
επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα
σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.
γ. Κατάλογο, στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων, με μνεία,
για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, της ημερομηνίας
παράδοσης και του ποσού. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με
πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι
ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή
δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του
προμηθευτή.
δ. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέτρων που λαμβάνει ο προμηθευτής για
την εξασφάλιση της ποιότητας.
ε. Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης, που θα ασχοληθεί κατά την παραγωγή του προς
προμήθεια υλικού, κατά ειδικότητα, ανεξάρτητα από τη συμβατική σχέση τους με την επιχείρηση, ιδίως δε
των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας.
στ. Δείγμα των προσφερομένων υλικών, περιγραφή ή φωτογραφίες αυτών, όπου απαιτείται από την
διακήρυξη.
ζ. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες Υπηρεσίες,
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των υλικών, επαληθευόμενη με
παραπομπές σε ορισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα των προϊόντων, όταν απαιτούνται από την Υπηρεσία
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος.
Τα δικαιολογητικά και στοιχεία των ανωτέρω περιπτώσεων δ, ε, στ και ζ προσκομίζονται, κατ` εξαίρεση,
μαζί με την προσφορά.
3. Ο φορέας πρέπει να σέβεται πλήρως την εμπιστευτική φύση κάθε πληροφορίας που παρέχεται από τους
προμηθευτές.
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4. Όσοι από αυτούς που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις επιλεγούν να υποβάλουν προσφορά, με
απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
συλλογικού οργάνου, οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με τη προσφορά τα απαιτούμενα από την παρ. 1 του
άρθρου 6 του παρόντος.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά το άρθρο 20 του παρόντος, ο συμμετέχων στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο,
τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος έγγραφα και δικαιολογητικά. Τα ανωτέρω
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του παρόντος.
5. Στην περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής από προμηθευτή που δεν είναι ο ίδιος
κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, προσκομίζονται από τον προμηθευτή μαζί με την προσφορά του,
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, τα δικαιολογητικά των
περ. δ, ε και ζ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, που αφορούν μόνο τον ανωτέρω κατασκευαστή.
6. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου συνιστά λόγο
αποκλεισμού από το διαγωνισμό.
Άρθρο 8α
1. Στους ανοιχτούς διαγωνισμούς στη διακήρυξη μπορεί να προβλέπεται ότι για την συμμετοχή στο
διαγωνισμό απαιτείται ο προσφέρων να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις σχετικά με τη φερεγγυότητα, την
επαγγελματική δραστηριότητα, την χρηματοπιστωτική και οικονομική του κατάσταση καθώς και τις
τεχνικές δυνατότητες του. Στην περίπτωση αυτή, με την διακήρυξη καθορίζονται οι αναγκαίες ελάχιστες
απαιτήσεις οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων και τα όρια τους, καθώς και ποια από τα
δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 8 πρέπει να υποβληθούν από τον προσφέροντα κατά το στάδιο της
κατακύρωσης, για να αποδειχθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές. Η μη συμμόρφωση προς τις
αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων και τα όρια τους συνεπάγεται
την απόρριψη της προσφοράς.
2. Στην περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά από προμηθευτή που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής του
τελικού προϊόντος, προσκομίζονται από τον προμηθευτή μαζί με την προσφορά του, σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 παρ. 2 του παρόντος, τα δικαιολογητικά των περ. δ, ε και ζ του
άρθρου 8 παρ. 2 του παρόντος που αφορούν μόνο τον ανωτέρω κατασκευαστή και εφόσον ζητούνται από
τη διακήρυξη.
3. Ο προσφέρων μαζί με την προσφορά υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση όσων εκ των ως άνω δικαιολογητικών απαιτούνται
από τη διακήρυξη κατά το στάδιο της κατακύρωσης.
Άρθρο 9
Οι αναθέτουσες αρχές, εάν απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους
οργανισμούς, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ορισμένων προτύπων
εξασφάλισης της ποιότητας, πρέπει να παραπέμπουν σε συστήματα εξασφάλισης της ποιότητας
βασιζόμενα στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για πιστοποίηση. Οι αναθέτουσες αρχές
αναγνωρίζουν τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη. Στην
περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα,
πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης
προϊόντων διαπιστευμένο, προς τούτο, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα
διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for
Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
Άρθρο 9α
Πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών
Για την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 6, 8, 8α,
9 και 18 παρ. 2 και 3 του παρόντος, γνωμοδοτούν τα αρμόδια προς τούτο συλλογικά όργανα, που
συγκροτούνται για τους διαγωνισμούς σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος.
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Άρθρο 10
Προθεσμίες διαγωνισμών
1. Στους ανοικτούς διαγωνισμούς:
α. Η προθεσμία για την διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού δεν πρέπει να είναι μικρότερη των πενήντα
δύο (52) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης
(της περίληψης της διακήρυξης) στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων και στον Ελληνικό τύπο,
όταν δεν απαιτείται δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του παρόντος. Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται
υπόψη η τελευταία. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών επιτρέπεται να
συντμηθεί σε δέκα πέντε (15) το λιγότερο ημέρες με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
β. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον
προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6)
εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή μπορεί
να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες.
γ. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες,
σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας
άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του παρόντος, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3)
ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους
ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο
εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει
δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του παρόντος.
δ. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα ή οι
συμπληρωματικές πληροφορίες δεν είναι δυνατόν λόγω του όγκου τους, να αποσταλούν μέσα στις
προθεσμίες που ορίζονται στα εδάφια β` και γ` ή όταν οι προσφορές δεν μπορούν να γίνουν παρά μόνο
μετά από επιτόπια επίσκεψη ή μετά από επιτόπια εξέταση των σχετικών με τον προκηρυσσόμενο
διαγωνισμό εγγράφων, τότε οι προθεσμίες του εδαφίου α` παρατείνονται ανάλογα.
ε. Η προκήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία της παραγράφου Β του
Παραρτήματος του παρόντος Κανονισμού.
2. Στους κλειστούς διαγωνισμούς:
α. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής σε κλειστό διαγωνισμό δεν πρέπει να είναι
μικρότερη των τριάντα επτά (37) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία
Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση ή των είκοσι (20) ημερών από την
ημερομηνία δημοσίευσης της στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων και στον Ελληνικό τύπο, όταν
δεν απαιτείται δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του παρόντος. Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται
υπόψη η τελευταία. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν τις προθεσμίες αυτές
ανεφάρμοστες, τότε μπορεί να περιορισθούν με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας, μέχρι
δεκαπέντε (15) και δέκα (10) ημέρες, αντίστοιχα.
Για τον καθορισμό των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες της αποστολής προκήρυξης
στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή της δημοσίευσης στο Τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων και στον ελληνικό τύπο και της τελευταίας ημερομηνίας για την
υποβολή της αίτησης συμμετοχής.
β. Στους προμηθευτές που έχουν επιλεγεί για την υποβολή προσφοράς, αποστέλλεται ταυτόχρονα
έγγραφη πρόσκληση η οποία περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 3 του παρόντος. Η
πρόσκληση συνοδεύεται από τη διακήρυξη του διαγωνισμού.
γ. Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών δεν πρέπει να είναι μικρότερη των σαράντα (40) ημερών,
από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης, στην περίπτωση που η προϋπολογιζόμενη αξία
της προμήθειας εκτός ΦΠΑ, είναι ίση ή μεγαλύτερη των ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 ή των
είκοσι (20) ημερών από την αυτή ημερομηνία στις λοιπές περιπτώσεις. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες
επείγοντες λόγοι καθιστούν τις προθεσμίες αυτές ανεφάρμοστες τότε μπορεί να περιορισθούν με
αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας, μέχρι δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής
της έγγραφης πρόσκλησης.
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Για τον καθορισμό των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της αποστολής της
έγγραφης πρόσκλησης και της τελευταίας ημερομηνίας για την υποβολή της προσφοράς.
δ. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες,
σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας
άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του παρόντος, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3)
ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους
ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο
εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει
δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του παρόντος. Σε περίπτωση επείγοντος, η
προθεσμία αυτή συντέμνεται σε τέσσερις (4) ημέρες.
ε. Η προκήρυξη του κλειστού διαγωνισμού περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία της παραγράφου Β του
Παραρτήματος του παρόντος Κανονισμού.
3. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι προσφορές δύνανται να γίνουν μόνο κατόπιν επιτόπιας επισκέψεως
ή μετά από επιτόπια εξέταση των σχετικών με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό εγγράφων, τότε η
προθεσμία των σαράντα (40) ημερών που ορίζεται στην παράγραφο 2 περ. γ του παρόντος άρθρου μπορεί
να παρατείνεται ανάλογα.
4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό, μπορεί να
μετατίθεται η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή της διενέργειας διαγωνισμού με ή χωρίς
τροποποιήσεις των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης. Όταν η μετάθεση γίνεται χωρίς τροποποίηση
των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης, το χρονικό διάστημα της μετάθεσης ορίζεται με την
παραπάνω απόφαση. Οταν η μετάθεση γίνεται με τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης ή της
διακήρυξης, πρέπει από την ημερομηνία αποστολής στον ελληνικό τύπο της σχετικής ανακοίνωσης, μέχρι
την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή διενέργειας του διαγωνισμού, να μεσολαβήσει
χρονικό διάστημα όχι μικρότερο του ορισθέντος από την αρχική πρόσκληση ή διακήρυξη, εκτός αν από την
απόφαση μετάθεσης προβλέπεται η σύντμηση του χρόνου αυτού τηρουμένων των προθεσμιών που
ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους. Στις περιπτώσεις αυτές, όσον αφορά την δημοσιότητα,
ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 4 του παρόντος.
5. Κατά το χρονικό διάστημα από 5 έως 20 Αυγούστου δεν προκηρύσσονται και δεν διενεργούνται
διαγωνισμοί. Επίσης, κατά το ίδιο διάστημα, δεν ορίζεται ημερομηνία παραλαβής και αποσφράγισης
προσφορών.
Άρθρο 11
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα
στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση.
2. Οι προσφορές, μετά την αποσφράγιση τους, παραλαμβάνονται από την αρμόδια Υπηρεσία που
διενεργεί τον διαγωνισμό.
3. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν
και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην Υπηρεσία, η δε σχετική
απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά.
4. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με
απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την
προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται
κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την
προϋπόθεση, όμως, ότι τούτο θα περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο
φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία.
5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα
οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται
υπόψη.
6. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του
διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των
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προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη
διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν
με την προαναφερόμενη διαδικασία. Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, τυχόν υποβληθείσα
προσφορά από προμηθευτή που δεν προσκλήθηκε προς τούτο, επιστρέφεται από την Υπηρεσία χωρίς να
αποσφραγιστεί. Επίσης, επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται, ή
περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.
7. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη "Προσφορά".
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια,
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης,
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.
8. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, το αρμόδιο όργανο, ακόμη κι αν το ίδιο είναι αρμόδιο και για
την αξιολόγηση τους, δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει την συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των
προσφορών τους ως προς τους όρους της διακήρυξης.
Άρθρο 12
Προσφορές
1. Οι προσφορές υποβάλλονται, σε δύο αντίγραφα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις
ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 του παρόντος. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα
τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής:
α) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη μόνο τιμή, στον κυρίως φάκελο
προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως
φάκελο με την ένδειξη "Τεχνική Προσφορά". Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί
ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη
"Οικονομική Προσφορά".
β) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό
δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, όπως κατατάσσονται
στις ομάδες που αναφέρονται στο άρθρο 20 του παρόντος, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο
φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "Τεχνική Προσφορά". Τα οικονομικά στοιχεία της
προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης, μέσα στον
κυρίως φάκελο με την ένδειξη "Οικονομική Προσφορά".
2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο
με την ένδειξη "Παράρτημα Προσφοράς" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη
από τον προσφεροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον
έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν
υπάρχουν σ` αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των
προσφορών.
5. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α κατά
της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την
προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.Η
άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Στους διαγωνισμούς,
οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, οι ρυθμίσεις της παρούσης
παραγράφου δεν θίγουν τις ειδικές διατάξεις του ν. 2522/1997. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί
νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές
ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της
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Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται,
σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
Άρθρο 13
Χρόνος ισχύος προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην διακήρυξη ή την
πρόσκληση. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με
την παρ. 3 και αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το
επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ` ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη
διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς,
τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές
τους.
Άρθρο 14
Αντιπροσφορές
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως
απαράδεκτες.

Άρθρο 15
Διοικητικές προσφυγές
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειας του,
έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας
(ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται
και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία
προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6, 8 και
8α του παρόντος.
2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού
όργανο του φορέα, ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού:
(1) Στον ανοικτό διαγωνισμό, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης
μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των
προσφορών.
(2) Στον κλειστό διαγωνισμό, μόνο από εκείνους που επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά, μέσα στο μισό
του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία αποστολής σε αυτούς της διακήρυξης, μέχρι την
ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής,
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες αποστολής της διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού.
Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί τον
διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο, το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα, εκδίδει την σχετική απόφαση

1003
του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.
β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε
προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και
αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της
επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου.
Στον κλειστό διαγωνισμό δικαίωμα ένστασης στην περίπτωση αυτή έχουν μόνον όσοι επιλέχθηκαν να
υποβάλουν προσφορά. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά
εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο
και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής
προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2)
ημερών από της υποβολής της.
γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού (ανοικτού ή κλειστού) έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα
σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση
της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Στον κλειστό διαγωνισμό, δικαίωμα
ένστασης στην περίπτωση αυτή έχουν μόνον όσοι επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά. Η ένσταση αυτή
κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου
στρέφεται, με μέριμνα του προσφεύγοντος. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό
όργανο και το αποφασίζον όργανο (Δ.Σ.) εκδίδει την σχετική απόφαση του εντός δέκα (10) εργάσιμων
ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.
δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατα-κυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και
πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του παρόντος Κανονισμού, μέσα σε χρονικό
διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της
ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών.Η ένσταση αυτή κοινοποιείται
υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η
ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο (Δ.Σ.)
εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω
τριημέρου προθεσμίας.
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους,
δεν γίνονται δεκτές.
4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση
της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του
σώματος της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους.
5. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων, που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των
άρθρων 18, 20, 26, 29, 30, 31 και 34 του παρόντος, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και
ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της
σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή.
Επί της προσφυγής, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε
φύσεως διοικητική προσφυγή.
6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, προσκομίζεται
παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της
προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο
των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
Άρθρο 16
Προσφερόμενη τιμή
1. Με την προσφορά, η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στη
διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
εκτός από το ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη.
2. Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ΕΥΡΩ ή σε συνάλλαγμα κατά τα καθοριζόμενα κάθε φορά στη
διακήρυξη. Εφόσον από τη διακήρυξη προβλέπεται δυνατότητα προσφορών σε συνάλλαγμα, τότε η
προσφερόμενη τιμή εκφράζεται στο νόμισμα που επιθυμεί ο προμηθευτής. Ο φορέας δεν υποχρεούται να
προβεί στην πληρωμή με το νόμισμα της προσφοράς, αλλά με το νόμισμα στο οποίο πραγματοποιούνται οι
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πληρωμές από την Τράπεζα της Ελλάδος, προς την χώρα καταγωγής του υλικού.
3. Για τη σύγκριση των προσφορών, οι τιμές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε ΕΥΡΩ με βάση την ισχύουσα
τιμή FIXING του Επίσημου Δελτίου Συναλλαγμάτων έναντι ευρώ (Ελεύθερη σύγκριση FIXING της
Διατραπεζικής Αγοράς) κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
4. Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
Άρθρο 17
Αναπροσαρμογή τιμών
1. Οταν από την διακήρυξη προβλέπεται χρόνος παράδοσης των υλικών μεγαλύτερος των δώδεκα (12)
μηνών, τότε μπορεί να ορίζεται στην διακήρυξη όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής. Στην περίπτωση
αυτή πρέπει υποχρεωτικά να καθορίζεται στη διακήρυξη ο τύπος, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις της
αναπροσαρμογής. Μεταξύ αυτών που θα λαμβάνονται υπόψη για την αναπροσαρμογή των τιμών είναι και
τα εξής:
α) Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρμογής είναι η ημερομηνία υποβολής των προσφορών που καθορίζεται
από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση και υπολογίζεται μέχρι και την ημερομηνία παράδοσης των υλικών.
β) Σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων, η τιμή αναπροσαρμόζεται για τις ποσότητες που σύμφωνα με
τη διακήρυξη προβλέπεται να παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών.
γ) Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του προμηθευτή, ο χρόνος του εκπροθέσμου
δεν υπολογίζεται για την αναπροσαρμογή.
δ) Τυχόν προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται από την προς αναπροσαρμογή συμβατική αξία.
2. Για την πληρωμή του επί πλέον ποσού που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή, δεν απαιτείται σύναψη
συμπληρωματικής σύμβασης.
3. Όταν από την διακήρυξη προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών, προσφορά με τιμές σταθερές
απορρίπτεται.
Άρθρο 18
Καταγωγή των προσφερομένων υλικών και δήλωση της επιχείρησης κατασκευής του τελικού προϊόντος
1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται, ανάλογα, με τη μορφή του διαγωνισμού, να δηλώνουν στις αιτήσεις
συμμετοχής ή στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν.
2. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του,
την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο
εγκατάστασης της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
3. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική
μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το
προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να
επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωση τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει
από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής
του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την
εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου
έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
4. Αν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την
προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται. Στην
περίπτωση αυτή στον προσφεροντα επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από
γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων, και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το
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διαγωνισμό, ποινή προσωρινού αποκλεισμού τριών (3) μηνών έως και τριών (3) ετών ή οριστικού
αποκλεισμού από το σύνολο των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.
2286/1995. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηματική μονάδα που
δηλώνεται για την κατασκευή του τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους
διαγωνισμούς των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995, η οποία ισχύει κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
5. Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ` αρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηματικής
μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ` εξαίρεση, πριν
τη σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής
λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο ενώ, μετά την σύναψη της σύμβασης,
μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε κάθε
περίπτωση, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου αποφασίζοντος οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου
συλλογικού οργάνου.
Άρθρο 19
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών
1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή
πρόσκληση. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
α) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη μόνο τιμή, αποσφραγίζεται ο
κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς μονογράφονται δε και
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και
η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά
μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ` ένα νέο φάκελο ο οποίος
επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία, προκειμένου να
αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση.
β) Σε περίπτωση που διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της
τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο. Για την οικονομική προσφορά ακολουθείται η ίδια παραπάνω διαδικασία.
γ) Κατά την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης μπορεί να γίνεται χρήση μηχανικού μέσου
(διάτρηση), με το οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης.
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που
υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, κατά διαγωνισμό, όταν πρόκειται
για περισσότερους από ένα διαγωνισμούς, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
3. Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στην περίπτωση ανοικτού διαγωνισμού δημόσια, στην περίπτωση
δε του κλειστού διαγωνισμού παρουσία μόνο αυτών που κλήθηκαν και υπέβαλαν προσφορά ή
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, τους οποίους καλεί το αρμόδιο όργανο με βάση πίνακα που του έχει
παραδώσει η αρμόδια για την εκτέλεση της προμήθειας Υπηρεσία. Προσφορά που υποβλήθηκε από
προμηθευτή που δεν περιλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα της Υπηρεσίας, δεν αποσφραγίζεται, αλλά
παραδίδεται στην υπηρεσία για επιστροφή.
4. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους
φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται με απόδειξη σε υπάλληλο
της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των
προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, στο
παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγιση τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη
σχετική διακήρυξη ή ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών κατά τα ανωτέρω. Οσες
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο
αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο και για την αξιολόγηση τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα
οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραμένουν σε αυτό.
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5. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των
προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που
προσφέρθηκαν. Στη διακήρυξη ορίζεται η διαδικασία πρόσβασης των συμμετεχόντων στις προσφορές που
θα υποβληθούν.
6. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει επίσης στην
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2 την ημερομηνία και ώρα που
ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να
παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2,
λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και
αποσφράγισης των προσφορών. Στη διακήρυξη ορίζεται περαιτέρω η διαδικασία και ο χρόνος πρόσβασης
των συμμετεχόντων στα δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 μετά την υποβολή τους.
Άρθρο 20
Κριτήρια ανάθεσης - Αξιολόγηση προσφορών.
1. Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του προμηθευτή (μόνο
χαμηλότερη τιμή ή πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά) καθορίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο του φορέα και ορίζεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.
2. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:
α. Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι μόνο η χαμηλότερη τιμή: Αποκλειστικά η
χαμηλότερη τιμή. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται αμέσως παρακάτω, στα στοιχεία Ι και II, η
κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και
τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.
Ι. Στους κλειστούς διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν
προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του
άρθρου 6 του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη αυτή, η κατακύρωση γίνεται στον
προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα
ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ`
εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται
από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή
ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού ή ο υπόχρεος προς τούτο
προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος, καταπίπτει υπέρ
του φορέα διενέργειας του Διαγωνισμού η εγγύηση συμμετοχής του.
II. Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του
άρθρου 6 του παρόντος ή, εφόσον τούτο προβλέπεται στη διακήρυξη, στο άρθρο 8α του παρόντος,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως
επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα
έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον
προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ` εξής. Αν κανένας από τους
προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα
ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός
ματαιώνεται. Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση
της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του παρόντος Κανονισμού ή ο υπόχρεος προς
τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από
την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού, καταπίπτει
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υπέρ του φορέα η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του φορέα διενέργειας του
διαγωνισμού η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει
ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών
προϋποθέσεων του άρθρου 8α.
β. Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά:
(1) Η τιμή.
(2) Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, όταν και όπως αυτά καθορίζονται συγκεκριμένα
στην διακήρυξη.
(3) Η συμφωνία των προσφερομένων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές καθορίζονται στη
διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2.
(4) Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.
(5) Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (SERVICE) μετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του
προμηθευτή, καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών.
(6) Ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
(7) Κάθε άλλο στοιχείο ανάλογα με την φύση των υπό προμήθεια υλικών ή και των ιδιαίτερων αναγκών του
φορέα, εφόσον ζητείται από την διακήρυξη.
Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι
προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.
Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται αμέσως παρακάτω, στα στοιχεία Ι και II, η κατακύρωση γίνεται τελικά
στον εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης και της πρόσκλησης, προμηθευτή, η
προσφορά του οποίου κρίθηκε ως η πλέον συμφέρουσα, με βάση τα παραπάνω κριτήρια.
Η διαδικασία της οικονομοτεχνικής αξιολόγησης είναι η παρακάτω:
Τα προαναφερόμενα στοιχεία αξιολόγησης, πλην των οικονομικών [τιμή, κόστος εγκατάστασης,
λειτουργίας και συντήρησης, ήτοι, στοιχεία β(1) και β(2)], κατατάσσονται σε δύο ομάδες.
(1) Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας και Απόδοσης, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία
β(3).
(2) Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία β (4), β (5), β(6).
Για τις παραπάνω δύο ομάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστό
επί τοις εκατόν 80 και 30 για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Το άθροισμα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100.
Για κάθε στοιχείο των ομάδων, καθορίζεται από την διακήρυξη ο επί μέρους συντελεστής βαρύτητας, ώστε
το άθροισμα τους, για κάθε ομάδα, να ισούται με τον καθορισθέντα συντελεστή βαρύτητας της ομάδας.
Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς.
Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που
καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν
υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων
είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η
συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των
στοιχείων και των δύο ομάδων. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110
βαθμούς. Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής, λαμβάνεται υπόψη η τιμή της προσφοράς και, όταν
από την διακήρυξη προβλέπεται, το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης. Πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της
τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της.
Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον προμηθευτή που έχει κάνει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά. Από τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα υλικά καθορίζονται τα στοιχεία που
απαρτίζουν τις δύο ομάδες, οι συντελεστές βαρύτητας, τόσο της κάθε ομάδας συνολικά όσον και των
στοιχείων της κάθε ομάδας ξεχωριστά, και αυτά αναφέρονται απαραίτητα στην διακήρυξη.
Ι. Στους κλειστούς διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται
στην παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη αυτή, η κατακύρωση
γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την
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αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ` εξής. Αν κανένας
από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω
διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο
διαγωνισμός ματαιώνεται. Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή
υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού ή ο υπόχρεος προς τούτο
προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος, καταπίπτει υπέρ
του φορέα η εγγύηση συμμετοχής.
II. Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά
που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος ή, εφόσον τούτο προβλέπεται στη διακήρυξη,
στο άρθρο 8α του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον
προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα
οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ` εξής. Αν κανένας από τους
προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα
ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός
ματαιώνεται. Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση
της παρ. 1 του άρθρου 6 και της παρ. 3 του άρθρου 8α του παρόντος ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων
δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα
έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των
περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του παρόντος, καταπίπτει υπέρ του φορέα διενέργειας
του διαγωνισμού η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης καταπίπτει υπέρ του φορέα διενέργειας του
διαγωνισμού η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει
ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών
προϋποθέσεων του άρθρου 8α.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού οργάνου.
4. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για την συμφωνία ή ασυμφωνία με τους απαράβατους
όρους που ορίζονται ως τέτοιοι από την διακήρυξη και με τις τεχνικές προδιαγραφές της κατά το ανωτέρω
άρθρο 3 παρ. 6 καθώς και η βαθμολόγηση των προσφορών γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου,
μετά από αιτιολογημένη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων οργάνου.
Άρθρο 21
Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη
γνωμοδότηση του, μπορεί να προτείνει:
α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα
εκατό, που θα καθορίζεται στη διακήρυξη. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για
διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας μέχρι 100.000 Ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ και το 15% για
διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας από 100.001 Ευρώ και άνω περιλαμβανομένου ΦΠΑ στην
περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση
μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη
αποδοχή από τον προμηθευτή.
β. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ
περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και
υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει
κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες
προσφορές.
δ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων
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και των τεχνικών προδιαγραφών.
ε. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης,
όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.
στ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των υπό στοιχεία Ι και II
των περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 20 του παρόντος.
ζ. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις:
i) Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή
περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό.
ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση.
η. Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στους οποίους υποβάλλεται μία
μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά
στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά,
ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά. Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και
εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση
της τιμής.
Άρθρο 22
Διαδικασία με διαπραγμάτευση
Προμήθειες με διαπραγμάτευση (εξαιρετική ή απ` ευθείας ανάθεση) με ή χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
προκήρυξης μπορεί να γίνουν εάν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2
παράγραφος 13 του ν. 2286/1995. Ειδικότερα, η περίπτωση του εδ. VII της παραγράφου 13 του άρθρου 2
του ν. 2286/1995 δεν εφαρμόζεται προκειμένου για προμήθειες των οποίων η αξία είναι ίση ή μεγαλύτερη
των ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος και η περίπτωση του εδαφίου 1. β. ββ της εν
λόγω παραγράφου δεν εφαρμόζεται για προμήθειες των οποίων η αξία είναι μικρότερη των ως άνω ορίων.
Προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία με διαπραγμάτευση, απαιτείται απόφαση του αρμόδιου για
την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η
απόφαση αυτή δεν απαιτείται για την περίπτωση του εδ. VIII της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του ν.
2286/1995. Σε περίπτωση που της διαπραγμάτευσης προηγείται διαγωνισμός, η παραπάνω απόφαση
υποκαθίσταται από την απόφαση κρίσεως των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Άρθρο 23
Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης
1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική
ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α. Το προς προμήθεια είδος.
β. Την ποσότητα.
γ. Την τιμή.
δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.
ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης
καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στην διακήρυξη.
στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί
έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
3. Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε
δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί
να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να
υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει,
στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία
αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας
των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την
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ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
4. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον
εκπρόσωπο του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική τηλεομοιοτυπία
στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με
άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της
Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την
κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
5. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 31 του παρόντος.
Άρθρο 24
Συμβάσεις
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η
σύμβαση, το κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στην διακήρυξη. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της
σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό
και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν χωρεί
οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του
διαγωνισμού, ούτε καθ` οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή.
2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.
δ. Την τιμή.
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.
ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής,
ια. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή.
3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά,
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
4. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί
να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης
με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο
συμφέρον.
5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε
υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.
β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή
εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Άρθρο 25
Εγγυήσεις
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα
έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση.

1011
2. Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την
υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια
οφειλή).
3. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν:
α. Την ημερομηνία έκδοσης.
β. Τον εκδότη.
γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
δ. Τον αριθμό της εγγύησης.
ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση.
ζ. Τους όρους ότι:
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως
II. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα
καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
III. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
IV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από
έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
4. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, με ΦΠΑ
β. Όταν ο διαγωνισμός αφορά υλικά και επιτρέπεται από την διακήρυξη η προσφορά μερικών από αυτά,
γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της
αξίας όλων των προσφερομένων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην
προϋπολογιζόμενη αξία του ελάχιστου αριθμού υλικών που προβλέπεται από την διακήρυξη, η δε
κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση.
γ. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα:
Ι. Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά.
II. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη).
δ. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι:
(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται
(2) ο αριθμός της διακήρυξης
(3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση
(4) η ημερομηνία έκδοσης της
(5) τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ
των υστέρων εντός προθεσμίας 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή από την
Υπηρεσία.
5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής
συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.
β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα:
(Ι) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά.
(II) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση
ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό
ορίζεται από τη διακήρυξη.
6. Εγγύηση προκαταβολής.
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α. Με την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον προβλέπεται απ` αυτήν, χορηγείται στον προμηθευτή
προκαταβολή σε ποσοστό μέχρι 50% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Η προκαταβολή είναι
έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται, με απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του ν. 2362/95 και χορηγείται
με κατάθεση ισόποσης εγγύησης. Το ποσό της προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος που αντιστοιχεί σε
αυτήν μέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού από τον φορέα συμψηφίζεται κατά
την εξόφληση της συμβατικής αξίας ή της αξίας κάθε τμηματικής παράδοσης.
β. Η εγγύηση προκαταβολής περιλαμβάνει και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και
5γ.
7. Εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια,
επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5)
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον
διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης της
κατακύρωσης ή ανάθεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση
απόρριψης της προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η
προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων ή παραίτησης από αυτά.
8. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης και προκαταβολής επιστρέφονται μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από
τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα
με την σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία
του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευση των εγγυητικών
επιστολών καλής εκτέλεσης και προκαταβολής απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου
συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη
παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα,
των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
9. Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό.
10. Εγγύηση συμμετοχής μπορεί να ζητηθεί και στις προμήθειες με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης
(εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση).
11. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει
τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
12. Εφόσον από τη διακήρυξη προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται να
καταθέσει χρηματική εγγύηση πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας ή διατήρησης. Η αξία, ο
χρόνος ισχύος και κάθε ειδικότερος όρος της εγγύησης καθορίζονται στη διακήρυξη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ`
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Άρθρο 26
Χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης υλικών
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η
σύμβαση.
2. Με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, που πρέπει να αιτιολογείται, ο
συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες
περιπτώσεις, να παρατείνεται, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά
πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης
δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μπορεί με απόφαση του αρμόδιου για τη
διοίκηση του φορέα οργάνου, να παρατείνεται. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης,
χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος,
χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή
παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες νωρίτερα.
4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από
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γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να
μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως
σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.
Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
Άρθρο 27
Παραλαβή υλικών
1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή, που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθ. 35 του παρόντος.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής
και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.
3. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις
παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και
γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 3 του
παρόντος, εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την
καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου για την
διοίκηση του φορέα οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την
επιτροπή παραλαβής, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση αυτή η επιτροπή
παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο
παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
4. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες,
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.
5. Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική
παραλαβή τους από τον φορέα.
Άρθρο 28
Χρόνος παραλαβής υλικών
1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα
στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο.
2. Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων της ΚΕΔΚΕ και των ΤΕΔΚ και εκδίδεται προς
τούτο σχετική απόφαση.
3. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την
σύμβαση χρόνο. Σε αυτή την περίπτωση όταν:
α. το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύμφωνα με το άρθ.
30 του παρόντος άλλως υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.
β. το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, κρίνεται, όμως, παραληπτέο, ο
προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση τούτων, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή
ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή με έκπτωση.
Και στις δύο περιπτώσεις εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα
οργάνου. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, η δε αμοιβή των μετασχόντων σε
αυτή και τυχόν άλλα έξοδα βαρύνουν τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα υλικά. Οποιαδήποτε
ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Άρθρο 29
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση - παράδοση
1. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού
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χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά
περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:
α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του μέγιστου
προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του παρόντος χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας
της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από 1/4 μέχρι το 1/2 του μέγιστου
προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του παρόντος χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας
της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης, των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα ημέρας,
θεωρείται ολόκληρη μέρα.
γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2 ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας
που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των
εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί
της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα να
παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του εις βάρος του προκηρυσσόμενου διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% επί
της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα. Στην
περίπτωση αυτή, ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει
τα υλικά, ο εις βάρος του διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, με απόφαση του
αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.
4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου,
κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται,
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
5. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από
την επόμενη της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, μέχρι την προσκόμιση του
συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
6. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν
του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο
ποσό.
7. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη
της ένωσης.
Άρθρο 30
Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση που η
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2
αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των 30 ημερών, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως
εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν
αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει
ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσμία 20 ημερών από την κοινοποίηση της για την παραλαβή των
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απορριφθέντων υλικών. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση των 5 πρώτων ημερών, επιβάλλεται
πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών
παραδόσεων, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση παράδοσης των υλικών και
των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. Επίσης, σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύχθηκε έκπτωτος
και του χορηγήθηκε δικαίωμα αντικατάστασης, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την
παραλαβή των νέων υλικών ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοση τους. Το παραπάνω πρόστιμο του
10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν
παραληφθούν τα υλικά, πέραν του προστίμου, τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση του
φορέα σύμφωνα με τα ισχύοντα.
2. Η επιστροφή των υλικών, που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να
παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία
της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα
του προμηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, με
απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε
ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και
η παράταση που τυχόν χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο
φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τα ισχύοντα.
3. Με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου συλλογικού οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που
απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάσταση τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει
χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.
Άρθρο 31
Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει την
σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο
όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση
του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από
κάθε δικαίωμα του που απορρέει απ` αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα
συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο παρόν.
3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη
του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό.
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η
δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού
που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού
γίνεται δεκτή.
5. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται,
με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή
διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.
β. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που
είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού,
είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του παρόντος. Κάθε άμεση ή
έμμεση προκαλούμενη ζημία του φορέα ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται
σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν
πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο
υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου
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οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των προμηθειών των φορέων που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995. Ο αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε περίπτωση,
επιβάλλεται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής
Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή
εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό.
δ. Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών, για τα οποία κηρύχθηκε
έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην
περίπτωση αυτή, έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 29 του παρόντος.
ε. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση
προμηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε
με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής.Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης
της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως
εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.
6. Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων ή
τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε
έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η
διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η
οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.
Άρθρο 32
Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή προμηθευτή στο εσωτερικό και εξωτερικό
1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή μπορεί να γίνει με ένα από τους παρακάτω τρόπους:
α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι
ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών είτε με
πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του
μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την
οριστική παραλαβή των υλικών.
γ. Με προθεσμιακό διακανονισμό για το 100% της συμβατικής αξίας ή για μέρος αυτής.
2. Στη διακήρυξη απαραίτητα καθορίζεται ο επιθυμητός τρόπος πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες.
3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις εφόσον προβλέπονται
από την σύμβαση.
4. Ειδικά για προμήθειες εσωτερικού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής,
θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος.
β) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη "Εξοφλήθηκε".
γ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη "Εξοφλήθηκε".
δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή, εφόσον έχει προβλεφθεί στη διακήρυξη ή στο σχέδιο σύμβασης που έχει
επισυναφθεί στη διακήρυξη.
5. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο, εφόσον έχει προβλεφθεί στη διακήρυξη ή στο
σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη.
6. Η επιτροπή παραλαβής των υπό προμήθεια ειδών υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία
της αναθέτουσας αρχής το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5)
εργασίμων ημερών από τη σύνταξη του.
Άρθρο 33
Ανωτέρα βία
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Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να
προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Άρθρο 34
Αποκλεισμός προμηθευτή
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής
Προγραμματισμού Προμηθειών (παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 2286/1995), η οποία υποχρεωτικά καλεί
τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί
τον διαγωνισμό, μπορεί να αποκλεισθεί προμηθευτής για ορισμένο ή αόριστο χρόνο από το σύνολο των
προμηθειών του δημοσίου τομέα λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς σε διαδικασία προμήθειας ή λόγω
παράβασης των διατάξεων περί προστασίας του καταναλωτή ή του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων
(ΕΦΕΤ), για την οποία έχει καταδικαστεί αμετάκλητα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ`
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 35
Συγκρότηση συλλογικών οργάνων
1. Η διενέργεια των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες των φορέων
του παρόντος, ως και την οριστική παραλαβή των υλικών, γίνεται από επιτροπές.
2. Οι επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου για χρονικό
διάστημα ενός έτους και είναι οι εξής:
α) Επιτροπή αποσφράγισης των φακέλων προσφορών και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τρία ή πέντε μέλη.
β) Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του παρόντος και προσφυγών του άρθρου 3 παρ. 2
του ν. 2522/1997, αποτελούμενη από τρία ή πέντε μέλη, τα οποία είναι διάφορα από τα μέλη της υπό
στοιχείο (α) επιτροπής του παρόντος.
γ) Τριμελής επιτροπή παραλαβής.
3. Οι επιτροπές συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον
φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα και λειτουργούν σύμφωνα με
τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. Οι επιτροπές αξιολόγησης
γνωμοδοτούν πέραν των θεμάτων αξιολόγησης προσφορών και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την
διενέργεια των διαγωνισμών ή τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, ως και κατά την εκτέλεση των
συμβάσεων.
4. Με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου συγκροτούνται, κατά περίπτωση και
έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας επιστημονικής υποστήριξης των επιτροπών αξιολόγησης, που
αποτελούνται από εμπειρογνώμονες, για την αντιμετώπιση εξειδικευμένων θεμάτων προμηθειών, που
απαιτούν ειδικές γνώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται η αρμοδιότητα και το έργο της έκτακτης
επιτροπής ή ομάδας εργασίας, η συγκρότηση, η σύνθεση, η διάρκεια, η τυχόν αποζημίωση των μελών και ο
τρόπος λειτουργίας της.
5. Η δαπάνη για την τυχόν αποζημίωση των μελών των επιτροπών του παρόντος καθορίζεται με απόφαση
του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου και βαρύνει τον προϋπολογισμό του φορέα διενέργειας
του διαγωνισμού.
6. Όταν πρόκειται για πρόχειρο διαγωνισμό, οι επιτροπές είναι τριμελείς και συγκροτούνται από
υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση στον φορέα που εκτελεί την προμήθεια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε`
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 36
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Μεταβατικές διατάξεις
Προμήθειες για τις οποίες έχει δημοσιευθεί διακήρυξη ή έχει υπογραφεί σύμβαση πριν την ισχύ του
παρόντος εκτελούνται σύμφωνα με τους όρους αυτών.
Άρθρο 37
Παρατίθεται κατωτέρω Παράρτημα "Υποδείγματα Ανακοινώσεων και Προκηρύξεων Διαγωνισμών και
Διαδικασιών με Διαπραγμάτευση για Συμβάσεις Προμηθειών ΚΕΔΚΕ - ΤΕΔΚ", που προσαρτάται και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΔΚΕ - ΤΕΔΚ
Α. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής και,
εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες
2. Διευκρίνιση, ενδεχομένως, ότι πρόκειται για δημόσια σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε
προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων
εργασίας.
3. Φύση και ποσότητα ή αξία των προς παράδοση προϊόντων, αριθμός - οι αναφοράς της ονοματολογίας.
4. Προσωρινές ημερομηνίες που προβλέπονται για την έναρξη των διαδικασιών σύναψης της ή των
συμβάσεων.
5. Ενδεχομένως, άλλες πληροφορίες.
6. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης ή αποστολής της ειδοποίησης με την οποία ανακοινώνεται η
δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στο "προφίλ αγοραστή".
7. Διευκρίνιση εάν η σύμβαση καλύπτεται ή όχι από τη Συμφωνία.
Β. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτές διαδικασίες, κλειστές διαδικασίες, διαδικασίες με
διαπραγμάτευση:
1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της
αναθέτουσας αρχής.
2. Ενδεχομένως, διευκρίνιση ότι πρόκειται για δημόσια σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε
προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων
εργασίας.
3. α) Επιλεγείς τρόπος σύναψης της σύμβασης.
β) Κατά περίπτωση, αιτιολόγηση της προσφυγής στην επισπευσμενη διαδικασία (στην περίπτωση των
κλειστών διαδικασιών και των διαδικασιών με διαπραγμάτευση).
4. Τύπος της σύμβασης.
5. Τόπος παράδοσης των προϊόντων.
6. Φύση των ζητουμένων προϊόντων, με επισήμανση ιδίως εάν η υποβολή προσφορών ζητείται για την
αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση - πώληση ή για συνδυασμό αυτών, αριθμός
αναφοράς της ονοματολογίας ποσότητα των ζητούμενων προϊόντων, με αναφορά οποιωνδήποτε
δικαιωμάτων προαιρέσεως για συμπληρωματικές αγορές και, εάν είναι γνωστό, το προσωρινό
χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων, καθώς και ο αριθμός τυχόν παρατάσεων,
αριθμός αναφοράς της ονοματολογίας, Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ή ανανεώσιμων συμβάσεων
εντός δεδομένης περιόδου, να αναφέρεται, εάν είναι γνωστό, το χρονοδιάγραμμα των επόμενων δημόσιων
συμβάσεων για τις προβλεπόμενες αγορές προμηθειών,
7. Εάν οι συμβάσεις υποδιαιρούνται σε τμήματα, αναφορά της δυνατότητας για τους οικονομικούς φορείς
να υποβάλουν προσφορά για ένα, περισσότερα ή/και για όλα τα τμήματα.
8. Προθεσμία ολοκλήρωσης των προμηθειών ή διάρκεια της σύμβασης προμηθειών. Ει δυνατόν,
προθεσμία έναρξης ή παράδοσης των προμηθειών.
9. Αποδοχή ή απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών.
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10. Κατά περίπτωση, οι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης.
11. Στην περίπτωση των ανοικτών διαδικασιών:
α) ονομασία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της
υπηρεσίας από την οποία μπορούν να ζητούνται η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά
έγγραφα της σύμβασης,
β) κατά περίπτωση, προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αυτών,
γ) κατά περίπτωση, το κόστος και οι όροι πληρωμής για τη χορήγηση των εν λόγω εγγράφων.
12. α) Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των προσφορών.
β) Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής (κλειστές και με διαπραγμάτευση
διαδικασίες).
γ) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται.
δ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται.
13. Στην περίπτωση των ανοικτών διαδικασιών:
α) πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση των προσφορών,
β) ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών.
14. Κατά περίπτωση, απαιτούμενες εγγυήσεις.
15. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά των σχετικών κανονιστικών διατάξεων.
16. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων,
στην οποία κατακυρώνεται η σύμβαση.
17. Κριτήρια επιλογής σχετικά με την προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων τα οποία ενδέχεται
να επιφέρουν τον αποκλεισμό τους και απαιτούμενα στοιχεία βάσει των οποίων αποδεικνύεται ότι δεν
εμπίπτουν στις περιπτώσεις που δικαιολογούν αποκλεισμό. Κριτήρια επιλογής και πληροφορίες σχετικά με
την προσωπική κατάσταση του οικονομικού φορέα, πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες
για την αξιολόγηση των ελάχιστων όρων οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που θα πρέπει να πληροί ο
οικονομικός φορέας. Ελάχιστο επίπεδο ή ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων που ενδεχομένως απαιτούνται.
18. Για τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, να αναφέρεται,
ενδεχομένως, η χρησιμοποίηση διαδικασίας με διαδοχικές φάσεις προκειμένου να μειώνεται προοδευτικά
ο αριθμός των προς διαπραγμάτευση προσφορών.
19. Για τις κλειστές διαδικασίες και τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης
διαγωνισμού, στην περίπτωση που γίνεται χρήση της δυνατότητας περιορισμού του αριθμού των
υποψηφίων που καλούνται να υποβάλλουν προσφορά ή να διαπραγματευτούν: να αναφέρονται ο
ελάχιστος αριθμός και, κατά περίπτωση, ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων που προβλέπεται και τα
αντικειμενικά κριτήρια επιλογής αυτών των υποψηφίων.
20. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του (ανοικτές
διαδικασίες).
21. Κατά περίπτωση, ονόματα και διευθύνσεις των οικονομικών φορέων που έχουν ήδη επιλεγεί από την
αναθέτουσα αρχή (διαδικασίες με διαπραγμάτευση).
22. Κριτήρια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης: "χαμηλότερη τιμή" ή "πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά". Τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά καθώς και η στάθμιση των κριτηρίων αυτών αναφέρονται εφόσον δεν
περιλαμβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων.
23. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση,
διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως,
επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της
υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες.
24. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.
25. Διευκρίνιση εάν η σύμβαση καλύπτεται ή όχι από τη συμφωνία.
Γ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
1. Επωνυμία και διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής.
2. Επιλεγείσα διαδικασία σύναψης. Στην περίπτωση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, αιτιολόγηση της επιλογής αυτής.
3. Φύση και ποσότητα των προμηθευομένων προϊόντων, ενδεχομένως, ανά προμηθευτή αριθμός
αναφοράς της ονοματολογίας.
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4. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.
5. Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης.
6. Αριθμός των παραληφθεισών προσφορών.
7. Όνομα και διεύθυνση του ή των αναδόχων.
8. Τιμή ή κλίμακα των τιμών (ελάχιστη / μέγιστη) που καταβλήθηκαν.
9. Αξία της (των) επιλεγείσας(-ών) προσφοράς(-ών) ή υψηλότερη και χαμηλότερη προσφορά που
ελήφθησαν υπόψη κατά την ανάθεση της σύμβασης.
10. Κατά περίπτωση, αξία και τμήμα της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί με υπεργολαβία σε τρίτους.
11. Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης διαγωνισμού.
12. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης.
13. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση,
διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως,
επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της
υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες.
Άρθρο 38
Εναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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(8) της απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Φ 12/22043/2073/2009 (Β 971) «Έγκριση
Κανονισμού Προμηθειών της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε.», το κείμενο της οποίας είχε ως εξής:
«Υ.Α. Αριθμ. Φ 12/22043/2073
(ΦΕΚ Β 971/22.5.2009) Έγκριση κανονισμού προμηθειών της ΕΡΓΑ ΟΣΕ
Α.Ε.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού - Εννοια προμηθειών
1. Ο Κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους κανόνες που διέπουν τις προμήθειες κάθε φύσεως αγαθών και
υπηρεσιών πλην αυτών που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α`/22.2.2005 για την
"ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και
άλλες διατάξεις"), οι οποίες διενεργούνται από την εταιρεία ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α..Ε. με διακριτικό τίτλο ΕΡΓΟΣΕ
Α.Ε. Οι ανωτέρω προμήθειες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 59/2007 (ΦΕΚ Ά 63)
εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού, συμπληρωματικώς δε και με τις διατάξεις του παρόντος.
2. Ως προμήθειες νοούνται κατά τον Κανονισμό αυτό οι συμβάσεις από επαχθή αιτία, που συνάπτονται
εγγράφως, μεταξύ ενός προμηθευτή και της ΕΡΓΟΣΕ που έχουν ως αντικείμενο:
α. Την αγορά πάσης φύσεως αγαθών
β. Προμήθειες που περιέχουν και εκτέλεση έργου με την προϋπόθεση ότι η αξία του έργου δεν
υπερβαίνει την αξία των υπό προμήθεια αγαθών. Στην περίπτωση αυτή, ως προς τη διαχείριση, την
τήρηση των όρων της σύμβασης, την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του τμήματος που αφορά την
εκτέλεση του έργου, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις περί Δημοσίων Έργων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών (μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, εκτελωνισμοί, διαφημίσεις, ποιοτικοί έλεγχοι,
παροχή ασφαλιστικής κάλυψης, συμβούλου γενικώς, καθαρισμός κτιρίων, φύλαξη κτιρίων, εργασίες
εγκαταστάσεως - συντηρήσεως - επισκευής ή άλλων εργασιών που σχετίζονται με την προμήθεια υλικών
κλπ.).
δ. Την εκτύπωση των κάθε φύσεως εντύπων.
ε. Τη μίσθωση κινητών πραγμάτων.
στ. Τις προμήθειες εξοπλισμού, λογισμικού κλπ., που συνεπάγονται ή όχι και εγκατάσταση.
ζ. Τη χρηματοδοτική μίσθωση.
3. Από τον Κανονισμό αυτό εξαιρούνται:
α. Η αγορά ακίνητων πραγμάτων.
β. Η μίσθωση και εκμίσθωση ακίνητων πραγμάτων.
γ. Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
Άρθρο 2. Προϋποθέσεις για τη διενέργεια προμήθειας
1. Για τη διενέργεια προμήθειας απαιτείται η συνδρομή των εξής προϋποθέσεων:
α. Διαπίστωση υπάρξεως ανάγκης και το μέγεθος αυτής,
β. Ύπαρξη αιτήματος,
γ. Ύπαρξη πιστώσεως.
δ. Ένταξη στο ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., με την επιφύλαξη της επόμενης
παραγράφου 2, ή ένταξη στον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. (προκειμένου για προμήθειες
αγαθών και υπηρεσιών που εντάσσονται στις λειτουργικές δαπάνες της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.).
2. Στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 16 του παρόντος Κανονισμού, επιτρέπονται προμήθειες για
κάλυψη αναγκών για χρόνο μεγαλύτερο της ισχύος του Προϋπολογισμού της εταιρείας και του
αντίστοιχου εγκεκριμένου προγράμματος προμηθειών, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.
Άρθρο 3. Επιλογή Διαδικασίας
1. Οι προμήθειες της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. πραγματοποιούνται, κατόπιν αποφάσεως της Διοίκησης:
α. Με ανοικτό διαγωνισμό.
β. Με κλειστό διαγωνισμό.
γ. Με πρόχειρο διαγωνισμό.
δ. Με διαπραγμάτευση (εξαιρετική ή απ` ευθείας ανάθεση).
ε. Με συμφωνία - πλαίσιο.
Άρθρο 4. Έννοια των ανοικτών - κλειστών διαδικασιών και της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. Δυναμικά
συστήματα Αγορών.
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Ως "ανοικτές διαδικασίες, κλειστές διαδικασίες και διαδικασίες με διαπραγμάτευση" νοούνται οι
διαδικασίες σύναψης που εφαρμόζει η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. και όπου:
1. Όσον αφορά στις ανοικτές διαδικασίες, κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να
υποβάλλει προσφορά.
2. Όσον αφορά στις κλειστές διαδικασίες, κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να ζητεί να συμμετάσχει και
μόνο οι υποψήφιοι που καλούνται από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. μπορούν να υποβάλλουν προσφορά.
3. Όσον αφορά στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση, η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. απευθύνεται στους οικονομικούς
φορείς της επιλογής της και διαπραγματεύεται τους όρους της σύμβασης με έναν ή περισσότερους από
αυτούς.
4. Ως "δυναμικό σύστημα αγορών", νοείται μια καθ` ολοκληρίαν ηλεκτρονική διαδικασία για αγορές
τρέχουσας χρήσης, της οποίας τα γενικά διαθέσιμα στην αγορά χαρακτηριστικά ικανοποιούν τις ανάγκες
της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., είναι περιορισμένη χρονικώς και ανοικτή καθ` όλη τη διάρκεια της σε υποψήφιο
προμηθευτή, ο οποίος πληροί τα κριτήρια επιλογής και έχει υποβάλει ενδεικτική προσφορά, σύμφωνη
προς τη συγγραφή υποχρεώσεων, όπως ειδικότερα αναφέρεται στα άρθρα 15, 16, 48 και 49 της Οδηγίας
2004/17, όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 5. Όργανα επιμελούμενα των διαδικασιών προμηθειών
1. Όργανα της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. επιμελούμενα της διαδικασίας για την πραγματοποίηση των προμηθειών
είναι:
α. Η αρμόδια Διεύθυνση/Υπηρεσία/Τμήμα Προμηθειών της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.
β. Οι Επιτροπές Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών,
γ. Οι Επιτροπές Παραλαβών.
2. Η σύνθεση και ο χρόνος θητείας των παραπάνω επιτροπών καθορίζονται με απόφαση της Διοίκησης.
3. Στον παρόντα Κανονισμό, με τον όρο "Διοίκηση", εννοείται κατά σειρά ιεραρχίας το Διοικητικό
Συμβούλιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο/οι Γενικός/οί Διευθυντής/ές και ο/οι Διευθυντής/ές.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. είναι καταρχήν αρμόδιο για την έγκριση προμηθειών, την
κατακύρωση/ανάθεση των διαγωνισμών, την λήψη απόφασης επί των ενστάσεων/προσφυγών και για
κάθε σχετικό ζήτημα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η μεταβίβαση όλων ή
κάποιων εκ των παραπάνω αρμοδιοτήτων σε άλλα όργανα της εταιρείας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β` ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Άρθρο 6. Αίτημα προμήθειας
Το αίτημα προμήθειας υλικών ή υπηρεσιών, συντάσσεται από τη Διεύθυνση/Υπηρεσία στην αρμοδιότητα
της οποίας υπάγεται η χρήση του προς προμήθεια υλικού ή υπηρεσίας και απευθύνεται στη
Διεύθυνση/Υπηρεσία/Τμήμα Προμηθειών της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.
Άρθρο 7. Τύπος διακηρύξεων και περιεχόμενο αυτών 1. Για κάθε προμήθεια με ανοικτό ή κλειστό
διαγωνισμό συντάσσεται διακήρυξη. Η διακήρυξη συντάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία προμηθειών
και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από το όργανο στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η σχετική
αρμοδιότητα. Οι όροι της διακήρυξης διαγωνισμού πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις.
2. Στις περιπτώσεις ανοικτού διαγωνισμού, η διακήρυξη, με την επιφύλαξη των τυχόν οριζομένων σε άλλες
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
2.1. Το είδος του διαγωνισμού.
2.2. Το είδος, την ποσότητα, τις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια υλικού με επισήμανση, ιδίως,
εάν η υποβολή προσφορών ζητείται για την αγορά, μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση ή μακρά μίσθωση
με δικαίωμα ή όχι αγοράς ή με συνδυασμό αυτών. Επίσης, οποιαδήποτε δικαιώματα προαίρεσης για
συμπληρωματικές αγορές και, εφόσον είναι γνωστό, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των
δικαιωμάτων αυτών. Εάν η ποσότητα των υλικών, η προμήθεια των οποίων αποτελεί αντικείμενο του
διαγωνισμού, υποδιαιρείται σε τμήματα, στη διακήρυξη ορίζεται ποια είναι αυτά τα τμήματα και εάν
παρέχεται δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να υποβάλουν προσφορά για μέρος μόνο της ζητούμενης
ποσότητας, καθώς και εάν είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη.
Στην περίπτωση δυνατότητας υποβολής προσφοράς για τμήματα της ζητούμενης ποσότητας ή για
ορισμένα από τα ζητούμενα είδη, στη διακήρυξη πρέπει να καθορίζεται και η αντίστοιχη
προϋπολογισθείσα δαπάνη.
2.3. Το χρόνο, τον τόπο, και τον τρόπο παράδοσης των υλικών, ως και το χρόνο παραλαβής τους.
2.4. Το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), την
ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, καθώς και τον αρμόδιο υπάλληλο της
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Υπηρεσίας αυτής.
2.5. Την προθεσμία, μέσα στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από την αρμόδια
Υπηρεσία, που διενεργεί τον διαγωνισμό, τα σχετικά έγγραφα, το ποσό που τυχόν απαιτείται να
καταβληθεί για την χορήγηση των εγγράφων αυτών, καθώς και τους όρους πληρωμής αυτού.
2.6. Την ημερομηνία αποστολής προκήρυξης (περίληψης της διακήρυξης) στην Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση, όπου τούτο απαιτείται και στον ελληνικό τύπο.
2.7. Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, την ημερομηνία, την ώρα
και τον τόπο αποσφράγισης, καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται.
2.8. Το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής.
2.9. Τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα, το χρόνο υποβολής των εγγυήσεων, καθώς και άλλες
εξασφαλίσεις, εάν τυχόν ζητούνται.
2.10. Την προϋπολογισθείσα δαπάνη, την πηγή χρηματοδότησης και τον τρόπο πληρωμής.
2.11. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται τα ελάχιστα αναγκαία όρια
οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων, που η ενδιαφερόμενη Διεύθυνση - Υπηρεσία απαιτεί από τους
προμηθευτές.
2.12. Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών.
2.13. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση της προμήθειας. Στην
περίπτωση που κριτήριο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, καθορίζονται και
τα στοιχεία με βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγηση της προσφοράς.
2.14. Την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών από την αρμόδια Υπηρεσία και τη διεύθυνση
στην οποία πρέπει να αποσταλούν.
2.15. Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών.
2.16. Τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του τιμήματος μετά την κατακύρωση, εφόσον κρίνεται ότι
απαιτείται τέτοιος όρος.
2.17. Τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.
2.18. Τα κριτήρια επιλογής, σχετικά με την προσωπική κατάσταση των προμηθευτών, τα οποία οδηγούν
σε αποκλεισμό τους και τα απαιτούμενα στοιχεία βάσει των οποίων αποδεικνύεται ότι δεν εμπίπτουν στις
περιπτώσεις που δικαιολογούν αποκλεισμό.
2.19. Το σχέδιο της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον προμηθευτή.
3. Στις περιπτώσεις κλειστού διαγωνισμού:
3.1. Η διακήρυξη, με την επιφύλαξη των τυχόν οριζομένων σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α. Τα στοιχεία της παραπάνω παραγράφου 2 του άρθρου τούτου.
β. Τον τύπο και το περιεχόμενο των αιτήσεων συμμετοχής, που θα υποβληθούν.
γ. Την ημερομηνία μέχρι την οποία θα αποσταλούν από την ενδιαφερόμενη Διεύθυνση - Υπηρεσία της
ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. οι προσκλήσεις για την υποβολή προσφορών.
δ. Τα όρια μεταξύ των οποίων θα κυμανθεί ο αριθμός των υποψηφίων που πρόκειται να προσκληθούν να
υποβάλουν προσφορά (εφόσον είναι απαραίτητο).
3.2. Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών, με την επιφύλαξη των τυχόν οριζομένων σε άλλες
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α. Την προθεσμία για την υποβολή των προσφορών και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν.
β. Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, τα πρόσωπα που μπορούν να παρίστανται
καθώς και την ημερομηνία, ώρα και τόπο αποσφράγισης.
γ. Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών.
Με την πρόσκληση αποστέλλεται σε αυτούς που επιλέχθηκαν για υποβολή προσφορών και η σχετική
διακήρυξη μαζί με όλα τα συμπληρωματικά της διακήρυξης έγγραφα και στοιχεία.
Άρθρο 8. Δικαίωμα συμμετοχής-Δικαιολογητικά συμμετοχής και κατακύρωσης
Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς έχουν, φυσικά και νομικά πρόσωπα, Κοινοπραξίες, καθώς και
ενώσεις προμηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους
(εκτός αν άλλως ορίζεται στη διακήρυξη ή σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας) τα εξής:
α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το άρθρο 12 του παρόντος.

1024
β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α`/5), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση
γνησίου υπογραφής, στην οποία:
(1) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.
(2) Να δηλώνεται ότι προσχωρούν στον Κανονισμό Προμηθειών της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. και αποδέχονται ρητά
τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών και της Διακήρυξης.
(3) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικασθεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:
Ι Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
II Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου
1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ
του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
III Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
IV Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για
την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L166
της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν.
2331/1995 (Ά 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305).
V Για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
(4) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
Ι. Δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
II. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
III. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο.
IV. Ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση
του ν. 1892/1990 (Α` 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά
νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά
νομικά πρόσωπα).
(5) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των κατά περίπτωση
δικαιολογητικών της παρ. Γ του παρόντος άρθρου.
γ. Νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της Επιχείρησης ή νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο
του σχετικού ΦΕΚ, όπως αυτό ισχύει την ημέρα υποβολής της προσφοράς σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
δ. Νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο του ΦΕΚ με το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ή τον
Διαχειριστή.
ε. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με
την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 30 του παρόντος, ο προσφέρων στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ` αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο,
τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 21 παρ. 6 του παρόντος:
α. Οι Έλληνες πολίτες (φυσικά πρόσωπα):
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ/τος 60/2007, για
κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης,
της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεωκοπίας.
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(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε
πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά
την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και
(3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ`
αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης
επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.
β. Οι αλλοδαποί (φυσικά πρόσωπα):
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα
αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,
εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης ή σε άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
(3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν
εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά
την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την
επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
V. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. Γ του παρόντος,
αντίστοιχα.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. Γ, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν
υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990
(Α` 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και,
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
και για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού
μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης,
από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. Γ του παρόντος άρθρου.
(4) Επί ημεδαπών Ανωνύμων Εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της
περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. Γ του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την
αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι
εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια` και
7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν.
1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί
υπό ειδική εκκαθάριση.
Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το
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πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της
συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.
δ. Οι Συνεταιρισμοί:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του
εδ. α της παρ. Γ του παρόντος άρθρου.
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. Γ του παρόντος άρθρου, εφόσον
πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. Γ του παρόντος
άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ
της παρ. Γ του παρόντος άρθρου.
(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.
Δ. Συνέπειες μη προσκόμισης δικαιολογητικών
i. Στην περίπτωση κατά την οποία στη χώρα εγκατάστασης δεν εκδίδονται τα παραπάνω απαιτούμενα
δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου ή ισότιμα πιστοποιητικά, τα οποία αν και δεν φέρουν την ίδια
ονομασία, καλύπτουν τουλάχιστον τα στοιχεία που καλύπτονται από τα αιτούμενα δικαιολογητικά, αυτά
θα πρέπει να αντικαθίστανται από πιστοποιητικό της αρμοδίας Διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
αυτής που να το βεβαιώνει, καθώς και από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου. Εάν στη χώρα αυτή
δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον
αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι
εγκατεστημένος ο προμηθευτής.
Στην παραπάνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται, ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν
εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω
νομικές καταστάσεις.
ii. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. Β του παρόντος συνιστά λόγο
αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.
iii. Η αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών μπορεί να καλέσει τους προσφέροντες να προσκομίσουν ή να
συμπληρώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών, υπό την
επιφύλαξη του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο β.
Άρθρο 9. Ενώσεις προμηθευτών
1. Η Ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από
όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους, εξουσιοδοτημένο με
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή
το μέρος αυτού, από το σύνολο της προσφοράς που αντιστοιχεί στον καθένα.
2. Με την υποβολή της προσφοράς, τα μέλη της ένωσης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Σε
περίπτωση κατακυρώσεως ή αναθέσεως της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους
εκτελέσεως της συμβάσεως.
3. Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας ή αποκλεισμού για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος
της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των
προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την
ίδια τιμή.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα, προκύψει κατά το χρόνο της εκτελέσεως της συμβάσεως, τα υπόλοιπα
μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη, της εκπληρώσεως αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα
υπόλοιπα μέλη της Ένωσης και στις δυο περιπτώσεις, μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη, φυσικό ή
νομικό πρόσωπο. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Διοίκησης, ύστερα από
γνωμοδότηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
Άρθρο 10. Κανόνες Δημοσιότητας
1. Η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α. Ε. μετά την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών της, γνωστοποιεί το
ταχύτερο δυνατό, με σχετική περιοδική ενδεικτική προκήρυξη στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων όλες τις προμήθειες κατά κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών που προτίθεται να
διενεργήσει κατά τη διάρκεια των επόμενων δώδεκα μηνών και των οποίων η συνολική προϋπολογισμένη
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αξία τους είναι ίση ή μεγαλύτερη από ευρώ 750.000 με ΦΠΑ.
2. Στις περιπτώσεις ανοικτού και κλειστού διαγωνισμού, η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α. Ε. μεριμνά για ευρεία
γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης και ειδικότερα:
α) Για τη δημοσίευση περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης σε δυο τουλάχιστον
οικονομικές εφημερίδες και σε τοπική εφημερίδα εάν υπάρχει, όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από
περιφερειακή Υπηρεσία καθώς και στο ΦΕΚ- Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων.
β) Για την ανάρτηση της περίληψης σε εμφανές μέρος της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό ή για
τη δημοσίευση της περίληψης στην ιστοσελίδα της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε..
γ) Για τη διάθεση της διακήρυξης ή της σχετικής ανακοίνωσης σε περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, στους
ενδιαφερόμενους από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της.
δ) Για την αποστολή περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, εφόσον η προϋπολογισθείσα αξία, εκτός του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, είναι ίση ή
μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αξία σε ευρώ 412.000 (ή όπως εκάστοτε ορίζονται τα όρια αυτά από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή).
ε) Η δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο δεν γίνεται πριν από την ημερομηνία
αποστολής της περίληψης της Διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η οποία πρέπει να αναφέρει και την ημερομηνία αυτή και δεν μπορεί να περιέχει
πληροφορίες διάφορες από τις δημοσιευόμενες στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Τα παραπάνω ισχύουν και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται δημοσίευση ανακοίνωσης, σχετικά με
διαγωνισμό που έχει προκηρυχθεί.
3. Η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. μετά την υπογραφή μιας σύμβασης αποστέλλει στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων εντός 48 ημερών, σχετική ανακοίνωση, εφόσον για τη σύμβαση αυτή έχει προηγηθεί
δημοσίευση σχετικής προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε. Είναι δυνατόν όμως να μην δημοσιευθούν ορισμένες
πληροφορίες σχετικές με τη σύμβαση, όταν η ανακοίνωση τους ενδέχεται να εμποδίσει την εφαρμογή
νόμων, να είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, να βλάψει θεμιτά εμπορικά συμφέροντα δημοσίων
ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών.
4. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον ελληνικό τύπο βαρύνουν την ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., στην δε
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άρθρο 11. Προθεσμίες Διαγωνισμών
1. Στους ανοικτούς διαγωνισμούς
α) Η προθεσμία για τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού δεν πρέπει να είναι μικρότερη των πενήντα
δύο (52) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην
Υπηρεσία Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την
ημερομηνία δημοσίευσης της στο ΦΕΚ -Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων και στον ελληνικό
τύπο, όταν δεν απαιτείται δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Στην
περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία.
Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία των τριάντα ημερών (30) επιτρέπεται να συντμηθεί μέχρι και 15
(δέκα πέντε) ημερολογιακές ημέρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
β) Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα
σχετικά με τον
προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς, μέσα σε έξι (6)
εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις επείγοντος, η προθεσμία αυτή
μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες.
γ) Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες,
σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και δέκα ημερολογιακές (10) ημέρες προ της εκπνοής της
προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 22 παρ. 2 περ. α του παρόντος, αυτές παρέχονται το
αργότερο τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη
περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές
πληροφορίες μέχρι και δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες προς της υποβολής των προσφορών, αυτές
δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερολογιακών ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 22 παρ. 2 περ. α του
παρόντος.
δ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα ή οι
συμπληρωματικές πληροφορίες δεν είναι δυνατό λόγω του όγκου τους, να αποσταλούν μέσα στις
προθεσμίες που ορίζονται στα εδάφια β και γ, ή όταν οι προσφορές δεν μπορούν να γίνουν παρά μόνο
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μετά από επιτόπια επίσκεψη ή μετά από επιτόπου εξέταση των σχετικών με τον προκηρυσσόμενο
διαγωνισμό εγγράφων, τότε οι προθεσμίες του εδαφίου α, παρατείνονται ανάλογα.
2. Στους κλειστούς διαγωνισμούς και στη διαδικασία διαπραγμάτευσης έπειτα από προκήρυξη
διαγωνισμού.
α) Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής σε κλειστό διαγωνισμό δεν πρέπει να είναι
μικρότερη των τριάντα επτά (37) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης
της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση, ή των
(20) είκοσι ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της στο ΦΕΚ -Τεύχος Διακηρύξεων
Δημοσίων Συμβάσεων και στον ελληνικό τύπο, όταν δεν απαιτείται δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Σε περίπτωση επείγοντος, οι προθεσμίες αυτές συντέμνονται μέχρι είκοσι (20) και δέκα πέντε (15)
ημερολογιακές ημέρες αντίστοιχα, με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
β) Στους προμηθευτές που έχουν επιλεγεί για την υποβολή της προσφοράς, αποστέλλεται έγγραφη
πρόσκληση ταυτόχρονα και η οποία συνοδεύεται από τη διακήρυξη του διαγωνισμού.
γ) Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών δεν πρέπει να είναι μικρότερη των σαράντα (40)
ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης στην περίπτωση που
η προϋπολογισμένη αξία της προμήθειας εκτός Φ.Π.Α., είναι ίση ή μεγαλύτερη των 412.000 ευρώ (ή όπως
εκάστοτε ορίζεται το όριο αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών
από την αυτή ημερομηνία στις λοιπές περιπτώσεις. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή
συντέμνεται μέχρι και δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας
Υπηρεσίας.
δ) Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό,
αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί
για την υποβολή των προσφορών. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή συντέμνεται σε τέσσερις
(4) ημερολογιακές ημέρες.
ε) Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών μπορεί να ορίζεται με κοινή συμφωνία μεταξύ της ΕΡΓΑ ΟΣΕ
Α.Ε. και των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί, εφόσον παρέχεται σε όλους τους υποψηφίους ίσος χρόνος
για την κατάρτιση και την υποβολή των προσφορών τους.
3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προσφορές δύνανται να γίνουν μόνο κατόπιν επιτόπιας επισκέψεως
ή μετά από επιτόπου εξέταση των σχετικών με το προκηρυσσόμενο διαγωνισμό εγγράφων, τότε η
προθεσμία των σαράντα (40) ημερών που ορίζεται στην παράγραφο 2γ του παρόντος άρθρου θα
παρατείνεται ανάλογα.
4. Εφόσον η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α. Ε. έχει δημοσιεύσει περιοδική ενδεικτική προκήρυξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 10 παρ. 1 του παρόντος Κανονισμού, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών στις
ανοικτές διαδικασίες είναι, κατά γενικό κανόνα, τριάντα έξι (36) ημέρες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι δύο (22) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.
Οι συντετμημένες αυτές προθεσμίες είναι αποδεκτές, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις
του άρθρου 45 παρ. 4 της Οδηγίας 2004/17 όπως εκάστοτε ισχύει.
5. Όταν οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις καταρτίζονται και αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα,
σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 5 της Οδηγίας 2004/17, οι προθεσμίες παραλαβής των αιτήσεων
συμμετοχής στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση και παραλαβής των
προσφορών στις ανοικτές διαδικασίες, μπορούν να συντέμνονται κατά επτά (7) ημέρες.
6. Εάν δεν έχει ορισθεί προθεσμία με κοινή συμφωνία, βάσει της παραγράφου 2ε του παρόντος άρθρου,
η προθεσμία είναι δυνατόν να συντέμνεται κατά πέντε (5) ακόμη ημέρες για την παραλαβή των
προσφορών στις ανοικτές διαδικασίες, τις κλειστές διαδικασίες και τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση,
εφόσον η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. παρέχει απρόσκοπτη και πλήρη απευθείας πρόσβαση με ηλεκτρονικά μέσα στα
έγγραφα του διαγωνισμού ήδη από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης που χρησιμοποιείται ως
μέσο έναρξης του διαγωνισμού, σύμφωνα με το παράρτημα XX της Οδηγίας 2004/17. Η προκήρυξη πρέπει
να αναφέρει την ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία διατίθεται η εν λόγω τεκμηρίωση.
7. Στις ανοικτές διαδικασίες, το σωρευτικό αποτέλεσμα των συντμήσεων που προβλέπονται στις
παραγράφους 4, 5 και 6, δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να καταλήγει σε προθεσμία για την παραλαβή
των προσφορών μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης
του διαγωνισμού.
Ωστόσο, όταν η προκήρυξη του διαγωνισμού δεν αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό μέσο,
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το σωρευτικό αποτέλεσμα των συντμήσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 4, 5 και 6, δεν μπορεί,
σε καμία περίπτωση, να καταλήγει σε προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών μικρότερη από είκοσι
δύο (22) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού.
8. Το σωρευτικό αποτέλεσμα των συντμήσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 4, 5 και 6, δεν
μπορεί, σε καμία περίπτωση, να καταλήγει σε προθεσμία, για την παραλαβή της αίτησης συμμετοχής,
μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού ή της
πρόσκλησης υποβολής προσφορών, έπειτα από προκήρυξη που δημοσιεύθηκε ή πρόσκληση, δυνάμει του
άρθρου 42 παρ. 1 εδάφιο γ και 47 παρ. 3 της Οδηγίας 2004/17.
Στις κλειστές διαδικασίες και τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση, το σωρευτικό αποτέλεσμα των
συντμήσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 4, 5 και 6, δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, εκτός εάν
έχει ορισθεί προθεσμία με κοινή συμφωνία βάσει της παραγράφου 2ε του παρόντος άρθρου, να
καταλήγει σε προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών μικρότερη από δέκα (10) ημέρες από την
ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
9. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να μετατίθεται η ημερομηνία της υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής ή της διενέργειας διαγωνισμού, με ή χωρίς τροποποιήσεις των όρων της πρόσκλησης ή της
διακήρυξης. Όταν η μετάθεση γίνεται χωρίς τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης, το
χρονικό διάστημα της μετάθεσης ορίζεται με την παραπάνω απόφαση. Οταν η μετάθεση γίνεται με
τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης, πρέπει από την ημερομηνία δημοσίευσης της
σχετικής ανακοίνωσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή διενέργειας του
διαγωνισμού, να μεσολαβεί χρονικό διάστημα όχι μικρότερο του αρχικά ορισθέντος για την υποβολή
προσφορών και παράλληλα να τηρηθούν εξαρχής όλοι οι Κανόνες Δημοσιότητας.
Άρθρο 12. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
1. Οι προσφορές αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, συνοδεύονται υποχρεωτικά από εγγυητική
επιστολή για ποσό ίσο με το 5% της αξίας των ειδών ή υπηρεσιών της προσφοράς με Φ.Π.Α., σύμφωνα με
το παράρτημα Α του παρόντος Κανονισμού, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στη διακήρυξη. Η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο
Παράρτημα Ά του παρόντος Κανονισμού, εκτός αν άλλως ορίζεται στη διακήρυξη. Ελλείψεις, εκτός του
ποσού, που αφορούν τα στοιχεία αυτά (Παράρτημα Ά) είναι δυνατό να συμπληρωθούν εκ των υστέρων,
σύμφωνα με το άρθρο 8, εδάφιο ε, περίπτωση III.
2. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα
έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση.
3. Για τις προμήθειες υλικών με πρόχειρο διαγωνισμό, δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεση εγγυήσεως
συμμετοχής. Για τις προμήθειες με απευθείας ανάθεση μπορεί να ζητηθεί εγγύηση συμμετοχής.
4. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει
τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
5. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει σε όφελος της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α. Ε. στην περίπτωση αθετήσεως, από
αυτόν για τον οποίο εκδόθηκε οιασδήποτε υποχρεώσεως του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο
διαγωνισμό.
α) Η εγγύηση συμμετοχής, των προμηθευτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό και στους οποίους δεν
κατακυρώθηκε προμήθεια, επιστρέφεται, εφόσον δεν υπάρχει περίπτωση καταπτώσεως αυτής, μετά την
ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακυρώσεως ή αναθέσεως της προμήθειας και παραλαμβάνεται με
φροντίδα αυτών.
β) Επίσης η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή, στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η
προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγυήσεως καλής εκτελέσεως και
παραλαμβάνεται με φροντίδα αυτού.
Άρθρο 13. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
1. Τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται σε ανοικτή διαδικασία, κλειστή διαδικασία και διαδικασία με
διαπραγμάτευση, προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία, η
χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάσταση και οι τεχνικές δυνατότητες των προμηθευτών
είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα:
α) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.
β) Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., του Ο.Σ.Ε. ή του Δημοσίου,
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με αμετάκλητη απόφαση του αρμοδίου οργάνου.
γ) Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της
επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
δ) Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, έναντι της ΕΡΓΑ ΟΣΕ
Α.Ε. του Δημοσίου ή των ΔΕΚΟ.
ε) Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την
Υπηρεσία.
στ) Η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης.
ζ) Η επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή της επιχείρησης, το εύρος της δραστηριότητας και το κύρος της.
η) Οι εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης.
θ) Ο τεχνικός εξοπλισμός και η παραγωγική δυνατότητα της επιχείρησης
ι) Η ποιότητα των προϊόντων.
κ) Κάθε άλλο κριτήριο, υπό την προϋπόθεση, ότι τούτο θα αναφέρεται στην Διακήρυξη/πρόσκληση
συμμετοχής στον διαγωνισμό.
2. Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων
και τα όρια τους, συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
Άρθρο 14. Πρόχειρος διαγωνισμός
1. Πρόχειρος διαγωνισμός δύναται να διενεργείται για τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας αγαθών και
παροχής υπηρεσιών, η κατ` είδος ετήσια συνολική δαπάνη των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό 200.000
ευρώ.
2. Αντί της διακηρύξεως συντάσσεται "Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών", η οποία δημοσιοποιείται
στους ενδιαφερόμενους με έναν από τους παρακάτω τρόπους ή με συνδυασμό αυτών:
α) Η Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών αποστέλλεται σε τουλάχιστον τρεις (3) προμηθευτές, που
δύνανται να προσφέρουν το ζητούμενο είδος ή την υπηρεσία ή στην περίπτωση έλλειψης, σε τουλάχιστον
δύο (2) προμηθευτές, οι οποίοι, είτε θα περιλαμβάνονται στους "Πίνακες Προμηθευτών", που
καταρτίζονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, μετά από Δημόσια Πρόσκληση για
εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής σε μελλοντικούς διαγωνισμούς της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ, είτε θα
περιλαμβάνονται σε κατάλογο προμηθευτών που θα καταρτίζει επί τούτου η αρμόδια Υπηρεσία.
β) Με δημοσίευση της περίληψης της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών σε τουλάχιστον δύο
οικονομικές εφημερίδες.
γ) Με ανάρτηση της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών στο διαδίκτυο για 15 μέρες.
3. Η Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών θα πρέπει να περιέχει:
α. Το χρόνο και τον τόπο διενέργειας του διαγωνισμού.
β. Σαφή περιγραφή, ποσότητα και τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών.
γ. Το χρόνο, τόπο και τρόπο παραδόσεως των υλικών.
δ. Τους όρους πληρωμής.
ε. Το νόμισμα στο οποίο θα δίδεται η τιμή μονάδος του υλικού.
στ. Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών.
ζ. Τυχόν ειδικούς ή πρόσθετους όρους.
4. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση "Πινάκων Προμηθευτών" δημοσιεύεται σε
δύο οικονομικές εφημερίδες και θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
. Περιγραφή των προς προμήθεια υλικών ή υπηρεσιών.
. Τον τόπο παράδοσης των υλικών ή υπηρεσιών.
. Τη διάρκεια ισχύος των Πινάκων Προμηθευτών
. Τυχόν ειδικούς ή πρόσθετους όρους.
5. Ο πρόχειρος διαγωνισμός διενεργείται από τριμελή επιτροπή. Τα μέλη της Επιτροπής (τακτικά και
αναπληρωματικά) ορίζονται από τη Διοίκηση, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης/Υπηρεσίας/Τμήματος
Προμηθειών, είτε ειδικά για συγκεκριμένο διαγωνισμό, είτε με ετήσια θητεία.
6. Για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού και της λήψης αποφάσεως επ`
αυτού ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 30 του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 15. Προμήθεια με διαπραγμάτευση (εξαιρετική ή απ` ευθείας ανάθεση)
1. Προμήθεια με διαπραγμάτευση θεωρείται η διαδικασία κατά την οποία γίνεται προσφυγή στους
προμηθευτές της επιλογής του αρμόδιου για κατακύρωση οργάνου και διαπραγμάτευση των όρων των
υπό σύναψη συμβάσεων με ένα ή περισσότερους από αυτούς, με ή χωρίς δημοσίευση προκήρυξης
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διαγωνισμού.
Η διαδικασία αυτή μπορεί να τηρηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Όταν μετά από πρόσκληση σε ανοικτή ή κλειστή διαδικασία δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά ή
καμία κατάλληλη ή κανονική προσφορά, στο μέτρο που οι αρχικοί όροι της σύμβασης δεν έχουν
τροποποιηθεί ουσιωδώς.
β. Όταν στα πλαίσια ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας οι υποβληθείσες προσφορές δεν έγιναν αποδεκτές,
εφόσον οι αρχικοί όροι της διακήρυξης δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς και κλήθηκαν για
διαπραγμάτευση όλοι όσοι είχαν ήδη υποβάλει προσφορές.
γ. Όταν για τεχνικούς ή για λόγους που σχετίζονται με την προστασία των
δικαιωμάτων
αποκλειστικότητας, τα προς προμήθεια αγαθά κατασκευάζονται ή παραδίδονται μόνο από ορισμένο
προμηθευτή.
δ. Όταν τα είδη κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, πειραμάτων, μελετών και προτύπων
εφαρμογής.
ε. Όταν για λόγους επείγουσας ανάγκης, που οφείλεται σε αυταπόδεικτα απρόβλεπτες καταστάσεις, δεν
είναι δυνατόν να τηρηθούν προθεσμίες που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό, η δε αιτιολόγηση
της επείγουσας ανάγκης δεν πρέπει να προκύπτει από υπαιτιότητα της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε..
στ. Για συμπληρωματικές προμήθειες αγαθών/υπηρεσιών από τον αρχικό προμηθευτή, εφόσον η αλλαγή
τους θα υποχρέωνε την ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. να αγοράσει αγαθά με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, που θα
ήταν ασυμβίβαστα ή θα προκαλούσαν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ή οικονομικές επιβαρύνσεις στη
λειτουργία ή συντήρηση τους.
ζ. Για συμπληρωματικές προμήθειες αγαθών ή υπηρεσιών, που δεν περιλαμβάνονται στην αρχικά
συναφθείσα σύμβαση αλλά τα οποία, λόγω μη προβλέψιμων περιστάσεων, έχουν καταστεί απαραίτητα
για την εκτέλεση αυτής της σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι ανατίθενται στον προμηθευτή ή τον πάροχο
υπηρεσιών που εκτελεί την αρχική σύμβαση, όταν τα εν λόγω συμπληρωματικά προϊόντα ή υπηρεσίες δεν
μπορούν να διαχωρισθούν, τεχνικώς ή οικονομικώς, από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργηθούν
μείζονα προβλήματα στην ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., ή όταν τα εν λόγω συμπληρωματικά προϊόντα ή υπηρεσίες, αν
και μπορούν να διαχωρισθούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, είναι απολύτως απαραίτητα για
την ολοκλήρωση της.
2. Στην περίπτωση προμήθειας με διαπραγμάτευση ζητείται από τον προμηθευτή η υποβολή προσφοράς
που θα περιέχει και τα στοιχεία της παραγράφου Β του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού.
3. Προκειμένου για την προθεσμία υποβολής προσφορών στην περίπτωση της παραγρ. 1α του παρόντος
άρθρου και για την διαδικασία λήψης απόφασης και κατακυρώσεως της προμήθειας, εφαρμόζονται
αντίστοιχα οι διατάξεις των άρθρων 11 παραγρ. 2α και 31 του παρόντος Κανονισμού.
4. Η διενέργεια της διαπραγμάτευσης γίνεται, είτε από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών του
σχετικού διαγωνισμού είτε από ειδική Επιτροπή Διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τουλάχιστον τρία
μέλη που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α. Ε.
5. Για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών μέχρι ποσού 15.000 €/ανά είδος και ανά έτος,
είναι δυνατόν να εφαρμόζεται, μετά από Απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., η παρακάτω
διαδικασία:
α. Με απόφαση του παραπάνω οργάνου θα ορίζεται Επιτροπή Αγορών, με ετήσια θητεία, η οποία θα
αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη και θα εποπτεύεται από τη Διεύθυνση/Υπηρεσία/Τμήμα
Προμηθειών. Η Επιτροπή αυτή θα λαμβάνει προσφορές από τουλάχιστον τρεις (3) προμηθευτές, που
δύνανται να προσφέρουν το ζητούμενο είδος ή την υπηρεσία ή στην περίπτωση έλλειψης, από
τουλάχιστον δύο (2) προμηθευτές, οι οποίοι, είτε θα περιλαμβάνονται στους "Πίνακες Προμηθευτών",
που καταρτίζονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14, μετά από Δημόσια Πρόσκληση για
εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής σε μελλοντικούς διαγωνισμούς της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ, είτε θα
περιλαμβάνονται σε κατάλογο προμηθευτών που θα καταρτίζει η ίδια επί τούτου και θα επιλέγει την
οικονομικότερη προσφορά μεταξύ αυτών. Σε περίπτωση που τα προς προμήθεια αγαθά κατασκευάζονται
ή παραδίδονται μόνο από έναν προμηθευτή, προσφορά θα ζητείται μόνο από αυτόν τον προμηθευτή.
β. Μετά από έγκριση του αρμοδίου οργάνου θα αποστέλλει στον ανάδοχο δελτίο παραγγελίας ή
σύμβασης, υπογεγραμμένο από το αρμόδιο όργανο, που θα περιλαμβάνει το είδος, την ποσότητα, την
αξία, τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης, τον χρόνο παράδοσης και τον τρόπο πληρωμής. Στη συνέχεια η
Επιτροπή αυτή θα προβαίνει στην παραλαβή του υλικού ή της υπηρεσίας, συντάσσοντας προς τούτο
σχετικό Πρωτόκολλο Ποιοτικής & Ποσοτικής Παραλαβής, το οποίο θα διαβιβάζει μαζί με τα σχετικά
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παραστατικά (τιμολόγιο-δελτίο αποστολής κλπ.) στη Διεύθυνση/Τμήμα/Υπηρεσία Προμηθειών, προς
οικονομική τακτοποίηση.
Άρθρο 16. Προμήθειες με συμφωνία - πλαίσιο
1. Είναι δυνατή η προμήθεια αγαθών/υπηρεσιών με "συμφωνία-πλαίσιο", που συνάπτει η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.
με έναν ή περισσότερους προμηθευτές, διαρκείας ίσης ή μεγαλύτερης των τριών ετών, η οποία αποσκοπεί
να καθορίσει τους όρους των συμβάσεων που πρόκειται να συναφθούν στην ως άνω περίοδο, ιδίως όσον
αφορά τις τιμές και κατά περίπτωση, τις προβλεπόμενες ποσότητες.
2. Ο τύπος και το περιεχόμενο της διακηρύξεως, της εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό και της
εγγύησης καλής εκτελέσεως της συμβάσεως και οι λοιποί όροι, καθώς και η διάρκεια της "συμφωνίαςπλαίσιο" καθορίζονται με απόφαση της Διοίκησης.
Άρθρο 17. Επιτροπή Δημοπρασιών
1. Στην ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. λειτουργεί Επιτροπή Δημοπρασιών, ενώπιον της οποίας διεξάγονται οι διαγωνισμοί
και αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη που προέρχονται από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ή τον ΟΣΕ.
2. Η Επιτροπή Δημοπρασιών εποπτεύεται από το Προϊστάμενο της καθ` ύλην
αρμόδιας
Διεύθυνσης/Υπηρεσίας/Τμήματος Προμηθειών.
3. Τα μέλη που μετέχουν στην Επιτροπή Δημοπρασιών, τακτικά και αναπληρωματικά, προτείνονται από
την καθ` ύλην αρμόδια Διεύθυνση/Υπηρεσία/Τμήμα Προμηθειών και η σχετική Επιτροπή συγκροτείται με
απόφαση της Διοίκησης, είτε για κάθε διαγωνισμό, είτε με ετήσια θητεία.
4. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Επιτροπής Δημοπρασιών καθορίζονται στο άρθρο 21 του
παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 18. Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών
1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη που προέρχονται από
την ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ή τον ΟΣΕ και ένα γραμματέα, καθώς και τους αναπληρωτές αυτών, προτείνεται δε από
την καθ` ύλην αρμόδια Διεύθυνση/Υπηρεσία/Τμήμα Προμηθειών και συγκροτείται με απόφαση της
Διοίκησης για συγκεκριμένο διαγωνισμό ή με ετήσια θητεία.
2. Η αρμοδιότητα της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών είναι η αξιολόγηση των δικαιολογητικών
συμμετοχής, του τεχνικού και οικονομικού μέρους των προσφορών, η γνωμοδότηση επί όλων των
υποβαλλομένων στα πλαίσια του διαγωνισμού ενστάσεων/προσφυγών, η σύνταξη πρακτικού για την
αιτιολόγηση της αξιολόγησης, καθώς και η παράδοση των ανωτέρω στην Διεύθυνση/Υπηρεσία/Τμήμα
Προμηθειών.
3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, κατά το χρόνο θητείας της υπάγεται στην αρμόδια
Διεύθυνση/Υπηρεσία/Τμήμα Προμηθειών.
4. Είναι δυνατή η συγκρότηση κοινής Επιτροπής Δημοπρασιών και Αξιολόγησης
Προσφορών
αποτελούμενης από τα ίδια μέλη, μετά από απόφαση της Διοίκησης, η οποία θα έχει όλες τις
αρμοδιότητες και των δύο Επιτροπών. Άρθρο 19. Κατάθεση - Αποστολή προσφορών
1. Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους με τους
εξής τρόπους:
(1) Κατάθεση της προσφοράς, απευθείας στην Επιτροπή Δημοπρασιών κατά την ημερομηνία διεξαγωγής
του διαγωνισμού, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που αναγράφει τη λέξη "προσφορά", τον αριθμό της διακηρύξεως, το αντικείμενο του διαγωνισμού, την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, τον τίτλο της
Διεύθυνσης/Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και τα στοιχεία του αποστολέα.
(2) Κατάθεση της προσφοράς στο Πρωτόκολλο της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., το αργότερο μέχρι την ορισθείσα
ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
(3) Επίσης είναι δυνατή η αποστολή προσφοράς ταχυδρομικά η οποία γίνεται δεκτή, εφόσον ληφθεί πριν
την ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, διαφορετικά δε λαμβάνεται υπόψη ακόμη και εάν έχει
ταχυδρομηθεί ή διαβιβαστεί έγκαιρα.
2. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν
και δείγματα, αυτά κατατίθεντοι πριν από το διαγωνισμό στην Υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη
υποβάλλεται μαζί με την προσφορά.
3. Προσφορές που περιέρχονται στην ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του
διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Δημοπρασιών κατά την ημέρα και
ώρα διενέργειας του διαγωνισμού.
4. Εκπρόθεσμες προσφορές καθώς και προσφορές από προμηθευτές που δεν προσκλήθηκαν, στην
περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή και πάντως απορρίπτονται ως
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απαράδεκτες, επιστρέφονται δε χωρίς να αποσφραγισθούν.
Άρθρο 20. Περιεχόμενο Προσφοράς
1. Οι προσφορές σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να υποβάλλονται εντός καλά σφραγισμένου φακέλου,
στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:
α. Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια
γ. Ο αριθμός διακήρυξης και η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
δ. Τα στοιχεία του προσφέροντος, ήτοι η πλήρης επωνυμία, η ταχυδρομική διεύθυνση, το τηλέφωνο και ο
αριθμός TELEFAX, (ως επιλογή τρόπου επικοινωνίας), ακόμη δε, σε περίπτωση διορισμού αντικλήτου και
τα πλήρη στοιχεία αυτού.
2. Οι προσφορές θα κατατίθενται εις απλούν ή διπλούν ανάλογα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.
3. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς και όχι μονολεκτικές
απαντήσεις της μορφής "ελήφθη υπόψη" (NOTED), "συμφωνούμε και αποδεχόμεθα" (COMPLIED) κλπ..
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες διορθώσεις, κενά, πρέπει να
συντάσσονται δε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη. Εάν υπάρχει στην προσφορά
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή θα γίνεται με απλή διαγραφή του διορθωμένου, το οποίο θα πρέπει να
εξακολουθήσει να φαίνεται και να είναι καθαρογραμμένη. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να
μονογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο και να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικούς στην αρχή της
προσφοράς. Η Επιτροπή Δημοπρασιών προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν
διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι
προϋπήρχαν της στιγμής του κλεισίματος του διαγωνισμού.
5. Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι έλαβαν γνώση όλων
των όρων της Διακήρυξης, του Κανονισμού Προμηθειών της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. καθώς και τις εκτελεστικές
αυτού αποφάσεις της Διοίκησης, τους όρους των οποίων ρητά αποδέχονται. Πάντως η γνώση και η
αποδοχή τους αυτή θεωρείται, ότι υπάρχει με την υποβολή της προσφοράς και χωρίς την αναφορά της σ
αυτή. Εξ` άλλου με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι οι διαγωνιζόμενοι είναι απολύτως
ενήμεροι από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας, των πηγών προέλευσης
των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ., και ότι έχουν μελετήσει όλα τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού.
Άρθρο 21. Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών
1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή
πρόσκληση. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά θεωρούνται απαράδεκτες και παραδίδονται στην Υπηρεσία για
επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται
κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν
αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται, σφραγίζονται και παραδίδονται εγγράφως προς φύλαξη στο
Γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου, προκειμένου να αποσφραγισθούν την ημερομηνία και ώρα που θα
οριστεί με σχετική πρόσκληση.
β) Κατά την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης μπορεί να γίνεται χρήση μηχανικού μέσου
(διάτρηση), με το οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης.
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που
υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, συντάσσοντας προς τούτο
σχετικό πρακτικό.
3. Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στην περίπτωση ανοικτού διαγωνισμού δημόσια ενώπιον των
νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των προσφερόντων, στην περίπτωση δε του κλειστού
διαγωνισμού παρουσία μόνο αυτών που κλήθηκαν και υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων τους, τους οποίους καλεί το αρμόδιο όργανο με βάση πίνακα που του έχει παραδώσει η
αρμόδια για την εκτέλεση της προμήθειας Υπηρεσία. Προσφορά που υποβλήθηκε από προμηθευτή που
δεν περιλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα της Υπηρεσίας, δεν αποσφραγίζεται, αλλά θεωρείται
απαράδεκτη και παραδίδεται στην Υπηρεσία για επιστροφή.
4. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της
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αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στο
παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγιση τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από
σχετική πρόσκληση και ακολουθεί ανακοίνωση τιμών κατά τα ανωτέρω. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
5. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των
προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που
προσφέρθηκαν.
Στη διακήρυξη ορίζεται η διαδικασία πρόσβασης των συμμετεχόντων στις προσφορές που θα
υποβληθούν.
6. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών προβαίνει επίσης στην
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 8 παρ. Γ, την ημερομηνία και ώρα που
ορίζεται από σχετική πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη
διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 8 παρ. Γ, λαμβάνουν γνώση των
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στην
Επιτροπή Δημοπρασιών. Στην πρόσκληση ορίζεται περαιτέρω η διαδικασία και ο χρόνος πρόσβασης των
συμμετεχόντων στα δικαιολογητικά του άρθρου 8 παρ. Γ μετά την υποβολή τους.
Άρθρο 22. Ενστάσεις
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειας του,
έως και την κατακυρωτικη απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας.
Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που
αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς
τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 8, και 13 του παρόντος.
2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην αρμόδια Διεύθυνση/Υπηρεσία/Τμήμα
Προμηθειών, ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού:
(1) Στον ανοικτό διαγωνισμό, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την τελευταία δημοσίευση της
προκήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό
της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των
προσφορών.
(2) Στον κλειστό διαγωνισμό, μόνο από εκείνους που επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά, μέσα στο
μισό του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία αποστολής σε αυτούς της διακήρυξης, μέχρι την
ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής,
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες αποστολής της διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού.
Η Διεύθυνση/Υπηρεσία/Τμήμα Προμηθειών γνωμοδοτεί επί της ενστάσεως και εισηγείται στο αρμόδιο
όργανο το οποίο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την
διενέργεια του διαγωνισμού.
β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. που αφορούν τη συμμετοχή οποιουδήποτε
προμηθευτή στο διαγωνισμό ή τη διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και
αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της
επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία διεξαγωγής αυτού. Στον κλειστό διαγωνισμό δικαίωμα
ένστασης στην περίπτωση αυτή έχουν μόνον όσοι επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών και μετά από
γνωμοδότηση της, εκδίδεται η σχετική απόφαση από το αρμόδιο όργανο.
Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον
ενιστάμενο επί ποινή απαραδέκτου, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) εργασίμων
ημερών από της υποβολής της.
γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα
τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως
ή παραλείψεως της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.. Στον κλειστό διαγωνισμό, δικαίωμα ένστασης στην περίπτωση αυτή
έχουν μόνον όσοι επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά επί ποινή απαραδέκτου από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά
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του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την υποβολή της. Η ένσταση εξετάζεται από
την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία γνωμοδοτεί επί της ένστασης και το αποφασίζον όργανο
εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της
προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.
δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και
πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 8 και 13 του παρόντος, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3)
εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής
απόφασης.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά επί ποινή απαραδέκτου από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά
του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την υποβολή της. Η ένσταση εξετάζεται από
την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία γνωμοδοτεί επί της ένστασης και το αποφασίζον όργανο
εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της
ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους,
δεν γίνονται δεκτές.
4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση
της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση των λοιπών σχετικών με την απόφαση εγγράφων,
μετά την κοινοποίηση του σώματος της σε αυτούς, από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., με φροντίδα τους.
5. Ο προμηθευτής μπορεί, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των
άρθρων 28, 30, 43, 50 και 51 του παρόντος, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας,
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής
απόφασης από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε..
Επί της προσφυγής αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας
Διεύθυνσης/Υπηρεσίας/Τμήματος Προμηθειών, σε συνέχεια γνωμοδότησης των αρμοδίων οργάνων.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη, οιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή.
6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου,
θα προσκομίζεται από τον ενιστάμενο νόμιμο παραστατικό κατά τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων,
εκδοθέν από την Διεύθυνση Οικονομικών της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., που θα αποδεικνύει την κατάθεση από τον
ενιστάμενο στο ταμείο της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α. Ε. ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί του συνολικού
προϋπολογισμού της Διακήρυξης/Πρόσκλησης, άνευ ΦΠΑ. Το ποσό αυτό, που δεν μπορεί να είναι
μικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αποτελεί έσοδο της
ΕΡΓΟΣΕ
Άρθρο 23. Αντιπροσφορές
Οι προσφορές που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού
θεωρούνται αντιπροσφορές.
Επίσης αντιπροσφορά θεωρείται και κάθε προσφορά, στην οποία γίνεται διόρθωση ή τροποποίηση, μετά
την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι αντιπροσφορές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Άρθρο 24. Χρόνος ισχύος προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη Διακήρυξη ή την
Πρόσκληση. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με
την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους
δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ
Α.Ε., πριν από τη λήξη της και η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους.
Άρθρο 25. Δείγματα προσφερόμενων υλικών
1. Τα δείγματα που χρησιμοποιούνται κατά την διενέργεια των προμηθειών υπάγονται στις παρακάτω
κατηγορίες:
α. Δείγματα ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. βάσει και των οποίων θα πραγματοποιηθεί
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η προμήθεια.
β. Δείγματα προμηθευτών.
Στην περίπτωση αυτή υπάγονται τα δείγματα που καταθέτουν οι προμηθευτές, όταν απαιτείται, κατά τη
διενέργεια του διαγωνισμού.
γ. Δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα που λαμβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής προς
δειγματισμό των υλικών που παραδίδουν οι προμηθευτές σε εκτέλεση συμβάσεων.
2. Κάθε δείγμα, ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού, πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος
απόλυτα επαρκές για τη σχετική μηχανική, χημική ή μακροσκοπική εξέταση, ή πρακτική δοκιμασία.
Η ποσότητα ή το μέγεθος των δειγμάτων μπορεί να ορίζονται:
α. Από την Υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια, προκειμένου για δείγματα της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.
(κατηγορία α).
β. Με τη διακήρυξη ή πρόσκληση, προκειμένου για δείγματα προμηθευτών (κατηγορία β).
γ. Από τη σύμβαση, προκειμένου για δείγματα των προς παραλαβή συμβατικών υλικών (κατηγορία γ).
Εφόσον στη σχετική σύμβαση δεν αναφέρεται η ποσότητα και το μέγεθος των δειγμάτων, θα
αποφασίζουν σχετικά οι αρμόδιες Επιτροπές της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.
3. Τα δείγματα όλων των κατηγοριών κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία εις διπλούν (δείγμα αντίδειγμα) με εξαίρεση:
α. Τα δείγματα της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., εφόσον η Υπηρεσία έχει ορίσει διαφορετικά.
β. Τα δείγματα τα οποία, λόγω της φύσης τους ή της αξίας τους, δεν μπορούν να αποσταλούν ή να
υποβληθούν εις διπλούν.
γ. Τα δείγματα που λαμβάνουν επιτροπές παραλαβής κατά τη διαδικασία ελέγχου των προς παραλαβή
συμβατικών υλικών, τα οποία λαμβάνονται μεν εις διπλούν, πλην όμως, το ένα απ` αυτά αποστέλλεται
απευθείας από την επιτροπή για εργαστηριακή εξέταση ή χρησιμοποιείται για πρακτική δοκιμασία
4. Εφόσον από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση δεν προβλέπεται κατάθεση δειγμάτων, τυχόν
προσκομιζόμενα από τους προμηθευτές δείγματα δεν γίνονται δεκτά.
Εφόσον από την διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται η κατάθεση δειγμάτων, η μη προσήκουσα
κατάθεση τους αποτελεί λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τη διαγωνιστική διαδικασία.
5. Δείγματα που δεν είναι κατά τρόπον εμφανή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη ή την
πρόσκληση, δεν γίνονται δεκτά.
6. Εφόσον τα δείγματα ανήκουν σε ευπαθή, ή επικίνδυνα υλικά ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει
τούτο εγγράφως επί του δείγματος στην ελληνική γλώσσα, καθορίζοντας, συγχρόνως, τον τρόπο φύλαξης
και συντήρησης τους. Για δείγματα φορέων, καθώς και δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά
που ανήκουν στην κατηγορία αυτή, την παραπάνω υποχρέωση έχει ο φορέας και ο πρόεδρος της
επιτροπής, αντίστοιχα.
7. Εφόσον η προμήθεια του υλικού γίνεται με βάση δείγματα της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να λαμβάνουν γνώση του δείγματος αυτού κατά το διάστημα της προθεσμίας που ορίζεται από
τη διακήρυξη ή την πρόσκληση είτε με απλή μακροσκοπική εξέταση αυτού από τους ενδιαφερομένους,
είτε με λήψη αντιγράφου ή απεικόνισης αυτού, με δική τους μέριμνα και ευθύνη.
8. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών από το αρμόδιο όργανο, τίθενται υπόψη του και τα σχετικά
δείγματα.
9. Η επισημοποίηση των δειγμάτων και αντιδειγμάτων γίνεται από το αρμόδιο για την τεχνική αξιολόγηση
των προσφορών όργανο ως εξής:
- Των δειγμάτων της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. κατά το στάδιο έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών. Σε περίπτωση
που κατά τη διαδικασία έγκρισης τροποποιηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές, το επισημοποιούμενο δείγμα
δεν θα ισχύει κατά το μέρος στο οποίο τυχόν αναφέρονται οι τροποποιήσεις.
- Των δειγμάτων που καταθέτουν οι προμηθευτές κατά τη διενέργεια των διαγωνισμών, μετά την
κατακύρωση της προμήθειας.
- Τα επισημοποιηθέντα δείγματα παραλαμβάνονται από την επιτροπή παραλαβής
για να
χρησιμοποιηθούν κατά το στάδιο των ελέγχων και επιστρέφονται μετά το πέρας της παραλαβής των
υλικών, εφόσον, λόγω της φύσης τους, δεν καταστρέφονται κατά την διαδικασία των ελέγχων.
10. Στον προμηθευτή παραδίδεται, ύστερα από αίτημα του, το επίσημο δείγμα της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ή μέρος
αυτού ανάλογα με τη φύση του υλικού, για να του χρησιμεύσει κατά την κατασκευή του υλικού. Ο
προμηθευτής υποχρεούται να το επιστρέψει το αργότερο με την παράδοση του υλικού.
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11. Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται ως εξής:
α. Της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., μέσα σε τριάντα ημέρες από την επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής και
αφού έχει συντελεστεί η οριστική παραλαβή του συμβατικού υλικού.
β. Των προμηθευτών στους οποίους δεν κατακυρώθηκε ή δεν ανατέθηκε η προμήθεια, εάν δεν
καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά τη διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε 15 ημέρες από την
ημερομηνία της ανακοίνωσης της σχετικής κατακύρωσης ή ανάθεσης, με μέριμνα και ευθύνη τούτων.
γ. Των προμηθευτών στους οποίους έγινε η κατακύρωση ή ανάθεση, δεν επιστρέφονται, αλλά
παραμένουν στην ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των παραδοτέων με το αρχικό δείγμα.
δ. Τα δείγματα που δεν χρησιμοποιήθηκαν για κατ` έφεση εξέταση, επιστρέφονται μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την οριστική παραλαβή των συμβατικών υλικών με μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή.
12. Τα δείγματα που δεν θα παραληφθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, καταστρέφονται από οριζόμενη
προς τούτο επιτροπή.
13. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων που λαμβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής, βαρύνει
τους προμηθευτές και δεν καταβάλλεται.
Άρθρο 26. Τεχνικές προδιαγραφές
1. Στη διακήρυξη και σύμβαση επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια υλικού ή
αναφέρεται συγκεκριμένο πρότυπο (ευρωπαϊκό ή αναγνωρισμένου οργανισμού) ή προδιαγραφή
(ενοποιημένη, άλλου φορέα).
2. Τεχνικές Προδιαγραφές είναι οι τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζουν τα ελάχιστα αναγκαία
χαρακτηριστικά του υλικού που απαιτούνται, προκειμένου αυτό να προσδιορισθεί αντικειμενικά με τρόπο
που να ανταποκρίνεται στη χρήση, για την οποία προορίζεται, από την αιτούσα το υλικό ή την υπηρεσία
Διεύθυνση/Υπηρεσία/Τμήμα.
Οι τεχνικές αυτές απαιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν, ιδίως, τα επίπεδα ποιότητας ή απόδοσης, τα
επίπεδα ασφάλειας, τις διαστάσεις καθώς και τις λοιπές απαιτήσεις που ισχύουν για το υλικό ή το προϊόν
όσον αφορά την ποιότητα, την ορολογία, τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση.
3. Οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένες και πλήρως κατανοητές από όλους
τους ενδιαφερομένους. Πρέπει να διατυπώνονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή
ευρύτητα συμμετοχής στον διαγωνισμό και να μη δημιουργούνται αδικαιολόγητα εμπόδια στον
ανταγωνισμό.
4. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή όρων στις τεχνικές προδιαγραφές και στις διακηρύξεις που να
προσδιορίζουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης ή μεθόδους επεξεργασίας, οι οποίες έχουν
ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα.
Ειδικότερα, οι τεχνικές προδιαγραφές απαγορεύεται να αναφέρονται σε εμπορικά σήματα, διπλώματα
ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης προέλευσης ή παραγωγής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον δεν είναι
δυνατό να περιγραφεί ένα είδος με τεχνικές προδιαγραφές σαφείς και πλήρως κατανοητές, η μνεία των
ανωτέρω στοιχείων είναι επιτρεπτή, αλλά υποχρεωτικά συνοδεύεται από τις λέξεις "ή ισοδύναμο".
5. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές πρέπει να συμμορφώνονται προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα, εφόσον
υπάρχουν.
6. Ορισμός προτύπων.
α) Ως πρότυπο θεωρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από ένα αναγνωρισμένο
οργανισμό τυποποίησης για επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή.
β) Ως Ευρωπαϊκό πρότυπο θεωρείται το πρότυπο που έχει εγκριθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό
τυποποίησης, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τυποποίησης Ηλεκτροτεχνικών Προϊόντων (CENELEC) ή Έγγραφο Εναρμόνισης (HD), σύμφωνα με τους
κοινούς κανόνες των εν λόγω οργανισμών.
Άρθρο 27. Προσφερόμενη τιμή
1. Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στη
διακήρυξη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον
Φ.Π.Α. για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη.
2. Όταν από τη διακήρυξη καθορίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ, προσφορά που δίδει
τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης, όταν από τη
διακήρυξη καθορίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε συνάλλαγμα, προσφορά που δίδει τιμή σε
ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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3. Εφόσον από τη διακήρυξη προβλέπεται οι τιμές να προσφέρονται σε συνάλλαγμα, για τη σύγκριση
προσφορών, αυτές μετατρέπονται σε ευρώ με βάση την ισχύουσα επίσημη τιμή πώλησης σε ευρώ του
συναλλάγματος, κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή
για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 28. Καταγωγή των Προσφερομένων Υλικών
1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται, ανάλογα, με τη μορφή του διαγωνισμού, να δηλώνουν στις αιτήσεις
συμμετοχής ή στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν.
2. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του,
την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο
εγκατάστασης της.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά, μερικά ή ολικά σε δικό τους
εργοστάσιο, εκτός των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου 2 που δηλώνονται στην προσφορά,
πρέπει να επισυνάψουν σ` αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου στο
οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά, με την οποία θα δηλώνεται, ότι αυτός αποδέχεται την εκτέλεση της
προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή, υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη
δήλωση, προκειμένου να συνεκτιμηθεί και το στοιχείο αυτό.
4. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την
προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται. Στην
περίπτωση αυτή επιβάλλεται κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής στον προσφέροντα, με απόφαση της
Διοίκησης της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής και εισήγηση της
αρμόδιας Διεύθυνσης/Υπηρεσίας/Τμήματος Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο
για παροχή εξηγήσεων, καθώς και ποινή προσωρινού αποκλεισμού τριών (3) μηνών έως και τριών (3) ετών
ή οριστικού αποκλεισμού από το σύνολο των προμηθειών της ΕΡΓΑ ΟΣΕΑ.Ε.
5. Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ` αρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηματικής
μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ` εξαίρεση, πριν
τη σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής
λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο ενώ, μετά τη σύναψη της σύμβασης,
μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή και εφόσον
προσκομισθούν όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση της προτεινόμενης
επιχειρηματικής μονάδας προς τις απαιτήσεις της σχετικής διακήρυξης. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται
απόφαση του αρμοδίου αποφασίζοντος οργάνου, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας
Προμηθειών.
Άρθρο 29. Αναπροσαρμογή τιμών
1. Όταν από τη διακήρυξη προβλέπεται χρόνος παράδοσης των υλικών μεγαλύτερος των δώδεκα (12)
μηνών, τότε μπορεί να ορίζεται στη διακήρυξη όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής. Στην περίπτωση
αυτή πρέπει υποχρεωτικά
να καθορίζεται στη διακήρυξη ο τύπος και οι προϋποθέσεις της
αναπροσαρμογής. Μεταξύ αυτών που θα λαμβάνονται υπόψη για την αναπροσαρμογή των τιμών είναι
και τα εξής:
α. Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρμογής είναι η ημερομηνία υποβολής των προσφορών που
καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση και υπολογίζεται μέχρι και την ημερομηνία παράδοσης
των υλικών.
β. Αναπροσαρμογή, σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων, χορηγείται για τις ποσότητες που ορίζονται
από τη διακήρυξη να παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
γ. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του προμηθευτή, ο χρόνος του εκπρόθεσμου
δεν υπολογίζεται για την αναπροσαρμογή.
δ. Η τυχόν προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται από την προς αναπροσαρμογή συμβατική αξία.
2. Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του φορέα που διενεργεί την προμήθεια, μπορεί να ορίζεται στη
διακήρυξη όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής ακόμη και αν το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα
παράδοσης των ειδών είναι μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών.
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3. Για την πληρωμή του επί πλέον ποσού που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή, δεν απαιτείται
σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης.
4. Όταν από την διακήρυξη προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών, προσφορά με τιμές σταθερές
απορρίπτεται.
Άρθρο 30. Αξιολόγηση προσφορών
1. Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του προμηθευτή (μόνο
χαμηλότερη τιμή ή πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά) ορίζεται στη διακήρυξη του
διαγωνισμού.
2. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:
α. Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι μόνο η χαμηλότερη τιμή:
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.
Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται αμέσως παρακάτω, στα στοιχεία Ι και II, η κατακύρωση γίνεται τελικά
στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως
αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και
τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.
Ι. Στους κλειστούς διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν
προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. Γ του
άρθρου 8 του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη αυτή, η κατακύρωση γίνεται στον
προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα
ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ`
εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται
από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή
ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. Β σημείο β του άρθρου 8 του παρόντος ή ο υπόχρεος προς τούτο
προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. Γ του άρθρου 8 του παρόντος, καταπίπτει υπέρ
της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. η εγγύηση συμμετοχής του.
II. Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. Γ του
άρθρου 8 του παρόντος ή δεν πληροί τα κριτήρια του άρθρου 13 του παρόντος, εφόσον υπάρχει σχετική
αναφορά στη διακήρυξη, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη
τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά
τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη
χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ` εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με
τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. Β
σημείο β του άρθρου 8 του παρόντος, ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων, δεν προσκομίσει εγκαίρως
και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά
της παρ. Γ του άρθρου 8, καταπίπτει υπέρ της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, με
απόφαση της Διοίκησης της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. Επίσης, με
απόφαση της Διοίκησης της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, καταπίπτει
υπέρ της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
προκύπτει, ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών
και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 13.
β. Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά:
(1) Η τιμή.
(2) Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, όταν και όπως αυτά καθορίζονται συγκεκριμένα
στη διακήρυξη.
(3) Η συμφωνία των προσφερομένων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές καθορίζονται στη
διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2.
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(4) Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.
(5) Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (SERVICE) μετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του
προμηθευτή, καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών.
(6) Ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
(7) Κάθε άλλο στοιχείο ανάλογα με τη φύση των υπό προμήθεια υλικών ή και των ιδιαίτερων αναγκών της
ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., εφόσον ζητείται από την διακήρυξη.
Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι
προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.
Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται αμέσως παρακάτω, στα στοιχεία Ι και II, η κατακύρωση γίνεται τελικά
στον εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης και της πρόσκλησης, προμηθευτή, η
προσφορά του οποίου κρίθηκε ως η πλέον συμφέρουσα με βάση τα παραπάνω κριτήρια.
Η διαδικασία της οικονομοτεχνικής αξιολόγησης είναι η παρακάτω:
Τα προαναφερόμενα στοιχεία αξιολόγησης, πλην των οικονομικών [τιμή, κόστος εγκατάστασης,
λειτουργίας και συντήρησης, ήτοι, στοιχεία β(1) και β(2)], κατατάσσονται σε δύο ομάδες.
(1) Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας και Απόδοσης, στην οποία περιλαμβάνονται τα
στοιχεία β(3).
(2) Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία β (4), β (5), β(6).
Για τις παραπάνω δύο ομάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστό
επί τοις εκατό 80 και 30 για κάθε ομάδα αντίστοιχα.
Το άθροισμα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100.
Για κάθε στοιχείο των ομάδων, καθορίζεται από τη διακήρυξη ο επί μέρους συντελεστής βαρύτητας, ώστε
το άθροισμα τους, για κάθε ομάδα, να ισούται με τον καθορισθέντα συντελεστή βαρύτητας της ομάδας.
Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς.
Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που
καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν
υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή
βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων.
Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς.
Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής, λαμβάνεται υπόψη η τιμή της προσφοράς και, όταν από τη
διακήρυξη προβλέπεται, το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο
της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς τη βαθμολογία της. Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον
προμηθευτή που έχει κάνει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές με τον ίδιο λόγο της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς τη
βαθμολογία τους.
3. Στους κλειστούς διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται
στην παρ. Γ του άρθρου 8 του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη αυτή, η κατακύρωση
γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά.
Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα
οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ` εξής. Αν κανένας από τους
προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων,
ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός
ματαιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. Β,
σημείο β, του άρθρου 8, του παρόντος ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως
και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά της παρ. Γ του άρθρου 8 του παρόντος, καταπίπτει υπέρ της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. η εγγύηση
συμμετοχής, με απόφαση της Διοίκησης της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας
Επιτροπής.
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4. Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά
που προβλέπονται στην παρ. Γ του άρθρου 8 του παρόντος ή, εφόσον τούτο προβλέπεται στη διακήρυξη,
στο άρθρο 13 του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον
προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα
οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ` εξής. Αν κανένας από τους
προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων,
ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός
ματαιώνεται. Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση
της παρ. Β σημείο β του άρθρου 8 του παρόντος ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει
εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά της παρ. Γ του άρθρου 8, καταπίπτει υπέρ της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. η εγγύηση συμμετοχής του
μειοδότη, με απόφαση της Διοίκησης της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας
Επιτροπής. Επίσης, με απόφαση της Διοίκησης της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας
Επιτροπής, καταπίπτει υπέρ της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει, ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα
αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 13.
5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου
για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
6. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης.
7. Η διαπίστωση για τη συμφωνία ή ασυμφωνία με τους απαράβατους όρους που ορίζονται ως τέτοιοι
από τη διακήρυξη και με τις τεχνικές προδιαγραφές της κατά το άρθρο 26 του παρόντος Κανονισμού,
καθώς και η βαθμολόγηση των προσφορών εγκρίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, μετά από
αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών.
Άρθρο 31. Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού - Λήψη απόφασης
1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της μπορεί να προτείνει:
α. Την κατακύρωση του διαγωνισμού για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής, ή για ποσότητα
μεγαλύτερη από την ποσότητα της διακήρυξης μέχρι ποσοστό 30% ή για μικρότερη μέχρι 50%, εφόσον το
ποσοστό αυτό καθορίζεται στη διακήρυξη
β. Την κατακύρωση του διαγωνισμού σε περισσότερους προμηθευτές, εφόσον πρόκειται για διαιρετό
υλικό με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό, σε περίπτωση ισότιμων ή
ισοδύναμων προσφορών, ο προμηθευτής επιλέγεται με κλήρωση.
γ. Την κατακύρωση όχι της χαμηλότερης προσφοράς αλλά και τυχόν μεγαλύτερης, ανταποκρινόμενης
πάντως στους όρους του διαγωνισμού, εφόσον κατά την απολύτως αιτιολογημένη κρίση της, η μεγαλύτερη
τιμή της προτεινόμενης προσφοράς υπερκαλύπτεται από την ποιοτική υπεροχή του προσφερόμενου
είδους.
δ. Την επανάληψη του διαγωνισμού για μέρος των υλικών με τροποποίηση ή μη των όρων και τεχνικών
προδιαγραφών που ορίζονται στη διακήρυξη.
ε. Την κατάργηση και την απ` ευθείας ανάθεση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος
αυτής, εφόσον συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του παρόντος Κανονισμού.
στ. Τη ματαίωση του διαγωνισμού.
ζ. Τη συνέχιση του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού.
η. Την κατακύρωση του διαγωνισμού στην περίπτωση που υποβάλλεται μόνο μία προσφορά ή τελικά
γίνεται αποδεκτή μόνο μία προσφορά.
2. Η απόφαση επί του διαγωνισμού, λαμβάνεται από το αρμόδιο για την κατακύρωση όργανο και
προκαλείται με μέριμνα της Διεύθυνσης/Υπηρεσίας/Τμήματος Προμηθειών της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.
Άρθρο 32. Συνέχιση του διαγωνισμού
Για τη συνέχιση του διαγωνισμού, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 15, παρ. 1α και β απαιτείται απόφαση
του αρμόδιου για την κατακύρωση οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής
Αξιολόγησης Προσφορών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η ημερομηνία και ώρα της συνέχισης του
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διαγωνισμού που γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών.
Άρθρο 33. Ανακοίνωση κατακύρωσης - αναθέσεως Προμήθειας
1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική
ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία.
α. Το είδος.
β. Την ποσότητα.
γ. Την τιμή.
δ. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και
τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων.
ε. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που
ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
3. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει το
αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη στο άρθρο 35 του
παρόντος Κανονισμού, εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί με
αίτημα του προμηθευτή για σοβαρούς λόγους με απόφαση του αρμοδίου οργάνου.
Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος
παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
4. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται, στον
εκπρόσωπο του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται σχετική τηλεμοιοτυπία
στον αλλοδαπό προμηθευτή.
5. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσήλθε εμπρόθεσμα να υπογράψει τη
σύμβαση μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, ύστερα από εισήγηση της
αρμόδιας Υπηρεσίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Ή ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Άρθρο 34. Πότε συντελείται
Η σύμβαση ή παραγγελία συντελείται από της αναγγελίας της κατακυρώσεως ή αναθέσεως προμήθειας,
το δε έγγραφο της συμβάσεως ή παραγγελίας που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα και όχι
συστατικό, εκτός αν άλλως ορίζεται στη διακήρυξη.
Άρθρο 35. Εγγύηση καλής εκτελέσεως και εγγύηση καλής λειτουργίας
1. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια υποχρεούται να προσκομίσει στη
Διεύθυνση/Υπηρεσία/Τμήμα Προμηθειών, εντός του χρόνου που καθορίζεται στο έγγραφο της αναγγελίας
της κατακύρωσης, εγγυητική επιστολή για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ή της παραγγελίας σύμφωνα
με το προσαρτώμενο παράρτημα Β του παρόντος Κανονισμού ή/και εγγύηση για την καλή λειτουργία του
είδους, αν προβλέπεται στη διακήρυξη ή στην ανάθεση σύμφωνα με το υπόδειγμα της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε..
Επιτρέπεται η απαλλαγή από την υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για
προμήθεια συνολικής αξίας μέχρι του ποσού που καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Διοίκησης.
Για ανάθεση ασφάλισης μεταφοράς ειδών ή για την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της ΕΡΓΑ ΟΣΕ
Α.Ε., ή για ανάθεση σε τεχνικά γραφεία του ελέγχου και της παραλαβής των συμβατικών ειδών, δεν
απαιτείται κατάθεση εγγυητικής καλής εκτέλεσης.
2. α) Το ποσόν της εγγυήσεως για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης η παραγγελίας, αντιστοιχεί
σε ποσοστό 10% επί της συνολικής αξίας του υπό προμήθεια είδους, χωρίς τον ΦΠΑ.
β) Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ή καλής λειτουργίας θα καθορίζεται στη
διακήρυξη.
γ) Προκειμένου περί προμήθειας υλικών με συμβάσεις διαρκείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του
παρόντος, τα ποσά της εγγυήσεως καλής εκτελέσεως και καλής λειτουργίας καθορίζονται με την απόφαση
του αρμοδίου οργάνου.
3. Σε περίπτωση παράλειψης εμπρόθεσμης κατάθεσης της εγγύησης για την καλή εκτέλεση ή κατάθεση
αυτής μετά την προθεσμία που προβλέπεται στην παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου, επέρχονται τα
παρακάτω:
α. Ο προμηθευτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος οπότε η κατακύρωση που έγινε, δεν έχει καμία ισχύ, η δε
ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. απαλλάσσεται από κάθε δέσμευση και έχει δικαίωμα να προβεί στην προμήθεια του είδους
από άλλους προμηθευτές με οιονδήποτε τρόπο ήθελε κρίνει πρόσφορο.
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β. Γίνεται κατάπτωση της εγγυήσεως συμμετοχής για λογαριασμό της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε..
γ. Απαιτείται κάθε ζημία που ήθελε υποστεί η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε..
δ. Γίνεται καταλογισμός σε βάρος του προμηθευτή της τυχόν επιπλέον διαφοράς μεταξύ της τιμής
κατακυρώσεως και της τιμής με την οποία η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. θα προμηθευτεί τα είδη.
ε. Αποκλεισμός του προμηθευτή από μελλοντικούς διαγωνισμούς της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της.
4. Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, γίνεται μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή των υλικών από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. και την ολοσχερή από μέρους του προμηθευτή
εκπλήρωση κάθε άλλης υποχρέωσης που απορρέει από τη διακήρυξη και τη σύμβαση, ύστερα από την
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι
διαιρετό και η παράδοση γίνεται σύμφωνα με τη σύμβαση τμηματικά, η εγγύηση δύναται να
αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που
παραλήφθηκε οριστικά και εφόσον προβλέπεται στη σχετική διακήρυξη. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση
γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
5. Στην περίπτωση που προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας του υλικού από τη διακήρυξη, αυτή θα
προσκομίζεται πριν από την έναρξη του οριζόμενου στη σύμβαση χρόνου καλής λειτουργίας ή κατά το
χρόνο αποπληρωμής του τιμήματος αντίστοιχα και θα επιστρέφεται μετά τη λήξη του χρόνου καλής
λειτουργίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, το δε ποσοστό και ο χρόνος ισχύος της θα
καθορίζονται από τη διακήρυξη.
6. Η επιστροφή των εγγυητικών επιστολών γίνεται, εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση καταπτώσεως
αυτών, με φροντίδα του προμηθευτή, από την Υπηρεσία, με την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού
παραλαβής.
7. Για τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας, έχουν εφαρμογή κατά τα λοιπά τα οριζόμενα στο
άρθρο 12 του παρόντος.
Άρθρο 36. Χορήγηση προκαταβολής - εγγύηση προκαταβολής
1. Η χορήγηση προκαταβολής επιτρέπεται, εφόσον προβλέπεται στη διακήρυξη ή την πρόσκληση για
υποβολή προσφοράς.
2. Με την υπογραφή της σύμβασης, και εφόσον προβλέπεται σ` αυτήν, χορηγείται στον προμηθευτή
προκαταβολή σε ποσοστό μέχρι 50% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. Εφόσον
προβλέπονται τμηματικές παραδόσεις
των υλικών και τμηματικές πληρωμές, η κράτηση της
προκαταβολής, θα γίνεται αναλογικά με τις εκάστοτε τμηματικές πληρωμές.
3. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επίβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται
με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του ν.
2362/1995, όπως εκάστοτε ισχύει, και χορηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγύησης.
4. Η προκαταβολή χορηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, Ελληνικής ή
Αλλοδαπής Τράπεζας, σύμφωνα με το παράρτημα Γ του παρόντος Κανονισμού, σε εκτέλεση της
συμβάσεως ή παραγγελίας και δίδεται στο νόμισμα της συμβάσεως ή παραγγελίας. Η παραπάνω
εγγυητική επιστολή περιλαμβάνει και όρο ότι καλύπτει και την καταβολή τόκων υπερημερίας που ισχύουν
κάθε φορά επί του ποσού της προκαταβολής, σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή μη παράδοσης
του υλικού.
5. Για κάθε τμηματική κράτηση της προκαταβολής επιτρέπεται ισόποση αποδέσμευση από την εγγυητική
προκαταβολής.
6. Η επιστροφή της εγγυήσεως προκαταβολής γίνεται, εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση καταπτώσεως
αυτής, με φροντίδα του ενδιαφερόμενου προμηθευτή, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του υλικού, με την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής.
Άρθρο 37. Κατάρτιση, υπογραφή και εκτέλεση σύμβασης ή παραγγελίας
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης καταρτίζεται από την Υπηρεσία η σχετική σύμβαση
που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης,
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη,
γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα,
δ. Την τιμή,
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ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών,
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών,
ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις,
η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες,
θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,
ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής,
ια. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή.
3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά,
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
4. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από τη Διακήρυξη και από
συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η
απόφαση της Διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από
οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού,
υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο.
β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή
εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Άρθρο 38. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος του υλικού
1. Η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. έχει το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, των υπό προμήθεια υλικών, σε όλα
τα στάδια παραγωγής των, στην επιχειρηματική μονάδα του προμηθευτή ή και των υπο-προμηθευτών
του.
2. Ο έλεγχος ενεργείται από Επιτροπές που ορίζει η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., όπως προβλέπονται από τη σύμβαση ή
παραγγελία ή από Διεθνές Γραφείο Εμπειρογνωμόνων.
3. Έναντι των ανωτέρω οριζομένων για τον έλεγχο οργάνων, ο προμηθευτής έχει τις εξής υποχρεώσεις:
α. Να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και εργατοτεχνικό προσωπικό για μετακίνηση, μετατόπιση,
στοιβασία, κλπ. του προς έλεγχο υλικού.
β. Να διαθέτει για την εξακρίβωση της ποιότητας του προς έλεγχο υλικού όσα τεχνικά μέσα έχει στη
διάθεση του.
γ. Να έχει συγκεντρωμένα τα υλικά στις τοποθεσίες που προβλέπονται από την αντίστοιχη σύμβαση,
άλλως βαρύνεται με τα πρόσθετα έξοδα του ελέγχου.
δ. Να ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του διεθνούς γραφείου Εμπειρογνωμόνων σχετικά με την πορεία
εκτέλεσης της παραγγελίας.
ε. Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών από το αρμόδιο όργανο της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., ο προμηθευτής
βαρύνεται με τα έξοδα που θα προκύψουν από τον απαιτούμενο επανέλεγχο ή επανέλεγχους.
4. Αν δεν έχει προβλεφθεί ο έλεγχος και εκ των υστέρων προκύψει σχετική ανάγκη, αυτός διενεργείται
μετά από ειδική, για το σκοπό αυτό, απόφαση του οργάνου που έχει την αρμοδιότητα λήψης απόφασης
επί της συγκεκριμένης προμήθειας.
5. Για το αποτέλεσμα του ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των υλικών στο εσωτερικό ή εξωτερικό,
συντάσσεται από το αρμόδιο όργανο της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. πιστοποιητικό ελέγχου, η πρωτόκολλο προσωρινής
παραλαβής. Το πρωτότυπο μαζί με τις εκθέσεις, τα αποτελέσματα δοκιμών ή χημικών αναλύσεων και κάθε
σχετικό με τον έλεγχο στοιχείο, αποστέλλεται στη Διεύθυνση/Υπηρεσία/Τμήμα Προμηθειών και αντίγραφο
του πιστοποιητικού παραδίδεται στον προμηθευτή.
6. Ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος που διενεργείται, δεν θεωρείται ότι έχει την έννοια της οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στη σύμβαση ή
παραγγελία. Για τον προμηθευτή το πιστοποιητικό ελέγχου χρησιμεύει μόνο σαν δικαιολογητικό
απαραίτητο για την πληρωμή των υλικών και δεν τον απαλλάσσει της ευθύνης του για παράδοση υλικού,
το οποίο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές και μέσα στο χρόνο που συμφωνήθηκε.
7. Αν ο εκπρόσωπος ο εξουσιοδοτηθείς εκ μέρους της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., για τον έλεγχο δεν προσέλθει
έγκαιρα, από της ειδοποιήσεως του, για τον έλεγχο, ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την
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Διεύθυνση/Υπηρεσία/Τμήμα Προμηθειών εγγράφως για σχετικές οδηγίες.
8. Για την ποιότητα των υλικών της, η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. μπορεί, κατά την κρίση της, να αρκεστεί σε σχετικό
πιστοποιητικό του προμηθευτή, το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται στη σύμβαση.
Άρθρο 39. Δειγματοληψία - Εξέταση δείγματος
1. Στην περίπτωση που απαιτείται δειγματοληψία, για τον ποιοτικό έλεγχο των υλικών που παραδίδονται,
αυτή ενεργείται από το αρμόδιο όργανο της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., παρουσία του προμηθευτή ή αντιπροσώπου
του, σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη.
2. Η εξέταση του δείγματος (πρακτική δοκιμή, εργαστηριακές εξετάσεις κλπ.) εφόσον δεν ορίζεται
διαφορετικά στη διακήρυξη, σύμβαση ή παραγγελία, ενεργείται σε εργαστήριο της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ή στο
Γ.Χ.Κ. ή σε αναγνωρισμένο εργαστήριο της Ελλάδας ή του εξωτερικού που θα επιλέξει ή θα εγκρίνει η
ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε..
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων, μπορεί να
ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ` έφεση των οικείων αντιδειγμάτων. Στην περίπτωση αυτή τα αντιδείγματα
δύναται με απόφαση της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. να εξετασθούν είτε στο αρχικό εργαστήριο είτε σε άλλο
αναγνωρισμένο εργαστήριο.
Το αίτημα του προμηθευτή για την κατ` έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της
αρχικής εξέτασης. Κατ` έφεση εξέταση μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα με απόφαση της διοίκησης,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την
λήψη του πρωτοκόλλου της επιτροπής παραλαβής. Κατά την κατ` έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος
της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., υποχρεωτικά δε καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής ή
εκπρόσωπος του. Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη, στην περίπτωση που κατά τη διενέργεια
της κατ` έφεση εξέτασης υπάρχει διαφωνία από τον εκπρόσωπο της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ή από τον προμηθευτή
σε τεχνικό θέμα (όπως η εφαρμοζόμενη μέθοδος εξέτασης, η χρήση των οργάνων κλπ.) αυτή διατυπώνεται
με σαφήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο, η δε υπόθεση παραπέμπεται στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο για
γνωμάτευση. Το αποτέλεσμα της κατ` έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο
μέρη.
3. Το κόστος της δειγματοληψίας και της εξέτασης των δειγμάτων και αντιδειγμάτων θα βαρύνει τον
προμηθευτή, εκτός εάν άλλως ορίζεται στη διακήρυξη. Το μέγεθος του δείγματος πρέπει να είναι τέτοιο,
ώστε να καθίσταται αντιπροσωπευτικό του συνόλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση.
Άρθρο 40. Επιτροπές Παραλαβών
1. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών πραγματοποιείται από Επιτροπές
(Πρωτοβάθμιες ή Δευτεροβάθμιες) με τουλάχιστον τρία μέλη, που ορίζονται με απόφαση του
Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας.
2. Η σύνθεση των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής (Επιτροπών) Παραλαβών καθώς
επίσης και η θητεία τους, ορίζεται με την ίδια απόφαση.
3. Η Επιτροπή (Επιτροπές) Παραλαβών, κατά το χρόνο της θητείας της (τους) υπάγεται (-ονται) στην
Διεύθυνση/Υπηρεσία/Τμήμα Προμηθειών.
Άρθρο 41. Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή υλικών
1. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβών του
άρθρου 40 μετά την παράδοση αυτών, εφόσον δεν προηγήθηκε ποιοτικός έλεγχος. Εφόσον προηγήθηκε
ποιοτικός έλεγχος, τότε γίνεται μακροσκοπικός έλεγχος και ποσοτική παραλαβή, καθώς και ο έλεγχος της
συμφωνίας των πιστοποιητικών τους με τους όρους της σύμβασης.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής
ή εκπρόσωπος του και διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος. Η Σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι
ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:
α. Με μακροσκοπική εξέταση
β. Με χημική ή μηχανική εξέταση
γ. Με πρακτική δοκιμασία
δ. Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή
και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της Επιτροπής Παραλαβών, εφόσον ο
τρόπος αυτός προβλέπεται από τη Σύμβαση.
3. Εφόσον το είδος που παραδόθηκε ανταποκρίθηκε στον ποιοτικό έλεγχο σύμφωνα με τους όρους και τις
προδιαγραφές της σύμβασης ή παραγγελίας και του τυχόν κατατεθέντος δείγματος, η Επιτροπή
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Παραλαβών προβαίνει στην ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του υλικού και συντάσσει πρωτόκολλο
ορισικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, στο οποίο γίνεται μνεία ότι, τα υλικά είναι σύμφωνα με τις
προδιαγραφές και τους όρους της σύμβασης ή παραγγελίας και ότι παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, και
υπογράφεται από αυτή και τον προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του.
4. Με την πιο πάνω ποιοτική και ποσοτική παραλαβή ο προμηθευτής δεν απαλλάσσεται της ευθύνης του
από τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις και μετά την παράδοση του υλικού.
5. Με απόφαση του Δ/νοντος Συμβούλου της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., μπορεί να παραπέμπεται δειγματοληπτικά
για επανεξέταση υλικό σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται ειδικά προς τούτο,
ακόμη και στην περίπτωση που το υλικό παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή
παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για την ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. και για τον προμηθευτή τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 42 του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 42. Απόρριψη συμβατικών ειδών - Δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής
1. Σε περίπτωση απορρίψεως, από την Επιτροπή Παραλαβών, των συμβατικών ειδών, συντάσσεται από
αυτήν πλήρως αιτιολογημένο Πρωτόκολλο απορρίψεως, στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι απορρίψεως των
ειδών, καθώς και οι παρεκκλίσεις αυτών από τις προδιαγραφές της Διακήρυξης ή Πρόσκλησης.
2. Στο ίδιο Πρωτόκολλο η Επιτροπή Παραλαβών γνωμοδοτεί:
α. Αν τα είδη πρέπει να απορριφθούν σαν ακατάλληλα στο σύνολο τους ή σε μέρος αυτών.
β. Αν δύναται να χρησιμοποιηθούν από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. και σε αυτήν την περίπτωση, ποια είναι η κατά
την κρίση της επιβλητέα έκπτωση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη σε ποσοστό 5% της συμβατικής
τιμής.
3. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις καλείται, από την Επιτροπή Παραλαβών ο προμηθευτής ή ο νόμιμος
εκπρόσωπος του, για να εκφέρει τις απόψεις του, πριν από τη σύνταξη του πρωτοκόλλου απορρίψεως. Αν
εντός της ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από της ειδοποιήσεως του
προμηθευτή, αυτός δεν παρουσιαστεί, ή δεν δεχτεί να συνυπογράψει το πρωτόκολλο απορρίψεως, αυτό
υπογράφεται μόνο από την Επιτροπή Παραλαβών και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προμηθειών.
4. Μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προμηθειών, το αρμόδιο για την διαχείριση της σύμβασης Όργανο
λαμβάνει Απόφαση για την τελική απόρριψη ή παραλαβή των ειδών, καθορίζοντας συγχρόνως την
επιβολή ή μη εκπτώσεως και το ύψος αυτής.
5. Σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής παραπέμπονται για επανεξέταση συμβατικά είδη που
απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα, παρά τις αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν κατά το μακροσκοπικό
έλεγχο ή τους άλλους ελέγχους, που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή,
κατά τα ανωτέρω, γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ
Α.Ε. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής συγκροτείται με Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της
ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. και αφού προβεί στους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους, συντάσσει σχετικό
πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης των συμβατικών ειδών. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει,
εκτός από το μακροσκοπικό έλεγχο και άλλους ελέγχους, η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, εάν μεν
κρίνει το υλικό παραληπτέο, με βάση το μακροσκοπικό έλεγχο, λαμβάνει και αποστέλλει, προς διενέργεια
των περαιτέρω ελέγχων, τα προβλεπόμενα δείγματα και αντιδείγματα. Στην περίπτωση όμως, που κρίνει
το υλικό απορριπτέο με βάση μόνο το μακροσκοπικό έλεγχο, δεν προβαίνει σε δειγματοληψία και στους
τυχόν περαιτέρω προβλεπόμενους ελέγχους. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής συντάσσει σχετικό,
πλήρως αιτιολογημένο πρωτόκολλο, όπου γνωμοδοτεί:
α. Αν τα είδη πρέπει να απορριφθούν σαν ακατάλληλα στο σύνολο τους ή σε μέρος αυτών.
β. Αν δύναται να χρησιμοποιηθούν από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. και σε αυτήν την περίπτωση, ποια είναι η κατά
την κρίση της επιβλητέα έκπτωση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη σε ποσοστό 5% της συμβατικής
τιμής.
Μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προμηθειών, το αρμόδιο για την διαχείριση της σύμβασης Όργανο
λαμβάνει Απόφαση για την τελική απόρριψη ή παραλαβή των ειδών, καθορίζοντας συγχρόνως την
επιβολή ή μη εκπτώσεως και το ύψος αυτής. Αυτή η Απόφαση δεν υπόκειται σε άλλη προσφυγή εκ μέρους
του προμηθευτή.
Το αίτημα για επανεξέταση υλικού από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον
προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον
προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η
ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά
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καταλογίζονται με απόφαση του αρμόδιου για τη διαχείριση της σύμβασης Οργάνου και εκπίπτονται από
το λαβείν του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
6. Τα πρωτόκολλα απόρριψης, που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή
δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές, μετά από σχετικό τους αίτημα.
7. Τα υλικά που κρίνονται μη παραληπτέα απομακρύνονται με φροντίδα και έξοδα του αναδόχου.
Άρθρο 43. Αντικατάσταση απορριφθέντων συμβατικών υλικών
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αρμόδιου για τη διαχείριση της σύμβασης
οργάνου, μετά από εισήγηση της
Διεύθυνσης/Υπηρεσίας/Τμήματος Προμηθειών, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της απορριφθείσας
ποσότητας με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που
ορίζεται από την ίδια απόφαση. Σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου, η προθεσμία που τάσσεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του
συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των 30
ημερών. Ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης. Η ίδια προθεσμία ισχύει καταρχήν και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων. Εάν ο
προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν, μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση της Διοίκησης της ΕΡΓΑ
ΟΣΕ Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις
του άρθρου 50 του παρόντος Κανονισμού. Με την ίδια πιο πάνω απόφαση, για την κήρυξη του
προμηθευτή εκπτώτου, καθορίζεται και προθεσμία 20 ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της,
για την παραλαβή από τον προμηθευτή των απορριφθέντων υλικών. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την
παρέλευση της προθεσμίας, επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 2,5% επί της αντίστοιχης συμβατικής
αξίας.
Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν τα υλικά, πέραν του προστίμου, τα
υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά τα ισχύοντα.
2. Σε περίπτωση που πραγματοποιήθηκε η αντικατάσταση της απορριφθείσας συμβατικής ποσότητας των
υλικών, η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την
απορριφθείσα και αφού η νέα ποσότητα παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή, ο προμηθευτής
υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε, μέσα σε είκοσι (20)
ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία
αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5)
ημέρες τουλάχιστον πριν την εκπνοή της, με απόφαση του Υπηρεσιακού Οργάνου που αναφέρεται στην
παραγρ. 1 του παρόντος, με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής
αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που τυχόν
χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. μπορεί να
προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τα ισχύοντα.
3. Με απόφαση του αρμόδιου για τη διαχείριση της σύμβασης οργάνου, μετά από εισήγηση της
Διεύθυνσης/Υπηρεσίας/Τμήματος Προμηθειών, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή των απορριφθέντων
υλικών στον προμηθευτή πριν από την αντικατάσταση τους, με την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής θα
καταθέσει χρηματική εγγύηση, που να καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που
απορρίφθηκε.
Άρθρο 44. Ναύλωση - Ασφάλιση
1. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται με τον όρο παράδοσης FOB-FOT, η εκλογή του
μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.. Ο προμηθευτής μετά την υπογραφή
της σύμβασης υποχρεούται να ζητήσει από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. έγγραφες ο δηγίες σχετικά με την μεταφορά
του υλικού.
Στις άλλες περιπτώσεις η εκλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή
με τους εξής περιορισμούς.
α. Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση σε ενδιάμεσους σταθμούς ή λιμάνια, χωρίς συγκατάθεση της ΕΡΓΑ
ΟΣΕ Α.Ε..
β. Εφόσον το μεταφορικό μέσο είναι πλοίο, τούτο υπόκειται στους όρους και συμφωνίες της Classification
Clauses.
Σε κάθε περίπτωση η φόρτωση γίνεται μέσα στα κύτη και όχι στο κατάστρωμα του πλοίου, εκτός αν άλλως
κρίνει η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.. Τυχόν επασφάλιστρα λόγω ηλικίας του πλοίου, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία,
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βαρύνουν τον προμηθευτή, όταν η προμήθεια γίνεται με τον όρο CIF.
2. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται με όρο, κατά τον οποίο η ασφάλιση γίνεται με
μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, αυτή ανατίθεται σε ασφαλιστική εταιρεία και καλύπτει κινδύνους
επιλογής της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., ανάλογα με τη φύση του εμπορεύματος, τα περιστατικά του ταξιδιού, τη
συσκευασία και λοιπούς συναφείς παράγοντες οι οποίοι θα ορίζονται στη σχετική σύμβαση. Εκτός από
τους παραπάνω κινδύνους, καλύπτονται και κίνδυνοι όπως πολέμου, απεργιών, στάσεων, πολιτικών
ταραχών, όπως αυτοί ορίζονται στις ρήτρες του ινστιτούτου των ασφαλιστών Λονδίνου που ισχύουν κατά
το χρόνο της ασφάλισης.
3. Σε όλες τις περιπτώσεις ασφαλίσεων η έναρξη και λήξη των ασφαλιζομένων κινδύνων μεταφοράς θα
γίνεται σύμφωνα με την ρήτρα από αποθήκη σε αποθήκη (Warehouse to warehouse) περιλαμβανομένης
και της παραμονής των εμπορευμάτων στους τελωνειακούς χώρους ή άλλες αποθήκες Intransit του τόπου
προορισμού των υλικών για 45 ημέρες από την άφιξη τους.
4. Η ασφάλιση καλύπτει την αξία CIF του εμπορεύματος πλέον 5%.
Άρθρο 45. Ανακοίνωση φόρτωσης
1. Ο προμηθευτής αμέσως μετά τη φόρτωση των υλικών, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην ΕΡΓΑ ΟΣΕ
Α.Ε., με τηλεγράφημα ή τηλετύπημα ή τηλεομοιοτυπία τα στοιχεία φόρτωσης, στα οποία περιλαμβάνονται
τουλάχιστον:
α. Ο αριθμός της σύμβασης και της σχετικής πίστωσης της Τράπεζας της Ελλάδος, αν υπάρχει.
β. Σε περίπτωση που η μεταφορά γίνεται με πλοίο, το όνομα του πλοίου, ή η εθνικότητα του και η σημαία
του.
γ. Ο αριθμός των κιβωτίων τα επ` αυτών σημεία και οι αριθμοί, καθώς και η φορτωθείσα ποσότητα και το
βάρος (μικτό και καθαρό).
δ. Η πιθανή ημερομηνία άφιξης του μεταφορικού μέσου στον τόπο προορισμού.
2. Εάν ο προμηθευτής παραλείψει ή καθυστερήσει να αποστείλει το τηλεγράφημα ή τηλέτυπο ή
τηλεομοιοτυπία, βαρύνεται με κάθε δαπάνη ή ζημιά ή έξοδα που αυτό συνεπάγεται, ιδίως έξοδα
υπερημεριών και παραμονής σε τελωνειακούς χώρους ή χώρους Intransit των συμβατικών υλικών, από την
επόμενη της άφιξης του μεταφορικού μέσου μέχρι της παραλαβής τους, καθώς και για την απώλεια του
υλικού λόγω μη έγκαιρης ασφάλισης αυτού από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., όταν η παράδοση είναι FOB ή FOT.
Άρθρο 46. Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή προμηθευτή στο εσωτερικό εξωτερικό
1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω
τρόπους:
α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
β. Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι του ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
έναντι ισόποσης εγγύησης και το υπόλοιπο είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε με πληρωμή
ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α με την κατάθεση του μακροσκοπικού πρωτοκόλλου
παραλαβής, και εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με το συνολικό Φ.Π.Α. μετά την οριστική
παραλαβή των υλικών.
γ. Με προθεσμιακό διακανονισμό για το 100% της συμβατικής αξίας ή για μέρος αυτής.
2. Στη διακήρυξη απαραίτητα καθορίζεται ο επιθυμητός τρόπος πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες.
3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις, εφόσον προβλέπονται
από τη σύμβαση. 4. Ειδικά στο Εσωτερικό τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή, όταν τούτο δεν προβλέπεται από τη
σύμβαση, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με τα άρθρο 38 του
παρόντος.
β. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε..
γ. Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν, που να αναφέρει την ένδειξη "εξοφλήθηκε".
δ. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη "εξοφλήθηκε".
ε. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί νόμιμα από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωμή.
5. Ειδικά στο εξωτερικό:
α. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή, γίνεται μέσω Ελληνικής Τράπεζας ή Ξένης που
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, είτε με άνοιγμα ενέγγυας ανέκκλητης πίστωσης, είτε με έμβασμα.
Στην περίπτωση που η πληρωμή γίνεται με άνοιγμα πίστωσης δεν χορηγείται προκαταβολή.
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Όταν η πληρωμή γίνεται με έμβασμα, χορηγείται προκαταβολή.
β. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
αα. Σε περίπτωση προμήθειας με παράδοση FOB ή FOT.
i. Πλήρης σειρά φορτωτικών πραγματικής φόρτωσης στο όνομα της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ή σε διαταγή αυτής,
που να αναφέρουν ότι ο ναύλος πληρώνεται στον τόπο προορισμού του.
ii. Πιστοποιητικό καταγωγής των υλικών εις τριπλούν.
iii. Τιμολόγιο του προμηθευτή εις εξαπλούν, που θα φέρει την ένδειξη ότι έχει εξοφληθεί.
iv. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, στη περίπτωση που το τιμολόγιο δεν φέρει ένδειξη ότι
εξοφλήθηκε.
v. Ζυγολόγιο ή μετρολόγιο, εις εξαπλούν.
vi. Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνές γραφείο
ελέγχου ή σχετικό πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε επιτροπή.
vii. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα και αποδεικτικό εισαγωγής
του υλικού στην αποθήκη της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. εφόσον από τη σύμβαση προβλέπεται η πληρωμή να γίνεται
μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού στην Ελλάδα.
viii. Αντίγραφο τηλεγραφήματος ή τηλετυπήματος ή τηλεομοιοτυπίας των προμηθευτών, με το οποίο να
γνωρίζει στην Υπηρεσία τα στοιχεία της φόρτωσης.
ββ. Στη περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης C+F. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, με τη
διαφορά ότι η φορτωτική θα αναφέρει ότι ο ναύλος έχει πληρωθεί,
γγ. Στη περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης CIF:
i. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για την περίπτωση C+F.
ii. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή πιστοποιητικό ασφάλισης, ασφαλιστικής εταιρείας που να καλύπτει τους
κινδύνους που προβλέπονται στο άρθρο 44 του παρόντος.
iii. Απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων,
δδ. Στη περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης "ελεύθερον".
i. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα ή στην περίπτωση αυτοδίκαιης
παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο του
παρόντος.
ii. Τιμολόγιο του προμηθευτή, εις τριπλούν, που να φέρει την ένδειξη "εξοφλήθηκε".
iii. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη "εξοφλήθηκε".
iv. Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου εάν ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνές γραφείο
ελέγχου ή πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε επιτροπή.
6. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο που θεωρούν ότι είναι απαραίτητο. Άρθρο 47.
Χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης υλικών
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και τον τρόπο που ορίζει η
σύμβαση.
2. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί να παρατείνεται μέχρι του 1/4 αυτού, με
απόφαση του αρμοδίου για τη διαχείριση της σύμβασης οργάνου, ύστερα από εισήγηση της
Διεύθυνσης/Υπηρεσίας/Τμήματος Προμηθειών και ύστερα από σχετικό, αιτιολογημένο αίτημα του
προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση
που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από 30 ημερολογιακές ημέρες
μπορεί με απόφαση του αρμοδίου κατά τα ανωτέρω οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού. Τα
ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.
Εκπρόθεσμη θεωρείται και η παράδοση του υλικού, που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, επειδή
καθυστέρησε η παράδοση άλλου υλικού της αυτής σύμβασης ή παραγγελίας, από την ύπαρξη του οποίου
εξαρτάται η λειτουργία του (συνεργαζόμενο υλικό). Σε περίπτωση αδυναμίας για οποιοδήποτε λόγο,
συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρας βίας, παράδοσης υλικού συνεργαζόμενου με άλλο της ιδίας
σύμβασης ή παραγγελίας, η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. δικαιούται να αποποιηθεί αζημίως την παραλαβή και του
άλλου συνεργαζόμενου υλικού.
3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την Επιτροπή παραλαβής για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
4. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη ή το συγκρότημα υποδοχής τούτων, ο προμηθευτής
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υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης ή το
συγκρότημα, στο οποίο αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός
σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
5. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί με απόφαση του αρμοδίου για τη διαχείριση της
σύμβασης οργάνου, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνση/Υπηρεσίας/Τμήματος Προμηθειών, να
μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία
εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών, ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν
ανωτέρα βία.
Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
Άρθρο 48. Υπαιτιότητα της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.
Η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. καθίσταται υπερήμερος δανειστής μόνο, εάν δεν αποδέχεται υπαίτια τα προσφερόμενα
υλικά, παρόλο που η προσφορά είναι πραγματική, προσήκουσα και σύμφωνη με την προβλεπόμενη από
τη σύμβαση.
Άρθρο 49. Ανωτέρα βία
1. Ο προμηθευτής ευθύνεται για κάθε παράβαση της σύμβασης, εκτός αν συντρέχει περίπτωση ανωτέρας
βίας.
2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει εξολοκλήρου τον προμηθευτή.
3. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να
προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
4. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν
προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη
ανωτέρας βίας.
Άρθρο 50. Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση - παράδοση
1. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου παράδοσης, όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά από τυχόν παράταση που χορηγήθηκε, σύμφωνα με
το άρθρο 47 του παρόντος, επιβάλλονται, μετά από αιτιολογημένη Απόφαση του αρμοδίου για την
διαχείριση της σύμβασης Οργάνου, σωρευτικά ή διαζευκτικά, οι εξής κυρώσεις, εκτός των τυχόν άλλων
προβλεπομένων στην διακήρυξη κυρώσεων:
Α) Κήρυξη του προμηθευτή εκπτώτου
Β) Προμήθεια του υλικού σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή, είτε από τους υπολοίπους προμηθευτές
που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια
διαγωνισμού, είτε με απ` ευθείας αγορά ή διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το άρθρο 51, παρ. 5β του
παρόντος Κανονισμού
Γ) Επιβολή προστίμου εις βάρος του προμηθευτή, το οποίο υπολογίζεται ως εξής:
α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει το 1/4 του μέγιστου
χρόνου παράτασης, που προβλέπεται από το άρθρο 47 του παρόντος, το πρόστιμο ανέρχεται σε ποσοστό
1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από 1/4 μέχρι το 1/2 του μέγιστου χρόνου
παράτασης, που προβλέπεται από το άρθρο 47 του παρόντος, το πρόστιμο ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί
της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης, των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα ημέρας,
θεωρείται ολόκληρη μέρα.
γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2 του μέγιστου χρόνου παράτασης, που προβλέπεται
από το άρθρο 47 του παρόντος, το πρόστιμο ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2. Τα παραπάνω κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των
εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον Φ. Π.Α. Σε περίπτωση που τα υλικά που παραδόθηκαν
εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ` αυτόν η δυνατότητα να
παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του σε βάρος του διαγωνισμού,
επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής της
εκπρόθεσμης παράδοσης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό
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διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο
έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, με απόφαση του
αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου, ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.
4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσηςπαράδοσης ή
αντικατάστασης, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος
καθυστέρησης για την οποία δεν ευθύνεται, σύμφωνα με άρθρο 49, ο προμηθευτής και μετατίθεται
αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης-παράδοσης.
5. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρους του και τόκος υπερημερίας επί του ποσού της προκαταβολής, που
υπολογίζεται από την επόμενη της είσπραξης της, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού
του τόκου υπερημερίας.
6. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται ιδίως με παρακράτηση από το
λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το
απαιτούμενο ποσό.
7. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη
της ένωσης, εκτός αν άλλως ορίζεται από την σύμβαση.
8. Όλα τα ανωτέρω ισχύουν και για τις τμηματικές παραδόσεις των υλικών.
9. Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου για τη διαχείριση της σύμβασης
οργάνου ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης/Υπηρεσίας/Τμήματος Προμηθειών.
Άρθρο 51. Κήρυξη προμηθευτή Εκπτώτου
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, να υπογράψει τη
σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση που έγινε στο
όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου για τη διαχείριση
της σύμβασης οργάνου, μετά από πρόταση της Διεύθυνσης/Υπηρεσίας/Τμήματος Προμηθειών.
2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε
δικαίωμα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε, αντικατέστησε, επισκεύασε ή
συντήρησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 42 και 47 του παρόντος Κανονισμού.
3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση, όταν: α. Η
σύμβαση δεν υπογράφτηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή δεν παραδόθηκε ή δεν αντικαταστάθηκε με
υπαιτιότητα της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε..
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή έκπτωτου από τη σύμβαση λόγω καθυστερήσεως, μπορεί να
του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας της
διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή
αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή.
5. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.
Ε. δύναται να επιβάλλει με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου ύστερα από πρόταση της
Διεύθυνσης/Υπηρεσίας/Γμήματος Προμηθειών, αθροιστικά ή διαζευκτικά, τις παρακάτω κυρώσεις:
α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά
περίπτωση.
β. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή είτε από τους υπολοίπους προμηθευτές
που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια
διαγωνισμού, είτε με απ` ευθείας αγορά ή διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου
15 του παρόντος Κανονισμού. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη στην ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α. Ε. ζημιά ή το τυχόν
διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός
γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια υλικού, κατά τα παραπάνω
οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε
στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών.
γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο ή μέρος των προμηθειών της
ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.. Ο αποκλεισμός σε οποιαδήποτε περίπτωση πραγματοποιείται μόνο με απόφαση του
αρμοδίου οργάνου.
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δ. Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε
έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού.
ε. Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση
προμηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο,
είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία
λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του
ως έκπτωτου, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή
και μέχρι την επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.
6. Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος έκπτωτου προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων
ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης ή ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε
έκπτωτος κατά περίπτωση κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η
διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών η
οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ` ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 52. Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο Δίκαιο
Κάθε διαφορά που ανακύπτει σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή της σύμβασης ή παραγγελίας,
που συνάπτεται μεταξύ ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. και προμηθευτών εγχώριων ή αλλοδαπών, ανεξάρτητα από τον
τόπο που κατοικούν, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων και μάλιστα
των Αθηνών, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα μέρη. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό
Δίκαιο, εκτός αν διαφορετικά συμφωνηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη, οπωσδήποτε δε το ευρωπαϊκό
δίκαιο που διέπει τις προμήθειες της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε..
Άρθρο 53. Αρμοδιότητα ενεργειών που απορρέουν από τον Κανονισμό Προμηθειών
Κάθε υπηρεσιακή ενέργεια, που προβλέπεται από αυτό τον Κανονισμό, και αναφέρεται είτε σε
προμήθεια υλικού, είτε σε έκδοση αποφάσεων και διαταγή του αρμοδίου οργάνου, επί του αντικειμένου
αυτού του Κανονισμού γίνεται με φροντίδα της Διεύθυνσης/Υπηρεσίας/Τμήματος Προμηθειών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε` ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 54. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής - Για την συμμετοχή σε διαγωνισμό
ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.
Ημερομηνία ............
Αριθμός εγγυητικής επιστολής No ............
Δηλώνουμε με αυτή την εγγυητική επιστολή μας ότι, εγγυόμαστε σ` εσάς ανεπιφύλακτα και ως
πρωτοφειλέτες για τον ........... (πλήρης επωνυμία), που είναι κάτοικος ............ (ακριβής Δ/νση) για τη
συμμετοχή του στον μειοδοτικό διαγωνισμό ............
(Αριθμός Διακήρυξης), που θα γίνει στις
(ημερομηνία) για την προμήθεια ............ (είδος υλικού ή υπηρεσίας), υποσχόμαστε δε και είμαστε
υποχρεωμένοι να σας καταβάλλουμε, με απλή έγγραφη πρόσκληση σας, κάθε χρηματικό ποσό μέχρι να
εξαντληθεί το ποσό των ευρώ ............ (ολογράφως και αριθμητικά), στο οποίο περιορίζεται η εγγύηση μας
και το οποίο κατά την ανεξέλεγκτη και απεριόριστη κρίση σας θα θέλατε να ορίσετε ως οφειλόμενο σ`
εσάς από κατάπτωση του συνόλου ή μέρους της εγγυήσεως λόγω μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων αυτού,
που απορρέουν από την πιο πάνω διακήρυξη σας και μάλιστα από την μη αποδοχή της σχετικής
συμβάσεως παραγγελίας.
Η ανεξέλεγκτη αυτή, όπως προαναφέρθηκε απόφαση σας, είναι απόλυτα υποχρεωτική για μας, που
είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλουμε εντός πέντε ημερολογιακών ημερών από την σχετική ειδοποίηση
σας το ποσό, για το οποίο η εντολή σας, χωρίς να δικαιούμαστε να λάβουμε υπόψη τυχόν αντιρρήσεις ή
ενστάσεις του προμηθευτή, για τον οποίο εγγυόμαστε και παραιτούμαστε από τα ευεργετήματα της
διαίρεσης και δίζησης καθώς και από τα δικαιώματα μας που απορρέουν από τα άρθρα 853, 855, 862,
863, 867 και 868 του αστικού Κώδικα.
Από την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον πιο πάνω ενδιαφερόμενο πελάτη μας με την επιστροφή της
παρούσης και με την έγγραφη γι` αυτό το λόγο, σχετική εντολή σας.
Υπογραφή Εκδότη ...............
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β`. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής - Για την καλή εκτέλεση σύμβασης
ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.
Ημερομηνία ............
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Αριθμός εγγυητικής επιστολής No ............
Δηλώνουμε με αυτή την εγγυητική επιστολή μας ότι, εγγυόμαστε σ` εσάς ανεπιφύλακτα και ως
πρωτοφειλέτες για τον ............ (πλήρης επωνυμία), που είναι κάτοικος ............ (ακριβής Δ/νση) και έχει
αναδειχθεί τελευταίος μειοδότης στο μειοδοτικό διαγωνισμό (αριθ. Διακήρυξης), που έγινε στις ............
για την από μέρους του μειοδότη αυτού εμπρόθεσμη και σύμφωνα με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί
εκτέλεση της σύμβασης ............ (No σύμβασης), που συνάφθηκε με την ανακοίνωση σ` αυτόν της
κατακύρωσης για την προμήθεια ............ (είδος υλικού ή υπηρεσίας), υποσχόμαστε δε και είμαστε
υποχρεωμένοι να καταβάλλουμε σ` εσάς, με απλή έγγραφη πρόσκληση σας, κάθε χρηματικό ποσό μέχρι
να εξαντληθεί το ποσό των ευρώ ............ (ολογράφως και αριθμητικά), στο οποίο περιορίζεται η εγγύηση
μας και το οποίο εσείς κατά την ανεξέλεγκτη και απεριόριστη κρίση σας θα θέλατε να ορίσετε ως
οφειλόμενο σ εσάς από την κατάπτωση του συνόλου ή μέρους της εγγύησης λόγω παράβασης όρου ή
όρων της σύμβασης.
Η ανεξέλεγκτη αυτή, όπως προαναφέρθηκε απόφαση σας, είναι απόλυτα υποχρεωτική για μας, που
είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλουμε εντός πέντε ημερολογιακών ημερών από την σχετική ειδοποίηση
σας το ποσό, για το οποίο η εντολή σας, χωρίς να δικαιούμαστε να λάβουμε υπόψη τυχόν αντιρρήσεις ή
ενστάσεις του προμηθευτή, για τον οποίο εγγυόμαστε και παραιτούμαστε από τα ευεργετήματα της
διαίρεσης και δίζησης, καθώς και από τα δικαιώματα μας που απορρέουν από τα άρθρα 853, 855, 862,
863,867 και 868 του αστικού Κώδικα.
Από την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον πιο πάνω ενδιαφερόμενο πελάτη μας με την επιστροφή της
παρούσης και με την έγγραφη γι` αυτό το λόγο, σχετική εντολή σας.
Υπογραφή Εκδότη ...............
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής - Για την καλή λειτουργία του προϊόντος
ΠΡΟΣ: ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.
Ημερομηνία ............
Αριθμός εγγυητικής επιστολής No ............
Δηλώνουμε με αυτή την εγγυητική επιστολή μας ότι, εγγυόμαστε σ` εσάς ανεπιφύλακτα και ως
πρωτοφειλέτες για τον ............ (πλήρης επωνυμία), που είναι κάτοικος ............ (ακριβής Δ/νση), στον
οποίο έχει ανατεθεί με την υπ` αριθμ. ............ σύμβαση η προμήθεια των ............ (είδος υλικού ή
υπηρεσίας) και για την καλή λειτουργία της ποσότητας αυτού που παραδόθηκε έως τις ............ κατ`
εφαρμογή του άρθρου ............ της πιο πάνω σύμβασης, υποσχόμαστε δε και είμαστε υποχρεωμένοι να
καταβάλουμε σε σας με απλή έγγραφη πρόσκληση σας, κάθε χρηματικό ποσό μέχρι να εξαντληθεί το
ποσό των ευρώ ............ (ολογράφως και αριθμητικά), στο οποίο περιορίζεται η εγγύηση μας και το οποίο
εσείς κατά την ανεξέλεγκτη και απεριόριστη κρίση σας θα θέλατε να ορίσετε ως οφειλόμενο σ` εσάς από
την κατάπτωση του συνόλου ή μέρους της εγγύησης λόγω παράβασης όρου ή όρων της σύμβασης.
Η ανεξέλεγκτη αυτή, όπως προαναφέρθηκε απόφαση σας, είναι απόλυτα υποχρεωτική για μας, που
είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλλουμε εντός πέντε ημερολογιακών ημερών από την σχετική ειδοποίηση
σας το ποσό της εντολής σας, χωρίς να δικαιούμαστε να λάβουμε υπόψη, τυχόν αντιρρήσεις ή ενστάσεις
του προμηθευτή, για τον οποίο εγγυόμαστε και παραιτούμαστε από τα ευεργετήματα της διαίρεσης και
δίζησης καθώς και από τα δικαιώματα μας που απορρέουν από τα άρθρα 853, 855, 862, 863, 867 και 868
του Αστικού Κώδικα.
Από την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον πιο πάνω ενδιαφερόμενο πελάτη μας με την επιστροφή της και με
την έγγραφη γι` αυτό το λόγο, σχετική εντολή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι ............
Υπογραφή Εκδότη ...............
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ` Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής - Για την είσπραξη προκαταβολής
ΠΡΟΣ: ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.
Ημερομηνία ............
Αριθμός εγγυητικής επιστολής No ............
Δηλώνουμε με αυτή την εγγυητική επιστολή μας ότι, εγγυόμαστε σ εσάς ανεπιφύλακτα και ως
πρωτοφειλέτες για τον ............
που εδρεύει ............ (ακριβής Δ/νση) που έχει αναλάβει, ύστερα
από το διαγωνισμό που έγινε στις ............ με τη διακήρυξη αριθμ. ............
και με την υπ` αριθμ.
............ σύμβαση/παραγγελία, για την προμήθεια ............ (είδος υλικού/υπηρεσίας) και για τη
χορήγηση σε αυτόν προκαταβολής ποσού ευρώ ............ (αριθμητικά και ολόγραφα), στο οποίο και μόνον
περιορίζεται η εγγύηση μας, η οποία θα εισπραχθεί απ` αυτόν, έναντι του αντιτίμου της πιο πάνω
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σύμβασης ευρώ ............ και για τυχόν αξίωση σας για επιστροφή του ποσού που θα καταβληθεί σ` αυτόν
λόγω προκαταβολής του πιο πάνω ποσού των
ευρώ και επί πλέον τόκους υπερημερίας για το χρονικό
διάστημα από την καταβολή του από εσάς. Υποσχόμαστε δε και είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλουμε
σε σας, με απλή έγγραφη πρόσκληση σας, κάθε χρηματικό ποσό μέχρι να εξαντληθεί το ποσό των ευρώ
............ (ολογράφως και αριθμητικά) και το οποίο εσείς κατά την ανεξέλεγκτη και απεριόριστη κρίση σας
θα θέλατε να ορίσετε ως οφειλόμενο σ` εσάς από την κατάπτωση όλου ή μέρους της εγγύησης λόγω
παράβασης των όρων ή κάποιου όρου της σύμβασης.
Η ανεξέλεγκτη αυτή, όπως προαναφέρθηκε απόφαση σας, είναι απόλυτα υποχρεωτική για μας, που
είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλουμε εντός πέντε ημερολογιακών ημερών από την σχετική ειδοποίηση
σας το ποσό της εντολής σας, χωρίς να δικαιούμαστε να λάβουμε υπόψη, τυχόν αντιρρήσεις ή ενστάσεις
του προμηθευτή, για τον οποίο εγγυόμαστε και παραιτούμαστε από τα ευεργετήματα της διαίρεσης και
δίζησης καθώς και από τα δικαιώματα μας που απορρέουν από τα άρθρα 853, 855, 862, 863, 867 και 868
του Αστικού Κώδικα.
Από την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον πιο πάνω ενδιαφερόμενο πελάτη μας με την επιστροφή της και με
την έγγραφη γι` αυτό το λόγο, σχετική εντολή σας.
Υπογραφή Εκδότη ...............
Άρθρο 55. Εκταση Εφαρμογής
Προμήθειες για τις οποίες έχει δημοσιευθεί διακήρυξη ή έχει υπογραφεί σύμβαση, πριν την ισχύ του
παρόντος, εκτελούνται σύμφωνα με τους όρους αυτών."
Άρθρο 56. Εναρξη Ισχύος
Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από την πρώτη του επομένου μηνός από την δημοσίευση της
εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

1055
(9) της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/491/2008 (Β 2425) «Κανονισμός Προμηθειών της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς»,το κείμενο της οποίας είχε ως εξής:
«Αριθμ. 1/491 (ΦΕΚ Β΄ 2425/1.12.2008) Κανονισμός Προμηθειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ν.Π.Δ.Δ.).
Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις του Κανονισμού υπάγονται οι προμήθειες αγαθών καθώς και η εκτέλεση έργων και η
παροχή υπηρεσιών τρίτων προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ). Ειδικότερα αφορά στις δημόσιες
συμβάσεις προμηθειών, έργων και υπηρεσιών από επαχθή αιτία, που συνάπτονται εγγράφως μεταξύ της
ΕΚ και ενός προμηθευτή ή εργολάβου ή παρόχου υπηρεσιών και έχουν ως αντικείμενο την αγορά,
χρηματοδοτική μίσθωση ή μίσθωση αγαθών, εκτέλεση οικοδομικών εργασιών ή εργασιών πολιτικού
μηχανικού ή άλλων παρεμφερών εργασιών ή παροχή υπηρεσιών.
Ομοίως συμφωνίες που έχουν ως αντικείμενο την αγορά ή τη μίσθωση με οποιουσδήποτε
χρηματοοικονομικούς όρους, γης, κτισμάτων, ή άλλων ακινήτων και που αφορούν δικαιώματα επί αυτών,
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού με αναλογική εφαρμογή.
Εξαιρούνται της εφαρμογής των προκειμένων διατάξεων συμβάσεις που ανατίθενται σε μια άλλη
αναθέτουσα αρχή βάσει νόμιμου αποκλειστικού δικαιώματος αυτής, καθώς και η ανάθεση νομικών
υπηρεσιών, γνωμοδοτήσεων πάσης φύσεως μελετών και ερευνών αγοράς καθώς και η αγορά των
αποτελεσμάτων τους.
Θέματα δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, έργων ή υπηρεσιών που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα
Κανονισμό διέπονται από το εκάστοτε ισχύον κοινοτικό και εθνικό δίκαιο.
Για οιοδήποτε θέμα αναφορικά με προμήθειες αγαθών καθώς και εκτέλεση έργων και παροχή υπηρεσιών
τρίτων προς την ΕΚ δεν ρυθμίζεται ρητά διά του παρόντος Κανονισμού ισχύουν οι σχετικές κείμενες
διατάξεις.
Άρθρο 2 Έγκριση προμηθειών Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΔΟΥ) της ΕΚ είναι
σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό ΕΚ αρμόδια να συγκεντρώνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες αιτήματα
προμηθειών, τα οποία επεξεργάζεται και εισηγείται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) ή το
εξουσιοδοτημένο απ` αυτό όργανο, πριν προχωρήσει στην προκήρυξη του αντίστοιχου διαγωνισμού. Η
εισήγηση της ΔΔΟΥ προς το Δ.Σ. για τη διενέργεια μιας προμήθειας περιλαμβάνει κατ` ελάχιστον τη
σκοπιμότητα, τον τύπο της διαδικασίας ανάθεσης, το είδος, την ποσότητα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και
το συμβατικό χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια υλικών, καθώς και την αντίστοιχη δημοσιονομική
πρόβλεψη δαπάνης στον προϋπολογισμό της ΕΚ. Σ` εξαιρετικές περιπτώσεις η σύνταξη τευχών
δημοπράτησης μπορεί να ανατεθεί με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚ σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μ`
αποδεδειγμένη εξειδίκευση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 11 του ν. 2324/1995.
Ο καθορισμός του προϋπολογισμού και της αξίας της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να γίνεται κατά
τρόπο που αφ` ενός να επιτυγχάνεται οικονομία κλίμακας όπου δυνατό και πάντως ν` αποκλείεται η
τεχνητή κατάτμηση του αντικειμένου με συνέπεια τη μη εφαρμογή των κοινοτικών διατάξεων.
Άρθρο 3 Αρμοδιότητα συλλογικών οργάνων
1. Η διενέργεια όλων των διαγωνισμών του άρθρου 4 του παρόντος μέχρι και την οριστική παραλαβή των
προς προμήθεια υλικών γίνεται από τα κάτωθι συλλογικά όργανα (επιτροπές) που συγκροτούνται με
απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚ στην αρχή κάθε οικονομικού έτους:
(α) Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού (ΕΑΔ), αρμόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση
των προσφορών του διαγωνισμού και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης και η οποία αποτελείται από 3 ή
5 μέλη,
(β) Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων (ΕΑΕ) όπου υποβάλλονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσία ενστάσεις ή προσφυγές στις διάφορες φάσεις της διαγωνιστικής διαδικασίας και η οποία
αποτελείται από 3 μέλη διάφορα από τα μέλη της ΕΑΔ,
(γ) Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών (ΕΠΠ) αποτελούμενη από 3 μέλη διάφορα από τα μέλη της ΕΑΔ μ`
αντικείμενο τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των παραλαμβανόμενων υλικών και υπηρεσιών σύμφωνα με
την οικεία σύμβαση.
2. Οι επιτροπές αξιολόγησης γνωμοδοτούν πέραν των θεμάτων αξιολόγησης προσφορών και για κάθε
θέμα που προκύπτει κατά τη διενέργεια των διαγωνισμών, ως και κατά την εκτέλεση των συμβάσεων.
3. Στις περιπτώσεις πρόχειρου διαγωνισμού οι Επιτροπές είναι πάντοτε τριμελείς.
4. Με απόφαση Δ.Σ. της ΕΚ συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για
την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων.
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5. Μέλη των ανωτέρω επιτροπών μπορεί να είναι πέραν των υπαλλήλων που υπηρετούν μ` οποιαδήποτε
σχέση στην ΕΚ και ειδικοί εμπειρογνώμονες που διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις. Στην οικεία απόφαση
Δ.Σ. για συγκρότηση των ανωτέρω συλλογικών οργάνων ορίζεται και ίσος αριθμός αναπληρωματικών
μελών.
6. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚ δύναται να οριστεί αποζημίωση των μελών των ανωτέρω επιτροπών η
οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΚ.
Άρθρο 4 Διάκριση διαδικασιών προμηθειών Οι διαδικασίες διενέργειας διαγωνισμών για την σύναψη
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών διακρίνονται:
(α) Ανοικτές (ανοικτός διαγωνισμός), όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει προσφορά.
(β) Κλειστές (κλειστός διαγωνισμός), όπου μόνο προεπιλεγμένοι κατά την πρώτη φάση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος προμηθευτές καλούνται να υποβάλλουν προσφορά.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται πάντοτε προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.
(γ) Με διαπραγμάτευση (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση), με ή χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
προκήρυξης όταν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 2 παρ. 13 του ν. 2286/1995 και του
άρθρου 83 του ν. 2362/1995 όπως εκάστοτε εξειδικεύεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών κατά
τις οποίες η ΕΚ προσφεύγει σε προμηθευτές της επιλογής της και διαπραγματεύεται τους όρους της
σύμβασης μ` έναν ή περισσοτέρους απ` αυτούς.
(δ) Συνοπτικές (πρόχειρος διαγωνισμός), όταν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπολείπεται των ορίων
κατώτερης αξίας των κοινοτικών διατάξεων αλλά υπερβαίνει το εκάστοτε όριο ποσού της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης. Με την διαδικασία αυτή απευθύνεται πρόσκληση σε τουλάχιστον τρεις (3)
προμηθευτές, που μπορούν να προσφέρουν τα ζητούμενα είδη, η οποία υποχρεωτικά δημοσιεύεται στην
ιστοσελίδα της ΕΚ και περιέχει κατ` ελάχιστον τα βασικά στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας με
μοναδικό κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
(ε) Συμφωνίες - Πλαίσια, όπου η ΕΚ μπορεί να συμβάλλεται κατ` ανώτερον για τέσσερα (4) χρόνια μ` έναν
ή περισσότερους προμηθευτές σ` ένα πλαίσιο, όπου ρυθμίζονται οι γενικοί όροι των προς σύναψη
συμβάσεων και σε κάθε περίπτωση οι τιμές και οι απαιτούμενες ποσότητες, σύμφωνα με τα ειδικώς
οριζόμενα στο π.δ. 60/2007.
Για την προσφυγή σ αυτή τη διαδικασία απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: κοινό
υλικό, διαρκώς διακινούμενο δίχως μεταβολή προδιαγραφών για μακρό χρόνο με σταθερή ετήσια
κατανάλωση και συγχρόνως αδιαμφισβήτητη αξιοπιστία φερεγγυότητα και εξειδίκευση των προμηθευτών
/ κατασκευαστών / παροχών υπηρεσιών.
(στ) Ανταγωνιστικός Διάλογος, όπου σε περίπτωση ιδιαίτερα πολύπλοκων συμβάσεων με κατ` εξοχήν
τεχνολογικό χαρακτήρα η ΕΚ εξειδικεύει τη βέλτιστη τεχνική λύση που επιθυμεί σε μια διαδικασία
διαλόγου με τους επιλεγέντες προμηθευτές - παρόχους υπηρεσιών και τελικά αξιολογεί την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ήδη γνωστών από την αρχή της διαδικασίας
κριτηρίων αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο π.δ. 60/2007.
Άρθρο 5 Διενέργεια διαγωνισμών
1. Η ΕΚ διενεργεί τους ανοικτούς και κλειστούς διαγωνισμούς κατ` απόλυτη συμμόρφωση προς τις
εκάστοτε ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις ιδιαίτερα όσον αφορά το ελάχιστο περιεχόμενο της
προκήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές, τους κανόνες δημοσιότητας, τις προθεσμίες, την διαδικασία
υποβολής προσφορών, τον έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς
και τα κριτήρια επιλογής και κατακύρωσης.
Η συμμετοχή στους διαγωνισμούς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο πλήρους και ανεπιφύλακτης συμμόρφωσης
των διαγωνιζομένων με τους όρους της προκήρυξης και τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, η δε ΕΚ
επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματος της να διακόψει, ακυρώσει, ματαιώσει ή επαναπροκηρύξει κάποιο
διαγωνισμό και μάλιστα σ οποιαδήποτε φάση του δίχως να θεμελιώνεται δικαίωμα αποζημίωσης των
διαγωνιζομένων.
2. Οι όροι της προκήρυξης διαγωνισμού πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις.
3. Στις περιπτώσεις ανοικτού διαγωνισμού, η προκήρυξη, με την επιφύλαξη των τυχόν οριζομένων σε
άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
(α) Το είδος του διαγωνισμού.
(β) Το είδος, την ποσότητα, τις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια υλικού με επισήμανση, ιδίως,
εάν η υποβολή προσφορών ζητείται για την αγορά, μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση ή μακρά μίσθωση
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με δικαίωμα ή όχι αγοράς ή με συνδυασμό αυτών. Επίσης, οποιαδήποτε δικαιώματα προαίρεσης για
συμπληρωματικές αγορές και, εφόσον είναι γνωστό, το χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των δικαιωμάτων
αυτών, καθώς και τον αριθμό των τυχόν παρατάσεων για την άσκηση τους. Εάν η ποσότητα των υλικών, η
προμήθεια των οποίων αποτελεί αντικείμενο του διαγωνισμού, υποδιαιρείται σε τμήματα, στη προκήρυξη
ορίζεται ποια είναι αυτά τα τμήματα, η ποσότητα τους και εάν παρέχεται δυνατότητα στους
διαγωνιζόμενους να υποβάλουν προσφορά για μέρος μόνο της ζητούμενης ποσότητας, καθώς και εάν
είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη. Στην περίπτωση
δυνατότητας υποβολής προσφοράς για τμήματα της ζητούμενης ποσότητας ή για ορισμένα από τα
ζητούμενα είδη, στη προκήρυξη πρέπει να καθορίζεται και η αντίστοιχη προϋπολογισθείσα δαπάνη.
(γ) Τον χρόνο, τον τόπο, και τον τρόπο παράδοσης των υλικών, ως και τον χρόνο παραλαβής τους.
(δ) Το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), την
ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΔΟΥ που διενεργεί το διαγωνισμό, καθώς και τον αρμόδιο υπάλληλο.
(ε) Την ημερομηνία αποστολής προκήρυξης (περίληψης της προκήρυξης) στην Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση, όπου τούτο απαιτείται, την ημερομηνία
δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων και στον ελληνικό τύπο.
(στ) Την προθεσμία, μέσα στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από την ΔΔΟΥ τα σχετικά
έγγραφα, το ποσό που τυχόν απαιτείται να καταβληθεί για την χορήγηση των εγγράφων αυτών, καθώς και
τους όρους πληρωμής αυτού.
(ζ) Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο
αποσφράγισης, καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται.
(η) Το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής.
(θ) Τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα, τον χρόνο υποβολής των εγγυήσεων, καθώς και άλλες
εξασφαλίσεις, εάν τυχόν ζητούνται.
(ι) Την προϋπολογισθείσα δαπάνη, την πηγή χρηματοδότησης και τον τρόπο πληρωμής.
(ια) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται τα ελάχιστα αναγκαία όρια
οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων, που η ΔΔΟΥ απαιτεί από τους προμηθευτές.
(ιβ) Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών.
(ιγ) Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση της προμήθειας. Στην περίπτωση
που κριτήριο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, καθορίζονται και τα στοιχεία
με βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγηση της προσφοράς.
(ιδ) Την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών από την ΕΑΔ και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει
να αποσταλούν.
(ιε) Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών.
(ιστ) Τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του τιμήματος μετά την κατακύρωση, εφόσον κρίνεται ότι
απαιτείται τέτοιος όρος.
(ιζ) Τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.
(ιη) Τα κριτήρια επιλογής, σχετικά με την προσωπική κατάσταση των προμηθευτών, τα οποία οδηγούν σε
αποκλεισμό τους και τα απαιτούμενα στοιχεία βάσει των οποίων αποδεικνύεται ότι δεν εμπίπτουν στις
περιπτώσεις που δικαιολογούν αποκλεισμό.
(ιθ) Το σχέδιο της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο.
4. Στις περιπτώσεις κλειστού διαγωνισμού η προκήρυξη, με την επιφύλαξη των τυχόν οριζομένων σε
άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
(α) Τα στοιχεία της παραπάνω παραγράφου 3 του άρθρου τούτου εκτός των εδαφίων στ, ιδ και ιε.
(β) Τον τύπο και το περιεχόμενο των αιτήσεων συμμετοχής, την προθεσμία για την υποβολή τους στην
ΔΔΟΥ και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να υποβληθούν.
(γ) Την ημερομηνία μέχρι την οποία θα αποσταλούν από την ΔΔΟΥ οι προσκλήσεις για την υποβολή
προσφορών.
(δ) Τα όρια μεταξύ των οποίων θα κυμανθεί ο αριθμός των υποψηφίων που πρόκειται να προσκληθούν
να υποβάλουν προσφορά (εφόσον είναι απαραίτητο).
Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών, με την επιφύλαξη των τυχόν οριζομένων σε άλλες διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
(αα) Την προθεσμία για την υποβολή των προσφορών και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να
αποσταλούν.
(ββ) Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, τα πρόσωπα που μπορούν να
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παρίστανται καθώς και την ημερομηνία, ώρα και τόπο αποσφράγισης.
(γγ) Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών.
Με την πρόσκληση αποστέλλεται σε αυτούς που επιλέχθηκαν για υποβολή προσφορών και η σχετική
προκήρυξη μαζί με όλα τα συμπληρωματικά της προκήρυξης έγγραφα και στοιχεία.
Άρθρο6 Πρόχειρος διαγωνισμός
1. Η ΕΚ δύναται αντί προκήρυξης να απευθύνει πρόσκληση σε προμηθευτές που μπορούν να
προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, των οποίων ο ελάχιστος αριθμός είναι τρεις (3) της οποίας το
περιεχόμενο, δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της ΕΚ και περιέχει κατ` ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:
(α) Το αντικείμενο του διαγωνισμού με σαφή και πλήρη ποιοτική και ποσοτική περιγραφή των ζητουμένων
ειδών, εργασιών και υπηρεσιών.
(β) Την τυχόν προϋπολογιζόμενη δαπάνη.
(γ) Τον τρόπο υποβολής των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης της προθεσμίας
αποδοχής των προσφορών από την ΕΑΔ.
(δ) Την ημερομηνία, ώρα και τον τόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού.
(ε) Τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό.
(στ) Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αν απαιτείται τη κατάθεση δείγματος.
(ζ) Το χρόνο ισχύος των προσφορών.
(η) Τους όρους, τον τρόπο πληρωμής, τα τέλη και τις κρατήσεις που θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
(θ) Τις μέρες και τις ώρες κατά τις οποίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πληροφορούνται για τους όρους
του διαγωνισμού.
(ι) Τον τρόπο και τον τόπο και αν χρειάζεται την προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης του αντικειμένου του
διαγωνισμού καθώς και τον τρόπο του ποιοτικού ελέγχου.
(ια) Εφόσον πρόκειται για μηχανήματα ή όργανα, την εγγύηση για επάρκεια ανταλλακτικών από τον
προμηθευτή και την εγγύηση καλής λειτουργίας για ορισμένο χρόνο και σε ειδικές περιπτώσεις, την
παροχή υπηρεσιών συντήρησης και κάθε άλλο στοιχείο που εκτιμάται ότι θα διευκολύνει την επιτυχή
εκλογή του προμηθευτή.
(ιβ) Όρο ότι στην προσφορά θα αναγράφεται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης
τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
2. Η ΕΑΔ μετά την υποβολή των προσφορών στα πλαίσια πρόχειρων διαγωνισμών ελέγχει την
συμβατότητα των τεχνικών προσφορών με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές και αποκλείει τυχόν
αποκλίνουσες προσφορές. Οι προσφορές που γίνονται τεχνικοοικονομικά αποδεκτές καταχωρούνται σε
σχετικό πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας. Η κατακύρωση γίνεται στην προσφορά με την χαμηλότερη τιμή.
3. Τυχόν ζητούμενες διευκρινίσεις από τους προσφέροντες δίνονται πάντοτε εγγράφως. Σε περίπτωση
ισότιμων προσφορών η ΕΑΔ έχει την διακριτική ευχέρεια είτε να κατανείμει μεταξύ των περισσοτέρων την
προμήθεια, είτε, εφόσον το προς προμήθεια υλικό δεν είναι διαιρετό, να επιλέξει το μειοδότη κατόπιν
διαπραγμάτευσης αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες προσφορές.
4. Η ΕΑΔ συντάσσει πρακτικό και πίνακα με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, που υποβάλλει στη ΔΔΟΥ
για την υποβολή της σχετικής εισήγησης στο Δ.Σ. ή στο εξουσιοδοτημένο απ` αυτό όργανο της ΕΚ. Η ΕΑΔ
με το πρακτικό της, εισηγείται τη μερική ή ολική κατακύρωση του διαγωνισμού σε έναν ή περισσότερους
μειοδότες ή την επανάληψη του για όλα ή μερικά από τα είδη με ή χωρίς τροποποίηση των όρων του
διαγωνισμού ή ακόμη και την ακύρωση του.
Σε περίπτωση έκπτωσης προμηθευτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω στο άρθρο 38, το Δ.Σ. ή το
εξουσιοδοτημένο απ` αυτό όργανο της ΕΚ μπορεί να αποφασίσει αντί για την επανάληψη του
διαγωνισμού την προμήθεια του είδους από τους αμέσως επόμενους μειοδότες που πήραν μέρος στο
διαγωνισμό και σε περίπτωση άρνησης τους, την προμήθεια του είδους με απευθείας συμφωνία από το
εμπόριο.
Το Δ.Σ. ή το εξουσιοδοτημένο απ` αυτό όργανο της ΕΚ αποφασίζει τη μερική ή ολική κατακύρωση του
διαγωνισμού σε έναν ή περισσότερους μειοδότες ή την επανάληψη του για όλα ή μερικά από τα είδη με ή
χωρίς τροποποίηση των όρων του διαγωνισμού ή ακόμη και την ακύρωση του.
Η ανωτέρω απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισμού, ανακοινώνεται στον προμηθευτή εγγράφως
και προσκαλείται αυτός να προσέλθει σε τακτή προθεσμία όχι μικρότερη των δέκα (10) ημερών για να
υπογράψει την σύμβαση ή παραγγελία.
Άρθρο7 Τεχνικές προδιαγραφές
1. Στη προκήρυξη επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια υλικού ή αναφέρεται
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συγκεκριμένο πρότυπο (ευρωπαϊκό ή αναγνωρισμένου οργανισμού) ή προδιαγραφή (ενοποιημένη, άλλου
φορέα).
2. Τεχνικές Προδιαγραφές είναι οι τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζουν τα ελάχιστα αναγκαία
χαρακτηριστικά του υλικού που απαιτούνται, προκειμένου αυτό να προσδιορισθεί αντικειμενικά με τρόπο
που να ανταποκρίνεται στη χρήση, για την οποία προορίζεται από τον φορέα. Οι τεχνικές αυτές απαιτήσεις
πρέπει να περιλαμβάνουν, ιδίως, τα επίπεδα ποιότητας ή απόδοσης, τα επίπεδα ασφάλειας, τις
διαστάσεις καθώς και τις λοιπές απαιτήσεις που ισχύουν για το υλικό ή το προϊόν όσον αφορά την
ποιότητα, την ορολογία, τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση.
3. Οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένες και πλήρως κατανοητές από όλους
τους ενδιαφερομένους. Πρέπει να διατυπώνονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή
ευρύτητα συμμετοχής στον διαγωνισμό και να μη δημιουργούνται αδικαιολόγητα εμπόδια στον
ανταγωνισμό.
4. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή όρων στις τεχνικές προδιαγραφές και στις διακηρύξεις που να
προσδιορίζουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης ή μεθόδους επεξεργασίας, οι οποίες έχουν
ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα.
Ειδικότερα, οι τεχνικές προδιαγραφές απαγορεύεται να αναφέρονται σε εμπορικά σήματα, διπλώματα
ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης προέλευσης ή παραγωγής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον δεν είναι
δυνατό να περιγραφεί ένα είδος με τεχνικές προδιαγραφές σαφείς και πλήρως κατανοητές, η μνεία των
ανωτέρω στοιχείων είναι επιτρεπτή, αλλά υποχρεωτικά συνοδεύεται από τις λέξεις "ή ισοδύναμο".
5. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές πρέπει να συμμορφώνονται προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα, εφόσον
υπάρχουν.
6. Ορισμός προτύπων.
(α) Ως πρότυπο θεωρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από ένα αναγνωρισμένο
οργανισμό τυποποίησης για επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή.
(β) Ως Ευρωπαϊκό πρότυπο θεωρείται το πρότυπο που έχει εγκριθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό
τυποποίησης, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τυποποίησης Ηλεκτροτεχνικών Προϊόντων (CENELEC) ή Έγγραφο Εναρμόνισης (HD), σύμφωνα με τους
κοινούς κανόνες των εν λόγω οργανισμών.
7. Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται με αυτόν τον τρόπο είναι απαράβατοι και η
οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.
Άρθρο8 Κανόνες δημοσιότητας
1. Στις περιπτώσεις ανοικτού και κλειστού διαγωνισμού, η ΕΚ μεριμνά για ευρεία γνωστοποίηση της
σχετικής προκήρυξης και ειδικότερα:
(α) Για την αποστολή προς δημοσίευση προκήρυξης (περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της
προκήρυξης) στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων καθώς και για τη δημοσίευση σε δύο
τουλάχιστον ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας.
(β) Για τη διάθεση της προκήρυξης ή της σχετικής ανακοίνωσης, σε περίπτωση κλειστού διαγωνισμού,
στους ενδιαφερόμενους από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης.
(γ) Για την αποστολή προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
εφόσον η προϋπολογισθείσα αξία, εκτός του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), είναι ίση ή μεγαλύτερη
των 211.000 ευρώ, ή του ποσού που θα προκύψει κατόπιν αναθεώρησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
Η δημοσίευση της προκήρυξης στον ελληνικό τύπο δεν γίνεται πριν από την ημερομηνία αποστολής της
στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία πρέπει να αναφέρει και την
ημερομηνία αυτή και δεν μπορεί να περιέχει πληροφορίες διάφορες από τις δημοσιευμένες στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τα παραπάνω ισχύουν και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται
δημοσίευση ανακοίνωσης, σχετικά με διαγωνισμό που έχει προκηρυχθεί.
2. Η ΕΚ, μετά την υπογραφή μιας σύμβασης, αποστέλλει στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εντός σαράντα οκτώ (48) ημερών σχετική ανακοίνωση, εφόσον για τη σύμβαση
αυτή έχει προηγηθεί δημοσίευση σχετικής προκήρυξης στην Ε.Ε.
Είναι δυνατόν, όμως, να μην δημοσιευθούν ορισμένες πληροφορίες σχετικές με τη σύμβαση, όταν η
ανακοίνωση τους ενδέχεται να εμποδίσει την εφαρμογή νόμων, να είναι αντίθετη προς το δημόσιο
συμφέρον, να βλάψει θεμιτά εμπορικά συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή τον υγιή
ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών.
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3. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον ελληνικό τύπο βαρύνουν την ΕΚ, στη δε Υπηρεσία
Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άρθρο9 Γλώσσα
Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε αυτούς,
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα, πλην τυχόν τεχνικών φυλλαδίων (prospectus) που είναι δυνατό να
κατατίθενται και στην αγγλική γλώσσα.
Άρθρο10 Στάδια διαδικασίας, χρόνος και τρόπος υποβολής στοιχείων
Η υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό και μέχρι τη σύναψη της
σύμβασης γίνεται σε στάδια, σε χρόνο και με τρόπο, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 5α του π.δ. 118/07.
Άρθρο11 Κριτήρια επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής και κατακύρωσης
1. Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, τα
εξής:
(α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το άρθρο 32.
(β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία:
i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν.
ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους,
- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην
περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου αυτού,
- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου αυτού
καταστάσεις,
- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α
της παρ. 2 του άρθρου αυτού,
- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά
περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της
παρ. 2,
- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου αυτού
κατάσταση.
iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών
της παρ. 2 του άρθρου αυτού και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 27.
(γ) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με
την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 27, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σ` αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α` 290), οφείλει να
υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και
ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 26 παρ. 6:
(α) Οι Έλληνες πολίτες:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, για κάποιο
από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη προκήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης,
της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεωκοπίας.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε
πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά
την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και
(3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
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(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ
αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για
όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης
επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.
(β) Οι αλλοδαποί:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου αυτού.
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή
υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της
παρ. 2 του άρθρου αυτού.
(3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν
εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά
την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την
επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
(γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του άρθρου αυτού,
αντίστοιχα.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2 του άρθρου αυτού, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική
εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α` 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή
ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού
μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης,
από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου αυτού.
(4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της
περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου αυτού, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση
από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας
είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια`
και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν.
1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί
υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας
της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.
(δ) Οι Συνεταιρισμοί:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του
εδ. α της παρ. 2 του άρθρου αυτού.
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του δ. α της παρ. 2 του άρθρου αυτού, εφόσον
πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου αυτού,
εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ.
2 του άρθρου αυτού.
(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
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(ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.
3. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα
ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του άρθρου αυτού,
δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:
- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των προβλεπομένων ορίων
της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 8, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του
δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να
αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής.
- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των προβλεπομένων ορίων της
περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 8, από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή
υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα
και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
4. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου αυτού συνιστά
λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.
5. Η απαρίθμηση των δικαιολογητικών τα οποία μπορούν να ζητηθούν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο είναι
περιοριστική.
Άρθρο12 Προσφορά ενώσεων προμηθευτών
1. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από
όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος
της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.
2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύμβασης.
3. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών,
τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν
η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα
υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η
αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚ, ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΑΔ.
Άρθρο13 Κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των αιτήσεων προμηθευτών για συμμετοχή τους σε
κλειστούς διαγωνισμούς
1. Στους κλειστούς διαγωνισμούς, για την επιλογή των προμηθευτών που θα κληθούν να υποβάλουν
προσφορές, προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα τους, η επαγγελματική αξιοπιστία τους, η
χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση τους γενικότερα καθώς και οι τεχνικές δυνατότητες τους,
λαμβάνονται υπόψη:
(α) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.
(β) Εάν έχει επιβληθεί στον προμηθευτή η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του π.δ. 118/2007. Εάν η ποινή του
αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της
προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.
(γ) Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια της επιχείρησης.
(δ) Ο τεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση, εφόσον συντρέχουν
αντικειμενικοί λόγοι που δικαιολογούν την λήψη υπόψη του στοιχείου αυτού και στην έκταση που
απαιτείται, ενόψει της φύσης των προϊόντων τα οποία αποτελούν αντικείμενο του συγκεκριμένου
διαγωνισμού.
(ε) Η παραγωγική - εμπορική δυνατότητα της επιχείρησης.
2. Προκειμένου να διαπιστωθούν τα αναφερόμενα στην παρ. 1 στοιχεία, στην πρόσκληση για την
εκδήλωση ενδιαφέροντος καθορίζεται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό ότι υποβάλλονται
από τον συμμετέχοντα με την αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, τα ακόλουθα δικαιολογητικά, με την

1063
επιφύλαξη της παρ. 5 του παρόντος άρθρου:
(α) Υπεύθυνη δήλωση των συμμετεχόντων σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως
εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία των περ. α και β
της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
(β) (i) Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης ή
(ii) αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης ή
(iii) υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του
κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια υλικό, κατά τις τρεις προηγούμενες του
έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική
δραστηριότητα σχετικά με το υπό προμήθεια υλικό, κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση
κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα
στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.
(γ) Κατάλογο, στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων, με μνεία,
για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, της ημερομηνίας
παράδοσης και του ποσού. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με
πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι
ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή
δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του
προμηθευτή.
(δ) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέτρων που λαμβάνει ο προμηθευτής για
την εξασφάλιση της ποιότητας.
(ε) Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης, που θα ασχοληθεί κατά την παραγωγή του προς
προμήθεια υλικού, κατά ειδικότητα, ανεξάρτητα από τη συμβατική σχέση τους με την επιχείρηση, ιδίως δε
των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας.
(στ) Δείγμα των προσφερομένων υλικών, περιγραφή ή φωτογραφίες αυτών, όπου απαιτείται από την
προκήρυξη.
(ζ) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες Υπηρεσίες,
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των υλικών, επαληθευόμενη με
παραπομπές σε ορισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα των προϊόντων, όταν απαιτούνται από την Υπηρεσία
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 15.
Τα δικαιολογητικά και στοιχεία των ανωτέρω περιπτώσεων δ, ε, στ και ζ προσκομίζονται, κατ` εξαίρεση,
μαζί με την προσφορά.
3. Η ΕΚ πρέπει να σέβεται πλήρως την εμπιστευτική φύση κάθε πληροφορίας που παρέχεται από τους
προμηθευτές.
4. Όσοι από αυτούς που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις επιλεγούν να υποβάλουν προσφορά, με
απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚ, ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΑΔ, οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με τη
προσφορά τα απαιτούμενα από την παρ. 1 του άρθρου 11.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά το άρθρο 27, ο συμμετέχων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή, σύμφωνα με τον ν. 2672/1998, οφείλει να υποβάλει, σε
σφραγισμένο φάκελο, τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 11 έγγραφα και δικαιολογητικά.
Τα ανωτέρω αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 26 παρ. 6.
5. Στην περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής από προμηθευτή που δεν είναι ο ίδιος
κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, προσκομίζονται από τον προμηθευτή μαζί με την προσφορά του,
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, τα δικαιολογητικά των περ.
δ, ε και ζ της παρ. 2 του ιδίου άρθρου, που αφορούν μόνο τον ανωτέρω κατασκευαστή.
6. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου συνιστά λόγο
αποκλεισμού από το διαγωνισμό.
Άρθρο14 Χρηματοοικονομική κατάσταση προσφέροντα
1. Στους ανοιχτούς διαγωνισμούς στην προκήρυξη μπορεί να προβλέπεται ότι για την συμμετοχή στο
διαγωνισμό απαιτείται ο προσφέρων να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις σχετικά με τη φερεγγυότητα, την
επαγγελματική δραστηριότητα, την χρηματοπιστωτική και οικονομική του κατάσταση καθώς και τις
τεχνικές δυνατότητες του. Στην περίπτωση αυτή, με την προκήρυξη καθορίζονται οι αναγκαίες ελάχιστες
απαιτήσεις οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων και τα όρια τους, καθώς και ποια από τα
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δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 13 πρέπει να υποβληθούν από τον προσφέροντα κατά το στάδιο
της κατακύρωσης, για να αποδειχθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές.
Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων και
τα όρια τους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
2. Στην περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά από προμηθευτή που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής
του τελικού προϊόντος, προσκομίζονται από τον προμηθευτή μαζί με την προσφορά του, σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 παρ.2, τα δικαιολογητικά των περ. δ, ε και ζ του άρθρου 13
παρ.2 που αφορούν μόνο τον ανωτέρω κατασκευαστή και εφόσον ζητούνται από τη προκήρυξη.
3. Ο προσφέρων μαζί με την προσφορά υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση όσων εκ των ως άνω δικαιολογητικών
απαιτούνται από τη προκήρυξη κατά το στάδιο της κατακύρωσης.
Άρθρο15 Πιστοποιητικά ποιότητας Η ΕΚ, εάν απαιτεί την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από
ανεξάρτητους οργανισμούς, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ορισμένων
προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας, πρέπει να παραπέμπει σε συστήματα εξασφάλισης της ποιότητας
βασιζόμενα στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για πιστοποίηση. Η ΕΚ αναγνωρίζει τα ισοδύναμα
πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη.
Στην περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά
πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί από φορέα
πιστοποίησης προϊόντων διαπιστευμένο, προς τούτο, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.)
ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation
for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.)
αυτής.
Άρθρο16 Πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών Για την πληρότητα και νομιμότητα των
δικαιολογητικών που υποβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 11, 13, 14, 15 και 25 παρ. 2 και 3, γνωμοδοτεί
η ΕΑΔ.
Άρθρο17 Προθεσμίες διαγωνισμών 1. Στους ανοικτούς διαγωνισμούς:
(α) Η προθεσμία για την διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού δεν πρέπει να είναι μικρότερη των
πενήντα δύο (52) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της
προκήρυξης (της περίληψης της προκήρυξης) στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων και στον
ελληνικό τύπο, όταν δεν απαιτείται δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1. Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται
υπόψη η τελευταία. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών επιτρέπεται να
συντμηθεί σε δέκα πέντε (15) το λιγότερο ημέρες με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚ.
(β) Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον
προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6)
εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή μπορεί
να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες.
(γ) Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές
πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της
προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 22 παρ. 2 περ. α, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3)
ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους
ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο
εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει
δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 22 παρ. 2 περ. α.
(δ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα ή οι
συμπληρωματικές πληροφορίες δεν είναι δυνατόν λόγω του όγκου τους, να αποσταλούν μέσα στις
προθεσμίες που ορίζονται στα εδάφια β` και γ` ανωτέρω ή όταν οι προσφορές δεν μπορούν να γίνουν
παρά μόνο μετά από επιτόπια επίσκεψη ή μετά από επιτόπια εξέταση των σχετικών με τον
προκηρυσσόμενο διαγωνισμό εγγράφων, τότε οι προθεσμίες του εδαφίου α` παρατείνονται ανάλογα.
(ε) Η προκήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία της παραγράφου Β του
Παραρτήματος του π.δ. 118/2007.
2. Στους κλειστούς διαγωνισμούς:
(α) Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής σε κλειστό διαγωνισμό δεν πρέπει να είναι
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μικρότερη των τριάντα επτά (37) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία
Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση ή των είκοσι (20) ημερών από την
ημερομηνία δημοσίευσης της στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων και στον ελληνικό τύπο,
όταν δεν απαιτείται δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1. Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η
τελευταία. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν τις προθεσμίες αυτές
ανεφάρμοστες, τότε μπορεί να περιορισθούν με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚ, μέχρι δεκαπέντε
(15) και δέκα (10) ημέρες, αντίστοιχα. Για τον καθορισμό των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται οι
ημερομηνίες της αποστολής προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ή της δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων και στον ελληνικό τύπο και της
τελευταίας ημερομηνίας για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.
(β) Στους προμηθευτές που έχουν επιλεγεί για την υποβολή προσφοράς, αποστέλλεται ταυτόχρονα
έγγραφη πρόσκληση η οποία περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 4. Η πρόσκληση
συνοδεύεται από τη προκήρυξη του διαγωνισμού.
(γ) Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών δεν πρέπει να είναι μικρότερη των σαράντα (40)
ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης, στην περίπτωση που η
προϋπολογιζόμενη αξία της προμήθειας εκτός ΦΠΑ, είναι ίση ή μεγαλύτερη των ορίων της περ. γ της παρ.
1 του άρθρου 8 ή των είκοσι (20) ημερών από την αυτή ημερομηνία στις λοιπές περιπτώσεις. Σε
περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν τις προθεσμίες αυτές ανεφάρμοστες τότε μπορεί
να περιορισθούν με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚ, μέχρι δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία
αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης.
Για τον καθορισμό των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της αποστολής της
έγγραφης πρόσκλησης και της τελευταίας ημερομηνίας για την υποβολή της προσφοράς.
(δ) Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές
πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της
προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 22 παρ. 2 περ. α, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3)
ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους
ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο
εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει
δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 22 παρ. 2 περ. α. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή
συντέμνεται σε τέσσερις (4) ημέρες.
(ε) Η προκήρυξη του κλειστού διαγωνισμού περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία της παραγράφου Β του
Παραρτήματος του π.δ. 118/2007.
3. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι προσφορές δύνανται να γίνουν μόνο κατόπιν επιτόπιας
επισκέψεως ή μετά από επιτόπια εξέταση των σχετικών με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό εγγράφων,
τότε η προθεσμία των σαράντα (40) ημερών που ορίζεται στην παράγραφο 2 περ. γ του άρθρου αυτού
μπορεί να παρατείνεται ανάλογα.
4. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚ, μπορεί να μετατίθεται η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής
ή της διενέργειας διαγωνισμού με ή χωρίς τροποποιήσεις των όρων της πρόσκλησης ή της προκήρυξης.
Όταν η μετάθεση γίνεται χωρίς τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης ή της προκήρυξης, το χρονικό
διάστημα της μετάθεσης ορίζεται με την παραπάνω απόφαση. Όταν η μετάθεση γίνεται με τροποποίηση
των όρων της πρόσκλησης ή της προκήρυξης, πρέπει από την ημερομηνία αποστολής στο Τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων και δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο της σχετικής ανακοίνωσης, μέχρι
την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή διενέργειας του διαγωνισμού, να μεσολαβήσει
χρονικό διάστημα όχι μικρότερο του ορισθέντος από την αρχική πρόσκληση ή προκήρυξη, εκτός αν από
την απόφαση μετάθεσης προβλέπεται η σύντμηση του χρόνου αυτού τηρουμένων των προθεσμιών που
ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους. Στις περιπτώσεις αυτές, όσον αφορά την δημοσιότητα,
ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 8.
5. Κατά το χρονικό διάστημα από 5 έως 20 Αυγούστου δεν προκηρύσσονται και δεν διενεργούνται
διαγωνισμοί. Επίσης, κατά το ίδιο διάστημα, δεν ορίζεται ημερομηνία παραλαβής και αποσφράγισης
προσφορών.
Άρθρο18 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα
στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική προκήρυξη ή πρόσκληση.

1066
2. Οι προσφορές, μετά την αποσφράγιση τους, παραλαμβάνονται από την ΔΔΟΥ.
3. Εάν από τη προκήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν
και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην ΔΔΟΥ, η δε σχετική απόδειξη
υποβάλλεται μαζί με την προσφορά.
4. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται
με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην ΔΔΟΥ μέχρι την
προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται
κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την
προϋπόθεση, όμως, ότι τούτο θα περιέλθει στην ΔΔΟΥ μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο
φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία.
5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα
οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται
υπόψη.
6. Προσφορές που περιέρχονται στην ΔΔΟΥ με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του
διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των
προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από
τη προκήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με
την προαναφερόμενη διαδικασία. Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, τυχόν υποβληθείσα προσφορά
από προμηθευτή που δεν προσκλήθηκε προς τούτο, επιστρέφεται από την ΔΔΟΥ χωρίς να αποσφραγιστεί.
Επίσης, επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται, ή περιέρχονται
στην ΔΔΟΥ, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.
7. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
(α) Η λέξη "Προσφορά".
(β) Ο πλήρης τίτλος της ΔΔΟΥ που διενεργεί την προμήθεια,
(γ) Ο αριθμός της προκήρυξης,
(δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, (ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.
8. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, η ΕΑΔ δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει την συμμόρφωση
των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους ως προς τους όρους της προκήρυξης.
Άρθρο19 Προσφορές
1. Οι προσφορές υποβάλλονται, σε δύο αντίγραφα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις
ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 18. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα
απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής:
(α) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη μόνο τιμή, στον κυρίως φάκελο
προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως
φάκελο με την ένδειξη "Τεχνική Προσφορά". Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί
ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη
"Οικονομική Προσφορά".
(β) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό
δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, όπως κατατάσσονται
στις ομάδες που αναφέρονται στο άρθρο 27, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον
κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "Τεχνική Προσφορά". Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς
τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης, μέσα στον κυρίως
φάκελο με την ένδειξη "Οικονομική Προσφορά".
2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως
φάκελο με την ένδειξη "Παράρτημα Προσφοράς" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη
από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον
έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν
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υπάρχουν σ` αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των
προσφορών.
5. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 22 παρ. 2 περ. α κατά
της προκήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της προκήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την
προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.
Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Στους
διαγωνισμούς, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, οι ρυθμίσεις της
παρούσης παραγράφου δεν θίγουν τις ειδικές διατάξεις του ν. 2522/1997.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι
παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από την ΕΑΔ είτε κατά την ενώπιον της διαδικασία, είτε
κατόπιν εγγράφου της ΔΔΟΥ, μετά την σχετική γνωμοδότηση της ΕΑΔ. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες
παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία
για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από την ΕΑΔ.
Άρθρο20 Χρόνος ισχύος προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην προκήρυξη ή την
πρόσκληση. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με
την παρ. 3 του άρθρου αυτού και αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους
δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη προκήρυξη, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την ΕΚ, πριν από
τη λήξη της, κατ` ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη προκήρυξη. Μετά τη
λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η ΕΚ κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η
συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το συμφέρον της, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό
μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο
του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η
διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
Άρθρο21 Αντιπροσφορές
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως
απαράδεκτες.
Άρθρο22 Διοικητικές προσφυγές
1. Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειας του,
έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας
(ενδικοφανής προσφυγή).
Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που
αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς
τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 11, 13 και 14.
2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην ΕΑΔ.
(α) Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού:
(1) Στον ανοικτό διαγωνισμό, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της
προκήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό
της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των
προσφορών.
(2) Στον κλειστό διαγωνισμό, μόνο από εκείνους που επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά, μέσα στο
μισό του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία αποστολής σε αυτούς της προκήρυξης, μέχρι την
ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής,
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες αποστολής της προκήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού.
Η ένσταση εξετάζεται από την ΕΑΕ που εκδίδει την σχετική γνωμοδότηση της το δε Δ.Σ. της ΕΚ αποφασίζει
περί αυτής το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.
(β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της ΕΚ που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή
στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης
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των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης
εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Στον
κλειστό διαγωνισμό δικαίωμα ένστασης στην περίπτωση αυτή έχουν μόνον όσοι επιλέχθηκαν να
υποβάλουν προσφορά.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την ΕΑΕ και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από
γνωμοδότηση αυτής.
Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά
του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.
(γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού (ανοικτού ή κλειστού) έως και την κατακυρωτική απόφαση,
μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε
γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της ΕΚ. Στον κλειστό διαγωνισμό, δικαίωμα ένστασης στην
περίπτωση αυτή έχουν μόνον όσοι επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά
του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την ΕΑΕ και το Δ.Σ. της ΕΚ εκδίδει την σχετική απόφαση
του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.
(δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και
πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 11, 13 και 14, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3)
εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής
απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2)
ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την
ΕΑΕ και το Δ.Σ. της ΕΚ εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από
την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους,
δεν γίνονται δεκτές.
4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση
της ΕΚ. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του
σώματος της σε αυτούς, από την ΕΚ, με φροντίδα τους.
5. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των
άρθρων 25, 27, 33, 36, 37 και 38 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής
απόφασης από την ΕΚ. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το Δ.Σ. της ΕΚ, ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΑΕ
ή της ΕΑΔ αναλόγως. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως
διοικητική προσφυγή.
6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, προσκομίζεται
παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της
προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο
των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρω. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο
έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 ("παράβολα από κάθε αιτία").
Άρθρο23 Προσφερόμενη τιμή
1. Με την προσφορά, η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στην
προκήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
εκτός από το ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη
προκήρυξη.
2. Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε Ευρώ ή σε συνάλλαγμα κατά τα καθοριζόμενα κάθε φορά στην
προκήρυξη. Εφόσον από τη προκήρυξη προβλέπεται δυνατότητα προσφορών σε συνάλλαγμα, τότε η
προσφερόμενη τιμή εκφράζεται στο νόμισμα που επιθυμεί ο προμηθευτής. Η ΕΚ δεν υποχρεούται να
προβεί στην πληρωμή με το νόμισμα της προσφοράς, αλλά με το νόμισμα στο οποίο πραγματοποιούνται
οι πληρωμές από την Τράπεζα της Ελλάδος, προς τη χώρα καταγωγής του υλικού.
3. Για την σύγκριση των προσφορών, οι τιμές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την
ισχύουσα τιμή FIXING του Επίσημου Δελτίου Συναλλαγμάτων έναντι Ευρώ (Ελεύθερη σύγκριση FIXING της
Διατραπεζικής Αγοράς) κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
4. Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την προκήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚ, ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΑΔ.
Άρθρο24 Αναπροσαρμογή τιμών
1. Όταν από την προκήρυξη προβλέπεται χρόνος παράδοσης των υλικών μεγαλύτερος των δώδεκα (12)
μηνών, τότε μπορεί να ορίζεται στην προκήρυξη όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής. Στην περίπτωση
αυτή πρέπει υποχρεωτικά να καθορίζεται στη προκήρυξη ο τύπος, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις της
αναπροσαρμογής.
Μεταξύ αυτών που θα λαμβάνονται υπόψη για την αναπροσαρμογή των τιμών είναι και τα εξής:
(α) Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρμογής είναι η ημερομηνία υποβολής των προσφορών που
καθορίζεται από τη προκήρυξη ή την πρόσκληση και υπολογίζεται μέχρι και την ημερομηνία παράδοσης
των υλικών.
(β) Σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων, η τιμή αναπροσαρμόζεται για τις ποσότητες που σύμφωνα
με τη προκήρυξη προβλέπεται να παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών.
(γ) Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του προμηθευτή, ο χρόνος του εκπροθέσμου
δεν υπολογίζεται για την αναπροσαρμογή.
(δ) Τυχόν προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται από την προς αναπροσαρμογή συμβατική αξία.
2. Για την πληρωμή του επί πλέον ποσού που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή, δεν απαιτείται
σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης.
3. Όταν από την προκήρυξη προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών, προσφορά με τιμές σταθερές
απορρίπτεται.
Άρθρο25 Καταγωγή των προσφερομένων υλικών και δήλωση της επιχείρησης κατασκευής του τελικού
προϊόντος
1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται, ανάλογα, με τη μορφή του διαγωνισμού, να δηλώνουν στις αιτήσεις
συμμετοχής ή στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν.
2. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του,
την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο
εγκατάστασης της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
3. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική
μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το
προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να
επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωση τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει
από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής
του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους
την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του
οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
4. Εάν διαπιστωθεί από την ΕΑΔ ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την
προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται. Η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηματική μονάδα που δηλώνεται για την κατασκευή του
τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των φορέων που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995, η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
5. Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ` αρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηματικής
μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ` εξαίρεση, πριν
τη σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής
λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο ενώ, μετά την σύναψη της σύμβασης,
μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε κάθε
περίπτωση, απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚ, μετά από γνώμη της ΕΑΔ, ή της ΔΔΟΥ αναλόγως.
Άρθρο26 Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών
1. Η ΕΑΔ προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα
που ορίζεται από τη σχετική προκήρυξη ή πρόσκληση.
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Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης
δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την
παρακάτω διαδικασία:
(α) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη μόνο τιμή, αποσφραγίζεται ο
κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς μονογράφονται δε και
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και
η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά
μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ` ένα νέο φάκελο ο
οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην ΔΔΟΥ, προκειμένου
να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη προκήρυξη ή την πρόσκληση.
(β) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της
τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο. Για την οικονομική προσφορά ακολουθείται η ίδια παραπάνω
διαδικασία.
(γ) Κατά την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης μπορεί να γίνεται χρήση μηχανικού μέσου
(διάτρηση), με το οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης.
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που
υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, κατά διαγωνισμό, όταν πρόκειται
για περισσότερους από ένα διαγωνισμούς, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
3. Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στην περίπτωση ανοικτού διαγωνισμού δημόσια, στην
περίπτωση δε του κλειστού διαγωνισμού παρουσία μόνο αυτών που κλήθηκαν και υπέβαλαν προσφορά ή
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, τους οποίους καλεί η ΕΑΔ. Προσφορά που υποβλήθηκε από
προμηθευτή που δεν προσκλήθηκε, δεν αποσφραγίζεται, αλλά παραδίδεται για επιστροφή.
4. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους
φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται με απόδειξη στην ΔΔΟΥ. Οι
σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης
των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές με απόφαση του
Δ.Σ. της ΕΚ, στην ΕΑΔ, για την αποσφράγιση τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη
σχετική προκήρυξη ή ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών κατά τα ανωτέρω. Όσες
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
5. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των
προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που
προσφέρθηκαν. Στη προκήρυξη ορίζεται η διαδικασία πρόσβασης των συμμετεχόντων στις προσφορές
που θα υποβληθούν.
6. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, η ΕΑΔ προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου
11 παρ. 2 την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική προκήρυξη ή πρόσκληση. Όσοι
δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου
των δικαιολογητικών του άρθρου 11 παρ. 2, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Τα
δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο
όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. Στη προκήρυξη ορίζεται περαιτέρω η διαδικασία
και ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων στα δικαιολογητικά του άρθρου 11 παρ.2 μετά την υποβολή
τους.
Άρθρο27 Κριτήρια ανάθεσης - Αξιολόγηση προσφορών
1. Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του προμηθευτή (μόνο
χαμηλότερη τιμή ή πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά) καθορίζεται στην προκήρυξη
του διαγωνισμού.
2. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:
(α) Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι μόνο η χαμηλότερη τιμή:
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.
Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται αμέσως παρακάτω, στα στοιχεία Ι και II, η κατακύρωση γίνεται τελικά
στον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί
ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της προκήρυξης.
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Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και
τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης και της πρόσκλησης.
Ι. Στους κλειστούς διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν
προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του
άρθρου 11, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη αυτή, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που
προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση
γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ` εξής. Αν κανένας από
τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω
διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο
διαγωνισμός ματαιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1
του άρθρου 11 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το
στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου
11, καταπίπτει υπέρ ΕΚ η εγγύηση συμμετοχής του.
II. Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του
άρθρου 11 ή, εφόσον τούτο προβλέπεται στη προκήρυξη, στο άρθρο 14, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε
περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα
οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη
χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ` εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με
τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1
του άρθρου 11 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 14 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει
εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 11 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την προκήρυξη, των
περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 13, καταπίπτει υπέρ ΕΚ η εγγύηση συμμετοχής του
μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ ΕΚ η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη προκήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια
των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 14.
(β) Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά:
(1) Η τιμή.
(2) Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, όταν και όπως αυτά καθορίζονται συγκεκριμένα
στην προκήρυξη.
(3) Η συμφωνία των προσφερομένων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές καθορίζονται στη
προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2.
(4) Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.
(5) Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (SERVICE) μετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του
προμηθευτή, καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών.
(6) Ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
(7) Κάθε άλλο στοιχείο ανάλογα με την φύση των υπό προμήθεια υλικών ή και των ιδιαίτερων αναγκών
του φορέα, εφόσον ζητείται από την προκήρυξη.
Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι
προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Προκήρυξης.
Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται αμέσως παρακάτω, στα στοιχεία Ι και II, η κατακύρωση γίνεται τελικά
στον εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της Προκήρυξης και της πρόσκλησης, προμηθευτή, η
προσφορά του οποίου κρίθηκε ως η πλέον συμφέρουσα, με βάση τα παραπάνω κριτήρια.
Η διαδικασία της οικονομοτεχνικής αξιολόγησης είναι η παρακάτω:
Τα προαναφερόμενα στοιχεία αξιολόγησης, πλην των οικονομικών [τιμή, κόστος εγκατάστασης,
λειτουργίας και συντήρησης, ήτοι, στοιχεία β(1) και β(2)], κατατάσσονται σε δύο ομάδες.
(1) Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας και Απόδοσης, στην οποία περιλαμβάνονται τα
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στοιχεία β(3).
(2) Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία β (4), β (5), β(6).
Για τις παραπάνω δύο ομάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστό
επί τοις εκατόν 80 και 30 για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Το άθροισμα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100.
Για κάθε στοιχείο των ομάδων, καθορίζεται από την προκήρυξη ο επί μέρους συντελεστής βαρύτητας,
ώστε το άθροισμα τους, για κάθε ομάδα, να ισούται με τον καθορισθέντα συντελεστή βαρύτητας της
ομάδας.
Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς.
Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που
καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν
υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή
βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων.
Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς.
Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής, λαμβάνεται υπόψη η τιμή της προσφοράς και, όταν από την
προκήρυξη προβλέπεται, το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο
της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της. Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον
προμηθευτή που έχει κάνει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Από την ΕΚ καθορίζονται τα στοιχεία που απαρτίζουν τις δύο ομάδες, οι συντελεστές βαρύτητας, τόσο της
κάθε ομάδας συνολικά όσον και των στοιχείων της κάθε ομάδας ξεχωριστά, και αυτά αναφέρονται
απαραίτητα στην προκήρυξη.
Ι. Στους κλειστούς διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται
στην παρ. 2 του άρθρου 11, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη αυτή, η κατακύρωση γίνεται στον
προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα
οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ` εξής. Αν κανένας από τους
προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων,
ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός
ματαιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1
του άρθρου 11 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το
στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου
11, καταπίπτει υπέρ ΕΚ η εγγύηση συμμετοχής.
II. Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά
που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 11 ή, εφόσον τούτο προβλέπεται στη προκήρυξη, στο άρθρο
14, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που
προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που
και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται
κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ` εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν
προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα
από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1
του άρθρου 11 και της παρ.3 του άρθρου 14 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει
εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 11 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την προκήρυξη, των
περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 13, καταπίπτει υπέρ ΕΚ η εγγύηση συμμετοχής του
μειοδότη. Επίσης καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη εφόσον από τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη προκήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα
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αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 14.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
4. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές
προδιαγραφές της προκήρυξης.
Η διαπίστωση για την συμφωνία ή ασυμφωνία με τους απαράβατους όρους που ορίζονται ως τέτοιοι από
την προκήρυξη και με τις τεχνικές προδιαγραφές της κατά το άρθρο 7 παρ. 6 καθώς και η βαθμολόγηση
των προσφορών γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚ, μετά από αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΔ.
Άρθρο28 Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού
Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού η ΕΑΔ, με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της,
μπορεί να προτείνει:
(α) Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα
εκατό, που θα καθορίζεται στη προκήρυξη. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για
διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας μέχρι 100.000 Ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ και το 15% για
διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας από 100.001 Ευρώ και άνω περιλαμβανομένου ΦΠΑ στην
περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση
μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την προκήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη
αποδοχή από τον προμηθευτή.
(β) Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ
περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και
υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει
κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες
προσφορές.
(γ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων
και των τεχνικών προδιαγραφών.
(δ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της ΕΚ.
(ε) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των υπό στοιχεία Ι και II
των περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 27.
(στ) Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: (i) Όταν η ΕΚ δε
χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της
δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό.
(ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση.
(ζ) Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στους οποίους υποβάλλεται μία
μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά
στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με
παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά.
Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισμός
ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής.
Άρθρο29 Διαδικασία με διαπραγμάτευση
Προμήθειες με διαπραγμάτευση (εξαιρετική ή απ` ευθείας ανάθεση) με ή χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση προκήρυξης μπορεί να γίνουν εάν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 2 παράγραφος 13 του ν. 2286/1995.
Ειδικότερα, η περίπτωση του εδ. VII της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του ν.2286/1995 δεν εφαρμόζεται
προκειμένου για προμήθειες των οποίων η αξία είναι ίση ή μεγαλύτερη των ορίων της περ. ε της παρ. 2
του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 και η περίπτωση του εδαφίου 1. β. ββ της εν λόγω παραγράφου δεν
εφαρμόζεται για προμήθειες των οποίων η αξία είναι μικρότερη των ως άνω ορίων.
Προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία με διαπραγμάτευση, απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚ. Η
απόφαση αυτή δεν απαιτείται για την περίπτωση του εδ. VIII της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του ν.
2286/1995.
Σε περίπτωση που της διαπραγμάτευσης προηγείται διαγωνισμός, η παραπάνω απόφαση υποκαθίσταται
από την απόφαση κρίσεως των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Άρθρο30 Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης
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1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική
ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
(α) Το προς προμήθεια είδος.
(β) Την ποσότητα.
(γ) Την τιμή.
(δ) Τα στοιχεία της ΕΚ.
(ε) Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της προκήρυξης και της πρόσκλησης
καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη προκήρυξη.
(στ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που
ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
3. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε
δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής
μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την
ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών
αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο
δεν ισχύει, στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την
ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της
προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
4. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον
εκπρόσωπο του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική τηλεομοιοτυπία
στον αλλοδαπό προμηθευτή.
5. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚ, ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΑΔ, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 38.
Άρθρο31 Συμβάσεις
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η
σύμβαση το κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στη προκήρυξη. Η ΔΔΟΥ συμπληρώνει στο κείμενο της
σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό
και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν χωρεί
οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στην προκήρυξη του
διαγωνισμού, ούτε καθ` οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή.
2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
(α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης,
(β) Τα συμβαλλόμενα μέρη.
(γ) Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα,
(δ) Την τιμή.
(ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών,
(στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών,
(ζ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις,
(η) Τις προβλεπόμενες ρήτρες,
(θ) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,
(ι) Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής,
(ια) Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή.
3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά,
προκήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
4. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί
να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της ΕΚ με την
οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
(α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που
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παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.
(β) Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε.
(γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή
εκπτώσεις.
(δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
6. Για όλα τα έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες αξίας μεγαλύτερης των 2.500 Ευρώ υπογράφεται
υποχρεωτικά σύμβαση ή συντάσσεται δελτίο παραγγελίας προς τον ανάδοχο όπου κατ` ελάχιστον
περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία του αντικειμένου του έργου, το συνολικό τίμημα και τρόπος πληρωμής,
ο τόπος, χρόνος και τρόπος παράδοσης - παραλαβής, οι ζητούμενες εγγυήσεις και τυχόν άλλες συμβατικές
ρήτρες.
Άρθρο32 Εγγυήσεις 1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το
δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
2. Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την
υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια
οφειλή).
3. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν:
(α) Την ημερομηνία έκδοσης.
(β) Τον εκδότη.
(γ) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
(δ) Τον αριθμό της εγγύησης.
(ε) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
(στ) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
(ζ) Τους όρους ότι:
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της
διζήσεως
II. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της ΕΚ που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί
ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
III. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
IV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από
έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
4. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
(α) Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, με ΦΠΑ
(β) Όταν ο διαγωνισμός αφορά υλικά και επιτρέπεται από την προκήρυξη η προσφορά μερικών από αυτά,
γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της
αξίας όλων των προσφερομένων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην
προϋπολογιζόμενη αξία του ελάχιστου αριθμού υλικών που προβλέπεται από την προκήρυξη, η δε
κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση.
(γ) Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 του άρθρου αυτού και τα
ακόλουθα:
Ι. Την σχετική προκήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά.
II. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η προκήρυξη).
(δ) Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι:
(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται
(2) ο αριθμός της προκήρυξης
(3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση
(4) η ημερομηνία έκδοσης της
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(5) τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ
των υστέρων εντός προθεσμίας 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή από την ΔΔΟΥ.
5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
(α) Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής
συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.
(β) Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
(γ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 του άρθρου αυτού και
τα ακόλουθα:
Ι. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά.
II. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή
παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά
πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη προκήρυξη.
6. Εγγύηση προκαταβολής.
(α) Με την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον προβλέπεται απ` αυτήν, χορηγείται στον προμηθευτή
προκαταβολή σε ποσοστό μέχρι 50% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Η προκαταβολή είναι
έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του ν. 2362/95 και χορηγείται
με κατάθεση ισόποσης εγγύησης. Το ποσό της προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος που αντιστοιχεί
σε αυτήν μέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού από τον φορέα συμψηφίζεται
κατά την εξόφληση της συμβατικής αξίας ή της αξίας κάθε τμηματικής παράδοσης.
(β) Η εγγύηση προκαταβολής περιλαμβάνει και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3
και 5γ του άρθρου αυτού.
7. Εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η
προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε
πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν
μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία οριστικής
ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς
και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων
ή παραίτησης από αυτά.
8. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης και προκαταβολής επιστρέφονται μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από
τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα
με την σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία
του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευση των εγγυητικών
επιστολών καλής εκτέλεσης και προκαταβολής απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου
συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα
προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
9. Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό.
10. Εγγύηση συμμετοχής μπορεί να ζητηθεί και στις προμήθειες με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης
(εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση).
11. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
12. Εφόσον από την προκήρυξη προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται να
καταθέσει χρηματική εγγύηση πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας ή διατήρησης. Η αξία, ο
χρόνος ισχύος και κάθε ειδικότερος όρος της εγγύησης καθορίζονται στη προκήρυξη.
Άρθρο33 Χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης υλικών
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει
η σύμβαση.
2. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚ, που πρέπει να αιτιολογείται, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης -
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παράδοσης των υλικών μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνεται μέχρι το
1Α αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη
του συμβατικού χρόνου.
Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης -παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30)
ημερολογιακές ημέρες μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚ, να παρατείνεται μέχρι το 1\2 αυτού. Εάν λήξει
ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται
έκπτωτος.
3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την ΔΔΟΥ που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την ΕΠΠ, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό,
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
4. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο προμηθευτής υποχρεούται να
υποβάλει στην ΕΠΠ αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκομίστηκε.
5. Με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚ, ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΑΔ ή της ΔΔΟΥ, ο
συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται
μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης
του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
Άρθρο34 Παραλαβή υλικών
1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την ΕΠΠ.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής
και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος
γίνεται με ένα ή περισσότερους από τους τρόπους που περιγράφονται εδώ:
(α) Με μακροσκοπική εξέταση.
(β) Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).
(γ) Με πρακτική δοκιμασία
(δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή
και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής, εφόσον ο
τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση.
3. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την ΕΠΠ
οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου. Όταν η
σύμβαση προβλέπει, εκτός από την μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους (όπως χημική εξέταση,
μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία) συντάσσεται από την ΕΠΠ, εκτός από το πρωτόκολλο
μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τα
αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από την
σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την ΕΠΠ και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την
σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την ΕΠΠ χωρίς να προηγηθεί σύνταξη
πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας.
4. Σε περίπτωση που η ΕΠΠ απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που
παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν το
υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 7, εφόσον κριθεί από το
αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚ μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού
που απορρίφθηκε από την ΕΠΠ, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής.
Ύστερα από την απόφαση αυτή η ΕΠΠ υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει
σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Εάν το υλικό απορρίπτεται
από την ΕΠΠ λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η ΕΠΠ δεν
προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους. Τα
παραπάνω δείγματα λαμβάνονται και αποστέλλονται προς έλεγχο, στην περίπτωση που με απόφαση του
Δ.Σ. της ΕΚ εγκρίθηκε η μακροσκοπική παραλαβή υλικού που απορρίφθηκε από την ΕΠΠ, λόγω
παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά το μακροσκοπικό έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή το οριστικό
πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) συντάσσεται μετά τα αποτελέσματα του ελέγχου των δειγμάτων.
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Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 7, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚ, ύστερα από γνωμοδότηση
ΕΠΠ, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή υλικού για το οποίο η ΕΠΠ εξέδωσε οριστικό πρωτόκολλο
απόρριψης, στο οποίο αναφέρει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, με έκπτωση.
5. Σε δευτεροβάθμια ΕΠΠ παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή
κρίθηκαν παραληπτέα παρά τις αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο ή τους
άλλους ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω
γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την ΔΔΟΥ. Η δευτεροβάθμια
ΕΠΠ προβαίνει, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό
πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει εκτός από τον
μακροσκοπικό έλεγχο και άλλους ελέγχους, η ΕΠΠ, εάν το υλικό κρίνεται απ` αυτήν παραληπτεο με βάση
τον μακροσκοπικό έλεγχο, λαμβάνει και αποστέλλει, προς διενέργεια των περαιτέρω ελέγχων, τα
προβλεπόμενα δείγματα και αντιδείγματα. Στην περίπτωση που το υλικό κρίνεται από την ΕΠΠ απορριπτέο
με βάση τον μακροσκοπικό έλεγχο, δεν προβαίνει σε δειγματοληψία και στους τυχόν περαιτέρω
προβλεπόμενους ελέγχους. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 7, εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο ότι οι
παρεκκλίσεις αυτές του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με
αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚ μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από
την ΕΠΠ, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση αυτή, η δευτεροβάθμια ΕΠΠ
υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον
προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της
σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας ΕΠΠ, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη
απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται
μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του Δ.Σ.
της ΕΚ και εκπίπτονται από το λαβείν του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης
της σύμβασης.
6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις ΕΠΠ, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.
7. Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική
παραλαβή τους από την ΕΚ.
Άρθρο35 Χρόνος παραλαβής υλικών
1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα
στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο.
2. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που
διενεργούνται από την ίδια την ΕΠΠ ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία
πραγματικής προσκόμισης του υλικού. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική
εξέταση και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στον φορέα, ο
συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού, χωρίς
να υπολογίζεται σε αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την
κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην ΕΠΠ. Εφόσον ο προμηθευτής δεν τηρήσει την
υποχρέωση της παραγράφου 3, του άρθρου 33, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την
ημερομηνία που η ΕΠΠ είναι σε θέση να προβεί στην διαδικασία παραλαβής.
3. Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
ΕΠΠ μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια,
με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων της ΕΚ και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚ,
με βάση μόνο το θεωρημένο από την ΔΔΟΥ που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων,
σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη της ΕΚ εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής
του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.
Άρθρο36 Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση - παράδοση
1. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 33, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση,
κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:
(α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του μέγιστου
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προβλεπόμενου από το άρθρο 33 χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
(β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από 1/4 μέχρι το 1/2 του μέγιστου
προβλεπόμενου από το άρθρο 33 χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης, των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα ημέρας,
θεωρείται ολόκληρη μέρα.
(γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1\2 ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των
εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί
της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα να
παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του εις βάρος του
προκηρυσσόμενου διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με
ποσοστό 10% επί της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο χρονικό
αυτό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο εις βάρος του διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού
ματαιώνονται, με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚ, ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.
4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚ, ύστερα από γνωμοδότηση ΕΠΠ, δεν λαμβάνεται
υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο
δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
5. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από
την επόμενη της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, μέχρι την προσκόμιση του
συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
6. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από το
λαβείν του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το
απαιτούμενο ποσό.
7. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη
της ένωσης.
Άρθρο37 Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚ ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΠΠ, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της με
άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την
απόφαση αυτή. Σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η
προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού
συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των 30 ημερών, ο
δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσμία 20 ημερών από την κοινοποίηση
της για την παραλαβή των απορριφθέντων υλικών. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση των 5
πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε
περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση
παράδοσης των υλικών και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων.
Επίσης, σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύχθηκε έκπτωτος και του χορηγήθηκε δικαίωμα
αντικατάστασης, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των νέων υλικών ή τη
λήξη της προθεσμίας για την παράδοση τους. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην
περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν τα υλικά, πέραν
του προστίμου, τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση του φορέα σύμφωνα με τα
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ισχύοντα.
2. Η επιστροφή των υλικών, που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται
να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε 20 ημέρες από την
ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί
ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν
από την εκπνοή της, με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚ με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5%
επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση
που τυχόν χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να
προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τα ισχύοντα.
3. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚ, ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΠΠ, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον
προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάσταση τους, με την προϋπόθεση ο
προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της
ποσότητας που απορρίφθηκε.
Άρθρο38 Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει την
σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο
όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚ, ύστερα από
εισήγηση της ΕΑΔ ή της ΔΔΟΥ.
2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από
κάθε δικαίωμα του που απορρέει απ` αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα
συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 33.
3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:
(α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη
της ΕΚ.
(β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η
δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού
που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού
γίνεται δεκτή.
5. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται,
με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚ, ύστερα από εισήγηση της ΔΔΟΥ, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
(α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά
περίπτωση.
(β) Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές
που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια
διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 29. Κάθε άμεση ή
έμμεση προκαλούμενη ζημία της ΕΚ ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του
εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν
πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο
υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου
οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
(γ) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των προμηθειών των φορέων
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995.
(δ) Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών, για τα οποία κηρύχθηκε
έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην
περίπτωση αυτή, έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 36.
(ε) Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση
προμηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο,
είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία
λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του
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ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο
υπερημερίας.
6. Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων
ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε
έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η
διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η
οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.
Άρθρο39 Τρόπος πληρωμής – Απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή προμηθευτή στο εσωτερικό και
εξωτερικό
1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή μπορεί να γίνει με ένα από τους παρακάτω
τρόπους:
(α) Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
(β) Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι
ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε με
πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του
μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την
οριστική παραλαβή των υλικών.
(γ) Με προθεσμιακό διακανονισμό για το 100% της συμβατικής αξίας ή για μέρος αυτής.
2. Στην προκήρυξη απαραίτητα καθορίζεται ο επιθυμητός τρόπος πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες.
3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις εφόσον προβλέπονται
από την σύμβαση.
4. Τα δικαιολογητικά για την πληρωμή δαπανών για προμήθειες, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση εργασιών
κατά κατηγορία, ανάλογα με το ύψος των δαπανών αυτών και την τηρούμενη διαδικασία έχουν ως
ακολούθως:
(α) Χωρίς διαγωνισμό μέχρι το οριζόμενο από τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις ποσό:
(αα) Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης, δηλαδή απόφαση του
αρμοδίου οργάνου για τη διενέργεια της προμήθειας.
(αβ) Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την έγκριση της συγκεκριμένης δαπάνης.
(αγ) Κατάσταση πληρωμής σε δύο αντίτυπα Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (ΧΕΠ) τουλάχιστον,
θεωρημένη από τον Προϊστάμενο της ΔΔΟΥ, στην οποία θα αναγράφονται: το ονοματεπώνυμο του
δικαιούχου, το συνολικό ποσό της δαπάνης, καθώς και το καθαρό πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο, με
ανάλυση των σχετικών κρατήσεων.
(αδ) Τιμολόγιο πώλησης που να αναφέρει την ένδειξη "εξοφλήθηκε" και δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο
παροχής υπηρεσιών θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ, εφόσον δεν απαλλάσσονται της θεώρησης από τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
(αε) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της ΕΠΠ. Για ποσά για τα οποία δεν
απαιτείται σύμβαση όπως προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 2362/1995
δύναται να προσκομίζεται βεβαίωση παραλαβής του προϊσταμένου της ΔΔΟΥ.
(αστ) Δελτίο εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη της ΕΚ υπογεγραμμένο και από τον αρμόδιο υπάλληλο ή
βεβαίωση καταχώρησης στο βιβλίο υλικών.
(αζ) Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης για τη σύσταση της ΕΠΠ.
(β) Με πρόχειρο διαγωνισμό:
Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά και τα ακόλουθα:
(βα) Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης για τη σύσταση της ΕΑΔ.
(ββ) Πρωτότυπες προσφορές.
(βγ) Πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών.
(βδ) Απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚ ή του εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου της ΕΚ περί εγκρίσεως του
πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών και ανακήρυξης του μειοδότη.
(βε) Επικυρωμένο αντίγραφο της ανακοίνωσης στο μειοδότη για την κατακύρωση ή ανάθεση του
διαγωνισμού.
(γ) Με τακτικό διαγωνισμό
Ι. Ανοικτός
Όλα τα αναφερόμενα στις δύο ανωτέρω κατηγορίες και τα ακόλουθα:
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(γα) Προκήρυξη του διαγωνισμού
(γβ) Εντολή Δημοσίευσης
(γγ) Τα φύλλα των Εφημερίδων όπου δημοσιεύθηκε η προκήρυξη.
(γδ) Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου αποστολής της περίληψης στην Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης όταν απαιτείται.
(γε) Αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, επαρκώς αιτιολογημένες, με τις οποίες εγκρίθηκαν τυχόν
παρεκκλίσεις, συντμήσεις ή παρατάσεις προθεσμιών για την πραγματοποίηση της προμήθειας ή την
εκτέλεση εργασιών.
(γστ) Ενστάσεις που τυχόν ασκήθηκαν μαζί με την απόφαση του αρμοδίου οργάνου που έκρινε την
αποδοχή ή απόρριψη τους.
(γζ) Επικυρωμένα αντίγραφα των εγγυήσεων, συμμετοχής, καλής εκτέλεσης της σύμβασης, προκαταβολής
και εφόσον προβλέπεται από τη προκήρυξη καλής λειτουργίας ή διατήρησης. Στην εγγυητική επιστολή της
προκαταβολής θα πρέπει επίσης να προβλέπεται ότι σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή μη παράδοσης του
υλικού η καταβολή τόκων καλύπτεται από το ποσό της προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
άρθρα 36 και 38.
(γη) Το πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και σε περίπτωση αυτοδίκαιης
παραλαβής αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35.
(γθ) Οι πρωτότυπες προσφορές της περ. ββ του άρθρου αυτού θα πρέπει να συνοδεύονται από τα
οριζόμενα στο άρθρο 11 δικαιολογητικά.
(γι) Το πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών της περ. βγ του άρθρου αυτού θα πρέπει να συνοδεύεται
από τις τεχνικές και οικονομικές προσφορές καθώς και τους πίνακες καταχώρησης τους.
II. Κλειστός
Όλα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τον ανοικτό διαγωνισμό και τα ακόλουθα:
(για) Αιτήσεις συμμετοχής.
(γιβ) Γνωμοδότηση της ΕΑΔ για την αξιολόγηση των αιτήσεων.
(γιγ) Απόφαση του αρμοδίου οργάνου με την επιλογή των προμηθευτών που καλούνται να υποβάλλουν
προσφορές και
(γιδ) Προσκλήσεις για την υποβολή προσφορών.
(δ) Με διαπραγμάτευση (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των
περιπτώσεων Ι - VII της παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/95 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 83 του Ν.
2362/95).
Ι. Μετά από διενέργεια άκαρπου διαγωνισμού
(δα) Όλα τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού.
(δβ) Απόφαση κρίσεως των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
(δγ) Εισήγηση της αρμόδιας ΕΑΔ για την απ` ευθείας ανάθεση.
(δδ) Προσφορά του προμηθευτή ή του αναδόχου και
(δε) Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την απ` ευθείας ανάθεση.
II. Χωρίς διαγωνισμό
(δστ) Τα δικαιολογητικά της περίπτωσης 4α.
(δζ) Προσφορά του προμηθευτή ή του αναδόχου για τις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών και
(δη) Απόφαση πλήρως αιτιολογημένη από το αρμόδιο όργανο για την προσφυγή στη διαδικασία της απ`
ευθείας ανάθεσης της προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών.
5. Η ΕΠΠ των υπό προμήθεια ειδών υποχρεούται να υποβάλλει στην ΔΔΟΥ το οριστικό πρωτόκολλο
παραλαβής εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη σύνταξη του.
Άρθρο40 Ανωτέρα βία
Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να
προσκομίσει στην ΕΚ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Άρθρο41 Αναστολή σύμβασης - Λύση σύμβασης
1. Η ΕΚ διατηρεί το δικαίωμα όπως ανά πάντα χρόνο αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της
σύμβασης μετά από έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου, όπου γνωστοποιούνται με σαφήνεια οι λόγοι που
καθιστούν αναγκαίο το μέτρο αυτό, καθώς και την πιθανολογούμενη διάρκεια της αναστολής. Ο ανάδοχος
απαλλάσσεται των συμβατικών υποχρεώσεων που έχουν ανασταλεί, μεριμνά δε για τον περιορισμό τυχόν
δαπανών αυτού ή της ΕΚ.
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2. Η ΕΚ διατηρεί επίσης το δικαίωμα όπως ανά πάντα χρόνο καταγγείλει την σύμβαση με τον ανάδοχο,
οπότε αυτός πέραν της αναλογικής αμοιβής του για το ήδη εκτελεσθέν έργο, δεν δικαιούται να λάβει
επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός αν το Δ.Σ. της ΕΚ αποφασίσει την καταβολή ευλόγου αποζημίωσης.
Η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως αν μεν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο σε περίπτωση θανάτου,
πτώχευσης ή καθ` οιονδήποτε τρόπο περιορισμού της δικαιοπρακτικής ικανότητας του, αν δε πρόκειται
για νομικό πρόσωπο σε περίπτωση λύσεως, πτώχευσης ή θέσης σε αναγκαστικής διαχείριση. Σε
περίπτωση ενώσεως ή κοινοπραξίας λειτουργεί η εις ολόκληρον και αλληλέγγυα ευθύνη των λοιπών
προσώπων στα οποία δεν συντρέχει λόγος λύσης της σύμβασης.
Άρθρο42 Εμπιστευτικότητα
Η ΕΚ δεσμεύεται όπως τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη, στοιχεία προσφοράς των συμμετεχόντων σε
διαγωνισμούς της, που αφορούν σε τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες τεχνογνωσίας ή δικαιώματα
πνευματικής βιομηχανίας υπό τον όρο ότι φέρουν την ένδειξη "Εμπιστευτικό Έγγραφο". Σε καμία
περίπτωση αυτό το καθήκον εμπιστευτικότητας δεν δεσμεύει την ΕΚ έναντι του Ελληνικού Κράτους και
των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η εμπιστευτικότητα αυτή αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση δίκης ή διαιτησίας.
Η ΔΔΟΥ τηρεί αρχείο κατά διαγωνισμούς μέχρι την οριστική εκτέλεση της αντίστοιχης σύμβασης.
Άρθρο43 Εφαρμοστέο δίκαιο και επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά που αναφύεται περί την ερμηνεία ή κατά την εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών της ΕΚ υπάγεται ανεξαρτήτως της έδρας του αντισυμβαλλομένου στην
αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. Εξαίρεση απ` αυτό τον βασικό κανόνα είναι
δυνατή μόνο στην περίπτωση διαιτησίας που επιβάλλεται από ειδικές περιπτώσεις, και ορίζεται στο
κείμενο της προκήρυξης.
Άρθρο44 Παροχή πληροφοριών - Αλληλογραφία
Η ΕΚ παρέχει εγγράφως στους διαγωνιζομένους κάθε απαραίτητη κατά την κρίση της πληροφορία ή
διευκρίνιση για την διεξαγωγή του διαγωνισμού, κοινοποιώντας την υποχρεωτικά και στους λοιπούς
συμμετέχοντες. Καμία άλλη πληροφορία, στοιχείο ή έγγραφο σε σχέση με τον διαγωνισμό δεν μπορεί να
δοθεί στους ενδιαφερόμενους από την ΕΚ ή οποιοδήποτε όργανο της και πάντως δεν δεσμεύει ή άλλως
πως υποχρεώνει αυτήν. Κάθε αίτημα, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, υποβολή προσφυγής, ενστάσεως
κλπ. από και προς την ΕΚ διατυπώνονται εγγράφως στην ελληνική γλώσσα και σε κάθε περίπτωση σε
μετάφραση στην ελληνική.
Άρθρο45 Γενική αρμοδιότητα ΔΔΟΥ
Η ΔΔΟΥ έχει το γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για την προετοιμασία, εισήγηση
προς το ΔΣ, διενέργεια διαγωνισμών και έλεγχο εκτέλεσης όλων των δημοσίων συμβάσεων της ΕΚ. Όλως
εξαιρετικώς το Δ.Σ. της ΕΚ μπορεί ν` αναθέσει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τις αρμοδιότητες αυτές σ`
άλλο όργανο της ΕΚ ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Προμήθειες αξίας μέχρι 350 Ευρώ, μπορούν να διενεργούνται κατά παρέκκλιση των όρων του παρόντος
Κανονισμού, από τα αναλόγως εξουσιοδοτημένα από το Δ.Σ. όργανα ή πρόσωπα της ΕΚ.
Άρθρο46 Μεταβατικές διατάξεις
Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών έργων ή υπηρεσιών, που έχουν ήδη υπογραφεί ή των οποίων
έχει ήδη δημοσιευθεί η προκήρυξη, ή βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης προσφορών εξακολουθούν
ισχύουσες οι διατάξεις του προηγούμενου Κανονισμού Προμηθειών της ΕΚ (υπ` αριθ. 10/419/14.3.2007
απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚ).
Άρθρο47
Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 46 από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού
καταργείται η υπ` αριθ. 10/419/14.3.2007 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚ.
Άρθρο48 Έναρξη ισχύος
Ο παρών Κανονισμός ισχύει από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

1084

(10) της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης - Μεταφορών και
Επικοινωνιών Α/36033/3237/2008 (Β 1349) «Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών
ΕΘΕΛ», το κείμενο των οποίων είχε ως εξής:
“Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
1. Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Προμηθειών υπάγονται οι προμήθειες, που
εκτελούνται από την "Ανώνυμη Συγκοινωνιακή Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων - Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.",
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2286/1995, όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Κατ` εξαίρεση:
α) Οι από τις παραπάνω προμήθειες, όσες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ/τος
59/2007 (ΦΕΚ 63 Α`) εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού, συμπληρωματικώς δε και
με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
β) Οι προμήθειες αγαθών οι οποίες δεν εντάσσονται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών
εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79 έως 85 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ
247/Α/1995) συμπληρωματικώς δε και με τις διατάξεις του παρόντος.
3. Για κάθε περίπτωση, που δεν αντιμετωπίζεται από τον παρόντα Κανονισμό έχουν εφαρμογή
οι διατάξεις του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α).

Άρθρο 2
Προκήρυξη διαγωνισμού
1. Οι όροι της διακήρυξης διαγωνισμού πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις.
2. Στις περιπτώσεις ανοικτού διαγωνισμού, η διακήρυξη, με την επιφύλαξη των τυχόν
οριζομένων σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α. Το είδος του διαγωνισμού.
β. Το είδος, την ποσότητα, τις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια υλικού με
επισήμανση, ιδίως, εάν η υποβολή προσφορών ζητείται για την αγορά,
μίσθωση,
χρηματοδοτική μίσθωση ή μακρά μίσθωση με δικαίωμα ή όχι αγοράς ή με συνδυασμό αυτών.
Επίσης, οποιαδήποτε δικαιώματα προαίρεσης για συμπληρωματικές αγορές και, εφόσον είναι
γνωστό, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, καθώς και
τον αριθμό των τυχόν παρατάσεων για την άσκηση τους. Εάν η ποσότητα των υλικών, η
προμήθεια των οποίων αποτελεί αντικείμενο του διαγωνισμού, υποδιαιρείται σε τμήματα, στη
διακήρυξη ορίζεται ποια είναι αυτά τα τμήματα και εάν παρέχεται δυνατότητα στους
διαγωνιζόμενους να υποβάλουν προσφορά για μέρος μόνο της ζητούμενης ποσότητας, καθώς
και εάν είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη. Στην
περίπτωση δυνατότητας υποβολής προσφοράς για τμήματα της ζητούμενης ποσότητας ή για
ορισμένα από τα ζητούμενα είδη, στη διακήρυξη πρέπει να καθορίζεται και η αντίστοιχη
προϋπολογισθείσα δαπάνη.
γ. Τον χρόνο, τον τόπο, και τον τρόπο παράδοσης των υλικών, ως και τον χρόνο παραλαβής
τους.
δ. Το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX),
την ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, καθώς και τον
αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας αυτής.
ε. Την ημερομηνία αποστολής προκήρυξης (περίληψης της διακήρυξης) στην Υπηρεσία
Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση, όπου τούτο απαιτείται, την
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ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων και στον ελληνικό
τύπο.
στ. Την προθεσμία, μέσα στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από την
αρμόδια Υπηρεσία, που διενεργεί τον διαγωνισμό, τα σχετικά έγγραφα, το ποσό που τυχόν
απαιτείται να καταβληθεί για την χορήγηση των εγγράφων αυτών, καθώς και τους όρους
πληρωμής αυτού.
ζ. Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, την ημερομηνία, την ώρα και τον
τόπο αποσφράγισης, καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται.
η. Το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής.
θ. Τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα, τον χρόνο υποβολής των εγγυήσεων, καθώς και άλλες
εξασφαλίσεις, εάν τυχόν ζητούνται.
ι. Την προϋπολογισθείσα δαπάνη, την πηγή χρηματοδότησης και τον τρόπο πληρωμής.
ια. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει, ότι πληρούνται τα ελάχιστα
αναγκαία όρια οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων, που η ενδιαφερόμενη Υπηρεσία
απαιτεί από τους προμηθευτές.
ιβ. Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών.
ιγ. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση της προμήθειας. Στην
περίπτωση που κριτήριο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
καθορίζονται και τα στοιχεία με βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγηση της προσφοράς.
ιδ. Την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών από την αρμόδια Υπηρεσία και τη
διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν.
ιε. Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών.
ιστ. Τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του τιμήματος μετά την κατακύρωση, εφόσον κρίνεται
ότι απαιτείται τέτοιος όρος.
ιζ. Τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται απόρριψη της
προσφοράς.
ιη. Τα κριτήρια επιλογής, σχετικά με την προσωπική κατάσταση των προμηθευτών, τα οποία
οδηγούν σε αποκλεισμό τους και τα απαιτούμενα στοιχεία βάσει των οποίων αποδεικνύεται,
ότι δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις που δικαιολογούν αποκλεισμό.
ιθ. Το σχέδιο της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον προμηθευτή.
3. Στις περιπτώσεις κλειστού διαγωνισμού:
Η διακήρυξη, με την επιφύλαξη των τυχόν οριζομένων σε άλλες διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α. Τα στοιχεία της παραπάνω παραγράφου 2 του άρθρου τούτου εκτός των εδαφίων στ, ιδ και
ιε.
β. Τον τύπο και το περιεχόμενο των αιτήσεων συμμετοχής, την προθεσμία για την υποβολή
τους στην αρμόδια Υπηρεσία και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να υποβληθούν.
γ. Την ημερομηνία μέχρι την οποία θα αποσταλούν από την ενδιαφερόμενη Υπηρεσία οι
προσκλήσεις
για
την
υποβολή
προσφορών.
δ. Τα όρια μεταξύ των οποίων θα κυμανθεί ο αριθμός των υποψηφίων που πρόκειται να
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά (εφόσον είναι απαραίτητο).
Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών, με την επιφύλαξη των τυχόν οριζομένων σε άλλες
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α. Την προθεσμία για την υποβολή των προσφορών και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να
αποσταλούν.
β. Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, τα πρόσωπα που μπορούν να
παρίστανται καθώς και την ημερομηνία, ώρα και τόπο αποσφράγισης.
γ. Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών.
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Με την πρόσκληση αποστέλλεται σε αυτούς, που επιλέχθηκαν για υποβολή προσφορών και η
σχετική διακήρυξη μαζί με όλα τα συμπληρωματικά της διακήρυξης έγγραφα και στοιχεία.
4. Πρόχειρος διαγωνισμός διενεργείται για τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας αγαθών, η κατ`
είδος ετήσια συνολική δαπάνη των οποίων, δεν υπερβαίνει το ποσό, που καθορίζεται με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 12 περ. γ του ν. 2286/1995.
Ο διαγωνισμός διενεργείται από τριμελή επιτροπή, με υποβολή έγγραφων προσφορών.
Δημοσίευση προκήρυξης (περίληψης διακήρυξης) στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται.

Άρθρο 3
Τεχνικές προδιαγραφές
1. Στη διακήρυξη και σύμβαση επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια
υλικού ή αναφέρεται συγκεκριμένο πρότυπο (ευρωπαϊκό ή αναγνωρισμένου οργανισμού) ή
προδιαγραφή (ενοποιημένη, άλλου φορέα).
2. Τεχνικές Προδιαγραφές είναι οι τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζουν τα ελάχιστα αναγκαία
χαρακτηριστικά του υλικού που απαιτούνται, προκειμένου αυτό
να προσδιορισθεί
αντικειμενικά με τρόπο που να ανταποκρίνεται στη χρήση, για την οποία προορίζεται από τον
φορέα.
Οι τεχνικές αυτές απαιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν, ιδίως, τα επίπεδα ποιότητας ή
απόδοσης, τα επίπεδα ασφάλειας, τις διαστάσεις καθώς και τις λοιπές απαιτήσεις που ισχύουν
για το υλικό ή το προϊόν όσον αφορά την ποιότητα, την ορολογία, τις δοκιμές και μεθόδους
δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση.
3. Οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένες και πλήρως κατανοητές
από όλους τους ενδιαφερομένους. Πρέπει να διατυπώνονται έτσι ώστε, να εξασφαλίζεται η
μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον διαγωνισμό και να μη δημιουργούνται
αδικαιολόγητα εμπόδια στον ανταγωνισμό.
4. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή όρων στις τεχνικές προδιαγραφές και στις διακηρύξεις που να
προσδιορίζουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης ή μεθόδους επεξεργασίας, οι
οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ορισμένες
επιχειρήσεις ή προϊόντα.
Ειδικότερα, οι τεχνικές προδιαγραφές απαγορεύεται να αναφέρονται σε εμπορικά σήματα,
διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης προέλευσης ή παραγωγής. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, εφόσον δεν είναι δυνατό να περιγραφεί ένα είδος με τεχνικές προδιαγραφές
σαφείς και πλήρως κατανοητές, η μνεία των ανωτέρω στοιχείων είναι επιτρεπτή, αλλά
υποχρεωτικά συνοδεύεται από τις λέξεις "ή ισοδύναμο".
5. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές πρέπει να συμμορφώνονται προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα,
εφόσον υπάρχουν.
6. Ορισμός προτύπων.
α) Ως πρότυπο θεωρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, που έχουν εγκριθεί από ένα
αναγνωρισμένο οργανισμό τυποποίησης για επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή.
β) Ως Ευρωπαϊκό πρότυπο θεωρείται το πρότυπο, που έχει εγκριθεί από ευρωπαϊκό
οργανισμό τυποποίησης, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Τυποποίησης Ηλεκτροτεχνικών Προϊόντων (CENELEC) ή Έγγραφο Εναρμόνισης (HD),
σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των εν λόγω οργανισμών.
7. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών ορίζονται, σύμφωνα με το παρόν
άρθρο, από την ΕΟΕΛ Α.Ε. Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, που ορίζονται με αυτόν
τον τρόπο είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται
απόρριψη της προσφοράς.
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8. Από το Υπουργείο Ανάπτυξης ελέγχονται, τροποποιούνται, όπου απαιτείται, και εγκρίνονται
όλες οι προδιαγραφές των υλικών, η προμήθεια των οποίων διενεργείται από το Υπουργείο
αυτό για λογαριασμό της ΕΘΕΛ Α.Ε. Οι τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται να έχουν εγκριθεί
πριν από την προκήρυξη του διαγωνισμού.
9. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της ΕΘΕΛ Α.Ε., με εξαίρεση τις περιπτώσεις της
προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να υπόκεινται σε έλεγχο, τροποποίηση και έγκριση είτε
κατά το στάδιο της ένταξης των Προμηθειών στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) είτε
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτού.
Στην περίπτωση που αποφασισθεί έλεγχος των τεχνικών προδιαγραφών μετά την ένταξη στο
Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.), η σχετική έγκριση αποτελεί προϋπόθεση για την
ολοκλήρωση των διαδικασιών της προμήθειας.
10. Στην περίπτωση των διαγωνισμών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, οι κατά τις παραγράφους 7 και 8 έλεγχοι, εγκρίσεις και τροποποιήσεις
ισχύουν και για τα στοιχεία αξιολόγησης των προσφορών, τις ομάδες στις οποίες αυτά
κατατάσσονται, καθώς και για τους συντελεστές βαρύτητας τόσο των ομάδων, όσο και των
στοιχείων τα οποία αποτελούν τις ομάδες.
Άρθρο 4
Κανόνες δημοσιότητας
1. Η ΕΘΕΛ ΑΕ. διενεργεί τους διαγωνισμούς, μετά την ένταξη των προμηθειών στο Ενιαίο
Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.), σύμφωνα με αυτό και γνωστοποιεί, το ταχύτερο δυνατό, με
σχετική ανακοίνωση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όλες τις
προμήθειες κατά κατηγορίες προϊόντων, που προτίθενται να διενεργήσει κατά τη διάρκεια των
επόμενων δώδεκα μηνών και των οποίων η συνολική προϋπολογιζόμενη αξία τους είναι ίση ή
μεγαλύτερη από ευρώ 750.000 χωρίς ΦΠΑ.
Η ανωτέρω γνωστοποίηση είναι υποχρεωτική, μόνο στις περιπτώσεις που ασκείται το
δικαίωμα μείωσης των προθεσμιών για την παραλαβή των προσφορών των παρ. 1.α. εδάφιο
πρώτο και 2.γ. εδάφιο πρώτο του άρθρου 10 του παρόντος.
2. Στις περιπτώσεις ανοικτού και κλειστού διαγωνισμού, η ΕΘΕΛ Α.Ε. μεριμνά για ευρεία
γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης και ειδικότερα:
α. Για την αποστολή προς δημοσίευση προκήρυξης (περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της
διακήρυξης) στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων) καθώς και για τη
δημοσίευση σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας.
β. Για την ανάρτηση της προκήρυξης σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον
διαγωνισμό.
γ. Για την αποστολή της διακήρυξης στα Επιμελητήρια και στον Ελληνικό Οργανισμό
Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.). Στην περίπτωση
κλειστού διαγωνισμού, αποστέλλεται η σχετική ανακοίνωση.
δ. Για τη διάθεση της διακήρυξης ή της σχετικής ανακοίνωσης, σε περίπτωση κλειστού
διαγωνισμού, στους ενδιαφερόμενους από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης.
ε. Για την αποστολή προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, εφόσον η προϋπολογισθείσα αξία, εκτός του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ),
είναι ίση ή μεγαλύτερη από τις τετρακόσιες δώδεκα
χιλιάδες (412.000) ευρώ.
Τα ποσά των κατωτάτων ορίων των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών επανεξετάζονται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά διετία και αναθεωρούνται εάν χρειασθεί σύμφωνα με τη
διαδικασία του άρθρου 69 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ.
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Η δημοσίευση της προκήρυξης στον ελληνικό τύπο δεν γίνεται πριν από την ημερομηνία
αποστολής της στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία
πρέπει να αναφέρει και την ημερομηνία αυτή και δεν μπορεί να περιέχει πληροφορίες
διάφορες από τις δημοσιευμένες στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Τα παραπάνω ισχύουν και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται δημοσίευση ανακοίνωσης,
σχετικά με διαγωνισμό που έχει προκηρυχθεί.
3. Η ΕΘΕΛ Α.Ε., μετά την υπογραφή μιας σύμβασης, αποστέλλει στην Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εντός σαράντα οκτώ (48) ημερών σχετική ανακοίνωση,
εφόσον για τη σύμβαση αυτή έχει προηγηθεί δημοσίευση σχετικής προκήρυξης στην Ε.Ε. Είναι
δυνατόν, όμως, να μην δημοσιευθούν ορισμένες πληροφορίες σχετικές με τη σύμβαση, όταν η
ανακοίνωση τους ενδέχεται να εμποδίσει την εφαρμογή νόμων, να είναι αντίθετη προς το
δημόσιο συμφέρον, να βλάψει θεμιτά εμπορικά συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών
επιχειρήσεων ή τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών.
4. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον ελληνικό τύπο βαρύνουν την ΕΘΕΛ Α.Ε., στη
δε Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την Ευρωπαϊκή Ένωση.
5. Οι παραπάνω ανακοινώσεις περιλαμβάνουν τα στοιχεία των υποδειγμάτων του
Παραρτήματος του παρόντος.
Άρθρο 5
Γλώσσα
Τα έγγραφα, που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε αυτούς,
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 5α
Στάδια διαδικασίας, χρόνος και τρόπος υποβολής στοιχείων
Η υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό και μέχρι τη
σύναψη της σύμβασης γίνεται σε στάδια, σε χρόνο και με τρόπο, όπως αυτά ορίζονται στις
οικείες διατάξεις του παρόντος, οι οποίες συνοπτικά
παρατίθενται, ως κατωτέρω:
Α. ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
1. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν μαζί με την αίτηση συμμετοχής
α. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 2 εδ. α.
β.
Τα
δικαιολογητικά
του
άρθρου
8
παρ.
2
περ.
β
και
γ.
γ. Δήλωση χώρας καταγωγής του προσφερόμενου είδους του άρθρου 18 παρ. 1.
2. Οι προσφέροντες υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, στον κυρίως φάκελο, κατά την
διαδικασία των άρθρων 11 και 12 του παρόντος και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις:
α. Τα παρακάτω δικαιολογητικά:
i. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατ` άρθρο 6 παρ. 1 περ. α, σε συνδυασμό με το
άρθρο 8 παρ. 4 εδ. α.
ii. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β, σε συνδυασμό με το άρθ. 8 παρ. 4 εδ. α.
iii. Τα παραστατικά εκπροσώπησης, κατ` άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ.
iv. Τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 παρ. 2 περ. δ, ε και ζ.
v. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής του δείγματος, εφόσον απαιτείται, κατ` άρθρο 8 παρ. 2.
περ.
στ,
σε
συνδυασμό
με
το
άρθρο
11
παρ.
3
και
4.
vi. Οποιοδήποτε στοιχείο τυχόν απαιτείται από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και
ορίζεται από τη διακήρυξη, κατ` άρθρο 2 παρ. 3.
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β. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η τεχνική προσφορά, τα
δικαιολογητικά του άρθρου 9 του παρόντος, εφόσον ζητούνται από τη διακήρυξη και δηλώσεις
του άρθρου 18 παρ. 2 ή 3, κατά περίπτωση.
γ. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά.
3. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών με βάση το άρθρο 20 του παρόντος, ο προσφέρων,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, υποβάλλει, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 6 παρ. 2 εδ. α:
Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 ή 3, κατά περίπτωση, σε συνδυασμό με
το άρθρο 8 παρ. 4 εδ. β.
Β. ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
1. Οι προσφέροντες υποβάλλουν με τη προσφορά στον κυρίως φάκελο, κατά την διαδικασία
των άρθρων 11 και 12 του παρόντος και σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις:
α. Τα παρακάτω δικαιολογητικά:
i. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατ` άρθρο 6 παρ. 1 περ. α.
ii. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β.
iii. Τα παραστατικά εκπροσώπησης, κατ` άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ.
iv. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής του δείγματος, εφόσον απαιτείται, κατ` άρθρο 8 παρ. 2
περ. στ, σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 3 και 4.
v. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8α παρ. 3, εφόσον από τη διακήρυξη απαιτούνται
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του ίδιου άρθρου, για τον προσφέροντα ή/και για
τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος, κατά περίπτωση.
vi. Δήλωση χώρας καταγωγής του προσφερόμενου είδους, κατ` άρθ. 18 παρ. 1.
vii. Οποιοδήποτε στοιχείο τυχόν απαιτείται από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και
ορίζεται από τη διακήρυξη, κατ` άρθρο 2 παρ. 2.
β. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η τεχνική προσφορά, τα
δικαιολογητικά του άρθρου 9 του παρόντος, εφόσον ζητούνται από τη διακήρυξη και δηλώσεις
του άρθρου 18 παρ. 2 ή 3, κατά περίπτωση.
γ. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά
2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών με βάση το άρθρο 20 του παρόντος, ο προσφέρων,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, υποβάλλει, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 6 παρ. 2 εδ. α, τα εξής:
i. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 ή 3, κατά περίπτωση.
ii. Όποια από τα δικαιολογητικά του άρθρου 8α παρ. 1 και 2, κατά περίπτωση, ζητούνται από
τη διακήρυξη.
Άρθρο 6
Κριτήρια επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής και κατακύρωσης.
1. Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την
προσφορά τους, τα εξής:
α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το άρθρο 25 του παρόντος.
β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75), όπως εκάστοτε ισχύει,
με θεώρηση γνησίου υπογραφής από αρμόδια Δημόσια Αρχή, στην
οποία:
i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο
συμμετέχουν.
ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους,
- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα
στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου,
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- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του
παρόντος άρθρου καταστάσεις,
- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης
(3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου,
- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ.
α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του
παρόντος,
- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου κατάσταση.
iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του παρόντος.
γ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο τους,
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του παρόντος, ο προσφέρων στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ΄ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή
σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α` 290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής
έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία
που
προβλέπεται
στο
άρθρο
19
παρ.
6
του
παρόντος:
α. Οι Ελληνες πολίτες:
1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία
υποβολής των δικαιολογητικών, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του
π.δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου,
πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν
τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει, ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή
τους σ` αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.
β. Οι αλλοδαποί:
1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την
ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της
περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας

1091

εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις
της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες
επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν
να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του
παρόντος, αντίστοιχα.
2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου,
πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών της παρ. 2, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή
ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α` 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές,
στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες
εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα
ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο
από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
4) Για τις ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρείες τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης
της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή
εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε.,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ιΑ` και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από
το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανώνυμης εταιρείας, που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.
Για τις ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε.
και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου
της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.
δ. Οι Συνεταιρισμοί:
1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία
υποβολής των δικαιολογητικών, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του
Συμβουλίου, δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα
αδικήματα της
περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου,
εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2
του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της
περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε ένα προμηθευτή που συμμετέχει
στην Ένωση.
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3. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν
αυτά ως εξής:
- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των
προβλεπομένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος, από ένορκη
βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν
προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία
είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής.
- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των προβλεπομένων
ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος, από υπεύθυνη δήλωση του
προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της
χώρας εγκατάστασης.
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση, θα δηλώνεται, ότι στην
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο
συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
4. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος
συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.
5. Η απαρίθμηση των δικαιολογητικών τα οποία μπορούν να ζητηθούν, σύμφωνα με το παρόν
άρθρο είναι περιοριστική.
Άρθρο 7
Προσφορά ενώσεων προμηθευτών
1. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά,
είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης
προμηθευτών.
2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
3. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος
της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης
της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και
τους ίδιους όρους.
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν
αντικατάσταση.
Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΘΕ.Λ.
Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Άρθρο 8
Κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των αιτήσεων προμηθευτών για συμμετοχή τους σε
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κλειστούς διαγωνισμούς.
1. Στους κλειστούς διαγωνισμούς, για την επιλογή των προμηθευτών, που θα κληθούν να
υποβάλουν προσφορές, προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα τους, η επαγγελματική
αξιοπιστία τους, η χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση τους γενικότερα καθώς και οι
τεχνικές δυνατότητες τους, λαμβάνονται υπόψη:
α.
Οι
τυχόν
νομικοί
περιορισμοί
λειτουργίας
της
επιχείρησης.
β. Εάν έχει επιβληθεί στον προμηθευτή η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με
αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του παρόντος.
Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται
υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς,
μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.
γ. Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια της επιχείρησης.
δ. Ο τεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση, εφόσον συντρέχουν
αντικειμενικοί λόγοι που δικαιολογούν την λήψη υπόψη του στοιχείου αυτού και στην έκταση
που απαιτείται, ενόψει της φύσης των προϊόντων τα οποία αποτελούν αντικείμενο του
συγκεκριμένου διαγωνισμού.
ε. Η παραγωγική - εμπορική δυνατότητα της επιχείρησης
2. Προκειμένου να διαπιστωθούν τα αναφερόμενα στην παρ. 1 στοιχεία, στην πρόσκληση για
την εκδήλωση ενδιαφέροντος καθορίζεται από την Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε., ότι υποβάλλονται από τον
συμμετέχοντα με την αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, τα ακόλουθα δικαιολογητικά, με
την επιφύλαξη της παρ. 5 του παρόντος άρθρου:
α. Υπεύθυνη δήλωση των συμμετεχόντων σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα
δηλώνονται τα στοιχεία των περ. α και β της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος
άρθρου.
β. (i) Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης ή
ii)
αντίγραφο
ή
απόσπασμα
του
ισολογισμού
της
επιχείρησης
ή
iii) υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης,
καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια υλικό, κατά τις
τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση
λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με το υπό προμήθεια υλικό, κατά
χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει
τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το
διάστημα αυτό.
γ. Κατάλογο, στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων
χρόνων, με μνεία, για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον
ιδιωτικό τομέα, της ημερομηνίας παράδοσης και του ποσού. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται,
εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί
από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα
παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν
παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του
προμηθευτή.
δ. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέτρων που λαμβάνει ο
προμηθευτής για την εξασφάλιση της ποιότητας.
ε. Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης, που θα ασχοληθεί κατά την
παραγωγή του προς προμήθεια υλικού, κατά ειδικότητα, ανεξάρτητα από τη συμβατική σχέση
τους με την επιχείρηση, ιδίως δε των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας.
στ. Δείγμα των προσφερομένων υλικών, περιγραφή ή φωτογραφίες αυτών, όπου απαιτείται
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από την διακήρυξη.
ζ. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες
Υπηρεσίες, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των υλικών,
επαληθευόμενη με παραπομπές σε ορισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα των προϊόντων, όταν
απαιτούνται από την Υπηρεσία κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος.
Τα δικαιολογητικά και στοιχεία των ανωτέρω περιπτώσεων δ, ε, στ και ζ προσκομίζονται, κατ`
εξαίρεση, μαζί με την προσφορά.
3. Η ΕΘΕΛ Α.Ε. πρέπει να σέβεται πλήρως την εμπιστευτική φύση κάθε πληροφορίας που
παρέχεται από τους προμηθευτές.
4. Όσοι από αυτούς που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις επιλεγούν να υποβάλουν
προσφορά, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε., ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με τη
προσφορά τα απαιτούμενα από την παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά το άρθρο 20 του παρόντος, ο συμμετέχων στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή,
σύμφωνα με τον ν. 2672/1998, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα
προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος έγγραφα και δικαιολογητικά.
Τα ανωτέρω αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο
19 παρ. 6 του παρόντος.
5. Στην περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής από προμηθευτή, που δεν είναι ο
ίδιος κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, προσκομίζονται από τον προμηθευτή μαζί με την
προσφορά του, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου, τα δικαιολογητικά των περ. δ, ε και ζ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, που αφορούν
μόνο τον ανωτέρω κατασκευαστή.
6. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου συνιστά
λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό.
Άρθρο 8α
1. Στους ανοιχτούς διαγωνισμούς στη διακήρυξη μπορεί να προβλέπεται, ότι για την
συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται ο προσφέρων, να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις
σχετικά με τη φερεγγυότητα, την επαγγελματική δραστηριότητα, την χρηματοπιστωτική και
οικονομική του κατάσταση καθώς και τις τεχνικές δυνατότητες του.
Στην περίπτωση αυτή, με την διακήρυξη καθορίζονται οι αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις
οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων και τα όρια τους, καθώς και ποια από τα
δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 8 πρέπει να υποβληθούν από τον προσφέροντα κατά το
στάδιο της κατακύρωσης, για να αποδειχθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές.
Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών και τεχνικών
προϋποθέσεων και τα όρια τους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
2. Στην περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά από προμηθευτή που δεν είναι ο ίδιος
κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, προσκομίζονται από τον προμηθευτή μαζί με την
προσφορά του, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 παρ. 2 του
παρόντος, τα δικαιολογητικά των περ. δ, ε και ζ του άρθρου 8 παρ. 2 του παρόντος που
αφορούν μόνο τον ανωτέρω κατασκευαστή και εφόσον ζητούνται από τη διακήρυξη.
3. Ο προσφέρων μαζί με την προσφορά υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8
του ν. 1599/1986 για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση όσων εκ των ως άνω
δικαιολογητικών απαιτούνται από τη διακήρυξη κατά το στάδιο της
κατακύρωσης.
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Άρθρο 9
1. Η ΕΘΕΛ Α.Ε. μπορεί να απαιτήσει από τους προμηθευτές, να προσκομίσουν πιστοποιητικά
τα οποία εκδίδουν ανεξάρτητοι Οργανισμοί και τα οποία θα βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους
του προμηθευτή ορισμένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας. Στην περίπτωση αυτή θα
γίνεται παραπομπή σε συστήματα εξασφάλισης της ποιότητας, τα οποία βασίζονται στην
σχετική σειρά Ευρωπαϊκών προτύπων για πιστοποίηση. Η ΕΘΕΛ Α.Ε. αναγνωρίζει τα ισοδύναμα
πιστοποιητικά από Οργανισμούς που εδρεύουν σε άλλα κράτη Μέλη.
2. Στην περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα
ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης που έχουν
εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης προϊόντων διαπιστευμένο, προς τούτο, από το Εθνικό
Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής
Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation. EA) και, μάλιστα,
μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
Άρθρο 9α
Πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών
Για την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται σύμφωνα με τα
άρθρα 6, 8, 8α, 9 και 18 παρ. 2 και 3 του παρόντος, γνωμοδοτούν τα αρμόδια προς τούτο
συλλογικά όργανα, που συγκροτούνται για τους διαγωνισμούς, από το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. ή από άλλα εξουσιοδοτημένα από το Δ.Σ. Όργανα της εταιρείας, σύμφωνα με
το άρθρο 38 του παρόντος.
Άρθρο 10
Προθεσμίες διαγωνισμών
1. Στους ανοικτούς διαγωνισμούς:
α. Η προθεσμία για την διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού δεν πρέπει να είναι μικρότερη
των πενήντα δύο (52) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία
Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης (της περίληψης της διακήρυξης) στο Τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων και στον ελληνικό τύπο, όταν δεν απαιτείται δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
4 παρ. 2 του παρόντος. Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η
τελευταία.
Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών επιτρέπεται να συντμηθεί σε
δέκα πέντε (15) το λιγότερο ημέρες με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
β. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον
προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα
σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.
Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες.
γ. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές
πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της
εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του παρόντος,
αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε
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κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω
συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης
δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του παρόντος.
δ. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα ή
οι συμπληρωματικές πληροφορίες δεν είναι δυνατόν λόγω του όγκου τους, να αποσταλούν
μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στα εδάφια β` και γ` ή όταν οι προσφορές δεν μπορούν
να γίνουν παρά μόνο μετά από επιτόπια επίσκεψη ή μετά από επιτόπια εξέταση των σχετικών
με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό εγγράφων, τότε οι προθεσμίες του εδαφίου α`
παρατείνονται ανάλογα.
ε. Η προκήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία της
παραγράφου Β του Παραρτήματος του παρόντος Κανονισμού Προμηθειών.
2. Στους κλειστούς διαγωνισμούς:
α. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής σε κλειστό διαγωνισμό δεν πρέπει
να είναι μικρότερη των τριάντα επτά (37) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της
προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση
ή των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της στο Τεύχος Διακηρύξεων
Δημοσίων Συμβάσεων και στον ελληνικό τύπο, όταν δεν απαιτείται δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του
παρόντος. Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν τις προθεσμίες αυτές
ανεφάρμοστες, τότε μπορεί να περιορισθούν με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας
Υπηρεσίας,
μέχρι
δεκαπέντε
(15)
και
δέκα
(10)
ημέρες,
αντίστοιχα.
Για τον καθορισμό των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες της αποστολής
προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή της
δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων και στον ελληνικό τύπο και της
τελευταίας ημερομηνίας για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.
β. Στους προμηθευτές που έχουν επιλεγεί για την υποβολή προσφοράς, αποστέλλεται
ταυτόχρονα έγγραφη πρόσκληση η οποία περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 2 παρ.
4 του παρόντος. Η πρόσκληση συνοδεύεται από τη
διακήρυξη του διαγωνισμού.
γ. Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών δεν πρέπει να είναι μικρότερη των σαράντα
(40) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης, στην περίπτωση που
η προϋπολογιζόμενη αξία της προμήθειας εκτός ΦΠΑ, είναι ίση ή μεγαλύτερη των ορίων της
περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 ή των είκοσι (20) ημερών από την αυτή ημερομηνία στις λοιπές
περιπτώσεις. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν τις προθεσμίες αυτές
ανεφάρμοστες τότε μπορεί να περιορισθούν με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας
Υπηρεσίας, μέχρι δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης.
Για τον καθορισμό των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της
αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης και της τελευταίας ημερομηνίας για την υποβολή της
προσφοράς.
δ. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές
πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της
εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του παρόντος,
αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε
κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω
συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης
δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του παρόντος. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία
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αυτή συντέμνεται σε τέσσερις (4) ημέρες.
ε. Η προκήρυξη του κλειστού διαγωνισμού περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία της
παραγράφου Β του Παραρτήματος του παρόντος Κανονισμού.
3. Στις περιπτώσεις, όπου η ΕΘΕΛ Α.Ε. έχει δημοσιεύσει προκαταρκτική προκήρυξη, σύμφωνα
με το άρθρο 4 παρ. 1 του παρόντος, η ελάχιστη προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών
της παρ. 1 περ. α εδ. πρώτο και της παρ. 2 περ. γ εδ. πρώτο του παρόντος άρθρου μπορεί κατά
γενικό κανόνα να περιορίζεται σε τριάντα έξι (36) ημέρες, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση
μικρότερη των είκοσι δύο (22) ημερών.
Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού,
προκειμένου για ανοικτή διαδικασία και από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης
υποβολής προσφορών, προκειμένου για κλειστή διαδικασία.
Η βραχύτερη προθεσμία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο μπορεί να τάσσεται, υπό την
προϋπόθεση ότι η προκαταρκτική προκήρυξη έχει περιλάβει όλες τις πληροφορίες, οι οποίες
απαιτούνται από την προκήρυξη του διαγωνισμού που περιλαμβάνεται στην παρ. Α του
Παραρτήματος του παρόντος, εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες κατά τη
δημοσίευση της προκήρυξης και η προκαταρκτική προκήρυξη έχει αποσταλεί προς δημοσίευση
μεταξύ ενός ελάχιστου διαστήματος πενήντα δύο (52) ημερών έως ενός μέγιστου διαστήματος
δώδεκα (12) μηνών πριν από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού.
4. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι προσφορές δύνανται να γίνουν μόνο κατόπιν επιτόπιας
επισκέψεως ή μετά από επιτόπια εξέταση των σχετικών με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό
εγγράφων, τότε η προθεσμία των σαράντα (40) ημερών που ορίζεται στην παράγραφο 2 περ. γ
του
παρόντος
άρθρου
μπορεί
να
παρατείνεται
ανάλογα.
5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΘΕΛ Α.Ε. ή του εξουσιοδοτημένου από το
Δ.Σ. Οργάνου, μπορεί να μετατίθεται η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή της
διενέργειας διαγωνισμού με ή χωρίς τροποποιήσεις των όρων της πρόσκλησης ή της
διακήρυξης. Όταν η μετάθεση γίνεται χωρίς τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης ή της
διακήρυξης, το χρονικό διάστημα της μετάθεσης ορίζεται με την παραπάνω απόφαση. Όταν η
μετάθεση γίνεται με τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης, πρέπει από την
ημερομηνία αποστολής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων και δημοσίευσης στον
ελληνικό τύπο της σχετικής ανακοίνωσης, μέχρι την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής ή διενέργειας του διαγωνισμού, να μεσολαβήσει χρονικό διάστημα όχι μικρότερο
του ορισθέντος από την αρχική πρόσκληση ή διακήρυξη, εκτός αν από την απόφαση
μετάθεσης προβλέπεται η σύντμηση του χρόνου αυτού τηρουμένων των προθεσμιών που
ορίζονται
στις
προηγούμενες
παραγράφους.
Στις περιπτώσεις αυτές, όσον αφορά την δημοσιότητα, ακολουθείται η ίδια διαδικασία που
προβλέπεται
από
το
άρθρο
4
του
παρόντος.
5. Κατά το χρονικό διάστημα από 5 έως 20 Αυγούστου δεν προκηρύσσονται και δεν
διενεργούνται διαγωνισμοί. Επίσης, κατά το ίδιο διάστημα, δεν ορίζεται ημερομηνία
παραλαβής
και
αποσφράγισης
προσφορών.
Άρθρο
:11
Άρθρο
11
Χρόνος
και
τρόπος
υποβολής
προσφορών
1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες
προσφορές μέσα στην προθεσμία, που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση.
2. Οι προσφορές, μετά την αποσφράγιση τους, παραλαμβάνονται από την αρμόδια Υπηρεσία
που
διενεργεί
τον
διαγωνισμό.
3. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται, ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να
κατατεθούν και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην
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Υπηρεσία Προμηθειών της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε., η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την
προσφορά.
4. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία Προμηθειών με οποιοδήποτε τρόπο
και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα
περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού.
Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του,
σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι τούτο θα περιέλθει
στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς
με τα τεχνικά στοιχεία.
5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν
τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος
άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη.
6. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την
διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα
αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της
προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να
αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.
Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, τυχόν υποβληθείσα προσφορά από προμηθευτή που
δεν προσκλήθηκε προς τούτο, επιστρέφεται από την Υπηρεσία χωρίς να αποσφραγιστεί.
Επίσης, επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται, ή
περιέρχονται
στην
Υπηρεσία,
με
οποιοδήποτε
τρόπο,
εκπρόθεσμα.
7. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη "Προσφορά".
β. Ο πλήρης τίτλος της ΕΘΕΛ Α.Ε. που διενεργεί την προμήθεια,
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης,
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.
8. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, το αρμόδιο όργανο, ακόμη κι αν το ίδιο είναι
αρμόδιο και για την αξιολόγηση τους, δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει την συμμόρφωση των
διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους ως προς τους
όρους της διακήρυξης.
Άρθρο 12
Προσφορές
1. Οι προσφορές υποβάλλονται, σε δύο αντίγραφα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος
φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 του παρόντος. Μέσα στο φάκελο
προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς
στοιχεία,
ως
εξής:
α) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη μόνο τιμή, στον
κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό
δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "Τεχνική Προσφορά". Τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "Οικονομική
Προσφορά".
β) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από
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οικονομική άποψη προσφορά, στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα
απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά
στοιχεία της προσφοράς, όπως κατατάσσονται στις ομάδες που αναφέρονται στο άρθρο 20
του παρόντος, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με
την ένδειξη "Τεχνική Προσφορά". Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί
ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης, μέσα στον κυρίως φάκελο με
την ένδειξη "Οικονομική Προσφορά".
2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "Παράρτημα Προσφοράς" και τις λοιπές
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής
και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν
διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ` αυτή διορθώσεις που
την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
5. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2
περ. α κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση,
θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή
πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να
αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της
διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Στους διαγωνισμούς, οι οποίοι
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, οι ρυθμίσεις της παρούσης
παραγράφου δεν θίγουν τις ειδικές διατάξεις του ν. 2854/2000. Μετά την κατάθεση της
προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν
διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του
οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω,
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε
σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
Άρθρο 13
Χρόνος ισχύος προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην
διακήρυξη ή την πρόσκληση. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των
προσφορών τους, σύμφωνα με την παρ. 3 και αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους
ισχύουν και τους δεσμεύουν
και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ` ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το
προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου
παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά
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ματαιώνονται, εκτός εάν η Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση
του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό
μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την
πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους.
Άρθρο 14
Αντιπροσφορές
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

τους

Άρθρο 15
Διοικητικές προσφυγές
1. Κατά:
α) της διακήρυξης του διαγωνισμού,
β) της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και
γ) της διενέργειας του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους
νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή).
Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή
λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία
προσκομίζει ο προσφερων προς τον οποίο πρόκειται, να γίνει η κατακύρωση, σύμφωνα με τα
άρθρα 6, 8 και 8α της παρούσας.
2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του
διαγωνισμού όργανο του φορέα, ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού:
1) Στον ανοικτό διαγωνισμό, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της
διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον
καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και
της υποβολής των προσφορών.
2) Στον κλειστό διαγωνισμό, μόνο από εκείνους που επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά,
μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία αποστολής σε αυτούς της
διακήρυξης, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον
καθορισμό της προθεσμίας αυτής, συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες αποστολής της
διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού.
Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. που
διενεργεί τον διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το
αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.
β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής, που αφορούν την συμμετοχή
οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη
διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του
ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο
ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Στον κλειστό διαγωνισμό δικαίωμα ένστασης
στην περίπτωση αυτή έχουν μόνον όσοι επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά. Η ένσταση
αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η
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σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή
σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2)
ημερών από της υποβολής της.
γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού (ανοικτού ή κλειστού) έως και την κατακυρωτική
απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος
προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Στον
κλειστό διαγωνισμό, δικαίωμα ένστασης στην περίπτωση αυτή έχουν μόνον όσοι επιλέχθηκαν
να υποβάλουν προσφορά. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών
από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το
αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική
απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας
υποβολής ενστάσεων.
δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη
νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του παρόντος π.δ/τος,
μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος
προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω
δικαιολογητικών.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον
μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό
συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους
προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.
4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης,
μετά την κοινοποίηση του σώματος της σε αυτούς, από την ΕΘΕΛ Α.Ε., με φροντίδα τους.
5. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις
δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του παρόντος Κανονισμού να υποβάλει
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30)
ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα
αρχή.
Επί της προσφυγής, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΘΕΛ Α.Ε., ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.
6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2,
προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό
(0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν
μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.)
3741 ("παράβολα από κάθε αιτία"). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζονται το ποσοστό του παράβολου και το
ύψος των ανωτέρω ποσών. [Η παρ. 6 προστέθηκε με το άρθρο 35 του ν. 3377/2005 (Α` 202)].

Άρθρο 16
Προσφερόμενη τιμή
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1. Με την προσφορά, η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως
καθορίζεται στη διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και
κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη.
2. Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ευρώ ή σε συνάλλαγμα κατά τα καθοριζόμενα κάθε φορά
στη διακήρυξη. Εφόσον από τη διακήρυξη προβλέπεται δυνατότητα προσφορών σε
συνάλλαγμα, τότε η προσφερόμενη τιμή εκφράζεται στο νόμισμα που επιθυμεί ο
προμηθευτής. Η ΕΘΕΛ Α.Ε. δεν υποχρεούται να προβεί στην πληρωμή με το νόμισμα της
προσφοράς, αλλά με το νόμισμα στο οποίο πραγματοποιούνται οι πληρωμές από την Τράπεζα
της Ελλάδος, προς την χώρα καταγωγής του υλικού.
3. Για την σύγκριση των προσφορών, οι τιμές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε ευρώ με βάση
την ισχύουσα τιμή FIXING του Επίσημου Δελτίου Συναλλαγμάτων έναντι ευρώ (Ελεύθερη
σύγκριση FIXING της Διατραπεζικής Αγοράς) κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
4. Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα
συναλλάγματος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΘΕΛ Α.Ε., ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.

Άρθρο 17
Αναπροσαρμογή τιμών
1. Οταν από την διακήρυξη προβλέπεται χρόνος παράδοσης των υλικών μεγαλύτερος των
δώδεκα (12) μηνών, τότε μπορεί να ορίζεται στην διακήρυξη όρος περί αναπροσαρμογής της
τιμής. Στην περίπτωση αυτή πρέπει υποχρεωτικά να καθορίζεται στη διακήρυξη ο τύπος, ο
τρόπος και οι προϋποθέσεις της αναπροσαρμογής. Μεταξύ αυτών που θα λαμβάνονται υπόψη
για την αναπροσαρμογή των τιμών είναι και τα εξής:
α) Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρμογής είναι η ημερομηνία υποβολής των προσφορών που
καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση και υπολογίζεται μέχρι και την ημερομηνία
παράδοσης των υλικών.
β) Σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων, η τιμή αναπροσαρμόζεται για τις ποσότητες που
σύμφωνα με τη διακήρυξη προβλέπεται να παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα (12)
μηνών.
γ) Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του προμηθευτή, ο χρόνος του
εκπροθέσμου δεν υπολογίζεται για την αναπροσαρμογή.
δ) Τυχόν προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται από την προς αναπροσαρμογή συμβατική
αξία.
2. Για την πληρωμή του επί πλέον ποσού που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή, δεν
απαιτείται σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης.
3. Όταν από την διακήρυξη προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών, προσφορά με τιμές σταθερές
απορρίπτεται.

Άρθρο 18
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Καταγωγή των προσφερομένων υλικών και δήλωση της επιχείρησης κατασκευής του τελικού
προϊόντος
1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται, ανάλογα, με τη μορφή του διαγωνισμού, να δηλώνουν στις
αιτήσεις συμμετοχής ή στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που
προσφέρουν.
2. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην
προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο
προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασης της.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους
επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην
οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης της. Επίσης,
στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωση τους προς την Ε.ΘΕ.Λ.
Α.Ε., ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η
οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο
νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της
συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου
έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Εάν διαπιστωθεί από την Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που
δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά
απορρίπτεται. Στην περίπτωση αυτή στον προσφέροντα επιβάλλεται με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της
Επιτροπής Πολιτικής και
Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή
εξηγήσεων, και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό,
ποινή προσωρινού αποκλεισμού τριών (3) μηνών έως και τριών (3) ετών ή οριστικού
αποκλεισμού από το σύνολο των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ν. 2286/1995. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην
επιχειρηματική μονάδα που δηλώνεται για την κατασκευή του τελικού προϊόντος έχει
επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ν. 2286/1995, η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
5. Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ` αρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της
επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η
κατακύρωση. Κατ` εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω
αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για
οποιονδήποτε λόγο ενώ, μετά την σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω
αλλαγή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται
απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου της ΕΘΕΛ Α.Ε., μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού
οργάνου.

Άρθρο 19
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών

1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της
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διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη
σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση.
Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία Προμηθειών της
Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω
διαδικασία:
α) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη μόνο τιμή,
αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς
(εκτός εάν στη διακήρυξη προβλέπεται διαφορετικά), μονογράφονται δε και σφραγίζονται από
το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η
τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται,
αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ` ένα
νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται
στην Υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη
διακήρυξη ή την πρόσκληση.
β) Σε περίπτωση που διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της
τεχνικής προσφοράς (εκτός εάν στη διακήρυξη προβλέπεται διαφορετικά), μονογράφονται δε
και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς ανά φύλλο. Για την οικονομική προσφορά ακολουθείται η ίδια παραπάνω
διαδικασία.
γ) Κατά την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης μπορεί να γίνεται χρήση μηχανικού
μέσου (διάτρηση), με το οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης. Με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ορίζονται οι αναγκαίες διαδικαστικές λεπτομέρειες.
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση
αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, κατά
διαγωνισμό, όταν πρόκειται για περισσότερους από ένα διαγωνισμούς, σε πρακτικό το οποίο
υπογράφει και σφραγίζει.
3. Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στην περίπτωση ανοικτού διαγωνισμού δημόσια,
στην περίπτωση δε του κλειστού διαγωνισμού παρουσία μόνο αυτών που κλήθηκαν και
υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, τους οποίους καλεί το αρμόδιο
όργανο με βάση πίνακα που του έχει παραδώσει η αρμόδια για την εκτέλεση της προμήθειας
Υπηρεσία. Προσφορά που υποβλήθηκε από προμηθευτή που δεν περιλαμβάνεται στον
παραπάνω πίνακα της Υπηρεσίας, δεν αποσφραγίζεται, αλλά παραδίδεται στην υπηρεσία για
επιστροφή.
4. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους
σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των
προσφορών,
παραδίδεται με απόδειξη σε υπάλληλο της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Οι
σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν
αποδεκτές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου εξουσιοδοτημένου Οργάνου της
Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε., στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγιση τους κατά την ημερομηνία
και ώρα, που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική
ανακοίνωση τιμών κατά τα ανωτέρω. Οσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών
είναι αρμόδιο και για την αξιολόγηση τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία
των προσφορών παραμένουν σε αυτό.
5. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία
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αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό,
καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.
Στη διακήρυξη ορίζεται η διαδικασία πρόσβασης των συμμετεχόντων στις προσφορές που θα
υποβληθούν.
6. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση, το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει
επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2 την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται,
σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου
των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται
εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών.
Στη διακήρυξη ορίζεται περαιτέρω η διαδικασία και ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων
στα δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 μετά την υποβολή τους.

Άρθρο 20
Κριτήρια ανάθεσης. Αξιολόγηση προσφορών.

1. Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του προμηθευτή
(μόνο χαμηλότερη τιμή ή πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά) καθορίζεται
κατά την διαδικασία ένταξης των ειδών στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) και
ορίζεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.
2. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:
α. Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι μόνο η χαμηλότερη τιμή:
Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.
Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται αμέσως παρακάτω, στα στοιχεία Ι και II, η κατακύρωση
γίνεται τελικά στον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της
διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι
σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.
Ι. Στους κλειστούς διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή
δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται
στην παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη
αυτή, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη
χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα
έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται
στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ` εξής. Αν κανένας
από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των
ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία
απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση
της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν
προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα
από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού,
καταπίπτει υπέρ της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. η εγγύηση συμμετοχής του.
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II. Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη
τιμή δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος ή, εφόσον τούτο προβλέπεται στη
διακήρυξη, στο άρθρο 8α του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η
κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση
που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα
οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως
επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ` εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν
προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο
διαγωνισμός ματαιώνεται. Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή
ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του
παρόντος Κανονισμού ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και
προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των
περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού, καταπίπτει υπέρ
της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.
η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει
ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών
και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α.
β. Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά:
1) Η τιμή.
2) Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, όταν και όπως αυτά καθορίζονται
συγκεκριμένα στην διακήρυξη.
3) Η συμφωνία των προσφερομένων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές
καθορίζονται στη διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2.
4) Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.
5) Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (SERVICE) μετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ
μέρους του προμηθευτή, καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών
6) Ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
7) Κάθε άλλο στοιχείο ανάλογα με την φύση των υπό προμήθεια υλικών ή και των ιδιαίτερων
αναγκών του φορέα, εφόσον ζητείται από την διακήρυξη.
Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αξιολογούνται
μόνον οι προσφορές, που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς
όρους της Διακήρυξης. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται αμέσως παρακάτω, στα στοιχεία Ι
και II, η κατακύρωση γίνεται τελικά στον εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της
Διακήρυξης και της πρόσκλησης, προμηθευτή, η προσφορά του οποίου κρίθηκε ως η πλέον
συμφέρουσα, με βάση τα παραπάνω κριτήρια. Η διαδικασία της οικονομοτεχνικής αξιολόγησης
είναι η παρακάτω:
Τα προαναφερόμενα στοιχεία αξιολόγησης, πλην των οικονομικών [τιμή, κόστος
εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, ήτοι, στοιχεία β(1) και β(2)], κατατάσσονται σε
δύο ομάδες.
1) Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας και Απόδοσης, στην οποία περιλαμβάνονται
τα στοιχεία β(3).
2) Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία β (4), β
(5), β(6).
Για τις παραπάνω δύο ομάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που μπορεί να ανέρχεται μέχρι
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ποσοστό επί τοις εκατόν 80 και 30 για κάθε ομάδα αντίστοιχα.
Το άθροισμα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100.
Για κάθε στοιχείο των ομάδων, καθορίζεται από την διακήρυξη ο επί μέρους συντελεστής
βαρύτητας, ώστε το άθροισμα τους, για κάθε ομάδα, να ισούται με τον καθορισθέντα
συντελεστή βαρύτητας της ομάδας. Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογούνται
αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των
προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι
απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι
τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το
γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η
συνολική
βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων
βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων.
Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς.
Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής, λαμβάνεται υπόψη η τιμή της προσφοράς και, όταν
από την διακήρυξη προβλέπεται, το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης. Πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο
λόγο της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της. Ο διαγωνισμός
κατακυρώνεται στον προμηθευτή που έχει κάνει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά. Από την ΕΘΕΛ Α.Ε. για την οποία προορίζονται τα υλικά καθορίζονται τα
στοιχεία που απαρτίζουν τις δύο ομάδες, οι συντελεστές βαρύτητας, τόσο της κάθε ομάδας
συνολικά όσον και των στοιχείων της κάθε ομάδας ξεχωριστά, και αυτά αναφέρονται
απαραίτητα στην διακήρυξη.
Όταν πρόκειται για προμήθειες που εκτελούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης για λογαριασμό
της ΕΘΕΛ Α.Ε., τα παραπάνω (στοιχεία ομάδων και συντελεστές βαρύτητας) ελέγχονται,
τροποποιούνται όπου αυτό απαιτείται και εγκρίνονται από το Υπουργείο αυτό και
περιλαμβάνονται σε κάθε περίπτωση στην διακήρυξη.
Ι. Στους κλειστούς διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής με την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη διάταξη αυτή, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και
αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία
απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ` εξής. Αν
κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις των ανωτέρω
διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. Στις περιπτώσεις
αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του
άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφερων δεν προσκομίσει
εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα
έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού, καταπίπτει
υπέρ της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. η εγγύηση συμμετοχής.
II. Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα
έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος ή,
εφόσον τούτο προβλέπεται στη διακήρυξη, στο άρθρο 8α του παρόντος, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και
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αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία
απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ` εξής. Αν
κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα
και
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. Στις περιπτώσεις
αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του
άρθρου 6 και της παρ. 3 του άρθρου 8α του παρόντος Κανονισμού ή ο υπόχρεος προς τούτο
προσφερων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα
η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και εφόσον έχουν
ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του παρόντος
Κανονισμού, καταπίπτει υπέρ της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης
καταπίπτει υπέρ της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη εφόσον από τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα
ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
4. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από
τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για την συμφωνία ή ασυμφωνία με
τους απαράβατους όρους που ορίζονται ως τέτοιοι από την διακήρυξη και με τις τεχνικές
προδιαγραφές της κατά το ανωτέρω άρθρο 3 παρ. 6 καθώς και η βαθμολόγηση των
προσφορών γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, μετά από αιτιολογημένη γνώμη του
αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων οργάνου.

Άρθρο 21
Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με
αιτιολογημένη γνωμοδότηση του, μπορεί να προτείνει:
α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά
ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στη διακήρυξη. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας μέχρι 100.000 ευρώ
περιλαμβανομένου ΦΠΑ και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας από 100.001
ευρώ και άνω περιλαμβανομένου ΦΠΑ στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην
περίπτωση μικρότερης ποσότητας.
Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την διακήρυξη
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.
β. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ
περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός
προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης, που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού
κληθούν όλοι οι προσφέροντες, που είχαν ισότιμες ή
ισοδύναμες προσφορές.
γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
δ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της
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διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της
Υπηρεσίας.
ε. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των υπό
στοιχεία Ι και II των περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 20 του παρόντος.
στ. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις:
i) Όταν η Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε
λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί
το υλικό.
ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση.
ζ. Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στους οποίους
υποβάλλεται μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον
δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που
να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται
υποχρεωτικά. Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω
περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής.

Άρθρο 22
Διαδικασία με διαπραγμάτευση

Προμήθειες με διαπραγμάτευση (εξαιρετική ή απ` ευθείας ανάθεση) με ή χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση προκήρυξης μπορεί να γίνουν εάν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 13 του ν. 2286/1995.
Ειδικότερα, η περίπτωση του εδ. VII της παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 2286/1995 δεν
εφαρμόζεται προκειμένου για προμήθειες των οποίων η αξία είναι ίση ή μεγαλύτερη των
ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος και η περίπτωση του εδαφίου 1. β. ββ
της εν λόγω παραγράφου δεν εφαρμόζεται για προμήθειες των οποίων η αξία είναι μικρότερη
των ως άνω ορίων.
Προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία με διαπραγμάτευση, απαιτείται απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού
οργάνου. Η απόφαση αυτή δεν απαιτείται για την περίπτωση του εδ. VIII της παραγράφου 13
του άρθρου 2 του ν. 2286/1995.
Σε περίπτωση που της διαπραγμάτευσης προηγείται διαγωνισμός, η παραπάνω απόφαση
υποκαθίσταται από την απόφαση κρίσεως των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού.

Άρθρο 23
Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης
1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται
σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία.:
α. Το προς προμήθεια είδος.
β. Την ποσότητα.
γ. Την τιμή.
δ. Την ΕΘΕΛ Α.Ε. για την οποία προορίζεται το υλικό.
ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της
πρόσκλησης καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη,
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στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης
που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
3. Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να
προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής
εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το
αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην
περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης εκτός εάν διαφορετικά ορισθεί στη
Σύμβαση. Τούτο δεν ισχύει, στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να
υπολογίζεται
από
την
ημερομηνία
αναγγελίας
της
σχετικής
πίστωσης.
Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που
αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
4. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση
απευθύνεται στον εκπρόσωπο του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση
αποστέλλεται σχετική τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η
πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής
εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η
δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και
αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
5. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του
παρόντος.

Άρθρο 24
Συμβάσεις
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση το κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη.
Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του
προμηθευτή με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε
αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν χωρεί οποιαδήποτε
διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του
διαγωνισμού, ούτε καθ` οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του
προμηθευτή.
2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης,
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα,
δ. Την τιμή.
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών,
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών,
ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις,
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η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες,
θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,
ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής,
ια. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται
αναπροσαρμογή.
3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων
ή παραδρομών.
4. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα
δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση, ότι η τροποποίηση προβλέπεται από
συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να
προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που
παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το
αρμόδιο όργανο.
β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Άρθρο 25
Εγγυήσεις

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το
δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην
Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
2. Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα
αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν
πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
3. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν:
α. Την ημερομηνία έκδοσης.
β. Τον εκδότη.
γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
δ. Τον αριθμό της εγγύησης.
ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση.
ζ. Τους όρους ότι:
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης
της διζήσεως
II. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό
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και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση.
III. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
IV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης,
ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία
λήξης της εγγύησης.
4. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό, που αντιστοιχεί σε ποσοστό
5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, με ΦΠΑ.
β. Όταν ο διαγωνισμός αφορά υλικά και επιτρέπεται από την διακήρυξη η προσφορά μερικών
από αυτά, γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το
προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων των προσφερομένων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει
το ποσοστό που αναλογεί στην προϋπολογιζόμενη αξία του ελάχιστου αριθμού υλικών που
προβλέπεται από την διακήρυξη, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται
από την εγγύηση.
γ. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα:
Ι. Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά.
II. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον
επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη).
δ. Αναγκαία στοιχεία (η έλλειψη των οποίων συνεπάγεται αποκλεισμό του προμηθευτή) της
εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι:
1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από
απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται
2) ο αριθμός της διακήρυξης
3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση
4) η ημερομηνία έκδοσης της
5) τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκ. δίδεται.
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής, πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να
καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του
προμηθευτή από την Υπηρεσία.
5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό
10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.
β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα
ακόλουθα:
Ι) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά.
II) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο
φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται
να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη
διακήρυξη.
6. Εγγύηση προκαταβολής.
α. Με την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον προβλέπεται απ` αυτήν, χορηγείται στον
προμηθευτή προκαταβολή σε ποσοστό μέχρι 50% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ.
Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που
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καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών βάσει των διατάξεων του
άρθρου 84 του ν. 2362/1995 και χορηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγύησης. Το ποσό της
προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτήν μέχρι την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού από τον φορέα συμψηφίζεται κατά την εξόφληση
της συμβατικής αξίας ή της αξίας κάθε τμηματικής παράδοσης.
β. Η εγγύηση προκαταβολής περιλαμβάνει και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 3 και 5γ.
7. Εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η
προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης
και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών
προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες
από την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. Η εγγύηση
συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς
και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης
ένδικων μέσων ή παραίτησης από αυτά.
8. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης και προκαταβολής επιστρέφονται μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των
τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό
και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται
σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε
οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν
στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα,
των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
9. Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό.
10. Εγγύηση συμμετοχής μπορεί να ζητηθεί και στις προμήθειες με τις διαδικασίες της
διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση).
11. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
12. Εφόσον από τη διακήρυξη προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής
υποχρεούται να καταθέσει χρηματική εγγύηση πριν από την έναρξη του χρόνου καλής
λειτουργίας ή διατήρησης. Η αξία, ο χρόνος ισχύος και κάθε ειδικότερος όρος της εγγύησης
καθορίζονται στη διακήρυξη.
13. Έντοκα γραμμάτια Δημοσίου.
α. Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην
ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς.
β. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι οριζόμενες από το παρόντα κανονισμό περιπτώσεις
κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκων γραμματίων του
Δημοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά τον χρόνο της εκποίησης τους.
γ. Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνεται με παραλαβή
τούτων από τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του με την υπογραφή σχετικού
αποδεικτικού παραλαβής.

Άρθρο 26
Χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης υλικών
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1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο
που ορίζει η σύμβαση.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΘΕΛ Α.Ε., που πρέπει να αιτιολογείται, ο
συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί σε αντικειμενικά
δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνεται μέχρι το % αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα
του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε
περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από
τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να
παρατείνεται μέχρι το \ αυτού. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης, χωρίς
να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω,
χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
3. Ο προμηθευτής υποχρεούται, να ειδοποιεί την Υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια, την
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
4. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο προμηθευτής
υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
5. Με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να
μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι
ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση
των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Άρθρο 27
Παραλαβή υλικών

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο
προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Η σύμβαση μπορεί να
προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με ένα ή περισσότερους από τους τρόπους που
περιγράφονται εδώ:
α. Με μακροσκοπική εξέταση.
β. Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).
γ. Με πρακτική δοκιμασία
δ. Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς
προμήθεια υλικό ή και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της
επιτροπής παραλαβής, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση.
3. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την
επιτροπή παραλαβής οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τη διενέργεια του
μακροσκοπικού ελέγχου.
Όταν η σύμβαση προβλέπει, εκτός από την μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους (όπως
χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία) συντάσσεται από την επιτροπή
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παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και
οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων.
Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται
από την επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την
σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να
προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας.
4. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό
πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους
λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Υπό την
επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 3 του παρόντος, εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο
ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εγκριθεί η
παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με έκπτωση επί της
συμβατικής τιμής.
Ύστερα από την απόφαση αυτή η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην
παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην απόφαση. Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω
παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει
στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους. Τα
παραπάνω δείγματα λαμβάνονται και αποστέλλονται προς έλεγχο, στην περίπτωση που με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μακροσκοπική παραλαβή υλικού, που
απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά το
μακροσκοπικό έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή το οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή
απόρριψης) συντάσσεται μετά τα αποτελέσματα του ελέγχου των δειγμάτων. Υπό την
επιφύλαξη του άρθρου 3, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή υλικού για το
οποίο η επιτροπή παραλαβής εξέδωσε οριστικό πρωτόκολλο απόρριψης, στο οποίο αναφέρει
παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, με έκπτωση.
5. Σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις
υλικών, που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα παρά τις αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν
κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο ή τους άλλους ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια
επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του
προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής
προβαίνει, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό
πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει εκτός από τον
μακροσκοπικό έλεγχο και άλλους ελέγχους, η επιτροπή, εάν το υλικό κρίνεται απ` αυτήν
παραληπτέο με βάση τον μακροσκοπικό έλεγχο, λαμβάνει και αποστέλλει, προς διενέργεια των
περαιτέρω ελέγχων, τα προβλεπόμενα δείγματα και αντιδείγματα. Στην περίπτωση που το
υλικό κρίνεται από την επιτροπή παραλαβής απορριπτέο με βάση τον μακροσκοπικό έλεγχο,
δεν προβαίνει σε δειγματοληψία και στους τυχόν περαιτέρω προβλεπόμενους ελέγχους.
Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3, εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις
αυτές του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με
αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του
υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με έκπτωση επί της συμβατικής
τιμής.Ύστερα από την απόφαση αυτή, η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να
προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από
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τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής,
βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με
έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του
προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου και εκπίπτονται από το λαβείν του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση
καλής εκτέλεσης της σύμβασης μέσω της ταμειακής Υπηρεσίας της ΕΘΕΛ Α.Ε.
6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή
δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.
7. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να παραπέμπεται δειγματοληπτικά για
επανεξέταση υλικό σε επιτροπή παραλαβής, που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην
περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην
περίπτωση αυτή ισχύουν για την ΕΘΕΛ και για τον προμηθευτή τα αναφερόμενα στην
παραπάνω παράγραφο 5.
8. Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την
οριστική παραλαβή τους από τον φορέα.

Άρθρο 28
Χρόνος παραλαβής υλικών

1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο.
2. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και άλλους
ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια την επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργούνται από
άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμαστήρια) που ανήκουν στην Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε., ο συμβατικός
χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού. Σε
περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους
που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στην Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε., ο συμβατικός χρόνος
παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού, χωρίς να
υπολογίζεται σε αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο,
μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην Επιτροπή.
Εφόσον ο προμηθευτής δεν τηρήσει την υποχρέωση της παραγράφου 3, του άρθρου 26 του
παρόντος, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η επιτροπή
παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στην διαδικασία παραλαβής.
3. Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο,
θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται στην
διακήρυξη ή την σύμβαση, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων της ΕΘΕΛ Α.Ε. και εκδίδεται
προς τούτο σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση μόνο το θεωρημένο από
την Υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά, αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με
την απόφαση αυτή η αποθήκη εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.
4. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή
που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία δεν μπορεί να
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή
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στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Σε αυτή την περίπτωση όταν:
α. το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύμφωνα
με το άρθρο 33 του παρόντος, άλλως υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.
β. το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, κρίνεται, όμως,
παραληπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση τούτων, εφόσον
είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής,
εφόσον αποφασισθεί παραλαβή με έκπτωση. Και στις δύο περιπτώσεις εκδίδεται
αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, η δε αμοιβή των
μετασχόντων σε αυτή και τυχόν άλλα έξοδα βαρύνουν τον φορέα για τον οποίο προορίζονται
τα υλικά. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν
λαμβάνεται υπόψη.

Άρθρο 29
Ναύλωση - Ασφάλιση
1. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται με τον όρο παράδοσης FOB . FOT, η
επιλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του αγοραστή. Ο προμηθευτής
μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να ζητήσει από τον αγοραστή έγγραφες
οδηγίες σχετικά με τη μεταφορά του υλικού.
Στις άλλες περιπτώσεις η επιλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του
προμηθευτή με τους εξής περιορισμούς:
α. Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση σε ενδιάμεσους σταθμούς ή λιμάνια χωρίς συγκατάθεση
του αγοραστή.
β. Εφόσον το μεταφορικό μέσο είναι πλοίο, τούτο υπόκειται στους όρους και συμφωνίες της
CLASSIFICATION CLAUSES.
Επίσης, η φόρτωση γίνεται μέσα στα κύτη και όχι στο κατάστρωμα του πλοίου εκτός αν άλλως
κρίνει ο αγοραστής. Τυχόν επασφάλιστρα λόγω ηλικίας του πλοίου, η από οποιαδήποτε άλλη
αιτία, βαρύνουν τον προμηθευτή, όταν η προμήθεια γίνεται με τον όρο παράδοσης CIF.
2. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται με όρο κατά τον οποίο η ασφάλιση
γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, αυτή ανατίθεται σε ασφαλιστική εταιρεία και
καλύπτει κινδύνους επιλογής του αγοραστή, ανάλογα με την φύση του εμπορεύματος, τα
περιστατικά του ταξιδιού, τη συσκευασία και λοιπούς συναφείς παράγοντες οι οποίοι
ορίζονται στη σχετική σύμβαση. Εκτός από τους παραπάνω κινδύνους, καλύπτονται και
κίνδυνοι όπως πολέμου, απεργιών, στάσεων, πολιτικών ταραχών, όπως αυτοί ορίζονται στις
ρήτρες του ινστιτούτου των ασφαλιστών Λονδίνου που ισχύουν κάθε φορά.
3. Σε όλες τις περιπτώσεις ασφαλίσεων η έναρξη και η λήξη των ασφαλιζομένων κινδύνων
μεταφοράς γίνεται σύμφωνα με την ρήτρα από αποθήκη σε αποθήκη (WAREHOUSE TO
WAREHOUSE) περιλαμβανομένης και της παραμονής των εμπορευμάτων στους τελωνειακούς
χώρους ή άλλες αποθήκες INTRANSIT του τόπου προορισμού των υλικών, για σαράντα πέντε
(45) ημέρες από την άφιξη τους.
4. Η ασφάλιση καλύπτει την αξία CIF του εμπορεύματος πλέον 5%.

Άρθρο 30
Ανακοίνωση φόρτωσης
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1. Ο προμηθευτής αμέσως μετά την φόρτωση των υλικών, υποχρεούται να γνωστοποιήσει
στην ΕΘΕΛ Α.Ε., με τηλεγράφημα ή τηλετύπημα ή τηλεομοιοτυπία, τα στοιχεία φόρτωσης στα
οποία να περιλαμβάνονται τουλάχιστον:
α. Ο αριθμός της σύμβασης και της σχετικής πίστωσης της Τράπεζας της Ελλάδος, αν υπάρχει.
β. Σε περίπτωση που η μεταφορά γίνεται με πλοίο, το όνομα του πλοίου, η εθνικότητα του και
η σημαία του.
γ. Ο αριθμός των κιβωτίων, τα επ` αυτών σημεία και αριθμοί, καθώς και η φορτωθείσα
ποσότητα και το βάρος (μικτό, καθαρό).
δ. Η πιθανή ημερομηνία άφιξης του μεταφορικού μέσου στον τόπο προορισμού.
2. Εάν ο προμηθευτής παραλείψει ή καθυστερήσει να αποστείλει το ανωτέρω τηλεγράφημα ή
τηλετύπημα ή τηλεομοιοτυπία, βαρύνεται με τυχόν έξοδα υπερημεριών και παραμονής σε
τελωνειακούς χώρους ή χώρους INTRANSIT των συμβατικών υλικών, από την επομένη της
άφιξης του μεταφορικού μέσου μέχρι την παραλαβή τους.

Άρθρο 31
Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό

1. Όταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό, πριν την φόρτωση τούτων ή κατά το στάδιο
κατασκευής τους, ο αγοραστής μπορεί να αναθέσει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί
κρατικών προμηθειών, τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου. Στην
περίπτωση αυτή, η οριστική παραλαβή του υλικού γίνεται στην Ελλάδα από την αρμόδια
επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις.
2. Έναντι τους διεθνούς γραφείου ελέγχου ο προμηθευτής έχει τις εξής υποχρεώσεις:
α. Να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και εργατοτεχνικό προσωπικό για μετακίνηση,
μετατόπιση, στοιβασία, κλπ. του προς έλεγχο υλικού.
β. Να διαθέτει για την εξακρίβωση της ποιότητας του προς έλεγχο υλικού όσα τεχνικά μέσα
έχει στην διάθεση του.
γ. Να έχει συγκεντρωμένα τα υλικά στην ίδια πόλη ή τοποθεσία, άλλως, βαρύνεται με τα
πρόσθετα έξοδα του ελέγχου.
δ. Να ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του διεθνούς γραφείου ελέγχου, σχετικά με την πορεία
εκτέλεσης της παραγγελίας.
ε. Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών από το διεθνές γραφείο ελέγχου, ο προμηθευτής
βαρύνεται με τα έξοδα που θα προκύψουν από τον απαιτούμενο έλεγχο ή ελέγχους.
3. Εάν δεν προσέλθει έγκαιρα το διεθνές γραφείο ελέγχου για τον έλεγχο του υλικού, ο
προμηθευτής υποχρεούται να απευθυνθεί στην αρμόδια Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια,
για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.
4. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων του υλικού, όπου τούτο απαιτείται, κατά τον
έλεγχο στο εξωτερικό, βαρύνει τον προμηθευτή.
5. Το διεθνές γραφείο ελέγχου υποχρεούται σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο
ότι το υλικό δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύμβασης, να μην εκδώσει το
πιστοποιητικό ελέγχου, αλλά να ενημερώσει αμέσως τον αγοραστή, προκειμένου να λάβει
οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες του.
6. Η ΕΘΕΛ Α.Ε., αντί να αναθέσει τον έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου, μπορεί να
αποστείλει επιτροπή από εξειδικευμένους υπαλλήλους της ή υπαλλήλους του Δημοσίου ή του
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δημοσίου τομέα, για τη διενέργεια του ελέγχου στο εξωτερικό. Στην περίπτωση, αυτή η
επιτροπή συντάσσει και υποβάλει στον αγοραστή πρακτικό του διενεργηθέντος ελέγχου. Οι
υποχρεώσεις του προμηθευτή έναντι της επιτροπής, είναι ίδιες με εκείνες προς το διεθνές
γραφείο ελέγχου.

Άρθρο 32
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση - παράδοση
1. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί. παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της
παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος, επιβάλλεται, εκτός των
τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:
α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του
μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του παρόντος χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί
της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από 1/4 μέχρι το 1/2 του μέγιστου
προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του παρόντος χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης, των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα
ημέρας, θεωρείται ολόκληρη μέρα.
γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2 ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας
της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής
αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν
εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το
πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα
να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του εις βάρος του
προκηρυσσόμενου διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση
ίσο με ποσοστό 10% επί της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης
μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν και τα αναφερόμενα στην
προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο εις βάρος του διαγωνισμός
ή τα αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα
από την οριστική παραλαβή των υλικών.
4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΘΕΛ
Α.Ε, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος, που
παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν
ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
5. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα
ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής,
που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου
παράδοσης, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο
όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
6. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση
από το λαβείν του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο
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προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
7. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε
όλα τα μέλη της ένωσης.

Άρθρο 33
Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των
υλικών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΘΕΛ Α.Ε, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της με άλλη, που να είναι σύμφωνη
με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία
που ορίζεται για την αντικατάσταση, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού
συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των 30
ημερών, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω
εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν
μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος,
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή
καθορίζεται προθεσμία 20 ημερών από την κοινοποίηση της για την παραλαβή των
απορριφθέντων υλικών. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση των 5 πρώτων ημερών,
επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε
περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την
ολοκλήρωση παράδοσης των υλικών και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων.
Επίσης, σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύχθηκε έκπτωτος και του χορηγήθηκε δικαίωμα
αντικατάστασης, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των νέων
υλικών ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοση τους. Το παραπάνω πρόστιμο του 10%
επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν
παραληφθούν τα υλικά, πέραν του προστίμου, τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά
την κρίση του φορέα σύμφωνα με τα ισχύοντα.
2. Η επιστροφή των υλικών, που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας
με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο
προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και
αντικαταστάθηκε μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας
ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που
θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΘΕΛ Α.Ε, με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό
2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή
και η παράταση που τυχόν χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα
ποσότητα, η ΕΘΕΛ Α.Ε. μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής,
κατά τα ισχύοντα.
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΘΕΛ Α.Ε, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που
απορρίφθηκαν, πριν από την αντικατάσταση τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να
καταθέσει χρηματική εγγύηση, που να καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας,
που απορρίφθηκε.
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Άρθρο 34
Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου

1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία, που του ορίστηκε για να
υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή
ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΘΕΛ Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου.
2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει απ` αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε
ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στο άρθρο 26 του παρόντος.
3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση
όταν:
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε
με ευθύνη της ΕΘΕΛ Α.Ε.
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του
παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού, που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση
ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή.
5. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΘΕΛ Α.Ε., ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
κατά περίπτωση.
β. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους
προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε
με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
άρθρου 22 του παρόντος. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία της ΕΘΕΛ Α.Ε. ή τυχόν
διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο
καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα
προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός
του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου
οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των προμηθειών των
φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995. Ο αποκλεισμός, σε
οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα
από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη
εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό.
δ. Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών, για τα οποία
κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την
προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή
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όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή, έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα
στην παρ. 2 του άρθρου 32 του παρόντος.
ε. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση
προμηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από
τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής.
Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον
προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το
ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε
αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.
6. Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προμηθευτή γίνεται με
τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της
σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του
διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την
τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς
καταλογισμό ποσό. Τα πρόστιμα που προβλέπονται από τα άρθρα 32, 33 και 34 καταλογίζονται
υπέρ της ΕΘΕΛ Α.Ε.

Άρθρο 35
Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή προμηθευτή στο εσωτερικό και
εξωτερικό
1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή μπορεί να γίνει με ένα από τους
παρακάτω τρόπους:
α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς
ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική
παραλαβή των υλικών, είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το
πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης
συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
γ. Με προθεσμιακό διακανονισμό για το 100% της συμβατικής αξίας ή για μέρος αυτής.
2. Στη διακήρυξη απαραίτητα καθορίζεται ο επιθυμητός τρόπος πληρωμής και οι σχετικές
λεπτομέρειες.
3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις εφόσον
προβλέπονται από την σύμβαση.
4. Ειδικά για προμήθειες εσωτερικού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης
παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το
άρθρο 28 του παρόντος.
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη της ΕΟΕΛ Α.Ε.
γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν, που να αναφέρει την ένδειξη "Εξοφλήθηκε".
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη
"Εξοφλήθηκε".
ε) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, εφόσον έχει προβλεφθεί στη διακήρυξη ή στο σχέδιο
σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη.
5. Ειδικά για προμήθειες εξωτερικού:
Ι. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή γίνεται μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος,
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είτε με άνοιγμα ενέγγυας ανέκκλητης πίστωσης, είτε με έμβασμα.
Στην περίπτωση που η πληρωμή γίνεται με άνοιγμα πίστωσης δεν χορηγείται προκαταβολή.
Όταν η πληρωμή γίνεται με έμβασμα μπορεί να χορηγείται προκαταβολή. II. Τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται είναι τα εξής:
α) Σε περίπτωση προμήθειας με παράδοση FOB ή FOT:
1) Πλήρης σειρά φορτωτικών πραγματικής φόρτωσης στο όνομα της ΕΟΕΛ Α.Ε. ή σε διαταγή
αυτού, που να αναφέρουν ότι ο ναύλος πληρώνεται στον τόπο προορισμού.
2) Πιστοποιητικό καταγωγής των υλικών εις τριπλούν.
3) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις εξαπλούν, που θα φέρει την ένδειξη ότι έχει εξοφληθεί.
4) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, στην περίπτωση που το τιμολόγιο δεν φέρει ένδειξη
ότι εξοφλήθηκε.
5) Ζυγολόγιο ή μετρολόγιο, εις εξαπλούν.
6) Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνές
γραφείο ελέγχου ή πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε επιτροπή.
7) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα και αποδεικτικό
εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη της ΕΟΕΛ Α.Ε., εφόσον από τη σύμβαση προβλέπεται η
πληρωμή να γίνεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού στην
Ελλάδα.
8) Αντίγραφο τηλεγραφήματος ή τηλετυπήματος ή τηλεομοιοτυπίας του προμηθευτή, με το
οποίο να γνωρίζει στην ΕΟΕΛ Α.Ε. τα στοιχεία της φόρτωσης.
β) Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης CIF.
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, με την διαφορά ότι η φορτωτική θα αναφέρει ότι ο ναύλος
έχει πληρωθεί,
γ) Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο CIF:
1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για την περίπτωση CIF.
2) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή πιστοποιητικό ασφάλισης ασφαλιστικής Εταιρείας που να
καλύπτει τους κινδύνους που προβλέπονται στο άρθρο 29 του παρόντος.
3) Απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων.
δ) Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης "Ελεύθερον".
1) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα ή, στην περίπτωση
αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη,
σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος.
2) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να φέρει την ένδειξη "Εξοφλήθηκε".
3) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη
"Εξοφλήθηκε".
4) Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνείς
γραφείο ελέγχου ή πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε επιτροπή.
6. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και
την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο, εφόσον έχει προβλεφθεί στη
διακήρυξη ή στο σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη.
7. Η επιτροπή παραλαβής των υπό προμήθεια ειδών υποχρεούται, να υποβάλλει στην
αρμόδια Υπηρεσία της ΕΘΕΛ Α.Ε. το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής εντός αποκλειστικής
προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη σύνταξη του. Με την προϋπόθεση ότι έχουν
υποβληθεί από τον προμηθευτή τα σχετικά τιμολόγια, η αρμόδια Υπηρεσία, υποχρεούται εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δεκαοκτώ (18) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του οριστικού
πρωτοκόλλου παραλαβής να διαβιβάσει όλα τα δικαιολογητικά τα σχετιζόμενα με την
πληρωμή στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της ΕΘΕΛ Α.Ε.
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Άρθρο 36
Δείγματα - Δειγματοληψία Εργαστηριακές εξετάσεις

1. Τα δείγματα που χρησιμοποιούνται κατά την διενέργεια των προμηθειών υπάγονται στις
παρακάτω κατηγορίες:
α. Δείγματα φορέα.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα της ΕΘΕΛ Α.Ε. για την οποία προορίζονται τα προς
προμήθεια υλικά, βάσει και των οποίων θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια.
β. Δείγματα προμηθευτών.
Στην περίπτωση αυτή υπάγονται τα δείγματα που καταθέτουν οι προμηθευτές, όταν
απαιτείται, κατά την διενέργεια του διαγωνισμού.
γ. Δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα, που λαμβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής
προς δειγματισμό των υλικών, που παραδίδουν οι προμηθευτές σε εκτέλεση συμβάσεων.
2. Κάθε δείγμα, ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού, πρέπει να είναι σε ποσότητα
ή μέγεθος απόλυτα επαρκές για την σχετική μηχανική, χημική ή μακροσκοπική εξέταση, ή
πρακτική δοκιμασία. Η ποσότητα ή το μέγεθος των δειγμάτων μπορεί να ορίζονται:
α. Από την ΕΘΕΛ Α.Ε., προκειμένου για δείγματα του φορέα (κατηγορία α).
β. Με τη διακήρυξη ή πρόσκληση, προκειμένου για δείγματα προμηθευτών (κατηγορία β).
γ. Από την σύμβαση, προκειμένου για δείγματα των προς παραλαβή συμβατικών υλικών
(κατηγορία γ).
Εφόσον στη σχετική σύμβαση δεν αναφέρεται η ποσότητα και το μέγεθος των δειγμάτων,
ισχύουν οι διατάξεις για τις δειγματοληψίες του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.).
3. Τα δείγματα όλων των κατηγοριών κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία της ΕΘΕΛ Α.Ε. εις
διπλούν (δείγμα - αντίδειγμα) με εξαίρεση:
α. Τα δείγματα τα οποία, λόγω της φύσης τους ή της αξίας τους, δεν μπορούν να αποσταλούν
ή να υποβληθούν εις διπλούν.
β. Τα δείγματα που λαμβάνουν επιτροπές παραλαβής κατά την διαδικασία ελέγχου των προς
παραλαβή συμβατικών υλικών, τα οποία λαμβάνονται μεν εις διπλούν, πλην όμως, το ένα απ`
αυτά αποστέλλεται απευθείας από την επιτροπή για εργαστηριακή εξέταση ή χρησιμοποιείται
για πρακτική δοκιμασία.
4. Εφόσον από την διακήρυξη ή την πρόσκληση δεν προβλέπεται κατάθεση δειγμάτων, τυχόν
προσκομιζόμενα από τους προμηθευτές δείγματα, δεν γίνονται δεκτά. Εφόσον από την
διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται η κατάθεση δειγμάτων, η μη προσήκουσα κατάθεση
τους, αποτελεί λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από την διαγωνιστική διαδικασία.
5. Δείγματα, που δεν είναι κατά τρόπον εμφανή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την
διακήρυξη ή την πρόσκληση, δεν γίνονται δεκτά.
6. Εφόσον τα δείγματα ανήκουν σε ευπαθή, ή επικίνδυνα υλικά ο προμηθευτής υποχρεούται
να αναφέρει τούτο εγγράφως επί του δείγματος στην ελληνική γλώσσα, καθορίζοντας,
συγχρόνως, τον τρόπο φύλαξης και συντήρησης τους. Για δείγματα φορέων, καθώς και
δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά, που ανήκουν στην κατηγορία αυτή, την
παραπάνω υποχρέωση έχει ο φορέας και ο πρόεδρος της επιτροπής, αντίστοιχα.
7. Εφόσον η προμήθεια του υλικού γίνεται με βάση δείγματα της ΕΘΕΛ Α.Ε., οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν, να λαμβάνουν γνώση του δείγματος αυτού, κατά το διάστημα της
προθεσμίας που ορίζεται από την διακήρυξη ή την πρόσκληση, είτε με απλή μακροσκοπική
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εξέταση αυτού από τους ενδιαφερομένους, είτε με λήψη αντιγράφου ή απεικόνισης αυτού, με
δική τους μέριμνα και ευθύνη.
8. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών από το αρμόδιο όργανο, τίθενται υπόψη του και τα
σχετικά δείγματα. Εφόσον για την διενέργεια του ελέγχου από το αρμόδιο όργανο είναι
απαραίτητη η αποσφράγιση του δείγματος, αυτή γίνεται ενώπιον υπαλλήλου της Υπηρεσίας
τήρησης των δειγμάτων, μετά δε τον έλεγχο, γίνεται επανασφράγιση του δείγματος. Επίσης,
ενώπιον του υπαλλήλου της Υπηρεσίας δειγμάτων γίνεται, όταν απαιτείται, λήψη μέρους του
δείγματος.
9. Η επισημοποίηση των δειγμάτων και αντιδειγμάτων, γίνεται από το αρμόδιο για την τεχνική
αξιολόγηση των προσφορών όργανο ως εξής:
- Των δειγμάτων της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. κατά το στάδιο έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών. Σε
περίπτωση που κατά την διαδικασία έγκρισης τροποποιηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές, το
επισημοποιούμενο δείγμα του φορέα, δεν θα ισχύει κατά το μέρος στο οποίο τυχόν
αναφέρονται οι τροποποιήσεις.
- Των δειγμάτων που καταθέτουν οι προμηθευτές κατά τη διενέργεια των διαγωνισμών, μετά
την κατακύρωση της προμήθειας.
- Τα επισημοποιηθέντα δείγματα παραλαμβάνονται από την επιτροπή παραλαβής για να
χρησιμοποιηθούν κατά το στάδιο των ελέγχων και επιστρέφονται μετά το πέρας της
παραλαβής των υλικών, εφόσον, λόγω της φύσης τους, δεν καταστρέφονται κατά την
διαδικασία των ελέγχων.
10. Στον συμβασιούχο προμηθευτή παραδίδεται, ύστερα από αίτημα του, το επίσημο δείγμα
της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. ή μέρος αυτού ανάλογα με τη φύση του υλικού, για να του χρησιμεύσει κατά
και για την κατασκευή του υλικού. Ο προμηθευτής υποχρεούται να το επιστρέψει το αργότερο
με την παράδοση του υλικού.
11. Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται ως εξής:
α. Της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε., μέσα σε τριάντα ημέρες από την επιστροφή τους από την επιτροπή
παραλαβής και αφού έχει συντελεστεί η οριστική παραλαβή του συμβατικού υλικού, με
μέριμνα και ευθύνη του φορέα.
β. Των προμηθευτών στους οποίους δεν κατακυρώθηκε ή δεν ανατέθηκε η προμήθεια, εάν
δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά τη διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε 15 ημέρες
από την ημερομηνία της ανακοίνωσης της σχετικής κατακύρωσης ή ανάθεσης, με μέριμνα και
ευθύνη τούτων.
γ. Των προμηθευτών στους οποίους έγινε η κατακύρωση ή ανάθεση, εάν δεν καταστράφηκαν,
μερικώς ή ολικώς, κατά την διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την
επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει συντελεσθεί η οριστική
παραλαβή, με μέριμνα και ευθύνη τούτων.
δ. Τα δείγματα που δεν χρησιμοποιήθηκαν για κατ` έφεση εξέταση, επιστρέφονται μέσα σε
τριάντα (30) ημέρες από την οριστική παραλαβή των συμβατικών υλικών με μέριμνα και
ευθύνη του προμηθευτή.
12. Τα δείγματα που δεν θα παραληφθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, εκποιούνται από την
Υπηρεσία παραλαβής και φύλαξης τους, εφόσον έχουν εμπορική αξία, υπέρ της ΕΘΕΛ Α.Ε.,
άλλως, καταστρέφονται από οριζόμενη προς τούτο επιτροπή.
13. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων που λαμβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής,
βαρύνει τους προμηθευτές και δεν καταβάλλεται.
14. Εφόσον από τη σύμβαση προβλέπονται και εργαστηριακοί έλεγχοι, αυτοί διενεργούνται
από εργαστήρια της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε., εάν διαθέτει, άλλως από το Γ.Χ.Κ. ή από οποιοδήποτε άλλο
εργαστήριο που ανήκει στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις, ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και με την μορφή του

1126

ελέγχου.
15. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εργαστηριακών
εξετάσεων, μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ` έφεση των οικείων αντιδειγμάτων. Η
κατ` έφεση εξέταση γίνεται ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας, από το Γ.Χ.Κ. Σε περίπτωση
που, λόγω της φύσεως του υλικού ή της μορφής του ελέγχου, το Γ.Χ.Κ. δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στον έλεγχο, η κατ` έφεση εξέταση γίνεται από οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο
του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, εκτός
από το εργαστήριο που διενέργησε την αρχική εξέταση.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που διενήργησε τον
αρχικό έλεγχο, η κατ` έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό, αλλά με εξεταστή του Γ.Χ.Κ. ή άλλου
φορέα. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει το προβλεπόμενο για την περίπτωση
παράβολο. Το αίτημα του προμηθευτή για την κατ` έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των
αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης. Κατ` έφεση εξέταση μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΘΕΛ Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήψη του πρωτοκόλλου της επιτροπής
παραλαβής. Κατά την κατ` έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος του φορέα, υποχρεωτικά δε
καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής.
Εάν κατά τη διενέργεια της κατ` έφεση εξέτασης υπάρχει διαφωνία από τον εκπρόσωπο του
φορέα ή τον προμηθευτή σε τεχνικό θέμα (όπως εφαρμοζόμενη μέθοδος εξέτασης χρήση
οργάνων), αυτή διατυπώνεται με σαφήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο, η δε υπόθεση
παραπέμπεται στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο για γνωμάτευση. Το αποτέλεσμα της κατ` έφεση
εξέτασης, είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Άρθρο 37
Ανωτέρα βία

Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως
αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 38
Συγκρότηση συλλογικών οργάνων

1. Η διενέργεια των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες,
εκτός αυτών που διενεργούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ως και την οριστική παραλαβή
των υλικών, γίνεται από επιτροπές.
2. Οι επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΘΕΛ Α.Ε. ή
άλλου οργάνου εξουσιοδοτημένου από το Δ.Σ. της Ε.ΘΕ.Λ Α.Ε. για χρονικό διάστημα ενός έτους
και είναι οι εξής:
α) Επιτροπή διενέργειας των διαγωνισμών.
β) Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών
διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τρία ή πέντε μέλη.
γ) Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του παρόντος και προσφυγών του ν.
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2854/2000, αποτελούμενη από τρία ή πέντε μέλη, τα οποία είναι διάφορα από τα μέλη της υπό
στοιχείο (β) επιτροπής του παρόντος.
δ) Τριμελής επιτροπή παραλαβής.
3. Οι επιτροπές συγκροτούνται από υπαλλήλους, που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας στην ΕΘΕΛ Α.Ε. ή σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα και λειτουργούν σύμφωνα με
τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. Οι επιτροπές
αξιολόγησης γνωμοδοτούν πέραν των θεμάτων αξιολόγησης προσφορών και για κάθε θέμα
που προκύπτει κατά την διενέργεια των διαγωνισμών ή τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, ως
και κατά την εκτέλεση των συμβάσεων.
4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΘΕΛ Α.Ε. ή εξουσιοδοτουμένου από το Δ.Σ.
οργάνου συγκροτούνται, κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την
αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων προμηθειών. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται η
αρμοδιότητα και το έργο της επιτροπής ή ομάδας εργασίας, η συγκρότηση, η σύνθεση, η
διάρκεια και ο τρόπος λειτουργίας της.
5. Η δαπάνη για τυχόν αποζημίωση των μελών βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της ΕΘΕΛ
Α.Ε.
6. Όταν πρόκειται για πρόχειρο διαγωνισμό, οι επιτροπές είναι τριμελείς και συγκροτούνται
από υπαλλήλους, που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην ΕΘΕΛ Α.Ε.

Άρθρο 39
Αποκλεισμός προμηθευτή

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής
Προγραμματισμού Προμηθειών (παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 2286/1995), η οποία
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και, μετά από αιτιολογημένη
εισήγηση της ΕΘΕΛ Α.Ε. που διενεργεί τον διαγωνισμό, μπορεί να αποκλεισθεί προμηθευτής
για ορισμένο ή αόριστο χρόνο από το σύνολο των προμηθειών του δημοσίου τομέα λόγω
ανάρμοστης συμπεριφοράς σε διαδικασία προμήθειας ή λόγω παράβασης των διατάξεων περί
προστασίας του καταναλωτή ή του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), για την οποία
έχει καταδικαστεί αμετάκλητα.»

«Άρθρο 41
Παρατίθεται κατωτέρω Παράρτημα

"Υποδείγματα Ανακοινώσεων και Προκηρύξεων Διαγωνισμών και Διαδικασιών με
Διαπραγμάτευση για Συμβάσεις Προμηθειών της Ανώνυμης Συγκοινωνιακής Εταιρείας
Θερμικών Λεωφορείων Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.", που προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του
παρόντος διατάγματος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.
Α. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΘΕΛ Α.Ε. και,
εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες
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πληροφορίες
2. Διευκρίνιση, ενδεχομένως, ότι πρόκειται για δημόσια σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί
μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευμένων θέσεων εργασίας.
3. Φύση και ποσότητα ή αξία των προς παράδοση προϊόντων, αριθμός (.oQ αναφοράς της
ονοματολογίας.
4. Προσωρινές ημερομηνίες που προβλέπονται για την έναρξη των διαδικασιών σύναψης της ή
των συμβάσεων.
5. Ενδεχομένως, άλλες πληροφορίες.
6. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης ή αποστολής της ειδοποίησης με την οποία
ανακοινώνεται η δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στο "προφίλ αγοραστή".
7. Διευκρίνιση εάν η σύμβαση καλύπτεται ή όχι από τη συμφωνία.
Β. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ανοικτές διαδικασίες, κλειστές διαδικασίες, διαδικασίες με διαπραγμάτευση:
1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση
της αναθέτουσας αρχής.
2. Ενδεχομένως, διευκρίνιση ότι πρόκειται για δημόσια σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο
σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευμένων θέσεων εργασίας.
3. α) Επιλεγείς τρόπος σύναψης της σύμβασης.
β) Κατά περίπτωση, αιτιολόγηση της προσφυγής στην επισπευσμένη διαδικασία (στην
περίπτωση των κλειστών διαδικασιών και των διαδικασιών με διαπραγμάτευση).
4. Τύπος της σύμβασης.
5. Τόπος παράδοσης των προϊόντων.
6. Φύση των ζητουμένων προϊόντων, με επισήμανση ιδίως εάν η υποβολή προσφορών ζητείται
για την αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση - πώληση ή για συνδυασμό
αυτών, αριθμός αναφοράς της ονοματολογίας ποσότητα των ζητούμενων προϊόντων, με
αναφορά οποιωνδήποτε δικαιωμάτων προαιρέσεως για συμπληρωματικές αγορές και, εάν
είναι γνωστό, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων,
καθώς και ο αριθμός τυχόν παρατάσεων, αριθμός (.οί) αναφοράς της ονοματολογίας, Σε
περίπτωση επαναλαμβανόμενων ή ανανεώσιμων συμβάσεων εντός δεδομένης περιόδου, να
αναφέρεται, εάν είναι γνωστό, το χρονοδιάγραμμα των επόμενων δημόσιων συμβάσεων για
τις προβλεπόμενες αγορές προμηθειών,
7. Εάν οι συμβάσεις υποδιαιρούνται σε τμήματα, αναφορά της δυνατότητας για τους
οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για ένα, περισσότερα ή/και για όλα τα τμήματα.
8. Προθεσμία ολοκλήρωσης των προμηθειών ή διάρκεια της σύμβασης προμηθειών.
Ει δυνατόν, προθεσμία έναρξης ή παράδοσης των προμηθειών.
9. Αποδοχή ή απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών.
10. Κατά περίπτωση, οι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης.
11. Στην περίπτωση των ανοικτών διαδικασιών:
α) ονομασία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική
διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να ζητούνται η συγγραφή υποχρεώσεων και
τα συμπληρωματικά έγγραφα της σύμβασης,
β) κατά περίπτωση, προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αυτών,
γ) κατά περίπτωση, το κόστος και οι όροι πληρωμής για τη χορήγηση των εν λόγω εγγράφων.
12.α) Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των προσφορών.
β) Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής (κλειστές και με
διαπραγμάτευση διαδικασίες).
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γ) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται.
δ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται.
13. Στην περίπτωση των ανοικτών διαδικασιών:
α) πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση των προσφορών,
β) ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών.
14. Κατά περίπτωση, απαιτούμενες εγγυήσεις.
15. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά των σχετικών κανονιστικών
διατάξεων.
16. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια κοινοπραξία
οικονομικών φορέων, στην οποία κατακυρώνεται η σύμβαση.
17. Κριτήρια επιλογής σχετικά με την προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων τα
οποία ενδέχεται να επιφέρουν τον αποκλεισμό τους και απαιτούμενα στοιχεία βάσει των
οποίων αποδεικνύεται ότι δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις που δικαιολογούν αποκλεισμό.
Κριτήρια επιλογής και πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάσταση του οικονομικού
φορέα, πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση των
ελάχιστων όρων οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που θα πρέπει να πληροί ο οικονομικός
φορέας. Ελάχιστο επίπεδο ή ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων που ενδεχομένως απαιτούνται.
18. Για τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, να
αναφέρεται, ενδεχομένως, η χρησιμοποίηση διαδικασίας με διαδοχικές φάσεις προκειμένου
να μειώνεται προοδευτικά ο αριθμός των προς διαπραγμάτευση προσφορών.
19. Για τις κλειστές διαδικασίες και τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με δημοσίευση
προκήρυξης διαγωνισμού, στην περίπτωση που γίνεται χρήση της δυνατότητας περιορισμού
του αριθμού των υποψηφίων που καλούνται να υποβάλλουν προσφορά ή να
διαπραγματευτούν: να αναφέρονται ο ελάχιστος αριθμός και, κατά περίπτωση, ο μέγιστος
αριθμός υποψηφίων που προβλέπεται και τα αντικειμενικά κριτήρια επιλογής αυτών των
υποψηφίων.
20. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του
(ανοικτές διαδικασίες).
21. Κατά περίπτωση, ονόματα και διευθύνσεις των οικονομικών φορέων που έχουν ήδη
επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή (διαδικασίες με διαπραγμάτευση).
22. Κριτήρια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης: "χαμηλότερη τιμή"
ή "πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά". Τα κριτήρια που συνιστούν την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά καθώς και η στάθμιση των κριτηρίων
αυτών αναφέρονται εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων.
23. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά
περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των
προσφυγών ή, ενδεχομένως, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας
καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται
αυτές οι πληροφορίες.
24. Ημερομηνία(-ες) της δημοσίευσης της προκαταρκτικής προκήρυξης ή μνεία της μη
δημοσίευσης της.
25. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.
26. Διευκρίνιση εάν η σύμβαση καλύπτεται ή όχι από τη συμφωνία.
Γ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΦΟΕΙΣΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
1. Επωνυμία και διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής.
2. Επιλεγείσα διαδικασία σύναψης. Στην περίπτωση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, αιτιολόγηση της επιλογής αυτής.
3. Φύση και ποσότητα των προμηθευομένων προϊόντων, ενδεχομένως, ανά προμηθευτή
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αριθμός αναφοράς της ονοματολογίας.
4. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.
5. Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης.
6. Αριθμός των παραληφθεισών προσφορών.
7. Όνομα και διεύθυνση του ή των αναδόχων.
8. Τιμή ή κλίμακα των τιμών (ελάχιστη/μέγιστη) που καταβλήθηκαν.
9. Αξία της (των) επιλεγείσας(-ών) προσφοράς(-ών) ή υψηλότερη και χαμηλότερη προσφορά
που ελήφθησαν υπόψη κατά την ανάθεση της σύμβασης.
10. Κατά περίπτωση, αξία και τμήμα της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί με
υπεργολαβία σε τρίτους.
11. Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης διαγωνισμού.
12. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης.
13. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά
περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των
προσφυγών ή, ενδεχομένως, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας
καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται
αυτές οι πληροφορίες.
Άρθρο 42
Εναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από την δημοσίευσή του στην εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού καταργείται ο Κανονισμός Προμηθείων της
ΕΘΕΛ που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 27665/3364/30.9.1998 (Β΄ 1136/98 και Β΄ 573/99)
απόφασή μας. «
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(11) της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠ Α.Ε. 4900/2008 (Β 513) «Κανονισμός
σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, παραχωρήσεων και
εκποιήσεων της εταιρείας ΟΛΠ Α.Ε»., όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 258/2008 του
ίδιου οργάνου (Β 2647), πλην των διατάξεων που αφορούν την παραχώρηση χρήσης γης
(άρθρα 55 έως 74) και εκποιήσεων (άρθρα 75 έως 80)
«Υ.Α. Αριθμ. 4900, ΦΕΚ Β 513/24.3.2008:Κανονισμός Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων
Προμηθειών, Υπηρεσιών/Εργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της εταιρίας Ο.Λ.Π. Α.Ε.
Άρθρο :ΜΟΝΟ
Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών και
`Εργων της εταιρίας "Ο.Λ.Π. Α.Ε.", ο οποίος έχει όπως ακολουθεί:
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α` - ΓΕΝΙΚΑ
1.
Αντικείμενο του Κανονισμού.
Αντικείμενο του παρόντος αποτελεί ο καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας
σύναψης και εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών που αναθέτει η εταιρία με την
επωνυμία "Ο.Λ.Π. Α.Ε." (στο εξής Εταιρία).
2.
Γενικές αρχές.
2.1. Η Εταιρία αντιμετωπίζει τους Οικονομικούς Φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις.
2.2. Κατά τη ανάθεση των συμβάσεων η Εταιρία ενεργεί με διαφάνεια.
2.3. Η Εταιρία μεριμνά ώστε κατά την ανάθεση των συμβάσεων να μην παρακωλύεται ο υγιής
ανταγωνισμός.
2.4. Ο παρών Κανονισμός ερμηνεύεται και εφαρμόζεται με βάση τις γενικές αρχές του
πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίου που διέπουν την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων καθώς και
τις διατάξεις των Οδηγιών 2004/17 ΕΚ και 2004/18ΕΚ.
2.5. Στην Οδηγία 2004/17ΕΚ υπάγεται η ανάθεση συμβάσεων της Εταιρίας που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής αυτής και προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για τη δραστηριότητα της
διάθεσης λιμένος σε μεταφορείς. Αν η σύμβαση προορίζεται για την ανωτέρω δραστηριότητα
μαζί με άλλες, που εμπίπτουν στην Οδηγία 2004/18ΕΚ, και είναι αντικειμενικά αδύνατο να
προσδιορισθεί, για ποια δραστηριότητα προορίζεται κυρίως η σύμβαση, τότε η ανάθεση της
διέπεται από την Οδηγία 2004/18ΕΚ. Αν η σύμβαση προορίζεται για την ανωτέρω
δραστηριότητα, χωρίς να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2004/18ΕΚ, και είναι
αντικειμενικά αδύνατο να προσδιορισθεί, για ποια δραστηριότητα προορίζεται κυρίως η
σύμβαση, τότε η ανάθεση της διέπεται από την Οδηγία 2004/17ΕΚ.
3. Ορισμοί.
3.1. "Σύμβαση Προμήθειας": Είναι η εξ επαχθούς αιτίας σύμβαση που συνάπτεται εγγράφως
μεταξύ της Εταιρίας και τρίτου και, χωρίς να αποτελεί σύμβαση έργου, έχει ως αντικείμενο την
αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή και μίσθωση - πώληση με ή χωρίς δικαίωμα
αγοράς, προϊόντων.
3.2. "Σύμβαση Υπηρεσιών": Είναι οι εξ επαχθούς αιτίας σύμβαση που συνάπτεται εγγράφως
μεταξύ της Εταιρίας και τρίτου και, χωρίς να αποτελεί σύμβαση έργου ή σύμβαση προμήθειας,
έχει ως αντικείμενο την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στο Παράρτημα XVII της
Οδηγίας 2007/17ΕΚ και στο Παράρτημα II της Οδηγίας 2004/18ΕΚ.
3.3. Σύμβαση η οποία έχει ως αντικείμενο την προμήθεια προϊόντων και καλύπτει
παρεμπιπτόντως εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης θεωρείται ως Σύμβαση Προμήθειας.
Σύμβαση η οποία έχει ως αντικείμενο ταυτοχρόνως προϊόντα και υπηρεσίες, θεωρείται ως
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Σύμβαση Υπηρεσιών εφόσον η αξία των συγκεκριμένων υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των
προϊόντων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση.
3.4. "Σύμβαση Παραχώρησης Υπηρεσιών": Είναι η σύμβαση, η οποία παρουσιάζει τα ίδια
χαρακτηριστικά με τη Σύμβαση Υπηρεσιών, εκτός από το γεγονός ότι το αντάλλαγμα συνίσταται
είτε αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης της υπηρεσίας είτε στο δικαίωμα αυτό σε
συνδυασμό με καταβολή αμοιβής.
3.5. "Συμφωνία Πλαίσιο": Είναι η συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ της Εταιρίας και ενός ή
περισσοτέρων τρίτων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις
Συμβάσεις Προμήθειας ή Υπηρεσίας που πρόκειται να συναφθούν μεταξύ της Εταιρίας και των
τρίτων κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και,
ενδεχομένως, τις προβλεπόμενες ποσότητες.
3.6. "Δυναμικό Σύστημα Αγορών": Είναι μία καθ` ολοκληρία ηλεκτρονική διαδικασία για
αγορές τρέχουσας χρήσης, της οποίας τα γενικά διαθέσιμα στην αγορά χαρακτηριστικά
ικανοποιούν τις ανάγκες της Εταιρίας και είναι περιορισμένη χρονικά και ανοικτή καθ` όλη τη
διάρκεια της σε κάθε Οικονομικό Φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια επιλογής και έχει
υποβάλει ενδεικτική προσφορά σύμφωνη προς τη συγγραφή υποχρεώσεων.
3.7. "Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός": Είναι μία επαναληπτική διαδικασία που βασίζεται σε
έναν ηλεκτρονικό μηχανισμό παρουσίασης νέων, μειωμένων τιμών ή/και νέων αξιών όσον
αφορά ορισμένα στοιχεία των προσφορών, η οποία διεξάγεται έπειτα από προκαταρκτική
πλήρη αξιολόγηση των προσφορών, επιτρέποντας την ταξινόμηση τους με βάση αυτόματες
μεθόδους αξιολόγησης. Δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο Ηλεκτρονικών
Πλειστηριασμών συμβάσεις υπηρεσιών που έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες πνευματικού
δημιουργού.
3.8. "Προσφέρων": Είναι ο Οικονομικός Φορέας που έχει υποβάλει προφορά για τη σύναψη
Σύμβασης Προμηθειών ή Υπηρεσιών.
3.9. "Υποψήφιος": Είναι εκείνος που έχει ζητήσει να του αποσταλεί πρόσκληση συμμετοχής σε
Διαδικασία Κλειστή ή με Διαπραγμάτευση ή σε Ανταγωνιστικό Διάλογο.
3.10. "Προμηθευτής": Είναι εκείνος, στον οποίο η Εταιρία έχει αναθέσει Σύμβαση Προμήθειας.
3.11. "Πάροχος Υπηρεσιών": Είναι εκείνος, στον οποίο η Εταιρία έχει αναθέσει Σύμβαση
Υπηρεσιών.
3.12. "Οικονομικός Φορέας": Είναι όρος που σημαίνει, κατά περίπτωση, τον Υποψήφιο, τον
Προσφεροντα, τον Προμηθευτή και τον Πάροχο Υπηρεσιών.
3.13. "Ανοικτή Διαδικασία": Είναι η διαδικασία στην οποία κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να
υποβάλει προσφορά.
3.14. "Κλειστή Διαδικασία": Είναι η διαδικασία στην οποία κάθε Οικονομικός Φορέας μπορεί
να ζητήσει να συμμετάσχει, αλλά μόνο όσοι οικονομικοί φορείς προσκαλούνται από την
Εταιρία μπορούν να υποβάλουν προσφορά.
3.15. "Ανταγωνιστικός Διάλογος": Είναι η διαδικασία στην οποία κάθε Οικονομικός Φορέας
μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει και στην οποία η Εταιρία διεξάγει διάλογο με τους
Υποψηφίους που έχουν γίνει δεκτοί στη διαδικασία αυτή, προκειμένου να βρεθούν μία ή
περισσότερες λύσεις που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της και βάσει της
οποίας ή των οποίων οι Υποψήφιοι που επελέγησαν καλούνται να υποβάλουν προσφορά.
3.16. "Διαδικασία με Διαπραγμάτευση": Είναι η διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας η Εταιρία
διαβουλεύεται με τους Οικονομικούς Φορείς της επιλογής της και διαπραγματεύεται τους
όρους της σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς.
3.17. "Διαγωνισμοί Μελετών": Είναι οι διαδικασίες που επιτρέπουν στην Εταιρία να αποκτήσει
κυρίως στους τομείς της χωροταξίας, της πολεοδομίας, της αρχιτεκτονικής, των έργων
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πολιτικού μηχανικού ή της επεξεργασίας δεδομένων μία μελέτη ή ένα σχέδιο που επιλέγεται
από κριτική επιτροπή έπειτα από διαγωνισμό, με ή χωρίς την απονομή βραβείων.
3.18. "Καταστατικό": Είναι το καταστατικό της Εταιρίας, όπως εγκρίθηκε με το άρθρο τρίτο του
ν. 2688/1999.
3.19. "Τεχνικές Προδιαγραφές": Είναι οι προδιαγραφές που προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά
του υπό προμήθεια προϊόντος ή της ζητούμενης υπηρεσίας και ιδίως τα επίπεδα ποιότητας, τα
επίπεδα περιβαλλοντικής επίδοσης, ο σχεδιασμός για όλες τις χρήσεις (συμπεριλαμβανόμενης
και της δυνατότητας πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες) και την αξιολόγηση της
συμμόρφωσης, η απόδοση, η χρήση, η ασφάλεια, οι διαστάσεις, οι απαιτήσεις που αφορούν
την ονομασία πώλησης του προϊόντος, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις μεθόδους
τους, τη συσκευασία, τη σήμανση και την επίθεση ενδείξεων και τις οδηγίες χρήσης, οι
διαδικασίες και οι μέθοδοι παραγωγής και οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης.
3.20.
"Πρότυπο": Είναι μία Τεχνική Προδιαγραφή που έχει εγκριθεί από αναγνωρισμένο
οργανισμό με τυποποιητική αρμοδιότητα, με σκοπό την επαναλαμβανόμενη ή συνεχή
εφαρμογή, της οποίας όμως η τήρηση δεν είναι υποχρεωτική και εμπίπτει σε μία από τις
ακόλου θες κατηγορίες:
3.21. "Διεθνές Πρότυπο": Το Πρότυπο που έχει εκδοθεί από διεθνή οργανισμό τυποποίησης
και έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού.
3.22. "Ευρωπαϊκό Πρότυπο": Το Πρότυπο που έχει εκδοθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό
τυποποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού. Ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης είναι
ιδίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης
Ηλεκτροτεχνικών Προϊόντων (CENELEC).
3.23. "Εθνικό Πρότυπο": Πρότυπο που έχει εκδοθεί από εθνικό οργανισμό τυποποίησης και
έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού.
3.24. "Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση": Η ευμενής τεχνική αξιολόγηση της καταλληλότητας ενός
προϊόντος για συγκεκριμένη χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων
κατασκευής και με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους όρους εφαρμογής
και χρήσης που έχουν τεθεί. Η Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση χορηγείται από τον Οργανισμό που
είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό.
3.25. "Κοινή Τεχνική Προδιαγραφή": Είναι η Τεχνική Προδιαγραφή που έχει εκπονηθεί
σύμφωνα με διαδικασία αναγνωρισμένη από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3.26. "Τεχνικό Πλαίσιο Αναφοράς": Είναι κάθε προϊόν το οποίο εκπονείται από τους
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, πλην των επίσημων προτύπων, σύμφωνα με
διαδικασίες προσαρμοσμένες στην εξέλιξη των αναγκών της αγοράς.
3.27. CPV (Common Procurement Vocabulary): Είναι το "Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες
Συμβάσεις που υιοθετήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 2195/2002.
4. Όργανα Διαδικασιών Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμβάσεων.
4.1.
Αποφασιστικά όργανα.
Για όλες τις αποφάσεις της Εταιρίας που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό σχετικά με
την ανάθεση και την εκτέλεση Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών αρμόδιο είναι το
όργανο που έχει τη σχετική αρμοδιότητα σύμφωνα με το Καταστατικό ή το όργανο, στο οποίο η
συγκεκριμένη αρμοδιότητα μεταβιβάστηκε σύμφωνα με το Καταστατικό.
4.2. Η μεταβίβαση της αρμοδιότητας μπορεί να είναι πάγια ή να αφορά κατηγορίες
διαδικασιών ή συγκεκριμένη ή συγκεκριμένες διαδικασίες ανάθεσης.
4.3. Γνωμοδοτικά όργανα.
Για την ανάθεση και την εκτέλεση συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών, για τις οποίες
προηγείται δημοσίευση διακήρυξης, η Εταιρία συγκροτεί τις εξής γνωμοδοτικές επιτροπές:
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4.3.1. Επιτροπή Διαγωνισμού: Η Επιτροπή Διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις
προσφορές και γνωμοδοτεί προς την Εταιρία για το τυπικά παραδεκτό τους.
4.3.2. Επιτροπή Αξιολόγησης: Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Παραλαβής,
που αναφέρεται κατωτέρω, η Επιτροπή Αξιολόγησης:
4.3.2.1. Αξιολογεί τις αιτήσεις συμμετοχής και τις προσφορές που κρίθηκαν τυπικά
παραδεκτές από την Εταιρία καθώς και τα τυχόν υποβαλλόμενα από τους Προσφέροντες
δείγματα, αν η αξιολόγηση των τελευταίων δεν ανατεθεί σε ιδιαίτερο όργανο, και
αποσφραγίζει και αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές, γνωμοδοτώντας προς την Εταιρία για
το αποτέλεσμα της διαδικασίας, περιλαμβανομένης και της διακοπής, της αναβολής, της
επαναλήψεως και της ματαιώσεως της διαδικασίας, της κατακυρώσεως και της ανακλήσεως
αυτής.
4.3.2.2. Γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την εκτέλεση γενικά της σύμβασης, και
ιδίως για τη μετάθεση ή την παράταση της προθεσμίας παραλαβής, τη μονομερή λύση της από
την Εταιρία, την επιβολή στον Προμηθευτή / Πάροχο Υπηρεσιών κάθε κυρώσεως που
προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό, περιλαμβανομένης και της εκπτώσεως, της
καταπτώσεως των εγγυητικών επιστολών και του αποκλεισμού του Προμηθευτή / Παρόχου
Υπηρεσιών από τις συμβάσεις της Εταιρίας.
4.3.3. Επιτροπή Αξιολόγησης Δειγμάτων: Επιτροπή Αξιολόγησης Δειγμάτων αξιολογεί τα
δείγματα που υποβάλλονται από τους Προσφέροντες, αν η αρμοδιότητα αυτή δεν έχει
ανατεθεί στην Επιτροπή Αξιολόγησης, και γνωμοδοτεί προς την Εταιρία σχετικά με τη
συμμόρφωση των δειγμάτων προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και το τυχόν επίσημο δείγμα της
Εταιρίας.
4.3.4. Επιτροπή Παραλαβής: Η Επιτροπή Παραλαβής είναι αρμόδια για την ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή των παραδιδομένων προϊόντων ή υπηρεσιών και για την εκτέλεση γενικά
της συμβάσεως και γνωμοδοτεί προς την Εταιρία για την παραλαβή, την απόρριψη και την
αντικατάσταση των παραδοθέντων ή την παραλαβή τους με έκπτωση επί της τιμής, για κάθε
τροποποίηση της συμβάσεως.
4.4. Οι ανωτέρω επιτροπές είναι αντιστοίχως αρμόδιες να γνωμοδοτούν προς την Εταιρία για
τις ενστάσεις και τις προσφυγές που υποβάλλονται από τους Οικονομικούς Φορείς και τους
Προμηθευτές / Παρόχους Υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
περιλαμβανομένης και της κατακυρώσεως ή της ανακλήσεως της. Η Εταιρία μπορεί, πάντως, να
συγκροτεί Επιτροπές Ενστάσεων διαφορετικές από τις προηγούμενες καθώς επίσης και
Επιτροπή Ενστάσεων αρμόδια να γνωμοδοτεί σε ενστάσεις ή προσφυγές κατά της διακήρυξης
διαγωνισμού.
4.5. Συγκρότηση των συλλογικών οργάνων.
Οι Επιτροπές συγκροτούνται από την Εταιρία και αποτελούνται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη.
Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται και ο πρόεδρος της Επιτροπής. Με την ίδια απόφαση
μπορεί να ορίζονται και αναπληρωματικά μέλη. Οι πρόεδροι και τα μέλη των Επιτροπών είναι
στελέχη ή υπάλληλοι της Εταιρίας ή και τρίτοι που κατέχουν τις αναγκαίες γνώσεις ή εμπειρία.
4.6.
Οι Επιτροπές μπορεί να συγκροτούνται είτε:
4.6.1.
Ως πάγιες, συγκροτούμενες για θητεία ορισμένου χρόνου, και αρμόδιες για όλες τις
υποθέσεις που θα ανακύψουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, είτε:
4.6.2.
Ως ειδικές, για συγκεκριμένη ή συγκεκριμένες διαδικασίες ή συμβάσεις.
4.7. Η σύνθεση των Επιτροπών μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Εταιρίας. Εφόσον
κατά τη λήξη της θητείας μίας πάγιας Επιτροπής είναι εκκρεμής μία υπόθεση αρμοδιότητας
της, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει τη γνωμοδότηση της και μετά τη λήξη της θητείας της.
4.8. Η Επιτροπή Διαγωνισμού και η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να αποτελείται από τα ίδια,
εν όλω ή εν μέρει, πρόσωπα. Στην Επιτροπή Παραλαβής δεν ορίζονται, εφόσον τούτο είναι
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δυνατόν, πρόσωπα που είχαν προηγουμένως συμμετάσχει στην Επιτροπή Αξιολόγησης. Στις
Επιτροπές Ενστάσεων δεν ορίζονται, εφόσον τούτο είναι δυνατόν, πρόσωπα που είχαν
προηγουμένως συμμετάσχει στην έκδοση των αποφάσεων που προσβάλλονται.
4.9. Για την έκδοση αποφάσεων της Εταιρίας κατά τον παρόντα κανονισμό απαιτείται
προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμόδιας κατά τις ανωτέρω διακρίσεις επιτροπής. Αν η
Εταιρία διαφωνεί με τη γνωμοδότηση, δεν δεσμεύεται από αυτή και μπορεί να αποκλίνει
αιτιολογημένα από τη γνωμοδότηση ή να αναπέμψει την υπόθεση στην Επιτροπή για
επανεξέταση ή να αναζητήσει πρόσθετη γνωμοδότηση από άλλο όργανο που είτε ήδη υπάρχει
είτε συγκροτείται για τον σκοπό αυτό, για όλα τα αναφυόμενα ζητήματα ή ορισμένα από αυτά.
4.10. Όμοιες Επιτροπές μπορεί να συγκροτούνται και για την ανάθεση και εκτέλεση
συμβάσεων, για τις οποίες δεν προηγείται δημοσίευση διακήρυξης,
4.11. Το παρόν άρθρο δεν θίγει διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού που προβλέπουν
προϋποθέσεις ή τύπους για τη λήψη των αποφάσεων των οργάνων της Εταιρίας.
ΜΕΡΟΣ Β` - ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
5. Γενικές Διατάξεις.
5.1.
Δικαίωμα συμμετοχής.
Οι Οικονομικοί Φορείς που κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένοι, έχουν
δικαίωμα παροχής της ζητούμενης προμήθειας ή υπηρεσίας δεν απορρίπτονται για μόνο τον
λόγο ότι κατά την ελληνική νομοθεσία θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. Η
διάταξη αυτή δεν θίγει το δικαίωμα της Εταιρίας να ζητεί από τον Υποψήφιο ή τον
Προσφέροντα που είναι νομικό πρόσωπο να αναφέρει στην προσφορά του τα ονόματα και τα
επαγγελματικά προσόντα των προσώπων που θα επιφορτισθούν με την εκτέλεση της
Σύμβασης.
5.2.
Ενώσεις και κοινοπραξίες.
Οι κοινοπραξίες ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων μπορούν να εμφανίζονται ως Υποψήφιοι και
να υποβάλουν προσφορές. Για την υποβολή αιτήσεως συμμετοχής και την υποβολή
προσφοράς η Εταιρία δεν απαιτεί να λάβει η κοινοπραξία ή η ένωση ορισμένη νομική μορφή.
Εφόσον, όμως, τούτο είναι αναγκαίο για την ορθή εκτέλεση της συμβάσεως, μπορεί η
διακήρυξη να ορίζει ότι, αν η σύμβαση ανατεθεί σε κοινοπραξία ή ένωση, αυτή θα περιβληθεί
συγκεκριμένη νομική μορφή, την οποία και θα προσδιορίζει.
5.3. Στην προσφορά κοινοπραξιών ή ενώσεων πρέπει να αναφέρεται απαραιτήτως η έκταση
και το είδος της συμμετοχής κάθε μέλους της στην εκτέλεση της συμβάσεως. Με την υποβολή
της προσφοράς κοινοπραξιών ή ενώσεων, κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλεγγύως και εις
ολόκληρο έναντι της Εταιρίας για κάθε αξίωση που απορρέει από τη συμμετοχή ή και την
εκτέλεση της συμβάσεως.
5.4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος που προβλέπουν τη δημοσιοποίηση
συμβάσεων που συνάπτονται από την Εταιρία και την ενημέρωση Υποψηφίων και
Προσφερόντων, η Εταιρία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που διαβιβάζονται σε αυτή από τους
Οικονομικούς Φορείς, εφόσον είναι εμπιστευτικές και έχουν ρητώς χαρακτηρισθεί ως τέτοιες
από τον ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα.
5.5.
Κατά τη διαβίβαση από την Εταιρία στους Οι κονομικούς Φορείς τεχνικών
προδιαγραφών ή άλλων πληροφοριών στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος η Εταιρία μπορεί
να επιβάλλει υποχρεώσεις προκειμένου να προστατεύσει τον τυχόν εμπιστευτικό χαρακτήρα
των πληροφοριών που διαβιβάζει.
5.6. Γλώσσα.
Οι συμβάσεις και τα έγγραφα που εκδίδονται από την Εταιρία στο πλαίσιο της διαδικασίας
ανάθεσης καθώς και όσα απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα. Όλα τα ξενόγλωσσα έγγραφα που περιλαμβάνονται στις προσφορές πρέπει
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να συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στη διακήρυξη. Ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα,
διαφορετικά συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους. Σε περίπτωση ασάφειας ή
αντίφασης υπερισχύει η επίσημη μετάφραση. Εγγυητικές επιστολές που έχουν συνταχθεί σε
άλλη γλώσσα συνοδεύονται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση. Ως επίσημη μετάφραση
νοείται εκείνη που γίνεται από αρμόδια δημόσια αρχή ή δικηγόρο ή άλλο νομίμως
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
6. Κανόνες αποτίμησης της αξίας των συμβάσεων και κατώφλια εφαρμογής Οδηγιών.
6.1.
Κανόνες αποτίμησης.
Για την αποτίμηση της αξίας μίας συμβάσεως, προκειμένου να διαγνωσθεί η υπαγωγή της στις
διατάξεις των Οδηγιών 2004/17ΕΚ και 2004/18ΕΚ εφαρμόζονται οι κανόνες του παρόντος
άρθρου.
6.2. Η αποτίμηση της αξίας της συμβάσεως στηρίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, όπως
προϋπολογίζεται από την Εταιρία, μαζί με τις τυχόν επιβαλλόμενες κρατήσεις, εκτός του φόρου
προστιθέμενης αξίας. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται τυχόν προβλεπόμενα δικαιώματα
προαίρεσης ή ανανεώσεις ή παρατάσεις ή επεκτάσεις της συμβάσεως.
6.3. Η αποτίμηση αναφέρεται στην ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης για δημοσίευση
στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, αν τέτοια δημοσίευση δεν
γίνεται, στην ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης.
6.4. Δεν επιτρέπεται η κατάτμηση κανενός σχεδίου για την απόκτηση προϊόντων ή υπηρεσιών
με σκοπό την καταστρατήγηση του παρόντος άρθρου.
6.5. Όταν ένα σχέδιο αγοράς ομοιογενών προμηθειών ή υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει σε
ταυτόχρονη σύναψη χωριστών συμβάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται υπόψη η συνολική
εκτιμώμενη αξία όλων των τμημάτων και, αν η αξία αυτή υπερβαίνει το κατώφλι εφαρμογής
των Οδηγιών, αυτές εφαρμόζονται σε κάθε ένα από τα τμήματα.
Κατ` εξαίρεση, αν η αξία τμήματος ή τμημάτων υπηρεσιών υπολείπεται του ορίου που
καθορίζεται στο άρθρο 17 παρ. 6 (α) και (β) της Οδηγίας 2004/17ΕΚ και στο άρθρο 9 παρ. 5 (α)
και (β) της Οδηγίας 2004/18ΕΚ και ταυτόχρονα η συνολική αξία των τμημάτων αυτών δεν
υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων, η Εταιρία μπορεί ως προς τα
τμήματα αυτά να παρεκκλίνει των διατάξεων των Οδηγιών.
6.6. Προκειμένου για Συμβάσεις Προμήθειας που έχουν ως αντικείμενο τη χρηματοδοτική
μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση - πώληση προϊόντων, η αξία που λαμβάνεται ως βάση για
τον υπολογισμό της αξίας της σύμβασης είναι η εξής:
6.6.1. Προκειμένου για συμβάσεις ορισμένου χρόνου, η συνολική αξία της συμβάσεως.
6.6.2. Προκειμένου για συμβάσεις αορίστου χρόνου και συμβάσεων των οποίων η διάρκεια
δεν προσδιορίζεται, η μηνιαία αξία πολλαπλασιαζόμενη επί σαράντα οκτώ (48).
6.6.3. Προκειμένου για Συμβάσεις Προμήθειας ή Υπηρεσιών που έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή
προβλέπεται να ανανεωθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα:
6.6.3.1. Είτε η συνολική πραγματική αξία των διαδοχικών συμβάσεων του ίδιου τύπου οι
οποίες συνάφθηκαν κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο ή οικονομικό έτος,
αναπροσαρμοσμένη, ει δυνατόν, προκειμένου να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες μεταβολές ως
προς τις ποσότητες ή την αξία τους κατά τους δώδεκα μήνες που έπονται της αρχικής
σύμβασης.
6.6.3.2. Είτε η συνολική αξία των διαδοχικών συμβάσεων που συνάφθηκαν κατά το
δωδεκάμηνο που έπεται της πρώτης παράδοσης ή κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους,
εφόσον αυτό υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες.
6.7.
Προκειμένου για Συμβάσεις Υπηρεσιών, η αξία που λαμβάνεται ως βάση για τον
υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης είναι ανάλογα με την περίπτωση η εξής:
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6.7.1.
Για τα ακόλουθα συγκεκριμένα είδη υπηρεσιών για την αποτίμηση λαμβάνονται
υπόψη τα εξής:
6.7.1.1. Ασφαλιστικές υπηρεσίες: Το καταβλητέο ασφάλιστρο και οι άλλοι τρόποι αμοιβής.
6.7.1.2. Τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: Οι αμοιβές, οι προμήθειες, οι
τόκοι και οι άλλοι τρόποι αμοιβής.
6.7.1.3. Συμβάσεις που περιλαμβάνουν μελέτες: Οι αμοιβές, οι καταβλητέες προμήθειες και οι
άλλοι τρόποι αμοιβής.
6.7.2.
Για τις συμβάσεις υπηρεσιών που δεν αναφέρουν συνολική τιμή:
6.7.2.1. Στην περίπτωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου και εφόσον η διάρκεια τους είναι ίση ή
μικρότερη από σαράντα οκτώ (48) μήνες: Η συνολική εκτιμώμενη αξία για όλη την αντίστοιχη
διάρκεια.
6.7.2.2. Στην περίπτωση συμβάσεων αορίστου χρόνου ή διάρκειας μεγαλύτερης των σαράντα
οκτώ (48) μηνών η μηνιαία αξία πολλαπλασιαζόμενη επί σαράντα οκτώ (48).
6.8. Προκειμένου για τις Συμφωνίες - Πλαίσιο και για τα Δυναμικά Συστήματα Αγορών η αξία
που λαμβάνεται υπόψη είναι η μέγιστη αξία, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας, του
συνόλου των συμβάσεων που προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια της Συμφωνίας - Πλαίσιο
ή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών.
6.9. Η επιλογή μεθόδου αποτίμησης της αξίας μίας συμβάσεως δεν μπορεί να γίνει με την
πρόθεση καταστρατήγησης των ανωτέρω Οδηγιών.
6.10.
Κατώφλια εφαρμογής.
Το όριο εφαρμογής της Οδηγίας 2004/18ΕΚ σε Συμβάσεις Προμηθειών και Υπηρεσιών
καθορίζεται στο άρθρο 7 περίπτωση β` της εν λόγω Οδηγίας, όπως εκάστοτε ισχύει. Το όριο
εφαρμογής της Οδηγίας 2004/17ΕΚ σε Συμβάσεις Προμηθειών και Υπηρεσιών καθορίζεται στο
άρθρο 16 περίπτωση α` της εν λόγω Οδηγίας, όπως εκάστοτε ισχύει.
7. Απόφαση διεξαγωγής διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
7.1. Για τη διεξαγωγή διαδικασίας για τη σύναψη Συμβάσεως Προμήθειας ή Υπηρεσίας
απαιτείται απόφαση της Εταιρίας. Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η σκοπιμότητα της
συνάψεως της συμβάσεως, επιλέγεται η διαδικασία ανάθεσης, εγκρίνεται η διακήρυξη, οι
Τεχνικές Προδιαγραφές ή τα κατά περίπτωση τεύχη της διαδικασίας και ρυθμίζεται κάθε
σχετικό ζήτημα.
7.2. Με απόφαση της Εταιρίας μπορεί σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας και έως τη
σύναψη της συμβάσεως να διακοπεί ή να αναβληθεί ή να επαναληφθεί η διαδικασία ή να
ματαιωθεί η ανάθεση, χωρίς δικαίωμα των Υποψηφίων ή των Προσφεροντων να εγείρουν
οποιαδήποτε αξίωση κατά της Εταιρίας από την καθ` οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή τους στη
διαδικασία.
7.3. Η διακήρυξη και η πρόσκληση υποβολής προσφοράς δεν θεωρούνται πρόταση κατάρτισης
συμβάσεως.
8. Είδη διαδικασιών ανάθεσης και επιλογή τους.
8.1.
Η ανάθεση Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών γίνεται με μία από τις ακόλουθες
διαδικασίες:
8.1.1. Ανοικτή Διαδικασία.
8.1.2. Κλειστή Διαδικασία.
8.1.3. Διαδικασία με Διαπραγμάτευση με ή χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης.
8.1.4. Ανταγωνιστικός Διάλογος.
8.1.5. Διαγωνισμός Μελετών.
8.2.
Η ανάθεση Συμβάσεως Προμήθειας ή Υπηρεσιών με ανοικτή ή κλειστή διαδικασία
είναι επιτρεπτή σε κάθε περίπτωση.
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8.3.
Η ανάθεση Συμβάσεως Προμήθειας ή Υπηρεσιών με Διαδικασία με Διαπραγμάτευση,
με ή χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης, επιτρέπεται:
8.3.1. Για όλες τις συμβάσεις, που για οποιοιδήποτε λόγο δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
των Οδηγιών 2004/17ΕΚ και 2004/18ΕΚ.
8.3.2. Για τις Συμβάσεις Υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας
2004/17ΕΚ και αναφέρονται στο Παράρτημα XVIIB αυτής. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για
συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο τόσο υπηρεσίες του Παραρτήματος XVIIB, όσο και του
Παραρτήματος XVIIA της Οδηγίας, εάν η αξία των υπηρεσιών του Παραρτήματος XVIIA
υπερβαίνει την αξία των υπηρεσιών του Παραρτήματος XVIIB.
8.3.3. Για τις Συμβάσεις Υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας
2004/18ΕΚ και αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΒ αυτής. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για
συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο τόσο υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΒ, όσο και του
Παραρτήματος ΝΑ της Οδηγίας, εάν η αξία των υπηρεσιών του Παραρτήματος ΝΑ υπερβαίνει
την αξία των υπηρεσιών του Παραρτήματος ΙΙΒ.
8.3.4. Για τις συμβάσεις Παραχώρησης Υπηρεσιών. Προκειμένου, πάντως για τέτοιες
συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2004/18ΕΚ, στη σχετική σύμβαση
προβλέπεται ότι κατά την ανάθεση συμβάσεων σε τρίτους ο παραχωρησιούχος υποχρεούται
να τηρεί την αρχή της αποφυγής διακρίσεων λόγω εθνικότητας.
8.3.5.
Για τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ίδιων Οδηγιών, υπό τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 του παρόντος.
8.4.
Ο Ανταγωνιστικός Διάλογος διεξάγεται προκειμένου για συμβάσεις ιδιαίτερα
πολύπλοκες, οι οποίες κατά το αντικείμενο τους εμπίπτουν στην Οδηγία 2004/18ΕΚ. Ως
ιδιαίτερα πολύπλοκες θεωρούνται οι συμβάσεις, στις οποίες:
8.4.1. Η Εταιρία δεν είναι αντικειμενικά σε θέση να καθορίσει τα τεχνικά μέσα, τα οποία θα
μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της, σύμφωνα με τα άρθρα 11.3 του παρόντος και
τους στόχους της ή/και
8.4.2. Η Εταιρία δεν είναι αντικειμενικά σε θέση να προσδιορίσει τη νομική ή / και τη
χρηματοοικονομική οργάνωση ενός σχεδίου. 8.4.1.
8.5. Για τους "Διαγωνισμούς Μελετών" εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3316/2005 (Φ.Ε.Κ. Α`
42).
8.6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μπορεί με αποφάσεις του να καθορίζει κατηγορίες
συμβάσεων, ανάλογα με την προϋπολογιζόμενη αξία τους, οι οποίες αν και δεν εμπίπτουν στις
Οδηγίες 2004/17ΕΚ και 2004/18ΕΚ, δεν μπορεί να ανατίθενται με διαδικασία με
διαπραγμάτευση παρά μόνο στις εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9
κατωτέρω.
9. Διαδικασία με διαπραγμάτευση.
9.1.
Διαδικασία με διαπραγμάτευση ύστερα από δημοσίευση διακήρυξης.
Προκειμένου για συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/17ΕΚ ή
2004/18ΕΚ η ανάθεση με διαδικασία με διαπραγμάτευση ύστερα από δημοσίευση διακήρυξης
επιτρέπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
9.1.1. Προκειμένου για τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας
2004/17ΕΚ, εφόσον η δημοσίευση που προηγήθηκε πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 42
της Οδηγίας αυτής.
9.1.2. Προκειμένου για τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας
2004/18ΕΚ, στις εξής περιπτώσεις:
9.1.2.1. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού ή
ανταγωνιστικού διαλόγου που προηγήθηκε δεν υπήρξαν προσφορές παραδεκτές ή κανονικές
(δηλαδή προερχόμενες από Προσφέροντα που πληροί τα κριτήρια επιλογής και
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ανταποκρινόμενες στις απαιτήσεις της διακήρυξης), υπό την προϋπόθεση ότι δεν
τροποποιούνται ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της συμβάσεως. Κατ` εξαίρεση η δημοσίευση
διακήρυξης δεν απαιτείται, αν στη διαδικασία καλούνται όλοι οι Προσφέροντες, και μόνο
αυτοί, που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής της διαδικασίας που προηγήθηκε και είχαν
υποβάλει προσφορές τυπικά παραδεκτές.
9.1.2.2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν πρόκειται για Προμήθειες ή Υπηρεσίες των οποίων η
φύση ή διάφοροι αστάθμητοι παράγοντες δεν επιτρέπουν τον συνολικό προκαθορισμό τιμών.
9.1.2.3. Προκειμένου για υπηρεσίες και ιδίως υπηρεσίες της κατηγορίας 6 του Παραρτήματος
ΝΑ της Οδηγίας 2004/18ΕΚ ή υπηρεσίες διανοητικής εργασίας (όπως η δημιουργική σύλληψη
έργου), στο μέτρο που η φύση της εργασίας είναι τέτοια, ώστε οι προδιαγραφές της
συμβάσεως να μη μπορεί να καθοριστούν με την ακρίβεια που απαιτείται, ώστε η ανάθεση να
γίνει με τους κανόνες της ανοικτής ή της κλειστής διαδικασίας.
9.2.
Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση διακήρυξης.
Προκειμένου για συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/17ΕΚ ή
2004/18ΕΚ η ανάθεση με διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση διακήρυξης
επιτρέπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
9.2.1. Εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή
καμία κατάλληλη προσφορά ή αν δεν υπάρξει κανένας Υποψήφιος, υπό την προϋπόθεση ότι
δεν τροποποιούνται ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της συμβάσεως.
9.2.2. Εάν για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών
δικαιωμάτων η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο Οικονομικό Φορέα.
9.2.3. Εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης που οφείλεται σε απρόβλεπτα γεγονότα, για τα οποία
η Εταιρία δεν έχει ευθύνη, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών της ανοικτής ή της
κλειστής διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή η ανάθεση περιορίζεται στο μέτρο που είναι
απολύτως αναγκαίο για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας ανάγκης.
9.2.4. Για την προμήθεια προϊόντων που κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας,
πειραματισμού, μελέτης ή ανάπτυξης. Αποκλείεται, πάντως, η παραγωγή ποσοτήτων ικανών να
εξασφαλίσουν την εμπορική βιωσιμότητα του προϊόντος ή την απόσβεση των δαπανών
έρευνας και ανάπτυξης.
9.2.5. Για συμπληρωματικές παραδόσεις που πραγματοποιούνται από τον αρχικό Προμηθευτή
και προορίζονται είτε για μερική ανανέωση προμηθειών ή εγκαταστάσεων τρέχουσας χρήσης
είτε για επέκταση υφιστάμενων προμηθειών ή εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή Προμηθευτή
θα υποχρέωνε την Εταιρία να προμηθευτεί προϊόντα με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά
τα οποία είναι ασύμβατα ή προκαλούν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς τη χρήση και
τη συντήρηση. Αν δεν συντρέχει κάποια εξαιρετική περίσταση, η διάρκεια αυτών των
συμβάσεων καθώς και των ανανεώσιμων συμβάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3)
έτη.
9.2.6. Για τις προμήθειες που αγοράζονται σε χρηματιστήριο βασικών προϊόντων.
9.2.7. Για την αγορά προϊόντων υπό εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους, είτε από Προμηθευτή που
έπαυσε οριστικά την εμπορική του δραστηριότητα είτε από σύνδικο ή εκκαθαριστή πτώχευσης
ή εκκαθάρισης ή άλλης ανάλογης διαδικασίας.
9.2.8. Για τη σύναψη Σύμβασης Υπηρεσιών, η οποία έπεται διαγωνισμού μελετών και πρέπει,
κατά τους σχετικούς κανόνες, να ανατεθεί στον νικητή ή τους νικητές του διαγωνισμού, υπό
την προϋπόθεση ότι όλοι οι νικητές καλούνται στη διαπραγμάτευση.
9.2.9. Για συμπληρωματικές υπηρεσίες, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση,
αλλά λόγω απρόβλεπτων γεγονότων κατέστησαν αναγκαίες για την εκτέλεση της, υπό την
προϋπόθεση ότι:
9.2.9.1. Η ανάθεση γίνεται στον αρχικό Πάροχο Υπηρεσιών,
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9.2.9.2. Οι υπηρεσίες αυτές είτε δεν μπορεί από τεχνική ή οικονομική άποψη να διαχωριστούν
από την αρχική σύμβαση, χωρίς να δημιουργηθούν στην Εταιρία μείζονα προβλήματα είτε,
μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απολύτως αναγκαίες για
την εκτέλεση της, και
9.2.9.3. Το σωρευτικό ποσό των συμπληρωματικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει το 50% της
αρχικής σύμβασης.
9.2.10. Για νέες υπηρεσίες που ανατίθενται στον αρχικό Πάροχο Υπηρεσιών και αποτελούν
επανάληψη των υπηρεσιών της αρχικής συμβάσεως, η οποία ανατέθηκε με την ανοικτή ή την
κλειστή διαδικασία, εφόσον:
9.2.10.1. Είναι σύμφωνες με την αρχική μελέτη που αποτέλεσε αντικείμενο της αρχικής
συμβάσεως,
9.2.10.2. Η δυνατότητα ανάθεσης τους επισημάνθηκε στη διακήρυξη, ώστε η αξία τους να
συνυπολογισθεί στην αποτίμηση της αρχικής συμβάσεως, και
9.2.10.3. Δεν έχει παρέλθει τριετία από τη σύναψη της αρχικής συμβάσεως.
9.3.
Κανόνες διεξαγωγής της διαπραγμάτευσης.
9.3.1.
Για τη συμμετοχή σε διαπραγμάτευση η Εταιρία εκ δίδει και αποστέλλει πρόσκληση
υποβολής προσφοράς.
9.3.2. Στις περιπτώσεις ανάθεσης με διαπραγμάτευση που δεν γίνεται υποχρεωτικά στον
Προμηθευτή / Πάροχο Υπηρεσιών μίας αρχικής συμβάσεως, η Εταιρία διαπραγματεύεται με
τους Προσφέροντες τις προσφορές που αυτοί υποβάλουν, προκειμένου οι προσφορές να
προσαρμοσθούν στις απαιτήσεις της διακήρυξης και να επιλεγεί μία προσφορά σύμφωνα με το
εφαρμοζόμενο κριτήριο ανάθεσης.
9.3.3. Κατά τη διαδικασία με διαπραγμάτευση η Εταιρία εξασφαλίζει ότι ο αριθμός των
προσκαλουμένων επιτρέπει την ανάπτυξη πραγματικού ανταγωνισμού καθώς και την ίση
μεταχείριση όλων των Προσφερόντων. Ιδίως δεν παρέχει, κατά τρόπο που να δημιουργεί
διακρίσεις, πληροφορίες που να ευνοούν ορισμένους Προσφέροντες έναντι άλλων.
9.3.4. Εφόσον τούτο προβλέπεται στην πρόσκληση συμμετοχής, η διαδικασία με
διαπραγμάτευση μπορεί να διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις, ώστε να μειώνεται ο αριθμός των
προς διαπραγμάτευση προσφορών με βάση το εφαρμοζόμενο κριτήριο ανάθεσης.
9.3.5. Οι προσφορές που υποβάλλονται παραμένουν εμπιστευτικές έως την εκπνοή της
προθεσμίας που τάσσεται για την υποβολή προσφοράς
9.4.
Πρόχειρος και Συνοπτικός Διαγωνισμός.
9.4.1. Προκειμένου για συμβάσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών
2004/17ΕΚ ή 2004/18ΕΚ και εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση να κληθούν σε διαπραγμάτευση
συγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς, η επιλογή εκείνων που προσκαλούνται για υποβολή
προσφοράς γίνεται ύστερα από συνοπτική έρευνα της αγοράς και με βάση τα διατιθέμενα στην
Εταιρία στοιχεία (πρόχειρος διαγωνισμός). Ο αριθμός των προσκαλουμένων είναι τουλάχιστον
τρεις (3), εφόσον υπάρχει στην αγορά επαρκής αριθμός κατάλληλων επιχειρήσεων, γνωστών
στην Εταιρία.
9.4.2. Με απόφαση της Εταιρίας μπορεί να ορίζεται ότι για ορισμένες από τις συμβάσεις της
προηγούμενης υποπαραγράφου ή για ορισμένες κατηγορίες αυτών ή για όσες από αυτές έχουν
προϋπολογιζόμενη αξία που υπερβαίνει το όριο, που καθορίζεται εκάστοτε με αποφάσεις της
Εταιρίας, η επιλογή εκείνων που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά γίνεται ύστερα από
δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αν δεν ορισθεί διαφορετικά με την
απόφαση της Εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε δύο (2) ημερήσιες πολιτικές ή οικονομικές
εφημερίδες της έδρας της Εταιρίας ή της Αθήνας και η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος
δεν είναι μικρότερη από είκοσι (20) ημέρες από την τελευταία κατά σειρά δημοσίευση.
9.5.
Απ` ευθείας ανάθεση.
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Κατ` εξαίρεση, για προμήθειες πολύ μικρής αξίας, όπως το όριο αυτών καθορίζεται εκάστοτε
με απόφαση της Εταιρίας, και εφόσον το κριτήριο ανάθεσης είναι μόνο η χαμηλότερη τιμή,
είναι επιτρεπτή η σύναψη συμβάσεως με διαπραγμάτευση κατόπιν προσκλήσεως λιγότερων
των τριών ή και μίας μόνης επιχειρήσεως (απ` ευθείας ανάθεση).
9.6.
Με τη διαδικασία των προηγουμένων υποπαραγράφων μπορούν να ανατίθενται και
συμβάσεις συντήρησης, επισκευής και εξοπλισμού εγκαταστάσεων της Εταιρίας.
9.7. Κοινοί κανόνες πρόχειρου διαγωνισμού, συνοπτικού διαγωνισμού και απ` ευθείας
ανάθεσης.
9.7.1.
Για συχνά επαναλαμβανόμενες προμήθειες όμοιων μικρούλικων, η αξία των οποίων
δεν υπερβαίνει ένα ποσό σε ορισμένη χρονική διάρκεια, όπως το ποσό και η χρονική διάρκεια
καθορίζονται από την Εταιρία, η Εταιρία μπορεί να ορίζει υπάλληλο ή υπαλλήλους ή να
συγκροτεί Επιτροπή, που διεξάγει τις διαδικασίες προμήθειας (πρόχειρους διαγωνισμούς ή απ`
ευθείας αναθέσεις) ή / και αναθέτει τις συμβάσεις για όλη την εν λόγω διάρκεια.
9.7.2. Μετά την υποβολή των προσφορών η Εταιρία μπορεί κατά την κρίση της είτε να
κατακυρώνει τη σύμβαση είτε να ζητεί, προφορικά ή γραπτά, νέες βελτιωμένες προσφορές,
είτε μόνο από τον μειοδότη είτε από όλους όσοι υπέβαλαν προσφορές. 9.7.3. Κατά τα άλλα
εφαρμόζονται αναλόγως οι κανόνες της παραγράφου 9.3 ανωτέρω. 10. Διακήρυξη Πρόσκληση Συμμετοχής.
Στην ανοικτή διαδικασία, την κλειστή διαδικασία και τη διαδικασία με διαπραγμάτευση μετά
από δημοσίευση διακήρυξης εκδίδεται διακήρυξη. Η διακήρυξη είναι σαφής και πλήρης.
10.1. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας.
Η διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
10.1.1. Την επωνυμία, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας και την
ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας και τα στοιχεία του αρμοδίου υπαλλήλου της.
10.1.2. Το είδος της διαδικασίας.
10.1.3. Το είδος και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του προς προμήθεια υλικού ή της ζητούμενης
υπηρεσίας, με παραπομπή στο CPV.
10.1.4. Την ποσότητα του προς προμήθεια υλικού ή της ζητούμενης υπηρεσίας καθώς και τα
ενδεχόμενα δικαιώματα προαίρεσης και το χρονοδιάγραμμα άσκησης τους, εφόσον είναι
γνωστό.
10.1.5. Τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης και παραλαβής των προϊόντων ή των
υπηρεσιών. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη, η προθεσμία παράδοσης αρχίζει με τη
λήξη της προθεσμίας που τάσσεται με την ανακοίνωση της οριστικής κατακύρωσης για την
υπογραφή της συμβάσεως ή, αν αυτό συμβεί νωρίτερα, από την υπογραφή της συμβάσεως.
10.1.6. Την προϋπολογιζόμενη δαπάνη της συμβάσεως καθώς και το αν και σε ποιο ύψος
μπορούν οι διαγωνιζόμενοι να υποβάλουν οικονομική προσφορά υπερβαίνουσα τη δαπάνη
αυτή. Σε περίπτωση που στη διακήρυξη δεν ορίζεται το αντίθετο, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη
αποτελεί και το ανώτατο όριο οικονομικής προσφοράς. Αν στη διακήρυξη ορίζεται ότι η
προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι ενδεικτική, χωρίς άλλο προσδιορισμό, δεν είναι απαράδεκτη
η υποβολή προσφοράς που υπερβαίνει τη δαπάνη αυτή έως και πενήντα τοις εκατό (50%).
10.1.7. Αν συντρέχει περίπτωση, τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής της τιμής ή αναθεώρησης
του τιμήματος μετά τη σύναψη της συμβάσεως.
10.1.8. Τον τρόπο πληρωμής και τη δυνατότητα πληρωμής προκαταβολής σε ποσοστό έως 50%
της συνολικής συμβατικής αξίας. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη, η προκαταβολή
είναι έντοκη από την καταβολή της, με το επιτόκιο που ορίζεται εκάστοτε από τον Υπουργό
Οικονομίας και Οικονομικών κατά το άρθρο 84 του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού (ν.
2362/1995), καταβάλλεται έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής και συμψηφίζεται, μαζί με
τον τόκο που αναλογεί έως την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, με την εξόφληση της
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σύμβασης ή του αντίστοιχου τμήματος της. Η χορήγηση προκαταβολής αποκλείεται, αν για την
πληρωμή ανοίγεται ενέγγυα πίστωση.
10.1.9. Την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης για δημοσίευση στο Τεύχος Διακηρύξεων
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στον τύπο.
10.1.10. Την προθεσμία, μέσα στην οποία οι Υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν από την Εταιρία
τα έγγραφα του διαγωνισμού, το ποσό που ενδεχομένως απαιτείται να καταβληθεί για τη
χορήγηση αυτών, τον τρόπο πληρωμής του και τον τρόπο απόδειξης της πληρωμής.
10.1.11. Την προθεσμία, μέσα στην οποία υποβάλλονται οι προσφορές και τον τρόπο
υποβολής τους. Η προθεσμία υποβολής προσφορών μπορεί κατά την κρίση της Εταιρίας να
παρατείνεται. Η δυνατότητα παρατάσεως μνημονεύεται στη διακήρυξη και στην περίληψη της
που δημοσιεύεται κατά τις διατάξεις του παρόντος.
10.1.12 Τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ολόκληρη ή μέρος της ζητούμενης ποσότητας
προϊόντων ή υπηρεσιών ή για ορισμένο μόνο είδος αυτής καθώς και την προϋπολογιζόμενη
δαπάνη που αντιστοιχεί σε αυτό.
10.1.13. Το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής.
10.1.14. Τις απαιτούμενες για τη συμμετοχή εγγυήσεις, τον τύπο και το ύψος των εγγυήσεων
καθώς και τον τρόπο και τον χρόνο υποβολής τους.
10.1.15. Τους λόγους αποκλεισμού, τις προϋποθέσεις συμμετοχής που αφορούν την
προσωπική κατάσταση του Οικονομικού Φορέα, την απαιτούμενη οικονομική και
χρηματοοικονομική του επάρκεια, τις απαιτούμενες τεχνικές και επαγγελματικές του
ικανότητες καθώς και τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συνδρομή των αντίστοιχων
προϋποθέσεων ή κωλυμάτων συμμετοχής.
10.1.16. Το περιεχόμενο των προσφορών που απαιτείται για το παραδεκτό τους και,
ενδεχομένως, τα δείγματα που απαιτούνται για την αξιολόγηση και τον τρόπο αποστολής τους.
10.1.17. Όταν το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, το επιτρεπτό των εναλλακτικών προσφορών. Σε περίπτωση που στη διακήρυξη δεν
ορίζεται το αντίθετο, οι εναλλακτικές προσφορές είναι απαράδεκτες.
10.1.18. Τα κριτήρια αξιολόγησης των παραδεκτών προσφορών και κατακύρωσης της
συμβάσεως (χαμηλότερη τιμή μόνο ή πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά). Όταν η
σύμβαση ανατίθεται με βάση την πλέον συμφέρουσα προσφορά, στη διακήρυξη καθορίζεται η
στάθμιση κάθε κριτηρίου για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας προσφοράς. Αν τούτο
δεν είναι δυνατόν, για λόγους που η Εταιρία μπορεί να αποδείξει, στη διακήρυξη
επισημαίνονται τα κριτήρια αυτά κατά φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας.
10.1.19. Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών και τις παρατάσεις της.
10.1.20. Το όργανο που είναι αρμόδιο για την αποσφράγιση των προσφορών, την ημερομηνία,
την ώρα, τον τόπο και τη διαδικασία της διεξαγωγής του διαγωνισμού και τα πρόσωπα που
δικαιούνται να παρίστανται.
10.1.21. Το όργανο που είναι αρμόδιο για την αξιολόγηση των προσφορών και την
κατακύρωση της συμβάσεως.
10.1.22. Τη δυνατότητα κατακυρώσεως ποσότητας μεγαλύτερης ή μικρότερης από την
προκηρυσσόμενη καθώς και το ύψος της αποκλίσεως, σε ποσό ή ποσοστό.
10.1.23. Ενδεχομένως, τη νομική μορφή που πρέπει να περιβληθεί η κοινοπραξία ή η ένωση,
στην οποία θα κατακυρωθεί η σύμβαση.
10.1.24. Τις προσφυγές που μπορεί να ασκηθούν από τους Υποψηφίους και τους
Προσφέροντες στο πλαίσιο του διαγωνισμού, τις προϋποθέσεις του παραδεκτού τους και το
όργανο στο οποίο απευθύνονται.
10.1.25. Τους τυχόν ειδικούς όρους, στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της συμβάσεως.
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10.1.26. Την ενδεχόμενη υποχρέωση διορισμού αντικλήτου των Οικονομικών Φορέων και
ιδίως εκείνων που εδρεύουν στην αλλοδαπή. Στον διοριζόμενο αντίκλητο γίνονται όλες οι
κοινοποιήσεις και επιδόσεις που απαιτούνται κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας.
10.1.27. Τις κυρώσεις που επιβάλλονται για την μη ορθή εκτέλεση της συμβάσεως.
10.1.28. Τον τύπο της σύμβασης που θα συναφθεί και, ενδεχομένως, σχέδιο με τους
ουσιώδεις όρους της σύμβασης.
10.1.29. Κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο σύμφωνα με το Παράρτημα XIII της Οδηγίας 2004/17ΕΚ
ή, κατά περίπτωση, το Παράρτημα VIIA της Οδηγίας 2004/18ΕΚ ή χρήσιμο κατά την κρίση της
Εταιρίας.
10.2.
Διακήρυξη κλειστής διαδικασίας.
Η διακήρυξη κλειστής διαδικασίας περιέχει κατ` ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
10.2.1. Τα στοιχεία της παραγράφου 10.1 ανωτέρω, εκτός από εκείνα των περιπτώσεων
10.1.10, 10.1.11 και 10.1.19.
10.2.2. Τον τύπο και το περιεχόμενο των αιτήσεων συμμετοχής, την προθεσμία υποβολής τους
και τα στοιχεία του οργάνου της Εταιρίας, στο οποίο πρέπει να υποβληθούν.
10.2.3. Την ημερομηνία έως την οποία θα αποσταλούν από την Εταιρία οι προσκλήσεις για
υποβολή προσφορών.
10.2.4. Τα κριτήρια επιλογής για την πρόσκληση υποβολής προσφοράς.
10.2.5. Ενδεχομένως, τα όρια εντός των οποίων θα κυμανθεί ο αριθμός των Υποψηφίων που
θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά. Ο ελάχιστος αριθμός Υποψηφίων είναι πέντε (5),
εφόσον υπάρχουν τόσοι Υποψήφιοι που πληρούν τα σχετικά κριτήρια.
10.3.
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς.
Η πρόσκληση για υποβολή προσφοράς στην κλειστή διαδικασία, στη διαδικασία με
διαπραγμάτευση και στον ανταγωνιστικό διάλογο αποστέλλεται γραπτώς και ταυτοχρόνως σε
όλους τους συμμετέχοντες. Η πρόσκληση υποβολής προσφοράς περιέχει κατ` ελάχιστον τα
εξής:
10.3.1. Αντίτυπο της διακήρυξης, εφόσον υπάρχει τέτοια, και κάθε εγγράφου που περιγράφει
τη σύμβαση που πρόκειται να ανατεθεί και κάθε σχετικού συμπληρωματικού στοιχείου, είτε
αναφορά στον τρόπο πρόσβασης στα έγγραφα αυτά, εφόσον η Εταιρία τα έχει θέσει στη
διάθεση των προσκαλουμένων με ηλεκτρονικά μέσα και εξασφαλίζει ελεύθερη, άμεση και
πλήρη πρόσβαση στα εν λόγω έγγραφα.
10.3.2. Την προθεσμία και τον τρόπο υποβολής προσφοράς και τα στοιχεία του οργάνου της
Εταιρίας, στο οποίο υποβάλλεται και, στην περίπτωση του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, τον
χρόνο και τον τόπο που έχουν καθοριστεί για την έναρξη της φάσης των διαβουλεύσεων.
10.3.3. Το όργανο που είναι αρμόδιο για την αποσφράγιση των προσφορών, την ημερομηνία,
την ώρα, τον τόπο και τη διαδικασία της διεξαγωγής του διαγωνισμού και τα πρόσωπα που
δικαιούνται να παρίστανται.
10.3.4. Τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και τις παρατάσεις της.
11. Τεχνικές Προδιαγραφές.
11.1. Η διακήρυξη ή, κατά περίπτωση, η πρόσκληση συμμετοχής συνοδεύεται από Τεχνικές
Προδιαγραφές του προς προμήθεια προϊόντος ή της ζητούμενης υπηρεσίας. Αν δεν ορίζεται
διαφορετικά στη διακήρυξη, η μη συμμόρφωση της προσφοράς προς τις Τεχνικές
Προδιαγραφές καθιστά την προσφορά απαράδεκτη.
11.2. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση στους Προσφέροντες και
δεν μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων φραγμών στον
ανταγωνισμό.
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11.3. Με την επιφύλαξη των υποχρεωτικών σχετικών διατάξεων που είναι σύμφωνες με την
ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι Τεχνικές Προδιαγραφές διατυπώνονται με έναν από τους
ακόλουθους τρόπους:
11.3.1. Είτε με παραπομπή, κατά σειρά προτεραιότητας: στα Εθνικά Πρότυπα που αποτελούν
μεταφορά Ευρωπαϊκών Προτύπων, στις Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις στις Κοινές Τεχνικές
Προδιαγραφές, στα Διεθνή Πρότυπα, σε άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που εκπονούνται
από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης ή, όταν αυτά δεν υπάρχουν, στα εθνικά
πρότυπα, στις εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή στις εθνικές τεχνικές προδιαγραφές. Κάθε
παραπομπή συνοδεύεται από τη μνεία "ή ισοδύναμο".
11.3.2. Είτε με αναφορά σε επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις. Αυτές μπορεί να
περιλαμβάνουν και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και πρέπει να είναι επαρκώς ακριβείς,
ώστε να επιτρέπουν στους Προσφέροντες να προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης και
στην Εταιρία να αναθέτει τη σύμβαση.
11.3.3. Είτε με αναφορά στις επιδόσεις και απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο
11.3.2 ανωτέρω, παραπέμποντας ως τεκμήριο της συμβατότητας με τις επιδόσεις και
απαιτήσεις αυτές στις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 11.3.1 ανωτέρω.
11.3.4. Είτε με παραπομπή για ορισμένα χαρακτηριστικά στις προδιαγραφές της παραγράφου
11.3.1 ανωτέρω και για άλλα χαρακτηριστικά στις επιδόσεις και απαιτήσεις της παραγράφου
11.3.2. ανωτέρω.
11.4.
Όταν οι Τεχνικές Προδιαγραφές ορίζονται κατά την παράγραφο 11.3.1 ανωτέρω, η
Εταιρία δεν απορρίπτει προσφορά με την αιτιολογία ότι δεν πληροί τις Προδιαγραφές, εφόσον
ο Προσφέρων αποδεικνύει με την προσφορά του κατά τρόπο ικανοποιητικό για την Εταιρία ότι
οι λύσεις που προτείνει πληρούν κατά ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις που ορίζονται από τις
Τεχνικές Προδιαγραφές. Η απόδειξη γίνεται με κάθε ενδεδειγμένο μέσο. Τεχνικός φάκελος του
κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό μπορεί να συνιστά
ενδεδειγμένο μέσο.
11.5. Όταν οι Τεχνικές Προδιαγραφές ορίζονται κατά την παράγραφο 11.3.2 ανωτέρω, η
Εταιρία δεν απορρίπτει προσφορά που πληροί ένα Εθνικό Πρότυπο το οποίο αποτελεί
μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση, μία Κοινή Τεχνική
Προδιαγραφή, ένα Διεθνές Πρότυπο ή ένα Τεχνικό Πλαίσιο Αναφοράς που έχει εκπονηθεί από
ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον καλύπτονται οι απαιτούμενες επιδόσεις και
λειτουργικές απαιτήσεις. Ο Προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει με την προσφορά του
κατά τρόπο ικανοποιητικό για την Εταιρία ότι η προσφορά του, που ανταποκρίνεται σε
ορισμένο Πρότυπο, καλύπτει τις απαιτούμενες επιδόσεις και λειτουργικές απαιτήσεις. Η
απόδειξη γίνεται με κάθε ενδεδειγμένο μέσο. Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση
δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό μπορεί να συνιστά ενδεδειγμένο μέσο.
11.6. Όταν στις Τεχνικές Προδιαγραφές ορίζονται περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά με όρους
επιδόσεων ή λειτουργικών απαιτήσεων κατά την παράγραφο 11.3.2 ανωτέρω, μπορεί να
χρησιμοποιούνται οι λεπτομερείς προδιαγραφές ή, εφόσον απαιτείται, τμήματα των
λεπτομερών προδιαγραφών, όπως καθορίζονται από τα ευρωπαϊκά, (πολύ)εθνικά οικολογικά
σήματα ή από οποιοδήποτε άλλο οικολογικό σήμα, υπό την προϋπόθεση ότι:
11.6.1. Είναι ενδεδειγμένες για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών του αντικειμένου της
συμβάσεως,
11.6.2. Οι απαιτήσεις του σήματος διαμορφώνονται βάσει επιστημονικών στοιχείων,
11.6.3. Τα οικολογικά σήματα υιοθετούνται με διαδικασία στην οποία έχουν δικαίωμα
συμμετοχής όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι κυβερνητικοί οργανισμοί, οι καταναλωτές, οι
κατασκευαστές, οι διανομείς και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και
11.6.4. Είναι προσιτά σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
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11.7. Η Εταιρία μπορεί να αναφέρει ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που φέρουν το οικολογικό
σήμα τεκμαίρεται ότι πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης. Ο Προσφέρων
μπορεί, πάντως, να αποδεικνύει με την προσφορά του τη συμμόρφωση με αυτές με κάθε
ενδεδειγμένο μέσο. Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από
αναγνωρισμένο οργανισμό συνιστά ενδεδειγμένο μέσο.
11.8. Εάν αυτό δεν δικαιολογείται από το αντικείμενο της σύμβασης, οι Τεχνικές
Προδιαγραφές δεν μπορεί να κάνουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή
ιδιαιτέρων μεθόδων κατασκευής ούτε αναφορά σε σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή τύπο,
συγκεκριμένη καταγωγή ή παραγωγή, που θα είχε ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να
αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω μνεία ή παραπομπή
επιτρέπεται, κατ` εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνεται αρκούντως ακριβής και
κατανοητή η περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης κατ` εφαρμογή των παραγράφων
11.3, 11.4 και 11.5 ανωτέρω. Η μνεία ή η παραπομπή αυτή συνοδεύεται υποχρεωτικά από τον
όρο "ή ισοδύναμο".
11.9. Η διακήρυξη ή, κατά περίπτωση, η πρόσκληση συμμετοχής, μπορεί να προβλέπει ότι για
το παραδεκτό της προσφοράς απαιτείται η υποβολή δείγματος του προσφερομένου προϊόντος,
που να ανταποκρίνεται προς ορισμένες Τεχνικές Προδιαγραφές ή προς επίσημο δείγμα της
Εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή το επίσημο δείγμα τίθεται έγκαιρα στη διάθεση των
Υποψηφίων. Η εξέταση του δείγματος που υποβάλλεται από τους Προσφέροντες γίνεται από
το αρμόδιο όργανο πριν την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Αποκλίσεις του δείγματος
που υποβάλλεται από τον Προσφέροντα από τις Τεχνικές Προδιαγραφές ή το επίσημο δείγμα
της Εταιρίας καθιστούν την προσφορά απαράδεκτη, εκτός αν οι αποκλίσεις κριθούν
αιτιολογημένα ως επουσιώδεις.
12. Κανόνες Δημοσιότητας.
12.1.
Προκαταρκτική Διακήρυξη.
Η Εταιρία γνωστοποιεί μέσω προκαταρκτικής διακήρυξης, η οποία δημοσιεύεται όπως
αναφέρεται στο Παράρτημα XXV της Οδηγίας 2004/17ΕΚ και στο Παράρτημα VIII της Οδηγίας
2004/18ΕΚ, τα εξής:
12.1.1. Όταν πρόκειται για προμήθειες, την εκτιμώμενη συνολική αξία των συμβάσεων ή των
συμφωνιών - πλαίσιο ανά ομάδες προϊόντων, τις οποίες προτίθεται να συνάψει κατά τους
δώδεκα (12) επόμενους μήνες, εφόσον το συνολικό ποσό ισούται ή υπερβαίνει το ποσό που
ορίζεται στα άρθρα 41 της Οδηγίας 2004/17ΕΚ και 35 της Οδηγίας 2004/18ΕΚ. Οι ομάδες των
προϊόντων καθορίζονται με παραπομπή στο CPV.
12.1.2. Όταν πρόκειται για υπηρεσίες, την εκτιμώμενη συνολική αξία των συμβάσεων ή των
συμφωνιών - πλαίσιο για κάθε μία από τις απαριθμούμενες στο Παράρτημα XVIIA της Οδηγίας
2004/17ΕΚ και στο Παράρτημα ΝΑ της Οδηγίας 2004/18ΕΚ κατηγορίες υπηρεσιών, τις οποίες
προτίθεται να συνάψει κατά τους δώδεκα επόμενους μήνες, εφόσον το εν λόγω εκτιμώμενο
συνολικό ποσό ισούται ή υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται στα άρθρα 41 της Οδηγίας
2004/17ΕΚ και 35 της Οδηγίας 2004/18ΕΚ.
12.2. Οι προκαταρκτικές διακηρύξεις αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή
δημοσιεύονται στο "Προφίλ Αγοραστή" το ταχύτερο δυνατό μετά την έναρξη του αντίστοιχου
έτους. Η δημοσίευση προκαταρκτικής διακήρυξης στο "Προφίλ Αγοραστή" ανακοινώνεται στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ηλεκτρονικά και σύμφωνα με το Παράρτημα XX (σημείο 3) της Οδηγίας
2004/17ΕΚ και το Παράρτημα VIII (σημείο 3) της Οδηγίας 2004/18ΕΚ.
12.3. Η δημοσίευση προκαταρκτικής διακήρυξης κατά το παρόν άρθρο δεν είναι υποχρεωτική,
εκτός αν η Εταιρία κάνει χρήση της δυνατότητας συντμήσεως της προθεσμίας παραλαβής
προσφορών κατά την παράγραφο 14.5 κατωτέρω.
12.4. Διακήρυξη Διαγωνισμού.
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Η διακήρυξη ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού δημοσιεύεται σε περίληψη που περιέχει κατ`
ελάχιστον τα ουσιώδη στοιχεία της και ειδικότερα όσα προβλέπονται στο Παράρτημα XIII της
Οδηγίας 2004/17ΕΚ ή, κατά περίπτωση, στο Παράρτημα VIIA της Οδηγίας 2004/18ΕΚ, με χρήση
των εντύπων που προβλέπονται στις ίδιες Οδηγίες.
12.5.
Τρόποι δημοσίευσης.
Η περίληψη αποστέλλεται για δημοσίευση:
12.5.1. Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η αποστολή γίνεται με
Ηλεκτρονικά Μέσα.
12.5.2. Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για δημοσίευση στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων.
12.5.3. Σε δύο (2) ημερήσιες πολιτικές ή οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας της
Αθήνας ή του Πειραιά, τηρουμένων των διατάξεων του νόμου για την καταχώριση
δημοσιεύσεων διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων.
12.6.
Η Διακήρυξη μπορεί επίσης:
12.6.1. Να αναρτάται σε εμφανές σημείο του καταστήματος της Εταιρίας.
12.6.2. Να δημοσιεύεται, στο σύνολο της ή σε περίληψη των ουσιωδών σημείων της, σε
ιστοσελίδα της Εταιρίας ή / και
12.6.3. Να αποστέλλεται στα Επιμελητήρια και στον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.).
12.7. Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση ή η δημοσίευση ή η αποστολή για δημοσίευση της
διακηρύξεως ή περιλήψεως της σε οποιοδήποτε μέσο, πριν την αποστολή της για δημοσίευση
στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Σε κάθε άλλη δημοσίευση της
διακήρυξης αναφέρεται η ημερομηνία αποστολής της στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
12.8. Δημοσίευση συναφθεισών συμβάσεων.
Μετά την υπογραφή μίας σύμβασης, για την οποία έχει προηγηθεί δημοσίευση στην Υπηρεσία
Επισήμων Εκδόσεων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και εντός σαράντα οκτώ (48) ημερών από αυτή
η Εταιρία αποστέλλει στην ίδια Υπηρεσία σχετική ανακοίνωση.
12.9.
Η Εταιρία μεριμνά ώστε να συλλέγει και να διατηρεί τις αποδείξεις αποστολής της
περίληψης της διακήρυξης για δημοσίευση.
13.
Παροχή στοιχείων στους ενδιαφερομένους.
13.1. Η Εταιρία μπορεί να καθιστά τη διακήρυξη και τα λοιπά στοιχεία των διαδικασιών
ανάθεσης προσιτά με Ηλεκτρονικά Μέσα.
13.2. Στις ανοικτές διαδικασίες και εφόσον η Εταιρία δεν έχει θέσει στη διάθεση των
ενδιαφερομένων τη διακήρυξη και τα τυχόν υπόλοιπα τεύχη της διαδικασίας με Ηλεκτρονικά
Μέσα, εξασφαλίζοντας ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση σε αυτά, τα θέτει στη διάθεση
τους σε έντυπη μορφή μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερών από την παραλαβή της σχετικής
αιτήσεως, εφόσον αυτή έχει υποβληθεί πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών.
13.3. Σε όλες τις διαδικασίες, τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες τίθενται στη διάθεση των
ενδιαφερομένων το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί έγκαιρα και σε κάθε περίπτωση εντός προθεσμίας που θα
ορίζεται από την διακήρυξη. Σε περίπτωση επισπευσμένης κλειστής ή με διαπραγμάτευση
διαδικασίας, η προθεσμία ανταπόκρισης της Εταιρίας σε σχετικό αίτημα του ενδιαφερομένου
μειώνεται σε τέσσερις (4) ημέρες.
14.
Προθεσμίες διαδικασιών.
14.1. Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής σε κλειστές διαδικασίες και υποβολής
προσφοράς σε ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες καθορίζονται από την Εταιρία. Με την
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επιφύλαξη των ελαχίστων προθεσμιών που καθορίζονται στο παρόν άρθρο κατά τον
καθορισμό τους λαμβάνεται ιδίως υπόψη το τυχόν πολύπλοκο της συμβάσεως και ο χρόνος
που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών.
14.2. Στην ανοικτή διαδικασία η ελάχιστη προθεσμία υποβολής προσφοράς είναι πενήντα δύο
(52) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης για δημοσίευση
στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14.3. Στην κλειστή διαδικασία, στη διαδικασία με διαπραγμάτευση με δημοσίευση διακήρυξης
και στον ανταγωνιστικό διάλογο η ελάχιστη προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής είναι
τριάντα επτά (37) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης για
δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14.4. Στην κλειστή διαδικασία η ελάχιστη προθεσμία υποβολής προσφορών είναι σαράντα (40)
ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής πρόσκλησης. Ειδικώς για συμβάσεις που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2004/17ΕΚ, η προθεσμία αυτή μπορεί να ορίζεται
με κοινή συμφωνία μεταξύ της Εταιρίας και των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί, με την οποία
παρέχεται σε όλους τους υποψηφίους ίσος χρόνος για την κατάρτιση και την υποβολή των
προσφορών τους. Αν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί τέτοια συμφωνία, η Εταιρία ορίζει
προθεσμία η οποία κατά γενικό κανόνα ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ημέρες,
αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την
ημερομηνία της πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς.
14.5. Στις περιπτώσεις που η Εταιρία έχει δημοσιεύσει προκαταρκτική διακήρυξη κατά την
παράγραφο 12.1 ανωτέρω η ελάχιστη προθεσμία υποβολής προσφορών μπορεί να συντμηθεί,
κατά γενικό κανόνα, σε τριάντα έξι (36) ημέρες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των είκοσι δύο (22) ημερών. Η σύντμηση ισχύει υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι
η προκαταρκτική διακήρυξη έχει περιλάβει όλες τις πληροφορίες που προβλέπονται για την
διακήρυξη διαγωνισμού στο Παράρτημα XIII της Οδηγίας 2004/17ΕΚ και στο VIIA της Οδηγίας
2004/18ΕΚ, εφόσον αυτές ήταν διαθέσιμες κατά τη δημοσίευση, και έχει αποσταλεί για
δημοσίευση μεταξύ ενός ελαχίστου διαστήματος πενήντα δύο (52) ημερών έως δώδεκα (12)
μηνών πριν την αποστολή για δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού.
14.6. Εφόσον η διακήρυξη έχει καταρτισθεί και αποσταλεί στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με Ηλεκτρονικά Μέσα και σύμφωνα με το Παράρτημα XX (σημείο 3)
της Οδηγίας 2004/17ΕΚ ή το Παράρτημα VIII (σημείο 3) της Οδηγίας 2004/18ΕΚ, η προθεσμία
υποβολής των προσφορών στην ανοικτή διαδικασία και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
συμμετοχής στην κλειστή διαδικασία και στη διαδικασία με διαπραγμάτευση μπορεί να
συντμηθεί κατά επτά (7) ημέρες.
14.7. Εφόσον η Εταιρία από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης παρέχει με
Ηλεκτρονικό Μέσο ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη
της διαδικασίας, προσδιορίζοντας στη διακήρυξη και τη σχετική διαδικτυακή διεύθυνση, η
προθεσμία υποβολής προσφορών στην ανοικτή και την κλειστή διαδικασία μπορεί να
συντμηθεί κατά πέντε (5) ημέρες, πλέον της συντμήσεως των επτά (7) ημερών που
προβλέπεται στην παράγραφο 14.6 ανωτέρω. Η σύντμηση αυτή δεν εφαρμόζεται στην
προθεσμία που έχει καθορισθεί με κοινή συμφωνία κατά την παράγραφο 14.4 ανωτέρω.
14.8. Εφόσον η διακήρυξη δεν έχει καταρτισθεί και αποσταλεί με Ηλεκτρονικά Μέσα και
σύμφωνα με το Παράρτημα XX (σημείο 3) της Οδηγίας 2004/17ΕΚ ή το Παράρτημα VIII (σημείο
3) της Οδηγίας 2004/18ΕΚ, η ελάχιστη προθεσμία δεν μπορεί να συντμηθεί σε λιγότερο από
είκοσι δύο (22) ημέρες.
14.9.
Προκειμένου για συμβάσεις που υπάγονται στην Οδηγία 2004/17ΕΚ μετά την
εφαρμογή των συντμήσεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο:
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14.9.1. Η προθεσμία υποβολής προσφορών στην ανοικτή διαδικασία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών, αν η περίληψη της διακήρυξης έχει αποσταλεί για
δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με Ηλεκτρονικά
Μέσα, και των είκοσι δύο (22) ημερών, σε κάθε άλλη περίπτωση.
14.9.2. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης συμμετοχής δεν μπορεί να είναι μικρότερη των
δέκα πέντε (15) ημερών.
14.9.3. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών στην κλειστή διαδικασία και στη διαδικασία
με διαπραγμάτευση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών, εκτός αν έχει
ορισθεί διαφορετικά με την κοινή συμφωνία της παραγράφου 14.4 ανωτέρω.
14.10. Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση με δημοσίευση
διακήρυξης που υπάγονται στην Οδηγία 2004/18ΕΚ, όταν επείγοντες λόγοι καθιστούν αδύνατη
την τήρηση των ελαχίστων προθεσμιών που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, η Εταιρία μπορεί
να ορίσει:
14.10.1. Προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής, όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15)
ημερών από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης του διαγωνισμού ή των δέκα (10)
ημερών, εάν η διακήρυξη απεστάλη με Ηλεκτρονικά Μέσα και σύμφωνα με το Παράρτημα VIII
της Οδηγίας 2004/18ΕΚ και
14.10.2. Σε περίπτωση κλειστών διαδικασιών προθεσμία παραλαβής προσφορών όχι
μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής
προσφορών.
14.10. Οι προθεσμίες παραλαβής των προσφορών κατά το παρόν άρθρο παρατείνονται
ανάλογα, αν για οποιοδήποτε λόγο δεν τηρηθούν οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο
13 σχετικά με την παροχή στους ενδιαφερομένους των στοιχείων του διαγωνισμού.
15. Κωλύματα συμμετοχής - Δικαιολογητικά.
15.1.
Αποκλείεται της συμμετοχής σε διαδικασία ανάθεσης συμβάσεως ο Υποψήφιος ή
Προσφέρων, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί οριστική καταδικαστική απόφαση για έναν ή
περισσότερους από τους πιο κάτω λόγους:
15.1.1. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της
κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
15.1.2. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της Πράξης του Συμβουλίου της 26-51997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
15.1.3. Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την Προστασία των
Οικονομικών Συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
15.1.4. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10-6-1991 για την Πρόληψη Χρησιμοποίησης του
Χρηματοπιστωτικού Συστήματος για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες
Δραστηριότητες.
15.2.
Μπορεί να αποκλείεται της συμμετοχής σε διαδικασία ανάθεσης συμβάσεως ο
Υποψήφιος ή ο Προσφέρων, για τον οποίο συντρέχει κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
15.2.1. Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή
πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από το
δίκαιο της χώρας εγκατάστασης του.
15.2.2. Έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια
διαδικασία που προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας εγκατάστασης του.
15.2.3. Έχει καταδικαστεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με το δίκαιο της
χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, με την οποία διαπιστώνεται αδίκημα σχετικό με την
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επαγγελματική διαγωγή του. Με τη διακήρυξη μπορεί να ορίζονται ενδεικτικά τα αδικήματα
που συγκροτούν το συγκεκριμένο κώλυμα.
15.2.4. Έχει διαπράξει αποδεδειγμένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. Η διάπραξη του
αδικήματος διαπιστώνεται με οποιοδήποτε κατάλληλο τρόπο από την Εταιρία.
15.2.5. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένος, ή τις
διατάξεις του ελληνικού δικαίου.
15.2.6. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων και τελών
σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένος, ή τις διατάξεις του ελληνικού
δικαίου.
15.2.7. Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται κατ` εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού ή δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες
αυτές.
15.2.8. Του έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου (π.δ. 118/2007
Φ.Ε.Κ. Α` 150). Αν ο αποκλεισμός επιβλήθηκε για ορισμένο χρονικό διάστημα, το κώλυμα
συμμετοχής ισχύει για το διάστημα αυτό.
15.3.
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των κωλυμάτων που προβλέπονται στο παρόν
άρθρο, ο Υποψήφιος ή Προσφέρων οφείλει να υποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
15.3.1. Για τις περιπτώσεις των παραγράφων 15.1.1,15.1.2,
15.1.3,15.1.4 και 15.2.3 ανωτέρω, απόσπασμα ποινικού μητρώου εκδόσεως του τελευταίου
τριμήνου πριν την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης υποβολής του ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας
καταγωγής ή προέλευσης του αντίστοιχου προσώπου.
15.3.2. Για τις περιπτώσεις 15.2.1, 15.2.2,15.2.5 και 15.2.6 ανωτέρω, πιστοποιητικό που
εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή του οικείου κράτους και δεν έχει λήξει η
ισχύς του κατά την ημερομηνία υποβολής του.
15.3.3. Για την περίπτωση 15.2.8 ανωτέρω, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή ή υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου.
15.3.4. Με τη διακήρυξη ορίζεται ο απώτατος χρόνος εκδόσεως των ανωτέρω πιστοποιητικών.
Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να έχουν εκδοθεί το τελευταίο
εξάμηνο πριν την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης υποβολής τους.
15.3.
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό που να
καλύπτει όλες ή ορισμένες από τις περιπτώσεις των παραγράφων 15.1.1,
15.1.2,15.1.3,15.1.4,15.2.1,15.2.2,15.2.3,15.2.4., 15.2.5 και 15.2.6 αυτό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη όπου δεν
προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους
καταγωγής ή προέλευσης. Στην ένορκη βεβαίωση ή την υπεύθυνη δήλωση θα βεβαιώνεται και
η αδυναμία εκδόσεως αντίστοιχου πιστοποιητικού καθώς και ότι στο πρόσωπο του
βεβαιούντος δεν συντρέχει αντίστοιχο κώλυμα ή ότι δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
15.5. Εφόσον δημιουργείται αμφιβολία για την προσωπική κατάσταση Υποψηφίου ή
Προσφέροντος, η Εταιρία μπορεί να απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές για να λάβει τις
απαραίτητες πληροφορίες. Αν πρόκειται για Υποψήφιο ή Προσφέροντα εγκατεστημένο στην
αλλοδαπή, η Εταιρία μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμοδίων αρχών.
15.6. Τα κωλύματα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά
αφορούν το πρόσωπο του Υποψηφίου ή του Προσφέροντος (φυσικού ή νομικού προσώπου).
Επί Υποψηφίων ή Προσφερόντων που είναι νομικά πρόσωπα, τα κωλύματα των παραγράφων
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15.1.1,15.1.2,15.1.3,15.1.4 και 15.2.3 αφορούν κάθε πρόσωπο που έχει εξουσία
εκπροσώπησης ή λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του Υποψηφίου ή Προσφέροντος. Τα πρόσωπα
αυτά μπορεί να προσδιορίζονται με τη διακήρυξη, αναλόγως της μορφής κάθε νομικού
προσώπου.
16.
Άδεια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας.
16.1. Με τη διακήρυξη ή την πρόσκληση μπορεί να ζητείται από κάθε Οικονομικό Φορέα που
επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία να αποδεικνύει την εγγραφή του σε επιμελητήριο ή
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να προσκομίζει ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή
πιστοποιητικό, όπως προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Β της Οδηγίας 2004/18ΕΚ για τις
συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ της ίδιας Οδηγίας για τις συμβάσεις
υπηρεσιών και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο κράτος εγκατάστασης του.
16.2. Ειδικά προκειμένου για τις διαδικασίες σύναψης Συμβάσεως Υπηρεσιών, όταν οι
Υποψήφιοι ή οι Προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη
συγκεκριμένου οργανισμού για να είναι σε θέση να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα
καταγωγής τους, η Εταιρία μπορεί με τη διακήρυξη ή την πρόσκληση να ζητά να αποδείξουν ότι
διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού.
16.3. Ως κρίσιμος χρόνος για την εγγραφή θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης
συμμετοχής ή της προσφοράς, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη.
17.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.
17.1. Η Εταιρία καθορίζει το επίπεδο οικονομικής / χρηματοοικονομικής επάρκειας των
Οικονομικών Φορέων, το οποίο απαιτείται για την ανάθεση της συμβάσεως ανάλογα με τις
ανάγκες εκτέλεσης αυτής.
17.2. Η οικονομική / χρηματοοικονομική επάρκεια του Οικονομικού Φορέα αποδεικνύεται με
ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
17.2.1. Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης
επαγγελματικών κινδύνων.
17.2.2. Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στην περίπτωση που η δημοσίευση των
ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένος ο
Οικονομικός Φορέας.
17.2.3. Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, ενδεχομένως, του
κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης για
τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ` ανώτατο όριο, σε συνάρτηση προς την
ημερομηνία δημιουργίας του Οικονομικού Φορέα ή την έναρξη των δραστηριοτήτων του,
εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών.
17.3.Ένας Οικονομικός Φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για συγκεκριμένη
σύμβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι θα έχει στη
διάθεση του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως με την προσκόμιση σχετικής δέσμευσης των
φορέων αυτών. Σε περίπτωση ενώσεως ή κοινοπραξίας, αυτή μπορεί να στηρίζεται στις
δυνατότητες των μετεχόντων σε αυτή ή, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τρίτων φορέων.
17.4. Με τη διακήρυξη ή την πρόσκληση υποβολής προσφοράς καθορίζονται τα
δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για την απόδειξη της οικονομικής ή και
χρηματοοικονομικής επάρκειας του Οικονομικού Φορέα. Αν ο Οικονομικός Φορέας για βάσιμο
λόγο δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά αυτά, μπορεί να αποδείξει την
οικονομική/χρηματοοικονομική του επάρκεια με άλλα στοιχεία, εφόσον αυτά κριθούν από την
Εταιρία ως κατάλληλα.
18. Τεχνικές / Επαγγελματικές ικανότητες.
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18.1. Η Εταιρία καθορίζει τις τεχνικές / επαγγελματικές ικανότητες που απαιτούνται για την
ανάθεση της συμβάσεως ανάλογα με τις ανάγκες εκτέλεσης αυτής.
18.2. Οι τεχνικές ικανότητες των Οικονομικών Φορέων αποδεικνύονται με έναν ή
περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους, ανάλογα με τη φύση, την ποσότητα ή τη
σπουδαιότητα και τη χρήση των υπό προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών:
18.2.1. Υποβολή καταλόγου εργασιών που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη
πενταετία, συνοδευόμενου από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σημαντικότερων από
αυτές. Τα πιστοποιητικά ή οι δηλώσεις αυτές αναφέρουν το ποσό, τον χρόνο και τον τόπο
εκτέλεσης των εργασιών και προσδιορίζουν, εάν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους
κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά. Η Εταιρία μπορεί κατά περίπτωση να ζητεί
τέτοια πιστοποιητικά από τις αρμόδιες αρχές.
18.2.2. Υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων ή υπηρεσιών που
πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της
ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παραδόσεις και οι παροχές
υπηρεσιών αποδεικνύονται, εάν μεν ο αποδέκτης είναι Αναθέτουσα Αρχή, με πιστοποιητικά
που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από αρμόδια αρχή, εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας,
με βεβαίωση του αγοραστή ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του
Οικονομικού Φορέα.
18.2.3. Αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν απ`
ευθείας στην επιχείρηση του Οικονομικού Φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο
της ποιότητας.
18.2.4. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, των μέτρων που λαμβάνει ο Προμηθευτής ή ο
Πάροχος Υπηρεσιών για την εξασφάλιση της ποιότητας και του εξοπλισμού μελέτης και
έρευνας της επιχείρησης του.
18.2.5. Εάν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι σύνθετα ή κατ` εξαίρεση πρέπει
να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό, απαιτείται έλεγχος διενεργούμενος από την
Εταιρία ή εξ ονόματος της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο Προμηθευτής ή ο Πάροχος Υπηρεσιών, με την επιφύλαξη της συναίνεσης του
οργανισμού αυτού. Ο έλεγχος αυτός αφορά το παραγωγικό δυναμικό του Προμηθευτή ή τις
τεχνικές ικανότητες του Παρόχου Υπηρεσιών και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τα μέσα μελέτης
και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της
ποιότητας.
18.2.6. Αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του Παρόχου Υπηρεσιών ή
και των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, ιδίως δε του ή των υπευθύνων για την
παροχή των υπηρεσιών ή την εκτέλεση των εργασιών.
18.2.7. Προκειμένου για συμβάσεις υπηρεσιών και μόνο στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις,
αναφορά μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που μπορεί να εφαρμόζει ο οικονομικός φορέας
κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Εφόσον για τον σκοπό αυτό η Εταιρία απαιτεί την υποβολή
πιστοποιητικών που εκδίδονται από ανεξάρτητους οργανισμούς με τα οποία βεβαιώνεται ότι ο
Οικονομικός Φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα πρότυπα όσον αφορά στην
περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέμπει στο κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και
ελέγχου (EMAS - Κανονισμός 761/2001 [ΕΕ L 114]) ή σε πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
που βασίζονται σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα πιστοποιούμενα από όργανα που
λειτουργούν βάσει του κοινοτικού δικαίου ή στις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές ή Διεθνείς
Προδιαγραφές όσον αφορά στην πιστοποίηση. Η Εταιρία αναγνωρίζει τα ισοδύναμα
πιστοποιητικά από οργανισμούς εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη. Επίσης αποδέχεται και
άλλα ισοδύναμα αποδεικτικά στοιχεία για μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα οποία
προσκομίζονται από τους Οικονομικούς Φορείς.
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18.2.8. Δήλωση σχετικά με το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του Παρόχου
Υπηρεσιών και τον αριθμό των στελεχών της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία.
18.2.9. Δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που
διαθέτει ο Πάροχος Υπηρεσιών για την εκτέλεση της σύμβασης.
18.2.10. Αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο ο Πάροχος Υπηρεσιών προτίθεται
ενδεχομένως να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας. Σε περίπτωση υπεργολαβίας η
ευθύνη του Παρόχου Υπηρεσιών έναντι της Εταιρίας δεν θίγεται.
18.2.11. Όσον αφορά στα προϊόντα που παρέχονται:
18.2.11.1. Δείγματα, περιγραφή ή και φωτογραφίες, η αυθεντικότητα των οποίων πρέπει να
μπορεί να βεβαιώνεται κατόπιν αιτήσεως της Εταιρίας.
18.2.11.2. Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου
ποιότητας, που έχουν σχετική αρμοδιότητα, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των
προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές σε ορισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα.
18.3.Ένας Οικονομικός Φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για συγκεκριμένη
σύμβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι θα έχει στη
διάθεση του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως με την προσκόμιση σχετικής δέσμευσης των
φορέων αυτών. Σε περίπτωση ενώσεως ή κοινοπραξίας, αυτή μπορεί να στηρίζεται στις
δυνατότητες των μετεχόντων σε αυτή ή, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τρίτων φορέων.
18.4.
Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που έχουν ως αντικείμενο
προμήθειες, για τις οποίες απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης, ή την παροχή
υπηρεσιών η ικανότητα των Οικονομικών Φορέων να παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτε
λέσουν την εγκατάσταση, μπορεί να αξιολογείται ιδίως βάσει της τεχνογνωσίας, της
αποτελεσματικότητας, της πείρας και της αξιοπιστίας τους.
18.5.
Με τη διακήρυξη ή την πρόσκληση υποβολής προσφοράς καθορίζονται τα
δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής
ικανότητας του Οικονομικού Φορέα.
19.
Πρότυπα εξασφάλισης ποιότητας.
Η Εταιρία, όταν απαιτεί την προσκόμιση πιστοποιητικών που εκδίδονται από ανεξάρτητους
οργανισμούς, με τα οποία βεβαιώνεται η τήρηση εκ μέρους του Οικονομικού Φορέα ορισμένων
προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας, παραπέμπει σε συστήματα εξασφάλισης της ποιότητας
που βασίζονται στη σχετική σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων και πιστοποιούνται από
οργανισμούς που εφαρμόζουν τη σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων για την πιστοποίηση. Η Εταιρία
αναγνωρίζει τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς που εδρεύουν σε άλλα κράτη μέλη.
Επίσης, αποδέχεται και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης της
ποιότητας, τα οποία προσκομίζονται από τους Οικονομικούς Φορείς.
20.
Εγγραφή σε κατάλογο εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων και πιστοποίηση από
οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
20.1. Οι Οικονομικοί Φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους του άρθρου
52 παρ. 1 της Οδηγίας 2004/18ΕΚ ή διαθέτουν πιστοποίηση από δημόσιους ή ιδιωτικούς
οργανισμούς του ίδιου άρθρου, μπορούν να υποβάλουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
20.2. Η υποβολή του πιστοποιητικού αυτού συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις
προϋποθέσεις:
20.2.1. Των παραγράφων 15.1.1 έως και 15.1.4., 15.2.1 έως και 15.2.4 και 15.2.7.
20.2.2. Του άρθρου 16.
20.2.3. Των παραγράφων 17.2.2 και 17.2.3.
20.2.4. Των παραγράφων 18.2.2,18.2.3 έως και 18.2.5 και 18.2.11 για τους Προμηθευτές και
20.2.5. Των παραγράφων 18.2.2 και 18.2.4 έως και 18.2.10 για τους Παρόχους Υπηρεσιών.
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20.3.
Οι πληροφορίες που μπορούν να συναχθούν από την εγγραφή σε επίσημους
καταλόγους ή την πιστοποίηση δεν μπορεί να τεθούν σε αμφισβήτηση χωρίς
αιτιολόγηση/Όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων
και τελών είναι δυνατόν να ζητείται πρόσθετο πιστοποιητικό.
21.
Κριτήρια ανάθεσης - Υπερβολικά χαμηλές προσφορές.
21.1.
Κριτήρια ανάθεσης.
Η ανάθεση συμβάσεως γίνεται με κριτήριο είτε τη χαμηλότερη τιμή μόνο είτε την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
21.2.
Όταν για την ανάθεση της συμβάσεως κριτήριο είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που καθορίζονται στη
διακήρυξη με τη βαρύτητα που καθορίζεται σε αυτή. Τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι ιδίως τα
εξής:
21.2.1. Η τιμή.
21.2.2. Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης ή και το κόστος των τυχόν
ανταλλακτικών.
21.2.3. Η συμφωνία των προσφερομένων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές, όταν η
απόκλιση από αυτές δεν αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
21.2.4. Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.
21.2.5. Η ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση, της τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του
Προμηθευτή και η εξασφάλιση της ύπαρξης ανταλλακτικών.
21.2.6. Ο χρόνος παράδοσης.
21.2.7. Τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά και τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά.
21.2.8. Κάθε άλλο στοιχείο, ανάλογα με τη φύση της συμβάσεως και των ιδιαιτέρων αναγκών
της Εταιρίας.
21.3. Για την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς
αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τυπικά και τεχνικά αποδεκτές, σύμφωνα
με τη διακήρυξη.
21.4. Με τη διακήρυξη ορίζεται η βαρύτητα κάθε κριτηρίου και ο τρόπος στάθμισης τους,
ανάλογα με τις ανάγκες κάθε συμβάσεως.
21.5. Αν στη διακήρυξη δεν ορίζεται διαφορετικά, η οικονομοτεχνική αξιολόγηση γίνεται ως
εξής:
21.5.1. Τα στοιχεία αξιολόγησης, πλην των οικονομικών (τιμή, κόστος εγκατάστασης,
λειτουργίας και συντήρησης) κατατάσσονται σε δύο ομάδες: Ομάδα (1) Τεχνικών
Προδιαγραφών και Ποιότητας και Απόδοσης, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία της
παραγράφου 21.2.3 ανωτέρω. Ομάδα (2) Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης, στην οποία
περιλαμβάνονται τα στοιχεία των παραγράφων 21.2.4, 21.2.5 και 21.2.6 ανωτέρω. Για τις δύο
παραπάνω Ομάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που μπορεί να ανέρχεται σε ποσοστό έως
80% και 30% για κάθε Ομάδα, αντίστοιχα. Το άθροισμα των ποσοστών αυτών θα ανέρχεται σε
100. Για κάθε στοιχείο των Ομάδων καθορίζεται από τη διακήρυξη ο επί μέρους συντελεστής
βαρύτητας, ώστε το άθροισμα τους, για κάθε Ομάδα, να ισούται με τον καθορισθέντα
συντελεστή βαρύτητας της Ομάδας. Όλα τα επί μέρους στοιχεία των Ομάδων βαθμολογούνται
αυτόνομα, με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των
προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι
απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς, όταν υπερκαλύπτονται οι
τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των Ομάδων είναι το
γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η
συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων
βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο Ομάδων. Η τελική βαθμολογία με βάση τα
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παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς. Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής,
λαμβάνεται υπόψη η τιμή της προσφοράς και, όταν από τη διακήρυξη προβλέπεται, το κόστος
εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης. Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς (συγκριτικής)
προς τη βαθμολογία της. Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον προμηθευτή που έχει κάνει την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
21.5.2. Όταν οι χαμηλότερες προσφορές είναι ισότιμες (επί αναθέσεως με κριτήριο τη
χαμηλότερης τιμή μόνο) ή όταν οι βέλτιστες προσφορές (επί αναθέσεως με κριτήριο τη
συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά) είναι ισοδύναμες, η σύμβαση ανατίθεται
κατόπιν διαπραγματεύσεων με τους ισοδυναμούντες Προσφέροντες και, αν αυτό δεν καταστεί
δυνατόν, με κλήρωση μεταξύ των ισοδυναμούντων.
21.6. Υπερβολικά χαμηλές προσφορές.
Σε περίπτωση που η Εταιρία θεωρεί ότι η προσφορά ενός Προσφέροντος είναι υπερβολικά
χαμηλή σε σχέση με το αντικείμενο της συμβάσεως, πριν απορρίψει την προσφορά ζητά από
τον Προσφέροντα έγγραφες διευκρινίσεις, ιδίως για τα εξής:
21.6.1. Τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής των προϊόντων ή της παροχής των
υπηρεσιών.
21.6.2. Τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο
Προσφέρων για την εκτέλεση της συμβάσεως.
21.6.3. Την πρωτοτυπία των προσφερομένων προϊόντων ή υπηρεσιών.
21.6.4. Την τήρηση των διατάξεων της οικείας εργατικής νομοθεσίας.
21.6.5. Την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον Προσφέροντα. Στην περίπτωση που
η Εταιρία διαπιστώσει ότι η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χορήγησης τέτοιας
ενίσχυσης, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται για τον λόγο αυτό και μόνο, εφόσον κατόπιν
διαβουλεύσεως μεταξύ Εταιρίας και Προσφέροντος ο τελευταίος δεν είναι σε θέση να
αποδείξει εντός επαρκούς τακτής προθεσμίας ότι η ενίσχυση αυτή χορηγήθηκε νόμιμα/Οταν η
Εταιρία απορρίπτει μία προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, ενημερώνει σχετικά την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
22. Παραδεκτό Προσφορών και Αιτήσεων Συμμετοχής - Συμπλήρωση δικαιολογητικών Τεκμήριο αποδοχής όρων διακήρυξης.
22.1. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται εντός της προθεσμίας και με τον
τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη ή την πρόσκληση. 22.2. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά
στη διακήρυξη ή την πρόσκληση υποβολής προσφοράς, ισχύουν τα εξής:
22.2.1. Οι προσφορές/αιτήσεις συμμετοχής μπορεί να κατατίθενται στην Εταιρία ή να
αποστέλλονται στο κατάστημα της ταχυδρομικά. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής η
προσφορά/αίτηση συμμετοχής θεωρείται εμπρόθεσμη, εφόσον έχει περιέλθει στην Εταιρία το
αργότερο την προηγούμενη της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η Εταιρία δεν υποχρεούται να
παραλαμβάνει προσφορές / αιτήσεις συμμετοχής από ταχυδρομικά γραφεία ή άλλο τόπο, πλην
του καταστήματος της.
22.2.2. Η Εταιρία εκδίδει απόδειξη παραλαβής για τις προσφορές / αιτήσεις συμμετοχής που
κατατίθενται σε αυτή.
22.2.3. Προσφορές / αιτήσεις συμμετοχής που περιέρχονται στην Εταιρία πριν τη διενέργεια
του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο, προκειμένου
να αποσφραγισθούν μαζί με τις λοιπές.
22.2.4. Εάν απαιτείται η κατάθεση δείγματος, αυτό μπορεί να κατατίθεται στην Εταιρία ή να
αποστέλλεται σε αυτή ταχυδρομικά. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής του και αν δεν
ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη ή την Πρόσκληση Συμμετοχής, θεωρείται εμπρόθεσμο,
εφόσον περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες μετά την ημερομηνία
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διεξαγωγής του διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η απόδειξη ταχυδρομικής αποστολής πρέπει
να περιέχεται στην προσφορά.
22.2.5. Οι προσφορές / αιτήσεις συμμετοχής κλείνονται σε φακέλους που σφραγίζονται από
τον Οικονομικό Φορέα και εξασφαλίζουν κατά το δυνατόν ότι δεν μπορεί να αποσφραγισθούν
και να επανασφραγισθούν χωρίς να μένουν ίχνη.
22.2.6. Οι φάκελοι φέρουν στο εξωτερικό μέρος τους ευκρινώς τις ακόλουθες κατά περίπτωση
ενδείξεις:
22.2.6.1. Τη λέξη "Προσφορά" / "Αίτηση συμμετοχής".
22.2.6.2. Την επωνυμία της Εταιρίας και της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.
22.2.6.3. Τον αριθμό της διακήρυξης.
22.2.6.4. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
22.2.6.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.
22.3. Τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στις προσφορές / αιτήσεις συμμετοχής και
συντάσσονται από τον Οικονομικό Φορέα υπογράφονται από τον ίδιο ή, αν είναι νομικό
πρόσωπο, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του. Αν τα έγγραφα αυτά υπογράφονται από άλλο
πρόσωπο, επισυνάπτεται το παραστατικό εκπροσώπησης. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη
διακήρυξη, αρκεί ως τέτοιο παραστατικό ιδιωτική εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της
υπογραφής από αρμόδια αρχή ή από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών.
22.4. Προσφορές / αιτήσεις συμμετοχής νομικών προσώπων πρέπει να συνοδεύονται από τα
έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση τους, ανάλογα με τη νομική
μορφή καθενός. Επί προσφορών / αιτήσεων συμμετοχής κοινοπραξιών ή ενώσεων, αυτό ισχύει
για κάθε νομικό πρόσωπο - μέλος τους.
22.5. Οι προσφορές / αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει
να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή
διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον Οικονομικό Φορέα,
και το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης κατά τον έλεγχο μονογράφει και
σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε
αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή.
22.6. Οι υπεύθυνες δηλώσεις που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό, εφόσον
συντάσσονται από έλληνες πολίτες στην Ελλάδα, έχουν τον τύπο που προβλέπεται στο άρθρο 8
παρ. 2 του ν. 1599/1986. Δηλώσεις και έγγραφα που συντάσσονται στην αλλοδαπή είναι
έγκυρες ως προς τον τύπο, εφόσον ανταποκρίνονται στον τύπο που προβλέπει το δίκαιο της
χώρας σύνταξης τους.
22.7. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
22.8. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους
υποχρεωτικούς όρους της διακήρυξης ή τις υποχρεωτικές Τεχνικές Προδιαγραφές. Ως
απαράδεκτες, επίσης, απορρίπτονται και οι προσφορές, όταν τα δείγματα που τις συνοδεύουν
αποκλίνουν από τις Τεχνικές Προδιαγραφές ή το επίσημο δείγμα της Εταιρίας, εκτός αν οι
αποκλίσεις αυτές κριθούν αιτιολογημένα επουσιώδεις.
22.9. Οι προσφορές υποβάλλονται σε πρωτότυπο και τόσα αντίγραφα, όσα ορίζονται στη
διακήρυξη. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη, αρκεί η υποβολή του πρωτοτύπου και
ενός αντιγράφου. Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία
ως εξής: Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το
στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται
σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "Τεχνική
Προσφορά". Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως της
προσφοράς σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη
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"Οικονομική Προσφορά". Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι
δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε συσκευάζονται
χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "Παράρτημα Προσφοράς" και τις
λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
22.10. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
22.11. Προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής που δεν είναι εμπρόθεσμες δεν αποσφραγίζονται,
αλλά επιστρέφονται στον αποστολέα τους.
22.12. Προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του
παρόντος άρθρου απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν αξιολογούνται.
22.13. Η Εταιρία μπορεί να καλεί τους Οικονομικούς Φορείς να συμπληρώνουν ή να
διευκρινίζουν τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν εμπροθέσμως και σύμφωνα με τη Διακήρυξη
για την απόδειξη των προϋποθέσεων συμμετοχής που προβλέπονται στη διακήρυξη.
22.14. Προσφορά που αφορά κλειστή διαδικασία και προέρχεται από Προσφέροντα που δεν
έχει προσκληθεί δεν αποσφραγίζεται, αλλά επιστρέφεται στον αποστολέα της.
22.15. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και αν υποβληθούν απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
22.16. Χωρίς να θίγεται το δικαίωμα άσκησης προσφυγής κατά της διακήρυξης, με την
υποβολή της προσφοράς ο Προσφέρων τεκμαίρεται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα
τους όρους της διαδικασίας και δεν μπορεί με την προσφορά του ή με άλλο τρόπο να
αποκρούσει τους όρους αυτούς εν όλω ή εν μέρει. Προσφορά που περιέχει απόκρουση
απαράβατου όρου της διακήρυξης ή των Τεχνικών Προδιαγραφών ή επιφύλαξη απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
22.17. Μετά την υποβολή της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή καμία τροποποίηση της.
Διευκρινίσεις των προσφορών που υποβλήθηκαν γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν ζητηθεί
από την Εταιρία και στο μέτρο που ζητήθηκαν.
22.18. Με την προσφορά η τιμή του προσφερόμενου προϊόντος πρέπει να δίδεται με
σαφήνεια. Η τιμή προϊόντος ή υπηρεσίας δίδεται ανά μονάδα, όπως ορίζεται στη διακήρυξη,
και αφορά την παράδοση του προϊόντος ή της υπηρεσίας ελεύθερης από κάθε επιβάρυνση της
Εταιρίας, στον τόπο, τον χρόνο και με τον τρόπο που ορίζεται στη διακήρυξη. Στην τιμή
περιλαμβάνονται ο παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος και όλες οι επιβαλλόμενες
κρατήσεις, εκτός από τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Με τη διακήρυξη μπορεί να ζητείται από
τους Προσφέροντες να υποβάλουν ανάλυση της προσφερόμενης τιμής.
22.19. Η τιμή της προσφοράς εκφράζεται σε ευρώ, εκτός αν στη διακήρυξη προβλέπεται
διαφορετικά. Προσφορά, στην οποία η τιμή εκφράζεται σε άλλο νόμισμα, καθώς και προσφορά
που περιέχει ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Για τη σύγκριση τιμών που
είναι εκφρασμένες σε διαφορετικά νομίσματα, οι τιμές ανάγονται σε ευρώ με βάση την τιμή
Fixing του Επίσημου Δελτίου Συναλλαγμάτων έναντι του ευρώ κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού. Αν στη διακήρυξη δεν ορίζεται διαφορετικά, η Εταιρία δεν
προβαίνει σε πληρωμές σε άλλο νόμισμα, εκτός από το ευρώ.
22.20. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής, ο οποίος δεν προβλέπεται στη
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
23.
Διάρκεια ισχύος της προσφοράς.
23.1.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για το χρονικό διάστημα
που ορίζεται στη διακήρυξη και, αν στη διακήρυξη δεν ορίζεται διαφορετικά, για εκατόν είκοσι
(120) ημέρες από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
23.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από εκείνον που ορίζεται στη διακήρυξη
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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23.3. Εφόσον αυτό ζητηθεί από την Εταιρία, η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται με
έγγραφη δήλωση του Προσφέροντος που υποβάλλεται πριν τη λήξη της αρχικής ισχύος ή, κατά
περίπτωση, της προηγούμενης παρατάσεως. Η διακήρυξη μπορεί να ορίζει ανώτατο όριο των
παρατάσεων. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς συνοδεύεται από παράταση της
διάρκειας της αντίστοιχης εγγυήσεως συμμετοχής.
23.4. Εάν πριν την έκδοση αποφάσεως κατακύρωσης παρέλθει η ισχύς των προσφορών και το
τυχόν ανώτατο όριο παρατάσεων τους, η Εταιρία μπορεί είτε να ματαιώσει τον διαγωνισμό είτε
να τον συνεχίσει, εφόσον κρίνει ότι η συνέχιση του ενδείκνυται για την εξυπηρέτηση του
σκοπού της. Στη δεύτερη περίπτωση οι Προσφέροντες μπορούν είτε να παρατείνουν την ισχύ
των προσφορών τους είτε να αποχωρήσουν από τον διαγωνισμό χωρίς δυσμενείς συνέπειες,
οπότε ο διαγωνισμός μπορεί κατά την κρίση της Εταιρίας να συνεχίζεται με τους
εναπομένοντες.
24.
Αναπροσαρμογή τιμής.
24.1. Όταν η διακήρυξη προβλέπει χρόνο παράδοσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών
μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών, μπορεί να προβλέπει και αναπροσαρμογή της τιμής. Στην
περίπτωση αυτή η διακήρυξη καθορίζει επίσης τον τύπο, τον τρόπο και τις προϋποθέσεις
αναπροσαρμογής.
24.2. Για την αναπροσαρμογή μπορεί να λαμβάνονται υπόψη ιδίως τα εξής:
24.2.1. Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρμογής είναι η ημερομηνία υποβολής των προσφορών
που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση και υπολογίζεται έως την ημερομηνία
παράδοσης των υλικών.
24.2.2. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, η τιμή αναπροσαρμόζεται για τις ποσότητες
που σύμφωνα με τη διακήρυξη παραδίδονται μετά την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών.
24.2.3. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης από υπαιτιότητα του Προμηθευτή, ο χρόνος
του εκπρόθεσμου δεν υπολογίζεται για την αναπροσαρμογή.
24.2.4. Τυχόν προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται από την προς αναπροσαρμογή
συμβατική αξία.
24.3. Για την πληρωμή του επιπλέον ποσού που προκύπτει από την αναπροσαρμογή δεν
απαιτείται σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης.
24.4. Όταν η διακήρυξη προβλέπει αναπροσαρμογή τιμής, προσφορές με σταθερές τιμές
απορρίπτονται.
25. Εγγυήσεις Συμμετοχής, Καλής Εκτέλεσης, Προκαταβολής και Καλής Λειτουργίας.
25.1.
Οι εγγυήσεις γενικά.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής, καλής εκτέλεσης της συμβάσεως, προκαταβολής και καλής
λειτουργίας εκδίδονται με τη μορφή εγγυητικών επιστολών από πιστωτικά ιδρύματα και άλλα,
έχοντα το αντίστοιχο δικαίωμα, νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Με τη διακήρυξη μπορεί να ορίζεται ότι αντί εγγυητικής επιστολής μπορεί να κατατεθεί
στην Εταιρία ως εγγύηση αντίστοιχο χρηματικό ποσό ή έντοκα γραμμάτια ή ομόλογα του
Ελληνικού Δημοσίου, που γίνονται δεκτά στην ονομαστική τους αξία και, σε περίπτωση
κατάπτωσης της εγγύησης, εκποιούνται στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά τον χρόνο της
εκποίησης.
25.2. Τα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα,
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση.
25.3. Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, ο εγγυώμενος
αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το αναφερόμενο σε αυτή ποσό μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση της Εταιρίας και χωρίς έρευνα της νομικής και ουσιαστικής βασιμότητας
της απαιτήσεως της Εταιρίας.
25.4.
Οι εγγυητικές επιστολές περιλαμβάνουν ιδίως τα εξής:

1158

25.4.1. Τον εκδότη.
25.4.2. Τον αριθμό (αν υπάρχει) και την ημερομηνία έκδοσης.
25.4.3. Το πρόσωπο, στο οποίο απευθύνονται (Εταιρία).
25.4.4. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
25.4.5. Την πλήρη επωνυμία και έδρα εκείνου, υπέρ του οποίου εκδίδεται.
25.4.6. Τους όρους ότι:
25.4.6.1. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα και ο εκδότης παραιτείται από
την ένσταση της διζήσεως.
25.4.6.2. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Εταιρίας και θα καταβληθεί ολικά ή
μερικά, ανάλογα με την αίτηση της, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη
ειδοποίηση.
25.4.6.3. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό αυτής υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου, εφόσον αυτό προβλέπεται από τον νόμο.
25.4.6.4. Ο εκδότης της εγγύησης θα προβεί σε παράταση της διάρκειας ισχύος της ύστερα
από έγγραφο της Εταιρίας, που θα υποβληθεί πριν τη λήξη της.
25.5. Ελλείψεις της εγγύησης, πέραν των στο παρόν άρθρο προβλεπόμενων υποχρεωτικών
στοιχείων της, μπορούν να συμπληρώνονται από τον εκδότη της με μέριμνα του
ενδιαφερόμενου. Για τον σκοπό αυτό ειδοποιείται ο ενδιαφερόμενος από την Εταιρία, η οποία
τάσσει και σχετική εύλογη προθεσμία.
25.6. Εγγύηση Συμμετοχής.
Για τη συμμετοχή σε ανοικτή ή κλειστή διαδικασία απαιτείται η υποβολή εγγυήσεως
συμμετοχής. Εγγύηση συμμετοχής μπορεί να απαιτηθεί από την Εταιρία και για τη συμμετοχή
σε διαδικασία με διαπραγμάτευση ή και στον πρόχειρο διαγωνισμό.
25.7. Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία εκδίδεται υπέρ του Προσφέροντος για ποσό που
ορίζεται στη διακήρυξη ως ποσοστό της προϋπολογιζόμενης αξίας της συμβάσεως. Αν στη
διακήρυξη δεν ορίζεται διαφορετικά, το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 5% της ανωτέρω αξίας,
μαζί με τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Αν κατά τη διακήρυξη επιτρέπεται υποβολή προσφοράς
για μέρος της ζητούμενης ποσότητας, όσοι υποβάλουν προσφορά για τέτοιο μέρος υποβάλουν
εγγύηση συμμετοχής ποσού ανάλογου προς την προϋπολογιζόμενη αξία του προσφερόμενου
μέρους.
25.8. Η εγγύηση συμμετοχής, εκτός από τα ανωτέρω στοιχεία κάθε εγγυήσεως, περιλαμβάνει
και τα εξής:
25.8.1. Τον αριθμό (αν υπάρχει) και τον τίτλο της διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού.
25.8.2. Τη διάρκεια ισχύος της, που πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη ισχύος
της προσφοράς.
25.9.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής επιστρέφονται ως εξής:
25.9.1. Στον Προσφέροντα, στον οποίο έγινε η κατακύρωση, με την κατάθεση της εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
25.9.2. Στους λοιπούς Προσφέροντες μετά την κατακύρωση και εντός πέντε (5) ημερών από τη
σχετική αίτηση τους.
25.9.3. Στους Προσφέροντες, των οποίων η προσφορά απορρίφθηκε, εντός πέντε ημερών από
τη σχετική αίτηση τους.
25.10. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει σε περίπτωση απόσυρσης της προσφοράς πριν τη
λήξη της διάρκειας ισχύος τους ή της τυχόν παράτασης που δόθηκε καθώς και σε περίπτωση
ανάκλησης της κατακύρωσης κατά την παράγραφο 29.6 του παρόντος.
25.11. Εγγύηση καλής εκτέλεσης και προκαταβολής. Για την υπογραφή συμβάσεως
απαιτείται η υποβολή στην Εταιρία εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της
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σύμβασης εκδίδεται υπέρ του Προσφέροντα, στον οποίο κατακυρώθηκε η σύμβαση, για ποσό
που ορίζεται στη διακήρυξη ως ποσοστό της συνολικής συμβατικής αξίας. Αν στη διακήρυξη
δεν ορίζεται διαφορετικά, το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 10% της ανωτέρω αξίας, μαζί με τον
φόρο προστιθέμενης αξίας. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατατίθεται κατά την
υπογραφή της συμβάσεως.
25.12. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, εκτός από τα ανωτέρω στοιχεία κάθε εγγυήσεως,
περιλαμβάνει και τα εξής:
25.12.1. Τον αριθμό (αν υπάρχει) και τον τίτλο της σύμβασης.
25.12.2. Τη διάρκεια ισχύος της. Η διάρκεια αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τον
συμβατικό χρόνο παράδοσης ούτε τον χρόνο, εντός του οποίου κατά τη σύμβαση η Εταιρία
υποχρεούται να παραλάβει τα ζητούμενα προϊόντα, προσαυξημένο κατά δύο τουλάχιστον
μήνες.
25.13. Για τη χορήγηση την τυχόν προβλεπόμενης στη διακήρυξη προκαταβολής, απαιτείται η
υποβολή στην Εταιρία εγγυήσεως προκαταβολής. Η εγγύηση προκαταβολής εκδίδεται υπέρ
του Προμηθευτή / Παρόχου Υπηρεσιών, στον οποίο καταβάλλεται προκαταβολή και είναι
ισόποση προς την προκαταβολή
25.14. Η εγγύηση προκαταβολής περιέχει, εκτός από τα στοιχεία κάθε εγγύησης, και τα
ανωτέρω ειδικά στοιχεία της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
25.15. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής επιστρέφονται στον Προμηθευτή /
Πάροχο υπηρεσιών μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των συμβατικών
προϊόντων / υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των απαιτήσεων μεταξύ της Εταιρίας
και του Προμηθευτή / Παρόχου Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που το αντικείμενο της συμβάσεως
είναι διαιρετό και η παράδοση του προβλέπεται από τη σύμβαση να γίνεται τμηματικά, οι
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, με κάθε οριστική
παραλαβή τμήματος, και κατά το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος που
παραλήφθηκε οριστικά. Σε περίπτωση οριστικής παραλαβής με παρατηρήσεις, η αποδέσμευση
γίνεται μετά τη συμμόρφωση του Προμηθευτή / Παρόχου Υπηρεσιών προς τις παρατηρήσεις.
25.16. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση κηρύξεως του Προμηθευτή
εκπτώτου καθώς και για την ικανοποίηση κάθε αξίωσης της Εταιρίας κατά του Προμηθευτή.
25.17. Η εγγύηση προκαταβολής καταπίπτει σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν παρέδωσε
ή δεν αντικατέστησε εμπρόθεσμα την ποσότητα, για την οποία είχε λάβει την προκαταβολή.
Εφόσον η εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν επαρκεί για την ικανοποίηση κάθε αξιώσεως της
Εταιρίας κατά του Προμηθευτή, για το υπόλοιπο μέρος των αξιώσεων αυτών μπορεί να
καταπίπτει και η τυχόν εγγύηση προκαταβολής.
25.18. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας.
25.18.1. Με τη διακήρυξη μπορεί να ορίζεται, ότι για την παραλαβή των προϊόντων που
παραδίδονται από τον Προμηθευτή απαιτείται και η κατάθεση στην Εταιρία εγγύησης καλής
λειτουργίας. Το ύψος της εγγυήσεως καλής λειτουργίας ορίζεται με τη διακήρυξη ως ποσοστό
της συμβατικής αξίας των προϊόντων που παραδίδονται. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, η
εγγύηση καλής λειτουργίας είναι ίση προς το 10% της συμβατικής αξίας. Η εγγύηση καλής
λειτουργίας επιστρέφεται στον Προμηθευτή κατά τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως. Στην
εγγύηση καλής λειτουργίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος που αφορούν την
εγγύηση καλής εκτέλεσης.
25.18.2. Στις περιπτώσεις που για την ανάθεση της συμβάσεως αξιολογείται το κόστος των
ανταλλακτικών των προϊόντων που παραδίδονται, μπορεί να με τη διακήρυξη να προβλέπεται
ότι ο Προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση του δηλούμενου με την προσφορά του
κόστους των ανταλλακτικών. Το ύψος της εγγυήσεως αυτής ορίζεται με τη διακήρυξη ως
ποσοστό της συμβατικής αξίας των προϊόντων που παραδίδονται. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά,
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η εγγύηση κόστους ανταλλακτικών είναι ίση προς το 2% της συμβατικής αξίας. Η εγγύηση
κόστους ανταλλακτικών επιστρέφεται στον Προμηθευτή μετά την πάροδο του χρονικού
διαστήματος, στο οποίο αφορά η δήλωση του κόστους, και καταπίπτει ολικά ή μερικά σε
περίπτωση που το πραγματικό κόστος των ανταλλακτικών υπερβεί εκείνο που δηλώθηκε με
την προσφορά.
26. Στάδια κλειστών και ανοικτών διαδικασιών - Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός.
26.1. Η υποβολή των προσφορών, των στοιχείων και των δικαιολογητικών των Υποψηφίων και
των Προσφερόντων σε κλειστή ή ανοικτή διαδικασία γίνεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
26.2. Κλειστή διαδικασία.
Οι Υποψήφιοι υποβάλουν μαζί με την αίτηση συμμετοχής τα εξής:
26.2.1. Τα έγγραφα, στα οποία τεκμηριώνεται η απαιτούμενη οικονομική/χρηματοοικονομική
επάρκεια του Υποψηφίου κατά την παράγραφο 17.4 του παρόντος.
26.2.2. Τα έγγραφα, στα οποία τεκμηριώνεται η τεχνική/επαγγελματική ικανότητα του
Υποψηφίου κατά την παράγραφο 18.2.1 και 18.2.2 του παρόντος.
26.2.3. Δήλωση της χώρας καταγωγής του προϊόντος που θα προσφερθεί.
26.3.
Οι Προσφέροντες υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους και στον κυρίως φάκελο
αυτής τα εξής:
26.3.1. Εγγύηση συμμετοχής.
26.3.2. Τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τοποθετημένα σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο:
26.3.2.1. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία βεβαιώνουν ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα
συμμετοχής, όπως καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, ότι δεν υπάρχουν λόγοι να
πιστεύουν πως τα κωλύματα αυτά θα συντρέξουν κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και
των τυχόν παρατάσεων της και ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν τα
αντίστοιχα δικαιολογητικά, εφόσον τους κατακυρωθεί η σύμβαση.
26.3.2.2. Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 18.2.3 έως και 18.2.11 του παρόντος, εφόσον
ζητούνται με τη διακήρυξη.
26.3.2.3. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής του δείγματος, εφόσον απαιτείται.
26.3.2.4. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από τη διακήρυξη.
26.3.3. Τεχνική προσφορά, τοποθετημένη σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο. Στον ίδιο
φάκελο τοποθετούνται:
26.3.3.1. Τα στοιχεία των άρθρων 19 και 20 ανωτέρω, εφόσον ζητούνται με τη διακήρυξη.
26.3.3.2. Δήλωση της μονάδας, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν,
καθώς και του τόπου εγκατάστασης της.
26.3.3.3. Εφόσον ο Προσφέρων δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής του τελικού προϊόντος,
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται η μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και η
επιχείρηση που εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα αυτή και βεβαιώνεται ότι ο νόμιμος
εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι του Προσφέροντος την εκτέλεση της
συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον αντίστοιχο Προσφέροντα. Με τη
διακήρυξη μπορεί να ζητείται η υπεύθυνη αυτή δήλωση να υπογράφεται από τον νόμιμο
εκπρόσωπο της κατασκευαστικής επιχείρησης.
26.3.4. Οικονομική προσφορά, τοποθετημένη σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο.
26.4.
Ανοικτή Διαδικασία.
26.4.1. Οι Προσφέροντες υποβάλλουν:
26.4.2. Εγγύηση συμμετοχής.
26.4.3. Τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τοποθετημένα σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο:
26.4.3.1. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία βεβαιώνουν ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα
συμμετοχής, όπως καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, ότι δεν υπάρ χουν λόγοι να
πιστεύουν πως τα κωλύματα αυτά θα συντρέξουν κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και
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των τυχόν παρατάσεων της και ότι και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν τα
αντίστοιχα δικαι ολογητικά, εφόσον τους κατακυρωθεί η σύμβαση.
26.4.3.2. Τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την απαιτούμενη οικονομική /
χρηματοοικονομική και τεχνική/επαγγελματική ικανότητα, που ζητούνται με τη διακήρυξη.
26.4.3.3. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής του δείγματος, εφόσον απαιτείται.
26.4.3.4. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από τη διακήρυξη.
26.4.4. Τεχνική προσφορά, τοποθετημένη σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο. Στον ίδιο
φάκελο τοποθετούνται:
26.4.4.1. Τα στοιχεία των άρθρων 19 και 20 ανωτέρω, εφόσον ζητούνται με τη διακήρυξη.
26.4.4.2. Δήλωση της χώρας καταγωγής του προϊόντος που προσφέρεται.
26.4.4.3. Δήλωση της μονάδας, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν,
καθώς και του τόπου εγκατάστασης της.
26.4.4.4. Εφόσον ο Προσφέρων δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής του τελικού προϊόντος,
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται η μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και η
επιχείρηση που εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα αυτή και βεβαιώνεται ότι ο νόμιμος
εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι του Προσφέροντος την εκτέλεση της
συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον αντίστοιχο Προσφέροντα. Με τη
διακήρυξη μπορεί να ζητείται η υπεύθυνη αυτή δήλωση να υπογράφεται από τον νόμιμο
εκπρόσωπο της κατασκευαστικής επιχείρησης.
26.4.5. Οικονομική προσφορά, τοποθετημένη σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο.
26.5.
Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός.
26.5.1. Προκειμένου για συμβάσεις, στις οποίες οι Τεχνικές Προδιαγραφές έχουν καθορισθεί
με ακρίβεια η Εταιρία μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται κατωτέρω, να ορίζει στη
διακήρυξη ότι πριν την ανάθεση της σύμβασης διεξάγεται Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός.
26.5.2. Η διεξαγωγή Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού είναι επιτρεπτή, όταν κριτήριο ανάθεσης
είναι είτε μόνο η χαμηλότερη τιμή είτε η πλέον συμφέρουσα προφορά. Στη δεύτερη
περίπτωση, όμως, η διεξαγωγή του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού προϋποθέτει ότι τα στοιχεία
και οι αξίες που αποτελούν αντικείμενο του Πλειστηριασμού είναι προσδιορίσιμα ποσοτικά,
ώστε να εκφράζονται σε αριθμούς ή ποσοστά. Η διεξαγωγή Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού
αποκλείεται, όταν η σύμβαση έχει ως αντικείμενο υπηρεσίες πνευματικού δημιουργού.
26.5.3. Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός μπορεί να διεξαχθεί:
26.5.3.1. Στην ανοικτή ή κλειστή διαδικασία.
26.5.3.2. Στην περίπτωση διαδικασίας με διαπραγμάτευση που ακολουθεί ανοικτό ή κλειστό
διαγωνισμό, στον οποία δεν υπήρξαν κανονικές προσφορές.
26.5.3.3. Στον νέο διαγωνισμό που έχει προβλεφθεί να ακολουθήσει μεταξύ των μερών μίας
Συμφωνίας - Πλαίσιο και
26.5.3.4. Στο πλαίσιο Δυναμικού Συστήματος Αγορών.
26.5.3.5. Στη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων που δεν εμπίπτουν στις Οδηγίες 2004/17ΕΚ
και 2004/18ΕΚ.
26.5.4. Η διεξαγωγή του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού αναφέρεται υποχρεωτικά στη
διακήρυξη του διαγωνισμού. Στη διακήρυξη ή τα λοιπά τεύχη της διαδικασίας που παρέχονται
στους Προσφέροντες καθορίζονται και τα εξής:
26.5.4.1. Τα στοιχεία, οι αξίες των οποίων θα αποτελέσουν αντικείμενο του Ηλεκτρονικού
Πλειστηριασμού.
26.5.4.2. Τα τυχόν όρια των αξιών που μπορεί να υποβάλλονται.
26.5.4.3. Όλες οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη συμμετοχή στον Ηλεκτρονικό
Πλειστηριασμό, οι αναγκαίες πληροφορίες για το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα, για
τον τρόπο και τις προδιαγραφές της σύνδεσης.
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26.5.4.4. Την τυχόν διεξαγωγή του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού σε διαδοχικές φάσεις.
26.5.4.5. Το χρονοδιάγραμμα του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού.
26.5.4.6. Τους όρους του παραδεκτού των προσφορών που υποβάλλονται στον Ηλεκτρονικό
Πλειστηριασμό και ιδίως τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις που ενδεχομένως απαιτούνται.
26.5.4.7. Οι πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση των Προσφερόντων κατά τη διάρκεια του
Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού και η χρονική στιγμή, στην οποία τίθενται στη διάθεση τους.
Στις πληροφορίες αυτές περιέχονται τουλάχιστον εκείνες, που δίνουν στους προσφέροντες τη
δυνατότητα να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή την κατάταξη τους. Επιπλέον, μπορεί να
προβλέπεται και η παροχή άλλων πληροφοριών, όπως πληροφορίες σχετικές με τις τιμές και
τις αξίες που υποβάλλονται και ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε φάση του
Πλειστηριασμού. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν παρέχεται πληροφόρηση σχετικά με την
ταυτότητα των Προσφερόντων κατά τη διάρκεια των φάσεων του Ηλεκτρονικού
Πλειστηριασμού.
26.5.4.8. Ο τρόπος περάτωσης του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού κατά τα οριζόμενα στο
παρόν άρθρο.
26.5.5. Του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού προηγείται η υποβολή και αξιολόγηση
προσφορών κατά τις διατάξεις του παρόντος και με βάση το εκάστοτε κριτήριο ανάθεσης. Όταν
κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης
ανακοινώνεται σε εκείνους που καλούνται να συμμετάσχουν στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό,
το αργότερο με την πρόσκληση συμμετοχής τους σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση και το αργότερο
έως το ίδιο χρονικό σημείο ανακοινώνεται στους συμμετέχοντες και η κατάταξη τους με βάση
το εφαρμοζόμενο κριτήριο ανάθεσης.
26.5.6. Στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό καλούνται ταυτόχρονα όλοι, όσοι υπέβαλαν
παραδεκτή προσφορά στη διαδικασία που προηγήθηκε. Η Εταιρία ειδοποιεί εκείνους, η
προσφορά των οποίων κρίθηκε απαράδεκτη.
26.5.7. Με την πρόσκληση καλούνται οι συμμετέχοντες να υποβάλουν νέες τιμές ή/και νέες
αξίες. Η πρόσκληση μπορεί να γίνεται και με Ηλεκτρονικά Μέσα. Στην πρόσκληση περιέχονται
τα εξής:
26.5.7.1. Όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για τη σύνδεση σε ατομική βάση με το
χρησιμοποιούμενο Ηλεκτρονικό Μέσο.
26.5.7.2. Η ημερομηνία και ώρα έναρξης του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού. Η έναρξη δεν
μπορεί να γίνει πριν περάσουν δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες από την αποστολή των
προσκλήσεων.
26.5.7.3. Ο μαθηματικός τύπος, βάσει του οποίου κατατάσσονται οι προσφορές ανάλογα με
τις υποβαλλόμενες νέες τιμές ή / και αξίες. Ο μαθηματικός αυτός τύπος εκφράζει τη σχετική
στάθμιση των κριτηρίων ανάθεσης που προβλέπονται στη διακήρυξη. Για τον σκοπό αυτό οι
ενδεχόμενες "ψαλίδες" εκφράζονται εκ των προτέρων με συγκεκριμένες τιμές. Εάν κατά τη
διακήρυξη επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, καθορίζεται χωριστός μαθηματικός τύπος
για κάθε εναλλακτική προσφορά.
26.6. Ο Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός μπορεί να διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις.
26.7. Προσφορές που υποβάλλονται στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό και είναι για
οποιοδήποτε λόγο απαράδεκτες καταχωρίζονται αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη.
26.8. Ο Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός περατώνεται με έναν ή περισσότερους από τους
ακόλουθους τρόπους:
26.8.1. Με την πάροδο της ημέρας και ώρας που έχει καθορισθεί στη διακήρυξη.
26.8.2. Με την πάροδο του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στη διακήρυξη, χωρίς την
υποβολή νέων τιμών ή νέων αξιών που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης ως
προς τις ελάχιστες παραδεκτές διαφοροποιήσεις.
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26.8.3. Με την πραγματοποίηση όλων των προβλεπόμενων στη διακήρυξη φάσεων του
Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού.
26.9.
Η στάθμιση των προσφορών που υποβάλλονται στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό
γίνεται αυτόματα.
26.10. Μετά την περάτωση του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού η κατακύρωση γίνεται με
βάση το κριτήριο ανάθεσης που καθορίζεται στη διακήρυξη σε συνάρτηση με το αποτέλεσμα
του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού.
27. Διενέργεια διαγωνισμού - Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
27.1. Το αρμόδιο για την παραλαβή και την αποσφράγιση των προσφορών όργανο διενεργεί
τη διαδικασία αποσφράγισης την ημέρα και την ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη ή πρόσκληση.
Κατά την αποσφράγιση δικαιούνται να παρίστανται όσοι υπέβαλαν προσφορές ή
εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.
27.2. Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία: Κατ` αρχήν αποσφραγίζεται ο κυρίως
φάκελος προσφοράς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς. Τα δικαιολογητικά και άλλα
έγγραφα που υπάρχουν στους φακέλους αυτούς μονογράφονται ανά φύλλο. Επιτρέπεται κατά
την παραλαβή και την αποσφράγιση να γίνεται χρήση διατρητικού μηχανήματος, που
αποτυπώνει την ημερομηνία και την ώρα της διάτρησης. Με τη διακήρυξη μπορεί να ορίζεται,
ότι η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου και η αποσφράγιση του φακέλου της τεχνικής
προσφοράς γίνονται σε χωριστά στάδια.
27.3. Οι προσφορές που αποσφραγίζονται και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται με αυτές
καταχωρούνται σε πρακτικό που συντάσσεται από το όργανο αποσφράγισης.
27.4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται,
σφραγίζονται και τοποθετούνται σε νέο φάκελο, ο οποίος μονογράφεται και σφραγίζεται. Ο
φάκελος αυτός παραμένει στα χέρια του οργάνου που έκανε την αποσφράγιση, αν αυτό είναι
αρμόδιο για την αξιολόγηση των προσφορών, άλλως παραδίδεται σε υπάλληλο της Εταιρίας
για να φυλαχτεί.
27.5. Μετά την αξιολόγηση των τυχόν υποβληθέντων δειγμάτων και των τεχνικών προσφορών
οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές κρίθηκαν παραδεκτές,
επιστρέφονται στο αρμόδιο όργανο για αποσφράγιση, και για όσες προσφορές κρίθηκαν
απαράδεκτες, επιστρέφονται στον αποστολέα τους. Κατ` εξαίρεση, αν ο Προσφέρων δηλώσει
ότι προτίθεται να προσφύγει κατά της απόρριψης της προσφοράς του, ο φάκελος της
οικονομικής προσφοράς παραμένει στα χέρια της Εταιρίας έως την επίλυση της διαφοράς.
27.6. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές κρίθηκαν παραδεκτές,
αποσφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο με την πιο πάνω διαδικασία. Κατά την αποσφράγιση
ανακοινώνονται οι προσφερόμενες τιμές εις επήκοο των παρισταμένων. Στην αποσφράγιση
δικαιούνται να παρίστανται οι Προ-σφέροντες που υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές ή
εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους. Για τον σκοπό αυτό καλούνται από το όργανο
αποσφράγισης να παραστούν, με την τήρηση εύλογης κατά τις περιστάσεις προθεσμίας που
δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) εργάσιμων ημερών.
27.7. Οι προσφορές που αποσφραγίζονται και οι τιμές που περιέχονται σε αυτές
καταχωρούνται σε πρακτικό που συντάσσεται από το όργανο αποσφράγισης.
27.8. Μετά το τέλος της διαδικασίας αυτής το όργανο που αποσφράγισε τις οικονομικές
προσφορές γνωμοδοτεί προς την Εταιρία για το αποτέλεσμα της διαδικασίας του διαγωνισμού
κατά το άρθρο 28 κατωτέρω.
28. Αποτέλεσμα διαδικασίας σύναψης συμβάσεως. 28.1. Μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης, η Εταιρία μπορεί να αποφασίσει:
28.1.1. Κατακύρωση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα, εντός των ορίων που
προβλέπονται στη διακήρυξη.
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28.1.2. Την κατανομή της ποσότητας μεταξύ περισσοτέρων Προσφερόντων με ισότιμες ή
ισοδύναμες προσφορές.
28.1.3. Ματαίωση της διαδικασίας και επανάληψη της με τους ίδιους ή τροποποιημένους
όρους και Τεχνικές Προδιαγραφές.
28.1.4. Ματαίωση της διαδικασίας και προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, εφόσον
αυτό επιτρέπεται.
28.1.5. Οριστική ματαίωση της διαδικασίας, εφόσον η Εταιρία δεν χρειάζεται το συγκεκριμένο
υλικό ή υπηρεσία ή συντρέχει άλλος λόγος οριστικής ματαίωσης.
28.2. Για το αποτέλεσμα της διαδικασίας η Εταιρία ενημερώνει όλους τους Προσφέροντες, που
η προσφορά τους έχει κριθεί παραδεκτή.
28.3. Σε περίπτωση που στη διαδικασία υποβλήθηκε μόνο μία προσφορά ή μόνο μία
παραδεκτή προσφορά η Εταιρία δεν υποχρεούται σε ματαίωση του διαγωνισμού, μπορεί,
όμως, να προβεί σε ματαίωση, ιδίως αν δεν έχει στη διάθεση της συγκριτικά στοιχεία που
θεωρεί αναγκαία για την εκτίμηση της τιμής που προσφέρθηκε ή της αξίας της τεχνικής
προσφοράς που υποβλήθηκε.
28.4. Η κατακύρωση είναι προσωρινή και τελεί υπό τον όρο της ανάκλησης της κατά τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 29.6 κατωτέρω.
29. Ανακοίνωση της κατακύρωσης - Ανάκληση κατακύρωσης.
29.1.
Ανακοίνωση Κατακύρωσης.
Στον Προσφέροντα στον οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση.
29.2.
Η ανακοίνωση περιλαμβάνει:
29.2.1. Το προϊόν ή την υπηρεσία που κατακυρώθηκε.
29.2.2. Την ποσότητα.
29.2.3. Την τιμή.
29.2.4. Όπου είναι επιτρεπτό, τις τυχόν αποκλίσεις της συμβάσεως που θα καταρτισθεί από
τους όρους της διακήρυξης.
29.2.5. Ενδεχομένως, το σχέδιο συμβάσεως.
29.2.6. Την προθεσμία υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών για την υπογραφή της
συμβάσεως. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και
μπορεί να παρατείνεται για σοβαρούς λόγους, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, η
οποία υποβάλλεται πριν τη λήξη της αρχικής προθεσμίας ή της προηγούμενης παρατάσεως.
29.2.7. Μνεία ότι η κατακύρωση είναι προσωρινή και τελεί υπό τον όρο της ανάκλησης κατά
την παράγραφο 29.6 κατωτέρω.
29.2.8. Κάθε άλλο στοιχείο χρήσιμο κατά την κρίση της Εταιρίας.
29.3.
Η διαπίστωση της εμπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών καθώς και της
πληρότητας τους γίνεται από το όργανο που είναι αρμόδιο να υπογράψει τη σύμβαση, οπότε
και η κατακύρωση γίνεται οριστική. Με τη διακήρυξη μπορεί να ορίζεται, ότι για τον σκοπό
αυτό γνωμοδοτεί το όργανο που είναι αρμόδιο να γνωμοδοτήσει για το αποτέλεσμα της
διαδικασίας, διαφορετικά ο έλεγχος των δικαιολογητικών γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία
της Εταιρίας που εισηγείται σχετικά στο όργανο που έχει την αρμοδιότητα να συνάψει τη
σύμβαση. Η υποβολή των δικαιολογητικών παρέλκει, εφόσον ο Προσφέρων έχει υποβάλει στο
παρελθόν στην Εταιρία όμοια δικαιολογητικά, που εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ. Η
απόφαση οριστικοποίησης της κατακύρωσης ανακοινώνεται σε εκείνον, στον οποίο έγινε η
κατακύρωση, στον οποίο τάσσεται εύλογη προθεσμία για την υποβολή της εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης και την υπογραφή της συμβάσεως. Η προθεσμία αυτή μπορεί να
παρατείνεται για σοβαρούς λόγους, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία
υποβάλλεται πριν τη λήξη της αρχικής προθεσμίας ή της προηγούμενης παρατάσεως. Πάντως,
αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη διακήρυξη, η προθεσμία παράδοσης των προϊόντων

1165

/υπηρεσιών κινείται από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας υπογραφής της συμβάσεως και δεν
παρατείνεται, αν η προθεσμία υπογραφής της συμβάσεως παραταθεί.
29.4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπουν τον προσυμβατικό έλεγχο
νομιμότητας των συμβάσεων της Εταιρίας και της ανακλήσεως της κατακυρώσεως στις
ανωτέρω περιπτώσεις, η σύμβαση θεωρείται ότι συνάφθηκε με την υπογραφή της. Το έγγραφο
της συμβάσεως που υπογράφεται έχει συστατικό χαρακτήρα και ο Προμηθευτής ή ο Πάροχος
Υπηρεσιών αποκτά δικαιώματα από την υπογραφή της και, σε κάθε περίπτωση, δεν θεμελιώνει
κανένα απολύτως δικαίωμα από την κατακύρωση του αποτελέσματος.
29.5. Για την κατακύρωση ενημερώνονται και οι λοιποί Προσφέροντες που υπέβαλαν
παραδεκτή προσφορά, οι οποίοι δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση.
29.6. Ανάκληση Προσωρινής Κατακύρωσης.
Σε περίπτωση που ο Προσφέρων, στον οποίο ανακοινώθηκε η κατακύρωση, δεν προσέλθει
εμπρόθεσμα για την υπογραφή της συμβάσεως ή δεν προσκομίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά
και την εγγύηση καλής εκτέλεσης εντός της αρχικά ταχθείσας προθεσμίας ή της τυχόν
παρατάσεως της, η Εταιρία ανακαλεί την προσωρινή κατακύρωση και ο Προσφέρων
κηρύσσεται έκπτωτος. Αρμόδιο όργανο για την ανάκληση της κατακύρωσης και την κήρυξη του
Προσφέροντος ως εκπτώτου είναι εκείνο που έχει την αρμοδιότητα να συνάψει τη σύμβαση
σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας. Με τη διακήρυξη ορίζεται, ότι για τον σκοπό αυτό
γνωμοδοτεί το όργανο που είναι αρμόδιο να γνωμοδοτήσει για το αποτέλεσμα της
διαδικασίας, διαφορετικά η ανάκληση της κατακύρωσης και η κήρυξη του Προσφέροντος ως
εκπτώτου γίνεται ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Εταιρίας μετά από γνώμη
του αρμοδίου να γνωμοδοτήσει για το αποτέλεσμα της διαδικασίας οργάνου.
Ακολούθως η Εταιρία, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να κατακυρώνει προσωρινά τη
σύμβαση στον Προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη κατά σειρά μειοδοσίας ή
βαθμολογίας προσφορά (ανάλογα με το εφαρμοζόμενο κριτήριο ανάθεσης), εφόσον δεν του
έχει επιστραφεί η εγγύηση συμμετοχής, και επαναλαμβάνει τη διαδικασία ανακοίνωσης της
κατακύρωσης. Εάν και ο επόμενος Προσφέρων δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα κατά τα ανωτέρω
τα δικαιολογητικά ή / και την εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης, η Εταιρία μπορεί να
ανακαλέσει και πάλι την προσωρινή κατακύρωση και να επαναλάβει την ίδια διαδικασία με
τον επόμενο ή τους επόμενους, διαδοχικά, Προσφέροντες.
30. Ενστάσεις και Προσφυγές.
30.1.
Ενστάσεις.
Κατά της διακήρυξης της διαδικασίας για την ανάθεση συμβάσεως καθώς και κατά των
αποφάσεων της Εταιρίας που εκδίδονται στο πλαίσιο του διαγωνισμού και έως και την
κατακύρωση ή την ανάκληση της επιτρέπεται να υποβληθεί ένσταση από τον θιγόμενο
Προσφέροντα ή Υποψήφιο που έχει επιλεγεί για υποβολή προσφοράς κατά τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου.
30.2.
Η ένσταση ασκείται εντός των ακόλουθων κατά περίπτωση αποκλειστικών
προθεσμιών:
30.2.1. Κατά της διακήρυξης:
30.2.1.1. Στην ανοικτή διαδικασία μέσα στο πρώτο ήμισυ του χρονικού διαστήματος από την
ημέρα της πρώτης δημοσίευσης της διακήρυξης έως την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφορών, των ημερών αυτών συνυπολογιζομένων.
30.2.1.2. Στην κλειστή διαδικασία μέσα στο πρώτο ήμισυ του χρονικού διαστήματος από την
ημέρα αποστολής της διακήρυξης στους Υποψηφίους έως την ημέρα λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφορών, των ημερών αυτών συνυπολογιζομένων.
30.2.2. Κατά της αποδοχής μίας προσφοράς ως τυπικά ή τεχνικά παραδεκτής ή της απόρριψης
τέτοιας ως τυπικά ή τεχνικά απαράδεκτης, κατά της τεχνικής ή και οικονομικής αξιολόγησης
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μίας προσφοράς, κατά της κατακύρωσης και της ανάκλησης της κατακύρωσης, μέσα σε πέντε
(5) ημέρες από τότε που ο ενιστάμενος έλαβε γνώση της σχετικής αποφάσεως.
30.2.3. Κατά της κατακυρώσεως, όταν η ένσταση αφορά την πληρότητα των δικαιολογητικών
που υποβλήθηκαν από εκείνον, στον οποίο έγινε η κατακύρωση, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από
τότε που ανακοινώθηκε η οριστική κατακύρωση.
30.3. Αντίγραφο της ένστασης κοινοποιείται από τον ενιστάμενο επί ποινή απαραδέκτου εντός
δύο (2) ημερών από την υποβολή της σε εκείνον, κατά του οποίου στρέφεται. Ο τελευταίος
δικαιούται να υποβάλει στην Εταιρία τις απόψεις του για αντίκρουση της ενστάσεως.
30.4. Για το παραδεκτό των κατά το παρόν άρθρο ενστάσεων, ο ενιστάμενος υποχρεούται να
προκαταβάλει στην Εταιρία τη δαπάνη εξέτασης της καθεμιάς, το αργότερο έως τη λήξη της
προθεσμίας ασκήσεως της ενστάσεως. Η δαπάνη αυτή καθορίζεται με τη διακήρυξη. Αν στη
διακήρυξη δεν ορίζεται διαφορετικά, η προκαταβλητέα δαπάνη ανέρχεται σε πέντε τοις χιλίοις
(0,5%) της προϋπολογιζόμενης αξίας της συμβάσεως, και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από
πεντακόσια (500,00) ούτε μεγαλύτερη από χίλια (1.000,00) ευρώ. Η δαπάνη που
προκαταβλήθηκε μπορεί να επιστρέφεται στον ενιστάμενο, αν η ένσταση γίνει δεκτή. Η
δαπάνη δεν επιστρέφεται, αν η Εταιρία κρίνει ότι η ερμηνεία και η εφαρμογή του νομικού
καθεστώτος ήταν στη συγκεκριμένη περίπτωση δυσχερής ή ότι στην έκδοση της αποφάσεως
που ακυρώνεται συνετέλεσε υπαίτια συμπεριφορά του ενιστάμενου ή τρίτου.
30.5. Προσφυγές.
Στις διαδικασίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2854/2000 (Α` 243) ή του ν.
2522/1997 (Α` 178) δεν χωρεί ένσταση, αλλά μόνο προσφυγή από τα πρόσωπα που ορίζονται
στο άρθρο 2 παρ. 1 και υπό τους όρους του άρθρου 3 παρ. 2 του νόμου εκείνου.
30.6.
Κοινές διατάξεις για τις ενστάσεις και τις προσφυγές.
30.6.1. Η ένσταση ή η προσφυγή υποβάλλεται εγγράφως στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδευόμενη από επίσημη ελληνική μετάφραση και απευθύνεται στο όργανο της Εταιρίας
που είναι αρμόδιο να αποφασίσει την κατακύρωση. Στην ένσταση ή την προσφυγή
διατυπώνονται με συγκεκριμένο τρόπο οι λόγοι που δικαιολογούν το αίτημα του ενισταμένου /
προσφεύγοντος.
30.6.2. Εφόσον ένας Οικονομικός Φορέας που δικαιούται να ασκήσει ένσταση ή προσφυγή
υποβάλει εμπροθέσμως σχετικό αίτημα, η Εταιρία επιτρέπει σε αυτόν να λάβει γνώση των
σχετικών στοιχείων με επιτόπια μελέτη στο κατάστημα της Εταιρίας το αργότερο την επόμενη
εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.
30.6.3. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα ένσταση ή προσφυγή κατά της διακήρυξης, η διενέργεια του
διαγωνισμού δεν γίνεται πριν την έκδοση αποφάσεως επί της ενστάσεως. Αν ασκηθεί
εμπρόθεσμα ένσταση ή προσφυγή κατά της αποδοχής ή της απόρριψης ή της τεχνικής
αξιολόγησης προσφοράς, το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών αναβάλλεται έως την
έκδοση της αποφάσεως επ` αυτής. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα ένσταση κατά της οριστικής
κατακύρωσης η σύναψη της συμβάσεως αναβάλλεται, έως την έκδοση αποφάσεως επί της
ενστάσεως. Προκειμένου ειδικώς για την προσφυγή, το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών
αναβάλλεται έως την έκδοση αποφάσεως επί της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων που
ακολουθεί ή αν δεν ασκηθεί τέτοια, ως τη λήξη της σχετικής προθεσμίας.
ΜΕΡΟΣ Γ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
31. Σύμβαση.
31.1. Μετά την οριστικοποίηση της κατακύρωσης υπογράφεται από την Εταιρία και τον
Προμηθευτή η σύμβαση. Αν στη διακήρυξη έχει επισυναφθεί σχέδιο συμβάσεως και εφόσον
στη διακήρυξη δεν ορίζεται διαφορετικά, η σύμβαση που υπογράφεται δεν αποκλίνει από το
σχέδιο που επισυνάφθηκε στη διακήρυξη.
31.2. Η σύμβαση περιλαμβάνει κατ` ελάχιστο τα εξής:
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31.2.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
31.2.2. Τον τόπο και τον χρόνο υπογραφής της.
31.2.3. Το είδος και την ποσότητα των προς προμήθεια προϊόντων και, ενδεχομένως, τη
δυνατότητα και τις προϋποθέσεις επεκτάσεως της.
31.2.4. Ενδεχομένως, τη διάρκεια ισχύος της και τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις
παρατάσεως της.
31.2.5. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές των προϊόντων και τα τυχόν επίσημα δείγματα, βάσει των
οποίων θα γίνεται η αξιολόγηση των προϊόντων που παραδίδονται.
31.2.6. Τον τόπο, τον χρόνο και τη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής των προϊόντων.
31.2.7. Τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. 31.2.8. Τις κυρώσεις που επιβάλλονται από την Εταιρία
στον Προμηθευτή.
31.2.9. Την τιμή και, ενδεχομένως, την αναπροσαρμογή της.
31.2.10. Τον τρόπο και τον χρόνο πληρωμής και, ενδεχομένως, τη δυνατότητα και τις
προϋποθέσεις πληρωμής προκαταβολής.
31.2.11. Τον τρόπο επίλυσης των διαφορών.
31.3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου, όπως η προσφορά, η
διακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης, εκτός κατάδηλων παραδρομών.
31.4. Η σύμβαση που συνάφθηκε δεν μπορεί να τροποποιηθεί, εκτός αν προβλέπεται
διαφορετικά σε αυτή.
31.5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, εφόσον:
31.5.1. Παραδόθηκε ολόκληρη η συμβατική ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού,
παραδόθηκε ποσότητα που υπολείπεται της συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται από την
Εταιρία ως ασήμαντο.
31.5.2. Παραλήφθηκε οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά, η ποσότητα που παραδόθηκε.
31.5.3.Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, μετά την αφαίρεση τυχόν προστίμων ή
εκπτώσεων, και εκπληρώθηκαν όλες οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις μεταξύ των μερών και
αποδεσμεύθηκαν οι εγγυήσεις, κατά το μέρος τους που δεν έχει καταπέσει.
31.5.4. Μετά την εκτέλεση ή τη λύση της συμβάσεως, ο Προμηθευτής καλείται μέσα σε τακτή
προθεσμία να αναλάβει τα τυχόν ανήκοντα σε αυτόν επίσημα δείγματα των προϊόντων. Αν ο
Προμηθευτής δεν προβεί σε εμπρόθεσμη ανάληψη τους, αυτά εκποιούνται προς όφελος της
Εταιρίας ή καταστρέφονται, κατά την κρίση της Εταιρίας και ύστερα από ειδοποίηση του
Προμηθευτή. 31.6. Κατ` εξαίρεση, για προμήθειες που ανατίθενται απ` ευθείας μπορεί να μην
υπογράφεται σύμβαση. Στις περιπτώσεις αυτές η παραλαβή των ειδών που παραδίδονται και η
πληρωμή του προμηθευτή γίνεται βάσει της κατακυρωτικής αποφάσεως και των εκδιδόμενων
και υπογεγραμμένων από τον προμηθευτή τιμολογίων.
32.
Προθεσμίες φόρτωσης και παράδοσης.
32.1.
Ο Προμηθευτής παραδίδει τα προϊόντα μέσα στις προθεσμίες και με τον τρόπο που
προβλέπεται στη σύμβαση.
32.2. Με απόφαση της Εταιρίας μπορεί η συμβατική προθεσμία φόρτωσης ή / και παράδοσης
των προϊόντων να παρατείνεται, εφόσον συντρέχει αντικειμενικός λόγος που δικαιολογεί την
παράταση και ύστερα από αίτηση του Προμηθευτή που υποβάλλεται πριν τη λήξη της
προθεσμίας.
32.3. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση η κατά παράταση προθεσμία δεν μπορεί να
υπερβαίνει το % της αρχικής συμβατικής προθεσμίας και, αν αυτή είναι δεν είναι μεγαλύτερη
από τριάντα (30) ημέρες, το % αυτής.
32.4. Εάν λήξει η αρχική ή η κατά παράταση προθεσμία χωρίς να γίνει η φόρτωση ή, κατά
περίπτωση, η παράδοση, ο Προμηθευτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος.
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32.5. Με απόφαση της Εταιρίας και με την επιφύλαξη του δικαιώματος της να λύσει
μονομερώς τη σύμβαση, μπορεί ο συμβατικός χρόνος παράδοσης να μετατίθεται, εφόσον
συντρέχει αντικειμενικός λόγος που αφορά την Εταιρία ή τον Προμηθευτή που δικαιολογεί τη
μετάθεση. Στην περίπτωση μετάθεσης δεν επιβάλλονται στον Προμηθευτή κυρώσεις.
32.6. Ο Προμηθευτής οφείλει να ειδοποιεί την Εταιρία για τον ακριβή χρόνο της παράδοσης εκ
των προτέρων και εγκαίρως. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση η προθεσμία
ειδοποίησης είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την παράδοση.
32.7. Μετά από κάθε εισαγωγή προϊόντων σε αποθήκη ο Προμηθευτής υποχρεούται να
υποβάλει στην Εταιρία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο
θα αναφέρεται η ημερομηνία εισαγωγής, το είδος του προϊόντος, η ποσότητα και, αν υπάρχει,
ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
33.
Παραλαβή - Παραλαβή με έκπτωση - Απόρριψη - Αντικατάσταση.
33.1.
Παραλαβή.
Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής.
33.2.
Κατά την παραλαβή καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο Προμηθευτής και
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.
33.3.
Ο ποιοτικός έλεγχος μπορεί να γίνει με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους
τρόπους, σε ολόκληρη την ποσότητα ή δειγματοληπτικά, αναλόγως των προβλεπομένων στη
σύμβαση:
33.3.1. Μακροσκοπική εξέταση.
33.3.2. Εργαστηριακή (χημική ή μηχανική) εξέταση.
33.3.3. Πρακτική δοκιμασία.
33.3.4. Με άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο που προβλέπεται στη σύμβαση.
33.4. Σε κάθε περίπτωση η μακροσκοπική εξέταση προηγείται κάθε άλλης εξετάσεως ή
δοκιμασίας.
33.5. Απόρριψη - Παραλαβή με Έκπτωση στην Τιμή.
Για τον ποσοτικό έλεγχο και τη μακροσκοπική εξέταση η Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει
πρακτικό. Στο πρακτικό σημειώνονται οι ποσότητες που παραλήφθηκαν και, αν υπάρχουν, οι
αποκλίσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τα τυχόν επίσημα δείγματα και τους λοιπούς όρους
της σύμβασης. Στο ίδιο πρακτικό η Επιτροπή Παραλαβής γνωμοδοτεί για το αν τα προϊόντα που
παραδόθηκαν πρέπει να απορριφθούν ή αν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό
της συμβάσεως, παρά τις αποκλίσεις που παρατηρήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία
μπορεί να παραλάβει τα προϊόντα επιβάλλοντας έκπτωση στη συμβατική τιμή.
33.6.
Στις περιπτώσεις που για την ποιοτική παραλαβή διενεργείται, εκτός από τη
μακροσκοπική εξέταση, εργαστηριακή εξέταση ή πρακτική δοκιμασία ή άλλη προβλεπόμενη
στη σύμβαση δοκιμασία, τα προϊόντα κατ` αρχήν παραλαμβάνονται ποσοτικά και εξετάζονται
μακροσκοπικά. Αν η Επιτροπή Παραλαβής διαπιστώσει αποκλίσεις από τις Τεχνικές
Προδιαγραφές ή τα επίσημα δείγματα και τους λοιπούς όρους της συμβάσεως που καθιστούν
τα προϊόντα ακατάλληλα για τον σκοπό της συμβάσεως, συντάσσει πρακτικό απορρίψεως των
προϊόντων.
Διαφορετικά τα προϊόντα αποστέλλονται, στο σύνολο τους ή δειγματοληπτικά, για την
περαιτέρω εξέταση ή δοκιμασία. Μετά την αποστολή στην Επιτροπή Παραλαβής του πρακτικού
της εξετάσεως ή δοκιμασίας, αυτή συντάσσει πρακτικό ποιοτικής παραλαβής με βάση και το
αποτέλεσμα της εξέτασης ή δοκιμασίας και γνωμοδοτεί όπως προβλέπεται στην προηγούμενη
παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία μπορεί να παραλάβει τα προϊόντα επιβάλλοντας
έκπτωση στη συμβατική τιμή.
33.7. Κατ` εξαίρεση και εφόσον αυτό ορίζεται στη σύμβαση, τα προϊόντα που κατά το πρακτικό
ποιοτικής παραλαβής παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές ή τους
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λοιπούς όρους της συμβάσεως μπορεί να αποστέλλονται για επανεξέταση στην ίδια ή άλλη
επιτροπή ή εργαστήριο ύστερα από αίτηση του Προμηθευτή, υποβαλλόμενη εντός της
προθεσμίας που προβλέπεται για τον σκοπό αυτό από τη σύμβαση. Οι δαπάνες της Εταιρίας
για την επανεξέταση βαρύνουν τον Προμηθευτή και παρακρατούνται από το λαβείν του.
33.8. Το κόστος των δειγμάτων και των τυχόν αντιδειγμάτων που χρησιμοποιούνται κατά την
ποιοτική παραλαβή βαρύνει τον Προμηθευτή.
33.9. Όταν τα προϊόντα εισάγονται από το εξωτερικό πριν τη φόρτωση τους ή κατά το στάδιο
της κατασκευής τους η Εταιρία μπορεί να αναθέσει τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο τους σε
διεθνές γραφείο ελέγχου ή να αποφασίσει τη μετάβαση της Επιτροπής Παραλαβής στο
εξωτερικό. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η οριστική παραλαβή γίνεται από όργανο της Εταιρίας.
Στην ίδια περίπτωση ο Προμηθευτής έχει και τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
33.9.1. Να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και προσωπικό για τη μετακίνηση, τη
μετατόπιση, τη στοιβασία κλπ. των προϊόντων.
33.9.2. Να επιτρέπει στο διεθνές γραφείο ή την Επιτροπή Παραλαβής τη χρήση όσων τεχνικών
μέσων έχει στη διάθεση του.
33.9.3. Να συγκεντρώνει τα προϊόντα για τον σκοπό του ελέγχου, άλλως βαρύνεται με τα
τυχόν πρόσθετα έξοδα.
33.9.4. Να συνεργάζεται και να ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του διεθνούς γραφείου ή την
Εταιρία.
33.9.5. Σε περίπτωση απόρριψης των προϊόντων, να καταβάλει τις δαπάνες του ελέγχου.
33.10. Αντικατάσταση
Σε περίπτωση απόρριψης, ολικά ή μερικά, της ποσότητας των προϊόντων που παραδόθηκαν,
μπορεί η Εταιρία να επιτρέψει την αντικατάσταση της με άλλη που να είναι σύμφωνη με τις
Τεχνικές Προδιαγραφές, τα τυχόν επίσημα δείγματα και τους λοιπούς όρους της συμβάσεως.
Στην περίπτωση αυτή, αν στη σύμβαση δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν τα εξής:
33.10.1. Για την αντικατάσταση τάσσεται προθεσμία. Αν η αντικατάσταση ζητείται μετά τη
λήξη της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης, η προθεσμία αντικατάστασης δεν μπορεί να
είναι μεγαλύτερη του % του συμβατικού χρόνου ή του \ αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν
είναι μεγαλύτερος των τριάντα (30) ημερών.
33.10.2. Ο Προμηθευτής, στον οποίο τάσσεται προθεσμία αντικατάστασης θεωρείται ότι έχει
παραδώσει εκπρόθεσμα την αντίστοιχη ποσότητα και εφαρμόζονται σε βάρος του οι
προβλεπόμενες στον παρόντα Κανονισμό κυρώσεις εκπρόθεσμης παράδοσης.
33.10.3. Αν ο Προμηθευτής δεν τηρήσει την προθεσμία αντικατάστασης και εφόσον λήξει η
συμβατική προθεσμία παράδοσης, ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
σχετικές κυρώσεις.
33.10.4. Μετά την εμπρόθεσμη αντικατάσταση της ποσότητας που απορρίφθηκε και την
παράδοση ολόκληρης της τυχόν υπόλοιπης συμβατικής ποσότητας ή, σε περίπτωση εκπτώσεως
του Προμηθευτή λόγω μη εμπρόθεσμης αντικατάστασης, ο Προμηθευτής καλείται μέσα σε
τακτή προθεσμία να παραλάβει τα προϊόντα που είχαν απορριφθεί.
34. Προθεσμίες παραλαβής.
34.1. Η παραλαβή και η έκδοση των σχετικών πρακτικών πραγματοποιούνται μέσα στις
προθεσμίες που προβλέπονται στη σύμβαση.
34.2. Η προθεσμία παραλαβής αρχίζει από την πραγματική παράδοση των προϊόντων από τον
Προμηθευτή. Εάν κατά τη σύμβαση για την ποιοτική παραλαβή των προϊόντων προβλέπονται
εξετάσεις ή δοκιμασίες που εκτελούνται από άλλους φορείς, εκτός της Εταιρίας, στην
προθεσμία παραλαβής δεν υπολογίζεται το χρονικό διάστημα από την αποστολή των
προϊόντων στον εξωτερικό φορέα έως και την αποστολή στην Εταιρία του αποτελέσματος της
εξέτασης ή δοκιμασίας.
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34.3. Εάν ο Προμηθευτής δεν τηρήσει την υποχρέωση του για έγκαιρη ειδοποίηση της Εταιρίας
για την επικείμενη παράδοση κατά την παράγραφο 32.6 ανωτέρω, η προθεσμία παραλαβής
παρατείνεται ανάλογα.
34.4.
Σε περίπτωση εμπρόθεσμης παράδοσης των προϊόντων από τον Προμηθευτή, εάν η
Εταιρία από υπαιτιότητα της δεν προβεί σε εμπρόθεσμη κατά τα ανωτέρω παραλαβή, η
παραλαβή θεωρείται ότι συντελέστηκε αυτοδίκαια μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από
την επίδοση στην Εταιρία έγγραφης όχλησης του Προμηθευτή, η οποία γίνεται μετά τη λήξη της
προθεσμίας παραλαβής. Στην όχληση αυτή πρέπει απαραιτήτως να επισυνάπτονται τα
έγγραφα, από τα οποία προκύπτει η εμπρόθεσμη παράδοση. Στην περίπτωση της αυτοδίκαιης
παραλαβής δεν θίγονται τα δικαιώματα της Εταιρίας για απόρριψη των προϊόντων που
παραδόθηκαν ή παραλαβή τους με έκπτωση. Στην περίπτωση αυτή ο Προμηθευτής
υποχρεούται να επιστρέψει το τίμημα που τυχόν έλαβε έως τότε στο σύνολο του ή κατά το
μέρος του που αναλογεί στην επιβληθείσα έκπτωση.
34.5. Η αρμόδια Επιτροπή οφείλει να διαβιβάσει στην Εταιρία το πρωτόκολλο παραλαβής
εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη σύνταξη του.
35.
Φόρτωση.
35.1.
Ο Προμηθευτής αμέσως μετά τη φόρτωση των προϊόντων γνωστοποιεί στην Εταιρία
με τηλεγράφημα, τηλέτυπο ή τηλεομοιοτυπία τα στοιχεία φόρτωσης.
35.2.
Στην ανακοίνωση περιλαμβάνονται τουλάχιστον:
35.2.1. Ο αριθμός της σύμβασης και της σχετικής πίστωσης της Τράπεζας της Ελλάδος, αν
υπάρχει.
35.2.2. Σε περίπτωση που η μεταφορά γίνεται με πλοίο, το όνομα του πλοίου, την εθνικότητα
και τη σημαία του.
35.2.3. Τον αριθμό των κιβωτίων, τα επ` αυτών σημεία και αριθμούς, τη φορτωθείσα
ποσότητα και το βάρος της (μικτό και καθαρό).
35.3.
Εάν ο Προμηθευτής παραλείψει ή καθυστερήσει την ανακοίνωση της φόρτωσης
βαρύνεται ο ίδιος με τις δαπάνες υπερημεριών και παραμονής σε τελωνειακούς χώρους ή
χώρους INTRANSIT των προϊόντων από την επομένη της αφίξεως του μεταφορικού μέσου έως
και την παραλαβή τους.
36.
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση / φόρτωση / αντικατάσταση / ανάληψη
απορριφθέντων προϊόντων.
36.1.
Εκπρόθεσμη παράδοση / φόρτωση / αντικατάσταση.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης φόρτωσης ή παράδοσης ή αντικατάστασης προϊόντων που
απορρίφθηκαν επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στη σύμβαση κυρώσεις.
36.2. Αν στη σύμβαση δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν τα ακόλουθα:
36.3. Σε περίπτωση που η φόρτωση ή η παράδοση ή η αντικατάσταση των προϊόντων γίνει
μετά τη λήξη της αντίστοιχης προθεσμίας, όπως αυτή διαμορφώνεται ύστερα από τυχόν
μετάθεση, αλλά πριν τη λήξη της παρατάσεως που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο,
υπολογιζόμενο ως εξής:
36.3.1. Για καθυστέρηση που δεν υπερβαίνει το \ του μέγιστου χρόνου παράτασης, ποσοστό
1% της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε καθυστερημένα.
36.3.2. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το \ αλλά όχι και το \ του μέγιστου χρόνου
παράτασης, ποσοστό 3% της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
καθυστερημένα.
36.3.3. Για περαιτέρω καθυστέρηση, ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε καθυστερημένα.
36.4.
Αν ο Προμηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος και με τη σχετική απόφαση του δοθεί
προθεσμία παράδοσης των προϊόντων, σε περίπτωση τήρησης της προθεσμίας αυτής
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επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 10% της συμβατικής αξίας. Αν εν τω μεταξύ έχει αρχίσει
επαναληπτική διαδικασία προμήθειας, αυτή ματαιώνεται με την οριστική παραλαβή της
ποσότητας που παραδόθηκε.
36.5.
Για την εφαρμογή των προηγουμένων εδαφίων, ισχύουν τα ακόλουθα:
36.5.1. Κλάσμα ημέρας θεωρείται ολόκληρη ημέρα.
36.5.2. Ως συμβατική αξία νοείται η αξία χωρίς τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας.
36.5.3. Αν η καθυστέρηση της παράδοσης μέρους της συμβατικής ποσότητας επηρεάζει τη
χρήση του υπόλοιπου μέρους, το πρόστιμο υπολογίζεται στο σύνολο της συμβατικής
ποσότητας.
36.6.
Εκπρόθεσμη ανάληψη απορριφθέντων.
Εάν ο Προμηθευτής δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για την ανάληψη των προϊόντων που
απορρίφθηκαν, εκτός από τις άλλες συνέπειες, επιβάλλεται σε βάρος του πρόστιμο ίσο με το
10% της συμβατικής αξίας των υλικών αυτών. Τα απορριφθέντα προϊόντα που δεν
αναλήφθηκαν εμπρόθεσμα εκποιούνται προς όφελος της Εταιρίας ή καταστρέφονται, κατά την
κρίση της Εταιρίας και ύστερα από ειδοποίηση του Προμηθευτή.
37.
Ναύλωση - Ασφάλιση.
37.1. Σε περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται με τον όρο παράδοσης FOB - FOT, η
επιλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη της Εταιρίας. Ο Προμηθευτής
μετά την υπογραφή της συμβάσεως υποχρεούται να ζητήσει από την Εταιρία έγγραφες οδηγίες
σχετικά με τη μεταφορά των προϊόντων.
37.2. Στις άλλες περιπτώσεις η επιλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη
του Προμηθευτή και, αν στη σύμβαση δεν ορίζεται διαφορετικά:
37.2.1. Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση σε ενδιάμεσους σταθμούς ή λιμένες, χωρίς την
προηγούμενη συγκατάθεση της Εταιρίας.
37.2.2. Εφόσον το μέσο μεταφοράς είναι πλοίο και εκτός αν η Εταιρία αποφασίσει
διαφορετικά:
37.2.2.1. Αυτό υπόκειται στους περιορισμούς και τις συμφωνίες της CLASSIFICATION CLAUSES
και
37.2.2.2. Η φόρτωση γίνεται μέσα στα κύτη και όχι στο κατάστρωμα του πλοίου.
37.3. Σε περίπτωση που κατά τη σύμβαση η μέριμνα και η δαπάνη της ασφάλισης των υπό
προμήθεια προϊόντων βαρύνει τον Προμηθευτή, αυτή ανατίθεται σε ασφαλιστική εταιρία και
καλύπτει κινδύνους ανάλογα με τη φύση του εμπορεύματος, τα περιστατικά του ταξιδιού, τη
συσκευασία και τους λοιπούς συναφείς παράγοντες, όπως ειδικότερα ορίζεται στη Σύμβαση.
Πέραν αυτών ασφαλίζονται οι κίνδυνοι πολέμου, απεργιών, στάσεων, πολιτικών ταραχών,
όπως ορίζεται στις εκάστοτε ισχύουσες ρήτρες του Ινστιτούτου Ασφαλίσεων Λονδίνου.
37.4. Σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες η Σύμβαση προβλέπει ασφάλιση των υπό προμήθεια
προϊόντων, και αν στη Σύμβαση δεν ορίζεται διαφορετικά:
37.4.1. Η ασφάλιση γίνεται με τη ρήτρα "Από αποθήκη σε αποθήκη" (From Warehouse to
Warehouse), περιλαμβανομένης και της παραμονής των προϊόντων στους τελωνειακούς
χώρους ή άλλες αποθήκες INTRANSIT του τόπου προορισμού και για σαράντα πέντε (45)
ημέρες από την άφιξη τους και
37.4.2. Η ασφάλιση καλύπτει την αξία CIF των προϊόντων πλέον 5%.
38.
Πληρωμές.
38.1. Τρόποι πληρωμής.
Η πληρωμή της αξίας των παραδιδόμενων προϊόντων, γίνεται με έναν από τους ακόλουθους
τρόπους, όπως ειδικότερα ορίζεται στη διακήρυξη και τη σύμβαση:
38.1.1. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή.
38.1.2. Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής σύμφωνα με το άρθρο 10.1.8 του παρόντος.
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38.1.3. Με την πληρωμή ποσοστού έως 20% της συμβατικής αξίας των παραδοθέντων κατά
την πραγματοποίηση της παραλαβής και μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου και
την πληρωμή του υπολοίπου με την οριστική παραλαβή.
38.1.4. Με προθεσμιακό διακανονισμό για το 100% της συμβατικής αξίας ή μέρος αυτής.
38.2. Οι ανωτέρω τρόποι πληρωμής μπορεί να εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραδόσεις.
38.3. Δικαιολογητικά πληρωμής.
Για την πληρωμή υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στη Σύμβαση ή στον
νόμο για την πραγματοποίηση των πληρωμών της Εταιρίας και σε κάθε περίπτωση τα εξής:
38.3.1. Πρακτικό παραλαβής και, αν συντρέχει περίπτωση, αποδεικτικό της προσκόμισης των
προϊόντων στην αποθήκη που προβλέπεται στη Σύμβαση ή, σε περίπτωση αυτοδίκαιης
παραλαβής, νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο της έγγραφης όχλησης για παραλαβή, της
σχετικής εκθέσεως επιδόσεως στην Εταιρία και των εγγράφων, από τα οποία προκύπτει η
εμπρόθεσμη παράδοση.
38.3.2. Τιμολόγιο του Προμηθευτή με την ένδειξη "Εξοφλήθηκε" ή, αν το τιμολόγιο δεν φέρει
την ένδειξη αυτή, νόμιμη απόδειξη εξοφλήσεως.
38.4.
Ειδικά οι πληρωμές που γίνονται στο εξωτερικό μπορούν να γίνονται μέσω της
Τράπεζας της Ελλάδος, με έμβασμα ή με το άνοιγμα ανέκκλητης ενέγγυας πίστωσης. Για την
πληρωμή στο εξωτερικό απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
38.4.1. Σε περίπτωση προμήθειας με παράδοση FOB ή FOT: 38.4.1.1. Πλήρης σειρά
φορτωτικών πραγματικής φόρτωσης στο όνομα της Εταιρίας ή σε διαταγή της, που να
αναφέρουν ότι ο ναύλος πληρώνεται στον τόπο προορισμού.
38.4.1.2. Πιστοποιητικό καταγωγής των υλικών εις τριπλούν.
38.4.1.3. Τιμολόγιο του Προμηθευτή εις εξαπλούν, με την ένδειξη "Εξοφλήθηκε" ή, αν το
τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη αυτή, νόμιμη απόδειξη εξοφλήσεως.
38.4.1.4. Ζυγολόγιο ή μετρολόγιο, εις εξαπλούν.
38.4.1.5. Πιστοποιητικό ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου, αν ο έλεγχος αυτός έχει ανατεθεί σε
διεθνές γραφείο ελέγχου, ή πρακτικό, αν ο έλεγχος έχει ανατεθεί σε Επιτροπή.
38.4.1.6. Εφόσον η σύμβαση προβλέπει πληρωμή με την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή, το αντίστοιχο πρωτόκολλο και, αν συντρέχει περίπτωση, αποδεικτικό εισαγωγής
των προϊόντων στην προβλεπόμενη στη σύμβαση αποθήκη.
38.4.1.7. Αντίγραφο τηλεγραφήματος ή τηλετυπήματος ή τηλεομοιοτυπίας του Προμηθευτή,
με το οποίο αυτός γνωρίζει στην Εταιρία τη φόρτωση και τα στοιχεία της.
38.4.2. Σε περίπτωση προμήθειας με παράδοση CIF: 38.4.2.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά,
με τη διαφορά ότι η φορτωτική θα φέρει την ένδειξη ότι ο ναύλος έχει πληρωθεί.
38.4.2.2. Ασφαλιστήρια σύμβαση ή πιστοποιητικό ασφάλισης ασφαλιστικής εταιρίας που να
καλύπτει τους κινδύνους που προβλέπονται στη Σύμβαση.
38.4.2.3. Απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων.
38.5.
Σε περίπτωση παράδοσης με τον όρο "Ελεύθερο":
38.5.1. Πρακτικό οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή, σε περίπτωση αυτοδίκαιης
παραλαβής, νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο της έγγραφης όχλησης για παραλαβή, της
σχετικής εκθέσεως επιδόσεως στην Εταιρία και των εγγράφων, από τα οποία προκύπτει η
εμπρόθεσμη παράδοση.
38.5.2. Τιμολόγιο που θα φέρει την ένδειξη "Εξοφλήθηκε" ή, αν το τιμολόγιο δεν φέρει την
ένδειξη αυτή, νόμιμη απόδειξη εξοφλήσεως.
38.5.2.1. Πιστοποιητικό ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου, αν ο έλεγχος αυτός έχει ανατεθεί σε
διεθνές γραφείο ελέγχου, ή πρακτικό, αν ο έλεγχος έχει ανατεθεί σε Επιτροπή.
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38.6.
Οι συμβατικές προθεσμίες πληρωμής κινούνται με την υποβολή στην Εταιρία όλων
των αναγκαίων για την πληρωμή δικαιολογητικών, μη υπολογιζόμενων των χρονικών
διαστημάτων των τυχόν δικαστικών διενέξεων.
39.Έκπτωση του Προμηθευτή - Αποκλεισμός του από τις συμβάσεις της Εταιρίας.
39.1.Έκπτωση.
Η κήρυξη του Προσφέροντος / Προμηθευτή εκπτώτου, στις περιπτώσεις που αυτό
προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, γίνεται κατόπιν κλήσεως του Προσφέροντος/
Προμηθευτή σε ακρόαση εντός ρητής προθεσμίας από την κοινοποίηση της σχετικής κλήσης.
Με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Εταιρίας να λύσει μονομερώς τη Σύμβαση, ο
Προσφέρων / Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος, αν η μη τήρηση των υποχρεώσεων του
οφείλεται σε λόγο ανώτερης βίας ή σε υπαιτιότητα της Εταιρίας.
39.2.
Σε περίπτωση κηρύξεως του Προσφέροντος / Προμηθευτή εκπτώτου αυτός
αποξενώνεται από κάθε δικαίωμα του από την κατακύρωση ή τη Σύμβαση, αντίστοιχα, και
επιβάλλονται σε αυτόν οι ακόλουθες πρόσθετες κυρώσεις:
39.2.1. Καταπίπτει υπέρ της Εταιρίας η εγγύηση συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης, κατά
περίπτωση. Ειδικά προκειμένου για τον Προσφέροντα, στον οποίο έγινε κατακύρωση που
ανακλήθηκε κατά την παράγραφο 29.6 του παρόντος, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
καταπίπτει και αν αποδεικνύεται ότι η υπεύθυνη δήλωση που είχε υποβληθεί από αυτόν περί
υποβολής των αναγκαίων για τη σύναψη της συμβάσεως δικαιολογητικών ήταν ολικά ή μερικά
αναληθής.
39.2.2. Καταπίπτει υπέρ της Εταιρίας η εγγύηση της τυχόν προκαταβολής, προκειμένου να
επιστραφεί το κεφάλαιο της δοθείσας προκαταβολής και οι τόκοι αυτού από την ημέρα λήψης
της προκαταβολής έως την έκδοση της σχετικής αποφάσεως καταπτώσεως.
39.2.3. Επιβάλλεται σε αυτόν κάθε ζημία της Εταιρίας, ιδίως από τη διενέργεια νέας
διαδικασίας ανάθεσης της Σύμβασης και την απόκτηση του αγαθού σε τιμή αυξημένη σε σχέση
με την αρχική σύμβαση.
39.3.
Στον Προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος μπορεί να παρασχεθεί προθεσμία
παράδοσης των προϊόντων. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να διαρκεί πέραν της προτεραίας
της ημέρας υποβολής νέων προσφορών για την απόκτηση του ίδιου αγαθού. Σε περίπτωση
παράδοσης μέσα στην προθεσμία αυτή επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 10% της συμβατικής
αξίας σύμφωνα με την παράγραφο 36.4 του παρόντος.
39.4. Αποκλεισμός Προμηθευτή.
Στον Προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος μπορεί επίσης, κατόπιν κλήσεως του σε ακρόαση,
να επιβληθεί αποκλεισμός από τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων της Εταιρίας για
ορισμένο χρόνο.
40.
Ευθύνη του Προμηθευτή για ελαττωματικά προϊόντα.
Αν στη σύμβαση δεν ορίζεται διαφορετικά και με την επιφύλαξη τυχόν διατάξεων του νόμου
που προβλέπουν αυξημένη ευθύνη του Προμηθευτή, ο Προμηθευτής ευθύνεται για κάθε ζημία
που προκαλείται στην Εταιρία από ελαττωματικά προϊόντα που παραδίδει σε αυτή, εκτός αν
αποδείξει ότι κατά την παράδοση δεν γνώριζε ούτε μπορούσε να γνωρίζει το ελάττωμα ή ότι η
Εταιρία γνώριζε το ελάττωμα κατά την παραλαβή του. Υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, ο
Προμηθευτής οφείλει να καταβάλει στην Εταιρία οτιδήποτε τυχόν αυτή υποχρεωθεί να
καταβάλει σε τρίτους, του προσωπικού της περιλαμβανομένου, ως αποζημίωση ή χρηματική
ικανοποίηση ηθικής βλάβης από τη χρήση ελαττωματικών προϊόντων που παρέδωσε στην
Εταιρία.
41.
Μονομερής αναστολή και λύση της Σύμβασης.
41.1. Η Εταιρία με μονομερή απόφαση της μπορεί να αναστέλλει την εκτέλεση μέρους ή και
του συνόλου της σύμβασης με έγγραφη γνωστοποίηση στον Προμηθευτή. Στη γνωστοποίηση
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αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης
της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο
Προμηθευτής απαλλάσσεται εκείνων από τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η εκπλήρωση των
οποίων έχει ανασταλεί. Οφείλει, ωστόσο, να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για τον
περιορισμό τυχόν δαπανών είτε του ίδιου είτε της Εταιρίας.
41.2. Η Εταιρία με μονομερή απόφαση της μπορεί αζημίως να λύσει τη σύμβαση για το
ανεκτέλεστο μέρος του συμβατικού αντικειμένου ή και για το σύνολο του, εφόσον είναι
ολόκληρο ανεκτέλεστο, αν χωρίς υπαιτιότητα του Προμηθευτή ή της Εταιρίας καθυστέρησε η
παράδοση των προϊόντων σε σημείο ώστε η Εταιρία να μην έχει πλέον συμφέρον στην
εκτέλεση της συμβάσεως.
42.
Ενστάσεις του Προμηθευτή.
42.1. Κατά των αποφάσεων της Εταιρίας με τις οποίες επιβάλλονται στον Προμηθευτή
κυρώσεις ή έκπτωση από τη σύμβαση επιτρέπεται ένσταση.
42.2. Η ένσταση απευθύνεται στο όργανο που κατακύρωσε τη σύμβαση και υποβάλλεται μέσα
σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της αποφάσεως που προσβάλλεται. Στην
ένσταση πρέπει να διατυπώνονται με τρόπο συγκεκριμένο οι λόγοι που δικαιολογούν το
αίτημα της.
42.3.
Η ένσταση δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης αποφάσεως. Κατ`
εξαίρεση, όμως:
42.3.1. Η απόφαση της εκπτώσεως δεν εκτελείται ούτε επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις,
πριν την έκδοση αποφάσεως επί της ενστάσεως του Προμηθευτή ή, αν δεν ασκηθεί τέτοια,
πριν τη λήξη της σχετικής προθεσμίας.
42.3.2. Η εκτέλεση των λοιπών κυρώσεων μπορεί κατά την κρίση της Εταιρίας να ανασταλεί
έως την έκδοση αποφάσεως επί της ενστάσεως, αν υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον
Προμηθευτή μαζί με την ένσταση του.
ΜΕΡΟΣ Δ` - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
43.
Γενική Διάταξη.
43.1. Η εκτέλεση των Συμβάσεων Υπηρεσιών της Εταιρίας γίνεται κατά τις διατάξεις του
Μέρους Γ του παρόντος που ρυθμίζουν τις Συμβάσεις Προμηθειών, αναλόγως εφαρμοζόμενες,
καθώς και τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.
43.2. Κατ` εξαίρεση οι συμβάσεις μελετών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.
3316/2005 εκτελούνται με βάση τις διατάξεις του νόμου εκείνου.
44.
Παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης Επίλυση διαφωνιών.
44.1. Με απόφαση της Εταιρίας μπορεί να ορίζεται ένα ή περισσότερα πρόσωπα αρμόδια για
την παρακολούθηση της εκτέλεσης της συμβάσεως (Επιβλέπων / Ομάδα Επίβλεψης). Τα
πρόσωπα αυτά ανακοινώνονται στον Πάροχο Υπηρεσιών. Στην Επιτροπή Παραλαβής δεν
ορίζονται, εφόσον τούτο είναι δυνατόν, ο Επιβλέπων ή, κατά περίπτωση, τα μέλη της Ομάδας
Επίβλεψης.
44.2. Ο Επιβλέπων / Ομάδα Επίβλεψης παρακολουθεί την εκτέλεση της συμβάσεως και μπορεί
να δίδει στον Πάροχο Υπηρεσιών, προφορικά ή γραπτά, εντολές για την προσήκουσα εκτέλεση
της συμβάσεως μέσα στα όρια της. Με τις εντολές αυτές δεν μπορεί να τροποποιείται ή να
επεκτείνεται το αντικείμενο της Συμβάσεως.
44.3. Σε περίπτωση διαφωνίας του Παρόχου Υπηρεσιών προς τις εντολές του Επιβλέποντος /
Ομάδας Επίβλεψης, ο Πάροχος Υπηρεσιών οφείλει το αργότερο μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες
από τη λήψη της εντολής να αναφέρει τη διαφωνία του προς την Επιτροπή Παραλαβής, η
οποία αποφαίνεται δεσμευτικά για την Ομάδα Επίβλεψης και τον Πάροχο Υπηρεσιών.
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44.4. Σε περίπτωση που ο Πάροχος Υπηρεσιών παραλείψει την εμπρόθεσμη διατύπωση της
διαφωνίας του με τις οδηγίες του Επιβλέποντος / Ομάδας Επίβλεψης προς την Επιτροπή
Παραλαβής δεν δικαιούται να την επικαλεστεί σε μεταγενέστερο στάδιο.
45.
Διόρθωση ελλείψεων παραδοτέων.
45.1. Κατά την παραλαβή παραδοτέων Συμβάσεως Υπηρεσιών η Εταιρία μπορεί κατά την
κρίση της, πριν απορρίψει ή παραλάβει με έκπτωση τα παραδοτέα, να τάσσει στον Πάροχο
Υπηρεσιών εύλογη προθεσμία διορθώσεως ή συμπληρώσεως των παραδοτέων.
45.2. Εφόσον ο Πάροχος Υπηρεσιών προβεί εμπρόθεσμα στη διόρθωση ή συμπλήρωση τα
παραδοτέα παραλαμβάνονται χωρίς έκπτωση επί της τιμής και μπορεί ο Πάροχος Υπηρεσιών
να απαλλαγεί ολικά ή μερικά από το πρόστιμο εκπρόθεσμης παράδοσης.
46.
Ευθύνη του Παρόχου Υπηρεσιών.
Εάν με τη σύμβαση δε συμφωνηθεί διαφορετικά και με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών
διατάξεων που διέπουν το επάγγελμα του Παρόχου Υπηρεσιών, ο Πάροχος Υπηρεσιών
ευθύνεται έναντι της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2251/1994 (Α` 191), όπως
εκάστοτε ισχύει.
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ
47.
Αντικείμενο του Κανονισμού - Γενικές Αρχές.
47.1. Αντικείμενο του παρόντος αποτελεί ο καθορισμός των προϋποθέσεων και της
διαδικασίας σύναψης και εκτέλεσης Συμβάσεων Έργων που αναθέτει η εταιρία με την
επωνυμία "Ο.Λ.Π. Α.Ε." (στο εξής Εταιρία).
47.2. Στις διαδικασίες ανάθεσης και στην εκτέλεση Συμβάσεων Έργων ισχύουν οι γενικές
αρχές που προβλέπονται στο Μέρος Α` του Πρώτου Τμήματος του παρόντος.
48.
Ορισμοί.
48.1. "Σύμβαση Έργου" είναι η σύμβαση που έχει ως αντικείμενο είτε την εκτέλεση είτε
συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση εργασιών που αφορούν μία από τις δραστηριότητες
που αναφέρονται στο Παράρτημα XII της Οδηγίας 2004/17ΕΚ ή το Παράρτημα Ι της Οδηγίας
2004/18ΕΚ ή ενός έργου, είτε ακόμα την πραγματοποίηση με οποιαδήποτε μέσα ενός έργου το
οποίο ανταποκρίνεται στις επακριβώς οριζόμενες από την Εταιρία ανάγκες. Ως "Εργο" νοείται
το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών πολιτικού μηχανικού που
προορίζεται να πληροί αυτό καθεαυτό μία οικονομική ή τεχνική λειτουργία.
48.2. "Σύμβαση Παραχώρησης `Εργου" είναι η σύμβαση η οποία παρουσιάζει τα ίδια
χαρακτηριστικά με μία Σύμβαση Έργου, εκτός από το γεγονός ότι το εργολαβικό αντάλλαγμα
συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου είτε στο δικαίωμα αυτό
σε συνδυασμό με καταβολή αμοιβής.
48.3. "Εργολήπτης" είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση ή κοινοπραξία αυτών των
προσώπων που έχει αναλάβει την εκτέλεση Συμβάσεως Έργου.
49.
Όργανα Διαδικασιών Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμβάσεων.
49.1.
Αρμόδια Όργανα.
Αρμόδιοι για την έκδοση των αποφάσεων κατά τον παρόντα Κανονισμό είναι ο Υπουργός
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, το Διοικητικό Συμβούλιο, Εκτελεστική
Επιτροπή, ο Προϊστάμενος Υπηρεσιών της Εταιρίας ή το όργανο, στο οποίο η συγκεκριμένη
αρμοδιότητα μεταβιβάστηκε σύμφωνα με το Καταστατικό.
49.2.
Διευθύνουσα (ή Επιβλέπουσα) Υπηρεσία:
Είναι η Τεχνική Υπηρεσία της Εταιρίας.
49.3.
Προϊσταμένη Αρχή (ή Εποπτεύουσα) Αρχή:
Είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, η Εκτελεστική Επιτροπή ή ο Προϊστάμενος
Υπηρεσιών της Εταιρίας, κατά τις διακρίσεις του Καταστατικού.
49.4.
Τεχνικό Συμβούλιο.
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49.4.1. Το Τεχνικό Συμβούλιο της Εταιρίας γνωμοδοτεί για τα θέματα που προβλέπονται
στον ν. 1418/1984 και τα εκτελεστικά του διατάγματα καθώς επίσης και για κάθε θέμα που
παραπέμπεται σε αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Το Τεχνικό Συμβούλιο δεν
γνωμοδοτεί σε θέματα αιτήσεων θεραπείας.
49.4.2. Το Τεχνικό Συμβούλιο συγκροτείται για διετή θητεία με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρίας και αποτελείται από:
49.4.3. Έναν τεχνικό υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ με Α` ή Β` βαθμό της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ως πρόεδρο. Ο πρόεδρος ορίζεται με τον αναπληρωτή του
από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε..
49.4.4. Δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας της Εταιρίας, διπλωματούχους
Α.Ε.Ι., από τους οποίους ο ένας με ειδικότητα ηλεκτρολόγου - μηχανολόγου μηχανικού.
49.4.5. Τον προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρίας.
49.4.6. Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) που ορίζεται με τον
αναπληρωτή του από τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε..
49.4.7. Έναν εκπρόσωπο των πανελλήνιων εργοληπτικών οργανώσεων, που υποδεικνύεται
μαζί με τον αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 10 εδ. β` του ν. 3481/2006 (Α` 162).
49.5. Τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου που ορίζονται από την Εταιρία ορίζονται μαζί με τους
αναπληρωτές τους.
49.6. Καθήκοντα γραμματέα του Τεχνικού Συμβουλίου ασκεί υπάλληλος της Εταιρίας.
49.7. Χρέη εισηγητή του Τεχνικού Συμβουλίου ασκεί, ανάλογα με το συζητούμενο θέμα,
τεχνικός υπάλληλος της Εταιρίας, που συμμετέχει σε αυτό χωρίς ψήφο.
49.8. Το Τεχνικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο
αναπληρωτής του και δύο (2) από τα μέλη του.
49.9.
Οι αποφάσεις και οι γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Ο Πρόεδρος
του Συμβουλίου μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις οποιονδήποτε υπάλληλο ή ιδιώτη για
παροχή πληροφορίας ή γνώμης σχετικά με τα θέματα που συζητούνται στο Συμβούλιο.
50.
Προγραμματισμός και Πρωτοβουλία εκτέλεσης Έργων.
50.1.
Για την εκτέλεση Έργων η Εταιρία εκπονεί επενδυτικό πρόγραμμα πενταετούς
βάσεως, το οποίο εξειδικεύεται περαιτέρω σε ετήσια προγράμματα έργων.
50.2.
Η πρωτοβουλία σχεδιασμού των έργων ανήκει κατά κανόνα στην Εταιρία, η οποία
είναι και η αναθέτουσα αρχή. Κατ` εξαίρεση, προκειμένου για έργα που εκτελούνται εντός της
χερσαίας και της θαλάσσιας λιμενικής ζώνης και είναι έργα εθνικού επιπέδου ή εθνικής
λιμενικής πολιτικής, η πρωτοβουλία μπορεί να ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο. Στην περίπτωση
αυτή το Ελληνικό Δημόσιο αναθέτει στην Εταιρία τις αρμοδιότητες της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής σχετικά με τη σύνταξη των μελετών, τη διαδικασία
ανάθεσης και την εκτέλεση της συμβάσεως, διατηρώντας το ίδιο την ιδιότητα της Αναθέτουσας
Αρχής και βαρυνόμενο με τις σχετικές δαπάνες.
51.
Κανόνες αποτίμησης της αξίας των συμβάσεων και κατώφλια εφαρμογής Οδηγιών.
51.1.
Κανόνες αποτίμησης.
Για την αποτίμηση της αξίας μίας συμβάσεως, προκειμένου να διαγνωσθεί η υπαγωγή της στις
διατάξεις των Οδηγιών 2004/17ΕΚ και 2004/18ΕΚ εφαρμόζονται οι κανόνες του παρόντος
άρθρου.
51.2. Η αποτίμηση της αξίας της συμβάσεως στηρίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, όπως
προϋπολογίζεται από την Εταιρία, μαζί με τις τυχόν επιβαλλόμενες κρατήσεις, εκτός του φόρου
προστιθέμενης αξίας. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται τυχόν προβλεπόμενα δικαιώματα
προαίρεσης ή ανανεώσεις ή παρατάσεις ή επεκτάσεις της συμβάσεως.
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51.3. Στην αξία της σύμβασης περιλαμβάνονται τα τυχόν προβλεπόμενα βραβεία ή ποσά που
καταβάλλονται από την Εταιρία στους Υποψήφιους ή Προσφέροντες.
51.4.
Κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας λαμβάνεται υπόψη και η συνολική
εκτιμώμενη αξία των προμηθειών που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου και τίθενται
στη διάθεση του Εργολήπτη από την Εταιρία.
51.5. Όταν ένα σχεδιαζόμενο έργο μπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονη σύναψη χωριστών
συμβάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων αυτών των
τμημάτων. Όταν η συνολική αξία των τμημάτων είναι ίση με ή υπερβαίνει την αξία που
καθορίζεται στο άρθρο 16 της Οδηγίας 2004/17ΕΚ ή το άρθρο 7 της Οδηγίας 2004/18ΕΚ, αυτές
εφαρμόζονται σε κάθε ένα από τα τμήματα. Ωστόσο η Εταιρία μπορεί να παρεκκλίνει από τις
Οδηγίες αυτές για τμήματα, των οποίων η εκτιμώμενη αξία χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας
είναι μικρότερη του ορίου που προβλέπεται στο άρθρο 17 παρ. 6 εδάφιο α` (3η περίπτωση) της
Οδηγίας 2004/17ΕΚ και στο άρθρο 9 παρ. 5 εδάφιο α` (3η περίπτωση) της Οδηγίας 2004/18ΕΚ,
υπό τον όρο ότι το συνολικό ποσό των συγκεκριμένων τμημάτων δεν υπερβαίνει το 20% της
συνολικής αξίας όλων των τμημάτων.
51.6. Προμήθειες και Υπηρεσίες, που δεν είναι απαραίτητες για την εκτέλεση Συμβάσεως
Έργου, δεν μπορεί να ανατίθενται μαζί με αυτή με αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των
διατάξεων που διέπουν την ανάθεση Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών.
51.7. Κατώφλια εφαρμογής.
Το όριο εφαρμογής της Οδηγίας 2004/17ΕΚ σε Συμβάσεις Έργων καθορίζεται στο άρθρο 16
περίπτωση β` της εν λόγω Οδηγίας, όπως εκάστοτε ισχύει. Το όριο εφαρμογής της Οδηγίας
2004/18ΕΚ σε Συμβάσεις Έργων καθορίζεται στο άρθρο 7 περίπτωση γ` της εν λόγω Οδηγίας,
όπως εκάστοτε ισχύει.
52. Ανάθεση και εκτέλεση Συμβάσεων Έργων.
52.1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, η ανάθεση και η εκτέλεση των
Συμβάσεων Έργων της Εταιρίας και η επίλυση των διαφορών μεταξύ της Εταιρίας και του
Εργολήπτη γίνεται σύμφωνα με το ν. 1418/1984 (Α` 23), το π.δ. 609/1985 (Α` 223) και τον
3263/2004 (Α` 179).
52.2. Προκειμένου για διεθνείς διαγωνισμούς η διακήρυξη εκδίδεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.
52.3. Η εκτέλεση λιμενικών έργων υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση του Υπουργού
Εμπορικής Ναυτιλίας. Η εκτέλεση έργων εθνικού επιπέδου υπόκειται στην προηγούμενη
έγκριση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας. Η
εκτέλεση προσχώσεων στη θάλασσα γίνεται ύστερα από κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Εμπορικής Ναυτιλίας, που εκδίδεται με τη
σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.
52.4. Επί των αιτήσεων θεραπείας του αναδόχου αποφασίζει ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ύστερα
από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Έργων.
52.5. Η προσωρινή και η οριστική παραλαβή γίνονται από Επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Στην Επιτροπή μπορεί να συμμετέχουν και
τεχνικοί υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε..
52.6. Η ανάθεση και η εκτέλεση Συμβάσεων Παραχώρησης Έργων γίνεται με αποφάσεις της
Εταιρίας, τηρουμένων των οικείων διατάξεων των Οδηγιών 2004/17ΕΚ και 2004/18ΕΚ.
53.
Παρεκκλίσεις
Αρμόδιο για την έγκριση παρεκκλίσεων από το ν. 1418/1984 και το π.δ. 609/1985 είναι το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας που αποφασίζει ύστερα από γνώμη του Τεχνικού
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Συμβουλίου. Οι παρεκκλίσεις δεν θίγουν τις υποχρεωτικές διατάξεις των Οδηγιών 2004/17ΕΚ
και 2004/18ΕΚ, του ν. 2688/1999 (Α` 40) και του π.δ. 320/1987.
54.
Συμβάσεις Παραχώρησης Έργων.
54.1. Προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παραχώρησης Έργου η οποία υπάγεται στο πεδίο
εφαρμογής της Οδηγίας 2004/18ΕΚ η Εταιρία γνωστοποιεί την πρόθεση της με σχετική
διακήρυξη. Η διακήρυξη αυτή περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο
Παράρτημα VII Γ της Οδηγίας 2004/18ΕΚ καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται
αναγκαία από την Εταιρία. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται τα τυποποιημένα έντυπα που
εγκρίνονται με τη διαδικασία του άρθρου 77 της Οδηγίας 2004/18ΕΚ.
54.2. Η ελάχιστη προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων στη διαδικασία είναι πενήντα δύο (52)
ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης για δημοσίευση στην
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
54.3. Εφόσον η διακήρυξη έχει καταρτισθεί και αποσταλεί στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με Ηλεκτρονικά Μέσα και σύμφωνα με το Παράρτημα VIII (σημείο 3)
της Οδηγίας 2004/18ΕΚ, η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων μπορεί να συντμηθεί
κατά επτά (7) ημέρες.
54.4. Η Εταιρία μπορεί:
54.4.1. Είτε να επιβάλλει στον ανάδοχο της Σύμβασης Παραχώρησης να αναθέτει σε τρίτους
συμβάσεις που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 30% της συνολικής αξίας των έργων που
αποτελούν το αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης Έργου, προβλέποντας ταυτόχρονα ότι
οι υποψήφιοι μπορούν να επαυξήσουν το ποσοστό αυτό.
54.4.2. Είτε να καλεί τους υποψηφίους να υποδείξουν οι ίδιοι με τις προσφορές τους το
ποσοστό της συνολικής αξίας των έργων που προτίθενται να αναθέσουν σε τρίτους.
54.5.
Μετά τη σύναψη της Σύμβασης Παραχώρησης Έργου η Εταιρία μπορεί να αναθέτει
στον ανάδοχο συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικά
προβλεπόμενο σχέδιο της παραχώρησης ούτε στην αρχική σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν
αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων, εφόσον:
54.5.1. Οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν από τεχνική ή οικονομική άποψη να
διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα στην
Εταιρία ή, αν και μπορούν να διαχωριστούν, είναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωση της
αρχικής σύμβασης.
54.5.2. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων των συμπληρωματικών εργασιών δεν υπερβαίνει το
50% του ποσού του αρχικού έργου.
54.6.
Με τη Σύμβαση Παραχώρησης Έργου προβλέπεται ότι ο ανάδοχος, όταν δεν είναι ο
ίδιος Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει να τηρεί τις διατάξεις των άρθρων 63, 64 και 65 της Οδηγίας
2004/18ΕΚ όταν συνάπτει με τρίτους συμβάσεις που η αξία τους είναι ίση ή μεγαλύτερη από το
όριο που αναφέρεται στο άρθρο 63 παρ. 1 της εν λόγω Οδηγίας.
[...]
ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ - ΕΙΔΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
81.
Προγραμματικές Συμβάσεις.
Για τη μελέτη προγραμμάτων ανάπτυξης και εκτέλεσης λιμενικών έργων καθώς και για την
παροχή υπηρεσιών στη ζώνη λιμένα η Εταιρία μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις
με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλα πρόσωπα του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με το
άρθρο 25 του ν. 2971/2001 και τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση
του.
82.
Συμφωνίες - Πλαίσιο.
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82.1. Για τη σύναψη μίας Συμφωνίας - Πλαίσιο, η Εταιρία εφαρμόζει τις διαδικασίες ανάθεσης
που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό σε όλα τα στάδια, έως την ανάθεση των
συμβάσεων που βασίζονται στη Συμφωνία - Πλαίσιο.
82.2. Η επιλογή των αντισυμβαλλομένων της Εταιρίας στη Συμφωνία - Πλαίσιο που αποβλέπει
στη σύναψη Συμβάσεων Προμηθειών ή Υπηρεσιών γίνεται με βάση τα κριτήρια ανάθεσης που
προβλέπονται στο άρθρο 21 του παρόντος.
82.3. Όταν προβλέπεται η σύναψη Συμφωνίας - Πλαίσιο με περισσότερους του ενός
Οικονομικούς Φορείς, αυτοί πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3), εφόσον υπάρχει επαρκής
αριθμός Οικονομικών Φορέων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής και έχουν υποβάλει
παραδεκτή προσφορά.
82.4. Η διάρκεια της Συμφωνίας - Πλαίσιο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη, εκτός
αν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις, οπότε η σχετική απόφαση της Εταιρίας αιτιολογείται
ειδικά.
82.5. Οι συμβάσεις που στηρίζονται στη Συμφωνία-Πλαίσιο συνάπτονται μεταξύ της Εταιρίας
και των αντισυμβαλλομένων της στη Συμφωνία - Πλαίσιο. Με τις συμβάσεις αυτές δεν μπορεί
να επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στους όρους της Συμφωνίας - Πλαίσιο, ιδίως μάλιστα
όταν η Συμφωνία - Πλαίσιο έχει συναφθεί με ένα μόνο Οικονομικό Φορέα.
82.6. Όταν η Συμφωνία - Πλαίσιο έχει συναφθεί με περισσότερους του ενός Οικονομικούς
Φορείς, η ανάθεση των συμβάσεων που στηρίζονται σε αυτή μπορεί να γίνεται:
82.6.1. Με εφαρμογή των όρων που καθορίζονται στη Συμφωνία - Πλαίσιο και χωρίς νέο
διαγωνισμό.
82.6.2. Αν στη Συμφωνία - Πλαίσιο δεν έχουν καθορισθεί όλοι οι σχετικοί όροι, με
επαναδιαπραγμάτευση που γίνεται με έγγραφη διαβούλευση και στηρίζεται σε όσους όρους
έχουν καθορισθεί στη Συμφωνία - Πλαίσιο. Στην περίπτωση αυτή:
82.6.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως και το περιεχόμενο τους παραμένει
εμπιστευτικό έως την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
82.6.2.2. Για την υποβολή των προσφορών η Εταιρία παρέχει επαρκή προθεσμία,
λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών κάθε περιπτώσεως, όπως είναι η πολύπλοκοτητα του
αντικειμένου της σύμβασης και ο χρόνος που απαιτείται για τη διαβίβαση των προσφορών.
82.6.2.3. Η ανάθεση της σύμβασης γίνεται στον Προ-σφέροντα που υπέβαλε τη βέλτιστη
προσφορά, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στη Συμφωνία - Πλαίσιο.
85.7. Όταν η Συμφωνία - Πλαίσιο έχει συναφθεί με ένα μόνο Οικονομικό Φορέα, οι συμβάσεις
που βασίζονται στη Συμφωνία - Πλαίσιο ανατίθενται με βάση τους όρους που ορίζονται στη
Συμφωνία - Πλαίσιο. Για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών η Εταιρία μπορεί να διαβουλεύεται
εγγράφως με τον Οικονομικό Φορέα, ζητώντας ενδεχομένως να ολοκληρώσει την προσφορά
του.
83. Δυναμικό Σύστημα Αγορών.
83.1. Η Εταιρία μπορεί να προσφεύγει στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών στις περιπτώσεις της
παραγράφου 3.6 του παρόντος.
83.2. Η ανάθεση των συμβάσεων στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών γίνεται με
την ανοικτή διαδικασία. Δεκτοί για υποβολή προσφοράς γίνονται όλοι όσοι πληρούν τα
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στη διακήρυξη και έχουν υποβάλει ενδεικτική προσφορά
σύμφωνα με τη διακήρυξη.
83.3. Οι ενδεικτικές προσφορές μπορεί να βελτιώνονται ανά πάσα στιγμή, εφόσον
εξακολουθούν να είναι σύμφωνες με τη διακήρυξη.
83.4. Για τη διεξαγωγή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών η Εταιρία χρησιμοποιεί
αποκλειστικά Ηλεκτρονικά Μέσα.
83.5. Προκειμένου να εφαρμοσθεί το Δυναμικό Σύστημα Αγορών η Εταιρία:
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83.5.1. Δημοσιεύει διακήρυξη, αναφέροντας ότι πρόκειται περί Δυναμικού Συστήματος
Αγορών και μνημονεύοντας την ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία είναι διαθέσιμα τα τεύχη
της διαδικασίας.
83.5.2. Διευκρινίζει, μεταξύ άλλων, στη διακήρυξη ή στα τεύχη της διαδικασίας τη φύση των
αγορών που προβλέπεται να αποτελέσουν αντικείμενο του Δυναμικού Συστήματος καθώς και
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν το Σύστημα, το χρησιμοποιούμενο
Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό και τις τεχνικές διευθετήσεις και προδιαγραφές της σύνδεσης.
83.5.3. Προφέρει ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση με Ηλεκτρονικά Μέσα στη διακήρυξη
και όλα τα τεύχη της διαδικασίας, από τη δημοσίευση της διακήρυξης έως τη λήξη του
Συστήματος.
83.6. Καθ` όλη τη διάρκεια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών η Εταιρία παρέχει τη
δυνατότητα σε κάθε Οικονομικό Φορέα να υποβάλει ενδεικτική προσφορά με σκοπό να γίνει
δεκτός στο Σύστημα. Η αποδοχή γίνεται, εφόσον εκείνος που υπέβαλε την ενδεικτική
προσφορά πληροί τα κριτήρια επιλογής. Η σχετική απόφαση εκδίδεται ύστερα από
αξιολόγηση, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών το αργότερο από την υποβολή της
ενδεικτικής προσφοράς. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται, εφόσον εν τω μεταξύ δεν
έχει υπάρξει άλλος διαγωνισμός. Ο Οικονομικός Φορέας που υπέβαλε την ενδεικτική
προσφορά ενημερώνεται από την Εταιρία για την αποδοχή ή την απόρριψη της το ταχύτερο
δυνατόν.
83.7. Κάθε σύμβαση στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών αποτελεί αντικείμενο
διαγωνισμού. Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού η Εταιρία δημοσιεύει απλουστευμένη
διακήρυξη, με την οποία καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς να
υποβάλουν ενδεικτική προσφορά μέσα σε προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των
δέκα πέντε (15) ημερών από την ημέρα αποστολής της απλουστευμένης διακήρυξης.
83.8. Ο διαγωνισμός διεξάγεται μετά την αξιολόγηση όλων των ενδεικτικών προσφορών που
υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα. Για την υποβολή προσφοράς η Εταιρία καλεί τους Οικονομικούς
Φορείς που έχουν γίνει δεκτοί στο Σύστημα να υποβάλουν προσφορά για κάθε συγκεκριμένη
σύμβαση, τάσσοντας για τον σκοπό αυτό επαρκή προθεσμία.
83.9. Η ανάθεση της σύμβασης γίνεται με βάση τα κριτήρια ανάθεσης που καθορίζονται στη
διακήρυξη.
83.10. Η διάρκεια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα
(4) έτη, εκτός αν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις, οπότε η σχετική απόφαση της Εταιρίας
αιτιολογείται ειδικά.
83.11. Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς δεν επιβαρύνονται με τις δαπάνες της Εταιρίας
για τη διεκπεραίωση του Συστήματος.
84. Ανταγωνιστικός Διάλογος.
84.1. Η Εταιρία μπορεί να προσφεύγει στον Ανταγωνιστικό Διάλογο, εφόσον κρίνει ότι η χρήση
ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας δεν επιτρέπει την ανάθεση της σύμβασης.
84.2. Στις περιπτώσεις του Ανταγωνιστικού Διαλόγου κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
84.3. Με τη διακήρυξη του Ανταγωνιστικού Διαλόγου η Εταιρία γνωστοποιεί τις ανάγκες και τις
απαιτήσεις της.
84.4. Ύστερα από την αξιολόγηση και την επιλογή των Υποψηφίων με βάση τα κριτήρια
συμμετοχής που ορίζονται στη διακήρυξη, η Εταιρία προβαίνει σε διάλογο με τους επιλεγέντες,
με σκοπό τη διερεύνηση και τον προσδιορισμό των μέσων που μπορούν να ικανοποιήσουν με
τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες της. Αντικείμενο του διαλόγου μπορούν να είναι όλες οι πτυχές
της σύμβασης.
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84.5. Κατά τη διάρκεια του διαλόγου η Εταιρία εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση των
συμμετεχόντων και δεν παρέχει, κατά τρόπο που να δημιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που
ενδέχεται να ευνοούν ορισμένους Προσφέροντες έναντι άλλων.
84.6. Η Εταιρία δεν αποκαλύπτει στους συμμετέχοντες τις λύσεις που προτείνονται και τις
εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί από άλλους, χωρίς τη συγκατάθεση του
ενδιαφερομένου.
84.7. Στη διακήρυξη μπορεί να προβλέπεται ότι η διαδικασία διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις,
ώστε κατ` εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης να μειώνεται ο αριθμός των λύσεων που
εξετάζονται σε κάθε φάση.
84.8. Ο διάλογος συνεχίζεται, έως ότου η Εταιρία μπορέσει να προσδιορίσει, μετά από
συγκριτική αξιολόγηση, τη λύση ή τις λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της.
84.9. Μετά την κήρυξη της λήξης του διαλόγου και τη σχετική ενημέρωση των Προσφερόντων,
η Εταιρία καλεί τους Προσφέροντες να υποβάλουν την τελική προσφορά τους, βάσει της ή των
λύσεων που προσδιορίσθηκαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου. Οι προσφορές αυτές πρέπει να
περιέχουν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την παροχή της ζητούμενης προμήθειας ή
υπηρεσίας. Η Εταιρία μπορεί να ζητεί διευκρίνιση, συμπλήρωση ή προσαρμογή των
προσφορών. ΟΙ διασαφήσεις, διευκρινίσεις, προσαρμογές ή συμπληρώσεις δεν μπορεί να
έχουν ως αποτέλεσμα την τροποποίηση βασικών στοιχείων της προσφοράς ή της πρόσκλησης
για υποβολή προσφοράς με τρόπο που δημιουργεί διακρίσεις ή στρεβλώνει τον ανταγωνισμό.
84.10. Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται βάσει του κριτηρίου ανάθεσης που αναφέρεται
στη διακήρυξη.
84.11. Ο Προσφέρων που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μπορεί να καλείται από την Εταιρία να διευκρινίσει πτυχές της προσφοράς του ή να
επιβεβαιώσει τις δεσμεύσεις που αυτή περιέχει, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιούνται
ουσιώδη στοιχεία της προσφοράς ή της πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς με τρόπο που
δημιουργεί διακρίσεις ή στρεβλώνει τον ανταγωνισμό.
84.12. Με τη διακήρυξη του Ανταγωνιστικού Διαλόγου μπορεί να προβλέπεται η απονομή
βραβείων ή η καταβολή χρηματικού ποσού στους συμμετέχοντες.
85.
Προληπτικός `Ελεγχος Νομιμότητας των Συμβάσεων - Ονομαστικοποίηση μετοχών
νομικών προσώπων.
85.1.
Πριν την υπογραφή των συμβάσεων της Εταιρίας και στις περιπτώσεις που τούτο
προβλέπεται από τον νόμο διεξάγεται προληπτικός έλεγχος της νομιμότητας των συμβάσεων
από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Για τη διεξαγωγή του ελέγχου αυτού, όταν απαιτείται,
αποστέλλεται από την Εταιρία στο Ελεγκτικό Συνέδριο σχέδιο της συμβάσεως που πρόκειται να
υπογραφεί καθώς και ο φάκελος της διαδικασίας που προηγήθηκε.
85.2.
Κατά τη διαδικασία ανάθεσης των συμβάσεων και στο μέτρο που τούτο επιβάλλεται
από τον νόμο, η Εταιρία εξασφαλίζει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την
ονομαστικοποίηση των μετοχών εταιριών που συμμετέχουν στις διαδικασίες ανάθεσης και τη
διαπίστωση της τυχόν συνδρομής κωλυμάτων και ασυμβιβάστων σύναψης δημοσίων
συμβάσεων.
86.
Πρακτικά - Τεκμηρίωση - Ενημέρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
86.1. Πρακτικά και Τεκμηρίωση.
Για κάθε σύμβαση, συμφωνία - πλαίσιο ή υλοποίηση δυναμικού συστήματος αγορών που
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/17ΕΚ ή 2004/18ΕΚ η Εταιρία συντάσσει
πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον:
86.1.1. Την επωνυμία και την έδρα της Εταιρίας.
86.1.2. Το αντικείμενο και της αξία της συμβάσεως, της συμφωνίας - πλαίσιο ή του δυναμικού
συστήματος αγορών.
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86.1.3. Το όνομα ή την επωνυμία των Υποψηφίων και των Προσφερόντων που επελέγησαν και
την αιτιολογία της επιλογής τους.
86.1.4. Το όνομα ή την επωνυμία των Υποψηφίων ή Προσφερόντων που αποκλείσθηκαν και
τους λόγους του αποκλεισμού τους.
86.1.5. Το όνομα ή την επωνυμία του Προμηθευτή / Παρόχου Υπηρεσιών / Εργολήπτη και την
αιτιολογία της επιλογής της προσφοράς του και, εφόσον τούτο είναι γνωστό, το τμήμα της
σύμβασης που αυτός προτίθεται να αναθέσει υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους.
86.1.6. Προκειμένου για ανάθεση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, τους λόγους που
δικαιολογούν την προσφυγή σε αυτή.
86.1.7. Προκειμένου για τον ανταγωνιστικό διάλογο, τους λόγους που δικαιολογούν την
προσφυγή σε αυτόν.
86.1.8. Σε περίπτωση ματαίωσης, τους λόγους της ματαίωσης.
86.2. Η Εταιρία λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την τεκμηρίωση των διαδικασιών που
διεξάγονται με Ηλεκτρονικά Μέσα.
86.3. Τα πρακτικά και η τεκμηρίωση κατά το παρόν άρθρο κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή κατόπιν αιτήσεως της.
86.4. Ενημέρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η Εταιρία, όταν συνάπτει σύμβαση ή Συμφωνία - Πλαίσιο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής
των Οδηγιών 2004/17ΕΚ και 2004/18ΕΚ αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την διακήρυξη
και τα αποτελέσματα της διαδικασίας το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ημέρες από τη σύναψη
της συμβάσεως ή της Συμφωνίας - Πλαίσιο. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και τις
συναπτόμενες από την Εταιρία συμβάσεις που βασίζονται σε Δυναμικό Σύστημα Αγορών. Στην
περίπτωση αυτή, όμως, η Εταιρία μπορεί να συγκεντρώνει τις σχετικές προκηρύξεις σε
τριμηνιαία βάση και να προβαίνει στην αποστολή τους σε προθεσμία σαράντα οκτώ (48)
ημερών από το τέλος κάθε τριμήνου.
87.
Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις.
87.1. Συμβάσεις, για τις οποίες έχει δημοσιευθεί διακήρυξη ή έχει υπογραφεί σύμβαση πριν
την θέση σε ισχύ του παρόντος, εξακολουθούν να διέπονται από τους όρους που ίσχυαν κατά
τη δημοσίευση της διακήρυξης ή την υπογραφή της σύμβασης.
87.2. Παραπομπές του παρόντος Κανονισμού σε διατάξεις της εθνικής ή της ευρωπαϊκής
νομοθεσίας νοούνται και στις εκάστοτε τροποποιήσεις αυτών.
87.3. Επιφυλασσομένης της δυνατότητας της Εταιρίας να συνομολογεί διαιτησία, διαφορές
που αναφύονται μεταξύ της Εταιρίας και τρίτων από την εφαρμογή του παρόντος, αν δεν
επιλυθούν εξώδικα, επιλύονται από τα δικαστήρια της έδρας της Εταιρίας που εφαρμόζουν το
ελληνικό δίκαιο.
87.4. Ο παρών μπορεί να τροποποιείται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρίας που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
88.
Ισχύς
88.1. Ο παρών Κανονισμός ισχύει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
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(12)
της
απόφασης
του
Υπουργού
Μεταφορών
και
Επικοινωνιών
Φ32/οικ/20893/1601/2007 (Β 621) «Κανονισμός σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων
υπηρεσιών και μελετών της εταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.»η οποία είχε ως εξής:
Άρθρο Πρώτο
Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της
εταιρείας "ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.", ο οποίος έχει ως εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Αντικείμενο του Κανονισμού
Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων
σύμφωνα με τους οποίους ανατίθενται, συνάπτονται και εκτελούνται οι συμβάσεις
ανάθεσης υπηρεσιών και μελετών από την εταιρεία με την επωνυμία "ΤΡΑΙΝΟΣΕ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " και τον διακριτικό τίτλο "ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε." (στο εξής εταιρεία) για
τους
σκοπούς
και
τη
λειτουργία
της.
Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής - Κανόνες για τις μεικτές συμβάσεις
1. Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις υπηρεσιών και μελετών που
συνάπτονται από την εταιρεία στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της. Από το πεδίο
εφαρμογής του παρόντος εξαιρούνται οι συμβάσεις μελετών δημοσίων έργων και
ανεξάρτητων υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.3316/2005 (Α 42), οι
οποίες ανατίθενται και εκτελούνται με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού.
2. Ο Κανονισμός αυτός εκδίδεται κατ` εξαίρεση κάθε κείμενης διάταξης της εσωτερικής
νομοθεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης στ` της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.δ.
674/1970, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 8 και 11α του ν. 2229/1994, όπως
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν.2576/1998 και διέπεται από
τις διατάξεις αυτές και τις διατάξεις των κοινοτικών οδηγιών 2004/17/ΕΚ "περί συντονισμού
των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των
μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών" (ΕΕ L 134) και 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού
των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" (ΕΕ L
134) για τις δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας
2004/17/ΕΚ, καθώς και από τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας με τις οποίες θα
ενσωματωθούν οι ανωτέρω οδηγίες.
3. Όταν η υπό σύναψη σύμβαση υπηρεσίας ή μελέτης έχει ταυτόχρονα ως αντικείμενο και
την εκτέλεση έργων ή την προμήθεια προϊόντων, εφαρμόζεται ο παρών Κανονισμός
Υπηρεσιών και Μελετών, εφόσον η προϋπολογιζόμενη αξία της υπηρεσίας ή μελέτης
υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη αξία του έργου ή των προϊόντων που περιλαμβάνονται
στη σύμβαση. 4. Πριν από την επιλογή της ακολουθητέας διαδικασίας, τα αρμόδια όργανα
της εταιρείας διαπιστώνουν κατά πόσον η συγκεκριμένη σύμβαση αφορά δραστηριότητες
που ρυθμίζονται από την οδηγία 2004/17/ΕΚ ή την οδηγία 2004/18/ΕΚ. 5. Όταν η υπό
σύναψη σύμβαση αφορά διάφορες δραστηριότητες, από τις οποίες άλλες υπόκεινται στην
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οδηγία 2004/17/ΕΚ και άλλες όχι, εφαρμόζονται οι κανόνες που ισχύουν για τη
δραστηριότητα για την οποία προορίζονται κυρίως. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, για την
επιλογή της ακολουθητέας διαδικασίας (οδηγία 2004/17/ΕΚ ή 2004/18/ΕΚ) χρησιμοποιούνται
τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στο άρθρο 9 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ. 6. Για τους σκοπούς
του παρόντος, στο ύψος του ποσού των αναφερομένων προϋπολογισμών δεν λαμβάνεται
υπόψη ο ΦΠΑ.
Άρθρο 3
Συμβάσεις με συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου επιτρέπεται, ανεξαρτήτως ύψους
προϋπολογισμού, η απευθείας ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή εκπόνησης
μελετών από την εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τις συνδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις υπό την
έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, καθώς και προς επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες στις
οποίες η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ασκεί άμεσα ή έμμεσα καθοριστική επιρροή λόγω της κυριότητας ή
χρηματοδοτικής της επιρροής.
Άρθρο 4
Αρμόδια Όργανα
1. Οι αποφάσεις που αφορούν την δημοπράτηση υπηρεσίας ή μελέτης, ιδίως η έγκριση της
σκοπιμότητας δημοπράτησης, η επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης, η έγκριση των τευχών
του διαγωνισμού, η σύσταση επιτροπών, η κρίση επί ενστάσεων, η τελική ανάθεση της
δημοπρατούμενης σύμβασης κλπ., λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορεί να μεταβιβάζεται μέρος
των ανωτέρω αρμοδιοτήτων σχετικά με συγκεκριμένη υπηρεσία ή μελέτη ή με κατηγορία
ύψους προϋπολογισμού δαπάνης υπηρεσιών ή μελετών σε ένα ή περισσότερα μέλη του Δ.Σ.
ή σε στελέχη της εταιρείας. 3. Με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου ορίζεται το ύψος
προϋπολογισμού για το οποίο οι ανωτέρω υπό 1 αρμοδιότητες ασκούνται από τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο ατομικά. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί με απόφαση του να
μεταβιβάσει συγκεκριμένη σχετική με τα ανωτέρω αρμοδιότητα του σε ή ένα ή περισσότερα
στελέχη της εταιρείας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Άρθρο 5
Επιλογή διαδικασίας δημοπράτησης
1. Για τη δημοπράτηση συμβάσεων, των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία είναι ίση ή
ανώτερη του ορίου που τίθεται από τις διατάξεις του άρθρου 16 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ ή
του άρθρου 7 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής κάποιας
από τις ανωτέρω οδηγίες, επιλέγεται κατά περίπτωση μία από παρακάτω τις διαδικασίες
ανάθεσης: α) είτε η ανοικτή διαδικασία, β) είτε η κλειστή διαδικασία, γ) είτε η διαδικασία
της διαπραγμάτευσης (με ή χωρίς προγενέστερη προκήρυξη διαγωνισμού),
δ) είτε ο
ανταγωνιστικός διάλογος ε) είτε ο διαγωνισμός μελετών.
2. Ειδικά σε περίπτωση ιδιαίτερα πολύπλοκων συμβάσεων, που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, η εταιρεία μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία του
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ανταγωνιστικού διαλόγου σύμφωνα με το άρθρο 29 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εφόσον με
απόφαση του Δ.Σ. κρίνει ότι η χρησιμοποίηση της ανοικτής ή της κλειστής διαδικασίας δεν
επιτρέπει την ανάθεση της σύμβασης.
3. Για τη δημοπράτηση συμβάσεων, των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία είναι κατώτερη
του ορίου που τίθεται από τις οδηγίες 2004/17/ΕΚ ή 2004/18ΕΚ, καθώς και για τη
δημοπράτηση συμβάσεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω οδηγιών,
επιλέγεται κατά περίπτωση μία από τις κάτωθι αναφερόμενες διαδικασίες ανάθεσης: α)
Συνοπτικός διαγωνισμός β) Πρόχειρος διαγωνισμός γ) Απευθείας ανάθεση.
4. Σε κάθε περίπτωση δημοπράτησης σύμβασης εκπόνησης μελέτης ή παροχής υπηρεσίας η
εταιρεία κάνει δεκτή χωρίς διακρίσεις και με τους ίδιους όρους που εφαρμόζονται για τους
Έλληνες υποψήφιους τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων παρεχόντων υπηρεσίες ή
μελετητών
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου, καθώς και χωρών που έχουν υπογράψει συμφωνίες σύνδεσης ή άλλες
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι η δημοπρατούμενη
σύμβαση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής ανάλογων συμφωνιών και υπό τον όρο ότι οι
υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που τίθενται κατά περίπτωση από την
εταιρεία.
Άρθρο 6
Ανοικτή, κλειστή, με διαπραγμάτευση διαδικασία και διαγωνισμός μελετών
1. Ανοικτή Διαδικασία: είναι η διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος
οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά.
2. Κλειστή Διαδικασία: είναι η διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας κάθε οικονομικός φορέας
μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει εκδηλώνοντας ενδιαφέρον και μόνο οι υποψήφιοι που
καλούνται από την εταιρεία μπορούν να υποβάλουν προσφορά.
3. Διαδικασία με διαπραγμάτευση: είναι η διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας η εταιρεία
διαβουλεύεται με τους οικονομικούς φορείς της επιλογής της και διαπραγματεύεται τους
όρους της σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς.
4. Διαγωνισμός μελετών: είναι η διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας η εταιρεία αποσκοπεί
να εξασφαλίσει μελέτες ή σχέδια, κυρίως στους τομείς της χωροταξίας, της πολεοδομίας, της
αρχιτεκτονικής, των έργων πολιτικού μηχανικού, καθώς και της ηλεκτρονικής επεξεργασίας
δεδομένων, τα οποία επιλέγονται από κριτική επιτροπή μετά από σύγκριση και με ή χωρίς
την απονομή χρηματικών βραβείων. Οι διαγωνισμοί μελετών, που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ν. 3316/2005, διεξάγονται με βάση το νόμο αυτόν.
5. Ανταγωνιστικός διάλογος: είναι η διαδικασία που μπορεί να ακολουθηθεί για ιδιαίτερα
πολύπλοκες συμβάσεις, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, στο
πλαίσιο της οποίας κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει
εκδηλώνοντας ενδιαφέρον και η εταιρεία διεξάγει διάλογο με τους υποψηφίους που έχουν
γίνει δεκτοί στη διαδικασία αυτή, εφόσον πληρούν τα εκάστοτε κριτήρια ποιοτικής επιλογής,
προκειμένου να βρεθούν μία ή περισσότερες λύσεις που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν
τις ανάγκες της, βάσει της οποίας ή των οποίων οι υποψήφιοι που επελέγησαν καλούνται να
υποβάλουν προσφορά.
Άρθρο 7
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Συνοπτικός Διαγωνισμός
1. Ο συνοπτικός διαγωνισμός αποτελεί διαδικασία υποβολής προσφορών αφενός για
συμβάσεις περιορισμένης αξίας, ο προϋπολογισμός των οποίων είναι κατώτερος των
χρηματικών ορίων εφαρμογής των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ αντίστοιχα και
αφετέρου για συμβάσεις, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών.
2. Για τη δημοπράτηση των συμβάσεων της προηγούμενης παραγράφου δημοσιεύεται
προκήρυξη, στα πλαίσια της οποίας καλείται να υποβάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος
που πληροί τους όρους της.
3. Η ανάδειξη του Αναδόχου γίνεται μετά από αξιολόγηση της προσφοράς του σύμφωνα με
τη διαδικασία και τα κριτήρια που ορίζεται στην προκήρυξη και τα συνοδευτικά της τεύχη
(τεύχη δημοπράτησης).
Άρθρο 8
Πρόχειρος Διαγωνισμός
1. Πρόχειρος διαγωνισμός είναι η διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας η εταιρεία, μετά από
άτυπη έρευνα αγοράς, αναθέτει σε παρέχοντες υπηρεσίες ή μελετητές της επιλογής της την
εκτέλεση ορισμένης σύμβασης.
2. Ο πρόχειρος διαγωνισμός αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και μπορεί να αποφασίζεται από
την εταιρεία για κάθε σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή εκπόνησης μελέτης: α) είτε
σε περίπτωση που η προϋπολογιζόμενη αξία της σύμβασης εκτός φόρου προστιθέμενης
αξίας είναι ίση ή κατώτερη των ευρώ: - διακοσίων χιλιάδων (-200.000 €) για τις συμβάσεις
που αφορούν δραστηριότητες που ρυθμίζονται από την οδηγία 2004/17/ΕΚ ή - εκατό
χιλιάδων (100.000 €) για τις συμβάσεις που αφορούν δραστηριότητες που ρυθμίζονται από
την οδηγία 2004/18/ΕΚ. β) είτε σε περίπτωση που συντρέχουν οι περιστάσεις των άρθρων 40
παρ. 3 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ ή 30 της οδηγίας 2004/18ΕΚ αντίστοιχα, αναλογικά
εφαρμοζόμενες.
3. Η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού διενεργείται ως εξής:
α) Η εταιρεία,
διενεργώντας άτυπη έρευνα αγοράς, απευθύνεται σε τρεις (3) κατ` ελάχιστο υποψηφίους
της επιλογής της που δραστηριοποιούνται σε τομείς συναφείς με το δημοπρατούμενο
αντικείμενο, από τους οποίους ζητείται η υποβολή σχετικής προσφοράς. β) Στη συνέχεια η
εταιρεία δικαιούται να αναθέσει τη σύμβαση σε οποιονδήποτε από τους ως άνω
προσφέροντες, είτε βάσει της προσφοράς του, είτε μετά από περαιτέρω διαπραγμάτευση με
έναν ή περισσότερους από τους προσφέροντες.
4. Κατ` εξαίρεση των ανωτέρω, σε περίπτωση που η προϋπολογιζόμενη αξία της μελέτης ή
υπηρεσίας είναι ίση ή κατώτερη των ευρώ τριάντα χιλιάδων (€ 30.000) η εταιρεία μπορεί να
προσφύγει σε υποψήφιο της επιλογής της που δραστηριοποιείται σε τομείς συναφείς με το
δημοπρατούμενο αντικείμενο και να συνάψει σχετική σύμβαση μαζί του απευθείας χωρίς την
τήρηση των διαδικασιών της παρ. 3 (απευθείας ανάθεση).
5. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας είναι δυνατή η υιοθέτηση της
διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού ακόμη και σε περιπτώσεις που σύμφωνα με τον
κανονισμό είναι δυνατός ο πρόχειρος διαγωνισμός, εφόσον κριθεί ότι για την ανάθεση της
συγκεκριμένης σύμβασης είναι προτιμότερη η διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού.
Άρθρο 9 Τεχνικός Σύμβουλος
Η εταιρεία μπορεί να αναθέτει καθήκοντα Τεχνικού
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Συμβούλου κατ` ανάλογη εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου εβδόμου του ν. 1955/1991. Η
ανάθεση των καθηκόντων αυτών γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας. Στις
περιπτώσεις υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου που εμπίπτουν στην έννοια της παροχής
ανεξαρτήτων υπηρεσιών της παραγράφου 2 β) του άρθρου 1 του ν. 3316/2005, η διαδικασία
επιλογής διενεργείται σύμφωνα με το νόμο αυτόν.

Άρθρο 10
Συμφωνίες - πλαίσια
1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εταιρεία χρειάζεται την παροχή ομοειδών υπηρεσιών ή
εκπόνηση μελετών για τις οποίες δεν μπορεί να προσδιοριστεί εκ των προτέρων ο ακριβής
αριθμός τους, ο χρόνος έναρξης και λήξης και το ακριβές αντικείμενο τους, είναι δυνατή η
σύναψη συμφωνίας - πλαισίου. Με τη συμφωνία - πλαίσιο καθορίζεται ο συνολικός
προϋπολογισμός των επιμέρους συμβάσεων που μπορεί να ανατεθούν στον ανάδοχο, η
χρονική της διάρκεια, η διαδικασία ανάθεσης των επιμέρους συμβάσεων και οι γενικοί όροι
εκτέλεσης των επιμέρους συμβάσεων.
2. Για την επιλογή διαδικασίας για τη σύναψη συμφωνίας - πλαισίου, εφαρμόζεται το άρθρο
4 επί του συνολικού προϋπολογισμού της συμφωνίας - πλαισίου. Η διάρκεια κάθε
συμφωνίας - πλαισίου δεν μπορεί να ξεπερνάει χρονικά τα τρία έτη.
3. Η συμφωνία - πλαίσιο μπορεί να συναφθεί με έναν έως τρεις αναδόχους, αναλόγως της
πολυπλοκότητας του αντικειμένου, του μεγέθους του προϋπολογισμού και της ανάγκης
εξασφάλισης μεγαλύτερου ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της συμφωνίας με την υποβολή
προσφορών από περισσότερους αναδόχους της συμφωνίας - πλαισίου.
4. Κατά τη διάρκεια της συμφωνίας - πλαισίου ο ανάδοχος, ανάλογα με τις απαιτήσεις της
εταιρείας, καλείται να υποβάλει την οικονομική του προσφορά για την παροχή
συγκεκριμένης υπηρεσίας ή την εκπόνηση συγκεκριμένης μελέτης, εντασσόμενης στη
συμφωνία - πλαίσιο. Εάν υπάρχουν περισσότεροι ανάδοχοι, καλούνται να υποβάλουν
ανταγωνιστική προσφορά για την επιλογή της συμφερότερης από την εταιρεία. Οι όροι
παροχής της ειδικότερης υπηρεσίας ή εκπόνησης της ειδικότερης μελέτης προβλέπονται στη
συμφωνία - πλαίσιο και υπογράφεται επιμέρους σύμβαση όπου προσδιορίζεται το ειδικό
αντικείμενο της υπηρεσίας ή μελέτης, η αμοιβή και ο χρόνος υλοποίησης.
5. Σε περιπτώσεις που το αντικείμενο της υπηρεσίας ή μελέτης είναι επαναλαμβανόμενο ή
είναι επαρκώς προσδιορισμένο εκ των προτέρων, είναι δυνατή η πρόβλεψη στη συμφωνία πλαίσιο ότι θα εκδίδεται κάθε φορά μονομερώς από την εταιρεία επιμέρους ανάθεση με
προσδιορισμένο οικονομικό αντικείμενο, χωρίς την υποβολή προσφοράς από τον ανάδοχο
και ενδεχομένως χωρίς την υπογραφή ειδικότερης σύμβασης, υπό τον όρο ότι οι όροι
εκτέλεσης και η αμοιβή είναι επαρκώς προσδιορισμένοι στη συμφωνία πλαίσιο.
6. Η προκήρυξη για τη σύναψη συμφωνίας - πλαισίου περιλαμβάνει πέραν των στοιχείων του
άρθρου 12 και τα εξής: - συνολικό προϋπολογισμό της συμφωνίας - πλαισίου, - μέγιστο
αριθμό επί μέρους υπηρεσιών ή μελετών που θα εκπονηθούν κατά τη διάρκεια της
συμφωνίας - πλαισίου, - περιγραφή του συνολικού αντικειμένου της υπηρεσίας ή μελέτης
και, εφόσον είναι δυνατό, το αντικείμενο των επί μέρους υπηρεσιών ή μελετών, - συνολική
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χρονική διάρκεια της συμφωνίας - πλαισίου,
- διαδικασία ανάθεσης των επιμέρους
υπηρεσιών ή μελετών, - μέγιστο αριθμό αναδόχων που θα επιλεγούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 11
Διατυπώσεις Δημοσιότητας στην ανοικτή, κλειστή, με διαπραγμάτευση διαδικασία και
στον διαγωνισμό μελετών
1. Οι συμβάσεις υπηρεσιών ή μελετών, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών
2004/17/ΕΚ ή 2004/18/αντίστοιχα, ανατίθενται σύμφωνα με την ανοικτή, την κλειστή, την με
διαπραγμάτευση διαδικασία, τον ανταγωνιστικό διάλογο, καθώς και τον διαγωνισμό μελετών
και καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις των ανωτέρω οδηγιών.
2. Οι προκηρύξεις και ανακοινώσεις των ανωτέρω συμβάσεων καταρτίζονται σύμφωνα με τα
υποδείγματα που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα παραρτήματα των οδηγιών 2004/17/ΕΚ
και 2004/18/ΕΚ.
Άρθρο 12
Διατυπώσεις Δημοσιότητας στο συνοπτικό διαγωνισμό
1. Σε περίπτωση διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού δημοσιεύεται Προκήρυξη σε μία
ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 ν.δ.
3757/1957, όπως ισχύει, ή σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα της Αθήνας που πληροί τις
προϋποθέσεις της παρ. 2 άρθ. 26 ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η προκήρυξη δύναται να
δημοσιεύεται επιπροσθέτως στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο. Τα έξοδα
δημοσίευσης στον τύπο βαρύνουν τον εκάστοτε ανάδοχο.
2. Η ως άνω Προκήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον:
- επωνυμία, ταχυδρομική και
ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου και φαξ της εταιρείας, - περιγραφή της υπό
ανάθεση σύμβασης υπηρεσίας/μελέτης,
- προϋπολογισμό σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ),
προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών,
- ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού, - διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού, - κριτήρια
ποιοτικής επιλογής, - διαδικασία αξιολόγησης και κριτήρια βαθμολόγησης προσφορών
(εφόσον προβλέπονται), - κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης, - απαιτούμενες εγγυητικές
επιστολές συμμετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, εφόσον προβλέπονται, έγγραφα και πιστοποιητικά που πρέπει να προσκομίσουν με την προσφορά τους οι
ενδιαφερόμενοι για την απόδειξη των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, - περιεχόμενο τεχνικής
προσφοράς,
- περιεχόμενο οικονομικής προσφοράς.
- τόπο παροχής της
υπηρεσίας/εκπόνησης της μελέτης, - προβλεπόμενη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών ή
ολοκλήρωσης της μελέτης
3. Σε περίπτωση διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού η προθεσμία υποβολής των
προσφορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των 15 ημερών από την ημερομηνία
δημοσίευσης της προκήρυξης.
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4. Η προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού συνοδεύεται από τεύχος συγγραφής
υποχρεώσεων όπου περιγράφονται οι βασικοί όροι της εκτέλεσης της μελέτης ή υπηρεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ`
ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Άρθρο 13
Έλεγχος καταλληλότητας υποψηφίων
1. Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να αναλάβουν την εκτέλεση ορισμένης σύμβασης
υπηρεσίας ή μελέτης για λογαριασμό της εταιρείας μπορεί να υποχρεωθούν να πληρούν και
να αποδείξουν ορισμένες προϋποθέσεις επαγγελματικής επάρκειας, αξιοπιστίας, τεχνικής και
χρηματοοικονομικής ικανότητας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις ισχύουσες
κοινοτικές οδηγίες, το εθνικό δίκαιο προσαρμογής, την Προκήρυξη και τα λοιπά τεύχη
δημοπράτησης του συγκεκριμένου διαγωνισμού.
2. Οι συμβάσεις ανατίθενται βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 25, αφού
προηγουμένως η εταιρεία ελέγξει ότι πληρούνται τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής (προσωπική
κατάσταση, χρηματοοικονομική επάρκεια, τεχνική ικανότητα) που έχουν τεθεί στην
προκήρυξη ή την πρόσκληση υποβολής προσφοράς.
3. Η έκταση των πληροφοριών που ζητά η εταιρεία για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής
επάρκειας και της τεχνικής ικανότητας των υποψηφίων, καθώς και το ελάχιστο επίπεδο
ικανοτήτων που απαιτείται για μια δεδομένη σύμβαση, πρέπει να είναι συνδεδεμένα με το
ειδικό αντικείμενο της σύμβασης και να τελούν σε ανάλογη σχέση με αυτό.
Άρθρο 14
Προσωπική κατάσταση υποψηφίων
1. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς της εταιρείας κάθε υποψήφιος εις βάρος
του οποίου υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, για έναν ή περισσότερους από τους
λόγους που απαριθμούνται στο άρθρο 45 παρ. 1 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, η οποία μπορεί να
γίνει γνωστή στην εταιρεία με οποιοδήποτε τρόπο. Στις περιπτώσεις νομικών προσώπων, ο
λόγος αποκλεισμού αναφέρεται στα πρόσωπα που εκπροσωπούν ή δεσμεύουν το νομικό
πρόσωπο.
2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε συγκεκριμένο διαγωνισμό της εταιρείας κάθε
υποψήφιος σε βάρος του οποίου συντρέχει κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού που
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 45 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
3. Με την προκήρυξη ορίζονται τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν οι υποψήφιοι για την
απόδειξη ότι δεν συντρέχουν σε βάρος τους οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού.
4. Η εταιρεία μπορεί να προβλέψει στην προκήρυξη ότι υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ή ισοδύναμο έγγραφο για τους
αλλοδαπούς υποψηφίους, στην οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν σε βάρος του
υποψηφίου οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται στην προσωπική κατάσταση του
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υποψηφίου. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος που προκύπτει από το διαγωνισμό
προσκομίζει προ της υπογραφής της σύμβασης απόσπασμα ποινικού μητρώου και
πιστοποιητικά εκδιδόμενα από αρμόδια αρχή που αποδεικνύουν ότι κατά την υπογραφή της
σύμβασης δεν συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού. Στην περίπτωση που το οικείο
κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις
που αναφέρονται στο άρθρο 45 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή
προέλευσης.
Άρθρο 15
Χρηματοοικονομική επάρκεια
1. Για τη συμμετοχή σε συγκεκριμένο διαγωνισμό η εταιρεία μπορεί να απαιτήσει την
απόδειξη της χρηματοοικονομικής επάρκειας των διαγωνιζομένων, ανάλογα με το οικονομικό
αντικείμενο του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, με την προκήρυξη του διαγωνισμού
καθορίζεται πόσα και ποια από τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 47 της οδηγίας
2004/18/ΕΚ πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι για την απόδειξη των δυνατοτήτων τους.
2. Είναι δυνατόν συμμετέχων σε διαγωνιστική διαδικασία της εταιρείας να στηρίζεται στις
οικονομικές δυνατότητες τρίτων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με
αυτές (δάνεια χρηματοοικονομική επάρκεια). Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αποδεικνύει
στην εταιρεία ότι θα έχει στη διάθεση του τους αναγκαίους πόρους, παραδείγματος χάριν,
με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών. Στην προκήρυξη αναφέρεται
ο τρόπος απόδειξης της επάρκειας του δανείζοντος φορέα και τα έγγραφα με τα οποία
αποδεικνύεται η δέσμευση του έναντι της εταιρείας.
3. Κατά την κρίση για την χρηματοοικονομική επάρκεια των υποψηφίων ελέγχεται μόνο η
συνδρομή ή μη των κριτηρίων που έχουν τεθεί στην προκήρυξη, χωρίς αξιολόγηση αυτών.
Άρθρο 16
Τεχνική ικανότητα
1. Στις περιπτώσεις που το αντικείμενο της υπηρεσίας ή μελέτης είναι εξειδικευμένο και
απαιτεί την ύπαρξη ειδικής εμπειρίας των υποψηφίων, η εταιρεία μπορεί να ζητήσει την
απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας των υποψηφίων. Στην περίπτωση
αυτή, με την προκήρυξη του διαγωνισμού καθορίζεται πόσα και ποια από τα έγγραφα που
αναφέρονται στο άρθρο 48 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι
για την απόδειξη των δυνατοτήτων τους.
2. Είναι δυνατόν συμμετέχων σε διαγωνιστική διαδικασία της εταιρείας να στηρίζεται στις
τεχνικές δυνατότητες τρίτων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτές
(δάνεια εμπειρία). Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αποδεικνύει στην εταιρεία ότι κατά την
εκτέλεση της σύμβασης θα έχει στη διάθεση του τους αναγκαίους πόρους, παραδείγματος
χάριν με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών ότι θα θέσουν στη
διάθεση του τους αναγκαίους πόρους. Στην προκήρυξη αναφέρεται ο τρόπος απόδειξης της
επάρκειας του δανείζοντος φορέα και τα έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται η δέσμευση
του έναντι της εταιρείας. 3. Κατά την κρίση για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
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των υποψηφίων ελέγχεται μόνο η συνδρομή ή μη των κριτηρίων που έχουν τεθεί στην
προκήρυξη, χωρίς αξιολόγηση αυτών.
Άρθρο 17
Εγγυήσεις - Προκαταβολή
(α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
1. Για την ανάθεση ορισμένης σύμβασης με διαγωνισμό, η εταιρεία ζητά από τους
Υποψήφιους
να προσκομίζουν με την προσφορά τους ή την αίτηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. Η απαίτηση αυτή πρέπει να
περιλαμβάνεται ως στοιχείο στον τηρούμενο τύπο δημοσιότητας του διαγωνισμού. Στις
περιπτώσεις του πρόχειρου διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 8 η εταιρεία μπορεί να
απαλλάσσει τους Υποψήφιους από την υποχρέωση αυτή.
2. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, το περιεχόμενο και ο τύπος αυτής
προσδιορίζονται στα τεύχη δημοπράτησης του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Το ποσό είναι
ορισμένο και κοινό για όλους τους Υποψήφιους. Οι εγγυητικές επιστολές ισχύουν μέχρι την
επιστροφή τους από την εταιρεία.
3. Η εγγύηση συμμετοχής του Υποψηφίου που θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος καταπίπτει υπέρ
της εταιρείας, σε περίπτωση που αυτός δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στο
προκαθορισμένο από τη εταιρεία χρονικό διάστημα για την υπογραφή της. Στην περίπτωση
αυτή, ο επιλεγείς Ανάδοχος βαρύνεται και με τα έξοδα διενέργειας νέου διαγωνισμού, καθώς
και με τη διαφορά του τιμήματος, εάν επιλεγεί ο αμέσως επόμενος Υποψήφιος.
4. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των Υποψηφίων επιστρέφονται, κατόπιν αιτήσεως
τους, μετά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε περίπτωση που μεσολαβεί στάδιο
προεπιλογής και ορισμένος Υποψήφιος αποκλειστεί κατά το στάδιο αυτό από την περαιτέρω
διαδικασία, τότε οι εγγυητικές επιστολές του επιστρέφονται, κατόπιν αιτήσεως του, μετά την
ολοκλήρωση του οικείου σταδίου της διαδικασίας ανάθεσης.
(β) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
1. Ο επιλεγείς ως Ανάδοχος καταθέτει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης της υπό ανάθεση σύμβασης, αντικαθιστώντας με αυτήν την εγγυητική
επιστολή συμμετοχής του στο διαγωνισμό. Η απαίτηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνεται ως
στοιχείο στον τηρούμενο τύπο δημοσιότητας του διαγωνισμού. Για την υπογραφή σύμβασης
με προϋπολογιζόμενο αντικείμενο μικρότερο των ευρώ δέκα χιλιάδων (€ 10.000), η εταιρεία
μπορεί να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση αυτή.
2. Τα τεύχη δημοπράτησης ορίζουν το ύψος, το είδος, τον τύπο και το περιεχόμενο της
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που πρέπει να προσκομισθεί, σύμφωνα και με τα
ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.
3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δίνεται προς κάλυψη της ευθύνης του Αναδόχου
έναντι της εταιρείας για την εμπρόθεσμη και κατά τους συμφωνηθέντες όρους καλή εκτέλεση
της σύμβασης που θα του ανατεθεί και ισχύει καθ` όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της
ανατεθείσας σύμβασης. Επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή της
υπηρεσίας ή της μελέτης.
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4. Εφόσον έχει κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σε κάθε μεταγενέστερη
αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης απαιτείται συμπληρωματική εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης. Σε περίπτωση μείωσης της αξίας του συμβατικού αντικειμένου,
είναι δυνατόν να επέλθει ανάλογη μείωση του ύψους των εγγυήσεων, μετά από αίτηση του
Αναδόχου.
(γ) Εγγυητική επιστολή προκαταβολής.
1. Με την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος είναι δυνατόν να λάβει προκαταβολή, εφόσον
υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην προκήρυξη ή τα τεύχη δημοπράτησης του συγκεκριμένου
διαγωνισμού και το ζητήσει ο ίδιος. Ο Ανάδοχος, για την παραλαβή της προκαταβολής,
πρέπει να καταθέτει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής. Η προκαταβολή δεν μπορεί
να είναι ανώτερη του 50% της συνολικής αξίας της οικείας σύμβασης.
2. Η προκαταβολή είναι έντοκη από την ημερομηνία καταβολής επιβαρυνόμενη με το ύψος
επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, βάσει των διατάξεων
του άρθρου 84 του ν. 2362/1995, αναλογικά εφαρμοζόμενων. Η εγγυητική επιστολή
προκαταβολής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την πρόοδο του έργου, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη σύμβαση.
(δ) Τύπος των εγγυητικών επιστολών.
1. Οι εγγυητικές επιστολές των προηγουμένων παραγράφων προέρχονται από
αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. (ή του Ε.Ο.Χ.) και έχει το δικαίωμα έκδοσης
εγγυητικών επιστολών, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών της Ε.Ε. (ή του Ε.Ο.Χ.).
2. Υπόδειγμα του περιεχομένου των εγγυητικών επιστολών πρέπει να περιλαμβάνεται στα
Τεύχη Δημοπράτησης και σε κάθε περίπτωση να δίνεται στους ενδιαφερόμενους από την
εταιρεία.
3. Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι συντεταγμένες στα ελληνικά. Σε
περίπτωση που δεν είναι συντεταγμένες στα ελληνικά θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση τους.
4. Στην περίπτωση κοινοπραξίας του ΚΒΣ, οι εγγυητικές επιστολές των προηγούμενων
παραγράφων εκδίδονται στην επωνυμία αυτής και καλύπτουν την αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον ευθύνη όλων των κοινοπρακτούντων μερών, τα οποία και αναφέρονται στο σώμα
της επιστολής. Σε κάθε άλλη περίπτωση ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων, οι
εγγυητικές επιστολές μπορούν να είναι ενιαίες ή να είναι άθροισμα εγγυητικών επιστολών,
εκάστη δε εξ αυτών θα καλύπτει την αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη όλων των
συμπραττόντων μελών. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση, τυχόν κατάπτωση θα αφορά το
σύνολο των εγγυητικών επιστολών.
5. Οι ανωτέρω εγγυητικές επιστολές περιλαμβάνουν τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από
το δικαίωμα διαιρέσεως και διζήσεως και αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό
της εγγύησης, χωρίς ουδεμία ένσταση ή αντίρρηση μέσα σε τρεις (3) ημέρες από σχετικό
αίτημα της εταιρείας.
Άρθρο 18
Τεχνικές προδιαγραφές
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1. Οι τεχνικές προδιαγραφές συγκεκριμένης σύμβασης περιλαμβάνονται στα τεύχη
δημοπράτησης της και στο κείμενο της σύμβασης που υπογράφεται μεταξύ εταιρείας και
αναδόχου και περιλαμβάνουν ενδεικτικά: - Το σκοπό και το γενικό αντικείμενο - Το ειδικό
αντικείμενο και τον καθορισμό των χαρακτηριστικών του - Τα τυχόν στάδια, φάσεις ή
τμήματα υλοποίησης - Τη διάρκεια των επί μέρους σταδίων, φάσεων ή τμημάτων και την
προβλεπόμενη συνολική διάρκεια υλοποίησης - Τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας - Την
τυχόν κατανομή του προϋπολογισμού στα επί μέρους στάδια, φάσεις ή τμήματα - Την τυχόν
αναγκαία μεθοδολογία παρακολούθησης της προόδου και της παραλαβής της υπηρεσίας
2. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές της υπό ανάθεση σύμβασης πρέπει να περιγράφονται κατά
τρόπον, ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή υποψηφίων στις
διαδικασίες για την ανάθεση. Πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένες και να πληρούν τις
προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 34 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και 23 της οδηγίας
2004/18/ΕΚ.
Άρθρο 19
Εναλλακτικές Προσφορές
1. Όταν η ανάθεση της σύμβασης γίνεται με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς, η εταιρεία μπορεί να λαμβάνει υπόψη τις εναλλακτικές
προσφορές που υποβάλλουν οι υποψήφιοι, εφόσον οι προσφορές αυτές ανταποκρίνονται
στις ελάχιστες απαιτήσεις που έχει ορίσει η εταιρεία με την προκήρυξη.
2. Η δυνατότητα ή μη υποβολής εναλλακτικών προσφορών, και, εφόσον επιτρέπονται, οι
ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές, καθώς και οι
ειδικές απαιτήσεις για την παρουσίαση τους, αναφέρονται στην προκήρυξη.
3. Στις μεικτές συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών, εφόσον επιτρέπεται η υποβολή
εναλλακτικών προσφορών, η εταιρεία δεν μπορεί να απορρίψει εναλλακτική προσφορά για
μόνο το λόγο ότι, εάν επιλεγεί, θα οδηγήσει αντίστοιχα είτε στη σύναψη σύμβασης
προμηθειών και όχι σύμβασης υπηρεσιών, είτε στη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών και όχι
σύμβασης προμηθειών.
Άρθρο 20
Υπεργολαβική ανάθεση
1. Στην Προκήρυξη μπορεί να προβλέπεται η υποχρέωση του υποψηφίου να αναφέρει στην
προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.
2. Η εκδήλωση τέτοιας πρόθεσης δεν αίρει την ευθύνη του υποψηφίου έναντι της εταιρείας.
Άρθρο 21
Συμμετοχή κοινοπραξιών ή συμπράξεων
1. Οι κοινοπραξίες ή ενώσεις υποψηφίων μπορούν να υποβάλλουν προσφορά χωρίς να
υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή.
2. Στην προκήρυξη μπορεί να
προβλέπεται ότι η επιλεγόμενη κοινοπραξία η ένωση είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να
περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή στο βαθμό που η περιβολή αυτής της νομικής
μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε`
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Άρθρο 22
Επιτροπές
1. Για τις ανάγκες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού και για κάθε
διαδικασία ανάθεσης ορισμένης σύμβασης συστήνεται Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ), η οποία
αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Είναι
υπεύθυνη για την παραλαβή από την αρμόδια υπηρεσία της εταιρείας των προσφορών σε
συγκεκριμένο διαγωνισμό, μεριμνώντας για την τήρηση των όρων των τευχών δημοπράτησης
του διαγωνισμού και των διατάξεων του παρόντος.
β) Αξιολογεί τις προσφορές που
υποβλήθηκαν και εισηγείται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
2. Σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο ή αναγκαίο λόγω του συμβατικού αντικειμένου ή του
εξειδικευμένου χαρακτήρα των ζητουμένων υπηρεσιών, η εταιρεία μπορεί, αντί της ως άνω
Επιτροπής Διαγωνισμού, να συνιστά δύο επιτροπές ως εξής:
α) Επιτροπή Διεξαγωγής
Διαγωνισμού (ΕΔΔ), η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται παραπάνω στην παρ.
1 περ. (α) του παρόντος άρθρου. Η ΕΔΔ αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη. β)
Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΑΠ), η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται
παραπάνω στην παρ. 1 περ. (β) του παρόντος άρθρου. Η ΕΑΠ αποτελείται από τρία (3) έως
επτά (7) μέλη.
3. Οι ως άνω Επιτροπές (Ε.Δ., Ε.Δ.Δ. και Ε.Α.Π., ανάλογα με την περίσταση) συγκροτούνται με
απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας και αποτελούνται από πρόσωπα που μπορεί
να είναι στελέχη της εταιρείας ή/και τρίτα πρόσωπα με ειδικά επιστημονικά, τεχνικά,
εμπειρικά ή άλλα προσόντα που αρμόζουν στο αντικείμενο της ανάθεσης. Στην επιτροπή
μπορεί να συμμετέχουν και μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας. Ένα μέλος κάθε Επιτροπής ορίζεται
αντίστοιχα ως Πρόεδρος της.
4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορεί να ορίζονται μόνιμες
επιτροπές του παρόντος άρθρου για τη διενέργεια αναθέσεων ορισμένης κατηγορίας ή
ορισμένου ποσού συμβάσεων. 5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
μπορεί να ορίζεται αποζημίωση των μελών των ανωτέρω επιτροπών.
Άρθρο 23
Παραλαβή προσφορών
1. Οι διαγωνισμοί διεξάγονται σε τόπο και χρόνο που ορίζεται στην Προκήρυξη. Οι
προσφορές υποβάλλονται την ημέρα και ώρα που ορίζουν τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης
και
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους αυτών και τον παρόντα Κανονισμό.
Περιλαμβάνουν δε τα έγγραφα, πιστοποιητικά και λοιπά στοιχεία που καθορίζονται στα
τεύχη δημοπράτησης.
2. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντας την
αυτοπροσώπως ή
με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, είτε
αποστέλλοντας την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier)
στη διεύθυνση που αναγράφεται στα τεύχη δημοπράτησης. Στην περίπτωση της
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ταχυδρομικής αποστολής, η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη παραλαβή
της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που την συνοδεύουν.
3. Όλες οι προσφορές κατά την παραλαβή τους καταχωρούνται είτε στο γενικό πρωτόκολλο
της εταιρείας είτε σε ειδικό πρωτόκολλο και σε κάθε φάκελο σημειώνεται ο σχετικός αριθμός
πρωτοκόλλου και η ημερομηνία και ώρα καταχώρησης. Η υπηρεσία πρωτοκόλλου της
εταιρείας παραδίδει στην αρμόδια Επιτροπή τις προσφορές που τυχόν απεστάλησαν
ταχυδρομικά έναντι αποδείξεως ή με υπηρεσία διακίνησης εγγράφων.
4. Προσφορές εκπρόθεσμες δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση από την εταιρεία,
επιστρέφονται δε στους αποδέκτες τους χωρίς να ανοιχθούν, ακόμη και εάν η καθυστέρηση
οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, εκτός εάν η επίδοση των προσφορών που έχει ήδη
αρχίσει κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα συνεχίζεται χωρίς διακοπή μέχρι και την
υποβολή των προσφορών όλων των διαγωνιζομένων. Η επιστροφή των εκπρόθεσμων
προσφορών γίνεται μετά από έγγραφη ειδοποίηση των ενδιαφερόμενων για την παραλαβή
τους, η οποία περιλαμβάνει και τους λόγους επιστροφής των προσφορών. Εάν οι
ενδιαφερόμενοι δεν παραλάβουν τις προσφορές τους εντός διμήνου από την ειδοποίηση
τους, οι προσφορές καταστρέφονται από την αρμόδια επιτροπή της εταιρείας.
5. Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που περιλαμβάνει επί ποινή
αποκλεισμού όλα όσα καθορίζονται στην προκήρυξη. Ο γενικός αυτός φάκελος, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στην προκήρυξη του διαγωνισμού και τα τεύχη δημοπράτησης, περιέχει
τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους υποφακέλους, δηλαδή (α) "Φάκελο
Δικαιολογητικών Συμμετοχής", ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και τα άλλα
απαραίτητα δικαιολογητικά για την ποιοτική επιλογή, (β) "Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς", ο
οποίος περιέχει τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου και (γ) "Φάκελο
Οικονομικής Προσφοράς", ο οποίος περιέχει την οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου.
Όλοι οι επί μέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία του διαγωνιζομένου, τον τίτλο της
προς ανάθεση σύμβασης και τον τίτλο του φακέλου. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων
φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να
αφήσουν ίχνη.
6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 του ν. 2522/1997 οι συμμετέχοντες σε διαγωνισμό δεν
δικαιούνται καμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των
προσφορών.
Άρθρο 24
Αξιολόγηση των Προσφορών
1. Η αποσφράγιση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των φακέλων της προσφοράς γίνεται από την
αρμόδια Επιτροπή με την διαδικασία και στον χρόνο που ορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης ή
γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους σύμφωνα με αυτά. Η ημέρα συνεδρίασης, η ώρα
έναρξης, καθώς και η ενδεχόμενη διακοπή και επανέναρξη αυτών ορίζονται από τον αρμόδιο
πρόεδρο της επιτροπής, σύμφωνα και με τα τυχόν ειδικότερα οριζόμενα στα τεύχη
δημοπράτησης.
2. Η αρμόδια Επιτροπή παραλαμβάνει και αριθμεί την προσφορά του κάθε συμμετέχοντος,
ανοίγει τον κυρίως φάκελο προσφοράς και ελέγχει την ύπαρξη των επιμέρους υποφακέλων
που ζητούνται με την προκήρυξη. Εφόσον το μέγεθος των φακέλων το επιτρέπει, η Επιτροπή,
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κλείνει τους φακέλους "Οικονομική Προσφορά" όλων των υποψηφίων σε ειδικό φάκελο ο
οποίος μονογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής και φυλάσσεται χωριστά με ευθύνη
του Προέδρου της Επιτροπής.
3. Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει δημόσια το φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής
και αριθμεί και μονογράφει τα έγγραφα που βρίσκονται μέσα σε αυτόν. Οι πράξεις της
αρίθμησης και μονογραφής αρκεί να γίνονται από ένα οιοδήποτε μέλος της Επιτροπής.
4. Στη συνέχεια ελέγχει, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη προκήρυξη, κατά πόσον οι
υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας
ελέγχου των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής η Επιτροπή ανακοινώνει δημοσίως τα ονόματα
των διαγωνιζομένων που αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή τους στο διαγωνισμό,
καθώς και τους λόγους αποκλεισμού κάθε ενός από αυτούς. Είναι δυνατόν στην προκήρυξη
του διαγωνισμού να προβλέπεται χωριστό στάδιο: α) εξέτασης των τυπικών δικαιολογητικών
συμμετοχής και β) πλήρωσης των κριτηρίων χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής
ικανότητας με χωριστό πρακτικό.
5. Στους αποκλεισθέντες από το διαγωνισμό υποψηφίους - μετά την εκδίκαση τυχόν
ενστάσεων τους - επιστρέφονται οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς τους, χωρίς
να ανοίγουν. Κατά του αποκλεισμού υποψηφίου επιτρέπεται η υποβολή ένστασης.
6. Μετά τη διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, η Επιτροπή
αποσφραγίζει δημόσια το Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς και αριθμεί και μονογράφει τα
έγγραφα που βρίσκονται μέσα σε αυτόν. Οι πράξεις της αρίθμησης και μονογραφής αρκεί να
γίνονται από ένα οιοδήποτε μέλος της Επιτροπής.
7. Ακολουθεί η εξέταση, η αξιολόγηση του περιεχομένου του φακέλου τεχνικής προσφοράς
σε κλειστή συνεδρίαση, καθώς και η βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς κάθε
διαγωνιζόμενου, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα, τα κριτήρια και τους συντελεστές
που ορίζονται στα τεύχη δημοπράτησης. Είναι δυνατόν στους όρους του διαγωνισμού να
τίθεται ένα κατώτατο όριο στη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, κάτω από το οποίο
οι υποβληθείσες τεχνικές προσφορές θεωρούνται τεχνικώς απαράδεκτες. Στην περίπτωση
αυτή δεν αποσφραγίζονται οι φάκελοι οικονομικών προσφορών, αλλά επιστρέφονται
αυτούσιοι στους
διαγωνιζόμενους, των
οποίων οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν
απαράδεκτες. Πριν τη βαθμολόγηση είναι δυνατόν η Επιτροπή να καλέσει τους
προσφέροντες εντός ορισμένης προθεσμίας να αναλύσουν προφορικά την τεχνική τους
προσφορά και να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις των μελών της. Στην περίπτωση αυτή, εάν
ένας διαγωνιζόμενος που αποδεδειγμένα προσκλήθηκε, αδικαιολόγητα δεν προσέλθει στη
συνέντευξη, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης. Συντάσσεται, τέλος,
Πίνακας Βαθμολογίας των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, δημοσιεύεται
δια αναρτήσεως στην έδρα της εταιρείας και κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους. Στον
παραπάνω πίνακα αναφέρονται και οι διαγωνιζόμενοι, οι προσφορές των οποίων δεν
ανταποκρίνονται στις ουσιώδεις απαιτήσεις και όρους των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς
και οι λόγοι αποκλεισμού τους. Κατά του ως άνω πίνακα επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεως.
8. Στη συνέχεια, η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού συνέρχεται σε νέα δημόσια συνεδρίαση
για την αποσφράγιση του φακέλου οικονομικής προσφοράς, αρμοδίως γνωστοποιούμενη
εγγράφως σε όλους τους διαγωνιζόμενους. Οι υποψήφιοι μπορούν, εάν το επιθυμούν, να
είναι παρόντες δια του νομίμου εκπροσώπου τους κατά την αποσφράγιση του φακέλου
οικονομικής προσφοράς τους.
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9. Η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφραγίζει δημόσια το φάκελο οικονομικής προσφοράς,
αριθμεί και μονογράφει τα έγγραφα που βρίσκονται μέσα σε αυτόν. Οι πράξεις της
αρίθμησης και μονογραφής αρκεί να γίνονται από ένα οιοδήποτε μέλος της Επιτροπής.
10. Ακολουθεί η εξέταση και αξιολόγηση του περιεχομένου του φακέλου οικονομικής
προσφοράς, σε κλειστή συνεδρίαση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στα τεύχη δημοπράτησης. Η Επιτροπή μπορεί να καλέσει τους υποψήφιους εντός ορισμένης
προθεσμίας να δώσουν διευκρινίσεις επί των στοιχείων του φακέλου. Στην περίπτωση αυτή,
εάν ένας διαγωνιζόμενος, που αποδεδειγμένα προσκλήθηκε, αδικαιολόγητα δεν προσέλθει
ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού προς παροχή διευκρινίσεων,
αποκλείεται από το διαγωνισμό. Στη συνέχεια βαθμολογείται η οικονομική προσφορά κάθε
διαγωνιζόμενου, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα κριτήρια και τους συντελεστές που
προκαθορίζονται στη προκήρυξη, γίνεται ο συσχετισμός τεχνικής και οικονομικής προσφοράς
και συντάσσεται ο τελικός Πίνακας Βαθμολογίας των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά
αξιολόγησης. Ο Πίνακας δημοσιεύεται δια αναρτήσεως στην έδρα της εταιρείας και
κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους. Κατά του πίνακα επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεως.
Από τον πίνακα αυτόν προκύπτει και ο προτεινόμενος από την αρμόδια Επιτροπή ανάδοχος
του διαγωνισμού.
11. Ο πίνακας, μαζί με τις τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις, διαβιβάζεται στο όργανο της
εταιρείας που είναι αρμόδιο για τη λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος
Κανονισμού, προς κρίση. Το αρμόδιο όργανο αποφαίνεται επί των ενστάσεων κατά την
απόλυτη κρίση του, αποφασίζει για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανακηρύσσει τον
ανάδοχο της δημοπρατούμενης σύμβασης.
12. Το αρμόδιο όργανο για την επιλογή αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος
Κανονισμού μπορεί να μην αναθέσει τη σύμβαση στον προτεινόμενο από την Επιτροπή, αλλά
να προχωρήσει στην κρίση των επόμενων υποψηφίων κατά σειρά, εφόσον μετά πλήρη
αιτιολόγηση ο προτεινόμενος δεν ικανοποιεί τα κριτήρια ανάθεσης, για λόγους που
ανάγονται στα τεχνικά ή οικονομικά στοιχεία της προφοράς του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ` ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 25
Κριτήρια ανάθεσης
1. Τα κριτήρια, με βάση τα οποία η εταιρεία αναθέτει την δημοπρατούμενη σύμβαση, μπορεί
να είναι κατά περίπτωση: α) η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ή β)
αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. Το κριτήριο ανάθεσης αναφέρεται στην προκήρυξη.
2. Για την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας προσφοράς, η εταιρεία μπορεί να σταθμίσει
κριτήρια που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης (κριτήρια
αξιολόγησης)και αφορούν την τεχνική προσφορά του διαγωνιζομένου. Τα κριτήρια
αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς, τα οποία δημοσιοποιούνται με την προκήρυξη,
συνοδευόμενα από την βαρύτητα που έχουν στην αξιολόγηση, μπορεί να είναι ιδίως: η τιμή,
η προτεινόμενη μεθοδολογία, η προτεινόμενη ομάδα έργου, τα παραδοτέα, η προθεσμία
εκτέλεσης ή παράδοσης κλπ.
Άρθρο 26
Αιτιολόγηση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών
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Σε περίπτωση που η εταιρεία δια των αρμοδίων οργάνων της θεωρήσει ότι η προσφορά ενός
διαγωνιζόμενου είναι υπερβολικά χαμηλή σε σχέση με το αντικείμενο της δημοπρατούμενης
σύμβασης, καλεί, πριν απορρίψει την προσφορά, τον διαγωνιζόμενο να αιτιολογήσει
εγγράφως την σύνθεση της προσφοράς του και εξακριβώνει αυτή την σύνθεση, λαμβάνοντας
υπόψη τις δοθείσες διευκρινίσεις (επαλήθευση προσφορών), σύμφωνα και με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 57 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και 55 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
Άρθρο 27
Ενστάσεις
1. Για κάθε πράξη ή παράλειψη της εταιρείας αναφορικά με διενεργούμενο διαγωνισμό είναι
δυνατόν να ασκηθεί ένσταση από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Όλες οι ενστάσεις
απευθύνονται στην εταιρεία, υποβάλλονται στην έδρα της και παραλαμβάνονται από την
αρμόδια επιτροπή. Επί αυτών αποφαίνονται τα αρμόδια όργανα της εταιρείας, σύμφωνα με
το άρθρο 3 παρ. 2 του παρόντος Κανονισμού, μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής.
2. Ένσταση κατά της Προκήρυξης ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών
από την τελευταία δημοσίευση της. Ένσταση κατά της αναλυτικής διακήρυξης και των τευχών
δημοπράτησης εν γένει ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την
λήξη της προθεσμίας παραλαβής τους. Ένσταση κατά της διαδικασίας και των πράξεων
διενέργειας του διαγωνισμού ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από
την δημοσίευση ή κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης ή την τέλεση της διαδικαστικής
ενέργειας. Ένσταση κατά της απόφασης κατακύρωσης ή ανάθεσης της δημοπρατούμενης
σύμβασης ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την δημοσίευση
του αποτελέσματος του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του παρόντος
Κανονισμού.
3. Ειδικά για τον συνοπτικό διαγωνισμό, το σύνολο των ανωτέρω προθεσμιών για την άσκηση
ένστασης ορίζεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες.
4. Ενστάσεις στρεφόμενες κατά της συμμετοχής, της αξιολόγησης προσφοράς υποψηφίου ή
της κατακύρωσης της προμήθειας σε αυτόν, κοινοποιούνται επί ποινή απαραδέκτου εντός
δύο (2) εργασίμων ημερών από την άσκηση τους από τον ενιστάμενο προς αυτόν κατά του
οποίου
στρέφονται με δικαστικό επιμελητή. Αποδεικτικό επίδοσης της ένστασης
κοινοποιείται από τον ενιστάμενο προς την εταιρεία.
5. Η απόφαση της εταιρείας επί της ένστασης λαμβάνεται εντός δέκα (10) ημερών από την
κατάθεση της. Σε περίπτωση που η ένσταση στρέφεται κατά τρίτου υποψηφίου σύμφωνα με
την παραπάνω παράγραφο, η προθεσμία για την απόφαση επί της ένστασης είναι δέκα (10)
ημέρες από την παραλαβή του αποδεικτού επίδοσης προς τον τρίτο υποψήφιο. 6. Για τις
συμβάσεις, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, εφαρμόζεται
παράλληλα ο ν. 2854/2000, ενώ για τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εφαρμόζεται παράλληλα ο ν. 2522/1997, όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 28
Κατακύρωση Διαγωνισμού
1. Κάθε διαγωνισμός της εταιρείας κατακυρώνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της
μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων.

1199

2. Η εταιρεία μπορεί, κατά την ελεύθερη κρίση της και αζημίως γι` αυτήν, να ματαιώσει
ορισμένο διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ενδεικτικά για:
(α) παράτυπη
διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, (β)
εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό για την
εταιρεία, (γ) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι
έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, (δ) εάν
υπήρξε αλλαγή των αναγκών της εταιρείας σε σχέση με την υπό ανάθεση σύμβαση. Στις
περιπτώσεις αυτές η εταιρεία μπορεί να προχωρήσει σε νέα διαδικασία ανάθεσης με τους
ίδιους ή τροποποιημένους όρους ή να προχωρήσει στην ανάθεση κατά οποιονδήποτε άλλο
τρόπο που προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό.
3. Οι αποφάσεις της εταιρείας αναφορικά με διενεργούμενο διαγωνισμό δημοσιεύονται με
ανάρτηση της στην έδρα της εταιρείας, κοινοποιούνται δε στους συμμετέχοντες ή/και στον
ανάδοχο με επιστολή, τηλεομοιοτυπία ή άλλο πρόσφορο μέσο.
Άρθρο 29
Σύναψη σύμβασης
1. Με εξαίρεση τις συμβάσεις που η αξία τους είναι μέχρι του ποσού των ευρώ δέκα
χιλιάδων, (€ 10.000), η εταιρεία καταρτίζει έγγραφη σύμβαση με τον ανάδοχο, σύμφωνα τους
όρους της προκήρυξης και την προσφορά του αναδόχου. Τα τεύχη δημοπράτησης και όλα τα
τυχόν συνοδευτικά έγγραφα που περιγράφονται στην προκήρυξη αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της οικείας σύμβασης. Η Σύμβαση δεν μπορεί να περιλαμβάνει όρους αντίθετους από
το περιεχόμενο των τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού.
2. Στη σύμβαση ανάθεσης της υπηρεσίας ή μελέτης περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα κάτωθι
απαραίτητα στοιχεία: - τα πρόσωπα των συμβαλλομένων και οι εκπρόσωποι τους, - η
περιγραφή του συμβατικού αντικειμένου, - οι τυχόν επιμέρους φάσεις ή τμήματα της
υπηρεσίας ή μελέτης, - η αμοιβή και ο τρόπος καταβολής της, - ο τρόπος απόσβεσης της
τυχόν καταβληθείσας προκαταβολής, - ο τόπος και οι διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής
της υπηρεσίας ή μελέτης, - η προθεσμία ή η διάρκεια υλοποίησης του συνόλου της
υπηρεσίας ή μελέτης, καθώς και των επιμέρους φάσεων της, - τα παραδοτέα και το
χρονοδιάγραμμα υποβολής τους, - οι εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση της σύμβασης και οι
ποινικές ρήτρες για την τυχόν υπαίτια υπέρβαση των προθεσμιών εκτέλεσης της υπηρεσίας
ή μελέτης, - οι λοιπές υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, - ο τρόπος παρακολούθησης της
εκτέλεσης της υπηρεσίας ή μελέτης, - το εφαρμοστέο δίκαιο, - η μεθοδολογία τυχόν
τροποποίησης της σύμβασης, λύσης της σύμβασης και επίλυσης διαφορών.
3. Η απόφαση της εταιρείας για την ανάθεση της σύμβασης κοινοποιείται εγγράφως στον
ανάδοχο. Ο ανάδοχος καλείται να προσέλθει για την υπογραφή της σε καθορισμένη από την
αναλυτική προκήρυξη προθεσμία. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά
(7) ημερών, ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της
προηγούμενης ειδοποίησης. Δύναται πάντως να παρατείνεται με απόφαση της εταιρείας. Στις
περιπτώσεις των συμβάσεων που έγινε χρήση της δυνατότητας συμμετοχής με υπεύθυνη
δήλωση για την προσωπική κατάσταση του υποψηφίου σύμφωνα με το άρθρο 14, ο
ανάδοχος προσκαλείται για την υπογραφή σύμβασης εντός τουλάχιστον δεκαπέντε (15)
ημερών.
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4. Στις συμβάσεις υπηρεσιών ή μελετών πρέπει να περιλαμβάνεται ο όρος ότι τα παραδοτέα
βάσει της συναφθείσας σύμβασης αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας η οποία από την
παραλαβή τους και την ολοσχερή καταβολή του συμβατικού τιμήματος στον ανάδοχο
δύναται να τα επεκτείνει, τροποποιεί, διαθέτει ή άλλως πως εκμεταλλεύεται στα πλαίσια
εκπλήρωσης του σκοπού της χωρίς προηγούμενη άδεια του αναδόχου, καθώς και τρίτων που
εμπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής ή εκτέλεσης τους.
Άρθρο 30
Επέκταση - Συμπλήρωση - Τροποποίηση σύμβασης
1. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης δημιουργηθεί η ανάγκη
επέκτασης, συμπλήρωσης ή τροποποίησης της, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην
πραγματοποίηση του συμπληρωματικού αντικειμένου που τυχόν του ανατίθεται, έναντι
ανάλογης αμοιβής. Ο ανάδοχος καλείται να υπογράψει την συμπληρωματική σύμβαση εντός
προθεσμίας που καθορίζεται με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.
2. Η
προϋπολογιζόμενη συνολική αξία των συμβάσεων που ανατίθενται για συμπληρωματικές
υπηρεσίες δεν μπορεί να υπερβαίνει σε αξία το πενήντα τοις εκατό (50%) της αρχικής
σύμβασης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Άρθρο 31
Παρακολούθηση Εκτέλεσης
1. Η εταιρεία μπορεί να ορίζει ένα ή περισσότερα πρόσωπα για την παρακολούθηση της
εκτέλεσης ορισμένης σύμβασης (επιβλέπων). Ανάλογα με την φύση της σύμβασης είναι
δυνατόν να ορίζεται ως επιβλέπων και εξειδικευμένος εξωτερικός ειδικός σύμβουλος ή
ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων.
2. Ο επιβλέπων παρακολουθεί και ελέγχει την εκτέλεση της οικείας σύμβασης κατά τα τυχόν
επιμέρους στάδια, φάσεις ή τμήματα της, ιδίως δε προσκαλεί τον ανάδοχο να παρουσιάσει
την πρόοδο υλοποίησης της σύμβασης, του ζητεί εξηγήσεις και διευκρινίσεις, μεταφέρει τις
οδηγίες και κατευθύνσεις της εταιρείας κλπ. 3. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να λαμβάνει
υπόψη τις παρατηρήσεις του επιβλέποντος και να συμμορφώνεται μέσα σε εύλογη ή
ταχθείσα από τον επιβλέποντα προθεσμία.
Άρθρο 32
Υποχρεώσεις Αναδόχου
1. Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης με την εταιρεία τεκμαίρεται ότι έχει λάβει
πλήρη γνώση του συνόλου των συνθηκών εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης και των
τευχών δημοπράτησης, καθώς και των κινδύνων. Αναλαμβάνει δε την εκτέλεση της
σύμβασης, θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές. Τυχόν παράλειψη ενημέρωσης
του δεν τον απαλλάσσει των συμβατικών υποχρεώσεων και ευθυνών του.
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2. Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της εταιρείας για την προσήκουσα και άρτια εκτέλεση της
υπηρεσίας ή μελέτης, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, καθώς και
κατά τις διατάξεις της σύμβασης.
3. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη του τις παρατηρήσεις του Επιβλέποντος
επί των παραδοτέων της υπηρεσίας ή μελέτης. Κάθε ελάττωμα ή παράλειψη που
γνωστοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο πρέπει να επανορθώνεται από αυτόν μέσα σε
εύλογη προθεσμία που καθορίζεται από τη σύμβαση ή τάσσεται κατά περίπτωση από τον
επιβλέποντα. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να επανορθώνει τα ελαττώματα ή τις
παραλείψεις των παραδοτέων της υπηρεσίας ή μελέτης τόσο κατά τη διάρκεια της
σύμβασης, όσο και μετά την ολοκλήρωση και μέχρι την οριστική παραλαβή από την εταιρεία.
Τυχόν ένσταση του αναδόχου κατά της έγγραφης γνωστοποίησης δεν τον απαλλάσσει από
την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις δοθείσες εντολές.
4. Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να επανορθώσει τα διαπιστωθέντα ελαττώματα ή τις
διαπιστωθείσες ελλείψεις των παραδοτέων ή εάν παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προς την
επανόρθωση προθεσμία, η επανόρθωση μπορεί να γίνει με ευθύνη της εταιρείας, οι δε
σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον ανάδοχο, ή αφαιρούνται αυτοδίκαια από το συμβατικό
αντάλλαγμα, με την επιφύλαξη του δικαιώματος περί κηρύξεως του αναδόχου έκπτωτου.
5. Με τα τεύχη δημοπράτησης της υπηρεσίας ή μελέτης μπορεί να ορίζονται και άλλες
υποχρεώσεις του Αναδόχου. 6. Ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της ευθύνης του μόνο για λόγους
ανωτέρας βίας. Υποχρεούται όμως να γνωστοποιήσει χωρίς καθυστέρηση στην εταιρεία τα
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία και να προσκομίσει στην εταιρεία τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Άρθρο 33
Παραλαβή της Υπηρεσίας ή Μελέτης
Η παραλαβή της υπηρεσίας ή μελέτης γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής που συστήνεται
σύμφωνα με τους όρους των τευχών δημοπράτησης ή από τον Επιβλέποντα. Στη σύμβαση
προσδιορίζεται το αρμόδιο όργανο για την παραβολή της υπηρεσίας ή μελέτης.
Άρθρο 34
Προθεσμίες - Ποινικές ρήτρες
1. Σε κάθε σύμβαση ανάθεσης υπηρεσίας ή μελέτης ορίζεται η συνολική προθεσμία για την
ολοκλήρωση της. Είναι δυνατόν να ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες για την υποβολή από
τον ανάδοχο συγκεκριμένων παραδοτέων ανά στάδιο, φάση ή τμήμα της υπηρεσίας ή της
μελέτης. Όλες οι προθεσμίες παράδοσης αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός
εάν ορίζεται διαφορετικά από τη σύμβαση.
2. Παράταση των συμβατικών προθεσμιών για την παράδοση του συνόλου ή τμήματος της
ανατεθείσης υπηρεσίας ή μελέτης είναι δυνατόν να δοθεί με απόφαση του αρμοδίου
οργάνου της εταιρείας, κατά την κρίση του, με γνώμονα το συμφέρον της εταιρείας, μετά
από σχετικό έγγραφο αίτημα του Αναδόχου, στο οποίο επικαλείται και στοιχειοθετεί ο
Ανάδοχος σοβαρούς λόγους καθυστέρησης που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του, εφόσον
το αίτημα αυτό υποβάλλεται πριν από τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας. Με τη λήξη του
συμβατικού χρόνου παράδοσης, η υπηρεσία ή μελέτη είναι δυνατόν να μην παραλαμβάνεται
από την εταιρεία, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα παράταση.
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3. Η εταιρεία είναι δυνατόν να επιβάλει στον ανάδοχο ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα
υπέρβασης, με υπαιτιότητα του, τμηματικής ή της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της
υπηρεσίας ή της μελέτης. Το ύψος των ποινικών ρητρών, ο τρόπος επιβολής τους και οι
λοιπές συνέπειες από τη μη έγκαιρη ή μη προσήκουσα παράδοση της υπηρεσίας ή μελέτης,
καθορίζεται από τα τεύχη δημοπράτησης και τη σύμβαση ανάθεσης.
4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν αίρει το δικαίωμα της εταιρείας για την κήρυξη του
αναδόχου ως έκπτωτου.
Άρθρο 35
Έκπτωση Αναδόχου
1. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκπληρώσει εγκαίρως ή δεν εκπληρώνει προσηκόντως
τις συμβατικές του υποχρεώσεις μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. της
εταιρείας.
2. Της έκπτωσης προηγείται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα η κοινοποίηση ειδικής
ανακοίνωσης στον ανάδοχο από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, στην οποία
περιγράφεται η γενόμενη παράβαση των όρων της σύμβασης και ορίζεται η προθεσμία για
την ικανοποίηση των αξιώσεων αυτών. Η προθεσμία πρέπει να είναι ανάλογη με τα
αξιούμενα από την εταιρεία. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, η εταιρεία
μπορεί να προχωρήσει στην κήρυξη έκπτωτου του αναδόχου. 3. Η διαδικασία κήρυξης του
Αναδόχου έκπτωτου και οι συνέπειες της καθορίζονται από τα τεύχη δημοπράτησης και τη
σύμβαση ανάθεσης.
Άρθρο 36 Αναστολή της Σύμβασης
1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εκτέλεση
μέρους ή του συνόλου της σύμβασης, με έγγραφη γνωστοποίηση στον ανάδοχο. Στη
γνωστοποίηση αυτή θα προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η
ημερομηνία έναρξης της, καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της.
2. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των
συμβατικών του υποχρεώσεων, η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί, οφείλει, ωστόσο,
να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για περιορισμό τυχόν δαπανών, είτε αυτού, είτε της
εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η`
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 37
Εφαρμοστέο Δίκαιο
1. Ο παρών Κανονισμός έχει συνταχθεί με βάση τις διατάξεις των κοινοτικών οδηγιών
2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ αλλά και τις γενικότερες αρχές του κοινοτικού δικαίου περί μη
διακριτικής μεταχείρισης, μη νόθευσης του ελεύθερου ανταγωνισμού, διαφάνειας και
παροχής ίσων ευκαιριών σε όλους τους διαγωνιζόμενους.
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2. Σε περίπτωση που ένα ζήτημα δεν ρυθμίζεται ειδικά από τον παρόντα Κανονισμό ή την
προκήρυξη και τα εν γένει τεύχη δημοπράτησης, εφαρμόζονται αναλογικά και, εφόσον
προσιδιάζουν και δεν είναι αντίθετες προς το περιεχόμενο των συμβατικών τευχών, οι
συναφείς διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας περί ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης
δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών ή μελετών και επικουρικά οι διατάξεις του Αστικού
Κώδικα. 3. Για τον υπολογισμό των προθεσμιών που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό
εφαρμόζεται ο Κανονισμός 1182/1971 του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 124 της 8.6.1971).
Άρθρο 38
Επίλυση διαφορών
1. Για κάθε διαφωνία ή διαφορά σχετική με το περιεχόμενο της σύμβασης, η εταιρεία και ο
Ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για εξώδικη λύση της.
2. Όλες οι έννομες σχέσεις και οι διαφορές που προκύπτουν από την κατάρτιση, εκτέλεση και
ερμηνεία σύμβασης μεταξύ εταιρείας και αναδόχου, καθώς και από κάθε άλλη πράξη ή
παράλειψη οργάνου της εταιρείας ή συμβαλλόμενου με την εταιρεία και πάντοτε σε σχέση
με συγκεκριμένη σύμβαση ανάθεσης υπηρεσίας ή μελέτης, διέπονται από το ελληνικό
ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο, αποκλειστικά δε αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς
είναι τα καθ` ύλην αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας, εκτός εάν ρητά έχει ορισθεί ή
συμφωνηθεί διαφορετικά στα οικεία τεύχη δημοπράτησης ή την τυχόν καταρτισθείσα
σύμβαση.
3. Οι ως άνω διαφορές μπορούν να επιλύονται και με διαιτησία, εφόσον αυτό προβλέπεται
στα τεύχη δημοπράτησης και στην αντίστοιχη σύμβαση ανάθεσης.
Άρθρο 39
Έγκριση - Τροποποίηση - Ισχύς του Κανονισμού
1. Τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις του Κανονισμού εγκρίνονται και ισχύουν σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Μετά από κάθε τροποποίηση του, ο Κανονισμός
κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο με ευθύνη της εταιρείας.
2. Εφόσον ο Κανονισμός τροποποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου,
δεσμεύει τους τρίτους αυτοδίκαια από την ημέρα της δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 40
Όργανα της Εταιρείας
1. Οπου στον παρόντα Κανονισμό γίνεται αναφορά σε απόφαση, πράξη ή παράλειψη της
εταιρείας εννοείται ότι πρόκειται για απόφαση, πράξη ή παράλειψη του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας, εκτός αν ρητά η σχετική αρμοδιότητα έχει μεταβιβαστεί στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής ή άλλο πρόσωπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του
παρόντος Κανονισμού, τις οικείες διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας και τις σχετικές
αποφάσεις των εταιρικών της οργάνων.
2. Συγκεκριμένα καθήκοντα διοίκησης και
διαχείρισης που σχετίζονται με τον παρόντα Κανονισμό μπορεί με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου να ανατίθενται σε μέλη του Δ.Σ. ή σε στελέχη της εταιρείας. Από και δια της ως
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άνω ανάθεσης αρμόδια καθίστανται τα πρόσωπα αυτά. 3. Απόφαση που λήφθηκε ή πράξη
που διενεργήθηκε από αναρμόδιο όργανο της εταιρείας στο πλαίσιο διαδικασίας ανάθεσης
ή εκτέλεσης σύμβασης υπηρεσιών ή μελετών, δεν πάσχει ακυρότητα, εφόσον εγκριθεί από
το αρμόδιο όργανο της εταιρείας, κατ` ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 239 του Αστικού
Κώδικα.
Άρθρο 41
Εμπιστευτικότητα
1. Η εταιρεία δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται
στην διάθεση της από προσφέροντες, ιδίως εάν αφορούν τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και
τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη
"Εμπιστευτικό Έγγραφο". Παράβαση της αρχής εμπιστευτικότητας προκύπτει μόνο από
έγγραφο που έχει εκδώσει όργανο της εταιρείας.
2. Η εμπιστευτικότητα αίρεται πάντοτε κατόπιν συμφωνίας. Αίρεται δε αυτοδικαίως σε
περίπτωση εκκρεμούς ένστασης, δίκης ή διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και
αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους νομικούς τους παραστάτες καθώς και τους
δικαστές/διαιτητές. Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την εταιρεία προς
τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 42
Παροχή Πληροφοριών - Αλληλογραφία - Γλώσσα
1. Η εταιρεία δίνει στους διαγωνιζόμενους κάθε απαραίτητη πληροφορία ή διευκρίνιση για
τη διεξαγωγή διαγωνισμού, μετά από σχετική αίτηση τους, κοινοποιώντας την το ταχύτερο
και στους λοιπούς διαγωνιζόμενους, εκτός αν άλλως προβλέπεται στην προκήρυξη.
2. Κάθε παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, υποβολή ένστασης, αίτησης
κλπ. από και προς την εταιρεία διατυπώνεται εγγράφως στην ελληνική γλώσσα, που
υπερισχύει του ξενόγλωσσου κειμένου. Άλλως, τα σχετικά έγγραφα συνοδεύονται από
επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
Άρθρο Δεύτερο
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Υπηρεσίες ή Μελέτες, για τις οποίες έχει δημοσιευθεί προκήρυξη ή έχει
υπογραφεί σύμβαση ή παραγγελία πριν την θέση σε ισχύ της παρούσας, εξακολουθούν να
διέπονται από τους όρους που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης ή την υπογραφή
της σύμβασης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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(13)
της
απόφασης
του
Υπουργού
Μεταφορών
και
Επικοινωνιών
Φ32/οικ/20892/1600/2007 (Β 621) «Κανονισμός σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων
της εταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.»,η οποία είχε ως εξής:
Άρθρο Πρώτο
Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Εργων της εταιρείας "ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Α.Ε.", ο οποίος έχει ως εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Αντικείμενο του Κανονισμού
Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού αποτελεί ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων
σύμφωνα με τους οποίους ανατίθενται, συνάπτονται και εκτελούνται οι συμβάσεις έργων που
αναθέτει η εταιρεία με την επωνυμία "ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο
"ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε." (στο εξής εταιρεία) για τους σκοπούς και την λειτουργία της.
Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής
1. Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις έργων που συνάπτονται από την
εταιρεία στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της.
2. Ο Κανονισμός αυτός εκδίδεται κατ` εξαίρεση κάθε κείμενης διάταξης της εσωτερικής
νομοθεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. στ` της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.δ.
674/1970 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 8 και 11α του ν. 2229/1994, όπως
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 2576/1998 και διέπεται από τις
διατάξεις αυτές και τις διατάξεις των κοινοτικών οδηγιών 2004/17/ΕΚ "περί συντονισμού των
διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και
των ταχυδρομικών υπηρεσιών" (ΕΕ L 134) και 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών
σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" (ΕΕ L 134) για τις
δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, καθώς και
από τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας με τις οποίες θα ενσωματωθούν οι ανωτέρω
οδηγίες.
3. Ως συμβάσεις έργων νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο είτε την εκτέλεση,
είτε συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση εργασιών που αφορούν μία από τις δραστηριότητες
που αναφέρονται στα Παραρτήματα XII ή Ι των οδηγιών 2004/17/ΕΚ ή 2004/18ΕΚ αντίστοιχα,
είτε ακόμη και την πραγματοποίηση, με οποιοδήποτε μέσο, ενός έργου το οποίο
ανταποκρίνεται στις επακριβώς οριζόμενες από την εταιρεία ανάγκες. Ως έργο νοείται το
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αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών πολιτικού μηχανικού που
προορίζεται να πληροί αυτό καθαυτό μία οικονομική ή τεχνική λειτουργία.. Όταν η υπό
σύναψη σύμβαση έργου έχει ταυτόχρονα ως αντικείμενο και την διενέργεια προμήθειας ή την
παροχή υπηρεσίας ή εκπόνηση μελέτης, εφαρμόζεται ο παρών Κανονισμός Έργων, εφόσον η
προϋπολογιζόμενη αξία του έργου υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη αξία της προμήθειας ή
της υπηρεσίας ή μελέτης που περιλαμβάνονται στη σύμβαση.
4. Πριν από την επιλογή της ακολουθητέας διαδικασίας, τα αρμόδια όργανα της εταιρείας
διαπιστώνουν κατά πόσον η συγκεκριμένη σύμβαση αφορά δραστηριότητες που ρυθμίζονται
από την οδηγία 2004/17/ΕΚ ή την οδηγία 2004/18/ΕΚ.
5. Όταν η υπό σύναψη σύμβαση αφορά διάφορες δραστηριότητες, από τις οποίες άλλες
υπόκεινται στην οδηγία 2004/17/ΕΚ και άλλες όχι, εφαρμόζονται οι κανόνες που ισχύουν για
τη δραστηριότητα για την οποία προορίζονται κυρίως. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, για την
επιλογή της ακολουθητέας διαδικασίας (οδηγία 2004/17/ΕΚ ή 2004/18/ΕΚ) χρησιμοποιούνται
τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στο άρθρο 9 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ.
6. Για τους σκοπούς του παρόντος, στο ύψος του ποσού των αναφερομένων προϋπολογισμών
δεν λαμβάνεται υπόψη ο ΦΠΑ.

Άρθρο 3
Συμβάσεις με συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου, επιτρέπεται, ανεξαρτήτως ύψους
προϋπολογισμού, η απευθείας ανάθεση συμβάσεων έργων από την εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς
τις συνδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις υπό την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920,
καθώς και προς επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες στις οποίες η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ασκεί άμεσα ή έμμεσα
καθοριστική επιρροή λόγω της κυριότητας ή χρηματοδοτικής της επιρροής.
Άρθρο 4
Αρμόδια Όργανα
1. Οι αποφάσεις που αφορούν την δημοπράτηση και ανάθεση έργου, ιδίως η έγκριση της
σκοπιμότητας δημοπράτησης, η επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης, η έγκριση των τευχών του
διαγωνισμού, η σύσταση επιτροπών, η κρίση επί ενστάσεων, η τελική ανάθεση της
δημοπρατούμενης σύμβασης κλπ., λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, μπορεί να μεταβιβάζεται μέρος
των ανωτέρω αρμοδιοτήτων σχετικά με συγκεκριμένη σύμβαση έργου ή με κατηγορία ύψους
προϋπολογισμού δαπάνης έργου σε ένα ή περισσότερα μέλη του Δ.Σ. ή σε στελέχη της
εταιρείας.
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3. Με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου ορίζεται το ύψος προϋπολογισμού, για το οποίο
οι ανωτέρω υπό 1 αρμοδιότητες ασκούνται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ατομικά. Ο
Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί με απόφαση του να μεταβιβάσει συγκεκριμένη σχετική με τα
ανωτέρω αρμοδιότητα του σε ή ένα ή περισσότερα στελέχη της εταιρείας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Άρθρο 5
Επιλογή διαδικασίας δημοπράτησης
1. Για τη δημοπράτηση συμβάσεων, των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία είναι ίση ή ανώτερη
του ορίου που τίθεται από τις διατάξεις του άρθρου 16 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ ή του άρθρου
7 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής κάποιας από τις
ανωτέρω οδηγίες, επιλέγεται κατά περίπτωση μία από παρακάτω τις διαδικασίες ανάθεσης:
α) είτε η ανοικτή διαδικασία,
β) είτε η κλειστή διαδικασία, γ) είτε η διαδικασία της
διαπραγμάτευσης (με ή χωρίς προγενέστερη προκήρυξη διαγωνισμού), δ) είτε η διαδικασία
του ανταγωνιστικού διαλόγου.
2. Ειδικά σε περίπτωση ιδιαίτερα πολύπλοκων συμβάσεων, που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, η εταιρεία μπορεί να προσφύγει στην διαδικασία του
ανταγωνιστικού διαλόγου σύμφωνα με το άρθρο 29 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εφόσον με
απόφαση του Δ.Σ. κρίνει ότι η χρησιμοποίηση της ανοικτής ή της κλειστής διαδικασίας δεν
επιτρέπει την ανάθεση της σύμβασης.
3. Για τη δημοπράτηση συμβάσεων, των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία είναι κατώτερη του
ορίου που τίθεται από τις οδηγίες 2004/17/ΕΚ ή 2004/18ΕΚ, καθώς και για την δημοπράτηση
συμβάσεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω οδηγιών, επιλέγεται κατά
περίπτωση μία από τις κάτωθι αναφερόμενες διαδικασίες ανάθεσης:
α) Συνοπτικός
διαγωνισμός, β) Πρόχειρος διαγωνισμός γ) Απευθείας ανάθεση.
4. Σε κάθε περίπτωση δημοπράτησης σύμβασης έργων η εταιρεία κάνει δεκτή χωρίς διακρίσεις
και με τους ίδιους όρους που εφαρμόζονται για τους Έλληνες υποψήφιους την συμμετοχή
όλων των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και χωρών που έχουν υπογράψει
συμφωνίες σύνδεσης ή άλλες διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε., υπό την
προϋπόθεση ότι η δημοπρατούμενη σύμβαση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής ανάλογων
συμφωνιών και υπό τον όρο ότι οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που
τίθενται κατά περίπτωση από την εταιρεία.

Άρθρο 6
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Ανοικτή, κλειστή, με διαπραγμάτευση διαδικασία
1. Ανοικτή Διαδικασία: είναι η διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος
οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά.
2. Κλειστή Διαδικασία: είναι η διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας κάθε οικονομικός φορέας
μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει εκδηλώνοντας ενδιαφέρον και μόνο οι υποψήφιοι που
καλούνται από την εταιρεία μπορούν να υποβάλουν προσφορά.
3. Διαδικασία με διαπραγμάτευση: είναι η διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας η εταιρεία
διαβουλεύεται με τους οικονομικούς φορείς της επιλογής της και διαπραγματεύεται τους
όρους της σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς.
4. Ανταγωνιστικός διάλογος: είναι η διαδικασία που μπορεί να ακολουθηθεί για ιδιαίτερα
πολύπλοκες συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, στο
πλαίσιο της οποίας κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει εκδηλώνοντας
ενδιαφέρον και η εταιρεία διεξάγει διάλογο με τους υποψηφίους που έχουν γίνει δεκτοί στη
διαδικασία αυτή, εφόσον πληρούν τα εκάστοτε κριτήρια ποιοτικής επιλογής προκειμένου να
βρεθούν μία ή περισσότερες λύσεις που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της,
βάσει της οποίας ή των οποίων οι υποψήφιοι που επελέγησαν καλούνται να υποβάλουν
προσφορά.
Άρθρο 7
Συνοπτικός Διαγωνισμός
1. Ο συνοπτικός διαγωνισμός αποτελεί διαδικασία υποβολής προσφορών αφενός για
συμβάσεις περιορισμένης αξίας, ο προϋπολογισμός των οποίων είναι κατώτερος του ενός
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €) και αφετέρου για συμβάσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής των οδηγιών.
2. Για την δημοπράτηση των συμβάσεων της προηγουμένης παραγράφου δημοσιεύεται
προκήρυξη, στα πλαίσια της οποίας καλείται να υποβάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος
που πληροί τους όρους της.
3. Η ανάδειξη του Αναδόχου γίνεται μετά από αξιολόγηση της προσφοράς του σύμφωνα με την
διαδικασία και τα κριτήρια που ορίζεται στην προκήρυξη και τα συνοδευτικά της τεύχη (τεύχη
δημοπράτησης).
Άρθρο 8
Πρόχειρος διαγωνισμός
1. Πρόχειρος διαγωνισμός είναι η διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας η εταιρεία, μετά από
άτυπη έρευνα αγοράς, αναθέτει απ` ευθείας σε εργολήπτες της επιλογής της την εκτέλεση
ορισμένης σύμβασης.
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2. Ο πρόχειρος διαγωνισμός αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και μπορεί να αποφασίζεται από
την εταιρεία για κάθε σύναψη σύμβασης έργων:
α) είτε σε περίπτωση που η
προϋπολογιζόμενη αξία της σύμβασης εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας είναι ίση ή κατώτερη
των ευρώ:
- πεντακοσίων χιλιάδων (500.000 €) για τις συμβάσεις που αφορούν
δραστηριότητες που ρυθμίζονται από την οδηγία 2004/17/ΕΚ ή
- διακοσίων χιλιάδων
(200.000 €) για τις συμβάσεις που αφορούν δραστηριότητες που ρυθμίζονται από την οδηγία
2004/18/ΕΚ. β) είτε σε περίπτωση που συντρέχουν οι περιστάσεις των άρθρων 40 παρ. 3 της
οδηγίας 2004/17/ΕΚ ή 30 της οδηγίας 2004/18ΕΚ αντίστοιχα, αναλογικά εφαρμοζόμενες.
3. Η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού διενεργείται ως εξής: α) Η εταιρεία, διενεργώντας
άτυπη έρευνα αγοράς, απευθύνεται σε τρεις (3) κατ` ελάχιστο υποψηφίους της επιλογής της
που δραστηριοποιούνται σε τομείς συναφείς με το δημοπρατούμενο αντικείμενο, από τους
οποίους ζητείται η υποβολή σχετικής προσφοράς. β) Στη συνέχεια η εταιρεία δικαιούται να
συνάψει σύμβαση με οποιονδήποτε από τους ως άνω προσφέροντες, είτε βάσει της
προσφοράς του, είτε μετά από περαιτέρω διαπραγμάτευση με έναν ή περισσότερους από τους
προσφέροντες.
4. Κατ` εξαίρεση των ανωτέρω, σε περίπτωση που η προϋπολογιζόμενη αξία της σύμβασης
έργου είναι ίση ή κατώτερη των ευρώ εκατό χιλιάδων (€ 100.000), η εταιρεία μπορεί να
προσφύγει στον υποψήφιο της επιλογής της που δραστηριοποιείται σε τομείς συναφείς με το
δημοπρατούμενο αντικείμενο και να συνάψει σχετική σύμβαση μαζί του χωρίς την τήρηση των
διαδικασιών της παρ. 3. 5. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας είναι δυνατή η
υιοθέτηση της διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού ακόμη και σε περιπτώσεις που σύμφωνα
με τον κανονισμό είναι δυνατός ο πρόχειρος διαγωνισμός, εφόσον κριθεί ότι για την ανάθεση
της συγκεκριμένης σύμβασης είναι προτιμότερη η διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού.
Άρθρο 9
Συμφωνίες - πλαίσια
1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εταιρεία χρειάζεται την εκτέλεση ομοειδών έργων για τα
οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί εκ των προτέρων ο ακριβής αριθμός τους και ο χρόνος
παραγγελίας και παράδοσης, είναι δυνατή η σύναψη συμφωνίας - πλαισίου. Με τη συμφωνία
- πλαίσιο καθορίζεται ο συνολικός προϋπολογισμός των επιμέρους συμβάσεων που μπορεί να
ανατεθούν στον ανάδοχο, η χρονική της διάρκεια, η διαδικασία ανάθεσης των επιμέρους
συμβάσεων και οι γενικοί όροι εκτέλεσης των επιμέρους συμβάσεων, οι τιμές μονάδας σε
συνάρτηση με κλίμακα ποσοτήτων και ο χρόνος ανταπόκρισης του αναδόχου σε κάθε
πρόσκληση για ανάληψη εκτέλεσης συγκεκριμένων προβλεπόμενων από τη συμφωνία πλαίσιο εργασιών.
2. Για την επιλογή διαδικασίας για τη σύναψη συμφωνίας - πλαισίου, εφαρμόζεται το άρθρο 5
επί του συνολικού προϋπολογισμού της συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια κάθε συμφωνίας πλαισίου δεν μπορεί να ξεπερνάει χρονικά τα τρία έτη.
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3. Η συμφωνία - πλαίσιο μπορεί να συναφθεί με έναν έως τρεις αναδόχους, αναλόγως της
πολυπλοκότητας του αντικειμένου, του μεγέθους του προϋπολογισμού και της ανάγκης
εξασφάλισης μεγαλύτερου ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της συμφωνίας με την υποβολή
προσφορών από περισσότερους αναδόχους της συμφωνίας - πλαισίου.
4. Κατά τη διάρκεια της συμφωνίας - πλαισίου, ο ανάδοχος, ανάλογα με τις απαιτήσεις της
εταιρείας, καλείται να υποβάλει την οικονομική του προσφορά για την υλοποίηση
συγκεκριμένων έργων, εντασσόμενων στη συμφωνία - πλαίσιο. Εάν υπάρχουν περισσότεροι
ανάδοχοι, καλούνται να υποβάλουν ανταγωνιστική προσφορά για την επιλογή της
συμφερότερης από την εταιρεία. Οι ειδικότεροι όροι της εκπόνησης του έργου προβλέπονται
στη συμφωνία - πλαίσιο και υπογράφεται επιμέρους σύμβαση όπου προσδιορίζεται το ειδικό
αντικείμενο του έργου, η αμοιβή και ο χρόνος υλοποίησης.
5. Σε περιπτώσεις που το αντικείμενο της σύμβασης έργου είναι επαναλαμβανόμενο ή είναι
επαρκώς προσδιορισμένο εκ των προτέρων, είναι δυνατή η πρόβλεψη στη συμφωνία - πλαίσιο
ότι θα εκδίδεται κάθε φορά μονομερώς από την εταιρεία επιμέρους ανάθεση με
προσδιορισμένο οικονομικό αντικείμενο, χωρίς την υποβολή προσφοράς από τον ανάδοχο και
ενδεχομένως χωρίς την υπογραφή ειδικότερης σύμβασης, υπό τον όρο ότι οι όροι εκτέλεσης
και η αμοιβή είναι επαρκώς προσδιορισμένοι στη συμφωνία πλαίσιο. 6. Η προκήρυξη για τη
σύναψη συμφωνίας - πλαισίου περιλαμβάνει επιπλέον και τα εξής:
- συνολικό
προϋπολογισμό της συμφωνίας - πλαισίου, - περιγραφή του συνολικού αντικειμένου των
έργων και, εφόσον είναι δυνατό, το αντικείμενο των επί μέρους εργασιών, - συνολική χρονική
διάρκεια της συμφωνίας - πλαισίου, - διαδικασία ανάθεσης των επιμέρους εργασιών, μέγιστο αριθμό αναδόχων που θα επιλεγούν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 10
Διατυπώσεις Δημοσιότητας στην ανοικτή, κλειστή, με διαπραγμάτευση διαδικασία
1. Οι συμβάσεις έργων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 2004/17/ΕΚ ή
2004/18/αντίστοιχα, ανατίθενται σύμφωνα με την ανοικτή, την κλειστή, την με
διαπραγμάτευση διαδικασία και τον ανταγωνιστικό διάλογο, και καθορίζονται από τις σχετικές
διατάξεις των ανωτέρω οδηγιών.
2. Οι προκηρύξεις και ανακοινώσεις των ανωτέρω συμβάσεων καταρτίζονται σύμφωνα με τα
υποδείγματα που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα παραρτήματα των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και
2004/18/ΕΚ. 3. Οι συμβάσεις έργων που ο προϋπολογισμός τους είναι ανώτερος του ενός
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €) ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας για τη σύναψη και εκτέλεση δημοσίων έργων (ν. 1418/1984, ν. 3263/2005, π.δ.
6509/1985).
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Άρθρο 11
Διατυπώσεις Δημοσιότητας στον συνοπτικό διαγωνισμό
1. Σε περίπτωση διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού δημοσιεύεται Προκήρυξη, σε μία
τουλάχιστον ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας που πληροί τις προϋποθέσεις του
άρθρου 3 ν.δ. 3757/1957, όπως ισχύει, ή σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα της Αθήνας
που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 άρθ. 26 ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η προκήρυξη
δύναται να δημοσιεύεται επιπροσθέτως στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο. Τα
έξοδα δημοσίευσης στον τύπο βαρύνουν τον εκάστοτε ανάδοχο.
2. Η ως άνω προκήρυξη συντάσσεται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα υποδείγματα τευχών
δημοπράτησης που εγκρίνονται από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ.
3. Σε περίπτωση διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού η προθεσμία υποβολής των προσφορών
δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της
προκήρυξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ`
ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Άρθρο 12
Έλεγχος καταλληλότητας υποψηφίων
1. Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να αναλάβουν την εκτέλεση ορισμένης σύμβασης έργου
για λογαριασμό της εταιρείας μπορεί να υποχρεωθούν να πληρούν και να αποδείξουν
ορισμένες προϋποθέσεις επαγγελματικής επάρκειας, αξιοπιστίας, τεχνικής και
χρηματοοικονομικής ικανότητας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις ισχύουσες
κοινοτικές οδηγίες, το εθνικό δίκαιο προσαρμογής, την Προκήρυξη και τα λοιπά τεύχη
δημοπράτησης του συγκεκριμένου διαγωνισμού.
2. Οι συμβάσεις ανατίθενται βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 19, αφού
προηγουμένως η εταιρεία ελέγξει ότι πληρούνται τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής (προσωπική
κατάσταση, χρηματοοικονομική επάρκεια, τεχνική ικανότητα) που έχουν τεθεί στην προκήρυξη
ή την πρόσκληση υποβολής προσφοράς.
3. Η έκταση των πληροφοριών που ζητά η εταιρεία για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής
επάρκειας και της τεχνικής ικανότητας των υποψηφίων, καθώς και το ελάχιστο επίπεδο
ικανοτήτων που απαιτείται για μια δεδομένη σύμβαση, πρέπει να είναι συνδεδεμένα με το
ειδικό αντικείμενο της σύμβασης και να τελούν σε ανάλογη σχέση με αυτό.
Άρθρο 13
Προσωπική κατάσταση υποψηφίων
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1. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς της εταιρείας κάθε υποψήφιος εις βάρος
του οποίου υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, για έναν ή περισσότερους από τους
λόγους που απαριθμούνται στο άρθρο 45 παρ. 1 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, η οποία μπορεί να
γίνει γνωστή στην εταιρεία με οποιοδήποτε τρόπο. Στις περιπτώσεις νομικών προσώπων, ο
λόγος αποκλεισμού αναφέρεται στα πρόσωπα που εκπροσωπούν ή δεσμεύουν το νομικό
πρόσωπο.
2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε συγκεκριμένο διαγωνισμό της εταιρείας κάθε υποψήφιος
σε βάρος του οποίου συντρέχει κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 45 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
3. Με την προκήρυξη ορίζονται τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν οι υποψήφιοι για την
απόδειξη ότι δεν συντρέχουν σε βάρος τους οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού.
4. Η εταιρεία μπορεί να προβλέψει στην προκήρυξη ότι υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν.
1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ή ισοδύναμο έγγραφο για τους
αλλοδαπούς υποψηφίους, στην οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν σε βάρος του υποψηφίου
οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται στην προσωπική κατάσταση του υποψηφίου. Στην
περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος που προκύπτει από το διαγωνισμό προσκομίζει προ της
υπογραφής της σύμβασης απόσπασμα ποινικού μητρώου και πιστοποιητικά εκδιδόμενα από
αρμόδια αρχή που αποδεικνύουν ότι κατά την υπογραφή της σύμβασης δεν συντρέχουν οι
παραπάνω λόγοι αποκλεισμού. Στην περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή
πιστοποιητικό, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 45
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του
ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.
Άρθρο 14
Άδεια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας
Για τη συμμετοχή σε συγκεκριμένο διαγωνισμό, η εταιρεία μπορεί να απαιτήσει από κάθε
υποψήφιο να αποδείξει την εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να
προσκομίζει
ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, όπως προσδιορίζονται στο
Παράρτημα IX Α της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
Άρθρο 15
Χρηματοοικονομική επάρκεια
1. Για τη συμμετοχή σε συγκεκριμένο διαγωνισμό, η εταιρεία μπορεί να απαιτήσει την
απόδειξη της χρηματοοικονομικής επάρκειας των διαγωνιζομένων, ανάλογα με το οικονομικό
αντικείμενο του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, με την προκήρυξη του διαγωνισμού
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καθορίζεται πόσα και ποια από τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 47 της οδηγίας
2004/18/ΕΚ πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι για την απόδειξη των δυνατοτήτων τους.
2. Είναι δυνατόν συμμετέχων σε διαγωνιστική διαδικασία της εταιρείας, να στηρίζεται στις
οικονομικές δυνατότητες τρίτων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με
αυτές (δάνεια, χρηματοοικονομική επάρκεια). Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει
στην εταιρεία ότι θα έχει στη διάθεση του τους αναγκαίους πόρους, παραδείγματος χάριν, με
την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών. Στην προκήρυξη αναφέρεται ο
τρόπος απόδειξης της επάρκειας του δανείζοντος φορέα και τα έγγραφα, με τα οποία
αποδεικνύεται η δέσμευση του έναντι της εταιρείας.
3. Κατά την κρίση για την
χρηματοοικονομική επάρκεια των υποψηφίων ελέγχεται μόνο η συνδρομή ή μη των κριτηρίων
που έχουν τεθεί στην προκήρυξη, χωρίς αξιολόγηση αυτών.
Άρθρο 16 Τεχνική ικανότητα
1. Στις περιπτώσεις που το αντικείμενο της εκτέλεσης έργου είναι εξειδικευμένο και απαιτεί
την ύπαρξη ειδικής εμπειρίας των υποψηφίων, η εταιρεία μπορεί να ζητήσει την απόδειξη της
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας των υποψηφίων. Στην περίπτωση αυτή, με την
προκήρυξη του διαγωνισμού καθορίζεται πόσα και ποια από τα έγγραφα που αναφέρονται
στο άρθρο 48 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι για την απόδειξη
των δυνατοτήτων τους.
2. Είναι δυνατόν συμμετέχων σε διαγωνιστική διαδικασία της εταιρείας, να στηρίζεται στις
τεχνικές δυνατότητες τρίτων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτές
(δάνεια, εμπειρία). Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην εταιρεία ότι κατά την
εκτέλεση της σύμβασης θα έχει στη διάθεση του τους αναγκαίους πόρους, παραδείγματος
χάριν, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών ότι θα θέσουν στη
διάθεση του τους αναγκαίους πόρους. Στην προκήρυξη αναφέρεται ο τρόπος απόδειξης της
επάρκειας του δανείζοντος φορέα και τα έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται η δέσμευση του
έναντι της εταιρείας.
3. Κατά την κρίση για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων ελέγχεται
μόνο η συνδρομή ή μη των κριτηρίων που έχουν τεθεί στην προκήρυξη, χωρίς αξιολόγηση
αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε`
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Άρθρο 17
Εφαρμογή διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας

- ΑΠΟΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ -
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Με την εξαίρεση όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, για την εκτέλεση των έργων, εφαρμόζονται
οι διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως κάθε φορά ισχύει και τα
εκτελεστικά της διατάγματα και αποφάσεις.
Άρθρο 18
Αποφαινόμενα όργανα
1. Αποφαινόμενα όργανα στα έργα που εκτελεί η εταιρεία κατά τις διατάξεις της νομοθεσίας
περί δημοσίων έργων είναι τα εξής: Προϊσταμένη αρχή: το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.
Τεχνικό συμβούλιο: Πενταμελές Τεχνικό Συμβούλιο, που συστήνεται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο συμμετέχουν ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός
Διευθυντής της εταιρείας, ως Πρόεδρος, ο Νομικός Σύμβουλος, δύο στελέχη της Τεχνικής
Υπηρεσίας ως μέλη και εκπρόσωπος που ορίζεται από το Τ.Ε.Ε. Διευθύνουσα Υπηρεσία: η
Τεχνική Υπηρεσία της εταιρείας.
2. Επί των αιτήσεων θεραπείας αποφαίνεται ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά
από γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Άρθρο 19
Κριτήρια ανάθεσης
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3263/2005, τα κριτήρια, με βάση τα οποία η
εταιρεία αναθέτει την δημοπρατούμενη σύμβαση, μπορεί να είναι κατά περίπτωση: α) η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ή β) αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. Το
κριτήριο ανάθεσης αναφέρεται στην προκήρυξη.
2. Για την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας προσφοράς, η εταιρεία μπορεί να σταθμίσει
κριτήρια που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης (κριτήρια
αξιολόγησης) και αφορούν την τεχνική προσφορά του διαγωνιζομένου. Τα κριτήρια
αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς δημοσιοποιούνται με την προκήρυξη συνοδευόμενα από
την βαρύτητα που έχουν στην αξιολόγηση και μπορεί να είναι ιδίως: η τιμή, η προθεσμία
εκτέλεσης, η ποιότητα, η αποδοτικότητα, τα τεχνικά πλεονεκτήματα, τα αισθητικά και
λειτουργικά χαρακτηριστικά, η τεχνική αξία κλπ.
Άρθρο 20
Αιτιολόγηση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών
Σε περίπτωση που η εταιρεία δια των αρμοδίων οργάνων της θεωρήσει ότι η προσφορά ενός
διαγωνιζόμενου είναι υπερβολικά χαμηλή σε σχέση με το αντικείμενο της δημοπρατούμενης
σύμβασης, καλεί, πριν απορρίψει την προσφορά, τον διαγωνιζόμενο να αιτιολογήσει
εγγράφως την σύνθεση της προσφοράς του και εξακριβώνει αυτή την σύνθεση, λαμβάνοντας
υπόψη τις δοθείσες διευκρινίσεις (επαλήθευση προσφορών), σύμφωνα και με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 57 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και 55 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
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Άρθρο 21 Ενστάσεις
1. Για κάθε πράξη ή παράλειψη της εταιρείας αναφορικά με διενεργούμενο διαγωνισμό είναι
δυνατόν να ασκηθεί ένσταση από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Όλες οι ενστάσεις
απευθύνονται στην εταιρεία, υποβάλλονται στην έδρα της και παραλαμβάνονται από την
αρμόδια επιτροπή. Επί αυτών αποφαίνονται τα αρμόδια όργανα της εταιρείας, σύμφωνα την
εθνική νομοθεσία, μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής.
2. Ένσταση κατά της Προκήρυξης ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών
από την τελευταία δημοσίευση της. Ένσταση κατά της αναλυτικής προκήρυξης και των τευχών
δημοπράτησης εν γένει ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την
λήξη της προθεσμίας παραλαβής τους. Ένσταση κατά της διαδικασίας και των πράξεων
διενέργειας του διαγωνισμού ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από
την δημοσίευση ή κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης ή την τέλεση της διαδικαστικής
ενέργειας. Ένσταση κατά της απόφασης κατακύρωσης ή ανάθεσης της δημοπρατούμενης
σύμβασης ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την δημοσίευση του
αποτελέσματος του διαγωνισμού.
3. Ειδικά για τον συνοπτικό διαγωνισμό, το σύνολο των ανωτέρω προθεσμιών για την άσκηση
ένστασης ορίζεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες.
4. Ενστάσεις στρεφόμενες κατά της συμμετοχής, της αξιολόγησης προσφοράς υποψηφίου ή της
κατακύρωσης του έργου σε αυτόν, κοινοποιούνται επί ποινή απαραδέκτου εντός δύο (2)
εργασίμων ημερών από την άσκηση τους από τον ενιστάμενο προς αυτόν κατά του οποίου
στρέφονται με δικαστικό επιμελητή. Αποδεικτικό επίδοσης της ένστασης κοινοποιείται από τον
ενιστάμενο προς την εταιρεία.
5. Η απόφαση της εταιρείας επί της ένστασης λαμβάνεται εντός δέκα (10) ημερών από την
κατάθεση της. Σε περίπτωση που η ένσταση στρέφεται κατά τρίτου υποψηφίου σύμφωνα με
την παραπάνω παράγραφο, η προθεσμία για την απόφαση επί της ένστασης είναι δέκα (10)
ημέρες από την παραλαβή του αποδεικτού επίδοσης προς τον τρίτο υποψήφιο.
6. Για τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2004/17/ΕΚ,
εφαρμόζεται παράλληλα ο ν. 2854/2000, ενώ για τις συμβάσεις εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εφαρμόζεται παράλληλα ο ν. 2522/1997, όπως εκάστοτε
ισχύει.
Άρθρο 22
Κατακύρωση Διαγωνισμού
1. Κάθε διαγωνισμός της εταιρείας κατακυρώνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της
μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων.
2. Η εταιρεία μπορεί, κατά την ελεύθερη κρίση της και αζημίως γι` αυτήν, να ματαιώσει
ορισμένο διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ενδεικτικά για:
(α) παράτυπη
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διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, (β) εάν
το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό για την εταιρεία, (γ)
εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε
συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, (δ) εάν υπήρξε
αλλαγή των αναγκών της εταιρείας σε σχέση με την υπό ανάθεση σύμβαση. Στις περιπτώσεις
αυτές η εταιρεία μπορεί να προχωρήσει σε νέα διαδικασία ανάθεσης με τους ίδιους ή
τροποποιημένους όρους ή να προχωρήσει στην ανάθεση κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο που
προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό.
3. Οι αποφάσεις της εταιρείας αναφορικά με διενεργούμενο διαγωνισμό δημοσιεύονται με
ανάρτηση της στην έδρα της εταιρείας κοινοποιούνται δε στους συμμετέχοντες ή/και στον
ανάδοχο με επιστολή, τηλεομοιοτυπία ή άλλο πρόσφορο μέσο.
Άρθρο 23
Σύναψη σύμβασης
1. Με εξαίρεση τις συμβάσεις που η αξία τους είναι μέχρι του ποσού των ευρώ δέκα χιλιάδων,
(€ 10.000), η εταιρεία καταρτίζει έγγραφη σύμβαση με τον ανάδοχο, σύμφωνα τους όρους της
προκήρυξης και την προσφορά του αναδόχου. Τα τεύχη δημοπράτησης και όλα τα τυχόν
συνοδευτικά έγγραφα που περιγράφονται στην προκήρυξη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της οικείας σύμβασης. Η Σύμβαση δεν μπορεί να περιλαμβάνει όρους αντίθετους από το
περιεχόμενο των τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού.
2. Στη σύμβαση περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα κάτωθι στοιχεία: τα πρόσωπα των
συμβαλλομένων και οι εκπρόσωποί τους - το αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
έργου (περιγραφή του συμβατικού αντικειμένου) - το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου
- οι τυχόν επιμέρους φάσεις ή τμήματα του έργου - η αμοιβή και ο τρόπος καταβολής της - ο
τόπος και οι διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής του έργου - η προθεσμία ή η διάρκεια
υλοποίησης του συνόλου του έργου, καθώς και των επιμέρους φάσεων του - οι εγγυήσεις για
την καλή εκτέλεση της σύμβασης και οι ποινικές ρήτρες για την τυχόν υπαίτια υπέρβαση των
προθεσμιών εκτέλεσης της υπηρεσίας ή μελέτης - οι λοιπές υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
- ο τρόπος παρακολούθησης της εκτέλεσης του έργου
- το εφαρμοστέο δίκαιο
- η
μεθοδολογία τυχόν τροποποίησης της σύμβασης, λύσης της σύμβασης και επίλυσης
διαφορών.
3. Η απόφαση της εταιρείας για την ανάθεση της σύμβασης κοινοποιείται εγγράφως στον
ανάδοχο. Ο ανάδοχος καλείται να προσέλθει για την υπογραφή της σε καθορισμένη από την
αναλυτική προκήρυξη προθεσμία. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά
(7) ημερών, ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της προηγούμενης
ειδοποίησης. Δύναται πάντως να παρατείνεται με απόφαση της εταιρείας. Στις περιπτώσεις
των συμβάσεων που έγινε χρήση της δυνατότητας συμμετοχής με υπεύθυνη δήλωση για την
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προσωπική κατάσταση του υποψηφίου σύμφωνα με το άρθρο 13, ο ανάδοχος προσκαλείται
για την υπογραφή σύμβασης εντός τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η`
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 24
Εφαρμοστέο Δίκαιο
1. Ο παρών Κανονισμός έχει συνταχθεί με βάση τις διατάξεις των κοινοτικών οδηγιών
2004/17/ΕΚ και 2004/18/ ΕΚ, αλλά και τις γενικότερες αρχές του κοινοτικού δικαίου περί μη
διακριτικής μεταχείρισης, μη νόθευσης του ελεύθερου ανταγωνισμού, διαφάνειας και παροχής
ίσων ευκαιριών σε όλους τους διαγωνιζόμενους.
2. Σε περίπτωση, που ένα ζήτημα δεν ρυθμίζεται ειδικά από τον παρόντα Κανονισμό,
εφαρμόζονται οι συναφείς διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί ανάθεσης, σύναψης και
εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων και επικουρικά οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
3. Για τον υπολογισμό των προθεσμιών που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό
εφαρμόζεται ο Κανονισμός 1182/1971 του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 124 της 8.6.1971).

Άρθρο 25
Έγκριση - Τροποποίηση - Ισχύς του Κανονισμού
1. Τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις του Κανονισμού εγκρίνονται και ισχύουν σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Μετά από κάθε τροποποίηση του, ο Κανονισμός κωδικοποιείται
σε ενιαίο κείμενο με ευθύνη της εταιρείας.
2. Εφόσον ο Κανονισμός τροποποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου,
δεσμεύει τους τρίτους αυτοδίκαια από την ημέρα της δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άρθρο 26
Όργανα της Εταιρείας
1. Όπου στον παρόντα Κανονισμό γίνεται αναφορά σε απόφαση, πράξη ή παράλειψη της
εταιρείας εννοείται ότι πρόκειται για απόφαση, πράξη ή παράλειψη του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας, εκτός αν ρητά η σχετική αρμοδιότητα έχει μεταβιβαστεί στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής ή άλλο πρόσωπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του
παρόντος Κανονισμού, τις οικείες διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας και τις σχετικές
αποφάσεις των εταιρικών της οργάνων.
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2. Συγκεκριμένα καθήκοντα διοίκησης και διαχείρισης που σχετίζονται με τον παρόντα
Κανονισμό μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ανατίθενται σε μέλη του Δ.Σ. ή
σε στελέχη της εταιρείας. Από και δια της ως άνω ανάθεσης αρμόδια καθίστανται τα πρόσωπα
αυτά.
3. Απόφαση που λήφθηκε ή πράξη που διενεργήθηκε από αναρμόδιο όργανο της εταιρείας στο
πλαίσιο διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης σύμβασης υπηρεσιών ή μελετών δεν πάσχει
ακυρότητα, εφόσον εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας, κατ` ανάλογη εφαρμογή
του άρθρου 239 του Αστικού Κώδικα. Άρθρο 27 Εμπιστευτικότητα 1. Η εταιρεία δεσμεύεται
να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται στην διάθεση της από
προσφέροντες, ιδίως εάν αφορούν τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη "Εμπιστευτικό
Έγγραφο". Παράβαση της αρχής εμπιστευτικότητας προκύπτει μόνο από έγγραφο που έχει
εκδώσει όργανο της εταιρείας. 2. Η εμπιστευτικότητα αίρεται πάντοτε κατόπιν συμφωνίας.
Αίρεται δε αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς ένστασης, δίκης ή διαιτησίας, στο απολύτως
αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους νομικούς τους παραστάτες,
καθώς και τους δικαστές/διαιτητές. Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την
εταιρεία προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 28
Παροχή Πληροφοριών - Αλληλογραφία - Γλώσσα
1. Η εταιρεία δίνει στους διαγωνιζόμενους κάθε απαραίτητη πληροφορία ή διευκρίνιση για
την διεξαγωγή διαγωνισμού, μετά από σχετική αίτηση τους, κοινοποιώντας την το ταχύτερο
και στους λοιπούς διαγωνιζόμενους, εκτός αν άλλως προβλέπεται στην προκήρυξη.
2. Κάθε παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, υποβολή ένστασης, αίτησης κλπ
από και προς την εταιρεία διατυπώνεται εγγράφως στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει
του ξενόγλωσσου κειμένου. Άλλως, τα σχετικά έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
Άρθρο Δεύτερο
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Έργα, για τα οποία έχει δημοσιευθεί προκήρυξη ή έχει υπογραφεί σύμβαση
πριν την θέση σε ισχύ της παρούσας, εξακολουθούν να διέπονται από τους όρους που
ίσχυαν κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης ή την υπογραφή της σύμβασης. Η απόφαση
αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

1219

(14) της απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Φ25/70826/5824/2003 (Β
1977) «Έγκριση Κανονισμών της Εταιρείας «ΓΑΙΟΣΕ Α.Ε.» α) σύναψης και εκτέλεσης
συμβάσεων έργων, β) σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων υπηρεσιών και μελετών και γ)
σύναψης συμβάσεων προμηθειών», η οποία έχει ως εξής :
«ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Έργων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Αντικείμενο του Κανονισμού
Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού αποτελεί ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων
σύμφωνα με τους οποίους ανατίθενται, συνάπτονται και εκτελούνται οι συμβάσεις ανάθεσης
έργων που διενεργεί η εταιρεία με την επωνυμία "ΓΑΙΑΟΣΕ Ανώνυμη Εταιρία Αστικών Ακινήτων,
Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων" και το διακριτικό τίτλο
"ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε." (στο εξής Εταιρεία) για τους σκοπούς και τη λειτουργία της.
Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής
1. Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπάγονται όλες οι συμβάσεις έργων που συνάπτει η
Εταιρεία στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της.
2. Ο Κανονισμός αυτός εκδίδεται κατ` εξαίρεση κάθε κείμενης διάταξης της εσωτερικής
νομοθεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. στ` της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.Δ.
674/1970 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 8 και 11Α του Ν. 2229/1994, όπως
συμπληρώθηκε και τροποποήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 2576/1998 και διέπεται από τις
διατάξεις αυτές και τις διατάξεις των κοινοτικών οδηγιών προς τις οποίες προσαρμόσθηκε η
Ελληνική Νομοθεσία με τα Π.Δ. 334/2000 και 336/2002, για τις περιπτώσεις των έργων που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τους.
3. Οταν η υπό σύναψη σύμβαση έργου έχει ταυτόχρονα ως αντικείμενο και την παροχή
υπηρεσίας ή εκπόνηση μελέτης ή την προμήθεια προϊόντων, εφαρμόζεται ο παρών Κανονισμός
Εργων, εφόσον η προϋπολογιζόμενη αξία του έργου υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη αξία της
υπηρεσίας ή μελέτης ή των προϊόντων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση.
4. Για τους σκοπούς του παρόντος, στο ύψος του ποσού των αναφερομένων προϋπολογισμών
δεν λαμβάνεται υπόψη ο ΦΠΑ.
Άρθρο 3
Αρμόδια Οργανα
1. Οι αποφάσεις που αφορούν τη δημοπράτηση και ανάθεση έργου, ιδίως η έγκριση της
σκοπιμότητας δημοπράτησης, η επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης, η έγκριση των τευχών του
διαγωνισμού, η σύσταση επιτροπών, η κρίση επί ενστάσεων, η τελική ανάθεση της
δημοπρατούμενης σύμβασης κ.λπ., λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, μπορεί να μεταβιβάζεται μέρος των
ανωτέρω αρμοδιοτήτων σχετικών με συγκεκριμένο έργο ή με κατηγορία ύψους
προϋπολογισμού δαπάνης έργου σε ένα ή περισσότερα μέλη του Δ.Σ. ή σε στελέχη της
εταιρείας.
3. Ειδικά για συμβάσεις έργων αξίας συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσού ευρώ ενενήντα
χιλιάδων (ε 90.000), τις εξουσίες και αρμοδιότητες της παρ. 1 τις ασκεί ο Διευθύνων Σύμβουλος
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ατομικά, ο οποίος μπορεί να μεταβιβάσει συγκεκριμένη σχετική αρμοδιότητά του σε ή ένα ή
περισσότερα στελέχη της Εταιρείας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Άρθρο 4
Επιλογή διαδικασίας δημοπράτησης
1. Για τη δημοπράτηση συμβάσεων των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία είναι ίση ή ανώτερη
του ορίου που τίθεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 334/2000, όπως εκάστοτε
ισχύει και οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, επιλέγεται κατά περίπτωση μία από
τις διαδικασίες ανάθεσης που ορίζεται και περιγράφεται αναλυτικά σε αυτό. Ειδικότερα
επιλέγεται:
α) είτε η ανοικτή διαδικασία,
β) είτε η κλειστή διαδικασία,
γ) είτε η διαδικασία της διαπραγμάτευσης (με ή χωρίς προγενέστερη προκήρυξη διαγωνισμού).
2. Για τη δημοπράτηση συμβάσεων των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία είναι κατώτερη του
ορίου που τίθεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 334/2000, όπως εκάστοτε ισχύει
καθώς και για τη δημοπράτηση συμβάσεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ.
334/2000 επιλέγεται κατά περίπτωση μία από τις κάτωθι αναφερόμενες διαδικασίες ανάθεσης:
α) Συνοπτικός διαγωνισμός,
β) Απευθείας ανάθεση,
3. Σε κάθε περίπτωση δημοπράτησης σύμβασης εκτέλεσης έργου η Εταιρεία κάνει δεκτή χωρίς
διακρίσεις και με τους ίδιους όρους που εφαρμόζονται για τους έλληνες υποψήφιους, τη
συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων εργοληπτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης,
του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου καθώς και χωρών που έχουν υπογράψει
συμφωνίες σύνδεσης ή άλλες διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε., υπό την
προϋπόθεση ότι η δημοπρατούμενη σύμβαση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής ανάλογων
συμφωνιών και υπό τον όρο ότι οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που
τίθενται κατά περίπτωση από την Εταιρεία.
Άρθρο 5
Ανοικτή, κλειστή και με διαπραγμάτεμση διαδικασία
1. Ανοικτή είναι η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7, παρ. 1 του Π.Δ. 334/2000, όπως
εκάστοτε αυτό ισχύει, στο πλαίσιο της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος εργολήπτης μπορεί να
υποβάλει προσφορά.
2. Κλειστή είναι η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7, παρ. 2 του Π.Δ. 334/2000, όπως
εκάστοτε αυτό ισχύει, στο πλαίσιο της οποίας μπορούν να υποβάλουν προσφορά μόνο όσοι
εργολήπτες έχουν προσκληθεί προς τούτο από την Εταιρεία και οι οποίοι πληρούν τα εκάστοτε
προβλεπόμενα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.
3. Διαδικασία με διαπραγμάτευση είναι αυτή που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 7 και
το άρθρο 8 του Π.Δ. 334/2000, όπως εκάστοτε αυτό ισχύει, στο πλαίσιο της οποίας η Εταιρεία
προσφεύγει στους εργολήπτεςτης επιλογής της που πληρούν τα εκάστοτε προβλεπόμενα
κριτήρια ποιοτικής επιλογής και διαπραγματεύεται τους όρους της σύμβασης με έναν ή
περισσότερους από αυτούς.
Άρθρο 6
Συνοππτικός Διαγωνισμός
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1 Ο συνοπτικός διαγωνισμός αποτελεί διαδικασία υποβολής προσφορών αφενός για
συμβάσεις περιορισμένης αξίας, ο προϋπολογισμός των οποίων είναι κατώτερος των
χρηματικών ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του Π.Δ. 334/2000, όπως εκάστοτε ισχύει,
και αφετέρου για συμβάσεις που δεν εμπίπτουν εν γένει στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ.
334/2000
2. Για τη δημοπράτηση των συμβάσεων της προηγουμένης παραγράφου δημοσιεύεται
προκήρυξη στα πλαίσια της οποίας καλείται να υποβάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος που
πληροί τους όρους της.
3. Βάσει των υποβαλλομένων προσφορών, των όρων του διαγωνισμού και την οριζόμενη στα
τεύχη δημοπράτησης διαδικασία γίνεται η ανάδειξη του αναδόχου μετά από αξιολόγηση.
Άρθρο 7
Απευθείας Ανάθεση
1. Απ` ευθείας ανάθεση είναι η διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας η Εταιρεία, μετά από άτυπη
έρευνα αγοράς αναθέτει απ` ευθείας σε εργολήπτη της επιλογής της την εκτέλεση ορισμένης
σύμβασης έργου.
2. Η απ` ευθείας ανάθεση αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και μπορεί να αποφασίζεται από την
Εταιρεία για κάθε σύναψη σύμβασης έργου,
α) είτε της οποίας ο προϋπολογισμός είναι ίσος ή κατώτερος των ευρώ εκατό χιλιάδων (έ
100.000).
β) είτε σε περίπτωση που συντρέχουν οι περιστάσεις του άρθρου 8 παρ. 3 του Π.Δ. 334/2000
αναλογικά εφαρμοζόμενες, υπό τον όρο ότι Γι σχετική σύμβαση δεν εμπίπτει εν γένει στο πεδίο
εφαρμογής της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ, ιδίως λόγω ποσού ή αντικειμένου
3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, η διαδικασία της απ` ευθείας ανάθεσης,
διενεργείται ως εξής:
α) Η Εταιρεία, διενεργώντας άτυπη έρευνα αγοράς, απευθύνεται σε τρεις (3) κατ` ελάχιστο,
υποψηφίους της επιλογής της που δραστηριοποιούνται στην εκτέλεση συναφών έργων από
τους οποίους ζητείται η υποβολή σχετικής προσφοράς.
β) Στη συνέχεια η Εταιρεία δικαιούται να συνάψει σύμβαση με οποιονδήποτε από τους ως άνω
προσφέροντες, είτε βάσεί της προσφοράς του είτε μετά από περαιτέρω διαπραγμάτευση με
έναν ή περισσότερους από αυτούς.
4. Κατ` εξαίρεση των ανωτέρω, σε περίπτωση που η προϋπολογιζόμενη αξία του έργου είναι
ίση ή κατώτερη των ευρώ τριάντα χιλιάδων (ε 30.000), η Εταιρεία μπορεί να προσφύγει σε
υποψήφιο της επιλογής της που δραστηριοποιείται στην εκτέλεση συναφών έργων και να
συνάψει σχετική σύμβαση μαζί του χωρίς την τήρηση των διαδικασιών της παρ. 3.
Άρθρο 8
Παραχώρηση έργου
1. Στις περιπτώσεις δημοπράτησης σύμβασης παραχώρησης έργου εφαρμόζονται οι διατάξεις
του Π.Δ. 334/2000, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.
2. Οι συμβάσεις παραχώρησης έργου που λόγω του προϋπολογισμού τους δεν εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 334/2000, συνάπτονται και εκτελούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες
και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τις συμβάσεις εκτέλεσης έργων, αναλογικά
εφαρμοζομένων.
Άρθρο 9
Τεχνικός Σύμβουλος
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Η Εταιρεία μπορεί να αναθέτει καθήκοντα τεχνικού συμβούλου κατ` ανάλογη εφαρμογή της
παρ. 3 του άρθρου εβδόμου του Ν. 1955/1991. Η ανάθεση των καθηκόντων αυτών γίνεται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
Άρθρο 10
Υπεργολαβική ανάθεση
Δυνατότητα υπεργολαβικής ανάθεσης υφίσταται στους διαγωνισμούς που διενεργεί η
Εταιρεία, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 334/2000, όπως
αυτό εκάστοτε ισχύει
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 11
Διατυπώσεις Δημοσιότητας στην ανοικτή, κλειστή και με διαπραγμάτευση διαδικασία
1. Οι διατυπώσεις δημοσιότητας συμβάσεων έργων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
Π.Δ. 334/20000 ανατίθενται σύμφωνα με την ανοικτή, την κλειστή και την με διαπραγμάτευση
διαδικασία καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 334/2000, όπως αυτό εκάστοτε
ισχύει, ιδίως δε των άρθρων 13, 14, 15, 16, 17 και 20 αυτού.
2. Οι προκηρύξεις και ανακοινώσεις των ανωτέρω έργων καταρτίζονται σύμφωνα με τα
υποδείγματα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ και IV της οδηγίας 2001/78/ΕΚ.
Άρθρο 12
Διατυπώσεις Δημοσιότητας στην παραχώρηση έργου
1. Οι διατυπώσεις δημοσιότητας συμβάσεων παραχώρησης έργων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του Π.Δ. 334/2000, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει, καθορίζονται από τις σχετικές
διατάξεις του.
2. Οι σχετικές προκηρύξεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται
στα παραρτήματα V και VI της οδηγίας 2001/78/ΕΚ.
3. Οι διατυπώσεις δημοσιότητας των συμβάσεων παραχώρησης που λόγω του
προϋπολογισμού τους δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 334/2000, όπως αυτό
εκάστοτε ισχύει, καθορίζονται κατ` αναλογία των προβλεπομένων για τις συμβάσεις εκτέλεσης
έργου.
Άρθρο 13
Διατυπώσεις Δημοσιότητας στο συνοπτικό διαγωνισμό
1. Σε περίπτωση διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού η προκήρυξη δημοσιεύεται σε μία
τουλάχιστον ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας που πληροί τις προϋποθέσεις του
άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει ή σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα της
Αθήνας που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Η προκήρυξη δύναται να δημοσιεύεται επιπροσθέτως στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο
διαδίκτυο. Τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο βαρύνουν τον εκάστοτε ανάδοχο.
2. Η ως άνω προκήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον:
α) την επωνυμία, ταχυδρομική και τυχόν ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμούς
τηλεφώνου και φαξ της Εταιρείας,
β) την περιγραφή της υπό ανάθεση σύμβασης
γ) την προϋπολογιζόμενη αξία της σύμβασης
δ) την προβλεπόμενη διάρκεια εκτέλεσης του έργου,
ε) τον τόπο παροχής

1223

στ) τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού,
ζ) τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης,
η) τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης,
θ) την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών,
ι) την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
ια) τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής,
εφόσον προβλέπονται
3. Σε περίπτωση διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού η προθεσμία υποβολής των προσφορών
δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της
προκήρυξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ`
ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Άρθρο 14
Προσόντα και Δικαιολογητικά Συμμετοχής
1. Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να αναλάβουν την εκτέλεση ορισμένης σύμβασης έργου
για λογαριασμό της Εταιρείας μπορεί να υποχρεωθούν να πληρούν και να αποδείξουν
ορισμένες προϋποθέσεις επαγγελματικής επάρκειας, αξιοπιστίας, τεχνικής και
χρηματοοικονομικής ικανότητας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις 24 έως 29
του Π.Δ. 334/2000, την Προκήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του συγκεκριμένου
διαγωνισμού.
2. Η Εταιρεία μπορεί να αποκλείσει διαγωνιζόμενο από συγκεκριμένο διαγωνισμό για τους
λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 24 του Π.Δ. 334/2000, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει
3. Η Εταιρεία μπορεί να απαιτήσει την απόδειξη εγγραφής διαγωνιζόμενων σε επαγγελματικά
ή άλλα μητρώα σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 334/2000, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει
4. Η Εταιρεία μπορεί να απαιτήσει την απόδειξη της χρηματοοικονομικής ικανότητας των
διαγωνιζομένων σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ. 334/2000, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει
5. Η Εταιρεία μπορεί να απαιτήσει την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας των διαγωνιζομένων
σύμφωνα με το άρθρο 27 του Π.Δ. 334/2000, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει
6. Οι συμμετέχοντες στις διαδικασίες δημοπράτησης υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στα εκάστοτε τεύχη δημοπράτησης και την Προκήρυξη.
7. Σε περίπτωση που η αξία του δημοπρατούμενου έργου είναι κατώτερη των ορίων που
καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 334/2000, η Εταιρεία μπορεί, αντί
δικαιολογητικών, να ζητήσει από τους υποψήφιους την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων του Ν.
1599/1986 ή ισοδυνάμου εγγράφου για τους αλλοδαπούς υποψηφίους. Στην περίπτωση αυτή ο
ανάδοχος θα υποχρεούται να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πριν από την
υπογραφή της σύμβασης και εντός της σχετικής προθεσμίας που τάσσεται γι` αυτήν.
8. Οταν η Εταιρεία ζητά πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τους οικονομικού και τεχνικού
χαρακτήρα όρους που θέτει στους υποψήφιους για την επιλογή τους, δεν μπορεί να θέτει
όρους άλλους από εκείνους που προβλέπονται στα άρθρα 24 έως 29 του Π.Δ. 334/2000.
Άρθρο 15
Εγγυήσεις Προκαταβολή
(α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
1. Για την ανάθεση ορισμένης σύμβασης με διαγωνισμό, η εταιρεία ζητά από τους Υποψήφιους
να προσκομίζουν με την προσφορά τους ή την αίτηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. Η απαίτηση αυτή πρέπει να
περιλαμβάνεται ως στοιχείο στον τηρούμενο τύπο δημοσιότητας του διαγωνισμού. Για την

1224

ανάθεση σύμβασης με προϋπολογιζόμενο αντικείμενο μικρότερο των ευρώ εκατό χιλιάδων (Ε
100.000), η εταιρεία μπορεί να απαλλάσσει τους Υποψήφιους από την υποχρέωση αυτή.
2. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, το περιεχόμενο και ο τύπος αυτής
προσδιορίζονται στα τεύχη δημοπράτησης του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Το ποσό είναι
ορισμένο και κοινό για όλους τους Υποψήφιους. Οι εγγυητικές επιστολές ισχύουν μέχρι την
επιστροφή τους από την εταιρεία.
3. Η εγγύηση συμμετοχής του Υποψηφίου που θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος καταπίπτει υπέρ της
εταιρείας, σε περίπτωση που αυτός δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στο
προκαθορισμένο από τη εταιρεία χρονικό διάστημα για την υπογραφή της. Στην περίπτωση
αυτή, ο επιλεγείς Ανάδοχος βαρύνεται και με τα έξοδα διενέργειας νέου διαγωνισμού, καθώς
και με τη διαφορά του τιμήματος, εάν επιλεγεί ο αμέσως επόμενος Υποψήφιος.
4. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των Υποψηφίων επιστρέφονται, κατόπιν αιτήσεώς
τους, μετά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε περίπτωση που μεσολαβεί στάδιο
προεπιλογής και ορισμένος Υποψήφιος αποκλειστεί κατά το στάδιο αυτό από την περαιτέρω
διαδικασία, τότε οι εγγυητικές επιστολές του επιστρέφονται, κατόπιν αιτήσεώς του, μετά την
ολοκλήρωση του οικείου σταδίου της διαδικασίας ανάθεσης.
(β) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
1. Ο επιλεγείς, ως Ανάδοχος, καταθέτει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης της υπό ανάθεση σύμβασης, αντικαθιστώντας με αυτήντηνεγγυητική επιστολή
συμμετοχής του στο διαγωνισμό. Η απαίτηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνεται ως στοιχείο στον
τηρούμενο τύπο δημοσιότητας του διαγωνισμού. Για την υπογραφή σύμβασης με
προϋπολογιζόμενο αντικείμενο μικρότερο των ευρώ δέκα χιλιάδων (Ε 10.000), η εταιρεία
μπορεί να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση αυτή.
2. Τα τεύχη δημοπράτησης ορίζουν το ύψος, το είδος, τον τύπο και το περιεχόμενο της
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που πρέπει να προσκομισθεί, σύμφωνα και με τα
ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.
3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δίνεται προς κάλυψη της ευθύνης του Αναδόχου
έναντι της εταιρεία για την εμπρόθεσμη και κατά τους συμφωνηθέντες όρους καλή εκτέλεση
της σύμβασης που θα του ανατεθεί και ισχύει καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης της ανατεθείσας
σύμβασης. Επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας ή της
μελέτης.
4. Εφόσον έχει κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σε κάθε μεταγενέστερη αύξηση
του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης απαιτείται συμπληρωματική εγγυητική cπιστολή
καλής εκτέλεσης. Σε περίπτωση μείωσης της αξίας του συμβατικού αντικειμένου, είναι δυνατόν
να επέλθει ανάλογη μείωση του ύψους των εγγυήσεων, μετά από αίτηση του Αναδόχου.
(γ) Εγγυητική επιστολή προκαταβολής.
1. Με την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος είναι δυνατόν να δικαιούται να λάβει
προκαταβολή, εφόσον ο ίδιος το ζητήσει και υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην προκήρυξη ή τα
τεύχη δημοπράτησης του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Ο Ανάδοχος, με την παραλαβή της
προκαταβολής, πρέπει να καταθέτει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής. Η
προκαταβολή δεν μπορεί να είναι ανώτερη του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της συνολικής
αξίας της οικείας σύμβασης.
2. Η προκαταβολή είναι έντοκη από την ημερομηνία καταβολής επιβαρυνόμενη με το ύΨος
επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, βάσει των διατάξεων του
άρθρου 84 του Ν. 2362/1995, αναλογικά εφαρμοζόμενων. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής
επιστρέφεται στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση.
(δ) Τύπος των εγγυητικών επιστολών.
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1. Οι εγγυητικές επιστολές των προηγουμένων παραγράφων, προέρχονται από αναγνωρισμένο
τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε
άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. (ή του Ε.Ο.Χ.) και έχει το δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών,
σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών της Ε.Ε. (ή του Ε.Ο.Χ.).
2. Υπόδειγμα του περιεχομένου των εγγυητικών επιστολών πρέπει να περιλαμβάνεται στα
Τεύχη Δημοπράτησης και σε κάθε περίπτωση να δίνεται στους ενδιαφερόμενους από την
εταιρεία.
3. Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι συντεταγμένες στα ελληνικά. Σε περίπτωση
που δεν είναι συντεταγμένες στα ελληνικά θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους.
4. Στην περίπτωση κοινοπραξίαςτου ΚΒΣ, οι εγγυητικές επιστολές των προηγούμενων
παραγράφων εκδίδονται στην επωνυμία αυτής και καλύπτουν την αλληλέγγυη και εις
ολόκληρον ευθύνη όλων των κοινοπρακτούντων μερών, τα οποία και αναφέρονται στο σώμα
της επιστολής.
Σε κάθε άλλη περίπτωση ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων, οι εγγυητικές επιστολές
μπορούν να είναι ενιαίες ή να είναι άθροισμα εγγυητικών επιστολών εκάστη δε εξ αυτών θα
Kαλύπτει την αλλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη όλων των συμπραπόντων μελών. Στη
δεύτερη αυτή περίπτωση, τυχόν κατάπτωση θα αφορά το σύνολο των εγγυητικών επιστολών.
5. Οι ανωτέρω εγγυητικές επιστολές περιλαμβάνουν τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από το
δικαίωμα διαιρέσεως και διζήσεως και αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης, χωρίς ουδεμία ένσταση ή αντίρρηση μέσα σε τρεις (3) ημέρες από σχετικό αίτημα της
εταιρείας.
Άρθρο 16
Τεχνικές προδιαγραφές
1. Οι τεχνικές προδιαγραφές συγκεκριμένης σύμβασης περιλαμβάνονται στα τεύχη
δημοπράτησής της και στο κείμενο της σύμβασης που υπογράφεται μεταξύ Εταιρείας και
αναδόχου. Πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένες.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 12 του Π.Δ. 334/2000, όπως εκάστοτε ισχύει.
Οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνουν ενδεικτικά:
Το σκοπό και το γενικό αντικείμενο του έργου
Το ειδικό αντικείμενο και τον καθορισμό των χαρακτηριστικών του
Τα τυχόν στάδια, φάσεις ή τμήματα υλοποίησης
Τη διάρκεια των επί μέρους σταδίων, φάσεων ή τμημάτων και την προβλεπόμενη συνολική
διάρκεια υλοποίησης
Τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας
Την τυχόν κατανομή του προϋπολογισμού στα επί μέρους στάδια, φάσεις ή τμήματα
Την τυχόν αναγκαία μεθοδολογία παρακολούθησης της προόδου και της παραλαβής του
έργου.
2. Εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες οι προδιαγραφές δικαιολογούνται από το
αντικείμενο της σύμβασης, απαγορεύεται η αναγραφή τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες
αφορούν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερες μεθόδους κατασκευής,
και που έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένοι Υποψήφιοι
Απαγορεύεται ιδίως η αναφορά εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τύπων ή
ορισμένης προελεύσεως παραγωγής ή καταγωγής. Τέτοια αναφορά επιτρέπεται εφόσον
συνοδεύεται από τους όρους "ή αντίστοιχο" ή "ή το ισοδύναμο", όταν η εταιρεία δεν έχει τη
δυνατότητα να προβεί σε περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης χρησιμοποιώντας
προδιαγραφές επαρκώς σαφείς και πλήρως κατανοητές για όλους τους ενδιαφερόμενους.
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3. Η εταιρεία μπορεί να προβαίνει στη δημοπράτηση του έργου είτε βάσει Προσχεδίου είτε
βάσει Προμελέτης είτε βάσει Οριστικής Μελέτης.
Άρθρο 17
Εναλλακτικές Προσφορές
Δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών υφίσταται στους διαγωνισμούς που διεξάγει
η Εταιρεία, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 30, παράγραφος 3 του Π.Δ.
334/2000, όπως εκάστοτε ισχύει
Άρθρο 18
Συμμετοχή κοινοπραξιών ή συμπράξεων
Δυνατότητα συμμετοχής κοινοπραξιών ή συμπράξεων ή εν γένει ενώσεων εργοληπτών
υφίσταται στους διαγωνισμούς που διεξάγει η Εταιρεία, σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 23 του Π.Δ. 334/2000, όπως εκάστοτε ισχύει
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε`
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Άρθρο 19
Επιτροπές
1. Για τις ανάγκες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού και για κάθε
διαδικασία ανάθεσης ορισμένης σύμβασης συστήνεται Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ), η οποία
αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Παραλαμβάνει από την αρμόδια υπηρεσία της Εταιρείας τις προσφορές σε συγκεκριμένο
διαγωνισμό, μεριμνώντας για την τήρηση των όρων των τευχών δημοπράτησης και των
διατάξεων του παρόντος.
β) Αξιολογεί τις προσφορές που υποβλήθηκαν και εισηγείται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
2. Σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο ή αναγκαίο λόγω του συμβατικού αντικειμένου ή του
εξειδικευμένου χαρακτήρα της δημοπρατούμενης σύμβασης, η Εταιρεία μπορεί αντί της ως
άνω Επιτροπής Διαγωνισμού να συνιστά δύο επιτροπές ως εξής:
α) Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού (ΕΔΔ), η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες που
προβλέπονται ανωτέρω στην παρ. 1 περ. (α) του παρόντος άρθρου. Η ΕΔΔ αποτελείται από τρία
(3) έως πέντε (5) μέλη.
β) Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΑΠ), η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες που
προβλέπονται παραπάνω στην παρ. 1 περ. (β) του παρόντος άρθρου. Η ΕΑΠ αποτελείται από
τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
3. Οι ως άνω Επιτροπές (Ε.Δ., Ε.Δ.Δ. και Ε.Α.Π., ανάλογα με την περίσταση) συγκροτούνται με
απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας, και αποτελούνται από πρόσωπα που μπορεί να
είναι στελέχη της Εταιρείας ή / και τρίτα πρόσωπα με ειδικά επιστημονικά, τεχνικά, εμπειρικά ή
άλλα προσόντα που αρμόζουν στο αντικείμενο της ανάθεσης. Στην επιτροπή μπορεί να
συμμετέχει ένα μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας. Ένα μέλος κάθε Επιτροπής ορίζεται αντίστοιχα ως
Πρόεδρός της.
4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να ορίζονται μόνιμες
επιτροπές του παρόντος άρθρου για τη διενέργεια αναθέσεων ορισμένης κατηγορίας ή
ορισμένου ποσού έργων.
5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να ορίζεται αποζημίωση των
μελών των ανωτέρω Επιτροπών.
Άρθρο 20
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Παραλαβή προσφορών
1. Οι διαγωνισμοί διεξάγονται σε τόπο και χρόνο που ορίζεται στην Προκήρυξη. Οι προσφορές
υποβάλλονται την ημέρα και ώρα που ορίζουν τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης και σύμφωνα
με τους ειδικότερους όρους αυτών και τον παρόντα Κανονισμό. Περιλαμβάνουν δε τα έγγραφα,
πιστοποιητικά και λοιπά στοιχεία που καθορίζονται στα τεύχη δημοπράτησης.
2. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως
ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courrier) στη διεύθυνση που
αναγράφεται στα τεύχη δημοπράτησης. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η
Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το
περιεχόμενο των φακέλων που τηνσυνοδεύουν.
3. Ολες οι προσφορές κατά την παραλαβή τους καταχωρούνται είτε στο γενικό πρωτόκολλο της
Εταιρείας είτε σε ειδικό πρωτόκολλο, και σε κάθε φάκελο σημειώνεται ο σχετικός αριθμός
πρωτοκόλλου και η ημερομηνία και ώρα καταχώρισης. Η υπηρεσία πρωτοκόλλου της Εταιρείας
παραδίδει στην αρμόδια Επιτροπή τις προσφορές που τυχόν απεστάλησαν ταχυδρομικά έναντι
αποδείξεως ή με υπηρεσία διακίνησης εγγράφων.
4. Προσφορές εκπρόθεσμες δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση από την Εταιρεία,
επιστρέφονται δε στους αποδέκτες τους χωρίς να ανοιχθούν, ακόμη και εάν η καθυστέρηση
οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, εκτός εάν η επίδοση των προσφορών που έχει ήδη αρχίσει
κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα συνεχίζεται
χωρίς διακοπή μέχρι και την υποβολή των προσφορών όλων των διαγωνιζομένων. Η επιστροφή
των εκπρόθεσμων προσφορών γίνεται μετά από έγγραφη ειδοποίηση των ενδιαφερόμενων για
την παραλαβή τους, η οποία περιλαμβάνει και τους λόγους επιστροφής των προσφορών. Εάν οι
ενδιαφερόμενοι δεν παραλάβουν τις προσφορές τους εντός διμήνου από την ειδοποίησή τους,
οι προσφορές καταστρέφονται από την αρμόδια επιτροπή της Εταιρείας.
5. Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που περιλαμβάνει επί ποινή
αποκλεισμού όλα όσα καθορίζονται στην προκήρυξη. Ο γενικός αυτός φάκελος, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στην προκήρυξη του διαγωνισμού και τα τεύχη δημοπράτησης, περιέχει
τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους υποφακέλους, δηλαδή (α) "Φάκελο
Δικαιολογητικών Συμμετοχής", ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και τα άλλα
απαραίτητα δικαιολογητικά, (β) "Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς", ο οποίος περιέχει τα στοιχεία
της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου και (γ) "Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς", ο
οποίος περιέχει την οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου. Ολοι οι επί μέρους φάκελοι
αναγράφουν την επωνυμία του διαγωνιζομένου, τον τίτλο της προς ανάθεση σύμβασης και τον
τίτλο του φακέλου. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να
αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 του Ν. 2522/1997 οι συμμετέχοντες σε διαγωνισμό δεν
δικαιούνται καμμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των
προσφορών.
Άρθρο 21
Αξιολόγηση των Προσφορών
1. Η αποσφράγιση, έλεγχος και αξιολόγηση των φακέλων της προσφοράς γίνεται από την
αρμόδια Επιτροπή με την διαδικασία και στον χρόνο που ορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης ή
γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους σύμφωνα με αυτά. Η ημέρα συνεδρίασης, η ώρα
έναρξης καθώς και η ενδεχόμενη διακοπή και επανέναρξη αυτών ορίζονται από τον αρμόδιο
πρόεδρο της επιτροπής, σύμφωνα και με τα τυχόν ειδικότερα οριζόμενα στα τεύχη
δημοπράτησης.
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2. Η αρμόδια Επιτροπή παραλαμβάνει και αριθμεί την προσφορά του κάθε συμμετέχοντα,
αποσφραγίζει δημόσια τον φάκελο προσφοράς και τον "Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής"
και αριθμεί και μονογράψει τα έγγραφα που βρίσκονται μέσα σε αυτόν. Οι πράξεις της
αρίθμησης και μονογραφής αρκεί να γίνονται από ένα οιοδήποτε μέλος της Επιτροπής. Στη
συνέχεια ελέγχει, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη προκήρυξη, κατά πόσον οι
υποψήφιοι πληρούν όλες τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο
διαγωνισμό. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, η
Επιτροπή ανακοινώνει δημοσίως, τα ονόματα των διαγωνιζομένων που αποκλείονται από την
περαιτέρω συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, καθώς και τους λόγους αποκλεισμού κάθε ενός
από αυτούς. Ακολούθως, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αποσφραγίζει δημόσια τον
Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς και αριθμεί και μονογράφει το έγγραφα που βρίσκονται μέσα σε
αυτόν. Οι πράξεις της αρίθμησης και μονογραφής αρκεί να γίνονται από ένα οιοδήποτε μέλος
της Επιτροπής. Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, μονογράφεται από
όλα τα μέλη της Επιτροπής και φυλάσσεται από τον Πρόεδρο αυτής.
3. Στους αποκλεισθέντες από το διαγωνισμό υποψηφίους μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεών
τους επιστρέφονται οι Φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς τους, χωρίς να ανοίγουν.
Κατά του αποκλεισμού υποψηφίου επιτρέπεται η υποβολή ένστασης.
4. Ακολουθεί η εξέταση, η αξιολόγηση του περιεχομένου του "Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς"
σε κλειστή συνεδρίαση, καθώς και η βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς κάθε
διαγωνιζόμενου, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα, τα κριτήρια και τους συντελεστές
που ορίζονται τεύχη δημοπράτησης. Είναι δυνατόν στους όρους του διαγωνισμού, να τίθεται
ένα κατώτατο όριο στην βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, κάτω από το οποίο οι
υποβληθείσες τεχνικές προσφορές θεωρούνται τεχνικός απαράδεκτες. Στην περίπτωση αυτή
δεν αποσφραγίζονται οι "Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών", αλλά επιστρέφονται αυτούσιοι
στους διαγωνιζόμενους, των οποίων οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν απαράδεκτες. Πριν τη
βαθμολόγηση, είναι δυνατόν η Επιτροπή να καλέσει τους προσφέροντες εντός ορισμένης
προθεσμίας να αναλύσουν προφορικά τις θέσεις τους και να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις
των μελών της. Στην περίπτωση αυτή, εάν ένας διαγωνιζόμενος δεν προσέλθει στη συνέντευξη
αυτή, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης. Συντάσσεται, τέλος, Πίνακας
Βαθμολογίας των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, δημοσιεύεται δια
αναρτήσεως στην έδρα της Εταιρείας και κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους. Στον παραπάνω
πίνακα αναφέρονται και οι διαγωνιζόμενοι, οι προσφορές των οποίων δεν ανταποκρίνονται
στις ουσιώδεις απαιτήσεις και όρους των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και οι λόγοι
αποκλεισμού τους. Κατά του ως άνω πίνακα επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεως.
5. Στη συνέχεια, η αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού συνέρχεται σε νέα δημόσια συνεδρίαση
για την αποσφράγιση του Φακέλου της Οικονομικής Προσφοράς, αρμοδίως γνωστοποιούμενη
εγγράφως σε όλους τους διαγωνιζόμενους. Οι υποψήφιοι μπορούν, εάν το επιθυμούν, να είναι
παρόντες δια του νομίμου εκπροσώπου τους κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικής
Προσφοράς τους.
6. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αποσφραγίζει δημόσια τον "Φάκελο Οικονομικής
Προσφοράς", αριθμεί και μονογράφει τα έγγραφα που βρίσκονται μέσα σε αυτόν. Οι πράξεις
της αρίθμησης και μονογραφής αρκεί να γίνονται από ένα οιοδήποτε μέλος της Επιτροπής.
Ακολουθεί η εξέταση και αξιολόγηση του περιεχομένου του "Φακέλου Οικονομικής
Προσφοράς", σε κλειστή συνεδρίαση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στα τεύχη δημοπράτησης. Η Επιτροπή μπορεί να καλέσει τους υποψήφιους εντός ορισμένης
προθεσμίας να δώσουν διευκρινίσεις επί των στοιχείων του Φακέλου. Στην περίπτωση αυτή,
εάν ένας διαγωνιζόμενος δεν προσέλθει ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού
προς παροχή διευκρινίσεων, αποκλείεται από το διαγωνισμό. Στη συνέχεια βαθμολογείται η
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οικονομική προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα κριτήρια και
τους συντελεστές που προκαθορίζονται στη προκήρυξη, γίνεται ο συσχετισμός τεχνικής και
οικονομικής προσφοράς και συντάσσεται ο τελικός Πίνακας Βαθμολογίας των διαγωνιζομένων
κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης. Ο Πίνακας δημοσιεύεται δια αναρτήσεως στην έδρα της
Εταιρείας και κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους. Κατά του πίνακα επιτρέπεται η υποβολή
ενστάσεως. Από τον πίνακα αυτόν προκύπτει και ο προτεινόμενος από την αρμόδια Επιτροπή
ανάδοχος του διαγωνισμού.
7. Ο πίνακας, μαζί με τις τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις, διαβιβάζεται στο όργανο της εταιρείας
που είναι αρμόδιο για τη λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος Κανονισμού,
προς κρίση. Το αρμόδιο όργανο αποφαίνεται επί των ενστάσεων κατά την απόλυτη κρίση του,
αποφασίζει για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανακηρύσσει τον ανάδοχο της
δημοπρατούμενης σύμβασης.
8. Το αρμόδιο όργανο σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος Κανονισμού μπορεί να μην
αναθέσει τη σύμβαση στον προτεινόμενο από την Επιτροπή, αλλά να προχωρήσει στην κρίση
των επόμενων υποψηφίων κατά σειρά, εφόσον μετά πλήρη αιτιολόγηση ο προτεινόμενος δεν
ικανοποιεί τα κριτήρια ανάθεση, για λόγους που ανάγονται στα τεχνικά ή οικονομικά στοιχεία
της προφοράς του. Διευκρινήσεις ή και βελτιώσεις της προσφοράς του υποψηφίου δεν
αποκλείονται
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ`
ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 22
Κριτήρια ανάθεσης
1. Τα κριτήρια με βάση τα οποία η Εταιρεία αναθέτει την δημοπρατούμενη σύμβαση μπορεί να
είναι κατά περίπτωση: α) η χαμηλότερη τιμή ή β) η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά.
2. Η Εταιρεία προκαθορίζει σε κάθε περίπτωση το βασικό κριτήριο ανάθεσης
της δημοπρατούμενης σύμβασης στην Προκήρυξη. Στην ίδια Προκήρυξη ή στα τεύχη
δημοπράτησης καθορίζονται επίσης τα επί μέρους κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών
προσφορών. Τα επιμέρους κριτήρια συνδέονται με την συγκεκριμένη σύμβαση και μπορεί να
είναι ιδίως: η τιμή, η προτεινόμενη μεθοδολογία, η προθεσμία εκτέλεσης ή παράδοσης, τα
έξοδα λειτουργίας, η ποιότητα, η αποδοτικότητα, τα τεχνικά πλεονεκτήματα, περιβαλλοντικά,
κοινωνικά, αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, η τεχνική αξία, η τεχνική υποστήριξη και
εξυπηρέτηση μετά την λήξη της σύμβασης κ.λπ.
Άρθρο 23
Αιτιολόγηση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών
1. Η εταιρεία μπορεί με τα τεύχη δημοπράτησης να θέτει επί ποινή αποκλεισμού όριο
έκπτωσης στην οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων.
2. Εάν δεν ορίζεται ανώτατο όριο έκπτωσης στα τεύχη δημοπράτησης, σε περίπτωση η Εταιρεία
θεωρήσει ότι η προσφορά ενός διαγωνιζόμενου είναι υπερβολικά χαμηλή σε σχέση με το
αντικείμενο της δημοπρατούμενης σύμβασης, καλεί, πριν απορρίψει την προσφορά, τον
διαγωνιζόμενο να αιτιολογήσει εγγράφως την σύνθεση της προσφοράς του και εξακριβώνει
αυτή την σύνθεση, λαμβάνοντας υπόψη τις δοθείσες διευκρινίσεις (επαλήθευση προσφορών),
σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Π.Δ. 334/2000, όπως εκάστοτε
αυτό ισχύει
Άρθρο 24
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Ενστάσεις
1. Για κάθε πράξη ή παράλειψη της Εταιρείας αναφορικά με διενεργούμενο διαγωνισμό είναι
δυνατόν να ασκηθεί ένσταση από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
Ολες οι ενστάσεις απευθύνονται στην Εταιρεία, υποβάλλονται στην έδρα της και
παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή. Επί αυτών αποφαίνονται τα αρμόδια όργανα της
Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του παρόντος Κανονισμού, μετά από εισήγηση της
αρμόδιας επιτροπής.
2. Ένσταση κατά της Προκήρυξης ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών
από την τελευταία δημοσίευσή της. Ένσταση κατά της αναλυτικής διακήρυξης και των τευχών
δημοπράτησης εν γένει ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την
λήξη της προθεσμίας παραλαβής τους. Ένσταση κατά της διαδικασίας και των πράξεων
διενέργειας του διαγωνισμού ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από
τη δημοσίευση ή κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης ή την τέλεση της διαδικαστικής
ενέργειας. Ένσταση κατά της απόφασης κατακύρωσης ή ανάθεσης της δημοπρατούμενης
σύμβασης ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση του
αποτελέσματος του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 3 του παρόντος Κανονισμού.
3. Ειδικά για το συνοπτικό διαγωνισμό, το σύνολο των ανωτέρω προθεσμιών για την άσκηση
ένστασης ορίζεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες.
4. Για τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 334/2000, εφαρμόζεται
παράλληλα ο Ν. 2522/1997, όπως εκάστοτε ισχύει
Άρθρο 25
Κατακύρωση Διαγωνισμού
1. Κάθε διαγωνισμός της Εταιρείας κατακυρώνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της
μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων.
2. Η Εταιρεία μπορεί, κατά την ελεύθερη κρίση της και αζημίως γι` αυτήν, να ματαιώσει
ορισμένο διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για (α)
παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,
(β) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό για την
Εταιρεία, (γ) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι
έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, (δ) εάν
υπήρξε αλλαγή των αναγκών της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία μπορεί να
προχωρήσει σε νέα διαδικασία ανάθεσης με τους ίδιους ή τυποποιημένους όρους ή να
προχωρήσει στην ανάθεση κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο που προβλέπεται στον παρόντα
Κανονισμό.
3. Οι αποφάσεις της Εταιρείας αναφορικά με διενεργούμενο διαγωνισμό δημοσιεύονται με
ανάρτησή της στην έδρα της Εταιρείας κοινοποιούνται δε στους συμμετέχοντες ή / και στον
ανάδοχο με επιστολή, τηλεομοιοτυπία ή άλλο πρόσφορο μέσο.
Άρθρο 26
Σύναψη σύμβασης
1. Με εξαίρεση τις συμβάσεις που η αξία τους είναι μέχρι του ποσού των ευρώ δέκα χιλιάδων,
(ε 10.000), η Εταιρεία καταρτίζει έγγραφη σύμβαση με τον ανάδοχο, σύμφωνα τους όρους της
προκήρυξης και την προσφορά του αναδόχου. Τα τεύχη δημοπράτησης και όλα τα τυχόν
συνοδευτικά έγγραφα που περιγράφονται στην προκήρυξη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
οικείας σύμβασης.
2. Στη σύμβαση ανάθεσης του έργου περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα κάτωθι απαραίτητα
στοιχεία:
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τα πρόσωπα των συμβαλλομένων και οι εκπρόσωποί τους
το αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου (περιγραφή του συμβατικού
αντικειμένου)
το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου
οι τυχόν επιμέρους φάσεις ή τμήματα του έργου
η αμοιβή και ο τρόπος καταβολής της
ο τόπος και οι διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής του έργου
η προθεσμία ή η διάρκεια υλοποίησης του συνόλου του έργου, καθώς και των επιμέρους
φάσεών του
οι εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση της σύμβασης και οι ποινικές ρήτρες για την τυχόν υπαίτια
υπέρβαση των προθεσμιών εκτέλεσης της υπηρεσίας ή μελέτης
οι λοιπές υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
ο τρόπος παρακολούθησης της εκτέλεσης του έργου
το εφαρμοστέο δίκαιο
η μεθοδολογία τυχόν τροποποίησης της σύμβασης, λύσης της σύμβασης και επίλυσης
διαφορών.
3. Η απόφαση της Εταιρείας για την ανάθεση της σύμβασης κοινοποιείται εγγράφως στον
ανάδοχο. Ο ανάδοχος καλείται εντός το πολύ δέκα (10) ημερών να προσέλθει για την
υπογραφή της σε καθορισμένη από τα τεύχη δημοπράτησης προθεσμία. Η προθεσμία αυτή δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών, ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από
την ημερομηνία της προηγούμενης ειδοποίησης. Δύναται πάντως να παρατείνεται με απόφαση
της Εταιρείας.
Άρθρο 27
Εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία
1. Η εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία αποτελεί εναλλακτικό τρόπο κατασκευής των έργων
όταν αποφασίζεται από το Δ.Σ. μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Το Δ.Σ. της
εταιρείας ορίζει Επιβλέποντα ή και άλλους ως βοηθούς του εφόσον απαιτείται. Με μέριμνα του
επιβλέποντα συντάσσεται χρονοδιάγραμμα και αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής.
Συντάσσεται επίσης προμέτρηση των απαιτουμένων υλικών, προγραμματίζεται ο αριθμός, οι
ειδικότητες και η διάρκεια απασχόλησης του εργατοτεχνικού προσωπικού και ο αριθμός, το
είδος και η διάρκεια απασχόλησης του μηχανικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητα για την
εκτέλεση του έργου.
2. Ο απαιτούμενος αριθμός του προσωπικού και των μηχανημάτων, οι ποσότητες των υλικών, ο
τρόπος και ο αριθμός απασχόλησης του προσωπικού, ανάλωσης υλικών, μίσθωσης και χρήσης
μηχανημάτων, και όλα τα αναγκαία για την εκτέλεση του έργου στοιχεία, ο αριθμός των
μηχανημάτων έργων των οποίων η αγορά είναι τυχόν αναγκαία για την κατασκευή του έργου,
εγκρίνεται από το Δ.Σ. μετά από σχετική εισήγηση του επιβλέποντα.
3. Το απαιτούμενο προσωπικό προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες για την εταιρεία
σχετικές διατάξεις. Στο προσωπικό αυτό μπορεί να περιλαμβάνεται υπαλληλικό και
εργατοτεχνικό προσωπικό οποιασδήποτε ειδικότητας αναγκαίας για την κατασκευή και την
τεχνικοοικονομική διοίκηση του έργου.
4. Από τις διατιθέμενες για το έργο πιστώσεις καταβάλλονται, με βάση νόμιμα δικαιολογητικά,
όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για το έργο όπως είναι οι μισθοί τα ημερομίσθια και
οι σχετικές εργοδοτικές επιβαρύνσεις του προσωπικού της προηγουμένης παραγράφου, οι
δαπάνες προμήθειας μηχανημάτων και εξοπλισμού, η αξία των υλικών και οι δαπάνες
διαλογής, αποθήκευσης, μεταφοράς και χρήσης τους, τα μισθώματα μηχανημάτων, τα
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ασφάλιστρα και οι δαπάνες λειτουργίας τους, οι αμοιβές για παροχή υπηρεσιών, και το
αντάλλαγμα για την υπεργολαβική εκτέλεση εργασιών με υλικά ή χωρίς υλικά.
5. Για την αγορά των υλικών και μηχανημάτων, τη μίσθωση μηχανικού εξοπλισμού ή την
εκτέλεση μεταφορών εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις που διέπουν την εταιρεία.
6. Για τις εργασίες που εκτελούνται με αυτεπιστασία συντάσσεται επιμέτρησή τους και
απολογισμός της δαπάνης κατά την περάτωσή τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΜΑΒΗ ΕΡΓΩΝ
Άρθρο 28
Παρακολούθηση Εκτέλεσης
1. Η Εταιρεία μπορεί να ορίζει ένα ή περισσότερα πρόσωπα για την παρακολούθηση της
εκτέλεσης ορισμένης σύμβασης (επιβλέπων). Ανάλογα με την φύση της σύμβασης είναι
δυνατόν να ορίζεται ως επιβλέπων και εξειδικευμένος εξωτερικός ειδικός σύμβουλος ή ομάδα
εξειδικευμένων συμβούλων.
2. Ο επιβλέπων παρακολουθεί και ελέγχει την εκτέλεση της οικείας σύμβασης κατά τα τυχόν
επιμέρους στάδια φάσεις ή τμήματά της, ιδίως δε προσκαλεί τον ανάδοχο να παρουσιάσει την
πρόοδο υλοποίησης της σύμβασης του ζητεί εξηγήσεις και διευκρινίσεις, μεταφέρει τις οδηγίες
και κατευθύνσεις της Εταιρείας κ.λπ.
3. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις του επιβλέποντος, και να
συμμορφώνεται μέσα σε εύλογη ή ταχθείσα από τον επιβλέποντα προθεσμία.
Άρθρο 29
Χρονοδιάγραμμα κατασκευής Προθεσμίες Ποινικές Ρήτρες
1. Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει, εκτός από τη συνολική προθεσμία αποπεράτωσης και
τμηματικές προθεσμίες για την αποπεράτωση διακριτών τμημάτων του έργου. Ολες οι
προθεσμίες αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σ`
αυτήν. Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται ύστερα από σχετική
εισήγηση του Επιβλέποντα από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας κατά την κρίση του, με
γνώμονα το συμφέρον της Εταιρείας, μετά από σχετικό έγγραφο αίτημα του Αναδόχου, στο
οποίο επικαλείται και στοιχειοθετεί ο Ανάδοχος σοβαρούς λόγους καθυστέρησης που δεν
οφείλονται σε υπαιτιότητά του εφόσον το αίτημα αυτό υποβάλλεται πριν από τη λήξη της
συμβατικής προθεσμίας. Η απόφαση οφείλει να αναφέρει και τους λόγους της παράτασης.
2. Ο ανάδοχος με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες, συντάσσει και υποβάλει στον
Επιβλέποντα εντός πέντε ημερών από την υπογραφή της σύμβασης έργου, το χρονοδιάγραμμα
κατασκευής του έργου, το οποίο αναλύει ανά μονάδα χρόνου, κατά τις υποδείξεις του
Επιβλέποντα, τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν.
3. Ο Επιβλέπων εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα και μπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του
αναδόχου σχετικά με τη σειρά και τη διάρκεια κατασκευής των έργων ανάλογα με τις
δυνατότητες χρονικής κλιμάκωσης των πιστώσεων, μέσα στα όρια των συμβατικών
προθεσμιών. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής
του έργου.
4. Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται, όταν μεταβληθούν οι ποσότητες ή το
είδος των εργασιών ή όταν υπαίτιος της καθυστέρησης είναι η εταιρεία.
5. Η σύμβαση έργου μπορεί να ορίζει την κατάπτωση ποινικών ρητρών σε περίπτωση
υπέρβασης των τμηματικών ή / και της συνολικής προθεσμίας του έργου. Η ποινική ρήτρα που
επιβάλλεται στον ανάδοχο για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου
ορίζεται σε 10% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο
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με το 20% της προβλεπόμενης από τη σύμβαση συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες μέρες
και μέχρις ακόμα 10% της συνολικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα για κάθε μέρα ορίζεται σε
20% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Για την εφαρμογή των ποινικών ρητρών η μέση
ημερήσια αξία του έργου προκύπτει αφού διαιρεθεί το συνολικό χρηματικό ποσό της σύμβασης
με τον αριθμό ημερών της συνολικής προθεσμίας. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές
μέρες και τα ποσά και οι προθεσμίες όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση, χωρίς
παρατάσεις ή επαναπροσδιορισμό.
6. Ποινικές ρήτρες για την υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών ορίζονται από τη σύμβαση και
δεν μπορεί να υπερβαίνουν η κάθε μία το 15% του συμβατικού ποσού του αντίστοιχου
τμήματος του έργου, αθροιστικά δε το 10%του όλου συμβατικού ποσού.
7. Σε έργα που ο χρόνος αποπεράτωσης έχει ιδιαίτερη σημασία και αυτό έχει προβλεφθεί
ειδικά στην σύμβαση, οι ειδικοί όροι μπορούν να καθορίζουν μεγαλύτερο ποσοστό ποινικής
ρήτρας έτσι ώστε να διατηρείται το αυτό ανώτατο όριο ποινικών ρητρών τόσο για το σύνολο
του έργου όσο και για τυχόν τμηματικές αποπερατώσεις.
8. Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας και παρακρατούνται
από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου ή από τις εγγυητικές επιστολές καλής
εκτέλεσης. Με την ίδια απόφαση ανακαλούνται οι ποινικές ρήτρες για ενδεικτικές τμηματικές
προθεσμίες αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία και τις εγκεκριμένες γενικές
παρατάσεις της.
Άρθρο 30
Ημερολόγιο έργου
1. Για κάθε έργο, με μέριμνα του αναδόχου τηρείται ημερολόγιο, το οποίο συμπληρώνεται
καθημερινά. Σε αυτό αναγράφεται κάθε στοιχείο που κατά την κρίση του αναδόχου και του
Επιβλέποντα, πρέπει συνοπτικά να αναφερθεί σε αυτό και που σχετίζεται με την εκτέλεση και
την εν γένει πρόοδο του έργου.
2. Το ημερολόγιο υπογράφεται από τον επιβλέποντα του έργου και τον εκπρόσωπο του
αναδόχου ή τον ανάδοχο. Στις περιπτώσεις έργων προϋπολογισμού κατώτερου από ευρώ εκατό
χιλιάδων, (ε 100.000), ο Επιβλέπων μπορεί να ορίσει την τήρηση του ημερολογίου κατά
αραιότερα χρονικά διαστήματα ή και τη μη τήρηση ημερολογίου.
Άρθρο 31
Υποχρεώσεις Αναδόχου
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει με ακρίβεια τα στοιχεία της μελέτης, τα
σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου και ευθύνεται έναντι της εταιρείας για την
προσήκουσα και άρτια εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της
τέχνης, καθώς και κατά τις διατάξεις της σύμβασης.
2. Οι εντολές του Επιβλέποντα, συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις των στοιχείων της μελέτης
είναι υποχρεωτικές για τον ανάδοχο. Ωστόσο, ο ανάδοχος δεν δικαιούται σε αποζημίωση ή
αύξηση τιμών για μεταβολές στα έργα που έγιναν χωρίς έγγραφη εντολή. Σε επείγουσες
περιπτώσεις, η εντολή για τροποποιήσεις
ή συμπληρώσεις μπορεί να δοθεί προφορικά από τον Επιβλέποντα και να καταχωρηθεί στο
ημερολόγιο του έργου, στη συνέχεια δε να εκδοθεί η σχετική εντολή.
3. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για το έργο
όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους,
εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα.
Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την
ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι οι δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού,
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οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη μετακίνηση του
προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους
κ.λ.π. οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων,
οι φόροι, τέλη, δασμοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες εφαρμογής των
σχεδίων κατασκευής των σταθερών σημείων, καταμετρήσεων, δοκιμών, προσπελάσεων προς
το έργο και στις θέσεις για τη λήψη υλικών, σύστασης και διάλυσης εργοταξίων, οι δαπάνες
αποζημιώσεων ζημιών στο προσωπικό του, στον κύριο του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και
γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου.
4. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας,
των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο
προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας
του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με
ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων
κ.λ.π.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα.
5. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες
επιβαρύνσεις όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.
Κατ` εξαίρεση αυξομειώσεις στο χαρτόσημο τιμολογίων ή άλλοι φόροι του Δημοσίου που
βαρύνουν άμεσα το εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που
ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς.
Τυχόν μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό
αντάλλαγμα. Τα δύο προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήματος ή τις τυχόν
παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού.
6. Ανεξάρτητα από την υποχρέωση του αναδόχου να διαθέτει όλο το προσωπικό που
απαιτείται για τη διεύθυνση της κατασκευής και την κατασκευή του έργου, η σύμβαση μπορεί
να ορίζει κατ` εκτίμηση τον αριθμό τεχνικού προσωπικού κατά ειδικότητα και βαθμίδα
εκπαίδευσης, που πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύμβασης του. Ο
αριθμός αυτός προσαρμόζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου με βάση το
χρονοδιάγραμμα κατασκευής του.
Άρθρο 32
Πληρωμές Επιμετρήσεις
1. Την τελευταία ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα ο ανάδοχος υποβάλει προς έγκριση στον
Επιβλέποντα έγγραφο λογαριασμό που περιλαμβάνει την αξία των εργασιών που εκτελέστηκαν
κατά τη διάρκεια του μήνα. Οι λογαριασμοί συντάσσονται ανακεφαλαιωτικά. Από κάθε νεότερο
λογαριασμό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν με τους προηγούμενους λογαριασμούς.
2. Η σύμβαση έργου ορίζει τις προθεσμίες εντός των οποίων ο Επιβλέπων θα πρέπει είτε να
εγκρίνει τον υποβληθέντα λογαριασμό με ή χωρίς διορθώσεις ή να τον επιστρέψει στον
ανάδοχο για επανασύνταξη. Ο εγκεκριμένος λογαριασμός αποτελεί την πιστοποίηση για την
πληρωμή του αναδόχου.
3. Ο λογαριασμός θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τις απαραίτητες αναλυτικές επιμετρήσεις,
οι οποίες συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου και εγκρίνονται από τον
Επιβλέποντα.
4. Οταν πρόκειται για εργασίες που η ποσοτική τους επαλήθευση δεν θα είναι δυνατή στην
τελική μορφή του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και να μην
είναι τελικά εμφανείς, ο χαρακτηρισμός της σκληρότητας εδαφών, ποσότητες που
παραλαμβάνονται με ζύγιση ή άλλα παρόμοια, ο ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει τον
επιβλέποντα να προβούν από κοινού στην καταμέτρηση, χαρακτηρισμό ή ζύγιση και να
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συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών, πρωτόκολλο χαρακτηρισμού εκσκαφών
ή πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα.
5. Ενα μήνα το αργότερο μετά τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να υποβάλει προς έγκριση στον Επιβλέποντα την τελική επιμέτρηση του έργου,
δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τμηματικών
επιμετρήσεων και των πρωτοκόλλων.
6. Μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής του συνόλου του έργου, ο ανάδοχος
συντάσσει και υποβάλλει τελικό λογαριασμό. Με τον τελικό λογαριασμό γίνεται εκκαθάριση
του εργολαβικού ανταλλάγματος και όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων που έχουν σχέση με την
εκτέλεση της σύμβασης.
7. Αν ο ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του για τη σύνταξη λεπτομερών
επιμετρήσεων, κατά τις υποδείξεις του Επιβλέποντα, η εταιρεία μπορεί να προχωρήσει με ίδιες
δαπάνες και να συντάξει τις σχετικές επιμετρήσεις, οι οποίες παρακρατούνται από τον
ανάδοχο.
Άρθρο 33
Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ)
1. Οταν η ταχύτερη εκτέλεση του έργου έχει ιδιαίτερη σημασία, μπορεί η σύμβαση να
προβλέπει την καταβολή πρόσθετης παροχής για την ταχύτερη από τον ανάδοχο περάτωση του
έργου ή κρίσιμου τμήματος αυτού.
2. Το συνολικό ύψος της πρόσθετης καταβολής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% της
προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου και η σύμβαση μπορεί να προβλέπει την κατανομή των
σχετικών ποσών κατά χρονική μονάδα ταχύτερης παράδοσης του έργου ή του κρίσιμου
τμήματος, όπως και κάθε θέμα που σχετίζεται με την αναγνώριση των προϋποθέσεων για την
πραγματοποίηση της πρόσθετης καταβολής. Η πρόσθετη καταβολή θεωρείται συμπληρωματικό
εργολαβικό αντάλλαγμα και περιλαμβάνεται στις σχετικές πιστοποιήσεις του έργου.
3. Στις περιπτώσεις που προβλέπει η σύμβαση πρόσθετη καταβολή για ταχύτερη περάτωση
του έργου, οι αποφάσεις για παρατάσεις προθεσμιών ρυθμίζουν πάντοτε κάθε θέμα που
σχετίζεται με την πρόσθετη αυτή καταβολή και ιδιαίτερα αν μετατίθεται μερικά ή ολικά ο
κρίσιμος για την πρόσθετη καταβολή χρόνος.
Αρθρο 34
Αποκλεισμός αναθεώρησης τιμών
1. Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης αναλαμβάνει την ευθύνη της έγκαιρης
αποπεράτωσης του έργου. Δεν αποτελεί απρόβλεπτη μεταβολή συνθηκών η μετά την
υπογραφή της σύμβασης μεταβολή της τιμής των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν του ύψους
των ημερομισθίων, των φόρων προς το Δημόσιο και των εισφορών σε ασφαλιστικούς
οργανισμούς και γενικά των στοιχείων που επηρεάζουν το κόστος κατασκευής και επομένως
δεν αποτελούν λόγους αναθεώρησης των τιμών του συμβατικού τιμήματος.
2. Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται αναθεώρηση τιμών μόνο σε περίπτωση διαφορετικής ρητής
συμφωνίας στη σύμβαση ή σε περίπτωση καθυστέρησης του χρονοδιαγράμματος από
αποκλειστική υπαιτιότητα της εταιρείας πέραν του τριμήνου.
Άρθρο 35
Αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες
1. Αν προκύψει η ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται
στο αρχικά ανατεθέν έργο και οι οποίες κατέστησαν κατά την εκτέλεση του έργου αναγκαίες, ο
ανάδοχος υποχρεούται να τις εκτελέσει στο μέτρο που αυτές δεν υπερβαίνουν κατά 50% την
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αξία των συμβατικών εργασιών. Για την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών συνάπτεται
με τον ανάδοχο συμπληρωματική σύμβαση, κατόπιν διαπραγμάτευσης, υπό την προϋπόθεση
ότι η ανάθεση γίνεται στον ανάδοχο που εκτελεί το αρχικό έργο. Καμία συμπληρωματική
εργασία δεν εκτελείται από τον ανάδοχο χωρίς προηγούμενη έγγραφη εντολή του
Επιβλέποντα.
2. Αν στη συμπληρωματική σύμβαση περιλαμβάνονται και εργασίες για τις οποίες δεν
υπάρχουν τιμές μονάδας, τότε πρέπει να συνοδεύονται από πρωτόκολλο που κανονίζει τις τιμές
για τις εργασίες αυτές. Ο κανονισμός τιμών μονάδας νέων εργασιών γίνεται με υποχρεωτική
εφαρμογή κατά σειρά των κατωτέρω περιπτώσεων α` και β`, ως εξής:
(α) για εργασίες για τις οποίες υπάρχουν συμβατικές τιμές για παρόμοιες η ανάλογες εργασίες,
οι τιμές καθορίζονται ανάλογα προς αυτές,
(β) για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες περιπτώσεις οι τιμές
καθορίζονται με βάση τα πραγματικά στοιχεία κόστους. Η εξακρίβωση του κόστους γίνεται από
τον Επιβλέποντα.
Στις ανωτέρω τιμές εφαρμόζεται η έκπτωση της δημοπρασίας, ρητή ή τεκμαρτή.
Άρθρο 36
Ελαττώματα και ζημίες του έργου
1. Αν, κατά τη διάρκεια της κατασκευής, της περιόδου εγγύησης και της περιόδου συντήρησης
του έργου, διαπιστωθούν οποιασδήποτε μορφής ελαττώματα στο έργο, συμπεριλαμβανομένης
και της τήρησης κανονισμών ασφαλείας κ.λπ. που εφαρμόζονται στο έργο, ο Επιβλέπων καλεί
εγγράφως τον ανάδοχο να αποκαταστήσει τα ελαττώματα εντός εύλογης προθεσμίας. Σε
περίπτωση που τα ελαττώματα δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο, η εταιρεία μπορεί είτε
να προβεί στην αποκατάστασή τους με ίδια μέσα εις βάρος του αναδόχου είτε να μειώσει
αντίστοιχα το εργολαβικό αντάλλαγμα είτε να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο.
Άρθρο 37
Λύση, αναστολή, λήξη σύμβασης
1. Ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει λύση της σύμβασης, αν η έναρξη των εργασιών εκτέλεσης
του έργου καθυστερεί με υπαιτιότητα της εταιρείας πάνω από έξι (6) μήνες από την υπογραφή
της σύμβασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση. Ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει
λύση της σύμβασης, εάν υπάρχει καθυστέρηση κατά την εκτέλεση του έργου με υπαιτιότητα
της εταιρείας, η οποία υπερβαίνει το ήμισυ της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης
του έργου.
2. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση οποιαδήποτε χρονική
στιγμή αποζημιώνοντας στην περίπτωση αυτή τον ανάδοχο για τις θετικές ζημιές που έχει
υποστεί από τη λύση της σύμβασης. Η αποζημίωση του αναδόχου δεν μπορεί να υπερβαίνει το
10% του υπολειπόμενου συμβατικού αντικειμένου, εκτός αν άλλως ορίζεται στην προκήρυξη.
Εάν προβλέπεται ειδικότερα στη σύμβαση η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα λύσης της
σύμβασης, μετά την ολοκλήρωση τμήματος / φάσης του έργου χωρίς αποζημίωση του
αναδόχου.
3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, οι επιπτώσεις της οποίας διαρκούν πάνω από έξι μήνες, η
σύμβαση μπορεί να λυθεί χωρίς ζημία για τα δύο μέρη. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος
αποζημιώνεται για τις εργασίες που έχει εκτελέσει μέχρι τη διακοπή τους και έχει εγκριθεί η
παραλαβή τους από την εταιρεία.
4. Η εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της
σύμβασης με έγγραφη γνωστοποίηση στον ανάδοχο. Στη γνωστοποίηση αυτή θα
προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξής της,
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καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκειά της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής, ο
ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών του υποχρεώσεων, η εκπλήρωση των οποίων
έχει ανασταλεί. Οφείλει ωστόσο να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για περιορισμό κάθε
ζημίας ή δαπανών είτε αυτού είτε της εταιρείας.
Άρθρο 38
Περάτωση εργασιών και προσωρινή παραλαβή του έργου
1. Μόλις ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών που προβλέπεται στη σύμβαση έργου, ο
ανάδοχος θα καλέσει τον Επιβλέποντα να βεβαιώσει την περάτωση των εργασιών του έργου. Ο
Επιβλέπων θα ελέγξει την πληρότητα και ποιότητα των εκτελεσθεισών εργασιών και είτε θα
καλέσει τον ανάδοχο να προβεί σε διόρθωση ελαττωμάτων που ενδεχομένως διαπιστώσει είτε
θα εκδώσει βεβαίωση περάτωσης,η οποία θα προσυπογραφεί από το Δ.Σ. της εταιρείας.
Βεβαίωση για την περάτωση τμήματος του έργου προβλέπεται μόνο στην περίπτωση που η
εταιρεία θέλει να χρησιμοποιήσει το τμήμα αυτό πριν από την ολοκλήρωση του συνόλου του
έργου.
2. Για τη διενέργεία της προσωρινής παραλαβής η εταιρεία ορίζει την επιτροπή παραλαβής,
αφού προηγουμένως συνταχθεί και υπογραφεί προσηκόντως η βεβαίωση περάτωσης της
προηγούμενης παραγράφου. Για την παραλαβή συντάσσεται Πρωτόκολλο, που συνοδεύεται
από την τελική επιμέτρηση του έργου, και υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής.
3. Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά, ελέγχει κατά το
δυνατό την επιμέτρηση με γενικές ή σποραδικές καταμετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο
τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης όπως τυχόν διορθώνονται από τους ελέγχους που
γίνονται, αιτιολογεί τις τυχόν τροποποιήσεις στις ποσότητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις
της για εργασίες που τυχόν έχουν εκτελεσθεί με υπέρβαση των εγκεκριμένων ποσοτήτων ή
κατά τροποποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων.
Η επιτροπή επίσης ελέγχει κατά το δυνατό την ποιότητα των εργασιών και αναγράφει στο
πρωτόκολλο τις παρατηρήσεις της ιδίως για τις εργασίες που
κρίνονται απορριπτέες ή ελαττωματικές και πρέπει να αποκατασταθούν ή οι οποίες κρίνονται
μεν ως παραδεκτές αλλά με μείωση της τιμής τους.
4. Στην παραλαβή καλείται να παραστεί ο ανάδοχος. Η παραλαβή γίνεται νόμιμα και χωρίς την
παρουσία του αναδόχου αν αυτός έχει κληθεί να παραστεί και δεν προσέλθει
5. Η προσωρινή παραλαβή πρέπεί να διενεργηθεί μέσα σε έξι μήνες από τη βεβαιωμένη
περάτωση του έργου εφόσον υποβληθεί απ` τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση του έργου μέσα
σε δύο μήνες από την περάτωση. Αν η τελική επιμέτρηση υποβληθεί από τον ανάδοχο
μεταγενέστερα, η πιο πάνω προθεσμία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την
υποβολή της τελικής επιμέτρησης. Αν δεν υποβληθεί τελική επιμέτρηση από τον ανάδοχο η
προθεσμία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της
τελικής επιμέτρησης που συντάχθηκε από την εταιρεία.
6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις περιπτώσεις
παραλαβής τμημάτων έργων που περατώθηκαν και μπορεί να έχουν αυτοτελή χρήση, όπου
αυτό προβλέπεται από τη σύμβαση, καθώς επίσης και σε όλες τις περιπτώσεις που μια
εργολαβία δεν συνεχίζεται όπως στις περιπτώσεις διάλυσης, έκπτωσης κ.λπ.
Άρθρο 39
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων
1. Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και
υποχρεούται στη συντήρησή του και μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική
παραλαβή, ορίζεται γενικά σε δεκαπέντε (15) μήνες. Σε εντελώς ειδικές περιπτώσεις μπορεί με
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τη σύμβαση να ορίζεται μεγαλύτερος χρόνος εγγύησης ενδεχόμενα και με ιδιαίτερο
αντάλλαγμα. Για έργα προϋπολογισμού κάτω των ευρώ εκατό χιλιάδων (ε 100.000) και εφόσον
η φύση των εργασιών το επιτρέπει ή για έργα που δεν νοείται λόγω της φύσεώς τους
μακροχρόνια συντήρηση μπορεί με τη σύμβαση να καθορίζεται χρόνος εγγύησης μικρότερος
των 15 μηνών. Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών αν μέσα
σε δύο μήνες απ` αυτή υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση άλλως από την
ημερομηνία που υποβλήθηκε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιμέτρηση,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση.
2. Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. Εργασίες για την
αποκατάσταση βλαβών από τη χρήση εκτελούνται με έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης και η
δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο, ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την αρμόδια
Διεύθυνση.
3. Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά τον χρόνο
εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν από την εταιρεία με οποιοδήποτε
τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του υπόχρεου
αναδόχου.
Άρθρο 40
Οριστική παραλαβή
1. Στην οριστική παραλαβή εφαρμόζονται οι διατάξεις για την προσωρινή παραλαβή των παρ.
2, 3 και 4 του άρθρου 38 του παρόντος Κανονισμού.
2. Η οριστική παραλαβή πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε δύο μήνες από τότε που
λήγει ο χρόνος εγγύησης σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο. Αν η οριστική παραλαβή δεν
διενεργηθεί μέσα σ` αυτή την προθεσμία θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα
μέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής όχλησης για τη διενέργειά της. Αν η
προσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί μέχρι την οριστική παραλαβή, διενεργείται
ταυτόχρονα προσωρινή και οριστική παραλαβή.
Άρθρο 41
Παραλαβή για χρήση
1. Για να παραδοθεί σε χρήση το έργο ή αυτοτελή του τμήματα απαιτείται η διενέργεια
παραλαβής για χρήση. Η παραλαβή για χρήση γίνεται με πρωτόκολλο μεταξύ του αναδόχου και
της εταιρείας. Αν ο ανάδοχος κληθεί και δεν παραστεί ή αρνηθεί την υπογραφή του
πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται από τη εταιρεία, με σχετική μνεία κατά περίπτωση, και του
κοινοποιείται Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του έργου ή των τμημάτων που παραδίνονται
για χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των εργασιών.
2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο παραλαβή για χρήση γίνεται αμέσως μετά την
περάτωση των εργασιών του έργου ή αυτοτελών τμημάτων του, αν αυτό προβλέπεται από τη
σύμβαση ή ύστερα από απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης.
3. Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και
οριστικής παραλαβής του έργου.
Άρθρο 42
Έκπτωση Αναδόχου
1. Ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος αν καθυστερήσει την έναρξη των εργασιών ή την
υποβολή του χρονοδιαγράμματος ή καθυστερεί την πρόοδο των εργασιών ώστε να είναι
προφανώς αδύνατη η εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου ή αν οι εργασίες του είναι κατά
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σύστημα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, αν
δεν εφαρμόζει τα εγκεκριμένα σχέδια ή αν συστηματικά παραλείπει την τήρηση των κανόνων
ασφαλείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή αν έληξε η ολική προθεσμία του έργου χωρίς
αυτό να έχει αποπερατωθεί, ή για όποιο λόγο προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη.
2. Της έκπτωσης προηγείται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα η κοινοποίηση ειδικής
ανακοίνωσης στον ανάδοχο από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, στην οποία
περιγράφεται και αιτιολογείται η γενόμενη παράβαση των όρων της σύμβασης και ορίζεται η
προθεσμία για την ικανοποίηση των αξιώσεων αυτών. Η προθεσμία πρέπει να είναι ανάλογη με
τα αξιούμενα από την Εταιρεία και πάντως όχι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες.
Εφόσον παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, η εταιρεία μπορεί να προχωρήσει στην
κήρυξη έκπτωτου του αναδόχου.
3. Η έκπτωση κηρύσσεται με απόφαση του Δ.Σ., της εταιρείας κατόπιν εισήγησης του
επιβλέποντος του έργου, μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση
και εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφώθηκε προς όσα διατάσσονται σ` αυτή.
4. Η έκπτωση γίνεται οριστική αν δεν ασκηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών ένσταση ή αν
απορριφθεί η ένσταση. Η ένσταση που ασκείται εμπρόθεσμα αναστέλλει την απόφαση
έκπτωσης μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της ένστασης. Για την ένσταση αποφασίζει, το Δ.Σ.
της εταιρείας.
5. Οταν ή έκπτωση καταστεί οριστική ο ανάδοχος αποξενούται και αποβάλλεται από το έργο.
Κατ` εξαίρεση, μπορεί να επιτραπεί στον έκπτωτο ανάδοχο να εκτελέσει συμπληρώσεις
ημιτελών εργασιών, ώστε αυτές να μπορεί να επιμετρηθούν ή για άρση ή αποτροπή κινδύνων.
6. Για την εκκαθάριση της έκπτωτης εργολαβίας καλείται εγγράφως ο έκπτωτος ανάδοχος να
υποβάλλει το βραδύτερο εντός 20 ημερών την επιμέτρηση των εργασιών που έχει εκτελέσει
7. Για την οριστική εκκαθάριση της έκπτωτης εργολαβίας λαμβάνεται υπόψη και η διαφορά
δαπάνης των υπολειπομένων εργασιών που θα εκτελεσθούν με νέα εργολαβία και που
βαρύνουν τον έκπτωτο ανάδοχο.
Άρθρο 43
Υποκατάσταση Αναδόχου
1. Για να εγκριθεί η υποκατάσταση με απαλλαγή από την ευθύνη του αρχικού αναδόχου, στην
αίτηση του αναδόχου, προσδιορίζεται το τμήμα της εργολαβίας για το οποίο ζητείται η
υποκατάσταση με απαλλαγή από την ευθύνη και η πιστοποίηση μετά την οποία όλες οι
πληρωμές θα διενεργούνται απ` ευθείας στο νέο ανάδοχο. Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται και
δήλωση του νέου αναδόχου, ότι αποδέχεται το περιεχόμενο της αίτησης.
2. Οι εγγυήσεις έπ` ονόματι του αρχικού αναδόχου ή το μέρος τους που ορίζεται με την
εγκριτική απόφαση, αποδίδονται αφού προηγουμένως κατατεθούν νέες ισόποσες εγγυήσεις
από το νέο ανάδοχο. Μόνο μετά την κατάθεση αυτή επέρχεται η απαλλαγή του αρχικού
αναδόχου από την ευθύνη του.
3. Αν ο ανάδοχος πτωχεύσει η σύμβαση διαλύεται αυτοδίκαια. Αν ο ανάδοχος είναι προσωπική
επιχείρηση και αποβιώσει αυτός πού την ασκεί, η σύμβαση διαλύεται αυτοδίκαια, εκτός αν
εγκριθεί από την εταιρεία η αποπεράτωση των εργασιών από τους κληρονόμους οι οποίοι στην
περίπτωση αυτή αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του αναδόχου. Η
έγκριση δίνεται ύστερα από αίτηση των κληρονόμων, που πρέπει να υποβληθεί μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα ημερών από το θάνατο του αναδόχου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η`
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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Άρθρο 44
Εφαρμοστέο Δίκαιο
1. Οι συμβάσεις στις οποίες αφορά ο παρών Κανονισμός ανατίθενται με βάση τις διατάξεις της
κοινοτικής οδηγίας 93/37/ΕΟΚ, όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις οδηγίες
97/52/ΕΕ και 2001/78/ΕΚ, τα εθνικά νομοθετήματα ενσωμάτωσης τους στην ελληνική έννομη
τάξη (Π.Δ. 334/2000 και 336/2002), αλλά και τις γενικότερες αρχές του κοινοτικού δικαίου περί
μη διακριτικής μεταχείρισης, μη νόθευσης του ελεύθερου ανταγωνισμού, διαφάνειας και
παροχής ίσων ευκαιριών σε όλους τους διαγωνιζόμενους.
2. Σε περίπτωση που ένα ζήτημα δεν ρυθμίζεται ειδικά από τον παρόντα Κανονισμό ή την
προκήρυξη και τα εν γένει τεύχη δημοπράτησης, εφαρμόζονται αναλογικά και, εφόσον
προσιδιάζουν και δεν είναι αντίθετες προς το περιεχόμενο των συμβατικών τευχών, οι
συναφείς διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης
συμβάσεων δημοσίων έργων και επικουρικά οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
3. Για τον υπολογισμό των προθεσμιών που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό
εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη του άρθρου 20 του Π.Δ. 334/2000, όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 45
Ενστάσεις Επίλυση διαφορών
1. Για κάθε διαφωνία ή διαφορά σχετική με το περιεχόμενο της σύμβασης, η εταιρεία και ο
Ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για εξώδικη λύση της.
Κατά κάθε πράξης, απόφασης ή παράλειψης οργάνων της εταιρείας που βλάπτει έννομο
συμφέρον του Αναδόχου, αυτός υποβάλλει ένσταση εντός πέντε (5) ημερών από την
ημερομηνία που έλαβε χώρα το γενεσιουργό γεγονός ή την κοινοποίηση
σε
αυτόν της βλαπτικής πράξης.
Η ένσταση περιέχει τις απόψεις του αναδόχου και απευθύνεται στο Δ.Σ. της εταιρείας το οποίο
είναι αρμόδιο για την εκδίκασή της. Η άσκηση της ένστασης δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα
και αποτελεί προϋπόθεση για την προσφυγή του αναδόχου σε δικαστική ή διαιτητική επίλυση
των διαφορών. Σε περίπτωση που παρέλθει προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την
άσκηση της ένστασης χωρίς να έχει αποφανθεί επ` αυτής το Δ.Σ. της εταιρείας, τεκμαίρεται η
σιωπηρή
απόρριψή της.
2. Κάθε διαφορά που προκύπτει από την δημοπράτηση, ανάθεση, κατάρτιση, εκτέλεση και
ερμηνεία σύμβασης μεταξύ Εταιρείας και αναδόχου, καθώς και από κάθε άλλη πράξη ή
παράλειψη οργάνου της Εταιρείας ή συμβαλλόμενου με την Εταιρεία και πάντοτε σε σχέση με
συγκεκριμένη σύμβαση ανάθεσης έργου διέπονται από το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό
δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα καθ` ύλην αρμόδια
δικαστήρια της Αθήνας, εκτός εάν ρητά έχει ορισθεί ή συμφωνηθεί διαφορετικά στα οικεία
τεύχη δημοπράτησης ή την τυχόν καταρτισθείσα σύμβαση.
3. Οι ως άνω διαφορές μπορούν να επιλύονται και με διαιτησία, εφόσον αυτό προβλέπεται στα
τεύχη δημοπράτησης και στην αντίστοιχη σύμβαση ανάθεσης.
Άρθρο 46
Έγκριση Τροποποίηση Ισχύς του Κανονισμού
1. Τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις του Κανονισμού εγκρίνονται και ισχύουν σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Μετά από κάθε τροποποίησή του ο Κανονισμός κωδικοποιείται
σε ενιαίο κείμενο με ευθύνη της Εταιρείας.
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2. Εφόσον ο Κανονισμός τροποποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου,
δεσμεύει τους τρίτους αυτοδίκαια από την ημέρα της δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, έστω και εάν οι σχετικές τροποποιήσεις του αφορούν υπό εξέλιξη διαγωνισμό ή
εκτελούμενη σύμβαση.
Άρθρο 47
Οργανα της Εταιρείας
1. Οπου στον παρόντα Κανονισμό γίνεται αναφορά σε απόφαση, πράξη ή παράλειψη της
Εταιρείας εννοείται ότι πρόκειται για απόφαση, πράξη ή παράλειψη του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας, εκτός αν ρητά η σχετική αρμοδιότητα έχει μεταβιβαστεί στο
Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής ή άλλο πρόσωπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του
παρόντος Κανονισμού, τις οικείες διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας και τις σχετικές
αποφάσεις των εταιρικών της οργάνων.
2. Συγκεκριμένα ,καθήκοντα διοίκησης και διαχείρισης που σχετίζονται με τον παρόντα
Κανονισμό μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ανατίθενται σε μέλη του Δ.Σ. ή
σε στελέχη της Εταιρείας. Από και δια της ως άνω ανάθεσης αρμόδια καθίστανται τα πρόσωπα
αυτά.
3. Απόφαση που λήφθηκε ή πράξη που διενεργήθηκε από αναρμόδιο όργανο της
εταιρείας στο πλαίσιο διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης σύμβασης υπηρεσιών ή μελετών, δεν
πάσχει ακυρότητας, εφόσον εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας, κατ` ανάλογη
εφαρμογή του άρθρου 239 του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 48
Εμπιστευτικότητα
1. Η Εταιρεία δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται στη
διάθεσή της από προσφέροντες, ιδίως εάν αφορούν τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και
τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη
"Εμπιστευτικό Έγγραφο". Παράβαση της αρχής εμπιστευτικότητας προκύπτει μόνο από
έγγραφο που έχει εκδώσει όργανο της Εταιρείας.
2. Η εμπιστευτικότητα αίρεται πάντοτε κατόπιν συμφωνίας. Αίρεται δε αυτοδικαίως σε
περίπτωση εκκρεμούς ένστασης, δίκης ή διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και
αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους νομικούς τους παραστάτες καθώς και τους
δικαστές / διαιτητές. Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την Εταιρεία προς
τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 49
Παροχή Πληροφοριών Αλληλογραφία Γλώσσα
1. Η Εταιρεία δίνει στους διαγωνιζόμενους κάθε απαραίτητη πληροφορία ή διευκρίνιση για την
διεξαγωγή διαγωνισμού, μετά από σχετική αίτησή τους, κοινοποιώντας την το ταχύτερο και
στους λοιπούς διαγωνιζόμενους, εκτός αν άλλως προβλέπεται στην προκήρυξη.
2. Κάθε παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, υποβολή ένστασης, αίτησης
κ.λπ. από και προς την Εταιρεία διατυπώνεται εγγράφως στην ελληνική γλώσσα, που
υπερισχύει του ξενόγλωσσου κειμένου. Άλλως, τα σχετικά έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 50
Παρεκκλίσεις
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Με την επιφύλαξη της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δυνατόν με την προκήρυξη,
τα τεύχη δημοπράτησης, την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την αίτηση προσφοράς ή
τη σύμβαση, να ρυθμίζονται θέματα κατ` απόκλιση των διατάξεων του παρόντος στην ανάθεση
συγκεκριμένης σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της
εταιρείας "ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.", ο οποίος έχει ως εξής:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Αντικείμενο του Κανονισμού
Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων
σύμφωνα με τους οποίους ανατίθενται, συνάπτονται και εκτελούνται οι συμβάσεις ανάθεσης
υπηρεσιών και μελετών από την εταιρεία με την επωνυμία "Γ ΑΙΑΟΣΕ Ανώνυμη Εταιρία Αστικών
Ακινήτων, Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων" και το
διακριτικό τίτλο "ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε." (στο εξής Εταιρεία) για τους σκοπούς και τη λειτουργία της.
Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής
1. Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις υπηρεσιών και μελετών που
συνάπτονται από την Εταιρεία στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της.
2. Ο Κανονισμός αυτός εκδίδεται κατ` εξαίρεση κάθε κείμενης διάταξης της εσωτερικής
νομοθεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. στ` της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.Δ.
674/1970 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 8 και 11Α του Ν. 2229/1994, όπως
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 2576/1998 και διέπεται από τις
διατάξεις αυτές και τις διατάξεις των κοινοτικών οδηγιών προς τις οποίες προσαρμόσθηκε η
Ελληνική Νομοθεσία με τα Π.Δ. 346/19981 και 18/2000, για τις περιπτώσεις των υπηρεσιών ή
μελετών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τους.
3. Οταν η υπό σύναψη σύμβαση υπηρεσίας ή μελέτης έχει ταυτόχρονα ως αντικείμενο και την
εκτέλεση έργων ή την προμήθεια προϊόντων, εφαρμόζεται ο παρών Κανονισμός Υπηρεσιών και
Μελετών, εφόσον η προϋπολογιζόμενη αξία της υπηρεσίας ή μελέτης υπερβαίνει την
προϋπολογιζόμενη αξία του έργου ή των προϊόντων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση.
4. Για τους σκοπούς του παρόντος, στο ύψος του ποσού των αναφερομένων προϋπολογισμών
δεν λαμβάνεται υπόψη ο ΦΠΑ.
Άρθρο 3
Αρμόδια Οργανα
1. Οι αποφάσεις που αφορούν τη δημοπράτηση υπηρεσίας ή μελέτης, ιδίως η έγκριση της
σκοπιμότητας δημοπράτησης, η επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης, η έγκριση των τευχών του
διαγωνισμού, η σύσταση επιτροπών, η κρίση επί ενστάσεων, η τελική ανάθεση της
δημοπρατούμενης σύμβασης κ.λπ., λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, μπορεί να μεταβιβάζεται μέρος των
ανωτέρω αρμοδιοτήτων σχετικών με συγκεκριμένη υπηρεσία ή μελέτη ή με κατηγορία ύψους
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προϋπολογισμού δαπάνης υπηρεσιών ή μελετών σε ένα ή περισσότερα μέλη του Δ.Σ. ή σε
στελέχη της εταιρείας.
3. Ειδικά για συμβάσεις υπηρεσιών και μελετών αξίας συνολικού προϋπολογισμού μέχρι
ποσού ευρώ εξήντα χιλιάδων (ε 60.000), τις εξουσίες και αρμοδιότητες της παρ. 1 τις ασκεί ο
Διευθύνων Σύμβουλος ατομικά, ο οποίος μπορεί να μεταβιβάσει συγκεκριμένη σχετική
αρμοδιότητα του σε ή ένα ή περισσότερα στελέχη της Εταιρείας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Άρθρο 4
Επιλογή διαδικασίας δημοπράτησης
1. Για τη δημοπράτηση συμβάσεων των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία είναι ίση ή ανώτερη
του ορίου που τίθεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 346/1998, όπως εκάστοτε ισχύει
και οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, επιλέγεται κατά περίπτωση μία από τις
διαδικασίες ανάθεσης που ορίζονται και περιγράφονται αναλυτικά σε αυτό. Ειδικότερα
επιλέγεται:
α) είτε η ανοικτή διαδικασία,
β) είτε η κλειστή διαδικασία,
γ) είτε η διαδικασία της διαπραγμάτευσης (με ή χωρίς προγενέστερη προκήρυξη διαγωνισμού),
δ) είτε ο διαγωνισμός μελετών.
2. Για τη δημοπράτηση συμβάσεων των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία είναι κατώτερη του
ορίου που τίθεται από τις διατάξεις άρθρου 7 του Π.Δ. 346/1998, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς
και για την δημοπράτηση συμβάσεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ.
346/1998 επιλέγεται κατά περίπτωση μία από τις κάτωθι αναφερόμενες διαδικασίες ανάθεσης:
α) Συνοπτικός διαγωνισμός,
β) Απευθείας ανάθεση.
3. Σε κάθε περίπτωση δημοπράτησης σύμβασης εκπόνησης μελέτης ή παροχής υπηρεσίας η
Εταιρεία κάνει δεκτή χωρίς διακρίσεις και με τους ίδιους όρους που εφαρμόζονται για τους
έλληνες υποψήφιους, τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων παρεχόντων υπηρεσίες ή
μελετητών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου καθώς και χωρών που έχουν υπογράψει συμφωνίες σύνδεσης ή άλλες διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι η δημοπρατούμενη σύμβαση
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής ανάλογων συμφωνιών και υπό τον όρο ότι οι υποψήφιοι
πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που τίθενται κατά περίπτωση από την Εταιρεία.
Άρθρο 5
Ανοικτή, κλειστή, με διαπραγμάτευση διαδικασία και διαγωνισμός μελετών
1. Ανοικτή είναι η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 2, παρ. 5 και 9, παρ. 1 και 4 του Π.Δ.
346/1998, όπως εκάστοτε αυτό ισχύει, στο πλαίσιο της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να
υποβάλει προσφορά.
2. Κλειστή είναι η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 2, παρ. 6 και 9, παρ. 1 και 4 του Π.Δ.
346/1998, όπως εκάστοτε αυτό ισχύει, στο πλαίσιο της οποίας μπορούν να υποβάλουν
προσφορά μόνο όσοι από τους παρέχοντες υπηρεσίες ή τους μελετητές έχουν προσκληθεί προς
τούτο από την Εταιρεία και οι οποίοι πληρούν τα εκάστοτε προβλεπόμενα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής.
3. Διαδικασία με διαπραγμάτευση είναι αυτή που προβλέπεται στα άρθρα 2 παρ. 7 και 9 παρ.
1,2 και 3 του Π.Δ. 346/1998, όπως εκάστοτε αυτό ισχύει, στο πλαίσιο της οποίας η Εταιρεία
προσφεύγει στους παρέχοντες υπηρεσίες ή μελετητές της επιλογής της που πληρούν τα
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εκάστοτε προβλεπόμενα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και διαπραγματεύεται τους όρους της
σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς.
4. Διαγωνισμός μελετών είναι η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 2, παρ. 8, 32, 33 και
34 του Π.Δ. 346/1998, όπως εκάστοτε αυτό ισχύει, στο πλαίσιο του οποίου η Εταιρεία
αποσκοπεί να εξασφαλίσει μελέτες ή σχέδια, κυρίως στους τομείς της χωροταξίας, της
πολεοδομίας, της αρχιτεκτονικής, των έργων πολιτικού μηχανικού καθώς και της ηλεκτρονικής
επεξεργασίας δεδομένων, τα οποία επιλέγονται από κριτική επιτροπή μετά από σύγκριση και
με ή χωρίς την απονομή χρηματικών βραβείων.
Άρθρο 6
Συνοπτικός Διαγωνισμός
1. Ο συνοπτικός διαγωνισμός αποτελεί διαδικασία υποβολής προσφορών αφενός για
συμβάσεις περιορισμένης αξίας, ο προϋπολογισμός των οποίων είναι κατώτερος των
χρηματικών ορίων εφαρμογής του Π.Δ. 346/1998, όπως εκάστοτε ισχύει, και αφετέρου για
συμβάσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 346/1998.
2. Για τη δημοπράτηση των συμβάσεων της προηγουμένης παραγράφου δημοσιεύεται
προκήρυξη στα πλαίσια της οποίας καλείται να υποβάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος που
πληροί τους όρους της.
3. Βάσει των υποβαλλομένων προσφορών, των όρων του διαγωνισμού και την οριζόμενη στα
τεύχη δημοπράτησης διαδικασία, γίνεται η ανάδειξη του Αναδόχου, μετά από αξιολόγηση.
Άρθρο 7
Απευθείας Ανάθεση
1. Απ` ευθείας ανάθεση είναι η διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας η Εταιρεία, μετά από άτυπη
έρευνα αγοράς, αναθέτει απ` ευθείας σε παρέχοντες υπηρεσίες ή μελετητές της επιλογής της
την εκτέλεση ορισμένης σύμβασης.
2. Η απ` ευθείας ανάθεση αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και μπορεί να αποφασίζεται από την
Εταιρεία για κάθε σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή εκπόνησης μελέτης:
α) είτε σε περίπτωση που η προϋπολογιζόμενη αξία της σύμβασης εκτός φόρου προστιθέμενης
αξίας είναι ίση ή κατώτερη των ευρώ εκατό χιλιάδων (ε 100.000).
β) είτε σε περίπτωση που συντρέχουν οι περιστάσεις του άρθρου 9 παρ. 3 του Π.Δ. 346/1998,
αναλογικά εφαρμοζόμενες.
3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, η διαδικασία της απ` ευθείας
ανάθεσης, διενεργείται ως εξής:
α) Η Εταιρεία, διενεργώντας άτυπη έρευνα αγοράς, απευθύνεται σε τρεις (3) κατ` ελάχιστο
υποψηφίους της επιλογής της που δραστηριοποιούνται σε τομείς συναφείς με το
δημοπρατούμενο αντικείμενο, από τους οποίους ζητείται η
υποβολή σχετικής προσφοράς.
β) Στη συνέχεια η Εταιρεία δικαιούται να συνάψει σύμβαση με οποιονδήποτε από τους ως άνω
προσφέροντες, είτε βάσει της προσφοράς του είτε μετά από περαιτέρω διαπραγμάτευση με
έναν ή περισσότερους από τους προσφέροντες.
4. Κατ` εξαίρεση των ανωτέρω, σε περίπτωση που η προϋπολογιζόμενη αξία της μελέτης ή
υπηρεσίας είναι ίση ή κατώτερη των ευρώ τριάντα χιλιάδων (ε 30.000) η Εταιρεία μπορεί να
προσφύγει σε υποψήφιο της επιλογής της που δραστηριοποιείται σε τομείς συναφείς με το
δημοπρατούμενο αντικείμενο και να συνάψει σχετική σύμβαση μαζί του χωρίς την τήρηση των
διαδικασιών της παρ. 3.
Άρθρο 8

1245

Τεχνικός Σύμβουλος
Η Εταιρεία μπορεί να αναθέτει καθήκοντα Τεχνικού Συμβούλου κατ` ανάλογη εφαρμογή της
παρ. 3 του άρθρου εβδόμου του Ν. 1955/1991. Η ανάθεση των καθηκόντων αυτών γίνεται με
απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 9
Διατυπώσεις Δημοσιότητας στην ανοικτή, κλειστή, με διαπραγμάτευση διαδικασία και στο
διαγωνισμό μελετών
1. Οι διατυπώσεις δημοσιότητας συμβάσεων υπηρεσιών ή μελετών που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του Π.Δ. 346/1998, ανατίθενται σύμφωνα με την ανοικτή, την κλειστή, την με
διαπραγμάτευση διαδικασία καθώς και τον διαγωνισμό μελετών, και καθορίζονται από τις
σχετικές διατάξεις του ως άνω Π.Δ., όπως αυτό εκάστοτε ισχύει, ιδίως δε των άρθρων 12, 13,
14, 15, 16 και 17 αυτού.
2. Οι προκηρύξεις και αποφάσεις των ανωτέρω συμβάσεων καταρτίζονται σύμφωνα με τα
υποδείγματα που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα V και VI της οδηγία, 2001/78/ΕΚ όπως
εκάστοτε ισχύει
Άρθρο 10
Διατυπώσεις Δημοσιότητας στο συνοπτικό διαγωνισμό
1. Σε περίπτωση διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού δημοσιεύεται Προκήρυξη σε μία
ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 Ν.Δ.
3757/1957, όπως ισχύει, ή σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα της Αθήνας που πληροί τις
προϋποθέσεις της παρ. 2 άρθ. 26 Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η προκήρυξη δύναται να
δημοσιεύεται επιπροσθέτως στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο. Τα έξοδα
δημοσίευσης στον τύπο βαρύνουν τον εκάστοτε ανάδοχο.
2. Η ως άνω Προκήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον:
α) την επωνυμία, ταχυδρομική και τυχόν ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμούς
τηλεφώνου και φαξ της Εταιρείας,
β) την περιγραφή της υπό ανάθεση σύμβασης υπηρεσίας / μελέτης,
γ) την ενδεικτική αμοιβή / αξία (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ),
δ) την προβλεπόμενη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών ή ολοκλήρωσης της μελέτης,
ε) τον τόπο παροχής της υπηρεσίας / εκπόνησης της μελέτης,
στ) τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού,
ζ) τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης,
η) τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης,
θ) την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών,
ι) την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
ια) τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής,
εφόσον προβλέπονται
3. Σε περίπτωση διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού η προθεσμία υποβολής των προσφορών
δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της
προκήρυξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ`
ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Άρθρο 11
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Προσόντα και Δικαιολογητικά Συμμετοχής
1. Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να αναλάβουν την εκτέλεση ορισμένης σύμβασης
υπηρεσίας ή μελέτης για λογαριασμό της Εταιρείας μπορεί να υποχρεωθούν να πληρούν και να
αποδείξουν ορισμένες προϋποθέσεις επαγγελματικής επάρκειας, αξιοπιστίας, τεχνικής και
χρηματοοικονομικής ικανότητας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις ισχύουσες
κοινοτικές οδηγίες, τις κατ` αναλογία εφαρμοστέες εθνικές κανονιστικές διατάξεις, την
προκύρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του συγκεκριμένου διαγωνισμού.
2. Η Εταιρεία μπορεί να αποκλείσει διαγωνιζόμενο από συγκεκριμένο διαγωνισμό για τους
λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 24 του Π.Δ. 346/1998, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει
3. Η Εταιρεία μπορεί να απαιτήσει την απόδειξη εγγραφής των διαγωνιζόμενων σε
επαγγελματικά ή άλλα μητρώα σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 346/1998, όπως αυτό
εκάστοτε ισχύει
4. Η Εταιρεία μπορεί να απαιτήσει την απόδειξη της χρηματοοικονομικής ικανότητας των
διαγωνιζομένων σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ. 346/1998, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει
5. Η Εταιρεία μπορεί να απαιτήσει την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας των διαγωνιζομένων
σύμφωνα με το άρθρο 27 του Π.Δ. 346/1998, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει
6. Οι συμμετέχοντες στις διαδικασίες δημοπράτησης υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στα εκάστοτε τεύχη δημοπράτησης και την Προκήρυξη.
7. Σε περίπτωση που η αξία της δημοπρατούμενης υπηρεσίας ή μελέτης είναι κατώτερη των
ορίων που καθορίζονται από το Π.Δ. 346/1998, η Εταιρεία μπορεί, αντί δικαιολογητικών, να
ζητήσει από τους μελετητές ή τους παρέχοντες υπηρεσίες την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων
του Ν. 1599/1986, ή ισοδυνάμου εγγράφου για τους αλλοδαπούς υποψηφίους. Στην περίπτωση
αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πριν από την
υπογραφή της σύμβασης και εντός της προθεσμίας που τάσσεται γι` αυτή.
8. Οταν η Εταιρεία ζητά πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τους οικονομικού και τεχνικού
χαρακτήρα όρους που θέτει στους υποψήφιους για την επιλογή τους, δεν μπορεί να θέτει
όρους άλλους από εκείνους που προβλέπονται στα άρθρα 24 έως 29 του Π.Δ. 346/1998.
Άρθρο 12
Εγγυήσεις Προκαταβολή
(α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
1. Για την ανάθεση ορισμένης σύμβασης με διαγωνισμό, η εταιρεία ζητά από τους Υποψήφιους
να προσκομίζουν με την προσφορά τους ή την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγυητική
επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. Η απαίτηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνεται ως στοιχείο
στον τηρούμενο τύπο δημοσιότητας του διαγωνισμού. Για την ανάθεση σύμβασης με
προϋπολογιζόμενο αντικείμενο μικρότερο των ευρώ εκατό χιλιάδων (ε 100.000), η εταιρεία
μπορεί να απαλλάσσει τους Υποψήφιους από την υποχρέωση αυτή.
2. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, το περιεχόμενο και ο τύπος αυτής
προσδιορίζονται στα τεύχη δημοπράτησης του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Το ποσό είναι
ορισμένο και κοινό για όλους τους Υποψήφιους. Οι εγγυητικές επιστολές ισχύουν μέχρι την
επιστροφή τους από την εταιρεία.
3. Η εγγύηση συμμετοχής του Υποψηφίου που θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος καταπίπτει υπέρ της
εταιρείας, σε περίπτωση που αυτός δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στο
προκαθορισμένο από τη εταιρεία χρονικό διάστημα για την υπογραφή της. Στην περίπτωση
αυτή, ο επιλεγείς Ανάδοχος βαρύνεται και με τα έξοδα διενέργειας νέου διαγωνισμού, καθώς
και με τη διαφορά του τιμήματος, εάν επιλεγεί ο αμέσως επόμενος Υποψήφιος.
4. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των Υποψηφίων επιστρέφονται, κατόπιν αιτήσεώς
τους, μετά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε περίπτωση που μεσολαβεί στάδιο
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προεπιλογής και ορισμένος Υποψήφιος αποκλειστεί κατά το στάδιο αυτό από την περαιτέρω
διαδικασία, τότε οι εγγυητικές επιστολές του επιστρέφονται, κατόπιν αιτήσεώς του, μετά την
ολοκλήρωση του οικείου σταδίου της διαδικασίας ανάθεσης.
(β) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
1. Ο επιλεγείς, ως Ανάδοχος, καταθέτει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης της υπό ανάθεση σύμβασης, αντικαθιστώντας με αυτήν την εγγυητική
επιστολή συμμετοχής του στο διαγωνισμό. Η απαίτηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνεται ως
στοιχείο στον τηρούμενο τύπο δημοσιότητας του διαγωνισμού. Για την υπογραφή σύμβασης με
προϋπολογιζόμενο αντικείμενο μικρότερο των ευρώ δέκα χιλιάδων (Ε 10.000), η εταιρεία
μπορεί να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση αυτή.
2. Τα τεύχη δημοπράτησης ορίζουν το ύψος, το είδος, τον τύπο και το περιεχόμενο της
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που πρέπει να προσκομισθεί, σύμφωνα και με τα
ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.
3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δίνεται προς κάλυψη της ευθύνης του Αναδόχου
έναντι της εταιρεία για την εμπρόθεσμη και κατά τους συμφωνηθέντες όρους καλή εκτέλεση
της σύμβασης που θα του ανατεθεί και ισχύει καθ` όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της ανατεθείσας
σύμβασης. Επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας ή της
μελέτης.
4. Εφόσον έχει κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σε κάθε μεταγενέστερη αύξηση
του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης απαιτείται συμπληρωματική εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης. Σε περίπτωση μείωσης της αξίας του συμβατικού αντικειμένου, είναι δυνατόν
να επέλθει ανάλογη μείωση του ύψους των εγγυήσεων, μετά από αίτηση του Αναδόχου.
(γ) Εγγυητική επιστολή προκαταβολής.
1. Με την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος είναι δυνατόν να δικαιούται να λάβει
προκαταβολή, εφόσον ο ίδιος το ζητήσει και υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην προκήρυξη ή τα
τεύχη δημοπράτησης του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Ο Ανάδοχος, με την παραλαβή της
προκαταβολής, πρέπει να καταθέτει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής. Η
προκαταβολή δεν μπορεί να είναι ανώτερη του 50% της συνολικής αξίας της οικείας σύμβασης.
2. Η προκαταβολή είναι έντοκη από την ημερομηνία καταβολής επιβαρυνόμενη με το ύψος
επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, βάσει των διατάξεων του
άρθρου 84 του Ν. 2362/1995, αναλογικά εφαρμοζόμενων. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής
επιστρέφεται στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση.
(δ) Τύπος των εγγυητικών επιστολών.
1. Οι εγγυητικές επιστολές των προηγουμένων παραγράφων, προέρχονται από αναγνωρισμένο
τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε
άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. (ή του Ε.Ο.Χ.) και έχει το δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών,
σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών της Ε.Ε. (ή του Ε.Ο.Χ.).
2. Υπόδειγμα του περιεχομένου των εγγυητικών επιστολών πρέπει να περιλαμβάνεται στα
Τεύχη Δημοπράτησης και σε κάθε περίπτωση να δίνεται στους ενδιαφερόμενους από την
εταιρεία.
3. Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι συντεταγμένες στα ελληνικά. Σε περίπτωση
που δεν είναι συντεταγμένες στα ελληνικά θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους.
4. Στην περίπτωση κοινοπραξίας του ΚΒΣ, οι εγγυητικές επιστολές των προηγούμενων
παραγράφων εκδίδονται στην επωνυμία αυτής και φέρουν την αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
ευθύνη όλων των κοινοπρακτούντων μερών τα οποία και αναφέρονται στο σώμα της
επιστολής.
Σε κάθε άλλη περίπτωση ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων, οι εγγυητικές επιστολές
μπορούν να είναι ενιαίες ή να είναι άθροισμα εγγυητικών επιστολών εκάστη δε εξ αυτών θα
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καλύπτει την αλλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη όλων των συμπραττόντων μελών. Στη
δεύτερη αυτή περίπτωση, τυχόν κατάπτωση θα αφορά το σύνολο των εγγυητικών επιστολών.
5. Οι ανωτέρω εγγυητικές επιστολές περιλαμβάνουν τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από το
δικαίωμα διαιρέσεως και διζήσεως και αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης, χωρίς ουδεμία ένσταση ή αντίρρηση μέσα σε τρεις (3) ημέρες από σχετικό αίτημα της
εταιρείας.
Άρθρο 13
Τεχνικές προδιαγραφές
1. Οι τεχνικές προδιαγραφές συγκεκριμένης σύμβασης περιλαμβάνονται στα τεύχη
δημοπράτησής της και στο κείμενο της σύμβασης που υπογράφεται μεταξύ Εταιρείας και
αναδόχου και περιλαμβάνουν ενδεικτικά:
Το σκοπό και το γενικό αντικείμενο
Το ειδικό αντικείμενο και τον καθορισμό των χαρακτηριστικών του
Τα τυχόν στάδια, φάσεις ή τμήματα υλοποίησης
Τη διάρκεια των επιμέρους σταδίων, φάσεων ή τμημάτων και την προβλεπόμενη συνολική
διάρκεια υλοποίησης
Τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας
Την τυχόν κατανομή του προϋπολογισμού στα επί μέρους στάδια, φάσεις ή τμήματα
Την τυχόν αναγκαία μεθοδολογία παρακολούθησης της προόδου και της παραλαβής της
υπηρεσίας.
2. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές της υπό ανάθεση σύμβασης πρέπει να περιγράφονται κατά
τρόπον, ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή υποψηφίων στις διαδικασίες
για την ανάθεση. Πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένες. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο
11 του Π.Δ. 346/1998, όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 14
Εναλλακτικές Προσφορές
Δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών υφίσταται στους διαγωνισμούς που διεξάγει
η Εταιρεία, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 του Π.Δ. 346/1998, όπως
εκάστοτε ισχύει
Άρθρο 15
Υπεργολαβική ανάθεση
Δυνατότητα υπεργολαβικής ανάθεσης υφίσταται στους διαγωνισμούς που διεξάγει η Εταιρεία,
σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 του Π.Δ. 346/1998, όπως εκάστοτε
ισχύει.
Άρθρο 16
Συμμετοχή κοινοπραξιών ή συμπράξεων
Δυνατότητα συμμετοχής κοινοπραξιών ή συμπράξεων ή εν γένει ενώσεων παρεχόντων
υπηρεσίες ή μελετητών, υφίσταται στους διαγωνισμούς που διεξάγει η Εταιρεία, σύμφωνα με
τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του Π.Δ. 346/1998, όπως εκάστοτε ισχύει
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε`
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Άρθρο 17
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Επιτροπές
1. Για τις ανάγκες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού και για κάθε
διαδικασία ανάθεσης ορισμένης σύμβασης, συστήνεται Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ) η οποία
αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Είναι υπεύθυνη για την παραλαβή από την αρμόδια υπηρεσία της Εταιρείας των
προσφορών σε συγκεκριμένο διαγωνισμό, μεριμνώντας για την τήρηση των
όρων των τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού και των διατάξεων του παρόντος.
β) Αξιολογεί τις προσφορές που υποβλήθηκαν και εισηγείται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
2. Σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο ή αναγκαίο λόγω του συμβατικού αντικειμένου ή του
εξειδικευμένου χαρακτήρα των ζητουμένων υπηρεσιών, η Εταιρεία μπορεί αντί της ως άνω
Επιτροπής Διαγωνισμού να συνιστά δύο επιτροπές ως εξής:
α) Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού (ΕΔΔ), η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες που
προβλέπονται παραπάνω στην παρ. 1 περ. (α) του παρόντος άρθρου. Η ΕΔΔ αποτελείται από
τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.
β) Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΑΠ), η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες που
προβλέπονται παραπάνω στην παρ. 1 περ. (β) του παρόντος άρθρου. Η ΕΑΠ αποτελείται από
τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
3. Οι ως άνω Επιτροπές (Ε.Δ., Ε.Δ.Δ. και Ε.Α.Π., ανάλογα με την περίσταση) συγκροτούνται με
απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας, και αποτελούνται από πρόσωπα που μπορεί να
είναι στελέχη της Εταιρείας ή / και τρίτα πρόσωπα με ειδικά επιστημονικά, τεχνικά, εμπειρικά ή
άλλα προσόντα που αρμόζουν στο αντικείμενο της ανάθεσης. Στην επιτροπή μπορεί να
συμμετέχει ένα μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας. Ένα μέλος κάθε Επιτροπής ορίζεται αντίστοιχα ως
Πρόεδρός της.
4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να ορίζονται μόνιμες
επιτροπές του παρόντος άρθρου για τη διενέργεια αναθέσεων ορισμένης κατηγορίας ή
ορισμένου ποσού συμβάσεων.
5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να ορίζεται αποζημίωση των
μελών των ανωτέρω επιτροπών.
Άρθρο 18
Παραλαβή Προσφορών
1. Οι διαγωνισμοί διεξάγονται σε τόπο και χρόνο που ορίζεται στην Προκήρυξη.
Οι προσφορές υποβάλλονται την ημέρα και ώρα που ορίζουν τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης
και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους αυτών και τον παρόντα Κανονισμό. Περιλαμβάνουν
δε τα έγγραφα, πιστοποιητικά και λοιπά στοιχεία που καθορίζονται στα τεύχη δημοπράτησης.
2. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως
ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courrier) στη διεύθυνση που
αναγράφεται στα τεύχη δημοπράτησης. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η
Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το
περιεχόμενο των φακέλων που την συνοδεύουν.
3. Ολες οι προσφορές κατά την παραλαβή τους καταχωρούνται είτε στο γενικό πρωτόκολλο της
Εταιρείας είτε σε ειδικό πρωτόκολλο, και σε κάθε φάκελο σημειώνεται ο σχετικός αριθμός.
πρωτοκόλλου και η ημερομηνία και ώρα καταχώρισης. Η υπηρεσία πρωτοκόλλου της Εταιρείας
παραδίδει στην αρμόδια Επιτροπή τις προσφορές που τυχόν απεστάλησαν ταχυδρομικά έναντι
αποδείξεως ή με υπηρεσία διακίνησης εγγράφων.
4. Προσφορές εκπρόθεσμες δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση από την Εταιρεία,
επιστρέφονται δε στους αποδέκτες τους χωρίς να ανοιχθούν, ακόμη και εάν η καθυστέρηση
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οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, εκτός εάν η επίδοση των προσφορών που έχει ήδη αρχίσει
κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα συνεχίζεται χωρίς διακοπή μέχρι και την υποβολή των
προσφορών όλων των διαγωνιζομένων. Η επιστροφή των εκπρόθεσμων προσφορών γίνεται
μετά από έγγραφη ειδοποίηση των ενδιαφερόμενων για την παραλαβή τους, η οποία
περιλαμβάνει και τους λόγους επιστροφής των προσφορών. Εάν οι ενδιαφερόμενοι δεν
παραλάβουν τις προσφορές τους εντός διμήνου από την ειδοποίησή τους, οι προσφορές
καταστρέφονται από την αρμόδια επιτροπή της Εταιρείας.
5. Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που περιλαμβάνει επί ποινή
αποκλεισμού όλα όσα καθορίζονται στην προκήρυξη. Ο γενικός αυτός φάκελος, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στην προκήρυξη του διαγωνισμού και τα τεύχη δημοπράτησης, περιέχει
τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους υποφακέλους, δηλαδή (α) "Φάκελο
Δικαιολογητικών Συμμετοχής", ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και τα άλλα
απαραίτητα δικαιολογητικά, (β) "Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς", ο οποίος περιέχει τα στοιχεία
της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου και (γ) "Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς", ο
οποίος περιέχει την οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου. Ολοι οι επί μέρους φάκελοι
αναγράφουν την επωνυμία του διαγωνιζομένου, τον τίτλο της προς ανάθεση σύμβασης και τον
τίτλο του φακέλου. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να
αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 του Ν. 2522/1997 οι συμμετέχοντες σε διαγωνισμό δεν
δικαιούνται καμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των
προσφορών.
Άρθρο 19
Αξιολόγηση των Προσφορών
1. Η αποσφράγιση, έλεγχος και αξιολόγηση των φακέλων της προσφοράς γίνεται από την
αρμόδια Επιτροπή με την διαδικασία και στον χρόνο που ορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης ή
γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους σύμφωνα με αυτά. Η ημέρα συνεδρίασης, η ώρα
έναρξης καθώς και η ενδεχόμενη διακοπή και επανέναρξη αυτών ορίζονται από τον αρμόδιο
πρόεδρο της επιτροπής, σύμφωνα και με τα τυχόν ειδικότερα οριζόμενα στα τεύχη
δημοπράτησης.
2. Η αρμόδια Επιτροπή παραλαμβάνει και αριθμεί την προσφορά του κάθε συμμετέχοντα,
αποσφραγίζει δημόσια το φάκελο προσφοράς και το "Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής"
και αριθμεί και μονογράφει τα έγγραφα που βρίσκονται μέσα σε αυτόν. Οι πράξεις της
αρίθμησης και μονογραφής αρκεί να γίνονται από ένα οιοδήποτε μέλος της Επιτροπής. Στη
συνέχεια ελέγχει, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη προκήρυξη, κατά πόσον οι
υποψήφιοι πληρούν όλες τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο
διαγωνισμό. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, η
Επιτροπή ανακοινώνει δημοσίως, τα ονόματα των διαγωνιζομένων που αποκλείονται από την
περαιτέρω συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, καθώς και τους λόγους αποκλεισμού κάθε ενός
από αυτούς. Ακολούθως, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αποσφραγίζει δημόσια τον
Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς και αριθμεί και μονογράφει τα έγγραφα που βρίσκονται μέσα σε
αυτόν. Οι πράξεις της αρίθμησης και μονογραφής αρκεί να γίνονται από ένα οιοδήποτε μέλος
της Επιτροπής. Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, μονογράφεται από
όλα τα μέλη της Επιτροπής και φυλάσσεται από τον Πρόεδρο αυτής.
3. Στους αποκλεισθέντες από το διαγωνισμό υποψηφίους μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεών
τους επιστρέφονται οι Φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς τους, χωρίς να ανοίγουν.
Κατά του αποκλεισμού υποψηφίου επιτρέπεται η υποβολή ένστασης.
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4. Ακολουθεί η εξέταση, η αξιολόγηση του περιεχομένου του "Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς"
σε κλειστή συνεδρίαση, καθώς και η βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς κάθε
διαγωνιζόμενου, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα, τα κριτήρια και τους συντελεστές
που ορίζονται τεύχη δημοπράτησης. Είναι δυνατόν στους όρους του διαγωνισμού, να τίθεται
ένα κατώτατο όριο στην βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, κάτω από το οποίο οι
υποβληθείσες τεχνικές προσφορές θεωρούνται τεχνικώς απαράδεκτες. Στην περίπτωση αυτή
δεν αποσφραγίζονται οι "Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών", αλλά επιστρέφονται αυτούσιοι
στους διαγωνιζόμενους, των οποίων οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν απαράδεκτες. Πριν τη
βαθμολόγηση, είναι δυνατόν η Επιτροπή να καλέσει τους προσφέροντες εντός ορισμένης
προθεσμίας να αναλύσουν προφορικά τις θέσεις τους και να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις
των μελών της. Στην περίπτωση αυτή, εάν ένας διαγωνιζόμενος δεν προσέλθει στη συνέντευξη
αυτή, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης. Συντάσσεται, τέλος, Πίνακας
Βαθμολογίας των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, δημοσιεύεται δια
αναρτήσεως στην έδρα της Εταιρείας και κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους. Στον παραπάνω
πίνακα αναφέρονται και οι διαγωνιζόμενοι, οι προσφορές των οποίων δεν ανταποκρίνονται
στις ουσιώδεις απαιτήσεις και όρους των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και οι λόγοι
αποκλεισμού τους. Κατά του ως άνω πίνακα επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεως.
5. Στη συνέχεια, η αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού συνέρχεται σε νέα δημόσια συνεδρίαση
για την αποσφράγιση του Φακέλου της Οικονομικής Προσφοράς, αρμοδίως γνωστοποιούμενη
εγγράφως σε όλους τους διαγωνιζόμενους. Οι υποψήφιοι μπορούν, εάν το επιθυμούν, να είναι
παρόντες δια του νομίμου εκπροσώπου τους κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικής
Προσφοράς τους.
6. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αποσφραγίζει δημόσια το "Φάκελο Οικονομικής
Προσφοράς", αριθμεί και μονογράφει τα έγγραφα που βρίσκονται μέσα σε αυτόν. Οι πράξεις
της αρίθμησης και μονογραφής αρκεί να γίνονται από ένα οιοδήποτε μέλος της Επιτροπής.
Ακολουθεί η εξέταση και αξιολόγηση του περιεχομένου του "Φακέλου Οικονομικής
Προσφοράς", σε κλειστή συνεδρίαση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα ειδικότέρα οριζόμενα
στα τεύχη δημοπράτησης. Η Επιτροπή μπορεί να καλέσει τους υποψήφιους εντός ορισμένης
προθεσμίας να δώσουν διευκρινίσεις επί των στοιχείων του Φακέλου. Στην περίπτωση αυτή,
εάν ένας διαγωνιζόμενος δεν προσέλθει ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού
προς παροχή διευκρινίσεων, αποκλείεται από το διαγωνισμό. Στη συνέχεια βαθμολογείται η
οικονομική προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα κριτήρια και
τους συντελεστές που προκαθορίζονται στη προκήρυξη, γίνεται ο συσχετισμός τεχνικής και
οικονομικής προσφοράς και συντάσσεται ο τελικός Πίνακας Βαθμολογίας των διαγωνιζομένων
κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης. Ο Πίνακας δημοσιεύεται δια αναρτήσεως στην έδρα της
Εταιρείας και κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους. Κατά του πίνακα επιτρέπεται η υποβολή
ενστάσεως. Από τον πίνακα αυτόν προκύπτει και ο προτεινόμενος από την αρμόδια Επιτροπή
ανάδοχος του διαγωνισμού.
7. Ο πίνακας, μαζί με τις τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις, διαβιβάζεται στο όργανο της εταιρείας
που είναι αρμόδιο για τη λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος Κανονισμού,
προς κρίση. Το αρμόδιο όργανο αποφαίνεται επί των ενστάσεων κατά την απόλυτη κρίση του,
αποφασίζει για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανακηρύσσει τον ανάδοχο της
δημοπρατούμενης σύμβασης.
8. Το αρμόδιο όργανο σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος Κανονισμού μπορεί να μην
αναθέσει τη σύμβαση στον προτεινόμενο από την Επιτροπή, αλλά να προχωρήσει στην κρίση
των επόμενων υποψηφίων κατά σειρά, εφόσον μετά πλήρη αιτιολόγηση ο προτεινόμενος δεν
ικανοποιεί τα κριτήρια ανάθεση, για λόγους που ανάγονται στα τεχνικά ή οικονομικά στοιχεία
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της προφοράς του. Διευκρινήσεις ή και βελτιώσεις της προσφοράς του υποψηφίου δεν
αποκλείονται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 20
Κριτήρια ανάθεσης
1. Τα κριτήρια με βάση τα οποία η Εταιρεία αναθέτει την δημοπρατούμενη σύμβαση μπορεί να
είναι κατά περίπτωση: α) η χαμηλότερη τιμή ή β) η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά.
2. Η Εταιρεία προκαθορίζει σε κάθε περίπτωση το βασικό κριτήριο ανάθεσης της
δημοπρατούμενης σύμβασης στην προκήρυξη. Στην ίδια προκήρυξη ή στα τεύχη δημοπράτησης
καθορίζονται επίσης τα επί μέρους κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Τα
επιμέρους κριτήρια συνδέονται με την συγκεκριμένη σύμβαση και μπορεί να είναι ιδίως: η τιμή,
η προτεινόμενη μεθοδολογία, η εμπειρία, η ικανότητα των διαγωνιζομένων σε σχέση με τις
απαιτήσεις του έργου, η προτεινόμενη ομάδα έργου, τα παραδοτέα, η προθεσμία εκτέλεσης ή
παράδοσης κ.λπ.
Άρθρο 21
Αιτιολόγηση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών
1. Η εταιρεία μπορεί με τα τεύχη δημοπράτησης να θέτει επί ποινή αποκλεισμού όριο
έκπτωσης στην οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων.
2. Εάν δεν ορίζεται ανώτατο όριο έκπτωσης στα τεύχη δημοπράτησης, σε περίπτωση η Εταιρεία
θεωρήσει ότι η προσφορά ενός διαγωνιζόμενου είναι υπερβολικά χαμηλή σε σχέση με το
αντικείμενο της δημοπρατούμενης σύμβασης,
καλεί, πριν απορρίψει την προσφορά, το διαγωνιζόμενο να αιτιολογήσει εγγράφως τη σύνθεση
της προσφοράς του και εξακριβώνει αυτή την σύνθεση, λαμβάνοντας υπόψη τις δοθείσες
διευκρινίσεις (επαλήθευση προσφορών), σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο
31 του Π.Δ. 346/1998, όπως εκάστοτε αυτό ισχύει.
Άρθρο 22
Ενστάσεις
1. Για κάθε πράξη ή παράλειψη της Εταιρείας αναφορικά με διενεργούμενο διαγωνισμό είναι
δυνατόν να ασκηθεί ένσταση από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Ολες οι ενστάσεις
απευθύνονται στην Εταιρεία, υποβάλλοντα στην έδρα της και παραλαμβάνονται από την
αρμόδια επιτροπή. Επί αυτών αποφαίνονται τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας, σύμφωνα με το
άρθρο 3 παρ. 2 του παρόντος Κανονισμού, μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής.
2. Ένσταση κατά της Προκήρυξης ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών
από την τελευταία δημοσίευσή της. Ένσταση κατά της αναλυτικής διακήρυξης και των τευχών
δημοπράτησης εν γένει ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη
της προθεσμίας παραλαβής τους. Ένσταση κατά της διαδικασίας και των πράξεων διενέργειας
του διαγωνισμού ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την
δημοσίευση ή κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης ή την τέλεση της διαδικαστικής
ενέργειας. Ένσταση κατά της απόφασης κατακύρωσης ή ανάθεσης της δημοπρατούμενης
σύμβασης ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση του
αποτελέσματος του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του παρόντος Κανονισμού.
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3. Ειδικά για το συνοπτικό διαγωνισμό, το σύνολο των ανωτέρω προθεσμιών για την άσκηση
ένστασης ορίζεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες.
4. Για τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 346/1998, εφαρμόζεται
παράλληλα ο Ν. 2522/1997, όπως εκάστοτε ισχύει
Άρθρο 23
Κατακύρωση Διαγωνισμού
1. Κάθε διαγωνισμός της Εταιρείας κατακυρώνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της
μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων.
2. Η Εταιρεία μπορεί, κατά την ελεύθερη κρίση της και αζημίως γι` αυτήν, να ματαιώσει
ορισμένο διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για (α)
παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,
(β) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό για την
Εταιρεία, (γ) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι
έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, (δ) εάν
υπήρξε αλλαγή των αναγκών της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία μπορεί να
προχωρήσει σε νέα διαδικασία ανάθεσης με τους ίδιους ή τροποποιημένους όρους ή να
προχωρήσει στην ανάθεση κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο που προβλέπεται στον παρόντα
Κανονισμό.
3. Οι αποφάσεις της Εταιρείας αναφορικά με διενεργούμενο διαγωνισμό δημοσιεύονται με
ανάρτησή της στην έδρα της Εταιρείας κοινοποιούνται δε στους συμμετέχοντες ή / και στον
ανάδοχο με επιστολή, τηλεομοιοτυπία ή άλλο πρόσφορο μέσο.
Άρθρο 24
Σύναψη σύμβασης
1. Με εξαίρεση τις συμβάσεις που η αξία τους είναι μέχρι του ποσού των ευρώ δέκα χιλιάδων,
(ε 10.000), η Εταιρεία καταρτίζει έγγραφη σύμβαση με τον ανάδοχο, σύμφωνα τους όρους της
προκήρυξης και την προσφορά του αναδόχου. Τα τεύχη δημοπράτησης και όλα τα τυχόν
συνοδευτικά έγγραφα που περιγράφονται στην προκήρυξη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
οικείας σύμβασης. Η Σύμβαση δεν μπορεί να περιλαμβάνει όρους αντίθετους από το
περιεχόμενο των τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού.
2. Στη σύμβαση ανάθεσης της υπηρεσίας ή μελέτης περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα κάτωθι
απαραίτητα στοιχεία:
τα πρόσωπα των συμβαλλομένων και οι εκπρόσωποί τους
η περιγραφή του συμβατικού αντικειμένου
οι τυχόν επιμέρους φάσεις ή τμήματα της υπηρεσίας ή μελέτης
η αμοιβή και ο τρόπος καταβολής της
ο τόπος και οι διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής της υπηρεσίας ή μελέτης
η προθεσμία ή η διάρκεια υλοποίησης του συνόλου της υπηρεσίας ή μελέτης, καθώς και των
επιμέρους φάσεών της
τα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα υποβολής τους
οι εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση της σύμβασης και οι ποινικές ρήτρες για την τυχόν υπαίτια
υπέρβαση των προθεσμιών εκτέλεσης της υπηρεσίας ή μελέτης
οι λοιπές υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
ο τρόπος παρακολούθησης της εκτέλεσης της υπηρεσίας ή μελέτης
το εφαρμοστέο δίκαιο
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η μεθοδολογία τυχόν τροποποίησης της σύμβασης, λύσης της σύμβασης και επίλυσης
διαφορών.
3. Η απόφαση της Εταιρείας για την ανάθεση της σύμβασης κοινοποιείται εγγράφως στον
ανάδοχο. Ο ανάδοχος καλείται εντός το πολύ δέκα (10) ημερών να προσέλθει για την
υπογραφή της σε καθορισμένη από την αναλυτική διακήρυξη προθεσμία. Η προθεσμία αυτή
δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών, ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία της προηγούμενης ειδοποίησης. Δύναται, πάντως να παρατείνεται με
απόφαση της Εταιρείας.
4. Στις συμβάσεις υπηρεσιών ή μελετών, πρέπει να περιλαμβάνεται ο όρος ότι τα παραδοτέα
βάσει της συναφθείσας σύμβασης αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας η οποία από την
παραλαβή τους και την ολοσχερή καταβολή του συμβατικού τιμήματος στον ανάδοχο δύναται
να τα επεκτείνει, τροποποιεί, διαθέτει ή άλλως πως εκμεταλλεύεται στα πλαίσια εκπλήρωσης
του σκοπού της χωρίς προηγούμενη άδεια του αναδόχου, καθώς και τρίτων που εμπλέκονται
στη διαδικασία παραγωγής ή εκτέλεσής τους.
Άρθρο 25
Επέκταση Συμπλήρωση Τροποποίηση σύμβασης
1. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης δημιουργηθεί η ανάγκη
επέκτασης, συμπλήρωσης ή τροποποίησής της, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην
πραγματοποίηση του συμπληρωματικού αντικειμένου που τυχόν του ανατίθεται, έναντι
ανάλογης αμοιβής. Ο ανάδοχος καλείται να υπογράψει την συμπληρωματική σύμβαση εντός
προθεσμίας που καθορίζεται με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.
2. Η προϋπολογιζόμενη συνολική αξία των συμβάσεων που ανατίθενται για συμπληρωματικές
υπηρεσίες δεν μπορεί να υπερβαίνει σε αξία το πενήντα τοις εκατό (50%) της αρχικής
σύμβασης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Άρθρο 26
Παρακολούθηση Εκτέλεσης
1. Η Εταιρεία μπορεί να ορίζει ένα ή περισσότερα πρόσωπα για την παρακολούθηση της
εκτέλεσης ορισμένης σύμβασης (επιβλέπων). Ανάλογα με τη φύση της σύμβασης είναι δυνατόν
να ορίζεται ως επιβλέπων και εξειδικευμένος εξωτερικός ειδικός σύμβουλος ή ομάδα
εξειδικευμένων συμβούλων.
2. Ο επιβλέπων παρακολουθεί και ελέγχει την εκτέλεση της οικείας σύμβασης κατά τα τυχόν
επιμέρους στάδια, φάσεις ή τμήματά της, ιδίως δε προσκαλεί τον ανάδοχο να παρουσιάσει την
πρόοδο υλοποίησης της σύμβασης, του ζητεί εξηγήσεις και διευκρινίσεις, μεταφέρει τις οδηγίες
και κατευθύνσεις της Εταιρείας Κ.λπ.
3. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις του επιβλέποντος, και να
συμμορφώνεται μέσα σε εύλογη ή ταχθείσα από τον επιβλέποντα προθεσμία.
Άρθρο 27
Υποχρεώσεις Αναδόχου
1. Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης με την εταιρεία τεκμαίρεται ότι έχει λάβει
πλήρη γνώση του συνόλου των συνθηκών εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, και των
τευχών δημοπράτησης, καθώς και των κινδύνων. Αναλαμβάνει δεν την εκτέλεση της σύμβασης,
θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές. Τυχόν παράλειψη ενημέρωσής του δεν τον
απαλλάσσει των συμβατικών υποχρεώσεων και ευθυνών του.
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2. Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της εταιρείας για την προσήκουσα και άρτια εκτέλεση της
υπηρεσίας ή μελέτης, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, καθώς και κατά
τις διατάξεις της σύμβασης.
3. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη του τις παρατηρήσεις του Επιβλέποντος επί
των παραδοτέων της υπηρεσίας ή μελέτης. Κάθε ελάττωμα ή παράλειψη που γνωστοποιείται
εγγράφως στον Ανάδοχο, πρέπει να επανορθώνεται από αυτόν μέσα σε εύλογη προθεσμία που
καθορίζεται από τη σύμβαση ή τάσσεται κατά περίπτωση από τον επιβλέποντα. Ο Ανάδοχος
έχει υποχρέωση να επανορθώνει τα ελαττώματα ή τις παραλείψεις των παραδοτέων της
υπηρεσίας ή μελέτης τόσο κατά τη διάρκεια της σύμβασης, όσο και μετά την ολοκλήρωσή και
μέχρι την οριστική παραλαβή από την εταιρεία. Τυχόν κατά της έγγραφης γνωστοποίησης
ένσταση του αναδόχου κατά τις διατάξεις του παρόντος, δεν τον απαλλάσσει από την
υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις δοθείσες εντολές.
4. Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να επανορθώσει τα διαπιστωθέντα ελαττώματα ή τις
διαπιστωθείσες ελλείψεις των παραδοτέων ή εάν παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προς την
επανόρθωση προθεσμία, η επανόρθωση μπορεί να γίνει με ευθύνη της εταιρείας, οι δε
σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον ανάδόχο, ή αφαιρούνται αυτοδίκαια από το συμβατικό
αντάλλαγμα, με την επιφύλαξη του δικαιώματος περί κηρύξεως του αναδόχου έκπτωτου.
5. Με τα τεύχη δημοπράτησης της υπηρεσίας ή μελέτης, μπορεί να ορίζονται και άλλες
υποχρεώσεις του Αναδόχου.
6. Ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της ευθύνης του μόνο για λόγους ανωτέρας βίας. Υποχρεούται
όμως να γνωστοποιήσει, χωρίς καθυστέρηση στην εταιρεία, τα περιστατικά που συνιστούν την
ανωτέρα βία και να προσκομίσει στην εταιρεία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Άρθρο 28
Παραλαβή της Υπηρεσίας ή Μελέτης
Η παραλαβή της υπηρεσίας ή μελέτης γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής που συστήνεται
σύμφωνα με τους όρους των τευχών δημοπράτησης. Στην Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να
συμμετέχει και ο Επιβλέπων, ή να ταυτίζεται με αυτή.
Άρθρο 29
Προθεσμίες Ποινικές ρήτρες
1. Σε κάθε σύμβαση ανάθεσης υπηρεσίας ή μελέτης ορίζεται η συνολική προθεσμία για την
ολοκλήρωσή της.
Είναι δυνατόν να ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες για την υποβολή από τον ανάδοχο
συγκεκριμένων παραδοτέων ανά στάδιο, φάση ή τμήμα της υπηρεσίας ή της μελέτης. Ολες οι
προθεσμίες παράδοσης αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά από τη σύμβαση.
2. Παράταση των συμβατικών προθεσμιών για την παράδοση του συνόλου ή τμήματος της
ανατεθείσης υπηρεσίας ή μελέτης, είναι δυνατόν να δοθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου
της Εταιρείας, κατά την κρίση του, με γνώμονα το συμφέρον της Εταιρείας, μετά από σχετικό
έγγραφο αίτημα του Αναδόχου, στο οποίο επικαλείται και στοιχειοθετεί ο Ανάδοχος σοβαρούς
λόγους καθυστέρησης που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του, εφόσον το αίτημα αυτό
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας. Με τη λήξη του συμβατικού χρόνου
παράδοσης, η υπηρεσία ή μελέτη είναι δυνατόν να μην παραλαμβάνεται από την Εταιρεία,
μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα παράταση.
3. Η Εταιρεία είναι δυνατόν να επιβάλλει στον ανάδοχο ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα
υπέρβασης, με υπαιτιότητα του, τμηματικής ή της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της
υπηρεσίας ή της μελέτης. Το ύψος των ποινικών ρητρών, ο τρόπος επιβολής τους και οι λοιπές
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συνέπειες από τη μη έγκαιρη ή μη προσήκουσα παράδοση της υπηρεσίας ή μελέτης,
καθορίζεται από τα τεύχη δημοπράτησης και τη σύμβαση ανάθεσης. Η επιβολή ποινικής ρήτρας
δεν αποκλείει την κήρυξη του Αναδόχου έκπτωτου από την εταίρεία.
Άρθρο 30
Έκπτωση Αναδόχου
1. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος όταν εκπληρώσει εγκαίρως ή δεν εκπληρώνει προσηκόντως
τις συμβατικές του υποχρεώσεις μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. της
εταιρείας
2. Της έκπτωσης προηγείται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα η κοινοποίηση ειδικής
ανακοίνωσης στον ανάδοχο από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, στην οποία
περιγράφεται και αιτιολογείται η γενόμενη παράβαση των όρων της σύμβασης και ορίζεται η
προθεσμία για την ικανοποίηση των αξιώσεων αυτών. Η προθεσμία πρέπει να είναι ανάλογη με
τα αξιούμενα από την Εταιρεία. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, η εταιρεία
μπορεί να προχωρήσει στην κήρυξη έκπτωτου του αναδόχου.
3. Η διαδικασία κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου και οι συνέπειές της καθορίζονται από τα
τεύχη δημοπράτησης και τη σύμβαση ανάθεσης.
Άρθρο 31
Αναστολή της Σύμβασης
1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εκτέλεση
μέρους ή του συνόλου της σύμβασης. Με έγγραφη γνωστοποίηση στον ανάδοχο. Στη
γνωστοποίηση αυτή θα προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η
ημερομηνία έναρξής της, καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκειά της.
2. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής, ο ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των
συμβατικών του υποχρεώσεων, η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί, οφείλει, ωστόσο, να
λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για περιορισμό τυχόν δαπανών, είτε αυτού, είτε της
Εταίρείας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η`
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 32
Εφαρμοστέο Δίκαιο
1. Ο παρών Κανονισμός έχει συνταχθεί με βάση τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας
92/50/ΕΟΚ, όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 97/52/ΕΕ και
2001/78/ΕΚ, τα εθνικά νομοθετήματα ενσωμάτωσής τους στην ελληνική έννομη τάξη (Π.Δ.
346/1998 και 18/2000), αλλά και τις γενικότερες αρχές του κοινοτικού δικαίου περί μη
διακριτικής μεταχείρισης, μη νόθευσης του ελεύθερου ανταγωνισμού, διαφάνειας και παροχής
ίσων ευκαιριών σε όλους τους διαγωνιζόμενους.
2. Σε περίπτωση που ένα ζήτημα δεν ρυθμίζεται ειδικά από τον παρόντα Κανονισμό ή την
προκήρυξη και τα εν γένει τεύχη δημοπράτησης, εφαρμόζονται αναλογικά και, εφόσον
προσιδιάζουν και δεν είναι αντίθετες προς το περιεχόμενο των συμβατικών τευχών, οι
συναφείς διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης
δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών ή μελετών και επικουρικά οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
3. Για τον υπολογισμό των προθεσμιών που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό
εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη του άρθρου 17 του Π.Δ. 346/1998, όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 33
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Επίλυση διαφορών
1. Για κάθε διαφωνία ή διαφορά σχετική με το περιεχόμενο της σύμβασης, η εταιρεία και ο
Ανάδοχος θα καταβάλλόυν κάθε δυνατή προσπάθεια για εξώδικη λύση της. Κατά κάθε πράξης,
απόφασης ή παράλειψης οργάνων της εταιρείας που βλάπτει έννομο συμφέρον του Αναδόχου,
αυτός υποβάλλει ένσταση εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε χώρα το
γενεσιουργό γεγονός ή την κοινοποίηση σε αυτόν της βλαπτικής πράξης.
Η ένσταση περιέχει τις απόψεις του αναδόχου και απευθύνεται στο Δ.Σ. της εταιρείας το οποίο
είναι αρμόδιο για την εκδίκασή της. Η άσκηση της ένστασης δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα
και αποτελεί προϋπόθεση για την προσφυγή του αναδόχου σε δικαστική ή διαιτητική επίλυση
των διαφορών. Σε περίπτωση που παρέλθει προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την
άσκηση της ένστασης χωρίς να έχει αποφανθεί επ` αυτής το Δ.Σ. της εταιρείας, τεκμαίρεται η
σιωπηρή απόρριψή της.
2. Ολες οι έννομες σχέσεις και οι διαφορές που προκύπτουν από την κατάρτιση, εκτέλεση και
ερμηνεία σύμβασης μεταξύ Εταιρείας και αναδόχου, καθώς και από κάθε άλλη πράξη ή
παράλειψη οργάνου της Εταιρείας ή συμβαλλόμενου με την Εταιρεία και πάντοτε σε σχέση με
συγκεκριμένη σύμβαση ανάθεσης υπηρεσίας ή μελέτης, διέπονται από το ελληνικό ουσιαστικό
και δικονομικό δίκαιο,
αποκλειστικά δε αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα καθ` ύλην αρμόδια
δικαστήρια της Αθήνας, εκτός εάν ρητά έχει ορισθεί ή συμφωνηθεί διαφορετικά στα οικεία
τεύχη δημοπράτησης ή την τυχόν καταρτισθείσα σύμβαση. 3. Οι ως άνω διαφορές μπορούν να
επιλύονται και με διαιτησία, εφόσον αυτό προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης και στην
αντίστοιχη σύμβαση ανάθεσης.
Άρθρο 34
Έγκριση Τροποποίηση Ισχύς του Κανονισμού
1. Τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις του Κανονισμού εγκρίνονται και ισχύουν σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Μετά από κάθε τροποποίησή του, ο Κανονισμός κωδικοποιείται
σε ενιαίο κείμενο με ευθύνη της Εταιρείας.
2. Εφόσον ο Κανονισμός τροποποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου,
δεσμεύει τους τρίτους αυτοδίκαια από την ημέρα της δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άρθρο 35
Οργανα της Εταιρείας
1. Οπου στον παρόντα Κανονισμό γίνεται αναφορά σε απόφαση, πράξη ή παράλειψη της
Εταιρείας εννοείται ότι πρόκειται για απόφαση, πράξη ή παράλειψη του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας, εκτός αν ρητά η σχετική αρμοδιότητα έχει μεταβιβαστεί στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής ή άλλο πρόσωπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του
παρόντος Κανονισμού, τις οικείες διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας και τις σχετικές
αποφάσεις των εταιρικών της οργάνων.
2. Συγκεκριμένα καθήκοντα διοίκησης και διαχείρισης που σχετίζονται με τον παρόντα
Κανονισμό μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ανατίθενται σε μέλη του Δ.Σ. ή
σε στελέχη της Εταιρείας. Από και δια της ως άνω ανάθεσης αρμόδια καθίστανται τα πρόσωπα
αυτά.
3. Απόφαση που λήφθηκε ή πράξη που διενεργήθηκε από αναρμόδιο όργανο της εταιρείας στο
πλαίσιο διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης σύμβασης υπηρεσιών ή μελετών, δεν πάσχει
ακυρότητας, εφόσον εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας, κατ` ανάλογη εφαρμογή
του άρθρου 239 του Αστικού Κώδικα.
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Άρθρο 36
Εμπιστευτικότητα
1. Η Εταιρεία δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται στην
διάθεσή της από προσφέροντες, ιδίως εάν αφορούν τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και
τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη
"Εμπιστευτικό Έγγραφο". Παράβαση της αρχής εμπιστευτικότητας προκύπτει μόνο από
έγγραφο που έχει εκδώσει όργανο της Εταιρείας.
2. Η εμπιστευτικότητα αίρεται πάντοτε κατόπιν συμφωνίας. Αίρεται δε αυτοδικαίως σε
περίπτωση εκκρεμούς ένστασης, δίκης ή διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και
αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους νομικούς τους παραστάτες καθώς και τους
δικαστές διαιτητές. Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την Εταιρεία προς τις
αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Άρθρο 37
Παροχή Πληροφοριών Αλληλογραφία Γλώσσα
1. Η Εταιρεία δίνει στους διαγωνιζόμενους κάθε απαραίτητη πληροφορία ή διευκρίνιση για τη
διεξαγωγή διαγωνισμού, μετά από σχετική αίτησή τους, κοινοποιώντας την το ταχύτερο και
στους λοιπούς διαγωνιζόμενους, εκτός αν άλλως προβλέπεται στην προκήρυξη.
2. Κάθε παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, υποβολή ένστασης, αίτησης
κ.λπ. από και προς την Εταιρεία διατυπώνεται εγγράφως στην ελληνική γλώσσα, που
υπερισχύει του ξενόγλωσσου κειμένου. Άλλως, τα σχετικά έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 38
Παρεκκλίσεις
Με την επιφύλαξή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δυνατόν με την προκήρυξη,
τα τεύχη δημοπράτησης, την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την αίτηση προσφοράς ή
τη σύμβαση, να ρυθμίζονται θέματα κατ` απόκλιση των διατάξεων του παρόντος στην ανάθεση
συγκεκριμένης σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ
Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών της
εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., ο οποίος έχει ως εξής:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών της εταιρείας "ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε."
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Αντικείμενο του Κανονισμού
Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού αποτελεί ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων
σύμφωνα με τους οποίους ανατίθενται, συνάπτονται και εκτελούνται οι συμβάσεις προμηθειών
που διενεργεί η εταιρεία με την επωνυμία "ΓΑΙΑΟΣΕ Ανώνυμη Εταιρία Αστικών Ακινήτων,
Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων" και το διακριτικό τίτλο
"ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε." (στο εξής Εταιρεία) για τους σκοπούς και τη λειτουργία της.

1259

Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής
1. Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις προμηθειών που συνάπτονται από
την Εταιρεία στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της.
2. Ο Κανονισμός αυτός εκδίδεται κατ` εξαίρεση κάθε κείμενης διάταξης της εσωτερικής
νομοθεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. στ` της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.Δ.
674/1970 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 8 και 11Α του Ν. 2229/1994, όπως
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 2576/1998 και διέπεται από τις
διατάξεις αυτές και τις διατάξεις των κοινοτικών οδηγιών προς τις οποίες προσαρμόσθηκε η
Ελληνική Νομοθεσία με τα Π.Δ. 370/1995 και 105/2000, για τις περιπτώσεις των προμηθειών
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τους.
3. Οταν η υπό σύναψη σύμβαση προμήθειας έχει ταυτόχρονα ως αντικείμενο και την εκτέλεση
έργων ή την παροχή υπηρεσίας ή εκπόνηση μελέτης, εφαρμόζεται ο παρών Κανονισμός
Υπηρεσιών και Μελετών, εφόσον η προϋπολογιζόμενη αξία των προϊόντων υπερβαίνει την
προϋπολογιζόμενη αξία του έργου ή της υπηρεσίας ή μελέτης που περιλαμβάνονται στη
σύμβαση.
4. Για τους σκοπούς του παρόντος, στο ύψος του ποσού των αναφερομένων προϋπολογισμών
δεν λαμβάνεται υπόψη ο ΦΠΑ.
Άρθρο 3
Αρμόδια Οργανα
1. Οι αποφάσεις που αφορούν την δημοπράτηση και ανάθεση προμήθειας, ιδίως η έγκριση της
σκοπιμότητας δημοπράτησης, η επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης, η έγκριση των τευχών του
διαγωνισμού, η σύσταση επιτροπών, η κρίση επί ενστάσεων, η τελική ανάθεση της
δημοπρατούμενης σύμβασης κ.λπ., λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, μπορεί να μεταβιβάζεται μέρος των
ανωτέρω αρμοδιοτήτων σχετικών με συγκεκριμένη σύμβαση προμήθειας ή με κατηγορία
ύψους προϋπολογισμού δαπάνης προμήθειας σε ένα ή περισσότερα μέλη του Δ.Σ. ή σε στελέχη
της εταιρείας.
3. Ειδικά για συμβάσεις προμηθειών αξίας συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσού ευρώ
εξήντα χιλιάδων (ε 60.000), τις εξουσίες και αρμοδιότητες της παρ. 1 τις ασκεί ο Διευθύνων
Σύμβουλος ατομικά, ο οποίος μπορεί να μεταβιβάσει συγκεκριμένη σχετική αρμοδιότητά του σε
ή ένα ή περισσότερα στελέχη της Εταιρείας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Άρθρο 4
Επιλογή διαδικασίας δημοπράτησης
1. Για τη δημοπράτηση συμβάσεων των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία είναι ίση ή ανώτερη
του ορίου που τίθεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 370/1995, όπως εκάστοτε ισχύει
και οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, επιλέγεται κατά περίπτωση μία από τις
διαδικασίες ανάθεσης που ορίζονται και περιγράφονται αναλυτικά σε αυτό. Ειδικότερα
επιλέγεται:
α) είτε η ανοικτή διαδικασία,
β) είτε η κλειστή διαδικασία,
γ) είτε η διαδικασία της διαπραγμάτευσης (με ή χωρίς προγενέστερη προκήρυξη διαγωνισμού).
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2. Για τη δημοπράτηση συμβάσεων των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία είναι κατώτερη του
ορίου που τίθεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 370/1995, όπως εκάστοτε ισχύει,
καθώς και για την δημοπράτηση συμβάσεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ.
370/1995 επιλέγεται κατά περίπτωση μία από τις κάτω αναφερόμενες διαδικασίες ανάθεσης:
α) Συνοπτικός διαγωνισμός,
β) Απευθείας ανάθεση.
3. Σε κάθε περίπτωση δημοπράτησης σύμβασης προμηθειών η Εταιρεία κάνει δεκτή χωρίς
διακρίσεις και τους ίδιους όρους που εφαρμόζονται για τους έλληνες υποψήφιους, την
συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων προμηθευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου καθώς
και χωρών που έχουν υπογράψει συμφωνίες σύνδεσης ή άλλες διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ε.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι η δημοπρατούμενη σύμβαση εμπίπτει στο
πεδίο εφαρμογής ανάλογων συμφωνιών και υπό τον όρο ότι οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής που τίθενται κατά περίπτωση από την Εταιρεία.
Άρθρο 5
Ανοικτή, κλειστή, με διαπραγμάτευση διαδικασία
1. Ανοικτή είναι η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 1 του Π.Δ. 370/1995, όπως
εκάστοτε αυτό ισχύει, στo πλαίσιο της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει
προσφορά.
2. Κλειστή είναι η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 1 του Π.Δ. 370/1995, όπως
εκάστοτε αυτό ισχύει, στο πλαίσιο της οποίας μπορούν να υποβάλουν προσφορά μόνο όσοι
από τους προμηθευτές έχουν προσκληθεί προς τούτο από την Εταιρεία και οι οποίοι πληρούν
τα εκάστοτε προβλεπόμενα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.
3. Διαδικασία με διαπραγμάτευση είναι αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Π.Δ.
370/1995, όπως εκάστοτε αυτό ισχύει, στο πλαίσιο της οποίας η Εταιρεία προσφεύγει στους
προμηθευτές της που πληρούν τα εκάστοτε προβλεπόμενα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και
διαπραγματεύεται τους όρους της σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς.
Άρθρο 6
Συνοπτικός Διαγωνισμός
1. Ο συνοπτικός διαγωνισμός αποτελεί διαδικασία υποβολής προσφορών αφενός για
συμβάσεις περιορισμένης αξίας, ο προϋπολογισμός των οποίων είναι κατώτερος των
χρηματικών ορίων εφαρμογής του Π.Δ. 370/1995, όπως εκάστοτε ισχύει, και αφετέρου για
συμβάσεις που δεν εμπίπτουν εν γένει στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 370/1995.
2. Για τη δημοπράτηση των ως άνω συμβάσεων της ανωτέρω παραγράφου δημοσιεύεται
αναλυτική διακήρυξη στα πλαίσια της οποίας καλείται να υποβάλει προσφορά κάθε
ενδιαφερόμενος που πληροί τους όρους της.
3. Βάσει των υποβαλλομένων προσφορών, των όρων του διαγωνισμού και την οριζόμενη στα
Τεύχη διαδικασία, γίνεται η ανάδειξη του Αναδόχου, μετά από αξιολόγηση.
Άρθρο 7
Απευθείας Ανάθεση
1. Απ` ευθείας ανάθεση είναι η διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας η Εταιρεία, μετά από άτυπη
έρευνα αγοράς, αναθέτει απ` ευθείας σε προμηθευτές της επιλογής της, την εκτέλεση
ορισμένης σύμβασης.
2. Η απ` ευθείας ανάθεση αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και μπορεί να αποφασίζεται από την
Εταιρεία για κάθε σύναψη σύμβασης προμηθειών:
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α) είτε σε περίπτωση που η προϋπολογιζόμενη αξία της σύμβασης εκτός φόρου προστιθέμενης
αξίας είναι ίση ή κατώτερη των ευρώ εκατό χιλιάδων (ε 100.000).
β) είτε σε περίπτωση που συντρέχουν οι περιστάσεις του άρθρου 10 παρ 5του Π.Δ. 370/1995,
αναλογικά εφαρμοζόμενες.
3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, η διαδικασία της απ` ευθείας
ανάθεσης, διενεργείται ως εξής:
α) Η Εταιρεία, διενεργώντας άτυπη έρευνα αγοράς, απευθύνεται σε τρεις (3) κατ` ελάχιστο
υποψηφίους της επιλογής της που είναι δραστηριοποιούνται σε τομείς συναφείς με το
δημοπρατούμενο αντικείμενο, από τους οποίους ζητείται η υποβολή σχετικής προσφοράς.
β) Στη συνέχεια η Εταιρεία δικαιούται να συνάψει σύμβαση με οποιονδήποτε από τους ως άνω
προσφέροντες, είτε βάσει της προσφοράς του είτε μετά από περαιτέρω διαπραγμάτευση με
έναν ή περισσότερους από τους προσφέροντες.
4. Κατ` εξαίρεση των ανωτέρω, σε περίπτωση που η προϋπολογιζόμενη αξία της προμήθειας
είναι ίση ή κατώτερη των ευρώ τριάντα χιλιάδων (ε 30.000), η Εταιρεία μπορεί να προσφύγει
στον υποψήφιο της επιλογής της που δραστηριοποιείται σε τομείς συναφείς με το
δημοπρατούμενο αντικείμενο και να συνάψει σχετική σύμβαση μαζί του χωρίς την τήρηση των
διαδικασιών της παρ. 3.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 8
Διατυπώσεις Δημοσιότητας στην ανοικτή, κλειστή, με διαπραγμάτευση διαδικασία
1. Οι διατυπώσεις δημοσιότητας συμβάσεων προμηθει ών που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του Π.Δ. 370/1995, ανατίθενται σύμφωνα με την ανοικτή, την κλειστή καθώς και
την με διαπραγμάτευση διαδικασία, καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του ως άνω Π.Δ.,
όπως αυτό εκάστοτε ισχύει, ιδίως δε του άρθρου 8 αυτού.
2. Οι προκηρύξεις και ανακοινώσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα υποδείγματα που
περιλαμβάνονται στα παραρτήματα IV/Α, Β, και C της οδηγίας 2001/78/ΕΚ, όπως εκάστοτε
ισχύει
Άρθρο 9
Διατυπώσεις Δημοσιότητας στο συνοπτικό διαγωνισμό
1. Σε περίπτωση διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού δημοσιεύεται Προκήρυξη, σε μία
τουλάχιστον ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας που πληροί τις προϋποθέσεις του
άρθρου 3 Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, ή σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα της Αθήνας
που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 άρθ. 26 Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η προκήρυξη
δύναται να δημοσιεύεται επιπροσθέτως στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο. Τα έξοδα
δημοσίευσης στον τύπο βαρύνουν τον εκάστοτε ανάδοχο.
2. Η ως άνω προκήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον:
α) την επωνυμία, ταχυδρομική και τυχόν ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου και
φαξ της Εταιρείας,
β) την περιγραφή της υπό ανάθεση σύμβασης προμήθειας,
γ) την ενδεικτική αξία (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ),
δ) τον προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης,
ε) τον τόπο παράδοσης,
στ} τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού,
ζ) τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης,
η) τα κριτήρια ανάθεσης πις σύμβασης,
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θ) την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών,
ι} την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
ια} τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής,
εφόσον προβλέπονται
3. Σε περίπτωση διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού η προθεσμία υποβολής των προσφορών
δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της
προκήρυξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ`
ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Άρθρο 10
Προσόντα και Δικαιολογητικά Συμμετοχής
1. Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να αναλάβουν την εκτέλεση ορισμένης σύμβασης
προμήθειας για λογαριασμό της Εταιρείας μπορεί να υποχρεωθούν να πληρούν και να
αποδείξουν ορισμένες προϋποθέσεις επαγγελματικής επάρκειας, αξιοπιστίας, τεχνικής και
χρηματοοικονομικής ικανότητας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις ισχύουσες
κοινοτικές οδηγίες, τις κατ` αναλογία εφαρμοστέες εθνικές κανονιστικές διατάξεις, την
προκήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του συγκεκριμένου διαγωνισμού.
2. Η Εταιρεία μπορεί να αποκλείσει διαγωνιζόμενο από συγκεκριμένο διαγωνισμό για τους
λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 14 παρ. 1 3 του Π.Δ. 370/1995, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει
3. Η Εταιρεία μπορεί να απαιτήσει την απόδειξη εγγραφής των διαγωνιζόμενων σε
επαγγελματικά ή άλλα μητρώα σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 4 του Π.Δ. 370/1995, όπως αυτό
εκάστοτε ισχύει
4. Η Εταιρεία μπορεί να απαιτήσει την απόδειξη της χρηματοοικονομικής ικανότητας των
διαγωνιζομένων σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5 του Π.Δ. 370/1995, όπως αυτό εκάστοτε
ισχύει
5. Η Εταιρεία μπορεί να απαιτήσει την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας των διαγωνιζομένων
σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 8 του Π.Δ. 370/1995, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει
6. Οι συμμετέχοντες στις διαδικασίες δημοπράτησης υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στα εκάστοτε τεύχη δημοπράτησης και την προκήρυξη.
7. Σε περίπτωση που η αξία της δημοπρατούμενης προμήθειας είναι κατώτερη των ορίων που
καθορίζονται από το Π.Δ. 370/1995, η Εταιρεία μπορεί, αντί δικαιολογητικών, να ζητήσει από
τους προμηθευτές την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων του Ν. 1599/1986, ή ισοδυνάμου
εγγράφου για τους αλλοδαπούς υποψηφίους. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται
να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πριν από την υπογραφή της σύμβασης και
εντός της προθεσμίας που τάσσεται για αυτή.
8. Οταν η Εταιρεία ζητά πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τους οικονομικού και τεχνικού
χαρακτήρα όρους που θέτει στους υποψήφιους για την επιλογή τους, δεν μπορεί να θέτει
όρους άλλους από εκείνους που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Π.Δ. 370/1995.
Άρθρο 11
Εγγυήσεις Προκαταβολή
(α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
1. Για την ανάθεση ορισμένης σύμβασης με διαγωνισμό, η εταιρεία ζητά από τους Υποψήφιους
να προσκομίζουν με την προσφορά τους ή την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγυητική
επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. Η απαίτηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνεται ως στοιχείο
στον τηρούμενο τύπο δημοσιότητας του διαγωνισμού. Για την ανάθεση σύμβασης με
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προϋπολογιζόμενο αντικείμενο μικρότερο των ευρώ εκατό χιλιάδων (ε 100.000), η εταιρεία
μπορεί να απαλλάσσει τους Υποψήφιους από την υποχρέωση αυτή.
2. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, το περιεχόμενο και ο τύπος αυτής
προσδιορίζονται στα τείχη δημοπράτησης του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Το ποσό είναι
ορισμένο και κοινό για όλους τους Υποψήφιους. Οι εγγυητικές επιστολές ισχύουν μέχρι την
επιστροφή τους από την εταιρεία.
3. Η εγγύηση συμμετοχής του Υποψηφίου που θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος καταπίπτει υπέρ της
εταιρείας, σε περίπτωση που αυτός δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στο
προκαθορισμένο από τη εταιρεία χρονικό διάστημα για την υπογραφή της. Στην περίπτωση
αυτή, ο επιλεγείς Ανάδοχος βαρύνεται και με τα έξοδα διενέργειας νέου διαγωνισμού, καθώς
και με τη διαφορά του τιμήματος, εάν επιλεγεί ο αμέσως επόμενος Υποψήφιος.
4. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των Υποψηφίων επιστρέφονται, κατόπιν αιτήσεώς
τους, μετά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε περίπτωση που μεσολαβεί στάδιο
προεπιλογής και ορισμένος Υποψήφιος αποκλειστεί κατά το στάδιο αυτό από την περαιτέρω
διαδικασία, τότε οι εγγυητικές επιστολές του επιστρέφονται, κατόπιν αιτήσεώς του. μετά την
ολοκλήρωση του οικείου σταδίου της διαδικασίας ανάθεσης.
(β) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
1. Ο επιλεγείς, ως Ανάδοχος, καταθέτει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης της υπό ανάθεση σύμβασης, αντικαθιστώντας με αυτήν την εγγυητική
επιστολή συμμετοχής του στο διαγωνισμό. Η απαίτηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνεταί ως
στοιχείο στον τηρούμενο τύπο δημοσιότητας του διαγωνισμού. Για την υπογραφή σύμβασης με
προϋπολογιζόμενο αντικείμενο μικρότερο των ευρώ δέκα χιλιάδων (ε 10.000), η εταιρεία
μπορεί να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση αυτή.
2. Τα τεύχη δημοπράτησης ορίζουν το ύψος, το είδος, τον τύπο και το περιεχόμενο της
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που πρέπει να προσκομισθεί, σύμφωνα και με τα
ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.
3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δίνεται προς κάλυψη της ευθύνης του Αναδόχου
έναντι της εταιρείας για την εμπρόθεσμη και κατά τους συμφωνηθέντες όρους καλή εκτέλεση
της σύμβασης που θα του ανατεθεί και ισχύει καθ` όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της ανατεθείσας
σύμβασης. Επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας ή της
μελέτης.
4. Εφόσον έχεί κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σε κάθε μεταγενέστερη αύξηση
του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης απαιτείται συμπληρωματική εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης. Σε περίπτωση μείωσης της αξίας του συμβατικού αντικειμένου, είναι δυνατόν
να επέλθει ανάλογη μείωση του ύψους των εγγυήσεων, μετά από αίτηση του Αναδόχου.
(γ) Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ή διατήρησης
ΣΤις περιπτώσεις που από την προκήρυξη προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας ή
διατήρησης, ο προμηθευτής μπορεί να υποχρεωθεί να καταθέσει ειδική εγγυητική επιστολή
καλής λειτουργίας ή διατήρησης, πριν από την έναρξη της πριν από την έναρξη του χρόνου
καλής λειτουργίας ή διατήρησης, η αξία της οποίας θα καθορίζεται στη προκήρυξη. Ο χρόνος
ισχύος της εγγύησης και κάθε ειδικότερος όρος καθορίζονται στη προκήρυξη.
(δ) εγγυητική επιστολή προκαταβολής
1. Με την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος είναι δυνατόν να δικαιούται να λάβει
προκαταβολή, εφόσον ο ίδιος το ζητήσει και υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην προκήρυξη ή τα
τεύχη δημοπράτησης του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Ο Ανάδοχος, με την παραλαβή της
προκαταβολής, πρέπει να καταθέτει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής. Η
προκαταβολή δεν μπορεί να είναι ανώτερη του 50% της συνολικής αξίας της οικείας σύμβασης.
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2. Η προκαταβολή είναι έντοκη από την ημερομηνία καταβολής επιβαρυνόμενη με το ύψος
επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, βάσει των διατάξεων του
άρθρου 84 του Ν. 2362/1995, αναλογικά εφαρμοζόμενων. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής
επιστρέφεται στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση.
(ε) Τύπος των εγγυητικών επιστολών.
1. Οι εγγυητικές επιστολές των προηγουμένων παραγράφων, προέρχονται από αναγνωρισμένο
τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε
άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. (ή του Ε.Ο.Χ.) και έχει το δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών,
σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών της Ε.Ε. (ή του Ε.Ο.Χ.).
2. Υπόδειγμα του περιεχομένου των εγγυητικών επιστολών πρέπει να περιλαμβάνεταί στα
Τεύχη Δημοπράτησης και σε κάθε περίπτωση να δίνεται στους ενδιαφερόμενους από την
εταιρεία.
3. Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναί συντεταγμένες στα ελληνικά. Σε περίπτωση
που δεν είναι συντεταγμένες στα ελληνικά θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους.
4. Στην περίπτωση κοινοπραξίας του ΚΒΣ, οι εγγυητικές επιστολές των προηγούμενων
παραγράφων εκδίδονται στην επωνυμία αυτής και καλύπτουν την αλληλέγγυα και εις
ολόκληρου ευθύνη όλων των κοινοπρακτούντων μερών, τα οποία και αναφέρονται στο σώμα
της επιστολής.
Σε κάθε άλλη περίπτωση ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων, οι εγγυητικές επιστολές
μπορούν να είναι ενιαίες ή να είναι άθροισμα εγγυητικών επιστολών εκάστη δε εξ αυτών θα
καλύπτει την αλλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη όλων των συμπραττόντων μελών. Στη
δεύτερη αυτή περίπτωση, τυχόν κατάπτωση θα αφορά το σύνολο των εγγυητικών επιστολών.
5. Οι ανωτέρω εγγυητικές επιστολές περιλαμβάνουν τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από το
δικαίωμα διαιρέσεως και διζήσεως και αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης, χωρίς ουδεμία ένσταση ή αντίρρηση μέσα σε τρεις (3) ημέρες από σχετικό αίτημα της
εταιρείας.
Άρθρο 12
Τεχνικές προδιαγραφές
1. Σε κάθε προκήρυξη και σύμβαση επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές του αγαθού ή
αναφέρεται συγκεκριμένο πρότυπο (ευρωπαϊκό ή αναγνωρισμένου οργανισμού) ή
προδιαγραφή (ενοποιημένη, άλλου φορέα).
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά, ώστε τα υπό
προμήθεια αγαθά να εκπληρώνουν το σκοπό για τον οποίο προορίζονται, όπως τα επίπεδα
ποιότητας ή απόδοσης, την ασφάλεια, τις διαστάσεις, την ορολογία, τη συσκευασία, τη
σήμανση κ.λπ.
3. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή στους όρους των προκηρύξεων τεχνικών προδιαγραφών που
αναφέρουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης, ή μεθόδους επεξεργασίας οι οποίες
έχουν σαν αποτέλεσμα να ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα, εκτός εξαιρετικών
περιπτώσεων κατά τις οποίες δεν είναι δυνατόν να διατυπωθούν διαφορετικά σαφείς
προδιαγραφές της φύσεως των προς προμήθεια, ειδών, οπότε μπορεί να γίνεται αναφορά σε
συγκεκριμένα εμπορικά σήματα κ.λπ. με τον όρο όμως ότι θα συνοδεύεται η αναφορά αυτή με
τις λέξεις "αντίστοιχο". Ειδικότερα δεν επιτρέπεται να αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές
σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνιών, τύπου ορισμένης προέλευσης ή παραγωγής,
εκτός αν υποχρεωτικά συνοδεύονται από τις λέξεις "ή αντίστοιχα". Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται
το άρθρο 16 του Π.Δ. 370/1995, όπως εκάστοτε ισχύει
Άρθρο 13
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Εναλλακτικές Προσφορές
Δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών υφίσταται στους διαγωνισμούς που διεξάγει
η Εταιρεία, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 παρ. 4 και 5 του Π.Δ.
370/1995, όπως εκάστοτε ισχύει
Άρθρο 14
Υπεργολαβική ανάθεση
Δυνατότητα υπεργολαβικής ανάθεσης υφίσταται στους διαγωνισμούς που διεξάγει η Εταιρεία,
σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 παρ. 5 του Π.Δ. 370/1995, όπως
εκάστοτε ισχύει
Άρθρο 15
Συμμετοχή κοινοπραξιών ή συμπράξεων
Δυνατότητα συμμετοχής κοινοπραξιών ή συμπράξεων ή εν γένει ενώσεων προμηθευτών,
υφίσταται στους διαγωνισμούς που διεξάγει η Εταιρεία, σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του Π.Δ. 370/1995, όπως εκάστοτε ισχύεί.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε`
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Άρθρο 16
Επιτροπές
1. Για τις ανάγκες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού και για κάθε
διαδικασία ανάθεσης ορισμένης σύμβασης, συστήνεται Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ) η οποία
αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Είναι υπεύθυνη για την παραλαβή από την αρμόδια υπηρεσία της Εταιρείας των
προσφορών σε συγκεκριμένο διαγωνισμό, μεριμνώντας για την τήρηση των όρων των τευχών
δημοπράτησης του διαγωνισμού και των διατάξεων του παρόντος.
β) Αξιολογεί τις προσφορές που υποβλήθηκαν και εισηγείται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
2. Σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο ή αναγκαίο λόγω του συμβατικού αντικειμένου ή των
εξειδικευμένων χαρακτηριστικών των ζητουμένων προϊόντων, η Εταιρεία μπορεί αντί της ως
άνω Επιτροπής Διαγωνισμού να συνιστά δύο επιτροπές ως εξής:
α) Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού (ΕΔΔ), η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες που
προβλέπονται παραπάνω στην παρ. 1 περ. (α) του παρόντος άρθρου. Η ΕΔΔ αποτελείται από
τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.
β) Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΑΠ) η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται
παραπάνω στην παρ. 1 περ. (β) του παρόντος άρθρου. Η ΕΑΠ αποτελείται από τρία (3) έως επτά
(7) μέλη.
3. Οι ως άνω Επιτροπές (Ε.Δ., Ε.Δ.Δ. και Ε.Α.Π., ανάλογα με την περίσταση) συγκροτούνται με
απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας, και αποτελούνται από πρόσωπα που μπορεί να
είναι στελέχη της Εταιρείας ή / και τρίτα πρόσωπα με ειδικά επιστημονικά, τεχνικά, εμπειρικά ή
άλλα προσόντα που αρμόζουν στο αντικείμενο της ανάθεσης. Στην επιτροπή μπορεί να
συμμετέχει ένα μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας. Ένα μέλος κάθε Επιτροπής ορίζεται αντίστοιχα ως
Πρόεδρός της.
4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να ορίζονται μόνιμες
επιτροπές του παρόντος άρθρου για τη διενέργεια αναθέσεων ορισμένης κατηγορίας ή
ορισμένου ποσού.
5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να ορίζεται αποζημίωση των
μελών των ανωτέρω Επιτροπών.
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Άρθρο 17
Παραλαβή προσφορών
1. Οι διαγωνισμοί διεξάγονται σε τόπο και χρόνο που ορίζεται στην
Προκήρυξη.
Οι προσφορές υποβάλλονται την ημέρα και ώρα που ορίζουν τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης
και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους αυτών και τον παρόντα Κανονισμό. Περιλαμβάνουν
δε τα έγγραφα, πιστοποιητικά και λοιπά στοιχεία που καθορίζονται στα τεύχη δημοπράτησης.
2. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως
ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courrier) στη διεύθυνση που
αναγράφεται στα τεύχη δημοπράτησης. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η
Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το
περιεχόμενο των φακέλων που την συνοδεύουν.
3. Ολες οι προσφορές κατά την παραλαβή τους καταχωρούνται είτε στο γενικό πρωτόκολλο της
Εταιρείας είτε σε ειδικό πρωτόκολλο, και σε κάθε φάκελο σημειώνεται ο σχετικός αριθμός
πρωτοκόλλου και η ημερομηνία και ώρα καταχώρισης. Η υπηρεσία πρωτοκόλλου της Εταιρείας
παραδίδει στην αρμόδια Επιτροπή τις προσφορές που τυχόν απεστάλησαν ταχυδρομικά έναντι
αποδείξεως ή με υπηρεσία διακίνησης εγγράφων.
4. Προσφορές εκπρόθεσμες δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση από την Εταιρεία,
επιστρέφονται δε στους αποδέκτες τους χωρίς να ανοιχθούν, ακόμη και εάν η καθυστέρηση
οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, εκτός εάν η επίδοση των προσφορών που έχει ήδη αρχίσει
κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα συνεχίζεται χωρίς διακοπή μέχρι και την υποβολή των
προσφορών όλων των διαγωνιζομένων. Η επιστροφή των εκπρόθεσμων προσφορών γίνεται
μετά από έγγραφη ειδοποίηση των ενδιαφερόμενων για την παραλαβή τους, η οποίο
περιλαμβάνει και τους λόγους επιστροφής των προσφορών. Εάν οι ενδιαφερόμενοι δεν
παραλάβουν τις προσφορές τους εντός διμήνου από την ειδοποίησή τους, οι προσφορές
καταστρέφονται από την αρμόδια επιτροπή της Εταιρείας.
5. Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που περιλαμβάνει επί ποινή
αποκλεισμού όλα όσα καθορίζονται στην προκήρυξη. Ο γενικός αυτός φάκελος, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στην προκήρυξη του διαγωνισμού και τα τεύχη δημοπράτησης, περιέχει
τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους υποφακέλους δηλαδή (α) "Φάκελο
Δικαιολογητικών Συμμετοχής", ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και τα άλλα
απαραίτητα δικαιολογητικά, (β) "Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς", ο οποίος περιέχει τα στοιχεία
της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου και (γ) "Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς" ο
οποίος περιέχει την οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου. Ολοι οι επί μέρους φάκελοι
αναγράφουν την επωνυμία του διαγωνιζομένου, τον τίτλο της προς ανάθεση σύμβασης και τον
τίτλο του φακέλου. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να
αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 του Ν. 2522/1997, οι συμμετέχοντες σε διαγωνισμό δεν
δικαιούνται καμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των
προσφορών.
Άρθρο 18
Αξιολόγηση των Προσφορών
1. Η αποσφράγιση, έλεγχος και αξιολόγηση των φακέλων της προσφοράς γίνεται από την
αρμόδια Επιτροπή με την διαδικασία και στον χρόνο που ορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης ή
γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους σύμφωνα με αυτά. Η ημέρα συνεδρίασης, η ώρα
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έναρξης καθώς και η ενδεχόμενη διακοπή και επανέναρξη αυτών ορίζονται από τον αρμόδιο
πρόεδρο της επιτροπής, σύμφωνα και με τα τυχόν ειδικότερα οριζόμενα στα τεύχη
δημοπράτησης.
2. Η αρμόδια Επιτροπή παραλαμβάνει και αριθμεί την προσφορά του κάθε συμμετέχοντα,
αποσφραγίζει δημόσια τον φάκελο προσφοράς και τον "Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής"
και αριθμεί και μονογράφει τα έγγραφα που βρίσκονται μέσα σε αυτόν. Οι πράξεις της
αρίθμησης και μονογραφής αρκεί να γίνονται από ένα οιοδήποτε μέλος της Επιτροπής. Στη
συνέχεια ελέγχει, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη προκήρυξη, κατά πόσον οι
υποψήφιοι πληρούν όλες τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο
διαγωνισμό.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, η Επιτροπή
ανακοινώνει δημοσίως, τα ονόματα των διαγωνιζομένων που αποκλείονται από την περαιτέρω
συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, καθώς και τους λόγους αποκλεισμού κάθε ενός από αυτούς.
Ακολούθως, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αποσφραγίζει δημόσια το Φάκελο
Τεχνικής Προσφοράς και αριθμεί και μονογράφει τα έγγραφα που βρίσκονται μέσα σε αυτόν.
Οι πράξεις της αρίθμησης και μονογραφής αρκεί να γίνονται από ένα οιοδήποτε μέλος της
Επιτροπής. Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, μονογράφεται από όλα τα
μέλη της Επιτροπής και φυλάσσεται από τον Πρόεδρο αυτής.
3. Στους αποκλεισθέντες από το διαγωνισμό υποψηφίους μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεών
τους επιστρέφονται οι Φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς τους, χωρίς να ανοιγούν.
Κατά του αποκλεισμού υποψηφίου επιτρέπεται η υποβολή ένστασης.
4. Ακολουθεί η εξέταση, η αξιολόγηση του περιεχομένου του "Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς"
σε κλειστή συνεδρίαση, καθώς και η βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς κάθε
διαγωνιζόμενου, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα, τα κριτήρια και τους συντελεστές
που ορίζονται τεύχη δημοπράτησης. Είναι δυνατόν στους όρους του διαγωνισμού, να τίθεται
ένα κατώτατο όριο στην βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, κάτω από το οποίο οι
υποβληθείσες τεχνικές προσφορές θεωρούνται τεχνικώς απαράδεκτες. Στην περίπτωση αυτή
δεν αποσφραγίζονται οι "Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών", αλλά επιστρέφονται αυτούσιοι
στους διαγωνιζόμενους, των οποίων οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν απαράδεκτες. Πριν τη
βαθμολόγηση, είναι δυνατόν η Επιτροπή να καλέσει τους προσφέροντες εντός ορισμένης
προθεσμίας να αναλύσουν προφορικά τις θέσεις τους και να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις
των μελών της. Στην περίπτωση αυτή, εάν ένας διαγωνιζόμενος δεν προσέλθει στη συνέντευξη
αυτή, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης. Συντάσσεται, τέλος, Πίνακας
Βαθμολογίας των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, δημοσιεύεται δια
αναρτήσεως στην έδρα της Εταιρείας και κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους.
Στον παραπάνω πίνακα αναφέρονται και οι διαγωνιζόμενοι, οι προσφορές των οποίων δεν
ανταποκρίνονται στις ουσιώδεις απαιτήσεις και όρους των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και
οι λόγοι αποκλεισμού τους. Κατά του ως άνω πίνακα επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεως.
5. Στη συνέχεια, η αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού συνέρχεται σε νέα δημόσια συνεδρίαση
για την αποσφράγιση του Φακέλου της Οικονομικής Προσφοράς, αρμοδίως γνωστοποιούμενη
εγγράφως σε όλους τους διαγωνιζόμενους. Οι υποψήφιοι μπορούν, εάν το επιθυμούν, να είναι
παρόντες δια του νομίμου εκπροσώπου τους κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικής
Προσφοράς τους.
6. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αποσφραγίζει δημόσια τον "Φάκελο Οικονομικής
Προσφοράς", αριθμεί και μονογράφει τα έγγραφα που βρίσκονται μέσα σε αυτόν. Οι πράξεις
της αρίθμησης και μονογραφής αρκεί να γίνονται από ένα οιοδήποτε μέλος της Επιτροπής.
Ακολουθεί η εξέταση και αξιολόγηση του περιεχομένου του "Φακέλου Οικονομικής
Προσφοράς" σε κλειστή συνεδρίαση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
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στα τεύχη δημοπράτησης. Η Επιτροπή μπορεί να καλέσει τους υποψήφιους εντός ορισμένης
προθεσμίας να δώσουν διευκρινίσεις επί των στοιχείων του Φακέλου. Στην περίπτωση αυτή
εάν ένας διαγωνιζόμενος δεν προσέλθει ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού
προς παροχή διευκρινίσεων, αποκλείεται από το διαγωνισμό. Στη συνέχεια βαθμολογείται η
οικονομική προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα κριτήρια και
τους συντελεστές που προκαθορίζονται στη προκήρυξη, γίνεται ο συσχετισμός τεχνικής και
οικονομικής προσφοράς και συντάσσεται ο τελικός Πίνακας Βαθμολογίας των διαγωνιζομένων
κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης. Ο Πίνακας δημοσιεύεται δια αναρτήσεως στην έδρα της
Εταιρείας και κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους. Κατά του πίνακα επιτρέπεται η υποβολή
ενστάσεως. Από τον πίνακα αυτόν προκύπτει και ο προτεινόμενος από την αρμόδια Επιτροπή
ανάδοχος του διαγωνισμού.
7. Ο πίνακας, μαζί με τις τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις, διαβιβάζεται στο όργανο της εταιρείας
που είναι αρμόδιο για τη λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος Κανονισμού,
προς κρίση. Το αρμόδιο όργανο αποφαίνεται επί των ενστάσεων κατά την απόλυτη κρίση του,
αποφασίζει για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανακηρύσσει τον ανάδοχο της
δημοπρατούμενης σύμβασης.
8. Το αρμόδιο όργανο σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος Κανονισμού μπορεί να μην
αναθέσει τη σύμβαση στον προτεινόμενο από την Επιτροπή, αλλά να προχωρήσει στην κρίση
των επόμενων υποψηφίων κατά σειρά, εφόσον μετά πλήρη αιτιολόγηση ο προτεινόμενος δεν
ικανοποιεί τα κριτήρια ανάθεση, για λόγους που ανάγονται στα τεχνικά ή οικονομικά στοιχεία
της προφοράς του.
Διευκρινήσεις ή και βελτιώσεις της προσφοράς του υποψηφίου δεν αποκλείονται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 19
Κριτήρια ανάθεσης
1. Τα κριτήρια με βάση τα οποία η Εταιρεία αναθέτει την δημοπρατούμενη σύμβαση μπορεί να
είναι κατά περίπτωση: α) η χαμηλότερη τιμή ή β) η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά.
2. Η Εταιρεία προκαθορίζει σε κάθε περίπτωση το βασικό κριτήριο ανάθεσης της
δημοπρατούμενης σύμβασης στην προκήρυξη. Στην ίδια προκήρυξη ή στα τεύχη δημοπράτησης
καθορίζονται επίσης τα επί μέρους κριτήρια αξιολόγησης των
τεχνικών προσφορών. Τα επιμέρους κριτήρια συνδέονται με την συγκεκριμένη σύμβαση και
μπορεί να είναι ιδίως: η τιμή, η προθεσμία παράδοσης, τα έξοδα λειτουργίας, η ποιότητα, η
αποδοτικότητα, τα τεχνικά πλεονεκτήματα, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, η
τεχνική αξία, η τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση μετά την πώληση κ.λπ.
Άρθρο 20
Αιτιολόγηση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών
1. Η εταιρεία μπορεί με τα τεύχη δημοπράτησης να θέτει επί ποινή αποκλεισμού όριο
έκπτωσης στην οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων.
2. Εάν δεν ορίζεται ανώτατο όριο έκπτωσης στα τεύχη δημοπράτησης, σε περίπτωση η Εταιρεία
θεωρήσει ότι η προσφορά ενός διαγωνιζόμενου είναι υπερβολικά χαμηλή σε σχέση με το
αντικείμενο της δημοπρατούμενης σύμβασης, καλεί, πριν απορρίψει την προσφορά, το
διαγωνιζόμενο να αιτιολογήσει εγγράφως τη σύνθεση της προσφοράς του και εξακριβώνει
αυτή τη σύνθεση, λαμβάνοντας υπόψη τις δοθείσες διευκρινίσεις (επαλήθευση προσφορών),
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σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 31 του Π.Δ. 346/1998, όπως εκάστοτε
αυτό ισχύει
Άρθρο 21
Ενστάσεις
1. Για κάθε πράξη ή παράλειψη της Εταιρείας αναφορικά με διενεργούμενο διαγωνισμό είναι
δυνατόν να ασκηθεί ένσταση από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
Ολες οι ενστάσεις απευθύνονται στην Εταιρεία, υποβάλλονται στην έδρα της και
παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή. Επί αυτών αποφαίνονται τα αρμόδια όργανα της
Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του παρόντος Κανονισμού, μετά από εισήγηση της
αρμόδιας επιτροπής.
2. Ένσταση κατά της Προκήρυξης ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών
από την τελευταία δημοσίευση της. Ένσταση κατά της αναλυτικής προκήρυξης και των τευχών
δημοπράτησης εν γένει ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την
λήξη της προθεσμίας παραλαβής τους. Ένσταση κατά της διαδικασίας και των πράξεων
διενέργειας του διαγωνισμού ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από
την δημοσίευση ή κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης ή την τέλεση της διαδικαστικής
ενέργειας. Ένσταση κατά της απόφασης κατακύρωσης ή ανάθεσης της δημοπρατούμενης
σύμβασης ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση του
αποτελέσματος του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του παρόντος Κανονισμού
3. Ειδικά για το συνοπτικό διαγωνισμό, το σύνολο των ανωτέρω προθεσμιών για την άσκηση
ένστασης ορίζεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες.
4. Για τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 370/1995, εφαρμόζεται
παράλληλα ο Ν. 2522/1997, όπως εκάστοτε ισχύει
Άρθρο 22
Κατακύρωση Διαγωνισμού
1. Κάθε διαγωνισμός της Εταιρείας κατακυρώνεται με απόφαση του αρμoδίoυ οργάνου της
μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων.
2. Η Εταιρεία μπορεί, κατά την ελεύθερη κρίση της και αζημίως γι` αυτήν, να ματαιώσει
ορισμένο διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για (α)
παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,
(β) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό για την
Εταιρεία, (γ) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι
έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, (δ) εάν
υπήρξε αλλαγή των αναγκών της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία μπορεί να
προχωρήσει σε νέα διαδικασία ανάθεσης με τους ίδιους ή τροποποιημένους όρους ή να
προχωρήσει στην ανάθεση κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο που προβλέπεται στον παρόντα
Κανονισμό.
3. Οι αποφάσεις της Εταιρείας αναφορικά με διενεργούμενο διαγωνισμό δημοσιεύονται με
ανάρτησή της στην έδρα της Εταιρείας κοινοποιούνται δε στους συμμετέχοντες ή / και στον
ανάδοχο με επιστολή, τηλεομοιοτυπία ή άλλο πρόσφορο μέσο.
Άρθρο 23
Σύναψη σύμβασης
1. Με εξαίρεση τις συμβάσεις που η αξία τους είναι μέχρι του ποσού των ευρώ δέκα χιλιάδων,
(Ε 10.000), η Εταιρεία καταρτίζει έγγραφη σύμβαση με τον ανάδοχο, σύμφωνα τους όρους της
προκήρυξης και την προσφορά του αναδόχου. Τα τεύχη δημοπράτησης και όλα τα τυχόν
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συνοδευτικά έγγραφα που περιγράφονται στην προκήρυξη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
οικείας σύμβασης. Η Σύμβαση δεν μπορεί να περιλαμβάνει όρους αντίθετους από το
περιεχόμενο των τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού.
2. Η σύμβαση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα κάτωθι στοιχεία:
τα πρόσωπα των συμβαλλομένων και οι εκπρόσωποί τους
η ποσότητα, το είδος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια αγαθών (περιγραφή
του συμβατικού αντικειμένου)
ο τόπος και η διαδικασία παράδοσης και παραλαβής των υπό προμήθεια αγαθών
οι τυχόν επιμέρους φάσεις ή τμήματα της προμήθειας
η αμοιβή και ο τρόπος καταβολής της
η προθεσμία ή η διάρκεια υλοποίησης του συνόλου της προμήθειας, καθώς και των επιμέρους
φάσεώ
τα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα παράδοσής τους
οι εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση της σύμβασης και οι ποινικές ρήτρες για την τυχόν υπαίτια
υπέρβαση των προθεσμιών εκτέλεσης της προμήθειας
οι λοιπές υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων
ο τρόπος παρακολούθησης της εκτέλεσης της προμήθειας
το εφαρμοστέο δίκαιο
η μεθοδολογία τυχόν τροποποίησης της σύμβασης, λύσης της σύμβασης και επίλυσης
διαφορών.
3. Η απόφαση της Εταιρείας για την ανάθεση της σύμβασης κοινοποιείται εγγράφως στον
ανάδοχο. Ο ανάδοχος καλείται εντός το πολύ δέκα (10) ημερών να προσέλθει για την
υπογραφή της σε καθορισμένη από την αναλυτική διακήρυξη προθεσμία. Η προθεσμία αυτή
δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών, ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία της προηγούμενης ειδοποίησης. Δύναται πάντως να παρατείνεται με
απόφαση της Εταιρείας.
Άρθρο 24
Επέκταση Συμπλήρωση Τροποποίηση σύμβασης
1. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης δημιουργηθεί η ανάγκη
επέκτασης, συμπλήρωσης ή τροποποίησής της, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην
πραγματοποίηση του συμπληρωματικού αντικειμένου που τυχόν του ανατίθεται, έναντι
ανάλογης αμοιβής. Ο ανάδοχος καλείται να υπογράψει τη συμπληρωματική σύμβαση εντός
προθεσμίας που καθορίζεται με την κοινοποίηση του περιεχομένου της εν λόγω σύμβασης.
2. Η προϋπολογιζόμενη συνολική αξία των συμβάσεων που ανατίθενται για συμπληρωματικές
υπηρεσίες δεν μπορεί να υπερβαίνει σε αξία το πενήντα τοις εκατό (50%) της αρχικής
σύμβασης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ`
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Άρθρο 25
Παρακολούθηση Εκτέλεσης
1. Η Εταιρεία μπορεί να ορίζει ένα ή περισσότερα πρόσωπα για την παρακολούθηση της
εκτέλεσης ορισμένης σύμβασης (επιβλέπων). Ανάλογα με τη φύση της σύμβασης είναι δυνατόν
να ορίζεται ως επιβλέπων και εξειδικευμένος εξωτερικός ειδικός σύμβουλος ή ομάδα
εξειδικευμένων συμβούλων.
2. Ο επιβλέπων παρακολουθεί και ελέγχει την εκτέλεση της οικείας σύμβασης κατά τα τυχόν
επιμέρους στάδια, φάσεις ή τμήματά της, ιδίως δε προσκαλεί τον ανάδοχο να παρουσιάσει την
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πρόοδο υλοποίησης της σύμβασης, του ζητεί εξηγήσεις και διευκρινίσεις, μεταφέρει τις οδηγίες
και κατευθύνσεις της Εταιρείας κ.λπ.
3. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις του επιβλέποντος, και να
συμμορφώνεται μέσα σε εύλογη ή ταχθείσα από τον επιβλέποντα προθεσμία.
Άρθρο 26
Υποχρεώσεις Αναδόχου
1. Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης με την εταιρεία τεκμαίρεται ότι έχει λάβει
πλήρη γνώση του συνόλου των συνθηκών εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης και του
τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και των κινδύνων αυτής. Αναλαμβάνει δε την
εκτέλεση της σύμβασης, θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές. Τυχόν παράλειψη
ενημέρωσής του δεν τον απαλλάσσει των συμβατικών υποχρεώσεων και ευθυνών του.
2. Ο ανάδοχος ευθύνεται έναντι της εταιρείας για την προσήκουσα και άρτια εκτέλεση της
προμήθειας, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, καθώς και τις διατάξεις
της αντίστοιχης σύμβασης.
3. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη του τις παρατηρήσεις του επιβλέποντος
την προμήθεια επί των παραδοτέων αγαθών. Κάθε ελάττωμα ή παράλειψη που γνωστοποιείται
εγγράφως στον ανάδοχο, πρέπει να επανορθώνεται από αυτόν μέσα σε εύλογη προθεσμία που
καθορίζεται από τη σύμβαση ή τάσσεται κατά περίπτωση από τον επιβλέποντα την προμήθεια.
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να επανορθώνει τα ελαττώματα ή παραλείψεις των παραδοτέων
αγαθών, τόσο κατά τη διάρκεια της υλοποίησής τους μέχρι την οριστική παραλαβή τους, όσο
και μετά την ολοκλήρωση και την οριστική τους παραλαβή από την Εταιρεία. Τυχόν κατά της
έγγραφης γνωστοποίησης ένσταση του Αναδόχου δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση
συμμόρφωσης προς τις δοθείσες εντολές.
4. Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να επανορθώσει τα διαπιστωθέντα
ελαττώματα ή τις διαπιστωθείσες παραλείψεις των παραδοτέων του ή σε περίπτωση που
παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προς επανόρθωση προθεσμία, η επανόρθωση μπορεί να γίνει με
ευθύνη της εταιρείας, οι δε σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον ανάδοχο ή αφαιρούνται
αυτοδίκαια από το συμβατικό αντάλλαγμα, με την επιφύλαξη του δικαιώματος κηρύξεως του
αναδόχου ως έκπτωτου.
5. Με τα τεύχη δημοπράτησης της προμήθειας μπορεί να ορίζονται και άλλες υποχρεώσεις του
αναδόχου.
6. Μέχρι την οριστική παραλαβή, ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε είδους βλάβη ή
ζημία, εκτός εάν προβλεφθεί διαφορετικά στη σύμβαση προμήθειας.
7. Ο ανάδοχος απαλλάσσεται της ευθύνης του μόνο για λόγους ανωτέρας βίας. Υποχρεούται
όμως να γνωστοποιήσει, χωρίς καθυστέρηση στην εταιρεία, τα περιστατικά που συνιστούν την
ανωτέρα βία και να προσκομίσει στην εταιρεία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Άρθρο 27
Παραλαβή
1. Η παραλαβή των υλικών ή μελέτης γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής που συστήνεται
σύμφωνα με τους όρους των τευχών δημοπράτησης, ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο της
εταιρείας. Στην Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να συμμετέχει και ο Επιβλέπων, ή να ταυτίζεται με
αυτή.
2. Κατά τη διάρκεια της παραλαβής των υλικών δύναται να παρίσταται ο προμηθευτής και
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος, εφόσον δεν ορίζεται
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διαφορετικά στη σύμβαση ενεργείται με μακροσκοπική, μηχανική εξέταση και πρακτική
δοκιμασία.
3. Κατά την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής από την Επιτροπή, το οποίο
κοινοποιείται υποχρεωτικά στους προμηθευτές.
4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο
που ορίζει η σύμβαση.
5. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης του υλικού, ύστερα από σχετικό αίτημα του
προμηθευτή και έγκριση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας, μπορεί να παρατείνεται
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην σύμβαση.
Άρθρο 28
Προθεσμίες Ποινικές ρήτρες
1. Σε κάθε σύμβαση προμήθειας ορίζεται η συνολική προθεσμία για τηv ολοκλήρωση της. Είναι
δυνατόν να ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες για την υποβολή από τον ανάδοχο
συγκεκριμένων παραδοτέων ανά στάδιο, φάση ή τμήμα της προμήθειας. Ολες οι προθεσμίες
παράδοσης αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τη
σύμβαση.
2. Παράταση των συμβατικών προθεσμιών για την παράδοση του συνόλου ή τμήματος της
προμήθειας, είναι δυνατόν να δοθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας μετά
από σχετικό έγγραφο αίτημα του Αναδόχου, στο οποίο επικαλείται και στοιχειοθετεί ο
Ανάδοχος σοβαρούς λόγους καθυστέρησης που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του, εφόσον το
αίτημα αυτό υποβάλλεται πριν από τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας. Με τη λήξη του
συμβατικού χρόνου παράδοσης, τα αγαθά είναι δυνατόν να μην παραλαμβάνονται από την
Εταιρεία μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα παράταση.
3. Η Εταιρεία είναι δυνατόν να επιβάλλει στον Προμηθευτή, στον οποίο κατακυρώθηκε
ανατέθηκε η προμήθεια, εκτός των τυχόν προβλεπομένων κατά περίπτωση κυρώσεων και
χωρίς να θίγεται το δικαίωμά της προς αποζημίωση, πρόστιμο σε περίπτωση υπέρβασης του
συμβατικού χρόνου για την παράδοση των αγαθών, όπως διαμορφώθηκε μετά την τυχόν
δοθείσα παράταση, ή σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας που εδόθη για την
αντικατάσταση των αγαθών μετά την τυχόν απόρριψή τους κατά τη διαδικασία παραλαβής
τους. Το πρόστιμο αυτό αποτελεί ποσοστό τοις εκατό (%) επί της συμβατικής αξίας των μη
παραδοθέντων αγαθών (χωρίς ΦΠΑ) και είναι δυνατόν να διαφοροποιείται ανάλογα με το
χρονικό διάστημα της εκπρόθεσμης παράδοσης. Τα ποσοστά του προστίμου και τα αντίστοιχα
χρονικά διαστήματα που προσδιορίζουν την τιμή των ποσοστών αυτών καθορίζονται στην
Προκήρυξη και στη σύμβαση ανάθεσης της προμήθειας, υπό την μορφή της ποινικής ρήτρας.
4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν αίρει το δικαίωμα της Εταιρείας για την κήρυξη του
αναδόχου ως έκπτωτου.
Άρθρο 29
Έκπτωση
1. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκπληρώσει εγκαίρως ή δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις
συμβατικές του υποχρεώσεις μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας.
2. Της έκπτωσης προηγείται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα η κοινοποίηση ειδικής
ανακοίνωσης στον ανάδοχο από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, στην οποία
περιγράφεται και αιτιολογείται η γενόμενη παράβαση των όρων της σύμβασης και ορίζεται η
προθεσμία για την ικανοποίηση των αξιώσεων αυτών. Η προθεσμία πρέπει να είναι ανάλογη με
τα αξιούμενα από την Εταιρεία. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, η εταιρεία
μπορεί να προχωρήσει στην κήρυξη έκπτωτου του αναδόχου.
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3. Η διαδικασία κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου και οι συνέπειές της καθορίζονται από τα
τεύχη δημοπράτησης και τη σύμβαση ανάθεσης.
Άρθρο 30
Αναστολή της Σύμβασης
1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εκτέλεση
μέρους ή του συνόλου της σύμβασης. με έγγραφη γνωστοποίηση στον ανάδοχο. Στη
γνωστοποίηση αυτή θα προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, ή
ημερομηνία έναρξής της, καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκειά της.
2. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής, ο ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των
συμβατικών του υποχρεώσεων, η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί, οφείλει, ωστόσο, να
λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για περιορισμό τυχόν δαπανών, είτε αυτού, είτε της
Εταιρείας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η`
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 31
Εφαρμοστέο Δίκαιο
1. Ο παρών Κανονισμός έχει συνταχθεί με βάση τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας
93/36/ΕΟΚ, όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 97/52/ΕΚ και
2001/78/ΕΚ, τα εθνικά νομοθετήματα ενσωμάτωσης τους στην ελληνική έννομη τάξη (Π.Δ.
370/1995 και 105/2000), αλλά και τις γενικότερες αρχές του κοινοτικού δικαίου περί μη
διακριτικής μεταχείρισης, μη νόθευσης του ελεύθερου ανταγωνισμού, διαφάνειας και παροχής
ίσων ευκαιριών σε όλους τους διαγωνιζόμενους.
2. Σε περίπτωση που ένα ζήτημα δεν ρυθμίζεται ειδικά από τον παρόντα Κανονισμό ή την
προκήρυξη και τα εν γένει τεύχη δημοπράτησης, εφαρμόζεται αναλογικά και, εφόσον
προσιδιάζουν και δεν είναι αντίθετες προς το περιεχόμενο των συμβατικών τευχών, οι
συναφείς διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και επικουρικά οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
3. Για τον υπολογισμό των προθεσμιών που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό
εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη του άρθρου 9 του Π.Δ. 370/1995, όπως εκάστοτε ισχύει
Άρθρο 32
Επίλυση διαφορών
1. Για κάθε διαφωνία ή διαφορά σχετική με το περιεχόμενο της σύμβασης, η εταιρεία και ο
Ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για εξώδικη λύση της.
Κατά κάθε πράξης, απόφασης ή παράλειψης οργάνων της εταιρείας που βλάπτει έννομο
συμφέρον του Αναδόχου, αυτός υποβάλλει ένσταση εντός πέντε (5) ημερών από την
ημερομηνία που έλαβε χώρα το γενεσιουργό γεγονός ή την κοινοποίηση σε αυτόν της
βλαπτικής πράξης.
Η ένσταση περιέχει τις απόψεις του αναδόχου και απευθύνεται στο Δ.Σ. της εταιρείας το οποίο
είναι αρμόδιο για την εκδίκασή της. Η άσκηση της ένστασης δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα
και αποτελεί προϋπόθεση για την προσφυγή του αναδόχου σε δικαστική ή διαιτητική επίλυση
των διαφορών. Σε περίπτωση που παρέλθει προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την
άσκηση της ένστασης χωρίς να έχει αποφανθεί επ` αυτής το Δ.Σ. της εταιρείας, τεκμαίρεται η
σιωπηρή απόρριψή της.
2. Ολες οι έννομες σχέσεις και οι διαφορές που προκύπτουν από την κατάρτιση, εκτέλεση και
ερμηνεία σύμβασης μεταξύ Εταιρείας και αναδόχου, καθώς και από κάθε άλλη πράξη ή
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παράλειψη οργάνου της Εταιρείας ή συμβαλλόμενου με την Εταιρεία και πάντοτε σε σχέση με
συγκεκριμένη σύμβαση προμήθειας, διέπονται από το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό
δίκαιο, αποκλειστικά δε αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα καθ` ύλην αρμόδια
δικαστήρια της Αθήνας, εκτός εάν ρητά έχει ορισθεί ή συμφωνηθεί διαφορετικά στα οικεία
τεύχη δημοπράτησης ή την τυχόν καταρτισθείσα σύμβαση.
3. Οι ως άνω διαφορές μπορούν να επιλύονται και με διαιτησία, εφόσον αυτό προβλέπεται στα
τεύχη δημοπράτησης και στην αντίστοιχη σύμβαση ανάθεσης.
Άρθρο 33
Έγκριση Τροποποίηση Ισχύς του Κανονισμού
1. Τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις του Κανονισμού εγκρίνονται και ισχύουν σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Μετά από κάθε τροποποίησή του, ο Κανονισμός κωδικοποιείται
σε ενιαίο κείμενο με ευθύνη της Εταιρείας.
2. Εφόσον ο Κανονισμός τροποποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου,
δεσμεύει τους τρίτους αυτοδίκαια από την ημέρα της δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άρθρο 34
Οργανα της Εταιρείας
1. Οπου στον παρόντα Κανονισμό γίνεται αναφορά σε απόφαση, πράξη ή παράλειψη
της Εταιρείας εννοείται ότι πρόκειται για απόφαση, πράξη ή παράλειψη του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας, εκτός αν ρητά η σχετική αρμοδιότητα έχει μεταβιβαστεί στο
Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής ή άλλο πρόσωπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του
παρόντος Κανονισμού, τις οικείες διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας και τις σχετικές
αποφάσεις των εταιρικών της οργάνων.
2. Συγκεκριμένα καθήκοντα διοίκησης και διαχείρισης που σχετίζονται με τον παρόντα
Κανονισμό μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ανατίθενται σε μέλη του Δ.Σ. ή
σε στελέχη της Εταιρείας. Από και δια της ως άνω ανάθεσης αρμόδια καθίστανται τα πρόσωπα
αυτά.
3. Απόφαση που λήφθηκε ή πράξη που διενεργήθηκε από αναρμόδιο όργανο της εταιρείας στο
πλαίσιο διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης σύμβασης υπηρεσιών ή μελετών, δεν πάσχει
ακυρότητας, εφόσον εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας, κατ` ανάλογη εφαρμογή
του άρθρου 239 του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 35
Εμπιστευτικότητα
1. Η Εταιρεία δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται στην
διάθεσή της από προσφέροντες ιδίως εάν αφορούν τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και
τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη
"Εμπιστευτικό Έγγραφο". Παράβαση της αρχής εμπιστευτικότητας προκύπτει μόνο από
έγγραφο που έχει εκδώσει όργανο της Εταιρείας.
2. Η εμπιστευτικότητα αίρεται πάντοτε κατόπιν συμφωνίας. Αίρεται δε αυτοδικαίως σε
περίπτωση εκκρεμούς ένστασης, δίκης ή διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και
αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους νομικούς τους παραστάτες καθώς και τους
δικαστές / διαιτητές. Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την Εταιρεία προς
τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 36
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Παροχή Πληροφοριών Αλληλογραφία Γλώσσα
1. Η Εταιρεία δίνει στους διαγωνιζόμενους κάθε απαραίτητη πληροφορία ή διευκρίνιση για τη
διεξαγωγή διαγωνισμού, μετά από σχετική αίτησή τους, κοινοποιώντας την το ταχύτερο και
στους λοιπούς διαγωνιζόμενους, εκτός αν άλλως προβλέπεται στην προκήρυξη.
2. Κάθε παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, υποβολή ένστασης, αίτησης
κ.λπ. από και προς την Εταιρεία διατυπώνεται εγγράφως στην ελληνική γλώσσα η οποία
υπερισχύει του ξενόγλωσσου κειμένου.
Άλλως, τα σχετικά έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 37
Παρεκκλίσεις
Με την επιφύλαξη της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δυνατόν με την προκήρυξη,
τα τεύχη δημοπράτησης, την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την αίτηση προσφοράς ή
τη σύμβαση, να ρυθμίζονται θέματα κατ` απόκλιση των διατάξεων του παρόντος στην ανάθεση
συγκεκριμένης σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Έργα, Υπηρεσίες ή Μελέτες και Προμήθειες για τα οποία έχει δημοσιευθεί
προκήρυξη ή έχει υπογραφεί σύμβαση ή παραγγελία πριν την θέση σε ισχύ της παρούσας,
εξακολουθούν να διέπονται από τους όρους που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης ή
την υπογραφή της σύμβασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
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(15) των άρθρων 12-26 της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών Πολιτισμού 6318/2003 (Β 1217) «Κανονισμός Προμηθειών Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.»,, το
κείμενο των οποίων είχε ως εξής:
“ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Κανονισμός ανάθεσης εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων
Άρθρο 12
Πεδίο εφαρμογής.
Ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται για όλες τις μελέτες και τα έργα, που προγραμματίζονται και
εκτελούνται από την Εταιρεία "ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑΑ.Ε.".
α) "Εργοδότης" ή "κύριος του έργου" είναι η Εταιρεία"ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.".
β) Φορέας κατασκευής του έργου είναι η αρμόδια Υπηρεσία της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου,
που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου.
γ) "Ανάδοχος εργολήπτης" ή "Ανάδοχος" είναι η εργοληπτική επιχείρηση στην οποία έχει ανατεθεί με
σύμβαση η κατασκευή του έργου.
δ) "Σύμβαση" είναι η γραπτή συμφωνία μεταξύ εργοδότη και του αναδόχου για την κατασκευή του
έργου, καθώς και όλα τα σχετικά τεύχη, σχέδια και προδιαγραφές.
Τμήμα Ι
Άρθρο 13
Εκπόνηση μελετών
1. Η ανάθεση και εκπόνηση των μελετών γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία:
α) Εκπόνηση μελετών απευθείας από την Εταιρεία"ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.".
β) Εκπόνηση μελετών με ανάθεση σε φορέα του δημόσιου τομέα μέρους ή του όλου έργου της μελέτης.
γ) Εκπόνηση μελετών σε συνεργασία της Εταιρείας "ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.", με φορέα του
δημοσίου τομέα, μέρους ή του όλου έργου της μελέτης.
δ) Εκπόνηση μελετών με ανάθεση σε ιδιωτικό μελετητικό γραφείο που επιλέγεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας, ύστερα από δημοσίευση στον τύπο και στο δελτίο του Τεχνικού
Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε)πρόσκλησης για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους,όσοι θέλουν να
αναλάβουν τη μελέτη ή ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μεταξύ περιορισμένου
αριθμού μελετητών, που τους ορίζει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση `το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας.
ε) Με απευθείας ανάθεση σε ιδιωτικό μελετητικό γραφείο για εξειδικευμένα έργα, έργα συντήρησης ή
έργα κατεπείγοντος χαρακτήρα.
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3. Το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησης της Εταιρείας, μπορεί να αποφασίζει:
α) Την εκπόνηση της μελέτης, μαζί με την ανάθεση της κατασκευής του έργου.
β) Την ανάθεση σε ιδιωτικό μελετητικό γραφείο μόνον επιμέρους στοιχείων της όλης μελέτης.
γ) Τη συνεργασία στην εκπόνηση της μελέτης ιδιωτικού γραφείου μελετών και του προσωπικού της
Εταιρείας "ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.".
3. Σε κάθε περίπτωση ανάθεσης της μελέτης σε ιδιωτικό μελετητικό γραφείο με προεπιλογή
περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων μελετητών, ο υποψήφιος που αναδεικνύεται μειοδότης
μπορεί να καλείται για βελτίωση της προσφοράς του.
4. Σε όλες τις περιπτώσεις ανάθεσης μελέτης από την Εταιρεία, η ανάθεση νοείται πάντοτε υπό τον όρο,
ότι η Εταιρεία "ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑΑ.Ε." αποκτά αυτοδικαίως την πλήρη κυριότητα της μελέτης και
μπορεί να χρησιμοποιήσει κατ` επανάληψη σε δίάφορα έργα τη μελέτη αυτή με προσαρμογές ή χωρίς
προσαρμογές και πάντα χωρίς να είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει άλλη αμοιβή,εκτός από αυτή που
προβλέπεται στη σχετική σύμβαση.
5. Η κατακύρωση της ανάθεσης της μελέτης λαμβάνεται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο
διοίκησης της Εταιρείας, που μπορεί να μην αναθέσει τη μελέτη στον τελευταίο μειοδότη, εφόσον η
προσφορά του κρίνεται ασύμφορη για την Εταιρεία ή να ματαιώσει οριστικά τη μελέτη ή να
επαναλάβει το διαγωνισμό με ή χωρίς τροποποίηση των όρων, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση του
μειοδότη και των λοιπών υποψηφίων που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό. Η απόφαση για την
κατακύρωση της μελέτης παράγει έννομα αποτελέσματα και δεσμεύει την Εταιρεία και τον
διαγωνιζόμενο από την κοινοποίησή της σε αυτόν. Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης είναι
αναγκαία η προηγούμενη παράδοση στην Εταιρεία της προβλεπόμενης εγγυητικής επιστολής καλής
εκτελέσεως της σύμβασης.
6. Οι συμβάσεις ανάθεσης μελέτης καταρτίζονται σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και συμπεριλαμβάνονται στη σχετική προκήρυξη, όπου αυτή
απαιτείται Μεταξύ των όρων, περιλαμβάνονται κατά περίπτωση, οι σχετικές προθεσμίες και εγγυήσεις
εκτέλεσης της μελέτης, οι ποινικές ρήτρες καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος δημοσίευσης περίληψης της
προκήρυξης ή της πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος, οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, ο
χρόνος και ο τρόπος της οριστικής παραλαβής της μελέτης, ο χρόνος και το τρόπος καταβολής της
αμοιβής, η διάρκεια ισχύος των προσφορών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Tμήμα ΙΙ
Άρθρο 14
Κατασκευή των έργων
1. Τα. έργα της Εταιρείας "ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε." κατασκευάζονται με εργολαβικές συμβάσεις.
Οι εργολαβικές συμβάσεις καταρτίζονται ύστερα από δημοπρασία, της οποίας οι όροι ορίζονται από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με τη σχετική προκήρυξη. Μεταξύ των όρων, περιλαμβάνονται οι
σχετικές προθεσμίες και εγγυήσεις εκτέλεσης του έργου, οι ποινικές ρήτρες, καθώς και ο τρόπος και
χρόνος δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης ή της πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος, οι
τεχνικές προδιαγραφές του έργου, η συγγραφή υποχρεώσεων, ο τρόπος και ο χρόνος εκτέλεσης του
έργου, ο χρόνος και ο τρόπος της οριστικής παραλαβής του έργου, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του
εργολαβικού ανταλλάγματος, η διάρκεια ισχύος των προσφορών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
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2. Τρόποι επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου.
α) Η ανοικτή δημοπρασία, στην οποία λαμβάνουν μέρος και υποβάλλουν προσφορές όλοι όσοι έχουν τα
νόμιμα προσόντα που προβλέπονται στην προκήρυξη.
β) Η δημοπρασία με προεπιλογή. Η δημοπρασία αυτή διεξάγεται ως εξής:
Αρχικά εκδηλώνουν ενδιαφέρον συμμετοχής όλοι όσοι θεωρούν ότι διαθέτουν τα προσόντα που
προδιαγράφονται στην προκήρυξη. Ακολουθεί προεπιλογή και πρόσκληση για συμμετοχή στην κυρίως
δημοπρασία και επίδοση προσφοράς εκείνων που έχουν προεπιλεγεί. Στη διαδικασία αυτή μπορεί να
καλείται ο μειοδότης για βελτίωση της προσφοράς του.
γ) Η απευθείας ανάθεση ή ο διαγωνισμός μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων
επιχειρήσεων, με ή χωρίς δημοσίευση της περίληψης της προκήρυξης ή της πρόσκλησης. Ο τρόπος
αυτός αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και εφαρμόζεται στα έργα συντήρησης, καθώς και σε ειδικές
περιπτώσεις, όπως σε περίπτωση θεομηνίας, σοβαρού επικείμενου κινδύνου, μοναδικότητας του
κατασκευαστή, συνέχισης των εργασιών ύστερα από έκπτωση του αναδόχου ή διάλυσης της
εργολαβικής σύμβασης, ή για έργα ειδικής φύσεως, εφόσον χαρακτηρισθούν έτσι με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ή όταν συντρέχει κατεπείγον ή άλλος λόγος, που διαπιστώνεται
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Η διαδικασία επιλογής αναδόχου με διαπραγμάτευση (ύστερα από προεπιλογή), η οποία
εφαρμόζεται στις περιπτώσεις ενδιαφέρουσας για την Εταιρεία επένδυσης, που είναι αναγκαία για την
εκμετάλλευση του ακινήτου από τον επενδυτή και περιλαμβάνει την κατασκευή έργων ή και -την
εκτεταμένη ανακαίνιση υφισταμένων εγκαταστάσεων. Η επιλογή του επενδυτή γίνεται με την ακόλουθη
διαδικασία. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προβλέπονται τα κριτήρια της
επιλογής στα εξής στάδια: (α) Δημοσιεύεται πρόσκληση της Εταιρείας σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες
εφημερίδες, με την οποία καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής όσοι διαθέτουν τα
προσόντα που προδιαγράφονται στην προκήρυξη. (β) Γίνεται προεπιλογή και πρόσκληση για υποβολή
προσφοράς εκείνων που έχουν προεπιλεγεί. Στη συνέχεια η επιτροπή διαγωνισμού αξιολογεί τις
προσφορές των προεπιλεγέντων και, με βάση τη βαθμολογία αυτών, καταρτίζει πίνακα κατάταξης κατά
σειρά επιτυχίας των υποψηφίων αναδόχων που υπέβαλαν προσφορές. Η Εταιρεία διατηρεί το
δικαίωμα να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις, που θα βελτιώνουν την τελική προσφορά του
αναδόχου, πριν την κατακύρωση. Με βάση τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων αναδόχων, η
Εταιρεία καλεί τον πρώτο κατά σειρά υποψήφιο σε διαπραγματεύσεις για βελτίωση της προσφοράς
του. Εφόσον, για οποιονδήποτε λόγο, προκύψει διαφωνία στη φάση της διαπραγμάτευσης, η Εταιρεία
διατηρεί το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το αποτέλεσμα στον πρώτο κατά σειρά υποψήφιο, αλλά να
προχωρήσει στον δεύτερο κατά σειρά υποψήφιο. Σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις με τον
δεύτερο κατά σειρά υποψήφιο οδηγήσουν αυτόν (τον δεύτερο κατά σειρά υποψήφιο) στη βαθμολογία
που επέτυχε ο πρώτος υποψήφιος ανάδοχος και επί πλέον αυτός αποδεχθεί τα σημεία της
διαπραγμάτευσης, στα οποία είχε επέλθει διαφωνία με τον πρώτο κατά σειρά υποψήφιο, τότε η
Εταιρεία έχει το δικαίωμα να κατακυρώσει το αποτέλεσμα στον δεύτερο κατά σειρά υποψήφιο. Η
Εταιρεία έχει το δικαίωμα να επαναλάβει την ίδια διαδικασία της διαπραγμάτευσης με όλους τους
επόμενους κατά σειρά επιτυχίας υποψήφιους αναδόχους) Η ανάθεση με συνδυασμό των παραπάνω
διαδικασιών, όταν τούτο δικαιολογείται για λόγους εξυπηρέτησης των έργων και των συμφερόντων της
Εταιρείας. Το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησης της Εταιρείας σε κάθε περίπτωση, μπορεί να
αναθέσει τμήματα του έργου απευθείας σε εξειδικευμένες επιχειρήσεις, όπως ειδικά συνεργεία.
3. α) Η προκήρυξη για τη δημοπράτηση καθορίζει το σύστημα υποβολής προσφορών. Το σύστημα
υποβολής προσφορών αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η προκήρυξη μπορεί
να περιλαμβάνει και την εκπόνηση της μελέτης κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13,
οπότε γίνεται αξιολόγηση της προσφοράς από επιτροπή αξιολόγησης.
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β) Με τη δημοπρασία επιδιώκεται η ανάδειξη αναδόχου ικανού για την έγκαιρη, άρτια και οικονομική
κατασκευή του έργου.
γ) Για τη σχετική κρίση τα όργανα διοίκησης της Εταιρείας, λαμβάνουν υπόΨη τους κάθε πρόσφορο,
κατά την κρίση τους, τεκμηριωμένο στοιχείο, που αναφέρεται στην ικανότητα και αξιοπιστία για την
εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου της επιχείρησης που είναι μειοδότρια, σε συνδυασμό με τις
υποχρεώσεις της από άλλα έργα που η επιχείρηση αυτή έχει υπό κατασκευή. Το κατά περίπτωση
αρμόδιο όργανο διοίκησης της Εταιρείας, μπορεί να μην αναθέσει το έργο στον τελευταίο μειοδότη,
εφόσον η προσφορά του κρίνεται ασύμφορη για την Εταιρεία ή να ματαιώσει οριστικά το έργο ή να
επαναλάβει το διαγωνισμό με ή χωρίς τροποποίηση των όρων, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση του
μειοδότη και των λοιπών υποψηφίων που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό.
4. α) Στις δημοπρασίες για την κατασκευή των έργων καλούνται καταρχήν εργοληπτικές επιχειρήσεις
δημοσίων έργων που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.). Πλην των
ανωτέρω, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δύναται να χρησιμοποιούνται και
άλλες επιχειρήσεις, σε μικρά έργα ή σε έργα συντήρησης ή σε περιπτώσεις ανάγκης ή συνέχισης ή
εκτέλεσης εργασιών, που η ανάδοχος επιχείρηση καθυστερεί ή αρνείται να κατασκευάσει ή όταν
πρόκειται για προμήθειες σχετικά με τα έργα και ειδικότερα για προμήθειες εξοπλισμού με
εγκαταστάσεις ή όχι ή σε ανάλογες περιπτώσεις.
β) Τα προσόντα των αλλοδαπών επιχειρήσεων που καλούνται να λάβουν μέρος στις δημοπρασίες
καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Οι συμβάσεις που καταρτίζονται για την κατασκευή των έργων, ρυθμίζουν κάθε θέμα που
αναφέρεται στην κατασκευή αυτή και στην εκπλήρωση της σύμβασης γενικά και ιδιαίτερα στις
προδιαγραφές που εφαρμόζονται,στον τρόπο προσδιορισμού και καταβολής του εργολαβικού
ανταλλάγματος (τιμές μονάδας, κατ` αποκοπήν αντάλλαγμα κ.λ.π.) στην τυχόν παροχή έντοκης
προκαταβολής στον ανάδοχο με εγγύηση πιστωτικού ιδρύματος,στην έκπτωση του αναδόχου και τη
λήψη μέτρων σε βάρος του αναδόχου, στις εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση και αποπεράτωση του
έργου, στις ποινικές ρήτρες, στις προθεσμίες, τα όρια τυχόν προσθέτων εργασιών, που υποχρεούται ο
ανάδοχος να εκτελέσει με τους συμβατικούς όρους, στην ασφάλεια των έργων και εργαζομένων, στη
συνεργασία αναδόχων με διαφορετικό μεταξύ τουςαντικείμενο στο έργο και σε οποιοδήποτε άλλο
θέμα.
6. Οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της αποφασίζεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και καταρτίζεται σχετική τροποποιητική σύμβαση, εκτός από τις
περιπτώσεις, που η σύμβαση ορίζει ως υποχρεωτικές για τον ανάδοχο τις τροποποιήσεις.
Άρθρο 15
Εξέταση δικαιολογητικών, άνοιγμα και αξιολόγηση προσφορών
Η διαδικασία εξέτασης των δικαιολογητικών, ανοίγματος των προσφορών και αξιολόγησης των
προσφορών γίνεται από επιτροπή. Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών μπορεί να ανατίθεται σε
διαφορετική επιτροπή από εκείνη που συγκροτείται για την εξέταση των δικαιολογητικών και το
άνοιγμα των προσφορών.
Οι επιτροπές μπορεί να αποτελούνται από υπαλλήλους της Εταιρείας,καθώς και άλλα πρόσωπα με
σχετικές ειδικές γνώσεις και εμπειρία.
Άρθρο 16
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Kατακύρωση του έργου
Η απόφαση για την κατακύρωση του έργου λαμβάνεται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο
διοίκησης της Εταιρείας. Η απόφαση παράγει έννομα αποτελέσματακαι δεσμεύει την Εταιρεία και τον
διαγωνιζόμενο από την κοινοποίηση αυτής στον διαγωνιζόμενο. Για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης είναι αναγκαία η προηγούμενη παράδοση στην Εταιρεία της προβλεπόμενης εγγυητικής
επιστολής καλής εκτελέσεως της σύμβασης.
Άρθρο 17
Διοίκηση -Εποπτεία του έργου
1. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση κατασκευής των έργων ανήκει στην αρμόδια υπηρεσία
της Εταιρείας ή στο Φορέα κατασκευής του έργου, που ενεργεί ό,τι απαιτείται για την καλή και έγκαιρη
εκτέλεση των έργων και ορίζει τους τεχνικούς υπαλλήλους που θα απασχοληθούν ειδικότερα με την
επίβλεψη, προορίζει τα καθήκοντα τους, όταν είναι περισσότεροι από ένας, παρακολουθεί το έργο τους
και γενικά προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια.
2. Στην περίπτωση κατασκευής του έργου με ανάθεση σε ανάδοχο, η επίβλεψη αποσκοπεί στην πιστή
εκπλήρωση από τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης και την κατασκευή του έργου κατά τους κανόνες
της τέχνης και με τα κατάλληλα υλικά της ποιότητας που προβλέπεται, ώστε να ανταποκρίνεται στον
προορισμό του. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση της
επίβλεψης στα εργοτάξια, όπου κατασκευάζονται τμήματα του έργου και γενικά σε όλους τους χώρους
που κρίνει απαραίτητο η επιβλέπουσα διεύθυνση.
Άρθρο 18
Παραλαβή των έργων
1. Η παραλαβή των έργων που κατασκευάζονται με εργολαβίες γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στη σχετική σύμβαση.
2. Οι εργασίες που εκτελούνται με αυτεπιστασία παραλαμβάνονται με βάση επιμέτρηση, κατά το
εφικτό των εργασιών και απολογισμού της σχετικής δαπάνης, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται από το
αρμόδιο όργανο διοίκησης της Εταιρείας.
Άρθρο 19
Άλλες διατάξεις
1. Για τις συναφείς με την εκτέλεση των έργων προμήθειες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του
κανονισμού προμηθειών της Εταιρείας.
2. Τα έξοδα και τυχόν τέλη δημοσίευσης των ανακοινώσεων της Εταιρείας στον ελληνικό τύπο
βαρύνουν τον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώνεται η εκπόνηση της μελέτης ή η ανάθεση του έργου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ`
Κανονισμός ανάθεσης και εκτέλεσης προμηθειών και παροχής υπηρεσιών.
Άρθρο 20
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Πεδίο εφαρμογής
1. α) Στις διατάξεις του κανονισμού αυτού υπάγονται οι κάθε είδους προμήθειες αγαθών και παροχής
υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται από την Εταιρεία "ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑΑ.Ε.
β) Προμήθειες της Εταιρείας είναι συμβάσεις από επαχθή αιτία, που συνάπτονται εγγράφως μεταξύ
ενός προμηθευτή και της Εταιρείας. Επίσης, θεωρούνται προμήθειες της Εταιρείας και οι συμβάσεις
ανάθεσης εκτελέσεως εργασιών, εγκατάστασης, συντήρησης, μεταφοράς ή και άλλων εργασιών που
σχετίζονται με την προμήθειατων αγαθών, εφόσον η αξία των υπό προμήθεια αγαθών υπερβαίνει την
αντίστοιχη των εργασιών.
γ) Οι διατάξεις του κανονισμού αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις συμβάσεις από επαχθή
αιτία για κάθε είδους εργασίες και παροχή υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες μεταφορών κάθε μορφής και
κατηγορίας, υπηρεσίες ασφάλισης, υπηρεσίες συντήρησης και επισκευών, υπηρεσίες πληροφορικής,
οργάνωσης, εκπόνησης οικονομικών μελετών, στατιστικής, έρευνας αγοράς, συμβουλών διοίκησης,
υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και διαχείρισης ακινήτων, υπηρεσίες αποχέτευσης και διάθεσης
απορριμμάτων, εγκαταστάσεις υγιεινής, υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, υπηρεσίες εκδόσεων και
εκτυπώσεων, υπηρεσίες δημοσκοπήσεων, υπηρεσίες λογιστικής.
Αν μια σύμβαση υπηρεσιών έχει αντικείμενο ταυτόχρονα και την προμήθεια προϊόντων, τότε αυτές
εμπίπτουν στη σύμβαση υπηρεσιών εφόσον η αξία των υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων
που περιλαμβάνονται στη σύμβαση.
δ) Οι προμήθειες και οι υπηρεσίες, μπορεί να αφορούν τις ανάγκες του κεντρικού καταστήματος της
έδρας της Εταιρείας ή τις ανάγκες κάθε υποκαταστήματος της Εταιρείας χωριστά ή τις ανάγκες
περισσοτέρων από ένα υποκαταστημάτων. Τα οριζόμενα ποσά για πρόχειρο διαγωνισμό και με
απευθείας ανάθεση υπολογίζονται χωριστά για την έδρα της Εταιρείας και για κάθε υποκατάστημα της
Εταιρείας.
Άρθρο 21
Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών παροχής υπηρεσιών
Οι διαδικασίες συνάψεως συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών διακρίνονται σε συνοπτικές
(πρόχειρος διαγωνισμός), ανοικτές, κλειστές και με διαπραγμάτευση.
1. Πρόχειρος διαγωνισμός είναι η διαδικασία που διενεργείται μόνο για τη σύναψη συμβάσεων
προμηθειών και υπηρεσιών αξίας κάτω του ποσού των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (44.000) ΕΥΡΩ
ετησίως, κατ` είδος προμήθειας αγαθού, εργασίας ή παροχής υπηρεσιών. Ο πρόχειρος διαγωνισμός
γίνεται με δημοσίευση ανακοίνωσης της Εταιρείας σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα.
2. Με διαπραγμάτευση είναι η διαδικασία, που η Εταιρεία προσφεύγει στους προμηθευτές της
επιλογής της και διαπραγματεύεται τους όρους της υπό σύναψη συμβάσεως με έναν ή περισσότερους
από αυτούς, αφού έχει προηγηθεί δημοσίευση σχετικής προκήρυξης. Η διαδικασία με
διαπραγματεύσεις εφαρμόζεται:
α) `Οταν η αξία της υπό σύναψη σύμβασης δεν υπερβαίνει, ανά υποκατάστημα, το ποσό των είκοσι
τριών χιλιάδων πεντακοσίων (23.500) ΕΥΡΩ ετησίως κατ` είδος προμήθειας αγαθού, εργασίας ή
παροχής υπηρεσιών. Στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, η Εταιρεία με βάση τις πληροφορίες για την
προσωπική κατάσταση επιλέγει τον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Η διαδικασία με
απευθείας διαπραγματεύσεις γίνεται από τριμελή επιτροπή.
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Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί για διαπραγμάτευση δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από τρεις,
εφόσον υπάρχει κατάλληλος αριθμός υποψηφίων. Αν η αξία της υπό σύναψη σύμβασης με
διαπραγμάτευση δεν είναι μεγαλύτερη του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ΕΥΡΩ, απαιτείται
σχετική έρευνα της αγοράς για τις τρέχουσες ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς και σύνταξη
σχετικήςέκθεσης και προϋπολογισμός της συνολικής δαπάνης. Η έρευνα της αγοράς γίνεται από
υπαλλήλους της αρμόδιας διεύθυνσης ή και από τρίτα πρόσωπα, που διαθέτουν ειδικές γνώσεις ή
εμπειρία, που υποβάλλουν την έκθεσή τους στον Γενικό Διευθυντή. Τα πρόσωπα που ενεργούν την
έρευνα δεν μπορούν να είναι μέλη της επιτροπής. Η επιτροπή εισηγείται στον Γενικό Διευθυντή, που
λαμβάνει την οριστική απόφαση επιλογής του αναδόχου.
β) Η Εταιρεία μπορεί επίσης να συνάπτει συμβάσεις προμηθειων ή παροχής υπηρεσιών με τη
διαδικασία των διαπραγματεύσεων ανεξαρτήτως ποσού, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκηρύξεως
διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
αα. Οταν δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά μετά από πρόσκληση σε ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό,
εφόσον οι αρχικοί όροι της προκήρυξης δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς.
ββ. Οταν τα σχετικά προϊόντα, υπηρεσίες κατασκευάζονται, παρέχονται αποκλειστικά για σκοπούς
ερευνών, πειραμάτων, μελετών ή αναπτύξεως. Η διάταξη αυτή δενκαλύπτει την παραγωγή ποσοτήτων
ικανών να εξασφαλίσουν εμπορική βιωσιμότητα στο είδος ή την απόσβεση δαπανών έρευνας και
αναπτύξεως.
γγ. Οταν για τεχνικούς ή για λόγους που αφορούν την προστασία δικαιωμάτων αποκλειστικότητας, τα
προς προμήθεια προϊόντα ή η εκτέλεση των υπηρεσιών μπορούν να παρασχεθούν μόνο από ορισμένο
προμηθευτή ή να ανατεθούν σε συγκεκριμένο πρόσωπο.
δδ. Στο βαθμό που είναι αναγκαίο, όταν για κατεπείγοντες λόγους οφειλόμενους σε γεγονότα που δεν
είναι δυνατό να τηρηθούν οι προθεσμίες που απαιτούνται στις ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες. Οι
περιστάσεις που επικαλείται η Εταιρεία δεν πρέπει να απορρέουν από δική της ευθύνη.
εε. Για τις συμπληρωματικές παραδόσεις -υπηρεσίες που πραγματοποιούνται από τον αρχικό
προμηθευτή -ανάδοχο και προορίζονται είτε για τη μερική ανανέωση προμηθειών ή εγκαταστάσεων ή
υπηρεσιών τρέχουσας χρήσης, είτε για επέκταση υφιστάμενων προμηθειών ή εγκαταστάσεων ή
υπηρεσιών εφόσον η αλλαγή προμηθευτή -αναδόχου θα υποχρέωνε ενδεχομένως την Εταιρεία να
προμηθευτεί υλικό με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι ασυμβίβαστα ή προκαλούν
δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς τη χρήση και συντήρηση. Η διάρκεια αυτών των συμβάσεων
καθώς και των ανανεώσιμων συμβάσεων δεν επιτρέπεται κατά κανόνα, να υπερβαίνει τα τρία έτη.
Στ στ. Για συμπληρωματικές υπηρεσίες, από τον αρχικό προμηθευτή, που δεν περιλαμβάνονται στο
αρχικό πρόγραμμα, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω
απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας της αρχικής σύμβασης ή όταν οι
συμπληρωματικές υπηρεσίες δεν μπορούν από τεχνική ή οικονομική άποψη να διαχωριστούν από την
κυρία σύμβαση χωρίς μείζονα προβλήματα.
3. Ανοικτός διαγωνισμός είναι η διαδικασία, που η Εταιρεία δημοσιεύει προκήρυξη σε δύο (2)
τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες, της οποίας οι όροι καθορίζονται γενικά για όλες τις προμήθειες ή
υπηρεσίες ή ειδικά για συγκεκριμένη προμήθεια, ή υπηρεσία αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι; από το
Διοικητικό Συμβούλιο. Στη διαδικασία αυτή κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να υποβάλλει
προσφορά.
4. Κλειστός διαγωνισμός είναι η διαδικασία, κατά την οποία μόνον οι προμηθευτές ή οι παρέχοντες
υπηρεσίες που έχουν προσκληθεί από την Εταιρεία μπορούν να υποβάλλουν προσφορά.
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Στις περιπτώσεις αα, ββ, γγ, δδ, εε και στστ της παραπάνω παραγράφου 2β και στην αμέσως παραπάνω
περίπτωση της παραγράφου 4, ο υποψήφιος που αναδεικνύεται μειοδότης μπορεί να καλείται για
βελτίωση της προσφοράς του. .
Εάν τόσο οι συμβάσεις προμηθειών, όσο και οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών εμπίπτουν στις
διατάξεις των π.δ. 370/95 και Π.δ. 346/98 αντίστοιχα, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραπάνω
π.δ.
Άρθρο 22
Δικαίωμα συμμετοχής -Τεχνικές προδιαγραφές
1. Στις προμήθειες ή την παροχή υπηρεσιών που διενεργούνται κατά τον κανονισμό αυτό, δικαίωμα
συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν
κοινή προσφορά.
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια αγαθών ορίζονται από την αρμόδια υπηρεσία της
Εταιρείας "ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε." και ελέγχονται, εγκρίνονται και τροποποιούνται από το κατά
περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησης της Εταιρείας.
3. Η Εταιρεία υποχρεούται να τηρεί κατάλογο προμηθευτών, παρεχόντων υπηρεσιών και αρχείο τιμών αμοιβών των πραγματοποιηθεισών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών. Στον κατάλογο των
προμηθευτών -παρεχόντων υπηρεσιών σημειώνεται κάθε ενδιαφέρουσα αντισυμβατική συμπεριφορά
αυτών.
Οι τιμές του αρχείου που κάθε φορά ενημερώνονται, λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των
τιμών προμηθειών και αμοιβών που ενεργούνται στο μέλλον.
4. Για τη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών απαιτούνται
εγγυήσεις συμμετοχής, καλής εκτελέσεως και τυχόν προκαταβολής. Η προκαταβολή παρέχεται πάντοτε
έντοκα από την Εταιρεία.
Άρθρο 23
Προκήρυξη -δημοσιότητα, δικαιολογητικά συμμετοχής
1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίζονται οι όροι της προκήρυξης που
ισχύουν γενικά για όλους τους διαγωνισμούς των προμηθειών -παροχής υπηρεσιών (ανοικτός
διαγωνισμός, κλειστός διαγωνισμός) , ή ειδικά για συγκεκριμένο διαγωνισμό.
Μεταξύ των όρων περιλαμβάνονται: το είδος, η ποσότητα του προς προμήθεια αγαθού, τα αρμόδια
όργανα για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών, η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της
αποσφράγισης, καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται, τα κριτήρια για την
αξιολόγηση των προσφορών, η διάρκεια ισχύος των προσφορών και η κατακύρωση της προμήθειας, η
εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, η εγγύηση καλής εκτελέσεως και τυχόν προκαταβολής της
προμήθειας, το επιτόκιο χορήγησης προκαταβολής, τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, η
δημοσίευση της προκήρυξης και οι κυριότεροι όροι της σύμβασης που θα υπογραφεί, καθώς και κάθε
διαδικαστική λεπτομέρεια. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τροποποιούνται οι ως
άνω όροι, γενικοί ή ειδικοί.
Επίσης επιπρόσθετοι όροι τίθενται όταν αυτό επιβάλλεται από τη σχετική νομοθεσία των π.δ. 370/95
και 346/98.
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2. Τα έξοδα και τυχόν τέλη δημοσίευσης των ανακοινώσεων της Εταιρείας στον ελληνικό τύπο
βαρύνουν τον φορέα στον οποίο κατακυρώνεται η προμήθεια ή ανατίθεται η εκτέλεση εργασιών ή
παροχής υπηρεσιών.
3.Η διαδικασία ανοίγματος των προσφορών, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και η
διαδικασία διαπραγμάτευσης γίνεται από επιτροπές που αποτελούνται από υπαλλήλους της Εταιρείας
ή και άλλα πρόσωπα που έχουν ειδικές γνώσεις ή εμπειρία.
Άρθρο 24
Κατακύρωση ανάθεση προμήθειας -Σύμβαση
1. Το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησης της Εταιρείας, μπορεί να μην αναθέσει την προμήθεια
ή την παροχή υπηρεσιών στον τελευταίο μειοδότη, εφόσον η προσφορά του κρίνεται ασύμφορη για την
Εταιρεία ή να ματαιώσει οριστικά την προμήθεια -υπηρεσία ή να επαναλάβει το διαγωνισμό με ή χωρ(ς
τροποποίηση των όρων, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση του μειοδότη και των λοιπών υποψηφίων που
έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό.
2. Η απόφαση για την κατακύρωση της προμήθειας, της ανάθεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών
λαμβάνεται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησης της Εταιρείας.
Η απόφαση για την κατακύρωση παράγει έννομα αποτελέσματα και δεσμεύει την Εταιρεία και τον
διαγωνιζόμενο από την κοινοποίησή της σε αυτόν.
Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης είναι αναγκαία η προηγούμενη παράδοση στην Εταιρεία της
προβλεπόμενης εγγυητικής επιστολής καλής εκτελέσεως της σύμβασης.
Άρθρο 25
Κοινοί κανόνες των διαγωνισμών, διαδικασιών και Συμβάσεων των Κεφαλαίων Γ` και Δ`.
1. α. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για τις αναθέσεις εκπόνησης μελετών, εκτέλεσης έργων,
εκτέλεσης προμηθειών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών των Κεφαλαίων Γ` και Δ` της παρούσας
απόφασης.
β. Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης αναφέρεται η λέξη "Εταιρεία" νοείται η Εταιρεία
"ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.".
γ. Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης αναφέρεται το αρμόδιο όργανο διοίκησης της
Εταιρείας, η αρμοδιότητα νοείται όπως αυτή προκύπτει από το καταστατικό της Εταιρείας.
δ. Οι επιτροπές είναι τουλάχιστον τριμελείς και συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, με την οποία ορίζεται και κάθε λεπτομέρεια λειτουργίας αυτών. Οι επιτροπές
γνωμοδοτούν πέραν των θεμάτων αξιολόγησης προσφορών και για κάθε άλλο σχετικό θέμα που
προκύπτει κατά την εκτέλεση των συμβάσεων.
ε. Προκήρυξη είναι η απόφαση του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου διοίκησης της Εταιρείας, που
περιέχει τους όρους για την εν γένει διεξαγωγή του διαγωνισμού και τη σύναψη της σύμβασης.
2. Οι προθεσμίες για υποβολή δικαιολογητικών και προσφορών στις ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες
που ορίζονται στις δημοσιευόμενες διακηρύξεις όλων των διαγωνισμών δεν μπορεί να είναι μικρότερες
των δέκα πέντε (15) ημερών.
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3. Η δημοπρασία και ο διαγωνισμός δεν ολοκληρώνονται πριν εγκριθεί το αποτέλεσμα τους από το κατά
περίπτωση αρμόδιο όργανο της Εταιρείας. Η εγκριτική απόφαση περιλαμβάνει και τυχόν βελτιώσεις της
προσφοράς που γίνονται δεκτές από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση, όπου η βελτίωση της προσφοράς
προβλέπεται
4. Το αποτέλεσμα των δημοπρασιών και των διαγωνισμών ακυρώνεται:
α. Για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
ή του διαγωνισμού.
β. Αν το αποτέλεσμα της δημοπρασίας ή του διαγωνισμού κρίνεται αιτιολογημένα όχι ικανοποιητικό για
την Εταιρεία.
γ. Αν, κατά την κρίση της Εταιρείας, ο συναγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής, ή αν υπάρχουν σοβαρές
ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των συναγωνιζόμενων προς αποφυγήπραγματικού συναγωνισμού.
δ. Αν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, μπορεί να ακυρωθεί
μερικά η διαδικασία της δημοπρασίας ή του διαγωνισμού και, ή να αναμορφωθεί ανάλογα το
αποτέλεσμα της δημοπρασίας ή του διαγωνισμού από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο της
Εταιρείας ή να διαταχθεί η επανάληψη της δημοπρασίας ή του διαγωνισμού από το σημείο που έγινε
το λάθος ή η παράλειψη. Ακύρωση της δημοπρασίας επέρχεται αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία
ισχύος των προσφορών.
5. Το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο της Εταιρείας μπορεί να μην εγκρίνει το αποτέλεσμα της
δημοπρασίας ή του διαγωνισμού και να δημοπρατήσει ή να επαναλάβειτο διαγωνισμό με τους ίδιους ή
τροποποιούμενους όρους ή να προχωρήσει στην εκπόνηση της μελέτης ή την κατασκευή του έργου ή
την ανάθεση της προμήθειας, της εργασίας ή την ανάθεση παροχής υπηρεσιών κατά οποιονδήποτε
άλλο νόμιμο τρόπο.
6. Η έγκριση για την κατακύρωση δημοπρασίας ή διαγωνισμού είναι δυνατόν να γίνει και μετά την
πάροδο της προθεσμίας των προσφορών και η σύμβαση έγκυρα καταρτίζεται εάν συμφωνεί και ο
μειοδότης.
7. Για την εκπόνηση της μελέτης, την κατασκευή του έργου ή την ανάθεση της προμήθειας, την ανάθεση
εργασιών ή παροχής εργασιών, υπογράφεται σχετική σύμβαση. Η σύμβαση συνάπτεται με βάση τους
όρους της προκήρυξης και των τυχόν τευχών και σχεδίων που με την προσφορά του αποδέχεται ο
ανάδοχος και με βάση την εγκριτική απόφαση. Οταν πρόκειται για σύμβαση που ταυτίζεται ύστερα από
δημοπρασία ή διαγωνισμό, το έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα.
Για την υπογραφή της σύμβασης καλείται ο ανάδοχος σε ορισμένο τόπο και σε προθεσμία που δεν
μπορεί να είναι μικρότερη από τις δεκαπέντε μέρες. Η πρόσκληση γίνεται μαζί με την κοινοποίηση της
εγκριτικής απόφασης. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τις
σχετικές εγγυήσεις. Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή τηςσύμβασης ή δεν προσκομίσει
τις απαιτούμενες εγγυήσεις για την καλή εκτέλεσή της, κηρύσσεται έκπτωτος. Στην περίπτωση αυτή
καταπίπτει υπέρ της Εταιρείας η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπροσία ή το διαγωνισμό ως ποινική
ρήτρα. Η έκπτωση κηρύσσεται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.
8. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
9. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα
στην Ελλάδα σε κράτη -μέλη της Ευρωπαϊκής `Ενωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα
αυτό. Τα σχετικά έγγραφα, εφόσον είναι συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα προσάγονται μαζί με επίσημη
μετάφραση στην ελληνική,άλλως είναι απαράδεκτα. Η διάταξη αυτή ισχύει και για όλα τα έγγραφα και
τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης, διαγωνισμών και συμβάσεων.
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1Ο.Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 5% του συνολικού ποσού της
προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. Το ποσό της εγγύησης καλής εκτελέσεως της σύμβασης δεν
μπορεί να είναι μικρότερο του 10% του συνολικού ποσού της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς
Φ.Π.Α. Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό των προμηθειών αγαθών,
ανάθεσης εργασιών και παροχής υπηρεσιών.
11. Προκειμένου για τις αναθέσεις του Κεφαλαίου Γ`, η ισχύς της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο
διαγωνισμό λήγει τουλάχιστον μετά ένα (1) μήνα από τη λήξη της προσφοράς του διαγωνιζόμενου και
επιστρέφεται στο μελετητή ή στον εργολήπτη στον οποίο κατακυρώθηκε η ανάθεση μέσα σε δέκα (1 Ο)
ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και την παράδοση της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτελέσεως στην Εταιρεία, ενώ στους λοιπούς, που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό, επιστρέφεται μέσα
σε δέκα (1 Ο) ημέρες από την επίδοση της κατακύρωσης στο μελετητή ή στον εργολήπτη στον οποίο
κατακυρώθηκε. Η ισχύς της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης λήγει, σύμφωνα με τα οριζόμενα,
τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά το συμβατικό χρόνο παράδοσης της μελέτης ή του έργου και
επιστρέφεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την οριστική παραλαβή της μελέτης ή του έργου. Η
προκαταβολή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ποσοστού 50% της συνολικής συμβατικής αξίας
χωρίς Φ.Π.Α. Η προκαταβολή είναι πάντοτε έντοκη από της καταβολής. Το επιτόκιο επιβάρυνσης της
προκαταβολής δεν μπορεί να είναι κατώτερο από εκείνο που καθορίζεται από τον Υπουργό
Οικονομικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του Ν. 2362/1995. Η ισχύς της εγγυητικής επιστολής
της προκαταβολής είναι αόριστης διάρκειας και το ποσόν αυτής συμψηφίζεται με κάθε συμβατική
πληρωμή προς μελετητή ή τον εργολήπτη, αφού προηγουμένως συμψηφισθούν οι τόκοι και τα τυχόνέξοδα. Η εγγυητική επιστολή της προκαταβολής επιστρέφεται στο μελετητή ή στον εργολήπτη ένα μήνα
μετά από την ολοσχερή απόσβεση της προκαταβολής.
12. Προκειμένου για αναθέσεις του Κεφαλαίου Δ`, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής λήγει τουλάχιστον
ένα (1) μήνα από τη λήξη της προσφοράς του διαγωνιζομένουκαι επιστρέφεται στον προμηθευτή στον
οποίο κατακυρώθηκε η σύμβαση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
και την παράδοση τηεγγυητικής επιστολής καλής εκτελέσεως στην Εταιρεία, ενώ στους λοιπούς
προμηθευτές που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την
επίδοση της κατακύρωσης στον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε.
Η Εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως λήγει τουλάχιστον μετά δύο (2) μήνες από το συμβατικό χρόνο
της ποσοτικής και ποιοτικής παράδοσης των αγαθών, εργασιών ή υπηρεσιών και επιστρέφεται μέσα σε
ένα (1) μήνα από τη σχετική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αγαθών, των εργασιών ή των
υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. Η
Εγγυητική επιστολή της προκαταβολής επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά ένα μήνα από την
ολοσχερή απόσβεση του ποσού της προκαταβολής.
13. Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση και απευθύνεται πάντοτε στην
ανώνυμη Εταιρεία "ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.", ο εγγυητής παραιτείται υποχρεωτικά των ενστάσεων
διζήσεως και διαιρέσεως και αναγνωρίζει και αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι της Εταιρείας
"ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε." να καταβάλλει ορισμένο χρηματικό ποσό, που ορίζεται στο έγγραφο της
εγγύησης, με μόνη τη δήλωση της ως άνω Εταιρείας προς την εγγυητή, χωρίς ο εγγυητής να μπορεί να
ερευνά, ούτε αν υπάρχει, ούτε αν είναι νόμιμη η απαίτηση.
14. Ολα τα έξοδα και τυχόν τέλη της σύμβασης της κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής και γενικά
όλων των πράξεων της Εταιρείας που αφορούν στη σχετική σύμβαση βαρύνουν αποκλειστικά το
μελετητή ή τον εργολήπτη ή τον προμηθευτή των αγαθών ή τον ανάδοχο των εργασιών ή παροχής
υπηρεσιών.
15. Κάθε προμηθευτής μπορεί να αποκλεισθεί από συμμετοχή του σε διαδικασία ανάθεσης σύμβασης
μελέτης, έργου, προμήθειας ή εργασίας ή παροχής υπηρεσιώνστις περιπτώσεις που δεν πληροί τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη.

1287
16. Ο μελετητής, ο εργολήπτης, ο προμηθευτής αγαθών και ο ανάδοχος εργασιών ή παροχής
υπηρεσιών, μπορούν να συμψηφίσουν ή να εκχωρήσουν απαιτήσειςτους κατά της Εταιρείας, μόνον
εφόσον η τελευταία τις έχει αναγνωρίσει εγγράφως και ορισμένως ή προκύπτουν από τελεσίδικη
δικαστική απόφαση.
17. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία ανάθεσης με διαγωνισμό, έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων.
Ο τρόπος, η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων και το αποφαινόμενο έπ` αυτών όργανο,
καθορίζονται με την αντίστοιχη προκήρυξη. Στους πρόχειρους διαγωνισμούς δεν υποβάλλεται ένσταση.
18. Σε όλες τις προκηρύξεις θα ορίζεται ότι οι διαγωνισμοί και οι σχετικές συμβάσεις της Εταιρείας θα
διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και θα προβλέπεται το αρμόδιο όργανο και ο τρόπος επίλυσης των
τυχόν διαφορών.
19. Ολοι οι όροι της προκήρυξης αποτελούν υποχρεωτικό περιεχόμενο της σχετικής σύμβασης, ακόμη
και αν δεν γίνεται ρητή μνεία των όρων αυτών στη σύμβαση.
Άρθρο 26
(Υποχρεωτική εφαρμογή διατάξεων Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας)
Οι διατάξεις των οδηγιών ΕΟΚ 92/50, 93/37, 93/96, των Ν. 1418/1984, Ν. 2229/1994, των Π.Δ. 334/2000,
368/ 1994, 286/1994, 370/1995, 346/1998, 394/1996 εφαρμόζονται υποχρεωτικά κατά τη λειτουργία της
Εταιρείας, ενώ τροποποιήσεις. τους τροποποιούν αυτομάτως τις αντίστοιχες διατάξεις των Κανονισμών,
χωρίς να είναι αναγκαία σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι τροποποιήσεις εγκρίνονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Πολιτισμού, δημοσιευομένης αυτής στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.”
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(16) της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ1/Γ/12808/2003 (Β 1037) «Κανονισμός Προμηθειών ΔΕΠΑ
Α.Ε.», η οποία έχει ως εξής :
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.
ΔΕΠΑ Α.Ε.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α`
Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
1.1 Αντικείμενο του Κανονισμού Προμηθειών είναι να εκφράσει την Πολιτική και να καθορίσει τις
Διαδικασίες εκείνες που αφορούν στην Προμήθεια υλικών και υπηρεσιών σε όλους τους τομείς
δραστηριότητας της ΔΕΠΑ Α.Ε, με σκοπό:
α. την κατοχύρωση των συμφερόντων της ΔΕΠΑ,
β. την εξασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων της ΔΕΠΑ,
γ. την διάφύλαξη του κύρους της ΔΕΠΑ και των υπαλλήλων της.
1.2 Είναι ευνόητο ότι οι πιο πάνω σκοποί δεν επιτυγχάνονται μόνο με την ύπαρξη κανονισμού και
διαδικασιών αλλά κυρίως με την ενσυνείδητη προσπάθεια όλων εκείνων που συμμετέχουν άμεσα ή
έμμεσα στις δραστηριότητες αγοράς υλικών και υπηρεσιών.
1.3 Σε προμήθειες υλικών και υπηρεσιών όπου υφίσταται ειδική νομοθετική ρύθμιση, ή/και Οδηγία της
Ευρωπαϊκής Ενωσης, στο πεδίο ορισμού της οποίας εμπίπτει η Εταιρία ή οι δραστηριότητές της, η ειδική
νομοθετική ρύθμιση ή η Οδηγία αυτή υπερισχύει του παρόντος κανονισμού.
Η ανάθεση των Προμηθειών πραγματοποιείται από την Δ/νση Προμηθειών.
1.4 Από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Προμηθειών εξαιρούνται:
i. Η αγορά φυσικού αερίου
ii. Οι προμήθειες ειδών, για τα οποία οι τιμές ή και οι ποσότητες επιβάλλονται στη ΔΕΠΑ από το Κράτος
iii. Οι προμήθειες που διενεργούνται στα πλαίσια διεθνούς συμφωνίας, που έχει συναφθεί μεταξύ του
Ελληνικού Κράτους και μιας ή περισσοτέρων χωρών
iv. Οι προμήθειες υλικών μικρής αξίας, του Κλιμακίου 1
v. Οι συμβάσεις που ρητά εξαιρούνται από τις Κοινοτικές Οδηγίες για λόγους άλλους από το ύψος της
αξίας τους
vi. Κάθε δοσοληψία επί Ακινήτων π.χ. αγοράς, ενοικίασης κ.λπ.
vii. Διαφημίσεις κοινωνικές εκδηλώσεις και έκτακτες Δαπάνες Δημοσίων σχέσεων.
viii. Οι προμήθειες υλικών απο εργολάβους της ΔΕΠΑ για λογαριασμό της που διενεργούνται σύμφωνα με
τους όρους των αντιστοίχων συμβάσεων κατασκευής Εργων που έχουν υπογραφεί με αυτούς.
ix. Τυχόν άλλες περιπτώσεις, που θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑ,
Οι παραπάνω εξαιρέσεις δεν στερούν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ του δικαιώματος να εφαρμόζει ελεύθερα και στις
περιπτώσεις αυτές τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών, εφόσον τούτο είναι δυνατόν και οι
συνθήκες το επιτρέπουν. Σε κάθε όμως περίπτωση, για τις ανωτέρω εξαιρέσεις θα πρέπει να υπάρχουν
ειδικές διαδικασίες που, μαζί με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό, θα εγκρίνονται από το όργανο που είναι
αρμόδιο για την κατακύρωση του διαγωνισμού.
Άρθρο 2
ΟΡΙΣΜΟΙ
2.1 Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού έχει χρησιμοποιηθεί ενιαία ορολογία για τις παρακάτω
λέξεις ή φράσεις σύμφωνα με το νόημα που τους προσδίδεται στο παρόν άρθρο.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.
Αναθέτων φορέας: Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.
Διεύθυνση Προμηθειών: Η οργανωτική μονάδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ η οποία έχει σαν κύριο αντικείμενό της όλα
τα θέματα αγορών ή μισθώσεων υλικών και υπηρεσιών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προσδιορίζονται
στο Αρθρο 1.4.
Αιτούσα/ενδιαφερόμενη Υπηρεσία: Η Οργανωτική μονάδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που συντάσσει την αίτηση
προμήθειας υλικών ή υπηρεσιών.
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Αρμόδιος Διευθυντής: Ο Διευθυντής στον οποίο υπάγεται η Αιτούσα Υπηρεσία.
Αποθήκες: Οι χώροι στις κατά τόπους οργανωτικές μονάδες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όπου αποθηκεύονται και
συντηρούνται υλικά.
Παραλαμβάνουσα Υπηρεσία: Η οργανωτική μονάδα η οποία επιλαμβάνεται της Ποσοτικής/Ποιοτικής
παραλαβής Υλικών. Προμηθευτής: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει την προμήθεια υλικών
ή/και την παροχή υπηρεσιών.
Υλικά: Oλα τα αγαθά που αποτελούν αντικείμενο αγορών ή μισθώσεων όπως ανταλλακτικά, εξοπλισμός
εγκαταστάσεων, έπιπλα, σκεύη, οχήματα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, καθώς και προγράμματα Η/Υ κλπ.
Υπηρεσίες: Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ από νομικά ή φυσικά πρόσωπα που
αποτελούν αντικείμενο μισθώσεως, όπως οι φυλάξεις, οι ασφαλίσεις, οι εκτελωνισμοί, οι εργασίες
επιθεώρησης και ελέγχου εξοπλισμού, επιβλέψεις κατασκευής Εργων, οι μεταφορές προσωπικού και
υλικών, οι συμβάσεις συντήρησης μηχανημάτων, υπηρεσίες συντήρησης και επισκευών,υπηρεσίες
χερσαίων μεταφορών, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, ή υπηρεσίες συμβούλων, χρηματοοικονομικές
υπηρεσίες, υπηρεσίες πληροφορικής, έρευνας και ανάπτυξης, λογιστικής, έρευνας αγοράς, παροχής
συμβουλών διοίκησης, υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών, υπηρεσίες
καθαρισμού κτιρίων και διαχείρισης ακινήτων, υπηρεσίες εκδόσεων και εκτυπώσεων, αποκομιδής
απορριμμάτων, υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, υπηρεσίες παροχής third party
logistics (αποθηκεύσεις, διανομές)
Προδιαγραφή ή Τεχνική Περιγραφή: Το κείμενο που οριοθετή με σαφήνεια και πληρότητα τα φυσικά και
τεχνικά χαρακτηριστικά ενός υλικού ή μίας υπηρεσίας σύμφωνα με αποδεκτά διεθνή πρότυπα
Προσφέρων/Υποψήφιος: "Προσφέρων" είναι ο προμηθευτής, ο εργολήπτης ή ο παρέχων υπηρεσίες που
υποβάλει προσφορά, και "υποψήφιος" εκείνος που έχει ζητήσει να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε
διαδικασία του παρόντος Κανονισμού. Ο παρέχων υπηρεσίες μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Συμφωνία Πλαίσιο: Είναι η συμφωνία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και ενός η περισσοτέρων από τους προμηθευτές, ή
παρέχοντες υπηρεσίες, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των γενικών όρων των συμβάσεων που
πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές,
ποσότητες, τους χρόνους και τους όρους παράδοσης.
Παραγγελία/σύμβαση: Το γραπτό κείμενο που εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
Κανονισμού και που καθορίζει, σύμφωνα και με τους όρους της διακήρυξης κάθε Αίτησης, τις
προδιαγραφές προμήθειας υλικών ή/και υπηρεσιών, τον τρόπο παράδοσης και παραλαβής, τους όρους
πλήρωμής και τους λοιπούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους ο προμηθευτής θα προμηθεύσει στην
εταιρία τα υλικά ή θα παράσχει τις υπηρεσίες του.
ΜΕΡΟΣ Β`
Άρθρο 3
ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3.1 Προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια προμήθεια προηγείται πάντοτε έγγραφη αίτηση της αιτούσας
Υπηρεσίες που υποβάλλεται εγκεκριμένη προς την Διεύθυνση Προμηθειών.
3.2 Οι τρόποι με τους οποίους επιλέγει τους προμηθευτές η Εταιρία για υλικά και υπηρεσίες είναι οι εξής:
1. Ανοιχτή Διαδικασία, με δημόσια πρόσκληση σε διαγωνισμό, στον οποίο μπορεί να υποβάλλει προσφορά
κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής μετά τη δημοσίευση στον τύπο περίληψης της σχετικής διακήρυξης
(Παράρτημα Α).
2. Κλειστή Διαδικασία, με διαγωνισμό στον οποίο μπορούν να υποβάλλουν προσφορά μόνο εκείνοι οι
προμηθευτές που θα επιλεγούν ή κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή από τους
πίνακες προμηθευτών (Παράρτημα Β).
3. Διαδικασία Διαγωνισμού με διαπραγματεύσεις ύστερα από δημοσίευση προκήρυξης κατά την οποία η
ΔΕΠΑ απευθύνεται μέσω προκήρυξης σε προμηθευτές της επιλογής της και διαπραγματεύεται τους όρους
σύναψης σύμβασης προμήθειας με έναν ή περισσότερους από αυτούς (Παράρτημα Γ1).
4. Διαδικασία με διαπραγματεύσεις χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται στις
περιπτώσεις που αναλυτικά αναφέρονται στο παράρτημα Γ2 του παρόντος Κανονισμού καθώς και τις
περιπτώσεις που ειδική διάταξη νόμου το επιτρέπει.
5. Διαδικασία με πρόχειρο Διαγωνισμό, ο οποίος γίνεται με συνοπτικές διαδικασίες, για υλικά αξίας μέχρι
του Κλιμακίου 2.
6. Διαδικασία Άνευ Διαγωνισμού, ο οποίος γίνεται με συνοπτικές διαδικασίες για αξίες μέχρι του

1290
κλιμακίου 1 όπως προβλέπει το Άρθρο 6.
Στις Ανοιχτές Διαδικασίες η προθεσμία υποβολής των προσφορών καθορίζεται έτσι ώστε να είναι
τουλάχιστον 30 μέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στον τύπο. Η προθεσμία αυτή
μπορεί να αντικατασταθεί από προθεσμία επαρκή για να επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να
υποβάλλουν έγκυρες προσφορές και η οποία δεν θα είναι γενικά μικρότερη από 15 ημέρες.
Στις Κλειστές Διαδικασίες η προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται σε 20 ημέρες και σε καμία
περίπτωση μικρότερη από 10 ημέρες.
Στη Διαδικασία με Πρόχειρο Διαγωνισμό ο χρόνος υποβολής προσφορών ορίζεται σε 7 ημέρες.
Στη Διαδικασία Άνευ Διαγωνισμού η αίτηση για υποβολή προσφοράς γίνεται μέσω φαξ και η προσφορά
υποβάλλεται εντός 3 ημερών τουλάχιστον.
Σε περίπτωση που κάποιοι λόγοι οδηγούν σε απόκλιση των ανωτέρω προθεσμιών είναι απαραίτητη η
έγκριση του Δ/ντος Συμβούλου
3.3 Στην §1 του άρθρου 16 του παρόντος Κανονισμού συνοψίζονται τα χρηματικά όρια των Κλιμακίων
Δαπανών και στο παράρτημα Ε η ακολουθητέα κατά περίπτωση διαδικασία.
Άρθρο 4
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
4.1 Η Διεύθυνση Προμηθειών σε συνεργασία με τις Αιτούσες Υπηρεσίες, προκειμένου να επιλέξει τους
Προμηθευτές υλικών και υπηρεσιών στους οποίους θα δώσειτην ευκαιρία να συμμετάσχουν στους
διαγωνισμούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, συνυπολογίζει τους πιο κάτω παράγοντες:
α. Το καλό όνομα των Προμηθευτών (τη φήμη και αξιοπιστία τους), την οικονομική φερεγγυότητά τους
καθώς και την ανάλογη εμπειρία τους και συμμετοχή στη σχετική αγορά (references).
β. Τη δυνατότητα απρόσκοπτης παροχής υλικών και υπηρεσιών.
γ. Την ύπαρξη και την παροχή από τους Προμηθευτές αυτούς, τεχνικής ενημέρωσης, συντήρησης και
βοήθειας γενικότερα και μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας (aftersalessupport/service).
δ. Τις τιμές πώλησης των υλικών και υπηρεσιών και τη δυνατότητα παράδοσής τους στην συμφωνηθείσα
ποσότητα και στον συμφωνηθέντα χρόνο, σε σύγκριση με άλλους Προμηθευτές καλής φήμης και με τα ίδια
προσόντα.
4.2 Προμηθευτές οι οποίοι καλύπτουν ικανοποιητικά τα κριτήρια επιλογής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, καταγράφονται
στους Πίνακες Προμηθευτών οι οποίοι αναθεωρούνται ανά διετία, με δημόσια πρόσκληση για κάθε είδους
προμήθεια.
Το έργο της αναθεώρησης των πινάκων προμηθευτών αναλαμβάνει τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από
τον Δ/ντή Προμηθειών, τον Δ/ντή Διοικητικού και Ανθρώπινου Δυναμικού και τρίτο μέλος οριζόμενο από
τον Δ/ντα Σύμβουλο. Για εγγραφή νέου Προμηθευτή εισηγείται η επιτροπή και εγκρίνει ο Διευθύνων
Σύμβουλος.
4.3 Η διαγραφή Προμηθευτή γίνεται οποτεδήποτε και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
Κανονισμού.
4.4 Σχετική διαδικασία η οποία θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Κανονισμού θα ορίσει
λεπτομερέστερα τα ανωτέρω.
Άρθρο 5
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΓΟΡΩΝ/ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
5.1 Η αγορά υλικών και υπηρεσιών πρέπει να γίνεται με μεθόδους που πετυχαίνουν τα καλύτερα
αποτελέσματα από πλευράς κόστους και λειτουργικότητας. Η επιλογή της μεθόδου αγοράς είναι κατ`
αρχήν, ευθύνη της Διεύθυνσης Προμηθειών, αλλά και των άλλων Τμημάτων/Διευθύνσεων. Βασικό
κριτήριο της επιλογής της μεθόδου αγοράς είναι η ποσότητα Και η συχνότητα των αγοραζόμενων υλικών /
τιμή υπηρεσιών που λαμβάνονται υπόψη, προκειμένου η αγορά να γίνει με μία και μόνο συναλλαγή ή με
επαναλαμβανόμενες συναλλαγές.
5.2. Στην περίπτωση μιας συναλλαγής, η εντολή για το κλείσιμο της εμπορικής συμφωνίας γίνεται με:
α. Παραγγελία: αποτελεί μια συμφωνία διακανονιζόμενη εμπορικά μεταξύ της Διεύθυνσης Προμηθειών
και του Προμηθευτή και δεσμεύει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την αγορά ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων
υλικών/υπηρεσιών (μπορεί να γίνεται και με ΤΕLΕΧ/ FAX, ΕΜΑΙL)
β. Σύμβαση: Οταν η πολυπλοκότητα της συμφωνίας απαιτεί την αναλυτική περιγραφή των όρων και
συνθηκών εκτέλεσης της συμφωνίας τότε συντάσσεται Σύμβαση με απόφαση της Αιτούσας Δ/νσης και σε
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συνεργασία με τη Δ/νση Προμηθειών καθορίζει τους όρους συνεργασίας, μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και του
Προμηθευτή για την αγορά υλικών/υπηρεσιών. Η σύμβαση συντάσσεται από τη Διεύθυνση Προμηθειών σε
συνεργασία με την Ενδιαφερόμενη Υπηρεσία και εγκρίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών. Στις
περιπτώσεις των επαναλαμβανόμενων συναλλαγών, όπου η συχνότητα αγοράς υλικών/υπηρεσιών είναι
μεγάλη, οι μέθοδοι που αποδίδουν τα οικονομικότερα αποτελέσματα είναι:
i. Ανοιχτή Παραγγελία είναι μία εντολή για ένα ή περισσότερα υλικά από ένα
Προμηθευτή που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Προμηθειών και προβλέπει απλουστευμένη διαδικασία
παραγγελίας και τμηματικής παραλαβής τους, είτε απευθείας από τους ενδιαφερόμενους είτε μέσω
Αποθήκης. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να δεσμεύεται ή όχι για την αγορά ορισμένης ποσότητας υλικών/υπηρεσιών.
Ο χρόνος διάρκειας της είναι συνήθως ένα έτος με συμφωνημένη σταθερή τιμή ή αναπροσαρμοζόμενη με
συγκεκριμένα στοιχεία.
ii. Ανοιχτή Σύμβαση είναι η Σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της Διεύθυνσης Προμηθειών και του
Προμηθευτή, με την οποία παρέχεται μια συνεχής υπηρεσία για λογαριασμό των ενδιαφερόμενων
Υπηρεσιών. Μια τέτοια Σύμβαση γίνεται συνήθως για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα με πλήρη και
λεπτομερή κατά το δυνατό περιγραφή της υπηρεσίας που πρόκειται να παρασχεθεί και με καθορισμένη
τιμή μονάδας.
iii. Ειδικές Συμφωνίες/Ρυθμίσεις αγορών που δεν καλύπτονται από τα πιο πάνω περιγραφόμενα.
Άρθρο 6
ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
6.1 Από άποψη ύψους προϋπολογισμού δαπάνης, οι προμήθειες υλικών και υπηρεσιών κατατάσσονται σε
κλιμάκια (1, 2, 3, 4, 5, 6), τα όρια των οποίων και το αρμόδιο όργανο για την έγκριση εκάστου, καθορίζονται
ως κατωτέρω:
Κλιμάκιο 1: έως 500 ευρώ
Κλιμάκιο 2: από 501 ευρώ έως 20.000 ευρώ
Κλιμάκιο 3: από 20.001 ευρώ έως 200.000 ευρώ
Κλιμάκιο 4: από 200.001 ευρώ έως 400.000 ευρώ
Κλιμάκιο 5: από 400.001 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ
Κλιμάκιο 6: από 1.000.001 ευρώ και άνω
6.2 Τα ανωτέρω όρια μπορούν να αναθεωρούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
6.3 Στις παραπάνω αξίες που ορίζουν τα όρια των Κλιμακίων Δαπανών δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
6.4 Σε περιπτώσεις αναθέσεως χωρίς διαγωνισμό, οι εγκρίσεις δίδονται από το όργανο που εγκρίνει
προμήθεια κατηγορίας του αμέσως επομένου κλιμακίου εκτός των κλιμακίων 4 και 5 που η έγκριση δίνεται
από το Δ.Σ.
Άρθρο 7
ΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
7.1 Οι κύριες φάσεις προμήθειας υλικών και υπηρεσιών είναι οι εξής:
α. Σύνταξη, Ελεγχος Προϋπολογισμού και Εγκριση Αίτησης
β. Αίτηση και Παραλαβή Προσφορών
γ. Αποσφράγιση Προσφορών (σε περίπτωση διαγωνισμού)
δ. Αξιολόγηση Προσφορών (σε περίπτωση διαγωνισμού)
ε. Κατακύρωση Ανάθεση (αποστολή fax)
στ. Υπογραφή Παραγγελίας ή Σύμβασης
Άρθρο 8
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ/ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
8.1 Η Αίτηση Αγοράς πρέπει να συντάσσεται από τις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες (τμήματα ή διευθύνσεις)
υποστήριξης και να υποβάλλεται στη Διεύθυνση Προμηθειών έγκαιρα για να υπάρχει αρκετός χρόνος
έρευνας της αγοράς και πραγματοποίησης των απαραιτήτων ενεργειών, ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη
από οικονομικής πλευράς αγορά.
8.2 Η Αίτηση Αγοράς είναι έντυπο που συμπληρώνεται από την Αιτούσα Υπηρεσία (Τμήμα ή Διεύθυνση)
προς τη Διεύθυνση Προμηθειών, για αγορά υλικών και υπηρεσιών που απαιτούνται για τις ανάγκες τους. Η
Διεύθυνση Προμηθειών προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίησή τους.
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8.3 Για επείγουσες ή ειδικές περιπτώσεις, η Αίτηση Αγοράς μπορεί να εκδοθεί με σκοπό την επιβεβαίωση
και πληρωμή υλικών και υπηρεσιών που έχουν ήδη παραληφθεί από τα ενδιαφερόμενα τμήματα. Οι
Αιτήσεις Αγοράς αυτού του τύπου πρέπει να είναι πλήρως δικαιολογημένες και να έχουν εγκριθεί από το
όργανο που θα κατακύρωνε σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης.
8.4 Οι Αιτήσεις Αγοράς ερχόμενες στη Διεύθυνση Προμηθειών πρωτοκολλούνται και κρατούνται μέχρι
ολοκλήρωσής τους ενώ τηρείται πλήρες σχετικό αρχείο σε Ηλεκτρονική μορφή. Η Διεύθυνση Προμηθειών
χαρακτηρίζει κάθε αίτηση αγοράς με ειδικό, κωδικό αριθμό αιτήσεως (Ρ.R.Ν). Κατάτμηση των αιτήσεων δεν
επιτρέπεται Ως κατάτμηση θεωρείται η έκδοση σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα περισσοτέρων
αιτήσεων ομοειδών υλικών και υπηρεσιών, η οποία οδηγεί στον υποβιβασμό του κλιμακίου δαπανών. Αν
ωστόσο χρειασθεί να γίνει κατάτμηση, η Αίτηση κάθε φορά θα παίρνει έγκριση επομένου κλιμακίου και θα
αιτιολογείται πλήρως ο λόγος της κατάτμησης.
8.5 Τον έλεγχο για την τήρηση αυτής της απαγόρευσης έχουν καταρχήν οι αρμόδιες Διευθύνσεις, ως
γνώστες των αναγκών και της συχνότητας προμήθειας των διαφόρωνυλικών, ενώ η Διεύθυνση
Προμηθειών, εφόσον διαπιστώσει το γεγονός, το επισημαίνει για τη σχετική τεκμηρίωση.
8.6 Στις αιτήσεις αγοράς θα πρέπει να αναφέρετάι ότι οι προμηθευτικές ανάγκες καλύπτουν αποθέματα
ασφάλειας ή προορίζονται για άμεση χρήση. Σαν απόθεμα ορίζεται η ποσότητα ενός υλικού που βρίσκεται
στις Αποθήκες της Εταιρίας και παρακολουθείται μέσω Μηχανογραφικού Συστήματος, Καρτέλας ή άλλου
τρόπου. Οι Αποθήκες οφείλουν να επικοινωνούν μεταξύ τους καθώς για συνήθη υλικά υπάρχει σοβαρό
ενδεχόμενο να υπάρχει κάπου έστω διαθέσιμο μερικό απόθεμα. Η επικοινωνία αυτή είναι ιδιαίτερα
χρήσιμη σε επείγουσες ανάγκες.
Άρθρο 9
ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Ενέργειες Αιτούντος
9.1 Η Αιτούσα Υπηρεσία συμπληρώνει την Αίτηση Αγοράς, μεριμνά για τις προβλεπόμενες εγκρίσεις και
την υποβάλει στη Διεύθυνση Προμηθειών που φροντίζει για τη συνέχεια της διαδικασίας εγκρίσεων μέχρι
την τοποθέτηση παραγγελίας ή την σύνταξη Σύμβασης.
9.2 Η Αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει:
α. Πλήρη και σαφή περιγραφή των αιτουμένων υλικών υπηρεσιών, όπου απαιτείται, τεχνική προδιαγραφή
με πλήρη στοιχεία, σχέδια ή άλλα τεχνικά δεδομένα, πιθανή επιθεώρηση καθώς και πιστοποιητικά που
πιθανόν απαιτούνται ή άλλες ειδικές οδηγίες (π.χ. αποστολής).
β. Τη ζητούμενη ποσότητα και τη μονάδα μέτρησης όπως τεμάχια, μέτρα, τόνοι Κ.λπ.
γ. Την προϋπολογιζόμενη δαπάνη και εάν το ύψος της προβλέπεται από τον αντίστοιχο εγκεκριμένο
προϋπολογισμό. Εάν η δαπάνη δεν προβλέπεται απαιτείται η έγκριση του αμέσως επόμενου κλιμακίου
δαπάνης.
δ. Ημερομηνίες έκδοσης και αναγκαιότητας, καθώς και τόπο παράδοσης των υλικών ή παροχής
υπηρεσιών. (Ειδικά η ημερομηνία αναγκαιότητας πρέπει να είναι όσο το δυνατό σαφής και να
αποφεύγονται χωρίς σοβαρό λόγοεκφράσεις του τύπου Άμεσα, Υπερεπείγον, κ.λπ.).
ε. Πρόταση για την ακολουθητέα διαδικασία (πχ είδος διαγωνισμού). Σε περίπτωση που δεν προτείνεται
διαγωνισμός, τούτο να δικαιολογείται, σε περίπτωση διαγωνισμού να προτείνεται το είδος αυτού.
στ. Παρατήρηση περί του αν απαιτείται να προηγηθεί της Οικονομικής και Τεχνική αξιολόγηση (η
Διεύθυνση Προμηθειών θα ζητήσει χωριστούς φακέλους).
ζ. Παρατήρηση περί του αν απαιτούνται εγγυήσεις.
η. Κατάλογο από προτεινόμενους Προμηθευτές από τους εγκεκριμένους Πίνακες Προμηθευτών, σε
συνεργασία με την Διεύθυνση Προμηθειών.
θ. Οι Αιτήσεις προμήθειας από το εξωτερικό πρέπει να έχουν πλήρη περιγραφή των υλικών
(Προδιαγραφές) στην Αγγλική γλώσσα και συνοπτική περιγραφή του
αναφερόμενου υλικού στα Ελληνικά.
ι. Στις Αιτήσεις θα αναφέρεται ο αριθμός της προηγούμενης Αίτησης (Ρ.R.Ν) για όμοια υλικά. Σε περίπτωση
προμήθειας του υλικού για πρώτη φορά, θα υπάρχει στην Αίτηση σχετική ένδειξη.
ια. Κάθε διόρθωση σε αριθμούς ή προδιαγραφές στην Αίτηση πρέπει να μονογράφεται από το πρόσωπο
που την εγκρίνει.
ιβ. Επίσης σε κάθε αίτηση που αφορά προμήθεια υλικών πρέπει, πριν την προώθηση στη Διεύθυνση
Προμηθειών, να ελέγχεται και να επιβεβαιώνεται στη αίτηση η μη διαθεσιμότητα των υλικών αυτών τη
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δεδομένη στιγμή σε απόθεμα στις
αποθήκες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
ιγ. Σε περιπτώσεις υλικών συνήθους και γενικευμένης χρήσης που διατίθενται στην αγορά από πολλά
καταστήματα, είναι δυνατή η αναγραφή στην θέση των προμηθευτών, Εμπορικών Οίκων και όχι μόνο
Παραγωγών Εταιρειών.
Ενέργειες της Διεύθυνσης Προμηθειών
9.3 Η Διεύθυνση Προμηθειών μόλις λάβει την Αίτηση ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία:
α. Την προωθεί στη διαδικασία έγκρισης ήτοι: Η αίτηση αφού χαρακτηριστεί με κωδικό αριθμό
καταχωρείται στο πρωτόκολλο ή μηχανογραφικό ή άλλο σύστημα της Διεύθυνσης Προμηθειών με αύξοντα
αριθμό. Κατόπιν προωθείται στην αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση για έλεγχο και συμπλήρωση των
κοστολογικών στοιχείων. Στη συνέχεια, η Διεύθυνση Προμηθειών, ανάλογα με την προϋπολογισμένη
δαπάνη και τη δυνατότητα της αγοράς και με γνώμονα το συμφέρον της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, σημειώνει στην Αίτηση
τη διαδικασία εκτέλεσης (Διαγωνισμός ή Ανάθεση) και ολοκληρώνει τη λίστα των υποψήφιων
Προμηθευτών από τους εγκεκριμένους πίνακες
Προμηθευτών. Κατόπιν η Διεύθυνση Προμηθειών, προωθεί την Αίτηση μέσω του Αιτούντος για έγκριση
σύμφωνα με το συνημμένο Πίνακα 1 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε).
β. Την επιστρέφει αν:
i. διαπιστωθεί ότι έγινε μη αιτιολογημένη κατάτμηση Αίτησης
ii. τα στοιχεία που γράφει η Αίτηση δεν είναι ακριβή και πλήρη.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η προμήθεια δεν μπορεί να γίνει στο χρόνο αναγκαιότητας που
αναφέρεται στην Αίτηση, γράφεται σ΄ αυτήν ο προβλεπόμενος εφικτός χρόνος και ειδοποιείται σχετικά η
Αιτούσα Υπηρεσία.
Άρθρο 10
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
10.1 Η έγκριση σκοπιμότητας κάθε Αίτησης Αγοράς δίδεται από τα όργανα που ορίζονται στον Πίνακα 1
(Παράρτημα Ε).
10.2 Για την καλύτερη χρονική παρακολούθηση της διαδικασίας έγκρισης, αλλά και κάθε άλλης όπου
υπεισέρχονται υπογραφές αρμοδίων, ζητείται σε όλους τους εμπλεκόμενους όπως δίπλα στην υπογραφή
σημειώνουν και την ημερομηνία θέσης της υπογραφής.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Γενικά σε όλες τις περιπτώσεις που μπαίνει υπογραφή ή μονογραφή αρμοδίου υπαλλήλου σε κάθε
έγγραφο που σχετίζεται με τις διαδικασίες Προμηθειών από Αίτηση μέχρι και την Σύμβαση ή την
Παραγγελία αυτή θα συνοδεύεται απαραίτητα από σχετική σφραγίδα με το ονοματεπώνυμό του.
Άρθρο 11
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
Κατάρτιση Πινάκων Προμηθευτών
11.1 Η Διεύθυνση Προμηθειών σε συνεργασία με τις Αιτούσες Υπηρεσίες καταρτίζει κατόπιν δημόσιας
πρόσκλησης (μέχρι τέλος του χρόνου ή ως άλλως ορισθεί με νέα απόφαση του Δ.Σ) και μετά από
λεπτομερή έρευνα και μελέτη των παρεχομένων στοιχείων, πίνακες προμηθευτών, για τις διάφορες
κατηγορίες υλικών και υπηρεσιών, και τους κοινοποιεί σε όλες τις Διευθύνσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Το έργο της
κατάρτισης των πινάκων προμηθευτών αναλαμβάνει επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τον Δ/ντή
Προμηθειών, τον Δ/ντη Διοικητικού και Ανθρώπινου Δυναμικού και τρίτο μέλος οριζόμενο από τον Δ/ντα
Σύμβουλο της εταιρίας, συντάσσει πρακτικό το οποίο συνοδεύει τον πίνακα και το υποβάλλει για έγκριση
στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
11.2 Ειδικότερα οι νέοι προμηθευτές που στη διάρκεια του έτους προτείνουν συνεργασία με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ
μπορούν να εγγραφούν στους πίνακες (μετά από γραπτή έγκριση των αρμόδιων Διευθύνσεων στην
Επιτροπή Κατάρτισης Πίνακα Προμηθευτών) κατά τη διάρκεια του έτους αλλά κρίνονται με ιδιαίτερη
προσοχή και η χρήση προϊόντων / υπηρεσιών τους θα πρέπει να γίνεται με επιφύλαξη και σε περιορισμένη
έκταση, μέχρι να δοκιμασθούν με επιτυχία από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Το ίδιο ισχύει και για νέα προϊόντα ήδη εγγεγραμμένων προμηθευτών. Στη συνέχεια και εφόσον δεν
προκύψουν προβλήματα εντάσσονται κανονικά στους πίνακες και είναι υποψήφιοι για συμμετοχή στους
διαγωνισμούς που θα ακολουθήσουν.
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11.3 Η αναθεώρηση γίνεται στα πλαίσια της Επιτροπής Κατάρτισης Πίνακα Προμηθευτών ανά διετία ή ως
άλλως ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ.
Ενταξη νέου προμηθευτού στον κατάλογο των προμηθευτών, ανάμεσα σε δύο αναθεωρήσεις καταλόγου,
γίνεται μόνο με έγκριση Δ/ντος Συμβούλου.
Άρθρο 12
ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
12.1 Η Διεύθυνση Προμηθειών χρησιμοποιεί τους εγκεκριμένους πίνακες Προμηθευτών από τους οποίους
καλεί με πρόσκληση (Κλειστή Διαδικασία). Στην περίπτωση που ο αριθμός των Προμηθευτών του πίνακα
κρίνεται από τη Διεύθυνση Προμηθειών και την αρμόδια Υπηρεσία πολύ μεγάλος για τη διενέργεια του
διαγωνισμού, τότε μπορεί να επιλεγεί μέρος εξ αυτών. Στην περίπτωση αυτή η Διεύθυνση Προμηθειών
ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία:
α. Αν υπάρχει παλαιότερος διαγωνισμός τότε επιλέγει τους τρεις πρώτους τεχνικά αποδεκτούς της σειράς
μειοδοσίας του διαγωνισμού αυτού ή αν χρειασθεί και του αμέσως προηγούμενου, προσθέτει αν είναι
δυνατό δύο τουλάχιστο προμηθευτές από τους μη περιληφθέντες στους υποψηφίους του προηγούμενου
διαγωνισμού και συμπληρώνει τους υποψήφιους για το διαγωνισμό σε συνεργασία με την Αιτούσα
Υπηρεσία, από τον εγκεκριμένο πίνακα Προμηθευτών με διαδικασία κυκλικής εναλλαγής.
β. Οι προεπιλεγέντες προμηθευτές τελούν υπό την έγκριση των αρμοδίων να εγκρίνουν την αίτηση
Αγοράς, οι οποίοι έχουν δικαίωμα, κατά τη διαδικασία της έγκρισης να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν
προμηθευτές με σχετική γραπτή αιτιολόγηση της ενέργειάς τους. Μετά την ολοκλήρωση της έγκρισης της
αίτησης από το προβλεπόμενο υπηρεσιακό όργανο, δεν γίνεται προσθήκη ή αφαίρεση προμηθευτή, εκτός
κι αν μετά από γραπτή αιτιολόγηση και με σκοπό την αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων προς
όφελος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ εγκριθεί η προσθήκη από το επόμενο κλιμάκιο έγκρισης.
γ. Σε περίπτωση που αρμόδια Διεύθυνση επιθυμεί τον περιορισμό του αριθμού των προμηθευτών για
λόγους όπως περιορισμοί στην υποστήριξη συστημάτων, αποθέματα ανταλλακτικών κλπ, συντάσσει
σχετική εισήγηση κατά περίπτωση, η οποία πρέπει να εγκρίνεται από το επόμενο του αντιστοιχούντος για
την έγκριση κλιμακίου.
Άρθρο 13
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
13.1 Πρόταση διαγραφής προμηθευτού μπορεί να υποβληθεί από κάθε αιτούσα Υπηρεσία προς την Δ/νση
Προμηθειών. Ο Διευθυντής Προμηθειών συγκαλεί την ίδια με την κατάρτιση του πίνακα προμηθευτών,
τριμελή Επιτροπή η οποία εισηγείται σχετικά στον Δ/ντα Σύμβουλο. Η εισήγηση πρέπει να είναι γραπτή και
πλήρως τεκμηριωμένη σε ό,τι αφορά την ακαταλληλότητα του Προμηθευτή. Η διαγραφή μπορεί να είναι
οριστική ή να έχει χαρακτήρα αποκλεισμού για ορισμένο χρόνο.
Άρθρο 14
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
14.1 Οι προσφορές υποβάλλονται στην Υπηρεσία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που διενεργεί το διαγωνισμό που
καθορίζεται στη διακήρυξη.
Η υποβολή μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:
α. Παράδοση της προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους ή τους εκπροσώπους τους στην Κεντρική
Γραμματεία της Εταιρίας
β. Αποστολή της προσφοράς ταχυδρομικώς επί αποδείξει ή μέσω εταιριών διακίνησης εντύπων.
Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, οι ενδιαφερόμενοι φροντίζουν για την έγκαιρη υποβολή της
προσφοράς τους σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη διακήρυξη.
14.2 Οι εκπρόθεσμες σε κάθε περίπτωση προσφορές ή οι προσφορές που υποβλήθησαν από προμηθευτές
που δεν έχουν επιλεγεί κατά τη διαδικασία κλειστού διαγωνισμού ή οι προσφορές προμηθευτών που η
συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς έχει αποκλεισθεί και τους έχει τούτο (αρμοδίως) γνωστοποιηθεί, δεν
αποσφραγίζονται ούτε λαμβάνονται υπόψη. Στις περιπτώσεις αυτές οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές
ειδοποιούνται εγγράφως από την Υπηρεσία για την παραλαβή των προσφορών τους που επιστρέφονται Η
έγγραφη ειδοποίησή τους περιλαμβάνει και τους λόγους επιστροφής των προσφορών. Αν οι προμηθευτές

1295
δεν παραλάβουν τις προσφορές τους εντός διμήνου από την ειδοποίησή τους, τότε αυτές καταστρέφονται
14.3 Εάν στη διακήρυξη δεν ορίζεται ώρα αποσφράγισης προσφορών, τότε η προσφορά θεωρείται ότι
υποβλήθηκε εμπρόθεσμα εφόσον παραδοθεί, στην Κεντρική Γραμματεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή άλλη αρμόδια
Υπηρεσία που καθορίζεται στη διακήρυξη, μέχρι λήξεως του ωραρίου εργασίας κατά την τελευταία ημέρα
που αναφέρεται στη διακήρυξη.
14.4 Εάν από τη διακήρυξη προβλέπεται η κατάθεση δείγματος, το δείγμα κατατίθεται στην αρμόδια
Υπηρεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.
14.5 Εάν η διακήρυξη προβλέπει αποσφράγιση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών σε ένα μόνο
στάδιο, οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται μέσα σε ένα και μοναδικό σφραγισμένο φάκελο, στον
οποίο αναγράφονται η λέξη Προσφορά, ο αριθμός της διακήρυξης και τα λοιπά στοιχεία επισήμανσης που
προβλέπονται στη διακήρυξη.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές ή προφορικά δεν γίνονται αποδεκτές.
14.6 Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους και τις οδηγίες της διακήρυξης και
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που καθορίζονται από αυτή, δηλαδή νομιμοποιητικά έγγραφα, τυχόν
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, οικονομικά και τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες κ.λπ.
Η γλώσσα στην οποία συντάσσονται οι προσφορές είναι η προβλεπόμενη στη σχετική διακήρυξη.
Οι προσφορές υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και σε όσα "ακριβή" αντίγραφα καθορίζει η αντίστοιχη
διακήρυξη. Το πρωτότυπο υπογράφεται σε όλες τις σελίδες αυτού από τον προμηθευτή ή από νόμιμα
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.
Η βεβαίωση των ακριβών αντιγράφων γίνεται με σχετική ενυπόγραφη δήλωση, στην τελευταία σελίδα
αυτών, του ιδίου προσώπου ή προσώπων που έχουν υπογράψει το πρωτότυπο της προσφοράς.
Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ του πρωτοτύπου και αντιγράφου, υπερισχύει το πρωτότυπο της
προσφοράς.
Οι προσφορές, κατά την παραλαβή τους από την Κεντρική Γραμματεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή άλλη αρμόδια
Υπηρεσία, καταχωρούνται σε ειδικό πρωτόκολλο προσφορών και σε κάθε φάκελο προσφοράς σημειώνεται
ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία και ώρα καταχώρησης.
Χρόνος Ζήτησης και Λήψης Προσφορών και Σημεία Αποστολής/Παραλαβής τους
14.7 Ο χρόνος ζήτησης και λήψης προσφορών καθορίζεται από τη Διεύθυνση Προμηθειών σύμφωνα με το
χρόνο αναγκαιότητας που η Αιτούσα Υπηρεσία αναφέρει στην Αίτηση Αγοράς. Στους διαγωνιζόμενους
πρέπει να παρέχεται ο απαιτούμενος χρόνος για την προετοιμασία και υποβολή της Προσφοράς, ιδιαίτερα
όταν ζητείται με την προσφορά και δείγμα προς αξιολόγηση. Επίσης, το που θα αποστέλλονται (ή
παραδίδονται) και παραλαμβάνονται οι προσφορές θα καθορίζεται από τη Διεύθυνση Προμηθειών.
Προκήρυξη Δημοσιότητα διαγωνισμού Χρόνος υποβολής προσφορών
14.8 Με μέριμνα των αρμοδίων υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες
οικονομικές εφημερίδες προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία περιλαμβάνει περίληψη:
α. Της διακήρυξης, στην περίπτωση ανοικτού διαγωνισμού
β. Της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, ή διαγωνισμού με
διαπραγματεύσεις.
Σε ειδικές περιπτώσεις και κατά την κρίση του αρμόδιου οργάνου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, η υπόψη δημοσίευση
μπορεί να γίνει και στον Επαρχιακό Τύπο του τόπου όπου εδρεύει η Υπηρεσία για την οποία γίνεται η
προμήθεια.
γ. Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού ή ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε κλειστό διαγωνισμό διανέμεται στους ενδιαφερόμενους
προμηθευτές με ή χωρίς καταβολή του ποσού που ορίστηκε ως αντίτιμο συμμετοχής αυτών στις δαπάνες
εκδόσεώς του. Επίσης, το πλήρες τεύχος της διακήρυξης κλειστού διαγωνισμού διανέμεται όπως
αναφέρεται στο αμέσως πιο πάνω εδάφιο, μόνο στους προμηθευτές που έχουν επιλεγεί.
Άρθρο 15
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
15.1 Γραπτές Εγγυήσεις
α. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό.
β. Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση
να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να
ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
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γ. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν κατ` αρχήν:
1. Την ημερομηνία έκδοσης
2. Τον εκδότη
3. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται
4. Τον αριθμό της εγγύησης
5. Το ποσόν που καλύπτει την εγγύηση
6. Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
7. Τους όρους ότι:
(i) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της
διαιρέσεως και διζήσεως.
(ii) το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται η εγγυητική
επιστολή και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από την απλή εγγραφή
ειδοποίηση.
(iii) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
(iv) ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από
έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
15.2 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
Για όλους τους διαγωνισμούς προϋπολογισμού εντός του κλιμακίου 2 και άνω είναι υποχρεωτική η
υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσοστού 35% επί του συνολικού προϋπολογισμού της
αίτησης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προμηθευτής επιθυμεί να προσφέρει για μέρος των αιτουμένων
ειδών, η εγγυητική
θα είναι ανάλογη του ποσοστού του προϋπολογισμού των προσφερομένων ειδών. Δικαίωμα να ζητήσει
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής έχει ο εγκρίνων την Αίτηση.
Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής παραμένουν στο Λογιστήριο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μέχρι την υπογραφή
σύμβασης ή την αποδοχή παραγγελίας από τον Προμηθευτή, οπότε και επιστρέφονται στους μη
επιλεγέντες προμηθευτές, ενώ του αναδόχου αντικαθίσταται πριν την υπογραφή της Παραγγελίας ή της
Σύμβασης με Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης εφόσον προβλέπεται από την διακήρυξη.
15.3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
Για όλες τις Προμήθειες Κλιμακίου 3 και άνω ζητείται Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης ύψους 10% επί της αξίας
της Παραγγελίας ή της Σύμβασης.
15.4 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής
Αν συμφωνηθεί πληρωμή προκαταβολής (με έγκριση του αρμόδιου Διευθυντή και του Γενικού Διευθυντή
του), με την τοποθέτηση της παραγγελίας θα κατατίθεται από τον προμηθευτή ισόποση Τραπεζική
Εγγυητική Επιστολή, που θα απομειώνεται αναλογικά με την σταδιακή παραλαβή του υλικού. Χορήγηση
προκαταβολής γίνεται μόνο κατ` εξαίρεση, οι δε σχετικοί όροι αποφασίζονται πριν από την κατάρτιση της
σύμβασης ή την ανάθεση της παραγγελίας.
Άρθρο 16
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
16.1 Οι φάκελοι των υποβαλλομένων προσφορών, που πρέπει να φέρουν τον κωδικό αριθμό της
αντίστοιχης Αίτησης Αγοράς ή Αριθμό Διαγωνισμού, υποβάλλονται (ή παραδίδονται) εφόσον πρόκειται για
Κλιμάκια 3 και άνω ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΙ στην Κεντρική Γραμματεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή σε άλλη αρμόδια Υπηρεσία
όπου πρωτοκολλούνται, και χωρίς να αποσφραγισθούν παραδίδονται, αν είναι δυνατόν αυθημερόν, στην
Επιτροπή του Διαγωνισμού για την αποσφράγιση των προσφορών, η οποία συνεδριάζει σε καθορισμένο
από τη Διακήρυξη χώρο και χρόνο οριζόμενα από την Διεύθυνση Προμηθειών.
16.2 Στις προμήθειες των Κλιμακίων 1 και 2, προς υποψήφιους προμηθευτές που επιλέγονται από πίνακα
προμηθευτών, προσφορές με ΕΠΙΣΤΟΛΗ ή FAX γίνονται αποδεκτές μόνο εφόσον το προβλέπει η διακήρυξη
υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν εντός της καθορισμένης ημέρας υποβολής. Η Κεντρική Γραμματεία ή
άλλη αρμόδια Υπηρεσία για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού στην περίπτωση αυτή, τηρώντας το απόρρητο
του περιεχομένου των Προσφορών, θα τις σφραγίζει άμεσα εντός φακέλου κατά τρόπο που κάθε
παραβίαση θα μπορεί να γίνεται εύκολα αντιληπτή, θα αναγράφει επί του φακέλου τα στοιχεία του
διαγωνισμού, την ημερομηνία και ώρα άφιξης της ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ή του ΦΑΞ, θα υπογράφει τον φάκελο και θα
τον παραδίδει αμέσως στη Διεύθυνση Προμηθειών.
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16.3 Στις περιπτώσεις της § 16.2 μπορούν να γίνουν δεκτές προσφορές που έχουν αφιχθεί ή παραδοθεί
στην Κεντρική Γραμματεία μέχρι και την ημερομηνία που ορίζει η πρόσκληση ή την ημερομηνία παράτασης
ή και μετά από αυτήν αλλά είχαν έγκαιρα παραδοθεί ή σταλεί σε άλλη διεύθυνση και υπό την προϋπόθεση
ότι δεν έχουν ανοιχθεί οι υπόλοιπες προσφορές. Μετά το άνοιγμα των προσφορών καμία νέα προσφορά
δε γίνεται δεκτή.
16.4 Στους "ανοικτούς" διαγωνισμούς δεν είναι αποδεκτή προσφορά με ΕΠΙΣΤΟΛΗ ή FAX. Αντίθετα
γίνονται αποδεκτές προσφορές που φθάνουν ή παραδίδονται μόνο σε σφραγισμένους φακέλους και
περιέρχονται στα χέρια της Επιτροπής Διαγωνισμού μέσω της Κεντρικής Γραμματείας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και της
Διεύθυνσης Προμηθειών, μέσα στα καθοριζόμενα από τη διακήρυξη χρονικά όρια υποβολής προσφορών
(αρχικής ημερομηνίας ή παράτασης). 16.5 Γενικά η καθυστέρηση υποβολής προσφοράς δεν μπορεί να
δικαιολογηθεί ενώ περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως απεργία ταχυδρομείου κλπ, αντιμετωπίζονται με
καθορισμό νέας ημερομηνίας υποβολής που κοινοποιείται σε όλους του συμμετέχοντες.
Άρθρο 17
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Συνθήκες Αποσφράγισης
17.1 Η ημερομηνία, η ώρα (στην περίπτωση που είναι προσδιορίσιμα), καθώς και το αν η αποσφράγιση θα
γίνει παρουσία ή όχι των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό θα αποφασίζονται από τη Διεύθυνση
Προμηθειών, η οποία θα ενημερώνει έγκαιρα με fax τους συμμετέχοντες.
17.2 Οι φάκελοι των προσφορών (για τις περιπτώσεις που έχουν ζητηθεί σφραγισμένες προσφορές)
αποσφραγίζονται από Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον σχετικό πίνακα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε περίπτωση που υπάρξουν προσφορές που απορρίπτονται εξαιτίας μη τήρησης όρων της διακήρυξης, η
έγκριση για την συνέχιση της διαδικασίας δίνεται από τους εγκρίνοντες το επόμενο κλιμάκιο (βάσει
προϋπολογισμού Αίτησης).
17.3 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε ένα ή περισσότερα στάδια, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στη διακήρυξη, από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. Ο αριθμός των μελών της Επιτροπής καθορίζεται
ανάλογα με το ύψος της προμήθειας και πάντως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
17.4 Η αποσφράγιση γίνεται την ημέρα και ώρα που ορίζει η διακήρυξη ή η σχετική ειδοποίηση. Οι
προμηθευτές, εφόσον τούτο προβλέπεται από τη διακήρυξη, μπορούν να παρίστανται κατά την
αποσφράγισή των προσφορών είτε αυτοπροσώπως είτε με εκπρόσωπό τους.
17.5 Εργο της Επιτροπής κατά το στάδιο της Αποσφράγισης Προσφορών είναι να εξετάσει το εμπρόθεσμο
ή μη των προσφορών, να ελέγξει την ύπαρξη των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και την πληρότητα
γενικά των τυπικών προϋποθέσεων που καθορίζει η διακήρυξη, να κατατάξει τις προσφορές σε τυπικά
αποδεκτές ή μη και να ανακοινώσει στους παρευρισκόμενους τα κύρια τεχνικά και οικονομικά στοιχεία των
προσφορών. Σε περίπτωση που η διακήρυξη προβλέπει αποσφράγιση των προσφορών σε περισσότερα
του ενός στάδια, αυτή γίνεται μόνο για τις προσφορές που εκρίθησαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο
στάδιο, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη. Οι ημερομηνίες αποσφράγισης, των φακέλων που
περιλαμβάνονται (σφραγισμένοι) σε κάθε προσφορά και οι οποίοι αφορούν στα επόμενα στάδια,
γνωστοποιείται από την Υπηρεσία στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό των οποίων οι προσφορές έγιναν
(κατά τα προηγούμενα στάδια) αποδεκτές. Η ανακοίνωση των τεχνικών και οικονομικών στοιχείων γίνεται
αντίστοιχα κατά την αποσφράγιση των φακέλων κάθε σταδίου. Η Επιτροπή Διαγωνισμού περατώνει το
έργο της με τη σύνταξη "Πρακτικού(ών) Αποσφράγισης Προσφορών".
Χρόνος Αποσφράγισης
17.6 Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της τελευταίας προθεσμίας υποβολής των
προσφορών και αφού έχουν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά από τους αρμοδίους υπαλλήλους της
Διεύθυνσης Προμηθειών τυχόν θέματα από την πλευρά των προμηθευτών σε ό,τι αφορά την αποστολή
προσφορών γίνεται αποσφράγιση, παρουσία εκπροσώπων των συμμετεχόντων στοδιαγωνισμό
Προμηθευτών, εφόσον απαιτείται. Αν στο διαγωνισμό προβλέπεται να προηγηθεί (της Οικονομικής)
Τεχνική Αξιολόγηση, τότε ανοίγονται μόνο οι φάκελοι με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τα τεχνικά
στοιχεία, ενώ οι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία ανοίγονται σε ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται
αργότερα.
17.7 Οι περιπτώσεις των μη αποδεκτών Τεχνικών προσφορών ανακοινώνονται στους απορριπτόμενους
άμεσα, μετά την έγκριση της τεχνικής αξιολόγησης από το όργανο που είναι αρμόδιο για την κατακύρωση
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του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν η απόρριψη προέρχεται από μη τήρηση όρων της διακήρυξης, ή είναι
αποτέλεσμα της τεχνικής αξιολόγησης. Της ανακοίνωσης της απόρριψης ακολουθεί επιστροφή της
οικονομικής προσφοράς χωρίς να ανοιχτεί.
Πρακτικό Αποσφράγισης
17.7 Υπάλληλος του τμήματος Συμβάσεων της Διεύθυνσης Προμήθειών θα επιμελείται της παραλαβής,
αποσφράγισης, μαζί με την ορισθείσα επιτροπή (αποσφράγισης) και της κατάρτισης του σχετικού
πρακτικού. Στο Πρακτικό (Πρωτόκολλο) Αποσφράγισης Προσφορών, αναφέρεται η ημερομηνία
Αποσφράγισης, ο κωδικός αριθμός της Αίτησης Αγοράς, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη, ο αριθμός των
προσκληθέντων, τα στοιχεία των Προμηθευτών που υπέβαλαν Προσφορές, οι παρευρεθέντες στην
Αποσφράγιση, τυχόν ενστάσεις, καθώς και οποιαδήποτε παρατήρηση της Επιτροπής. Τα μέλη της
Επιτροπής ελέγχουν την πληρότητα των υποβαλλομένων στοιχείων και μονογράφουν τις ουσιαστικού
περιεχομένου σελίδες που περιέχονται στις προσφορές και στους φακέλους.
Άρθρο 18
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑKΥΡΩΣΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
18.1 Σύγκριση Προσφορών
Για τον σκοπό της αξιολόγησης και σύγκρισης των προσφορών μεταξύ τους, συντάσσεται συγκριτικός
πίνακας με τα στοιχεία τους. Η σύνταξη του πίνακα γίνεται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού.
18.2 Ισοτιμίες Συναλλάγματος
Προκειμένου για προσφορές σε συνάλλαγμα, στη σύνταξη του συγκριτικού πίνακα, για τη μετατροπή των
εκτός ΕΥΡΩνομισμάτων, λαμβάνονται υπόψη τα Δελτία Τιμών της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας της
ημερομηνίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Οποιαδήποτε θέματα προκύψουν σχετικά με
την πολιτική ισοτιμιών του ΕΥΡΩ σε σχέση με τα ξένα συναλλάγματα, αρμόδιο όργανο είναι η Διοίκηση της
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για έκδοση σχετικών οδηγιών και τήρηση πολιτικής στις περιπτώσεις αυτές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι ίδιες ισοτιμίες λαμβάνονται υπόψη για τη μετατροπή της αξίας της παραγγελίας που έχει εκδοθεί σε
ξένο νόμισμα, και συμφωνείται να πληρωθεί σε Ευρώ, με την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου του
Προμηθευτή.
18.3 Αξιολόγηση προσφορών
Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.
Εργο της Επιτροπής Αξιολόγησης, κατά τη φάση της Αξιολόγησης των Προσφορών είναι η επεξεργασία των
στοιχείων των προσφορών, η αξιολόγηση τους, ο καθορισμός της σειράς μειοδοσίας με βάση τα κριτήρια
που προβλέπονται από τη διακήρυξη και η σύνταξη σχετικού πρακτικού.
1. Η εργασία της αξιολόγησης των προσφορών περιλαμβάνει την τεχνική και οικονομική αξιολόγηση και το
συνδυασμό των αποτελεσμάτων των δύο, ώστε να
προκύψει η τελική ολοκληρωμένη αξιολόγηση των προσφορών.
2. Για την τεχνική αξιολόγηση, επιτρέπεται η αλληλογραφία απευθείας της Επιτροπής με τους
προσφέροντες προμηθευτές για διευκρινήσεις ή πρόσθετες πληροφορίες, μόνο τεχνικής φύσεως.
3. Εφόσον η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε ένα μόνο στάδιο, παράλληλα προς την τεχνική
αξιολόγηση, διενεργείται και η οικονομική αξιολόγηση των προσφορών, κατά την οποία γίνεται
επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων των προσφορών. Εάν, σύμφωνα με τη διακήρυξη, η αποσφράγιση
των προσφορών γίνεται σε περισσότερα του ενός στάδια, η αποσφράγιση του Οικονομικού φακέλου θα
γίνει μόνο για τις προσφορές που έχουν γίνει τεχνικά αποδεκτές.
4. Κατά το στάδιο της οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή δύναται να ζητεί από τους
προσφέροντες και διευκρινίσεις επί των οικονομικών στοιχείων των προσφορών τους.
5. Οι προμηθευτές δικαιούνται να παρέχουν, μόνον εφόσον τους ζητηθούν, πρόσθετα στοιχεία τεχνικής ή
οικονομικής φύσεως που θα αποβλέπουν αποκλειστικά στη διευκρίνιση της προσφοράς τους.
6. Αντιπροσφορές είναι απαράδεκτες και απορρίπτονται
7. Στην περίπτωση που η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε ένα μόνο στάδιο η Επιτροπή
Διαγωνισμού συντάσσει Πρακτικό Αξιολόγησης με τις προτάσεις της και το υποβάλλει ιεραρχικά, στο
όργανο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που είναι αρμόδιο για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
Στην περίπτωση που η αποσφράγιση των τεχνικών και οικονομικών φακέλων των προσφορών γίνεται σε
ξεχωριστά στάδια τότε (για όσες προσφορές έχουν γίνει αποδεκτές βάσει των τυπικών στοιχείων που

1299
καθορίζει η διακήρυξη):
i) το πρακτικό της τεχνικής αξιολόγησης της Επιτροπής υποβάλλεται ιεραρχικά, μέσω της Διεύθυνσης
Προμηθειών, στο όργανο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που είναι αρμόδιο για την λήψη απόφασης επί της τεχνικής
αξιολόγησης.
ii) μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω φάσης και την κατακύρωση της τεχνικής αξιολόγησης
αποσφραγίζονται οι οικονομικοί φάκελοι όσων προσφορών έγιναν τεχνικά αποδεκτές, συντάσσεται σχετικό
πρακτικό από την αρμόδια Επιτροπή το οποίο υποβάλλεται ιεραρχικά, στο όργανο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που είναι
αρμόδιο για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση του διαγωνισμού όργανο, και με την προϋπόθεση ότι δεν προβλέπεται
άλλως στη διακήρυξη, με γνωμοδότησή του μπορεί να προτείνει:
1. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής.
2. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του, με τροποποίηση ή μη των όρων
και των τεχνικών προδιαγραφών.
3. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση προμήθειας του υλικού, για
ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής. Σε μια τέτοια περίπτωση, η ανάθεση πρέπει να είναι πλήρως
αιτιολογημένη.
4. Διαπραγματεύσεις με προμηθευτή (ές). Σε περίπτωση διαφοροποίησης, των στοιχείων της αρχικής
προσφοράς, θα ζητείται από τον υποψήφιο προμηθευτή η υποβολή νέας προσφοράς.
5. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ
περισσοτέρων του ενός μειοδοτών, με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
6. Ματαίωση της προμήθειας.
18.4 Ενστάσεις Γνωστοποιήσεις
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση δύναται,
μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών αφότου η ΕΤΑΙΡΕΙΑ γνωστοποίησε, σύμφωνα με τους όρους της
Διακήρυξης, την απόφασή της για οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού, να ασκήσει ένσταση ενώπιον της
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Επί των ενστάσεων αποφαίνεται το όργανο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ του αμέσως ανωτέρου επιπέδου από εκείνο που
έλαβε την απόφαση επί της οποίας υπάρχει η ένσταση.
Η ΔΕΠΑ γνωστοποιεί, εντός δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή της σχετικής αίτησης, την αιτιολόγηση
των αποτελεσμάτων.
Η ΔΕΠΑ γνωστοποιεί στους υποψήφιους ή προσφέροντες που υποβάλλουν σχετική αίτηση τους λόγους
για τους οποίους αποφάσισε να μην αναθέσει τελικά τη σύμβαση ή να αρχίσει εκ νέου τη σχετική
διαδικασία.
Η ΔΕΠΑ γνωστοποιεί τα αποτελέσματα αξιολόγησης κάθε φάσης του Διαγωνισμού και στην περίπτωση
ανάθεσης του έργου γνωστοποιεί και την επωνυμία του Προμηθευτή.
Με την υποβολή ενστάσεων δεν αναστέλλεται υποχρεωτικά η διαδικασία του Διαγωνισμού.
18.5 Διαπραγματεύσεις με διαγωνιζόμενους προμηθευτές Σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο Άρθρο 3 και
το σχετικό παράρτημα Γ1
18.6 Κατακύρωση Ακύρωση Επανάληψη διαγωνισμού
α. Η κατακύρωση της προμήθειας ολοκληρώνεται με την έγκριση του
αποτελέσματος του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
β. Η ΔΕΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να κατανέμει την προμήθεια σε περισσότερους προμηθευτές, αν τούτο
επιβάλλεται από ειδικούς και τεκμηριωμένους λόγους, όπως ενδεικτικά και πάντως όχι περιοριστικά, είναι:
i. Η εξυπηρέτηση των γενικότερων συμφερόντων της.
ii. Η ύπαρξη συνθηκών στην αγορά, που τείνουν να οδηγήσουν σε μονοπωλιακή διάρθρωσή της.
γ. Σε περίπτωση ισοτιμίας ή ισοδυναμίας προσφορών, η ανάθεση γίνεται είτε με κατανομή της
προμήθειας μεταξύ των ισότιμων ή ισοδύναμων προμηθευτών είτε μετά από κλήρωση, η οποία
διενεργείται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού με την παρουσία των ενδιαφερομένων προμηθευτών
εφόσον το επιθυμούν.
δ. Ακύρωση ή επανάληψη του διαγωνισμού γίνεται εάν το αρμόδιο όργανο της
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ κρίνει ότι:
i) Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι μη ικανοποιητικό.
ii) Ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των

1300
διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού
iii) Ανέκυψαν ιδιαίτεροι λόγοι όπως μεταβολή των αναγκών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ κ.λπ.
Το όργανο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που θ` αποφασίσει την ακύρωση ή επανάληψη του διαγωνισμού θα πρέπει να
είναι, τουλάχιστο, μίας βαθμίδας υψηλότερο από αυτό που θα έχει το δικαίωμα έγκρισης του
αποτελέσματος του διαγωνισμού εκτός εάν τούτο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Στην περίπτωση όπου η ΔΕΠΑ αποφασίσεινα ακυρώσει το διαγωνισμό ή να τον επαναλάβει πρέπει να
γνωστοποιήσει τούτο σε όσους έλαβαν την διακήρυξη ή υπέβαλαν προσφορά όπως επίσης και στην
υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. εφόσον η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή
υποβολής προσφορών έχει
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα αυτής.
ε. Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του διαγωνισμού,
μπορεί να ακυρωθεί μερικά αυτή και είτε να αναμορφωθεί ανάλογα το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, είτε
να διαταχθεί η επανάληψη του διαγωνισμού από το σημείο που έγινε το λάθος ή η παράληψη. Η σχετική
απόφαση λαμβάνεται από το αρμόδιο, για την έγκριση του αποτελέσματος τους διαγωνισμού, όργανο της
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
στ. Σε καμιά περίπτωση δεν δημιουργείται υποχρέωση καταβολής από τη ΔΕΠΑ στους διαγωνιζόμενους
οποιασδήποτε αποζημίωσης για δαπάνες ή για άλλες θετικές ή αποθετικές ζημίες που τυχόν υπέστησαν
από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.
18.7 Ανακοίνωση ανάθεσης Σύμβαση Προμήθειας
α. Η κατακύρωση της προμήθειας ανακοινώνεται με επιστολή, τηλεγράφημα, FAX ή ΕΜΑΙL.
β. Στην περίπτωση που έχει γίνει διαγωνισμός, τότε μετά την κατά τα άνω ανακοίνωση, πάρέχονται, με
βόση τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Προμηθειών πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους
για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.
γ. Για την υλοποίηση των προμηθειών καταρτίζονται συμβάσεις ή παραγγελίες, οι οποίες περιλαμβάνουν
γενικούς ή/και ειδικούς όρους της προμήθειας.
δ. Τροποποίηση των συμβόσεων ή παραγγελιών γίνονται πάντοτε με συμπληρώματα αυτών.
ε. Ανάλογα με το ύψος της προμήθειας, όπως αυτό καθορίζεται στις σχετικές διατάξεις του παρόντος
Κανονισμού, υπογράφεται σύμβαση ή παραγγελία.
στ. Η αποστολή επιστολής πρόθεσης ανάθεσης δεν αποτελεί σύμβαση ή παραγγελία. Επομένως της
επιστολής θα πρέπει να ακολουθήσει υπογραφή σύμβασης ή παραγγελίας για να ενεργοποιηθεί η
προμήθεια.
ζ. Μετά την ανάθεση θα απαιτείται από τον προμηθευτή η έγγραφη αποδοχή όλων των όρων της
συγεκριμένης ανάθεσης
18.8 Μειοδοσίες / Αναθέσεις
Στον όρο Μειοδοσία περιλαμβάνεται η απλή περίπτωση σύγκρισης τιμών που έχουν αναχθεί σε κοινή
βάση των αποδεκτών ως προς κάθε όρο της διακήρυξης προσφορών, καθώς και η Μειοδοσία μετά από
Τεχνικοοικονομική Αξιολόγηση, όπου πέραν των οικονομικών υπεισέρχονται και τεχνικοί παράγοντες. Στον
όρο Ανάθεση περιλαμβάνεται εκτός από την απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένο προμηθευτή και η
περίπτωση ομαδοποιήσεων, κατά τον πιο συμφέροντα για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ τρόπο, πολλαπλών υλικών.
"Ομαδοποίηση" στη φάση της αξιολόγησης και κατακύρωσης διαγωνισμού είναι η τεχνικοοικονομική
διαδικασία που αφορά στις περιπτώσεις όπου ένας ή περισσότεροι Προμηθευτές μειοδοτούν σε ελάχιστα
είδη σε σχέση με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και είναι συμφέρον για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ η αποφυγή
κατακερματισμού των παραγγελιών (καλύτερος έλεγχος, λιγότερα διαχειριστικά έξοδα κ.λπ.). Τέτοιο
πρόβλημα εμφανίζεται συνήθως αλλά όχι αποκλειστικά στο
Κλιμάκιο 1 και εφόσον τα είδη αυτά χρειάζονται οπωσδήποτε να αγορασθούν στην συγκεκριμένη περίοδο
από τους υπόλοιπους μειοδότες (εναλλακτικά, είναι πιθανό να μπορούν να ακυρωθούν και να ενταχθούν
σε νέα αίτηση αγοράς), τότε θα χρειασθεί να "ομαδοποιηθούν" με τα είδη των μειοδοτών. Σε ότι αφορά τις
σχετικές εγκρίσεις, η πρόκριση και κατακύρωση που περιλαμβάνει και ομαδοποίηση χαρακτηρίζεται ως
Ανάθεση. Στην Ανάθεση η έγκριση δίδεται από τους αρμοδίους του αμέσως επομένου κλιμακίου.
18.9 Ολοκλήρωση Διαδικασίας Παραγγελίας
Μετά την Εγκριση Κατακύρωσης, Ανάθεσης ή Ακύρωσης διαγωνισμού ο σχετικός φάκελος που περιέχει
όλα τα στοιχεία του διαγωνισμού (την αίτηση, τη διακήρυξη, τις προσφορές, την αξιολόγηση, τις
εισηγήσεις, την έγκριση κλπ.), διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Προμηθειών για την έκδοση γραπτής
παραγγελίας (το FAX έχει επίσης θέση γραπτής παραγγελίας) ή για τη σύνταξη Σύμβασης μετά από
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πρόταση της Ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας. Σε επείγουσες περιπτώσεις και πριν την υπογραφή Σύμβασης η
ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να αποστείλει με ΕΠΙΣΤΟΛΗ ή FAX πρόθεση ανάθεσης, υπογεγραμμένη από τους ίδιους
που θα υπογράψουν την κανονική παραγγελία ή σύμβαση. Ο παραπάνω φάκελος φυλάσσεται από τη
Διεύθυνση Προμηθειών, σε αρχείο της.
18.10 Κριτήρια Αξιολόγησης / Σύγκρισης
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν είναι υποχρεωμένη να κατακυρώσει το διαγωνισμό σε όποιον προσφέρει τις χαμηλότερες
τιμές αλλά μπορεί να συνεκτιμήσει κατά την κρίση της παράγοντες ποιοτικούς (όπως καλύτερα υλικά,
καλύτερη τεχνολογία, ομοιομορφία υλικών κλπ.), οικονομικούς πέραν της τιμής (όπως περισσότερες
εγγυήσεις, λιγότερες απαιτήσεις συντήρησης, καλύτεροι όροι πληρωμής ή χρηματοδότησης, συντομότεροι
χρόνοι παράδοσης) καθώς και πιστοποίηση αναγνωρισμένων Ινστιτούτων κλπ.
Επίσης, αν οι προσφορές κριθούν ασύμφορες ή τεχνικά μη αποδεκτές, αυτοί που έχουν την ευθύνη
αξιολόγησης των προσφορών μπορούν να εισηγηθούν την ακύρωση του διαγωνισμού με πιθανό
αποκλεισμό ορισμένων εταιρειών ή οίκων από τον υπόψη διαγωνισμό ή και την προσθήκη νέων.
Ανεξάρτητα από τον τρόπο δημοπράτησης "(ανοικτός" διαγωνισμός ή " με προσκλήσεις"), ο διαγωνισμός
μπορεί να διακηρυχθεί και να πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια, δηλαδή η τεχνική αξιολόγηση να γίνει πριν
το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.
18.11 Επανάληψη Διαγωνισμού
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν δεσμεύεται για την κατακύρωση διαγωνισμού με βάση τις υποβληθείσες προσφορές, αλλά
διατηρεί το δικαίωμα, μετά από εισήγηση των αρμόδιων για την αξιολόγηση των προσφορών, να
επαναλάβει το διαγωνισμό ή να ζητήσει βελτίωση των προσφορών σε σφραγισμένους φακέλους εντός
τακτής προθεσμίας, τηρούμενης της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και
κατακύρωσης διαγωνισμού του παρόντος Κανονισμού σε ό,τι αφορά διαγωνισμούς "με προσκλήσεις",
μεταξύ των επικρατέστερων τριών τουλάχιστον μειοδοτών. Η απόφαση της επανάληψης του διαγωνισμού
σύμφωνα με τα παραπάνω θα ληφθεί από τους έχοντες την αρμοδιότητα κατακύρωσής του.
18.12 Κατάταξη σε Κλιμάκιο Δαπάνης
Προκειμένου για την έγκριση κατακύρωσης ή ανάθεσης διαγωνισμού, η κατάταξη της παραγγελίας σε
κλιμάκιο δαπάνης γίνεται όχι με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη αλλά την τιμή κατακύρωσης ή
ανάθεσης της παραγγελίας, όπου αυτό είναι εφικτό. Η κατά τα ανωτέρω κατάταξη σε μικρότερο κλιμάκιο
δαπάνης δεν ισχύει αν είναι αποτέλεσμα είτε μείωσης των ποσοτήτων μετά την υποβολή των προσφορών
ή του τιμήματος, είτε κατάτμησης της παραγγελίας.
18.13 Αναθεώρηση
Αν κατά την εξέταση των προσφορών διαπιστωθεί υπέρβαση της προϋπολογισθείσας τιμής μεγαλύτερη
του 25% για προμήθεια σε ξένο νόμισμα και 15% για προμήθεια σε ΕΥΡΩ, τότε ειδοποιείται η Αρμόδια
Υπηρεσία να εκδώσει αιτιολογημένη αναθεώρηση της αίτησης (με τον ίδιο αριθμό) για την πραγματική
δαπάνη. Την αναθεώρηση υπογράφουν οι ίδιοι που υπέγραψαν και την αρχική αίτηση, εκτός αν με την
αναθεώρηση η νέα δαπάνη εντάσσεται σε επόμενο κλιμάκιο, οπότε υπογράφουν οι αρμόδιοι του νέου
κλιμακίου. Αναθεώρηση της αίτησης γίνεται και για αύξηση ποσοτήτων πάνω από 10% ενώ για αύξηση
μέχρι 10% θα αναγράφεταιστην εισήγηση/ κατακύρωση η αιτιολογία για την επιπλέον ποσότητα, π.χ.
τυποποίηση συσκευασίας, φορτώσεις χύμα κλπ.
18.14 Διαφοροποίηση Διαδικασιών Προμηθειών υπό Ειδικές Συνθήκες
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και μέχρι του ποσού που έχει εξουσιοδότηση για Ανάθεση δύναται
να εγκρίνει προμήθειες με συνοπτικές διαδικασίες και κατά παρέκκλιση του Παρόντος Κανονισμού
Προμήθειες Υλικών και Υπηρεσιών, προκειμένου να απλοποιηθούν και να επισπευσθούν οι διαδικασίες
σεειδικές περιπτώσεις. Η έγκριση παρέχεται μετά από σχετική εισήγηση την οποία υποβάλλουν ο Δ/ντής
Προμηθειών με τον αρμόδιο Γενικό Δ/ντή.
Άρθρο 19
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)
19.1 Εμπορικές Συμφωνίες
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την κατακύρωση (κατά κανόνα) στον
μειοδότη, θα πρέπει να γίνει μία εμπορική συμφωνία, η οποία να δεσμεύει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον
Προμηθευτή, για την πραγματοποίηση της αγοράς του υλικού / υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους της
διακήρυξης και τους εμπορικούς κανόνες. Το κλείσιμο της συμφωνίας μπορεί να γίνει με Παραγγελία,
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Ανοικτή Παραγγελία / Σύμβαση ή Σύμβαση.
19.2 Παραγγελία
Η Παραγγελία είναι ένα επίσημο έγγραφο με το οποίο αναλαμβάνεται η υποχρέωση εκ μέρους της
Διεύθυνσης Προμηθειών της αγοράς υλικού ή υπηρεσίας και δεσμεύει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον Προμηθευτή
εφόσον το αποδεχθεί. Γι αυτό το λόγο θα πρέπει να είναι σαφής και πλήρης. Η Διεύθυνση Προμηθειών
έχει την ευθύνη η Παραγγελία να είναι εμπορικά και τεχνικά σωστή στην κάθε της λεπτομέρεια.
Πιο κάτω αναφέρονται με λεπτομέρεια τα σχετικά με την Παραγγελία:
19.3 Προετοιμασία Παραγγελιών
Στην Παραγγελία πρέπει να αναγράφονται οι εξής λεπτομέρειες:
α. Το πλήρες όνομα του Προμηθευτή και η διεύθυνσή του.
β. Ο αριθμός της Παραγγελίας.
γ. Η ημερομηνία της Παραγγελίας.
δ. Οι όροι πληρωμής.
ε. Η πλήρης διεύθυνση του σημείου παράδοσης.
στ. Η διεύθυνση αποστολής τιμολογίου.
ζ. Η ποσότητα, η μονάδα μέτρησης, ο αριθμός του υλικού (όταν υπάρχει), και η πλήρης προδιαγραφή.
η. Οι κωδικοί αριθμοί του εμπορεύματος, αν πρόκειται για υλικά ή εφόδια Αποθήκης.
θ. Η τιμή στην οποία θα δηλώνεται καθαρά αν συμπεριλαμβάνει φόρους (και ποιους), χαρτόσημο κλπ. Και
ποιόν βαρύνουν, έκπτωση (αν υπάρχει), όρους παράδοσης του υλικού και χρονική περίοδο παράδοσης.
ι. Σταθερότητα τιμής ή τύπο αναπροσαρμογής της τιμής.
ιά. Οποιεσδήποτε ειδικές συμφωνίες, π.χ. όροι επίσπευσης, εγγυήσεις,
ανάγκες επιθεώρησης κλπ.
ιβ. Οι τυπικές προϋποθέσεις αγοράς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
ιγ. Τα στοιχεία αναφοράς και η ημερομηνία της προσφοράς του Προμηθευτή.
ιδ. Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που θα πρέπει να σημειώνονται από τον Προμηθευτή πάνω στα
συνοδευτικά έγγραφα του υλικού όπως στα τιμολόγια, στις φορτωτικές, κ.λπ., τα οποία στοιχεία θα
διευκολύνουν τις συναφείς διαδικασίες παραλαβής του υλικού.
19.4 Τροποποιήσεις
Ολες οι τροποποιήσεις της Παραγγελίας είτε γιατί ζητούνται από τον ενδιαφερόμενο που ζήτησε την
παραγγελία, είτε γιατί ο Προμηθευτής αδυνατεί να ανταποκριθεί και να παρέχει τις ζητούμενες προς
αγορά προμήθειες, θα πραγματοποιούνται με την έκδοση μιας άλλης Παραγγελίας, η οποία θα φέρει την
ένδειξη "Τροποποίηση Αριθμ.". Ο αριθμός της Τροποποίησης θα είναι ο ίδιος με τον αριθμό της αρχικής
Παραγγελίας. Η εξουσιοδότηση για την έκδοση της Τροποποίησης της Παραγγελίας και η διανομή /
κοινοποίηση αυτής, πραγματοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως της αρχικής Παραγγελίας.
19.5 Παράδοση Παραλαβή
Η Διεύθυνση Προμηθειών, διενεργεί την έκδοση της Παραγγελίας και φέρει όλη την ευθύνη από την
ημερομηνία έκδοσης μέχρι την ημερομηνία παράδοσης των προμηθειών στο τόπο που προβλέπεται. Ο
Προϊστάμενος ή άλλος αρμόδιος του Τμήματος που παραλαμβάνει τα υλικά ή τις υπηρεσίες, έχει
υποχρέωση να υπογράψει και να αποστείλει έγκαιρα στο Λογιστήριο το σχετικό Τιμολόγιο/Δελτίο
Αποστολής ή το Δελτίο Εισαγωγής (για Αποθήκη) για να γίνει η πληρωμή της προμήθειας.
19.6 Ανοικτή Παραγγελία/Σύμβαση
Οι Ανοικτές Παραγγελίες εκδίδονται μόνο από την Διεύθυνση Προμηθειών για υλικά και υπηρεσίες που
απαιτούνται τακτικά και επαναληπτικά και για ποσότητες που υπολογίζονται συνήθως να καλύψουν τις
ανάγκες ενός χρόνου με όρους και τιμές ορισμένες.
19.7 Τα Πλεονεκτήματα των Ανοικτών Παραγγελιών / Συμβάσεων είναι τα εξής:
α. Εξασφαλίζονται περισσότερο ευνοϊκοί όροι αγοράς και καλύτερη εξυπηρέτηση, λόγω συνδυασμού του
αγοραστικού όγκου υλικών και υπηρεσιών.
β. Εξασφαλίζεται συνέχιση της ποιότητας και παραδόσεων.
γ. Μειώνεται η γραφική εργασία και συμπλήρωση εντύπων, και απλοποιείται η προμήθεια και με την
αγορά υλικών / υπηρεσιών απευθείας είτε από τους ενδιαφερόμενους, τους έχοντες σχετική
εξουσιοδότηση, είτε από Αρμόδιο Τμήμα (Αποθήκη).
19.8 Ενέργειες για την Αγορά Υλικών / Υπηρεσιών με Ανοικτή Παραγγελία / Σύμβαση
Η Διεύθυνση Προμηθειών και οι Αρμόδιες Υπηρεσίες και Διευθύνσεις συνεχώς πρέπει να αναθεωρούν και
να αναλύουν τα στοιχεία για την αγορά υλικών και υπηρεσιών για όσα είδη αγοράζονται τακτικά και επί
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επαναληπτικής βάσης. Τα είδη αυτά θα ξεχωρίζονται και Ανοικτές Παραγγελίες θα καταρτίζονται γι αυτά,
για να διευκολύνεται η αγορά τους. Στα είδη που καλύπτονται από Ανοικτές Παραγγελίες, μπορεί να
συμπεριλαμβάνονται, η παροχή υπηρεσιών, εμπορευμάτων, εξοπλισμού και ανταλλακτικών, αναλωσίμων,
γραφικής ύλης.
19.9 Ανοικτές Παραγγελίες
Τα Τμήματα και Διευθύνσεις που χρησιμοποιούν τα διάφορα υλικά, μπορούν να εισηγούνται στη
Διεύθυνση Προμηθειών, να ετοιμάζει Ανοικτές Παραγγελίες για τις αγορές που γίνονται τακτικά και επί
επαναληπτικής βάσης. Η Διεύθυνση Προμηθειών, πρέπει να εξετάζει τα Μηνιαία Στοιχεία των
Παραγγελιών, τα οποία υποβάλλονται από τα Τμήματα και τα κατάλληλα επεξεργασμένα στοιχεία από το
Σύστημα Πληρωτέων Λογαριασμών και να φροντίζει ανάλογα την προετοιμασία Ανοικτών Παραγγελιών.
19.10 Διαδικασία Ανοικτής Παραγγελίας / Σύμβασης
Η διαδικασία Παραγγελίας, η οποία περιγράφεται παραπάνω, πρέπει να ακολουθείται και στην
περίπτωση της προετοιμασίας Ανοικτής Παραγγελίας, αλλά με τις εξής διαφορές:
α. Η ποσότητα που δηλώνεται στην Ανοικτή Παραγγελία είναι μόνο ενδεικτική, χωρίς να αποτελεί
δέσμευση αγοράς οποιασδήποτε ποσότητας, ή αγοράς μιας ελάχιστης ποσότητας. Τούτο πρέπει καθαρά να
αναφέρεται στην Ανοικτή Παραγγελία και να επεξηγείται στον Προμηθευτή.
β. Ζητείται από τον Προμηθευτή να αποθηκεύσει επαρκή αριθμό εμπορευμάτων ετοίμων προς παράδοση,
έτσι ώστε οι παραδόσεις αυτών να γίνονται εκ των αποθεμάτων του.
γ. Η περίοδος που καλύπτεται από την Ανοικτή Παραγγελία είναι συνήθως ένας χρόνος ή και λιγότερο.
δ. Οι τιμές για εμπόρευμα "εκ του εργοστασίου ή της αποθήκης", ή για παράδοση σε χώρο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ,
είναι συνήθως σταθερές κατά τη χρονική περίοδο της Ανοικτής Παραγγελίας. Οι οποιεσδήποτε συμφωνίες
για αναθεώρηση τιμών, πρέπει να διευκρινίζονται και να γίνονται εγγράφως.
ε. Χρησιμοποιείται ιδιαίτερη σειρά αρίθμησης των Ανοικτών Παραγγελιών Αγοράς και ιδιαίτερα αρχεία.
στ. Ενα αντίγραφο (φωτοτυπία) όλων των Ανοικτών Παραγγελιών, πρέπει να αποστέλλεται σε όλους
όσους κάνουν χρήση αυτών μόλις εκδοθούν.
Σε κάθε Ανοικτή Παραγγελία πρέπει να επισυνάπτεται ένας κατάλογος διανομής / κοινοποίησης σε όλα τα
πρόσωπα που τις χρησιμοποιούν,
19.11 Προμήθειες Εναντι Ανοικτών Παραγγελιών / Συμβάσεων
Η αγορά υλικών και υπηρεσιών μέσω Ανοικτής Παραγγελίας / Σύμβασης, πραγματοποιείται απευθείας
από τα πρόσωπα που θα χρησιμοποιήσουν τις προμήθειες και είναι εξουσιοδοτημένα να προβούν σε
αγορές. Πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός της Ανοικτής Παραγγελίας κάθε φορά που χρησιμοποιούνται τα
πιο πάνω δελτία, από τους έχοντες το δικαίωμα χρήσης και να δηλώνεται στο τιμολόγιο του Προμηθευτή.
19.12 Κατάλογος Ανοικτών Παραγγελιών
Η Διεύθυνση Προμηθειών πρέπει να κρατάει πάντοτε ένα Κατάλογο στον οποίο θα απαριθμούνται όλες οι
τρέχουσες Ανοικτές Παραγγελίες. Ο Κατάλογος θα είναι κατάλληλα διορθωμένος με τα πιο πρόσφατα
στοιχεία, κάθε φορά που διανέμεται στα Τμήματα των ενδιαφερομένων για να μπορούν να ενημερώνονται
πλήρως για τη διαθεσιμότητα υλικών από Ανοικτές Παραγγελίες.
19.13 Ανανεώσεις Ανοικτών Παραγγελιών
Η Διεύθυνση Προμηθειών, ή οι Ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες και Τμήματα, πρέπει να εξετάζουν κάθε
Ανοικτή Παραγγελία προς ανανέωσή της, πριν από την ημερομηνία λήξη της, (45 ημέρες περίπου). Η
διαδικασία για την έρευνα της αγοράς και την πρόσκληση υποβολής προσφορών, πρέπει να ακολουθείται
όταν πρόκειται να γίνει ανανέωση μιας Ανοικτής Παραγγελίας. Είναι απαραίτητο να δοθεί αρκετός χρόνος
κατά την διάρκεια της διαδικασίας ανανέωσης για να βρεθούν καινούργιοι Προμηθευτές και ανάδοχοι, και
για να γίνουν σωστοί υπολογισμοί των αναγκών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Στη σύγκριση των προσφορών για Ανοικτές
Παραγγελίες πρέπει να αναφέρονται τόσο οι αλλαγές στις τιμές, όσο και ο χρόνος και τα στοιχεία της
αρχικής Ανοικτής Παραγγελίας.
19.14 Τυποποιημένη Σύμβαση
Τυποποιημένη Σύμβαση είναι ένα τυποποιημένο κείμενο ελεγμένο από την Διεύθυνση Νομικών
Υπηρεσιών, που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση συνήθων και απλών προμηθειών. Η Διεύθυνση
Προμηθειών, εφόσον δεν επέρχονται μεταβολές στο κείμενο και στους γενικούς όρους της Τυποποιημένης
Σύμβασης, μπορεί να προχωρεί στη σύνταξη και στην υπογραφή σύμφωνα με τις διαδικασίες δικαιοδοσιών
χωρίς άλλο έλεγχο από τις ενδιαφερόμενες ή Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
19.15 Μη Τυποποιημένη Σύμβαση
Στις περιπτώσεις που η Τυποποιημένη Σύμβαση δεν εξυπηρετεί γιατί χρειάζονται μεταβολές στους
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γενικούς όρους ή σε ειδικές περιπτώσεις, συντάσσεται νέο κείμενο σύμβασης από την Διεύθυνση
Προμηθειών, σε συνεργασία με την Ενδιαφερόμενη Υπηρεσία. Η σύνταξη της περιγραφής των εργασιών,
των τεχνικών προδιαγραφών και ειδικών συμβάσεων γίνεται από τις Ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες και
Διευθύνσεις και συνοδεύει την Αίτηση Αγοράς για τυποποιημένη και μη Σύμβαση και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος αυτής.
19.16 Ελεγχος Σχολιασμός μη Τυποποιημένης Σύμβασης
Το κείμενο και οι όροι της Σύμβασης πρέπει να ελέγχονται και να σχολιάζονται από τις διάφορες
υπηρεσίες που σχετίζονται με το αντικείμενο της σύμβασης και ακολουθεί ο νομικός έλεγχος από τη
Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών. Η οριστικοποίηση του τελικού κειμένου γίνεται από το αρμόδιο
εξουσιοδοτημένο όργανο. Η υπογραφή της Σύμβασης γίνεται μετά τον τελικό έλεγχο και σύ μφωνα με τις
διαδικασίες του παρόντος Κανονισμού, ανάλογα με το ύψος της δαπάνης.
19.17 Διανομή Αντιγράφων Σύμβασης
Τα αντίγραφα της Σύμβασης διανέμονται ως εξής:
α. ένα (1) Αντίγραφο στο Φάκελο Διεύθυνσης Προμηθειών,
β. ένα (1) Πρωτότυπο στον Προμηθευτή,
γ. ένα (1) Αντίγραφο στη Νομική Υπηρεσία και ένα στο Κεντρικό Αρχείο,
δ. ένα (1) Αντίγραφο στο ενδιαφερόμενο Τμήμα / Διεύθυνση / Υπηρεσία,
ε. ένα (1) Πρωτότυπο στην Αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία και
ζ. ένα (1) Πρωτότυπο στην Εφορία (εφόσον αφορά Ελληνική ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το απαιτεί σχετική Νομοθεσία).
19.18 Τροποποίηση Σύμβασης
Τροποποίηση της Σύμβασης γίνεται με αίτηση της Ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας. Η τροποποίηση μπορεί να
περιλαμβάνει: επέκταση Σύμβασης, παράταση διάρκειας, αυξομείωση ποσότητας, αλλαγή χρόνου
παράδοσης, αναπροσαρμογή τιμήματος προβλεπόμενου από την Σύμβαση, απρόβλεπτες εργασίες
υπηρεσίας για την οποία έχει γίνει ήδη διαγωνισμός κ.α. Για την έγκριση Αίτησης και υπογραφή
Τροποποίησης θα λαμβάνεται υπόψη, το ύψος της συνολικής δαπάνης και θα τηρούνται όλες οι λοιπές
διαδικασίες όπως για την Σύμβαση.
19.19 Ποινική Ρήτρα
Η ποινική ρήτρα και ο καθορισμός του ύψους για καθυστέρηση εκτέλεσης κρίσιμων εργολαβιών,
υπηρεσιών ή παράδοσης υλικών, τίθεται σαν όρος Σύμβασης με την συνεργασία Διεύθυνσης Προμηθειών
Ενδιαφερομένων Υπηρεσιών.
19.20 Απαλλαγή από Εγγύηση
Κατά κανόνα οι όροι της Σύμβασης προβλέπουν εγγύηση καλής εκτέλεσης υπηρεσίας. Στην περίπτωση που
για ειδικούς λόγους (π.χ. επείγουσα εργασία) δεν είναι δυνατό να δοθεί εγγύηση από τον Προμηθευτή, η
αρμόδια Διεύθυνση εισηγείται με την υπογραφή του οργάνου της τελικής έγκρισης της Αίτησης Αγοράς και
την σύμφωνη γνώμη του οργάνου που κατακυρώνει τον διαγωνισμό, την απαλλαγή του Προμηθευτή από
τον όρο της εγγύησης.
19.21 Καταγγελία Σύμβασης
Γίνεται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης
επαρκώς αιτιολογημένη. Ζητείται η γνώμη της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και υπογράφεται από τον
Νομικό Εκπρόσωπο της Εταιρίας ή το νομίμως εξουσιοδοτηθέντα.
Άρθρο 20
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ή ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Γενικά
20.1 Η εντολή προμήθειας υλικών ή υπηρεσιών στον προμηθευτή που έχει επιλεγεί γίνεται με έγγραφη
Παραγγελία ή ΤΕLΕΧ ή FAX ή με υπογραφή Σύμβασης όπως περιγράφεται ανωτέρω.
20.2 Για το ενιαίο των υπογραφών στις περιπτώσεις της μιας Παραγγελιών ή Συμβάσεων στον ίδιο
Διαγωνισμό, όλες υπογράφονται από τους ίδιους αρμοδίους, όπως αυτοί καθορίζονται στον Πίνακα 4
(Παράρτημα Ε).
20.3 Δεν απαιτείται σύμβαση για προμήθειες εντός των κλιμακίων 1 & 2, εκτός αν άλλοι λόγοι το
απαιτούν. Σε ότι αφορά την Λογιστική Χρέωση γι` αυτή την παραγγελία, χρησιμοποιείται ο αριθμός της
Αίτησης Αγοράς.
Άρθρο 21
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ΟΡΟΙ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
21.1 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναγνωρίζει με την υπογραφή της Σύμβασης οτι ο χρόνος και οι λοιποί όροι
παράδοσης που αναφέρονται στην Σύμβαση για την παράδοση των αντικειμένων (υλικά, εξαρτήματα κλπ)
της σύμβασης προμήθειας (που στην συνέχεια θα αναφέρεται ως προμήθεια) είτε μέρους αυτών στον
Τόπο Παράδοσης ή στην παράδοση τεχνικών εγγράφων ή πιστοποιητικών δοκιμών είναι απολύτως
δεσμευτικοί και δεν μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
21.2 Χωρίς να απαλλάσσει τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ από τις υποχρεώσεις του εκ της παραγράφου 2.1 του
παρόντος η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα έχει το δικαίωμα:
(Α) να ζητήσει από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να υποβάλλει σ` αυτόν για έγκριση το πρόγραμμα για την εκτέλεση
της Προμήθειας, να ελέγχει την καταλληλότητά του και να λαμβάνει μέτρα για την συμμόρφωση του
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ προς τους Ορους Παράδοσης που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1 του παρόντος και
(Β) να ελέγχει κατά διαστήματα την πορεία εκτέλεσης της Προμήθειας για να εξακριβώνει αν είναι
σύμφωνη με το εγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας.
Ως εκ τούτου ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεσμεύεται άμεσα και με δικό του κόστος:
α. να βελτιώνει το προτεινόμενο πρόγραμμα για την εκτέλεση της προμήθειας σε περίπτωση που ευρεθεί
μη ικανοποιητικό, και να υποβάλλει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το αναθεωρημένο πρόγραμμα προς έγκριση και
β. να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα, σε περίπτωση καθυστέρησης της προόδου της εκτέλεσης της Σύμβασης
Προμήθειας την εξασφάλιση της συμμόρφωσης του με τους Ορους της Παράδοσης.
21.3 Αν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης συμβεί περιστατικό ανωτέρας βίας που θα έχει
επίδραση στην τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (και ιδιαίτερα στην εμπρόθεσμη
τήρηση των υπόψη υποχρεώσεων) ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει να τηρήσει τα αναφερόμενα στο Αρθρο 10
(Ανωτέρα Βία) του παρόντος προκειμένου η ΕΤΑΙΡΕΙΑ να προβεί (ύστερα από εξέταση των σχετικών
στοιχείων) στην παράταση των σχετικών συμβατικών προθεσμιών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα παρατείνει γραπτώς τους
χρόνους παράδοσης (i) σε περιπτώσεις αναστολής σύμφωνα με το Αρθρο 6.0 του παρόντος (αλλά όχι σε
περίπτωση αναστολής ως αποτέλεσμα αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους του
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή των Υποπρομηθευτών του) (ii) σε περιπτώσεις αλλαγών σύμφωνα με το Αρθρο 13.0 του
παρόντος (iii) και σε περίπτωση οποιαδήποτε καθυστέρησης ή κωλύματος στην εκτέλεση της Προμήθειας,
που προέρχονται άμεσα από πράξεις ή παραλείψεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
21.4 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα παραδώσει τα αντικείμενα της Προμήθειας στον τόπο παράδοσης σύμφωνα με
τους όρους παράδοσης που καθορίζονται στο συμφωνητικό σύμβασης προμήθειας.
21.5 Τα τυποποιημένα εμπορικά και τεχνικά έγγραφα, περιλαμβανομένων των σχεδίων και προδιαγραφών
θα είναι στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 22
ΔΙAXEΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Η διαχείριση Συμβάσεων γίνεται από την Διευθυνση Προμηθειών και κατά περίπτωση από τον αιτούντα ή
τρίτον κατόπιν εισήγησης της Διευθυνσης Προμηθειών και εγκρίσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου. Ο
υπεύθυνος διαχείρισης της σύμβασης θα ορίζεται σε ειδικό υπηρεσιακό σημειώμα το οποίο θα συνοδεύει
το κείμενο της σύμβασης.
Η έναρξη της διαχείρισης ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης ή από την ενεργοποίησή της.
Περιλαμβάνει:
Την παρακολούθηση συμβατικών όρων δηλαδή τον έλεγχο των γενικών και ειδικών όρων της Σύμβασης
κατά την εκτέλεσή της.
Την Οικονομική παρακολούθηση, δηλαδή τον έλεγχο των οικονομικών όρων της Σύμβασης και τη
διαδικασία των πληρωμών.
Την παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος και τον έλεγχο της προόδου των υπηρεσιών παραδόσεων.
Επίσης ο Διαχειριστής ελέγχει τις εξουσιοδοτήσεις για τις αναγκαίες εγκρίσεις σε περιπτώσεις
υπερβάσεων ή τροποποιήσεις των όρων της Σύμβασης (πχ. νέες εργασίες, υπέρβαση ποσοτήτων,
υπέρβαση χρόνων κλπ) σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Προμηθειών και τις σχετικές
συμπληρωματικές αποφάσεις της εταιρίας.
Με το πέρας των υπηρεσιών/παράδοσης υλικών ορίζεται επιτροπή για το κλείσιμο της σύμβασης από τον
κατακυρούντα τον διαγωνισμό και συντάσσεται Αναφορά για τη περάτωση των συμβατικών υποχρεώσεων
του Προμηθευτή (Close out Reρort).
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Άρθρο 23
ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΙ
23.1 Οι κατασκευαστές των προς προμήθεια υλικών η/και οι κατασκευαστές των σχετικών πρώτων υλών
πρέπει να είναι πιστοποιημένοι όπως στην εκάστοτε Σύμβαση ορίζεται.
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ με δική του δαπάνη και φροντίδα θα πραγματοποιήσει δοκιμές και ελέγχους στην
Προμήθεια και τις Πρώτες Υλες αυτής, όπως απαιτείται στην Σύμβαση και θα παρέχει έγκαιρα στην
ΕΤΑIΡΕIΑτα κατάλληλα πιστοποιητικά για τις πρώτες ύλες και τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ και άλλα έγγραφα και
αναφορές σχετικά με αυτά αμέσως μόλις είναι διαθέσιμα.
Πλήρη αντίγραφα των ανωτέρω θα υπάρχουν διαθέσιμα στα γραφεία του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ όταν και όπου
πραγματοποιείται επιθεώρηση από τους επιθεωρητές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
23.2 Αν, κατά την γνώμη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, υπάρχουν αμφιβολίες για την ποιότητα της Προμήθειας ή μέρους
της ή για την αξιοπιστία των δοκιμών ή ελέγχων ή κάποιου πιστοποιητικού, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να
ζητήσει από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να επαναλάβει τις δοκιμές ή ελέγχους κατά τις απαιτήσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
παρουσία του, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
23.3 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα έχει το δικαίωμα σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την εκτέλεση της προμήθειας ή μέρους
αυτής μετά από προηγούμενη ειδοποίηση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σχετικά με τον προγραμματισμό της
παραγωγής του αντικειμένου της Σύμβασης, να επιθεωρήσει και να ελέγξει την πρόοδο της εκτέλεσης, τις
μεθόδους κατασκευής, τα υλικά και το εργατικό δυναμικό που διατίθεται για την παραγωγή της
προμήθειας ή των συστατικών της ή πρώτων υλών της, στις εγκαταστάσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή/και του
υποπρομηθευτή και να παραστεί στις δοκιμές και ελέγχους που αναφέρονται στις παραγράφους 23.1 και
23.2 του παρόντος ή και να διενεργήσει ποιοτικό έλεγχο της παραγωγής δια του εξουσιοδοτημένου
επιθεωρητή του.
23.4 Για τον σκοπό της επιθεώρησης που αναφέρεται στην παράγραφο 23.3 ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα παρέχει
στους επιθεωρητές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ελεύθερη πρόσβασημστις εγκαταστάσεις και τα εργαστήρια του
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και των υποπρομηθευτών και την απαιτούμενη βοήθεια και μέσα, χωρίς επιβάρυνση για
την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έτσι ώστε οι Επιθεωρητές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ να διενεργούν τις επιθεωρήσεις και να παρίστανται
στις δοκιμές και ελέγχους.
23.5 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα ασκεί τα δικαιώματα επιθεώρησης που αναφέρονται στην παράγραφο 23.3 του
παρόντος, μέσω του δικού του προσωπικού ή/και μέσω επιθεωρητών τρίτων μερών. Kατ` επιλογήν της
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Στην δεύτερη περίπτωση το όνομα του γραφείου επιθεώρησης θα γνωστοποιηθεί γραπτώς στον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Στο παρόν κείμενο νοούνται ως επιθεωρητές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ τόσο το
αρμόδιο προσωπικό του όσο και το προσωπικό του τρίτου μέρους που θα έχει εξουσιοδοτήσει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
γιά την άσκηση ελέγχων/επιθεωρήσεων.
23.6 Χωρίς να περιορίζονται τα δικαιώματα επιθεώρησης από αυτή την παράγραφο, η Προμήθεια και
κάθε ξεχωριστό τμήμα της θα υπόκεινται σε τελικό έλεγχο και παρακολούθηση της τελικής δοκιμής από την
ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την ολοκλήρωση της κατασκευής και πριν την συσκευασία των υλικών. Για τον σκοπό αυτό ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα ειδοποιήσει γραπτώς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ τουλάχιστον (6) έξη εργάσιμες ημέρες πρωτού η
Προμήθεια ή τμήματα αυτής είναι έτοιμα για τελική επιθεώρηση, αναφέροντας τον αριθμό της Σύμβασης,
το όνομα και την τοποθεσία του εργαστηρίου και τα είδη της Προμήθειας που είναι έτοιμα για
επιθεώρηση. Αν στους όρους της Σύμβασης προδιορίζονται ρητώς ενδιάμεσες επιθεωρήσεις, ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα ειδοποιήσει γραπτώς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ τουλάχιστον έξι εργάσιμες ημέρες πριν, δίνοντάς
του τις λεπτομέρειες που προαναφέρθηκαν, σχετικά με την ετοιμότητα των ειδών της Προμήθειας για
ενδιάμεσες επιθεωρήσεις.
23.7 Οι επιθεωρητές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ θα έχουν το δικαίωμα να απορρίψουν ολικώς ή μερικώς την
Προμήθεια, αν η Προμήθεια ή μέρος αυτής δεν συμφωνεί προς τους όρους της Σύμβασης. Στην περίπτωση
αυτή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα ειδοποιήσει αμέσως τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για τους λόγους της απόρριψης και ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα προβεί αμέσως σε διορθωτικές ενέργειες.
23.8 Οι όποιες άδειες, εγκρίσεις, απαλλαγές σχετικά με τις επιθεωρήσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, και την
παρακολούθηση των δοκιμών από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 23 δεν απαλλάσουν τον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ από τις ευθύνες και εγγυήσεις του σύμφωνα με την Παραγγελία ούτε θα θεωρηθούν ως
αποδοχή της Προμήθειας ή μέρους αυτής.
Άρθρο 24
ΥΠΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
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24.1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα μπορεί, μετά από έγκριση στις ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ να αναθέσει σε αξιόπιστο
υποπρομηθευτή την κατασκευή τμημάτων στις Προμήθειας. Στο συμβόλαιο υποπρομήθειας θα
περιλαμβάνονται οι όροι, ώστε να επιτρέπεται η επιθεώρηση των τμημάτων στις Προμήθειας που έχουν
ανατεθεί στον Υποπρομηθευτή στις εγκαταστάσεις του υπό τους ίδιους όρους που περιλαμβάνονται
ανωτέρω στην παράγραφο 2.0.
24.2 Προκειμένου να εγκριθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ η ανάθεση κατασκευής σε υποπρομηθευτή, ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πρέπει να γνωρίσει προηγουμένως γραπτώς στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ τις ακόλουθες πληροφορίες:
(i) τα μέρη της Προμήθειας που προτίθεται να αναθέσει
(ii) το όνομα του υποπρομηθευτή
(iii) τον τόπο των εγκαταστάσεών του
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα είναι αποκλέιστικά και πλήρως υπεύθυνος για κάθε τμήμα της Προμήθειας που
εκτελείται από τον Υποπρομηθευτή του.
Άρθρο 25
ΣΧΕΔΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
25.1 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα παράσχει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ όλα τα απαραίτητα έγγραφα και οδηγίες για
τηνεγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των υλικών της Προμήθειας.
25.2 Ολα τα σχέδια και έγγραφα που θα παρασχεθούν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ καιοι
πληροφορίες που περιέχονται σ` αυτά θα χρησιμοποιηθούν από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και τους
υποπρομηθευτέςτου αποκλειστικά για σκοπούς που σχετίζονται με την Προμήθεια.
25.3 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα χορηγεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το πλήρες και ελεύθερο δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα
σχέδια και έγγραφα που του χορήγησε σε εφαρμογή της Σύμβασης για σκοπούς που σχετίζονται με τον
σχεδιασμό την εγκατάσταση και την λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.
Άρθρο 26
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
Αναφορικά με την προμήθεια ή οποιοδήποτε μέρος αυτής, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα είναι αποκλειστικά
υπεύθυνος σε περίπτωση που εγερθεί θέμα από τρίτον (δικαστική διένεξη, απαίτηση κλπ) παραβίασης
μέσω της Προμήθειας (ή της σχετικής με αυτήν σύμβασης) δικαίωμά του ευρεσιτεχνίας ή άλλου
δικαιώματος (π.χ. εμπορικό σήμα, κυριότητα, τεχνογνωσία κλπ) θα υπερασπιστεί την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αν
κατηγορηθεί για τα παραπάνω και θα αναλάβει να πληρώσει όλες τις ζημιές και έξοδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
περιλαμβανομένης της αμοιβής δικηγόρου κλπ σχετικά με τα ανωτέρω.
Αν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεωθεί να μην χρησιμοποιήσει την Προμήθεια ή το μέρος της που αναφέρεται στην
παράβαση, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα παράσχει με δικά του έξοδα το δικαίωμα συνέχισης της χρήσης του
μέρους αυτού από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή θα τροποποιήσει ή αντικαταστήσει την Προμήθεια ή μέρος αυτής με
δική του δαπάνη έτσι ώστε να μην υφίσταται παράβαση και θα πληρώσει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ κάθε ζημιά του
(θετική ή αποθετική) όπως π.χ. έξοδα για αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και επανεγκατάσταση που
σχετίζονται με τα ανωτέρω.
Άρθρο 27
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα έχει σε κάθε στιγμή το δικαίωμα να αποφασίζει την αναστολή της εκτέλεσης της Προμήθειας
ή μέρους αυτής. Τούτο θα το γνωρίσει γραπτώς στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ο οποίος υποχρεούται να
συμμορφωθεί χωρίς καθυστέρηση στην απόφαση αυτή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων του
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και των υποπρομηθευτών του, τα δικαιολογούμενα έξοδα, στα οποία θα υποβληθεί ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ λόγω της αναστολής της Προμήθειας από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα υποβληθούν προς έλεγχο και
έγκριση από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δεκαπέντε (15)
ημερολογιακών ημερών από της γνωστοποίησης της αναστολής στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
Σε όποια έκταση η απαίτηση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ εγκριθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα καταβληθεί στον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ το σχετικό ποσόν. Για τυχόν διαφώνία θα ισχύσει το Αρθρο 40 του παρόντος.
Άρθρο 28
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
28.1 Εκτός από την καταγγελία της Σύμβασης για αθέτηση υποχρεώσεων του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (Αρθρο 30)
και τη λήξη λόγω ανωτέρας βίας (Άρθρα 31.2 και 31.3) η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να καταγγέλλει την
Σύμβαση ολικά ή μερικά για λόγους που τον αφορούν, κατόπιν γραπτής σχετικής ειδοποίησης προς τον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Επί τη παραλαβή τέτοιας ειδοποίησης ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα διακόψει αμέσως την εκτέλεση
του καταγγελθέντος τμήματος της Προμήθειας και θα φροντίσει ώστε να κάνουν το ίδιο και οι
υποπρομηθευτές του και θα συνεχίσει με επιμέλεια την εκτέλεση του μη καταγγελθέντος τμήματος της
Προμήθειας, αν υπάρχει.
28.2 Σε περίπτωση ολικής ή μερικής καταγγελίας σύμφωνα με το Αρθρο 28.1 του παρόντος, και αναφορικά
με το καταγγελθέν τμήμα της Προμήθειας θα ισχύσουν οι εξής όροι:
α. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα καταβάλει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ την αξία των παραληφθεισών ποσοτήτων της
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ όπως αυτή θα προκύψει με βάση τις τιμές μονάδας της Σύμβασης.
β. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να παραδώσει στην ΕΤΑΙΡΕίΑ σε όποια έκταση ζητηθεί από αυτόν, τα
έτοιμα υλικά της Προμήθειας που βρίσκονται στις αποθήκες του κατά την στιγμή της καταγγελίας της
σύμβασης, καταβαλόμενης στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ της συμβατικής τιμής αυτών.
γ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα εκτελέσει όλες τις οδηγίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αναφορικά με την καταγγελία, στις οποίες
περιλαμβάνονται χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, η πώληση ακατέργαστων υλών ή του μερικώς
κατασκευασμένου ή ολοκληρωμένου τμήματος της Προμήθειας καθώς και αναφορικά με την ακύρωση των
δεσμεύσεων του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ μετους Υποπρομηθευτέςτου που σχετίζονται με το καταγγελθέντμήμα της
Προμήθειας, δεδομένου οτι οι όροι πώλησης τέτοιων ειδών και καταγγελίας τέτοιων δεσμεύσεων θα
υπόκεινται σε προηγούμενη γραπτή έγκριση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και
δ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα καταβάλει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (ανάλογα με την περίπτωση)
δ1) Τα ποσά που θα προκύψουν από τις παραγράφους 28.2.α και 28.2.β ανωτέρω
δ2) Τις τεκμηριωμένες εύλογες επιβαρύνσεις του ΠΡΟMΗΘEΥΤΗ εκ των δεσμεύσεων με τους
Υποπρομηθευτές του και
δ3) Τις τεκμηριωμένες εύλογες δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση των οδηγιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
σύμφωνα με την παράγραφο 28.2 γ ανωτέρω, αλλά κατόπιν αφαιρέσεως:
όλων των πληρωμών που έχουν ήδη γίνει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ αναφορικά με το καταγγελθέν τμήμά της
Προμήθειας
των εισπράξεων εκ των πωλήσεων ακατέργαστων υλών ή μερικώς κατασκευασμένου ή ολοκληρωμένου
μέρους του ακυρωθέντος τμήματος της προμήθειας σύμφωνα με το 28.2 γ ανωτέρω.
Οι οποιασδήποτε φύσεως απαιτήσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ως συνέπεια της καταγγελίας της υπόψη
καταγγελίας θα πρέπει να γνωστοποιηθούν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δύο (2) μηνών
από της γνωστοποίησηςτης καταγγελίας στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
28.3 Σε περίπτωση μερικής καταγγελίας σύμφωνα με την παραγραφο 28.1 του παρόντος και αναφορικά με
το μη καταγγελθέν τμήμα της προμήθειας θα μειωθεί ανάλογα το συμβατικό τμήμα και κατά τα λοιπά θα
εξακολουθήσουν να ισχύουν οι όροι της Σύμβασης.
28.4 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ συμφωνεί οτι δεν θα εγείρει απαιτήσεις αποζημιώσεων οποιαδήποτε φύσεως,
εκτός αυτών που αναφέρονται ρητώς στην παράγραφο 28.2 ου παρόντος και οτι η πληρωμή στον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ του ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή των όρων της παραγράφου 28.2 του παρόντος
θα απαλλάσσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ από τις όποιες υποχρεώσεις του έναντι του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (και των
υποπρομηθευτών) αναφορικά με το ακυρωθέν τμήμα της Προμήθειας.
Άρθρο 29
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑ
ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
29.1 Αν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ διαπιστωθούν πραγματικά ελαττώματα ή ελλείψεις
στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, και γενικά κατασκευή ελαττωματική ή αντίθετη προς τους όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, η
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ειδοποιεί εγγράφως τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να προβεί στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες για
την άρση του ελαττώματος ή στις απαιτούμενες ενέργειες αντικατάστασης, τάσσοντάς του εύλογη
προθεσμία για το σκοπό αυτό. Αν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν συμμορφωθεί και δεν άρει το ελάπωμα εντός της
ταχθείσας προθεσμίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται είτε να προβεί ο ίδιος ή να αναθέσει σε τρίτο να προβεί στις
απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες με ευθύνη και δαπάνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ είτε να καταγγείλει τη
ΣΥΜΒΑΣΗ ή μέρος αυτής, με τις προβλεπόμενες συνέπειες από τη ΣΥΜΒΑΣΗ ή και από το νόμο λόγω
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υπαίτιας παράβασης των όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
29.2 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα υποχρεούται σε κάθε περίπτωση σε αποκατάσταση κάθε ζημίας που υπέστη η
ΕΤΑΙΡΕΙΑ από την αντισυμβατική συμπεριφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά)
υποχρεούται να καλύψει όλες τις δαπάνες αντικατάστασης υλικού, επανατοποθέτησης, εργασιών και
καθυστέρησης. Αν το ελαττωματικό τμήμα της Προμήθειας έχει ενσωματωθεί στην εγκατάσταση ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ευθύνεται για όλες τις δαπάνες επανεγκατάστασης και οποιαδήποτε ζημία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
προκύψει εκ του λόγου αυτού.
Άρθρο 30
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
30.1 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής διά γραπτής κοινοποίησης
στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ εάν:
α. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν συμμορφωθεί με τους όρους της Σύμβασης και δεν προβεί επιμελώς στην όποια
απαιτούμενη διορθωτική ενέργεια εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από της σχετικής εγγράφου
ειδοποίησής του από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Στην άνω έγγραφη ειδοποίηση θα αναφέρετάι ρητώς η απαιτούμενη
διορθωτική ενέργεια του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και οτι η μη συμμόρφωση του προς τις υποδείξεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
θα έχει σαν συνέπεια την Καταγγελία (μερική ή ολική) της Σύμβασης
β. Αν αναληφθεί από οποιαδήποτε Αρχή έχουσα δικαιοδοσία να κινήσει διαδικασία για την διάλυση της
Επιχείρησης (Εταιρία ή Κοινοπραξία κλπ) του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή για την αναστολή των λειτουργιών της ή
γ. Αν υπάρχει απόφαση για την διάλυση της Επιχείρησης (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή Κοινοπραξία κλπ) του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ή ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κηρυχθεί σε πτώχευση ή γίνει αναξιόχρεος ή κάνει μια γενική μεταβίβαση προς όφελος
των πιστωτών του ή παραδεχθεί γραπτώς την ανικανότητά του να πληρώσει εμπρόθεσμα τα χρέη του, ή
δ. Διοριστεί διαχειριστής προς όφελος των κατόχων αποδείξεων οφειλής ή άλλων πιστωτών του
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ διακόψει την εκτέλεση της Προμήθειας.
30.2 Σε περίπτωση ολικής ή μερικής καταγγελίας της Σύμβασης σύμφωνα με την παράγραφο 30.1 του
παρόντος άρθρου και χωρίς η ΕΤΑΙΡΕΙΑ να παραιτείται οποιουδήποτε δικαιώματος κατά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα δικαιούται να πάρει σην κατοχή του τα έτοιμα υλικά της Σύμβασης και να αναθέσει σε τρίτο
την κατασκευή των υπολοίπων υλικών. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα επιβαρυνθεί γιά την διαφορά δαπανών γιά
την ολοκλήρωση της Προμήθειας, όπως και γιά το σύνολο των ζημιών που υπέστη η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνεπεία της
αντισυμβατικής συμπεριφοράς του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
30.3 Σε περίπτωση μερικής ακύρωσης σύμφωνα με την παράγραφο 30.1 του παρόντος και αναφορικά με
το μη ακυρωθέν τμήμα της Προμήθειας θα ισχύσουν τα ακόλουθα:
α. Οι όροι της Σύμβασης θα παραμείνουν εν ισχύ για το μη καταγγελθέντμήμα της Προμήθειας και
β. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει χρήματα από οποιοδήποτε ποσό που οφείλει ή θα
οφείλει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ μέχρι του συνολικού ποσού που θα προκύΨει από την εφαρμογή των όρων
της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
30.4 Στην περίπτωση μερικής ή ολικής καταγγελίας της Σύμβασης εκ μέρους τηςΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για λόγους που
αναφέρονται στην παράγραφο 30.1 του παρόντος άρθρου και, γενικά, για λόγους που βαρύνουν τον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ απαλλάσσει αυτομάτως την ΕΤΑΙΡΕΙΑ από οποιαδήποτε ευθύνη του (της
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) γιά την υπόψιν καταγγελία.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας της ΣΥΜΒΑΣΗΣ θα δικαιούται:
α. να καταπέσει υπέρ αυτού εν όλο ή εν μέρει, σαν πρόσθετη ποινική ρήτρα η Εγγυητική Επιστολή Καλής
Εκτέλεσης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και τυχόν άλλες Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται από τους
όρους των Τευχών της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Σε περίπτωση κατάπτωσης μέρους ή όλου του ποσού της Εγγυητικής
Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να εκδόσει άλλη εγγυητική επιστολή διαρκείας
ισχύος όπως της αρχικής.
β. να επιβάλει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ όποια άλλη ποινή ή/και να εγείρει κατ` αυτού όποια άλλη απαίτηση (πχ
για άμεσες ζημιές κλπ) που προβλέπονται από ή το επιτρέπουν τα κείμενα των Τευχών του Διαγωνισμού ή
ο Ελληνικός Νόμος.
30.5 Αν υπάρξουν Υποπρομηθευτές (σύμφωνα με το Αρθρο 24 παραπάνω) η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα έχει το δικαίωμα
μερικής ή ολικής καταγγελίας της Σύμβασης όταν περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω στην
παράγραφο 30.1 αφορούν σε Υποπρομηθευτή.
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Άρθρο 31
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
31.1 Συμφωνείται ρητώς οτι τυχόν περιστατικά Ανωτέρας Βίας που επηρεάζουν
την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ γίνονται δεκτά μόνο ως λόγοι καθυστέρησης εκτέλεσής της και δεν δίνουν το
δικαίωμα σε κανένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη να εγείρουν οποιαδήποτε απαίτηση αποζημιώσεώς τους
από το άλλο ΜΕΡΟΣ.
31.2 Δια του όρου Ανωτέρα Βία νοείται το περιστατικό στο οποίο το Συμβαλλόμενο Μέρος περι του
οποίου πρόκειται, δεν μπορούσε λογικά να το προβλέψει, να το προλάβει ή/και να το εμποδίσει,
συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά θεομηνιών, πράξεων δημοσίου εχθρού, πολέμων, εχθροπραξιών,
επιδρομών, εξέγερσης, δολιοφθοράς, ανταρσίας, τρομοκρατικών πράξεων, πυρκαιών, ή εκρήξεων, που δεν
οφείλονται σε ενέργεια ή αμέλεια του, κατά περίπτωση, Συμβαλλόμενου Μέρους, απεργίες που
ανακοινώνονται νόμιμα στο Εθνικό ή Περιφερειακό Πρόγραμμα από νόμιμα οργανωμένα συνδικάτα ή
άλλα γεγονότα που δεν επιτρέπουν την εργασία και τα οποία, παρά την άσκηση ευλόγου επιμέλειας και
φροντίδας, το προαναφερθέν Συμβαλλόμενο ΜΕΡΟΣ αδυνατεί να αποτρέψει ή να προλάβει, αλλά μόνο αν
τέτοια γεγονότα καθιστούν πραγματικά αδύνατη (προσωρινά ή οριστικά) την εκτέλεση της Σύμβασης, σε
όποιο μέρος και έκταση αφορά το υπόψιν Συμβαλλόμενο ΜΕΡΟΣ.
31.3 Σε περίπτωση που το Συμβαλλόμενο Μέρος επικαλείται Ανωτέρα Βία, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ
ολοκλήρου το επικαλούμενο αυτόν.
Το Συμβαλλόμενο Μέρος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται το πολύ μέσα σε δέκα (10)
ημερολογιακές ημέρες ή άλλη μικρότερη προθεσμία που μπορεί να ορίζεται στην διακήρυξη ή στην
Σύμβαση, από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την επικαλούμενη από αυτόν Ανωτέρα
Βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να αποστείλει στο έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία.
Με το πέρας του γεγονότος Ανωτέρας Βίας και εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών (από αυτό το
πέρας) ο επικαλούμενος Ανωτέρα Βία θα θέσει υπόψιν του ετέρου Μέρους όλα τα αναγκαία στοιχεία
προκειμένου να συμφωνηθεί η τυχόν αναγκαία παράταση του χρόνου εκτέλεσης της Σύμβασης.
Σε περίπτωση που ο επικαλούμενος την Ανωτέρα Βία μέσα στις ανωτέρω προθεσμίες δεν αναφέρει τα
περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία στερείται του δικαιώματος να
επικαλεσθεί την ύπαρξη Ανωτέρας Βίας.
31.4 Καμία αποζημίωση ή αναπροσαρμογή του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ δε μπορεί να απαιτηθεί από
κανένα συμβαλλόμενο μέρος σε περίπτωση Ανωτέρας Βίας.
31.5 Καμία καθυστέρηση ή αδυναμία για την εκτέλεση από κάποιο από τα Συμβαλλόμενα Μέρη των
υποχρεώσεων του δεν μπορεί να συνιστά υπερημερία ή να αποτελέσει λόγο για απαίτηση αποζημίωσης
λόγω απώλειας των προβλεπομένων κερδών ή παράτασης της καθυστέρησης ή της αδυναμίας τήρησης
των όρων της Σύμβασης, κ.λπ., εφ` όσον αυτά προκαλούνται από Ανωτέρα Βία.
31.6 Κατά το διάστημα που διαρκεί η Ανωτέρα Βία ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα
αναγκαία μέτρα για την ελαχιστοποίηση τυχόν ζημιών στα υλικά της Προμήθειας.
31.7 Αν ένα γεγονός ανωτέρας βίας διαρκέσει περισσότερο από τρεις (3) μήνες τότε τα Συμβαλλόμενα
Μέρη πρέπει να προσπαθήσουν να λύσουν το πρόβλημα. Αν δεν βρεθεί καμία λύση εντός ενός (1) μηνός
από την παρέλευση του τριμήνου, τότε καθένα από τα Μέρη έχει δικαίωμα να θέσει τέλος στην ΣΥΜΒΑΣΗ
με έγγραφη ειδοποίηση στο άλλο Μέρος. Σε περίπτωση τέτοιας διακοπής ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πρέπει να
πληρωθεί μόνο για τα υλικά της Προμήθειας που θα έχουν παραδοθεί μέχρι την ημερομηνία διακοπής
χωρίς οποιαδήποτε άλλη απαίτηση κατά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Ορίζεται εξάλλου ρητώς οτι δεν αποτελεί Ανωτέρα Βία κανένα συμβάν όπως εντολή ή απόφαση από
οποιαδήποτε Αρχή, απόφαση δικαστηρίου ή κάποιο άλλο συμβάν που έχει σαν αποτέλεσμα την διακοπή ή
την καθυστέρηση της εκτέλεσης της Σύμβασης, αλλά οφείλεται στο γεγονός οτι ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν έχει
συμμορφωθεί με τους Νόμους ή τους κανονισμούς σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης και των εν γένει
επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
Άρθρο 32
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ποιοτική Παραλαβή
32.1 Κατά την ποιοτική παραλαβή του υλικού πρέπει να διαπιστώνεται ότι το παραλαμβανόμενο υλικό
πληροί τις καθοριζόμενες στη Σύμβαση ή στην Παραγγελία τεχνικές απαιτήσεις και γενικά ότι είναι
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κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Σύμβασης. Ο σχετικός έλεγχος μπορεί να είναι
δειγματοληπτικός ή και 100%. Μπορεί να είναι οπτικός ή να περιλαμβάνει μετρήσεις, αναλύσεις και
άλλους εργαστηριακούς ελέγχους που καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες μπορεί να
καθορίζουν και το «αποδεκτό ποσοστό απόρριψης». Οι δαπάνες ποιοτικών ελέγχων, οι χώροι φύλαξης
τυχόν δειγμάτων κλπ συναφή θέματα θα ρυθμίζονται από σχετικές διαδικασίες της Σύμβασης /
Παραγγελίας.
32.2 Στην περίπτωση που ο προμηθευτής έχει την ευθύνη της μεταφοράς του
υλικού μέχρι της αποθήκες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, τότε κατά την άφιξη του υλικού στο σημείο προορισμού θα
γίνεται έλεγχος για τυχόν βλάβη ή άλλη φθορά κατά τη μεταφορά του. Ο ποιοτικός έλεγχος είναι
υποχρεωτικός, εκτός αν προβλέπεται στη Διακήρυξη και καθορίζεται στη Σύμβαση ή την Παραγγελία να
αντικατασταθεί από πιστοποιητικά δοκιμών ή και να μη γίνει καθόλου.
32.3 Η καταρχήν αποδοχή του υλικού από τον εκπρόσωπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, έστω και μετά από έλεγχο, δεν
απαλλάσσει τον Προμηθευτή από την υποχρέωση παράδοσης του υλικού σύμφωνα με τους όρους της
Παραγγελίας/ Σύμβασης. Τα Αρμόδια Τμήματα είναι υπεύθυνα για την ποιοτική παραλαβή και για την
παρακολούθηση της διαδικασίας του ελέγχου ώστε να διαπιστωθεί αν το παραλαμβανόμενο υλικό
ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνει η αντίστοιχη παραγγελία.
Για το σκοπό αυτό συνεργάζονται με την Δ/νση Προμηθειών και ενδεχόμενα άλλα τμήματα.
Ποσοτική Παραλαβή
32.4 Η ποσοτική παραλαβή των υλικών και του εξοπλισμού γίνεται κατά την εισαγωγή τους στις αποθήκες
της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Τα Αρμόδια Τμήματα, εκδίδουν δελτίο εισαγωγής με το οποίο πιστοποιείται η ποσοτική
παραλαβή και ενημερώνουν τη Διεύθυνση Προμηθειών και το Λογιστήριο για διαφορές μεταξύ τιμής,
τιμολογίου και Παραγγελίας πριν εξοφληθεί το τιμολόγιο. Με ειδικές διαδικασίες θα ρυθμίζεται η
ποσοτική παραλαβή υλικών χύμα κλπ. που δεν εισάγονται στους χώρους αποθηκών.
32.5 Τα Αρμόδια Τμήματα ειδοποιούν το Ενδιαφερόμενο Τμήμα για την άφιξη των υλικών. Η ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή θα ολοκληρώνεται εφόσον δεν υπάρχουν
προβλήματα σχετικά με διαχειριστικά έγγραφα, ειδικές δοκιμές ή χρονοβόρες επιθεωρήσεις κ.α. εντός
μηνός από την άφιξη του υλικού, ώστε να διευκολύνεται η ενδεχόμενη διαδικασία διεκδίκησης
αποζημίωσης.
32.6 Για διευκόλυνση και επισημοποίηση τυχόν διαφοράς μεταξύ Παραγγελίας Παραλαβής, συντάσσεται
φύλλο αποσυσκευασίας από το Αρμόδιο Τμήμα.
32.7 Ειδικότερα η παραλαβή των Υλικών και Υπηρεσιών του Κλάδου Ειδικών και Μεγάλων Εργων θα
καθορίζεται με απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου.
Άρθρο 33
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Οι πληρωμές στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ θα γίνονται ως εξής:
α. Η πληρωμή του ποσοστού της αξίας κάθε παραλαβής, όπως τούτο καθορίζεται στην εκάστοτε σύμβαση
γίνεται έναντι σχετικού τιμολογίου που θα πρέπει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ να υποβάλει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε δέκα
πέντε (15) ημέρες από την παραλαβή των υλικών και κάθε άλλου δικαιολογητικού απαραίτητο για αυτή την
πληρωμή, μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την παράδοση των συμβατικών υλικών
και την υποβολή στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ των σχετικών πιστοποιητικών επιθεώρησης, δοκιμών των υλικών κλπ.
σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι σε κάθε τιμολόγιο θα πρέπει να
αναγράφεται ο αριθμός της Σύμβασης/Παραγγελίας και οτιδήποτε άλλο στοιχείο που θα καθορίζει η
εκάστοτε σύμβαση, ενώ αντίγραφα των τιμολογίων συνοδευόμενα από κατάλληλα υπογεγραμμένα από
τον προμηθευτή Δελτία Αποστολής, και Πρωτόκολλα παράδοσης /
παραλαβής τα οποία θα αφορούν τα υλικά του εν λόγω τιμολογίου, θα πρέπει να υποβάλλονται στην
Αρμόδια Υπηρεσία όπως καθορίζεται στη σύμβαση.
β. Το υπόλοιπο ποσοστό της συνολικής αξίας της σύμβασης πληρώνεται μέσα σε ενενήντα (90)
ημερολογιακές ημέρες μετά την ικανοποιητική ολοκλήρωση της παράδοσης όλων των παραγγελθέντων
υλικών και υπό την προϋπόθεση ότι ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έχει παραδώσει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το βιβλίο
Επιθεώρησης (DΑΤΑ ΒΟΟΚ) και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.
Τυχόν καθυστερήσεις πληρωμών που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, σε καμία περίπτωση
δεν δημιουργούν σε βάρος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ οποιασδήποτε απαιτήσεις.
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Άρθρο 34
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ
Εκτός αν υπάρχει συγκεκριμένη διαφορετική αναφορά στην Σύμβαση, το τίμημα που αναφέρεται στην
Σύμβαση είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε αύξηση ως συνέπεια αλλαγής στο κόστος των υλικών, των
εργατικών ή άλλων εξόδων στα οποία υποβάλλεται ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ για την εκτέλεση της Προμήθειας, η
οποία μπορεί να εκδηλωθεί κατά την διάρκεια της περιόδου εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένων
παρατάσεων λόγω ανωτέρας βίας. Σε κάθε περίπτωση ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ εγγυάται την ακρίβεια των
υπολογισμών του Τιμήματος σύμφωνα με το άρθρο 696 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
δια του παρόντος παραιτείται αμετάκλητα και ανευ όρων από τα όποια σχετικά δικαιώματα, και ιδιαίτερα
από εκείνα που απορρέουν εκ των άρθρων 388 και 697 του ελληνικού αστικού κώδικα.
Άρθρο 35
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
Απαγορεύεται ρητά στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να εκχωρήσει την Σύμβαση ή μέρος αυτής, ούτε οποιοδήποτε από
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις εξ αυτής, περιλαμβανομένης της πιστώσεως γιά χρήματα οφειλόμενα ή
που θα γίνουν οφειλόμενα σε αυτόν, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης σε τρίτα πρόσωπα χωρίς
προηγούμενη γραπτή έγκριση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Άρθρο 36
ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την εκτέλεση της Προμήθειας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει
γραπτώς από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, να κάνει αλλαγές, της Προμήθειας (εδώ καλούνται Αλλαγές) και ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ συμφωνεί να συμμορφωθεί με τις οδηγίες αυτές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αναπροσαρμοζόμενου
αντιστοίχως του συμβατικού τμήματος με βάση τις συμβατικές τιμές μονάδος και του χρόνου, αναλογικά,
με βάση την αρχική προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
Η έγκριση των Αλλαγών και των μεταβολών του συμβατικού τιμήματος καθώς και του χρονοδιαγράμματος
γίνεται απο τα αρμόδια όργανα κατακύρωσης, ανάλογα με το τελικά διαμορφούμενο συνολικό ποσό
σύμφωνα με τα κλιμάκια του παρόντος Κανονισμού. Η αλλαγή δεν μπορεί να συνεπάγεται επαύξηση του
συμβατικού τιμήματος μεγαλύτερης του 30%.
Στη περίπτωση αλλαγής (επέκτασης) μόνο του χρονοδιαγράμματος την έγκριση δίνει το αρμόδιο όργανο
που κατακυρώνει τη Προμήθεια.
Άρθρο 37
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
37.1 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα υπόκειται σε ποινική ρήτρα για καθυστέρηση στην παράδοση, η οποία
συνίσταται στο ένα τοις εκατό (1%) της συνολικής συμβατικής αξίας της αντίστοιχης τμηματικής εισαγωγής
στην οποία περιλαμβάνεται το καθυστερούμενο υλικό ανά πλήρη εβδομάδα καθυστέρησης, και μέχρι δέκα
τοις εκατό (10%), κατά το μέγιστο, του συνολικού συμβατικού τιμήματος, ανεξάρτητα από το εάν η
ΕΤΑΙΡΕΙΑ υφίσταται ή όχι οποιεσδήποτε ζημίες ή απώλεια ως αποτέλεσμα αυτής της καθυστέρησης.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται πέραν της ως άνω ποινικής ρήτρας να ζητήσει και την αποκατάσταση των ζημιών
που υπέστη λόγω της καθυστέρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση.
37.2 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει χρήματα από οποιοδήποτε ποσό οφείλει ή θα οφείλει
στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ μέχρις όττου εξοφληθεί η συνολική οφειλή του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ από ποινικές ρήτρες.
Άρθρο 38
ΕΓΓΥΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
38.1 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δηλώνει και ΕΓΓΥΑΤΑΙ με την ΣΥΜΒΑΣΗ οτι η προμήθεια και οι πρώτες ύλες θα είναι
εντελώς άθικτα και καινούργια, με την καλύτερη ποιότητα, σε απόλυτη συμφωνία με τα χαρακτηριστικά,
τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην Σύμβαση και χωρίς κεκρυμμένα ή άλλα
ελαπώματα ή ελαττωματική τεχνική εργασία.
38.2 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα είναι υπεύθυνος για την ταχύτερη δυνατή άρση των όποιων ατελειών ή
ελλείψεων στην Προμήθεια που προέρχονται από ελαπωματικό σχεδιασμό, υλικά, προγραμματισμό,
τεχνική εργασία ή από άλλες πράξεις ή παραλείψεις του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ που θα γίνουν αντιληπτές σε
οποιαδήποτε στιγμή πριν από την εκπνοή της περιόδου εγγύησης που αναφέρεται κατωτέρω.
Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στη Σύμβαση, η περίοδος εγγύησης θα εκπνεύσει είκοσι τέσσερις (24)
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μήνες μετά την πραγματική ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των υλικών της Προμήθειας στις
εγκαταστάσεις όπου θα ενσωματωθεί η Προμήθεια ή τριαντα έξη (36) μήνες από την ημερομηνία που θα
έχουν παραδοθεί τα υλικά της Προμήθειας στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην
Σύμβαση, οποιοδήποτε από τα δύο γίνει νωρίτερα.
38.3 Αν εκδηλωθεί ατέλεια, έλλειψη ή ελάπωμα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα ενημερώσει τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
αναφέροντας γραπτώς το είδος της ατέλειας, έλλειψης ή ελαττώματος.
38.4 Αν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αντικαταστήσει, επισκευάσει ή τροποποιήσει κάποιο μέρος της Προμήθειας, μια
νέα εγγυητική περίοδος ιδίας διαρκείας με την αρχική θα ισχύσει για το μέρος της Προμήθειας που
αντικαταστάθηκε, επισκευάστηκε ή τροποποιήθηκε, από την πραγματική ημερομηνία θέσης σε λειτουργία
ή παράδοση (ανάλογα με την περίσταση) του αντικατασταθέντος, επισκευασθέντος ή τροποποιηθέντος
μέρους της Προμήθειας.
38.5 Αν κάποιο ελάττωμα, βλάβη, ατέλειες κλπ δεν διορθωθεί αμέσως από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
μπορεί να προβεί σε διορθωτική ενέργεια που θα γίνει από τον ίδιο ή από άλλους, με ευθύνη και δαπάνη
του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, χωρίς επιζήμια επίπτωση σε άλλα δικαιώματα που μπορεί να έχει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έναντι
του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ αναφορικά με την αδυναμία του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να άρει το υπόψιν ελάττωμα, βλάβη,
ατέλεια κλπ.
Αν η έλλειψη ή το ελάττωμα στην Προμήθεια είναι τέτοια που να δυσχεραίνει ή εμποδίζει ή καθιστά
επισφαλή ή ακατάλληλη τη λειτουργία των εγκαταστάσεων ή μέρους αυτών όπου πρόκειται να
ενσωματωθεί η Προμήθεια, η ΕΤΑΙΡΕIΑ θα έχει το δικαίωμα (ύστερα από γραπτή κοινοποίηση στον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) να αναλάβει η ίδια ή άλλος, τον οποίο θα επιλέξει, την επανορθωτική εργασία που
απαιτείται για την διόρθωση των ατελειών ή ελλείψεων υπό την ευθύνη του. Τα έξοδα στα οποία θα
υποβληθεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε σχέση με την εκτέλεση της επανορθωτικής εργασίας σύμφωνα με την παράγραφο
αυτή θα καταβληθούν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή θα παρακρατηθούν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ εκ των
χρημάτων που οφείλει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή θα καλυφθούν με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο κατά την
κρίση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (κατάπτωση εγγυητικών επιστολών, κ.λπ.)
38.6 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν φέρει πέρα των αναφερομένων παραπόνω, άλλες ευθύνες αναφορικά με τα εν
λόγω ελαπώματα, βλάβες, κ.τ.λ. εκτός των περιπτώσεων κατάφωρης αμέλειας, σκόπιμων πράξεων ή
απάτης εκ μέρους του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
38.7 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ μπορεί, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες, να ζητήσει να αναλάβει με δαπάνες
του ο ίδιος τις εργασίες αποκατάστασης ή αντικατάστασης που θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις
της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Αν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν συμφωνήσει με μία τέτοια πρόταση, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα πραγματοποιήσει την εργασία αυτή
χωρίς να απαλλάσσει τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ απο τις όποιες υποχρεώσεις του αναφορικά με την εκτελούμενη
εργασία. Οι δαπάνες στις οποίες θα υποβληθεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική
οικονομική απαίτησή του, σε σχέση με την εκτέλεση της εργασίας αποκατάστασης σύμφωνα με την
παράγραφο αυτή θα καταβληθούνστην ΕΤΑΙΡΕΙΑ απο τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ή θα παρακρατηθούν απο την
ΕΤΑΙΡΕΙΑ εκ των χρημάτων που οφείλει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή θα καλυφθούν με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο
τρόπο κατά την κρίση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (κατάπτωση εγγυητικών επιστολών κ.λπ.).
38.8 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ εγγυάται την καλή εκτέλεση της Σύμβασης Προμήθειας σύμφωνα με τους όρους
που περιλαμβάνονται σ` αυτήν. Κάθε παράλειψη ή αμέλεια τήρησης αυτών των όρων εκ μέρους του
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ θα επισύρει (εις βάρος του) τις συνέπειες που προβλέπονται αποτη Σύμβαση.
Άρθρο 39
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
39.1 Ολες οι εκατέρωθεν γνωστοποιήσεις μεταξύ των Μερών κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της
Σύμβασης και όλες οι οδηγίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σχετικά με αυτή, θα γίνονται γραπτώς και θα αποστέλλονται
στο ενδιαφερόμενο Μέρος στην διεύθυνση που προσδιορίζεται στη Σύμβαση.
39.2 Οποιοδήποτε απο τα δύο Μέρη θα έχει το δικαίωμα να αλλάξει τη διεύθυνσή του, γνωστοποιώντας
τούτο προηγουμένως, εγγράφως στο άλλο Μέρος.
39.3 Η αλληλογραφία (γνωστοποιήσεις, κλπ.) σχετικά με θέματα της Σύμβασης θ` αναφέρουν τον αριθμό
της.
Άρθρο 40
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΑΝΤΙΔΙΚΙΕΣ
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Η εκάστοτε Σύμβαση διέπεται απο την Ελληνική Νομοθεσία. Για οποιαδήποτε διαφορά διένεξη που μπορεί
ναnρΟKύψει μεταξύ των μερών κατά την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, αρμόδια αποκλειστικά δικαστήρια για
την επίλυση της διαφοράς ή διένεξης θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών (ΕΛΛΑΔΑ).
Άρθρο 41
ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δηλώνει οτι έχει εξειάσει όλα τα άρθρα και τους όρους της Σύμβασης και έχει
συμφωνήσει με καθένα από αυτά.
Άρθρο 42
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
42.1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οι κάτωθι όροι εφαρμόζονται για εργασίες, δραστηριότητες και υπηρεσίες που εκτελούνται από της
αντιπροσώπους ή / και το προσωπικό του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ της ορίζεται στην σχετική εντολή εργασιών σε
χώρους που ορίζει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με της όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, της σχετικής εντολής και των
διατάξεων ασφαλείας και άλλων συνθηκών εν ισχύει σε χώρους που ορίζει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
42.2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ επιβαρύνεται με την καταβολή οι ουδήποτε φόρων, ασφαλιστικών συνδρομών,
εισφορών και άλλων επιβαρύνσεων που δύναται να επιβληθούν στην χώρα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, για το
προσωπικό ή/και τους αντιπροσώπους του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, για εργασίες που αναφέρονται ανωτέρω.
42.3 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, να ζητήσει την
απομάκρυνση από τους προαναφερόμενους χώρους οιουδήποτε εκ των αντιπροσώπων ή/και προσωπικού
του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, οι οποίοι κατά την κρίση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ συμπεριφέρονται κατά απαράδεκτο τρόπο,
επαγγελματικά ή προσωπικά, ή καθιστούν ανεπαρκείς ή αμελείς ή ασυνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους
σύμφωνα με την ΣΥΜΒΑΣΗ.
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έχει την υποχρέωση να απομακρύνει άμεσα από τους ως άνω χώρους, με δικά του
έξοδα, τους ως άνω αντιπροσώπους ή/και το προσωπικό του και να αντικαταστήσει εντός 3 ημερών από
την σχετική ειδοποίηση, με δικά του έξοδα, με άλλο που δύναται να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σύμφωνα με την ΣΥΜΒΑΣΗ.
Άρθρο 43
ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
43.1 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι υπεύθυνος και υποχρεούται να διαφυλάξει, υπερασπισθεί και αποζημιώσει την
ΕΤΑΙΡΕΙΑ από και για κάθε ζημιά που θα υποστούν τα υλικά της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ή άλλα υλικά που
παρευρίσκονται καθώς της είναι υπεύθυνος να υπερασπισθεί και να αποζημιώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και για
ασθένεια, τραύματα ή θάνατο προσώπων και φθορά περιουσίας που παρευρίσκονται, τόσον του
προσωπικού ή/και αντιπροσώπων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, του ίδιου του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, όσον και έναντι
τρίτων και η οποία ζημιά ήθελε προκληθεί από υπαιτιότητα του προσωπικού ή/και αντιπροσώπων του
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
Για την εξασφάλιση και πιστοποίηση των ανωτέρω, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ οφείλει να αποδείξει εγγράφως,
εντός 10 εργασίμων ημερών από την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ότι έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο
με αξιόπιστο ασφαλιστικό οργανισμό προσκομίζοντας στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο
περιέχει οπωσδήποτε και κάλυψη για ασθένεια, τραύματα ή θάνατο προσώπων και για απώλεια ή/και
φθορά σε υλικά, μέχρι λήξης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και οριστικής απαλλαγής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από κάθε υποχρέωσή
του έναντι του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
43.2 ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα διαφυλάξει, υπερασπισθεί και αποζημιώσει, με δικό του κόστος, την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και
τους ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ που συμμετέχουν στο υπό εκτέλεση έργο, από κάθε ενέργεια, απαίτηση, απώλεια ή
ζημιά που ήθελε προκληθεί από την μη πιστή εφαρμογή των όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, των κανόνων υγιεινής
και ασφαλείας και εν γένει των διατάξεων εν ισχύει στους χώρους εργασίας, από το προσωπικό ή/και τους
αντιπροσώπους του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
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Άρθρο 44
ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
α. Μια Σύμβαση θεωρείται περαιωμένη όταν έχει ολοκληρωθεί το αντικείμενο των υπηρεσιών και έχουν
αποδοθεί τα σχετικά έγγραφα μελέτες, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά κλπ. αναλόγως της φύσης των
υπηρεσιών, αν πρόκειται για
Σύμβαση Υπηρεσιών.
Σε περίπτωση Σύμβασης Προμήθειας αν έχουν παραδοθεί όλα τα προς παράδοση υλικά και τα σχετικά
manual, πιστοποιητικά, φύλλα ελέγχου κλπ.
Ο Διαχειριστής συντάσσει Αναφορά (Close out Report) στην οποία περιλαμβάνονται σαφώς τα παρακάτω
με αντίστοιχη εισήγηση του:
Η διαπίστωση ότι ο Σύμβουλος / Προμηθευτής εκπλήρωσε ή όχι τις συμβατικές του υποχρεώσεις
(ποσοτικές, ποιοτικές, χρονικές κ.λ.π ),
Υπηρεσίες που τυχόν έχουν συντελεσθεί κατ` απόκλιση από τις αρχικές συμβατικές υποχρεώσεις ή τις
μετέπειτα εγκρίσεις,
Η διαπίστωση ότι οι υπηρεσίες / υλικά που είναι προσφέρθηκαν είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
σύμβασης,
Ο έλεγχος τήρησης των συμβατικών προθεσμιών.
Η πιo πάνω Αναφορά θα συνοδεύεται και από:
Τελικό Λογαριασμό
Επιστολή Αποδέσμευσης
Οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο από τον Διαχειριστή της σύμβασης.
Κατόπιν μεταβιβάζει την πιο πάνω Αναφορά με τα συνημμένα της και με αντίγραφο Σύμβασης στον
Διευθυντή του, ο οποίος με γνωμάτευση του τα υποβάλει στην Γενική του Διεύθυνση για περαιτέρω
ενέργειες.
Ο Γενικός Διευθυντής μεριμνά για τη σύσταση επιτροπής περάτωσης εφ` όσον το τελικό κόστος της
Σύμβασης αντιστοιχεί στο κλιμάκιο 4, 5 ή 6.
Για τις Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών και Υλικών τελικού κόστους που αντιστοιχεί έως και κλιμάκιο 3 δεν
απαιτείται επιτροπή και τις εκθέσεις περάτωσης της διαχείρισης τις εγκρίνει ο Αρμόδιος Διευθυντής.
Τα παραπάνω ποσά δύνανται να τροποποιούνται με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η επιτροπή περάτωσης εφ` όσον υπάρχει προβαίνει στη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων και εισηγείται
επί του κλεισίματος ή όχι της Σύμβασης. Για κάθε θέμα προς διευκρίνιση που ήθελε προκύψει, ο
διαχειριστής είναι στη διάθεση της Επιτροπής.
β. Ειδικότερα η επιτροπή αποφαίνεται επί των παρακάτω θεμάτων:
β.1 Παραλαβή (ποσοτική, ποιοτική, χρονική, οικονομική, εμπορική, τεχνική
κλπ) των παρασχεθεισών υπηρεσιών ή παραδοθέντων υλικών, των παραδοτέων
εγγράφων και εργασιών κλπ.
β.2 Ελεγχος των αποκλίσεων από τις αρχικές συμβατικές υποχρεώσεις ή και από τις μετέπειτα εγκρίσεις
(αποκλίσεις ποσοτικές, ποιοτικές, χρονικές, νομικές, οικονομικές, εμπορικές, τεχνικές κλπ)
β.3 Καταγραφή των αποκλίσεων από τις συμβατικές υποχρεώσεις ( ελλείψεις, ατέλειες, ελαττώματα, κακή
ποιότητα, καθυστερήσεις, κλπ) και ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των επιπτώσεων και των συνεπειών
αυτών των αποκλίσεων.
β.4 Οικονομικός έλεγχος της σύμβασης δηλαδή
Αρχικό συμβατικό τίμημα και τελικό τίμημα
Εντολές πρόσθετων Υπηρεσιών κλπ
Προκαταβολές
Εγγυητικές Επιστολές
Εκτίμηση του κόστους των αποκλίσεων αν υπάρχουν, καθώς και του κόστους των συνεπειών και των
επιπτώσεων των αποκλίσεων αυτών
Ποινικές ρήτρες (Προτείνεται το ύψος των ποινικών ρητρών εφ` όσον και όπως στην Σύμβαση
προβλέπονται)
Διεκδικήσεις και απαιτήσεις αμφοτέρων των μερών (καταγραφή και τεκμηριωμένη κοστολόγηση των
εκατέρωθεν διεκδικήσεων και απαιτήσεων), σχολιασμός της κάθε μίας διεκδίκησης, έλεγχος της ορθής
κοστολόγησης
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Μετά τους απαραίτητους ελέγχους η Επιτροπή συντάσσει το Πρωτόκολλο Περάτωσης που θα
περιλαμβάνει τις αναφορές στα θέματα της προηγούμενης παραγράφου β, καθώς επίσης και την τελική
της πρόταση για την Περάτωση της Σύμβασης και υπογράφεται από τα μέλη της και από τον διαχειριστή
και επιβλέποντα αν υπάρχει
Η έγκριση του Πρωτοκόλλου αποφασίζεται από:
Τον Αρμόδιο Γενικό Διευθυντή και τον Γενικό Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών για Συμβάσεις με δαπάνη
έως 1.000.000 ευρώ
Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για Συμβάσεις με δαπάνη μεγαλύτερη από 1.000.001 ευρώ
Τα παραπάνω ποσά δύνανται να τροποποιούνται με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Διεύθυνση που διαχειρίσθηκε την Σύμβαση, αφού λάβει την εγκριτική απόφαση μεριμνά για την έκδοση
του Πιστοποιητικού Περάτωσης και την επιστροφή των Εγγυητικών Επιστολών στον αντισυμβαλλόμενο.
Άρθρο 45
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
45.1 Ο Διευθύνων Σύμβουλος για προμήθειες όλης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μέχρι και του 4ου κλιμακίου μπορεί να
παρέμβει σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας προμήθειας και να αποφασίσει την επανάληψη της
διαδικασίας ή την ακύρωση της προμήθειας. Ομοίως για το 5ο κλιμάκιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος κατόπιν
Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
45.2 Ολες οι δαπάνες της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων θα εγκρίνονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
ο οποίος δύναται να κατανέμει ποσά για τη διαχείριση τους σε υπηρεσιακές μονάδες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
45.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έχει το δικαίωμα να κατακυρώσει ή όχι ένα διαγωνισμό ή να
τον ακυρώσει ή να αποφασίσει άλλη διαδικασία από την καθοριζόμενη στον παρόντα Κανονισμό.
45.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να εκδώσει Απόφαση Τροποποίησης Άρθρων του παρόντος
Κανονισμού για ορισμένο χρόνο και σκοπό εφόσον έτσι εξυπηρετούνται καλύτερα τα γενικότερα
συμφέροντα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Άρθρο 46
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε οσχύ από την ημερομηνία που θα ορίζεται με Απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου.
ΜΕΡΟΣ Γ`
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Επωνυμία, διεύθυνση, τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και fax της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
2. Είδος της σύμβασης (προμήθειες ή υπηρεσίες) και περιγραφή αυτών.
3. Τόπος παράδοσης, εκτέλεσης ή παροχής της υπηρεσίας
4. Για τις συμβάσεις προμηθειών:
Είδος και ποσότητα των προς παράδοση υλικών
Πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα των προμηθευτών να υποβάλουν προσφορά για μέρος ή/και το
σύνολο των αιτουμένων ειδών.
5. Για τις συμβάσεις υπηρεσιών:
Είδος και ποσότητα των προς παράδοση υπηρεσιών
Διευκρίνιση κατά πόσον τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά
προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των υπηρεσιών
Διευκρίνιση κατά πόσον οι παρέχοντες υπηρεσίες μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μέρος των
ζητουμένων υπηρεσιών.
6. Επιτρεπόμενη υποβολή εναλλακτικής (ών) προσφοράς (ών)
7. Προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης ή διάρκεια της σύμβασης υπηρεσιών και, ει δυνατόν, προθεσμία
έναρξης.
8. Διεύθυνση στην οποίαν μπορούν να ζητηθούν η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά
έγγραφα.

1317
Κατά περίπτωση, αναφορά του ύψους και του τρόπου καταβολής του ποσού που απαιτείται ως αντίτιμο
των προαναφερομένων εγγράφων.
9. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών. Διεύθυνση
στην οποίαν πρέπει να διαβιβασθούν. Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν.
10. Κατά περίπτωση, πρόσωπα που επιτρέπεται να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών.
Ημερομηνία, ώρα και τόπος της αποσφράγισης.
11. Κατά περίπτωση, απαιτούμενες εγγυήσεις και λοιπές ασφάλειες.
12. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά των σχετικών κανονιστικών διατάξεων.
13. Κατά περίπτωση, νομικός τύπος τον οποίον θα πρέπει να περιβληθεί μία κοινοπραξία προμηθευτών ή
παρεχόντων υπηρεσίες, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση.
14. Ελάχιστοι όροι οικονομικού ή τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληροί ο προμηθευτής ή ο παρέχων
τις υπηρεσίες στον οποίον ανατίθεται η σύμβαση.
15. Χρονικό διάστημα κατά το οποίον ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του.
16. Κριτήρια για την ανάθεση της σύμβασης. Τα κριτήρια, εκτός από εκείνο της χαμηλότερης προσφοράς,
αναφέρονται, εφόσον δεν περιέχονται στη συγγραφή υποχρεώσεων.
17. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Επωνυμία, διεύθυνση, τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και faχ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
2. Είδος της σύμβασης (προμήθειες ή υπηρεσίες) και περιγραφή αυτών.
2. Τόπος παράδοσης, εκτέλεσης ή παροχής της υπηρεσίας
4. Για τις συμβάσεις προμηθειών:
Είδος και ποσότητα των προς παράδοση υλικών
Πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα των προμηθευτών να υποβάλουν προσφορά για μέρος ή/και το
σύνολο των αιτουμένων ειδών.
5. Για τις συμβάσεις υπηρεσιών:
Eίδος και ποσότητα των προς παράδοση υπηρεσιών
Διευκρίνιση κατά πόσον τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά
προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των υπηρεσιών
Διευκρίνιση κατά πόσον οι παρέχοντες υπηρεσίες μπορούν να υπόβάλουν προσφορά για μέρος των
ζητουμένων υπηρεσιών.
6. Επιτρεπόμενη υποβολή εναλλακτικής (ών) προσφοράς (ών)
7. Προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης ή διάρκεια της σύμβασης υπηρεσιών και, ει
δυνατόν, προθεσμία έναρξης.
8. Διεύθυνση στην οποίαν μπορούν να ζητηθούν η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά
έγγραφα.
Κατά περίπτωση, αναφορά του ύψους και του τρόπου καταβολής του ποσού που απαιτείται ως αντίτιμο
των προαναφερομένων εγγράφων.
9. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών. Διεύθυνση στην οποίαν πρέπει
να διαβιβασθούν. Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν.
10. Κατά περίπτωση, πρόσωπα που επιτρέπεται να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών.
Ημερομηνία, ώρα και τόπος της αποσφράγισης.
11. Κατά περίπτωση, απαιτούμενες εγγυήσεις και λοιπές ασφάλειες.
12. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά των σχετικών κανονιστικών διατάξεων.
13. Κατά περίπτωση, νομικός τύπος τον οποίον θα πρέπει να περιβληθεί μία κοινοπραξία προμηθευτών ή
παρεχόντων υπηρεσίες, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση.
14. Ελάχιστοι όροι οικονομικού ή τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληροί ο προμηθευτής ή ο παρέχων
τις υπηρεσίες στον οποίον ανατίθεται η σύμβαση:
15. Χρονικό διάστημα κατά το οποίον ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του.
16. Κριτήρια για την ανάθεση της σύμβασης. Τα κριτήρια, εκτός από εκείνο της χαμηλότερης προσφοράς,
αναφέρονται, εφόσον δεν περιέχονται στη συγγραφή υποχρεώσεων.
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17. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ1
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
Διαπραγματεύσεις με διαγωνιζόμενους προμηθευτές γίνονται από το όργανο κατακύρωσης ή από
εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο ή από την υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, μόνο στις ακόλουθες
περιπτώσεις και σύμφωνα με εσωτερικές ρυθμίσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
1. Με το μειοδότη ή με τους μειοδότες σε περίπτωση ισοτιμίας ή ισοδυναμίας της προσφοράς τους. Σε
περίπτωση ισοτιμίας ή ισοδυναμίας προσφορών, η ανάθεση γίνεται είτε με κατανομή της προμήθειας
μεταξύ των ισότιμων ή ισοδύναμων προμηθευτών είτε μετά από κλήρωση, η οποία διενεργείται από την
Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών με την παρουσία των ενδιαφερόμενων προμηθευτών εφόσον το
επιθυμούν.
2. Με τους άλλους διαγωνιζόμενους, κατά τη σειρά μειοδοσίας, μόνο αν ο μειοδότης ανακαλέσει την
προσφορά του ή αρνηθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
3. Με τους διαγωνιζόμενους αν τούτο επιβάλλεται από ειδικούς και τεκμηριωμένους λόγους, όπως
ενδεικτικά και πάντως όχι περιοριστικά, είναι:
1. Εξυπηρέτηση των γενικότερων συμφερόντων της
2. Η ύπαρξη συνθηκών στην αγορά, που τείνουν να οδηγήσουν σε μονοπωλιακή διάρθρωσή της
4. Μετά την κατακύρωση διαγωνισμού και εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν υπογραφεί ή εφόσον
καταγγελθεί ή λυθεί η σύμβαση με τον επιλεγέντα προμηθευτή, τότε μπορεί να γίνονται
διαπραγματεύσεις, με εντολή του οργάνου κατακύρωσης, με άλλους διαγωνιζόμενους, κατά σειρά
μειοδοσίας και εφόσον ισχύουν ή δέχονται να ισχύουν οι προσφορές τους. Οι διαπραγματεύσεις αυτές
μπορούν να διεξαχθούν εφόσον συνεχίζουν να υφίστανται οι συνθήκες που εξυπηρετεί ο διαγωνισμός και
το επιβάλλει το συμφέρον της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και πάντως όχι πέραν ενός ευλόγου διαστήματος από την ημέρα
που έπρεπε να υπογραφεί η σύμβαση ή από την ημέρα της καταγγελίας ή λύσης αυτής.
5. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι διαπραγματεύσεις δεν αποβλέπουν στη δημιουργία διακρίσεων
μεταξύ των διαγωνιζόμενων ή νόθευση του ανταγωνισμού.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η διαδικασία σύναψης συμβάσεων προμηθειών με διαπραγματεύσεις, με ένα ή περισσότερους
προμηθευτές, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και δύναται να εφαρμοστεί
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Αν και έγινε διαγωνισμός, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή όλες οι προσφορές που υποβλήθηκαν,
κρίθηκαν τεχνικά «μη αποδεκτές» ή ασύμφορες. Βασική προϋπόθεση είναι ότι οι βασικοί όροι της
διακήρυξης δεν μεταβάλλονται ουσιωδώς.
β. Για υλικά και παροχές υπηρεσιών από εξειδικευμένους Οίκους / Συμβούλους που κατασκευάζονται ή
διατίθενται ή παρέχονται κατά αποκλειστικότητα ή έχουν ιδιάζουσα καταλληλότητα ή που για λόγους
τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς κατασκευάζονται ή διατίθενται μόνο από ορισμένο προμηθευτή, και λόγους
ομοιομορφίας με ήδη υπάρχοντα υλικά.
γ. Για υλικά που κατασκευάζονται ή προορίζονται αποκλειστικά για σκοπούς ερευνών, πειραμάτων,
πρότυπης εφαρμογής ή για δοκιμαστική χρήση.
δ. Για υλικά για τα οποία η αλλαγή της πηγής προμήθειας θα υποχρέωνε τη ΔΕΠΑ να προμηθευτεί υλικά
με διαφορετικά χαρακτηριστικά, που θα ήταν μη συμβατά με τα υπάρχοντα ή θα προκαλούσαν
δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες στη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεών της.
ε. Για υλικά που έχουν χρηματιστηριακή τιμή ή που η νομοθεσία αποκλείει τη διενέργεια διαγωνισμού ή
που η προμήθεια τους χαρακτηρίζεται απόρρητη ή σχετίζεται με ουσιώδη συμφέροντα ασφαλείας του
Κράτους.
στ. Σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτες καταστάσεις ή σε περιπτώσεις
έκτακτης κατεπείγουσας ανάγκης, κατά τις οποίες η έλλειψη υλικών, εφοδίων ή εξοπλισμών είναι δυνατόν
να προκαλέσει ατυχήματα ή καταστροφές ή σημαντικές ζημίες ή ασύμφορη ακινητοποίηση των
εγκαταστάσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και δεν υφίστανται χρονικά περιθώρια για την διενέργεια ανοικτού ή
κλειστού διαγωνισμού.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
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1. Επωνυμία, διεύθυνση, τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και fax της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
2. Σκοπός της κατάρτισης των πινάκων προμηθευτών (περιγραφή των προϊόντων ή των υπηρεσιών που θα
αποτελέσουν αντικείμενο προμηθειών μέσω του πίνακα).
3. Οροι που θα πρέπει να πληρούν οι προμηθευτές για την ένταξή τους στον πίνακα προμηθευτών και
μέθοδοι σύμφωνα με τις οποίες θα ελεγχθεί η τήρηση των προϋποθέσεων αυτών.
4. Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύουν οι πίνακες προμηθευτών και διατυπώσεις για την ανανέωσή
τους.
5. Ενδεχομένως άλλα στοιχεία.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔIΑΓΩΝIΣΜΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΠΟΣΑ ΣΕ
ΕΓΚΡΙΣΗ
ΔΑΠΑΝΩΝ
ΕΥΡΩ
1
2

0 - 500 Αρμόδιος Δ/ντής
501 - 20.000
Αρμόδιος Διευθυντής και
Διευθυντής Προμηθειών
3
20.001 - 200.000 Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής και
Γενικός Δ/ντής Διοικητικών Υπηρεσιών
4
200.001 - 400.000 Δ/νων Σύμβουλος
5
400.001 - 1.000.000 Διευθύνων Σύμβουλος
6
1.000.001 και άνω
Διοικητικό Συμβούλιο
ΠΙΝΑΚΑΣ 2α
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΠΟΣΑ ΣΕ
ΔΑΠΑΝΩΝ
ΕΥΡΩ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΑΓΩΝIΣΜΟΥ

1
2

0 - 500
501 - 20.000
Επιτροπή οριζόμενη από τον Γενικό
Δ/ντή Κλάδου Διοικητικών Υπηρεσιών
3
20.001 - 200.000 Επιτροπή οριζόμενη από τον Γενικό
Δ/ντή Κλάδου Διοικητικών Υπηρεσιών
4
200.001 - 400.000
Επιτροπή οριζόμενη από τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο
5
400.001 - 1.000.000
Επιτροπή οριζόμενη από τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο
6
1.000.001 και άνω
Επιτροπή οριζόμενη από τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο
ΠΙΝΑΚΑΣ 2β
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
«ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ»
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ»
Σε περιπτώσεις αναθέσεων σύμφωνα με την διαδικασία διαπραγματεύσεων χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης (Αρθρο 3 § 4 & Παράρτημα Γ2) η έγκριση κατακύρωσης δίδεται από το όργανο που εγκρίνει
προμήθεια κατηγορίας του αμέσως επομένου κλιμακίου, εκτός των κλιμακίων 4 & 5 που η έγκριση δίδεται
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
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ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
«ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ»
Τις Συμβάσεις υπογράφουν οι κατακυρούντες τον Διαγωνισμό ή ως άλλως ορίζεται κατά περίπτωση
ΜΕΡΟΣ Δ`
1. Από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την
έγκριση του παρόντος Κανονισμού Προμηθειών της ΔΕΠΑ Α.Ε. στο ΦΕΚ παύει να ισχύει η απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης του προηγούμενου Κανονισμού Προμηθειών της ΔΕΠΑ Α.Ε. Δ1/Γ/6479/25.4.02 που
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ 589/τ.Β`/15.5.2002.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
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(17) της απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης 5/2003 (Β 274) «Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών
ΙΓΜΕ», η οποία έχει ως εξής:
«Άρθρο 1
Αντικείμενο Κανονισμού
Ο Κανονισμός αυτός καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο εγκρίνονται και πραγματοποιούνται οι εξ επαχθούς
αιτίας συναπτόμενες συμβάσεις οι οποίες αντικείμενo έχουν την αγορά, τη μίσθωση και την
χρηματοδοτική μίσθωση αγαθών, με ή χωρίς δικαίωμα εξαγοράς, καθώς και οι συμβάσεις ανάθεσης
εκτελέσεως εργασιών εγκατάστασης, συντήρησης, μεταφοράς ή και άλλων εργασιών που σχετίζονται με
την προμήθεια των ανωτέρω αγαθών, εφόσον η αξία των εργασιών υπολείπεται της αξίας των αγαθών.
KEΦΑΛΑΙO A
Άρθρο 2
Προγραμματισμός Προμηθειών
1. Οι κάθε φύσεως προμήθειες των Υπηρεσιών του ΙΓΜΕ, δηλαδή των Τομέων, Διευθύνσεων,
Περιφερειακών Μονάδων, Υπηρεσιών, Εργοταξίων, ανεξαρτήτων τμημάτων και γραφείων
προγραμματίζονται σε ετήσια βάση.
2. Οι ετήσιες προτάσεις προμηθειών των ως άνω Υπηρεσιών υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία του
ΙΓΜΕ.
Ο τρόπος, η διαδικασία, ο χρόνος και τα λοιπά στοιχεία, υποβολής των προτάσεων καθορίζονται με
απόφαση που εκδίδεται από τον Γενικό Διευθυντή του ΙΓΜΕ.
3. Οι προτάσεις προμηθειών μετά την επεξεργασία και κωδικοποίησή τους κατά είδος από την αρμόδια
υπηρεσία του ΙΓΜΕ, σύμφωνα με το Αρχείο Ειδών Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών του Υπουργείου
Aνάπτυξης, ελέγχονται ως προς την σκοπιμότητα αγοράς τους από την Τεχνική Επιτροπή του ΙΓΜΕ, η οποία
συντάσσει πρακτικό το οποίο υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση.
4. Μετά την έγκριση του ετήσιου προγράμματος από το Διοικητικό Συμβούλιο, το ΙΓΜΕ το υποβάλλει αν
απαιτείται στο αρμόδιο Υπουργείο προς έγκριση και ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών σύμφωνα
με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία "Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα".
5. Εξαιρούνταιαπό το Ν. 2286/95 και επομένως από την έγκριση του αρμόδιου Υπουργείου οι παρακάτω
προμήθειες:
5.1. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 (στ) του Ν. 2286/95: Εργαστηριακός εξοπλισμός, επιστημονικά είδη,
υλικά και συγγράμματα που προορίζονται για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή για επιστημονικά πειράματα και
έρευνες.
5.2. Σύμφωνα με την απόφαση Π1/1882/25,8.95 των Αναπλ. Υπουργού ΒΕΤ και Υφυπ. Εμπορίου:
α) Αναλώσιμα υλικά παντός είδους
β) Μισθώσεις εξοπλισμού
γ) Υλικά βραχυχρόνιων προγραμμάτων διάρκειας ενός έτους που χρηματοδοτούνται από τα Κοινοτικά
Ταμεία.
Άρθρο 3
Κλιμάκια Προμηθειών
1. Oλες οι προμήθειες όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος διακρίνονται σε κλιμόκια ως
κατωτέρω:
1.1. Κλιμάκιο Α: Προμήθειες αξίας μεγαλύτερης των 58.694,05 ΕΥΡΩ.
1.2. Κλιμάκιο Β: Προμήθειες αξίας από 11.738,81 ΕΥΡΩ μέχρι 58.694,05 ΕΥΡΩ.
1.3. Κλιμάκιο Γ: Προμήθειες αξίας από 2.934,70 ΕΥΡΩ μέχρι 11.738,81 ΕΥΡΩ.
1.4. Κλιμάκιο Δ: Προμήθειες αξίας μέχρι του ποσού των 2.934,70 ΕΥΡΩ.
2. Οι προμήθειες εντάσσονται στα ανωτέρω κλιμάκια με βάση τα κατωτέρω κριτήρια:
2.1. Για την έγκριση πραγματοποίησης, λαμβάνεται υπόψη η προϋπολογιζόμενη δαπάνη κατά είδος της
συγκεκριμένης προμήθειας.
2.2. Για την κατακύρωση, λαμβάνεται υπόψη η τιμή που επιτεύχθηκε μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας πραγματοποίησης της προμήθειας. 2.3. Στα ποσά των ανωτέρω κλιμακίων συμπεριλαμβάνεται
και ο Φ.Π.Α.
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Άρθρο 4
Eγκριση πραγματοποίησης Προμηθειών
1. Η πραγματοποίηση των ανωτέρω προμηθειών με βάση το κλιμάκιο στο οποίο έχουν ενταχθεί κατά την
αρχική πρότασή από τις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες του ΙΓΜΕ εγκρίνεται ως εξής:
α) Προμήθειες του κλιμακίου Δ, Διευθύνσεων και Περιφερειακών Μονάδων εγκρίνονται από τον αρμόδιο
Διευθυντή της Διεύθυνσης ή τον Προιστάμενο της περιφερειακής Μονάδας.
Προμήθειες του ίδιου κλιμακίου που προτείνονται από τις λοιπές Υπηρεσιακές Μονάδες εγκρίνονται κατά
περίπτωση είτε από τον Προϊστάμενο του Τομέα, είτε από το Γενικό Δ/ντή.
β) Προμήθειες του κλιμακίου Γ εγκρίνονται από το Γενικό Διευθυντή.
γ) Προμήθειες των κλιμακίων Β και Α εγκρίνονται του μεν κλιμακίου Β από τον Γενικό Διευθυντή, του δε
κλιμακίου Α από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΓΜΕ.
2. Προϋπόθεση για τις ανωτέρω εγκρίσεις είναι η βεβαίωση από τις αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες του
ΙΓΜΕ για την ύπαρξη της σχετικής πίστωσης, εκτός από την περίπτωση που υπάρχει ένταλμα
προκαταβολής.
3. Η έγκριση της κατακύρωσης ή ανάθεσης ή ρύθμισης διαφόρων θεμάτων προμηθειών των ανωτέρω
κλιμακίων, που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό, γίνεται με απόφαση των αρμοδίων για την
έγκριση της πραγματοποίησης της προμήθειας οργάνων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από άλλες
διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 5
Τρόπος και διαδικασία εκτέλεσης προμηθειών
Ι. Τρόπος πραγματοποίησης προμηθειών
1. Η πραγματοποίηση των προμηθειών όλων των κλιμακίων γίνεται ως εξής:
Με ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες (ανοικτός ή κλειστός διαγωνισμός).
Με συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρος διαγωνισμός).
Με διαπραγμάτευση.
α) Ανοιχτός είναι ο διαγωνισμός στον οποίο μπορεί να υποβάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος
προμηθευτής, ύστερα από δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης στον τύπο.
β) Κλειστός είναι ο διαγωνισμός στον οποίο μπορούν να υποβάλουν προσφορά μόνο εκείνοι οι
προμηθευτές που προσκαλούνται για το σκοπό αυτό. Κλειστός διαγωνισμός για είδη που δεν υπάγονται
στο ΕΠΠ μπορεί να γίνει ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΙΓΜΕ όταν
συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις όπως:
Η ανάγκη διατήρησης ισορροπίας μεταξύ του αντικειμένου του διαγωνισμού και των εξόδων της
διαδικασίας.
Η εξειδικευμένη φύση των προϊόντων που αποτελούν το αντικείμενο προμήθειας.
γ) Πρόχειρος είναι ο διαγωνισμός που γίνεται με συνοπτική διαδικασία κατά την οποία δεν ισχύουν οι όροι
του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού. Ο πρόχειρος διαγωνισμός επιλέγεται για προμήθεια ειδών, των
οποίων η κατ`είδος ετήσια δαπάνη δεν υπερβαίνει ποσό που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Aνάπτυξης σύμφωνα με τις κείμενες διατόξεις και διενεργείται από τριμελή επιτροπή με υποβολή
έγγράφων προσφορών.
Δημοσίευση διακήρυξης στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται.
δ) Διαπραγμότευση είναι η διαδικασία κατά την οποία το ΙΓΜΕ προσφεύγει στους προμηθευτές της
επιλογής του και διαπραγματεύεται, με έναν ή περισσότερους από αυτούς με ή χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.
Με διαπραγμότευση μπορούν να πραγματοποιηθούν προμήθειες που αναφέρονται στο άρθρο 22.
2. Ανάλογα με το ύψοςτης δαπάνης η πραγματοποίηση των προμηθειών μπορεί να γίνει ως εξής:
Με απευθείας ανάθεση για προμήθειες μέχρι 4.402,05 ΕΥΡΩ.
Με πρόχειρο διαγωνισμό για προμήθειες μέχρι 11.738,81 ΕΥΡΩ.
Με ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό ανεξαρτήτως ποσού.
Τα παραπάνω ανώτατα όρια ποσών για απευθείας ανάθεση και πρόχειρο διαγωνισμό αναπροσαρμόζονται
σύμφωνα με τις εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις του Υπουργού Aνάπτυξης.
3. Με διαπραγμάτευση και ανεξάρτητα από το ύψος της δαπάνης μπορούν να πραγματοποιηθούν
προμήθειες στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 22.
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ΙΙ. Διαδικασία εκτέλεσης προμηθειών
Α. Προμήθειες κλιμακίου Δ
1. Πρόταση Διαδικασία Παραλαβή Προμηθειών στην έδρα του ΙΓΜΕ ή του Παραρτήματος
α) Οι προτάσεις προμηθειών του κλιμακίου Δ διατυπώνονται σε ειδικό έντυπο, ονομαζόμενο Δελτίο
Παραγγελίας, από υπάλληλο της ενδιαφερόμενης Διευθύνσεως ή περιφερειακής Μονάδας ή ανεξαρτήτων
υπηρεσιών ή υπηρεσιακών μονάδων του ΙΓΜΕ και εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο του ΙΓΜΕ που
ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος.
β) Οι προμήθειες του κλιμακίου Δ, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγρ. Ι, 2, του
παρόντος άρθρου, με ευθύνη της ενδιαφερόμενης Υπηρεσιακής Μονάδας του ΙΓΜΕ.
γ) Η παραλαβή των ειδών ή εργασιών γίνεται από δύο υπαλλήλους που ορίζονται επί του Δελτίου
Παραγγελίας από το όργανο που εγκρίνει την προμήθεια.
δ) Δεν απαιτείται σύνταξη Δελτίου Παραγγελίας για προμήθειες των οποίων η αξία κατά είδος δεν
υπερβαίνει σε ποσοστό το 5 ο/ο του εκάστοτε ανωτάτου
ορίου για την απ` ευθείας ανάθεση. Η έγκριση και παραλαβή των ειδών ή εργασιών στην περίπτωση αυτή
βεβαιώνεται επί του παραστατικού (τιμολόγιο, δελτίο παροχής υπηρεσιών κλπ), από το όργανο του ΙΓΜΕ
που` εγκρίνει την πραγματοποίηση της προμήθειας.
2. Πρόταση Διαδικασία Παραλαβή Προμηθειών που πραγματοποιούνται επί τόπου των έργων.
α) Προτάσεις προμηθειών που πραγματοποιούνται από την επιτόπια αγορά από διαχειριστές
προκαταβολής για την κάλυψη αναγκών των εκτελουμένων έργων και ερευνητικών εργασιών
διατυπώνονται επί ειδικού εντύπου, ονομαζόμενο Δελτίο Επιτοπίων προμηθειών, από τον Προϊστάμενο
του έργου ή εργοταξίου και εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο του ΙΓΜΕ που εγκρίνει προμήθειες του
κλιμακίου Δ όπως το άρθρο 4 του παρόντος ορίζει.
β) Οι επιτόπιες προμήθειες εκτελούνται με ευθύνη και μέριμνα του Προίσταμένου του έργου ή εργοταξίου
η δε παραλαβή των ειδών ή εργασιών βεβαιώνεται από δύο υπαλλήλους του εργοταξίου ή εν ελλείψει
αυτών από τον Προϊστάμενο του έργου ή εργοταξίου για τις ανάγκες του οποίου πραγματοποιείται η
προμήθεια ή η εργασία.
γ) Δεν απαιτείται σύνταξη Δελτίου Επιτόπιων Προμηθειών για προμήθειες ή εργασίες των οποίων η αξία
κατά είδος δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 5 % του εκόστοτε ανωτάτου ορίου για την απ` ευθείας ανάθεση.
Η παραλαβή των ειδών ή εργασιών βεβαιώνεται επί του παραστατικού (τιμολόγιο, δελτίο παροχής
υπηρεσιών κλπ.) από τον Προϊστάμενο του έργου ή εργοταξίου. 3. Ως επιτόπια αγορά θεωρείται η
πραγματοποιούμενη εντός των διοικητικών ορίων του νομού στον οποίο εκτελείται το έργο ή είναι
εγκατεστημένο το εργοταξιακό γραφείο, ή των ομόρων προς αυτόν νομών.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης της προμήθειας ή της εργασίας από την
επιτόπια αγορά όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω, η προμήθεια θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραφο 1.
Β. Προμήθειες κλιμακίου Γ
Πρόταση Διαδικασία Παραλαβή Προμηθειών
α) Προτάσεις προμηθειών του κλιμακίου Γ, διατυπώνονται στο "Δελτίο Παραγγελίας" από τους οικείους
Προϊσταμένους των Διευθύνσεων ή Περιφερειακών Μονάδων ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή υπηρεσιακών
μονάδων του ΙΓΜΕ.
β) Οι προμήθειες του κλιμακίου Γ εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο του ΙΓΜΕ που ορίζεται στο όρθρο 4
και πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. Ι, 2, του παρόντος άρθρου.
γ) Σε περίπτωση πρόχειρου διαγωνισμού αυτός πραγματοποιείται με λήψη τριών (3) τουλάχιστον
προσφορών,με βάση τύπο προσφοράς που θα περιέχει τεχνική περιγραφή των προς προμήθεια ειδών ή
των εργασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν, τις προβλεπόμενες κρατήσεις επί της αξίας αυτών, το χρόνο,
τρόπο και τόπο παράδοσης, καθώς και άλλα τυχόν απαραίτητα στοιχεία.
Η λήψη των προσφορών αυτών γίνεται δια χειρός ή ταχυδρομικώς.
δ) Η σύγκριση των προσφορών διενεργείται ως εξής:
Για τις προμήθειες που πραγματοποιούνται από τις Κεντρικές Υπηρεσίες από τρεις υπαλλήλους, που
ορίζονται επί του Δελτίου Παραγγελίας, εκ των οποίων ο ένας του τμήματος προμηθειών..
Για τις προμήθειες που πραγματοποιείται από τις Περιφερειακές Μονάδες, από τρείς υπαλλήλους της
Περιφερειακές Μονάδες που ορίζονται επί του δελτίου παραγγελίας από τον Προϊστάμενο της
Περιφερειακής Μονάδας.
Για τις προμήθειες επί τόπου των έργων, από τρείς υπαλλήλους του έργου, οι οποίοι ορίζονται επί του
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ειδικού εντύπου παραγγελίας από τον Προϊστάμενο της ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας.
ε) Τα αποτελέσματα του ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισμού διατυπώνονται είτε στο δελτίο παραγγελίας
είτε σε ιδιαίτερο πρακτικό το οποίο επισυνάπτεται στο δελτίο παραγγελίας και εγκρίνονται από το Γενικό
Διευθυντή ο οποίος και ορίζει επί του δελτίου παραγγελίας την επιτροπή παραλαβής, αποτελούμενη από
τρεις υπαλλήλους των Κεντρικών Υπηρεσιών ή του Παραρτήματος ή από δύο υπαλλήλους του έργου αν η
προμήθεια γίνεται επί τόπου του έργου.
Μετά την κατακύρωση, το δελτίο παραγγελίας με όλα τα δικαιολογητικά του πρόχειρου διαγωνισμού που
το συνοδεύουν διαβιβάζεται στο Τμήμα Προμηθειών των Κεντρικών Υπηρεσιών ή στο γραφείο
Προμηθειών της Περιφερειακής Μονάδας για εκτέλεση της προμήθειας.
στ) Σε περίπτωση κλειστού ή ανοιχτού διαγωνισμού οι προμήθειες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα
οριζόμενα κατωτέρω στα άρθρα 6 έως και 37.
Γ. Προμήθειες Kλιμακίων Α και Β
Προμήθειες των κλιμακίων Α και Β πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, Ι, παράγρ.
2 και σε περίπτωση κλειστού ή ανοιχτού διαγωνισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω, στα άρθρα 6
έως 37.
Η διενέργεια κλειστού ή ανοικτού διαγωνισμού καθώς και το κριτήριο κατακύρωσης, τα οποία είναι
χαμηλότερη τιμή ή συμφερότερη προσφορά, αποφασίζονται από το αρμόδιο όργανο του ΙΓΜΕ που εγκρίνει
την προμήθεια εκτός από τις προμήθειες εκείνες που εντάσσονται στο Ε. Π. Π.
Άρθρο 6
Διακήρυξη -Δημοσίευση
1. Σε κάθε περίπτωση κλειστού ή ανοιχτού διαγωνισμού καταρτίζεται από την Υπηρεσία Προμηθειών του
Ι.Γ.Μ.Ε. διακήρυξη.
2. Στις περιπτώσεις ανοικτού διαγωνισμού, η διακήρυξη περιλαμβόνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Το είδος του διαγωνισμού.
β. Το είδος, την ποσότητα και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών, καθώς και τη
δυνατότητα στους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορά για μέρος ή για το σύνολο της ζητουμένης
ποσότητας.
γ. Τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης των υλικών ως και το χρόνο παραλαβής τους.
δ. Την ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση όπου τούτο απαιτείται.
ε. Το όνομα, τη διεύθυνση, τον αρμόδιο υπάλληλο, τον αριθμό τηλεφώνου και FΑΧ, την τηλεγραφική
διεύθυνση και τον αριθμό τηλετύπου της Υπηρεσίας Προμηθειών.
στ. Την προθεσμία μέσα στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από το ΙΓΜΕ τα σχετικά
έγγραφα του διαγωνισμού και το ποσό της δαπάνης που τυχόν απαιτείται για τη χορήγηση των εγγράφων
αυτών.
ζ. Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο
αποσφράγισης, καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται.
η. Το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής.
θ. Τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα καθώς και τον χρόνο υποβολής των εγγυήσεων, καθώς και άλλες
εξασφαλίσεις, εάν τυχόν απαιτούνται.
ι. Ενδεχομένως απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών.
ια. Την υποχρέωση παροχής εγγυήσεων από τον προμηθευτή όπως απαιτείται για επάρκεια
ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών συντηρήσεως.
ιβ. Την υποχρέωση γνωστοποίησης της πηγής χρηματοδότησης, του τρόπου και των όρων πληρωμής και
των τυχόν υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων κρατήσεων ή απαλλαγών.
ιγ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό.
ιδ. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που είναι αναγκαία, για την εκτίμηση του κατώτατου ορίου οικονομικών
και τεχνικών προϋποθέσεων τα οποία η Υπηρεσία απαιτεί από τους προμηθευτές.
ιε. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση της προμήθειας.
Στην περίπτωση που κριτήριο είναι η συμφερότερη προσφορά καθορίζονται και
τα στοιχεία με βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγηση της προσφοράς.
ιστ. Την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών από το ΙΓΜΕ την Δ/νση στην οποία πρέπει να
αποσταλούν. Ιζ. Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών.
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ιη. Τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του τιμήματος εφόσον κρίνεται ότι απαιτείται τέτοιος όρος.
ιθ. Τους αναγκαίους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις κλειστού διαγωνισμού, η διακήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α. Τα στοιχεία της παραπάνω παραγράφου 2 του άρθρου τούτου, εκτός των στοιχείων των εδαφίων στ ,
ιστ και ιζ.
β. Τον τύπο και το περιεχόμενο των αιτήσεων συμμετοχής, την προθεσμία υποβολής τους στην αρμόδια
υπηρεσία τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν.
γ. Τα όρια μεταξύ των οποίων θα κυμανθεί ο αριθμός των υποψηφίων που πρόκειται να προσκληθούν να`
υποβάλλουν προσφορά (εφόσον είναι απαραίτητο) .
δ. Την ημερομηνία μέχρι την οποία θα αποσταλούν από το ΙΓΜΕ οι προσκλήσεις για την υποβολή
προσφορών.
4. Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών στον κλειστό διαγωνισμό περιλαμβάνει τουλάχιστον τα
ακόλουθα:
α. Την προθεσμία για την υποβολή των προσφορών, την διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν.
β. Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, τα πρόσωπα που μπορούν να παρίστανται
καθώς και την ημερομηνία, ώρα και τόπο αποσφράγισης.
γ. Την διάρκεια ισχύος των προσφορών.
Με την πρόσκληση αποστέλλεται σ` αυτούς που επιλέχτηκαν για υποβολή προσφορών και η σχετική
διακήρυξη, μαζί με όλα τα συμπληρωματικά της διακήρυξης έγγραφα και στοιχεία.
5. Στις περιπτώσεις πρόxειρου διαγωνισμού δεν απαιτείται διακήρυξη.
6. Oλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σ` αυτούς
συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
7. Η διακήρυξη εγκρίνεται και υπογράφεται από το Γενικό Διευθυντή του ΙΓΜΕ.
8. Κανόνες δημοσιότητας.
Το ΙΓΜΕ μετά την έγκριση του ενιαίου Προγράμματος Κρατικών Προμηθειών, γνωστοποιεί το ταχύτερο
δυνατόν με σχετική ανακοίνωση στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην Τράπεζα
δεδομένων ΤΕΟ όλες τις προμήθειες κατά κατηγορίες προϊόντων που προτίθεται να διενεργήσει κατά την
διάρκεια των επομένων δώδεκα μηνών και των οποίων η συνολική προϋπολογιζόμενη αξία τους είναι ίση ή
μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αξία σε 750.000 ΕΥΡΩ.
Oταν διενεργείται κλειστός ή ανοικτός διαγωνισμός το ΙΓΜΕ προβαίνει σε ευρεία γνωστοποίηση της
σχετικής διακήρυξης.
Ειδικότερα:
α. Δημοσιεύει, με δαπάνες του, περίληψη των ουσιωδων στοιχείων της διακήρυξης σε δύο τουλάχιστον
ημερήσιες εφημερίδες, οικονομικές και πολιτικές, όταν δε ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από παράρτημα
και σε μία τοπική εφημερίδα (εάν υπάρχει). Μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης, η Υπηρεσία Προμηθειών
μπορεί να ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή σχετικά με το διαγωνισμό, για το ενδεχόμενο να
μην έχει λάβει γνώση αυτού από τις σχετικές δημοσιεύσεις. Αναρτά περίληψη της διακήρυξης σε εμφανές
μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
β. Χορηγεί, μετά τη δημοσίευση της περίληψης το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, ή ανακοίνωσης σε
περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, σε κάθε ενδιαφερόμενο, πλην εκείνων που έχουν αποκλεισθεί
σύμφωνα με το άρθρο 37.
γ. Φροντίζει, για την αποστολή της διακήρυξης στα Επιμελητήρια και στον Ελληνικό Οργανισμό
Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ).
Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού αποστέλλεται η σχετική ανακοίνωση.
δ. Φροντίζει για τη διάθεση της διακήρυξης ή της σχετικής ανακοίνωσης σε περίπτωση κλειστού
διαγωνισμού, στους ενδιαφερόμενους από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψής της.
ε. Αποστέλλει περίληψη της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαικών Κοινοτήτων,
εφόσον η προϋπολογισθείσα αξία, εκτός του Φόρου Προστιθεμένης Αξίας, είναι ίση ή μεγαλύτερη από την
αξία σε ΕΥΡΩ όπως καθορίζεται από την Κοινοτική Νομοθεσία. Η δημοσίευση της περίληψης της
διακήρυξης στον ελληνικό τύπο δεν γίνεται πριν από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της
διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαικών Κοινοτήτων, η οποία πρέπει να αναφέρει
και την ημερομηνία αυτή και δεν μπορεί να περιέχει πληροφορίες διάφορες από τις δημοσιευόμενες στην
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαικών Κοινοτήτων.
Oλα τα παραπάνω ισχύουν και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται δημοσίευση οποιασδήποτε
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συμπληρωματικής ανακοίνωσης σχετικά με το διαγωνισμό που έχει προκηρυχθεί
Η δαπάνη για τη δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης ή ανακοινώσεων στον ελληνικό τύπο, βαρύνει το
ΙΓΜΕ, για δε τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαικών Κοινοτήτων, βαρύνει την
Ευρωπαική `Ενωση.
8. Το ΙΓΜΕ μετά την υπογραφή μιας σύμβασης της οποίας η αξία είναι ίση ή μεγαλύτερη από την
αντίστοιχη αξία σε 200.000 ΕΥΡΩ αποστέλλει στην Εφημερίδα των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και στην
Τράπεζα δεδομένων ΤΕD εντός 48 ημερών σχετική ανακοίνωση.
Είναι δυνατόν όμως να μη δημοσιευθούν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη σύμβαση, όταν η
ανακοίνωσή τους ενδέχεται να εμποδίσει την εφαρμογή νόμων, να
είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, να βλάψει θεμιτά εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή ιδιωτικών
επιχειρήσεων ή τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών.
Άρθρο 7
Τεχνικές Προδιαγραφές
1. Σε κάθε διακήρυξη και σύμβαση, επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών
ή αναφέρονται συγκεκριμένα πρότυπα, ευρωπαϊκά ή άλλου αναγνωρισμένου οργανισμού, όπως αυτά
προσδιορίζονται παρακάτω στην παράγραφο 5.
2. Τεχνικές προδιαγραφές είναι η τεχνική περιγραφή που καθορίζει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του
υλικού, προκειμένου αυτό να προσδιορισθεί αντικειμενικά, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στη χρήση για την
οποία προορίζεται.
Οι τεχνικές προδιαγραφές ορίζονται από την καθ` ύλην αρμόδια υπηρεσία του ΙΓΜΕ.
3. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή στις τεχνικές προδιαγραφές όρων που να προσδιορίζουν προϊόντα
ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης ή μεθόδους επεξεργασίας οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να
ευνοούν ή να αποκλείουν ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα.
Ειδικότερα, οι τεχνικές προδιαγραφές απαγορεύεται να αναφέρονται σε εμπορικά σήματα διπλώματα
ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης προέλευσης ή παραγωγής.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εφόσον δεν είναι δυνατόν να περιγραφεί ένα είδος με τεχνικές προδιαγραφές
σαφείς και πλήρως κατανοητές η μνεία είναι επιτρεπτή, αλλά υποχρεωτικά συνοδεύεται από τις λέξεις "ή
αντίστοιχο".
4. Οι τεχνικές προδιαγραφές θα περιλαμβάνουν, όταν απαιτείται κατά την κρίση της Υπηρεσίας,
εργαστηριακούς ποιοτικούς ελέγχους ή και εργοταξιακές δοκιμές των προς παραλαβή υλικών.
5. Ως πρότυπα θεωρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από ένα αναγνωρισμένο
οργανισμό τυποποίησης για επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή.
Ως Ευρωπαικό πρότυπο, θεωρείται το πρότυπο που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή επιτροπή
τυποποίησης (CEΝ) ή την Ευρωπαική Επιτροπή τυποποίησης Ηλεκτροτεχνικών προϊόντων (CEΝELEC) ή
Ευρωπαικό πρότυπο (ΕΝ) ή έγγραφο εναρμόνισης (ΕD) σύμφωνα με τους κοινούς κανόνεςτων εν λόγω
Οργανισμών.
Άρθρο 8
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής
1. Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:
α. Eλληνες πολίτες.
(1) Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
(2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν
έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
(3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώxευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωxευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώxευση ή
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωxευτικού συμβιβασμού ή
υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
(4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
(5) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ` αυτό και το
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ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή (ή Αρχή Τοπικής
Αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή άλλο επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι μήνες
πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
(6) Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (3)
και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι, από την οποία
και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά.
β. Αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα:
(1) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
(2) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδυνάμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητος.
(3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) της κατηγορίας (α) της
παρόντος άρθρου.
(4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής τους στα μητρώα του
οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες διεπαγγελματικές οργανώσεις.
γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των κατηγοριών (α) ή
(β) κατά περίπτωση εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδυνάμου προς τούτο εγγράφου.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό
εκκαθάριση.
δ. Συνεταιρισμοί:
(1) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
(2) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
(3) Πιστοποιητικά των περιπτώσεων (3) και (4) της κατηγορίας (α) και της περιπτώσεως (2) της κατηγορίας
(γ) της παραγράφου αυτής. `
ε. Ενώσεις προμηθευτών:
(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Eνωση.
(2) Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους
τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με
συμβολαιογραφική πράξη.
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η συγκεκριμένη συμμετοχή των επιμέρους
προμηθευτών στο σύνολο της προσφοράς.
(3) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο.
Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την πλήρη
εκτέλεση της σύμβασης.
(4) Σε περίπτωση που εξ αιτίας αδυναμίας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης
κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και όρους.
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η
αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΓΜΕ.
2. Επίσης μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την
εγγύηση συμμετοχής, εφόσον έχουν κατατεθεί σε προγενέστερο χρόνο στην Υπηρεσία και δεν έχει λήξει η
ισχύς τους, οπότε και θα γίνεται ρητή μνεία στην προσφορά.
3. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με
την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
4. Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω
περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον
Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής ή Συμβολαιογράφου.
Άρθρο 9
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Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων προμηθευτώνγια συμμετοχή τους σε κλειστού ς διαγωνισμούς.
1. Για την επιλογή των προμηθευτών που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορές και προκειμένου να
διαπιστωθεί η φερεγγυότητά τους η επαγγελματική αξιοπιστία τους, η χρηματοπιστωτική και οικονομική
γενικότερα κατάσταση τους και οι τεχνικές δυνατότητες τους μπορούν να ληφθούν υπ΄ όψη κατά την κρίση
της επιτροπής και τα εξής:
α) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.
β) Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς, τόσο του ΙΓΜΕ όσο και του Δημόσιου Τομέα.
γ) Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
δ) Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων προς το ΙΓΜΕ όσο
και των υποχρεώσεων της εν γένει προς Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα.
ε) Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την
Υπηρεσία.
στ) Η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης.
ζ) Η επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή της επιχείρησης το εύρος της δραστηριότητός της και το κύρος
της.
η) Οι εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης.
θ) Ο τεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση.
ι) Η παραγωγική δυνατότητα.
ια) Η ποιότητα των προϊόντων.
ιβ) Κάθε άλλο κριτήριο υπό την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται στην διακήρυξη.
Στην πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος καθορίζεται ποιά από τα παραπάνω στοιχεία
υποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής.
2. Κατά την διαδικασία επιλογής των προμηθευτών, και προκειμένου να διαπιστωθούν τα αναφερόμενα
στην παρ. 1 στοιχεία το ΙΓΜΕ έχει την διακριτική ευχέρεια να ζητήσει οποιαδήποτε κατά την κρίση του
δικαιολογητικά, είτε από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 8 του παρόντος, εκτός από την εγγύηση
συμμετοχής είτε από τα ακόλουθα:
α) Κατάλληλα τραπεζικά έγγραφα, αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης, δήλωση
περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της, που
αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια υλικό, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού
οικονομικές χρήσεις.
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετική με το υπό προμήθεια υλικό,
κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση, κατά νόμον, τριών ισολογισμών υποβάλλει τους
ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.
β) Κατάλογο πελατών του Δημοσίου ή και Ιδιωτικού τομέα στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες
παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων για τα αυτά ή παρεμφερή υλικά.
γ) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέσων ελέγχου.
δ) Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια αρχή.
ε) Δείγματα των προσφερομένων υλικών, όταν τούτο απαιτείται από την Υπηρεσία, περιγραφή ή
φωτογραφίες αυτών.
στ) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες υπηρεσίες, που να
βεβαιώνουν τήρηση ορισμένων προδιαγραφών ή προτύπων των προϊόντων, όταν απαιτούνται από την
Υπηρεσία.
3. Oσoι απ` αυτούς που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις επιλεγούν να υποβάλουν προσφορά, με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΓΜΕ, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής
διαγωνισμού, οφείλουν να προσκομίσουν όσα από τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 του παρόντος
κανονισμού δεν είχαν ζητηθεί για την αξιολόγηση της αίτησής τους.
4. Στην περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά σε ανοιχτό ή κλειστό διαγωνισμό από προμηθευτή που
δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής ολικά ή μερικά του υπό προμήθεια υλικού, το ΙΓΜΕ έχει τη διακριτική
ευχέρεια κατά το στάδιο της αξιολόγησης να ζητήσει να προσκομισθούν τα δικαιολογητικά που
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος και για τον κατασκευαστή.
Άρθρο 10
Προθεσμίες διαγωνισμών.
1. Στους ανοικτούς διαγωνισμούς:
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α) Η προθεσμία για την διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού δεν πρέπει να είναι μικρότερη των τριάντα
(30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσής της στον ελληνικό τύπο.
Oταν σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 8 (ε) του παρόντος απαιτείται δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα
των ευρωπαϊκών κοινοτήτων, η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πενήντα δύο (52)
ημερών από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην υπηρεσία εκδόσεων των
Ευρωπαικών Κοινοτήτων.
Σε περιπτώσεις επειγουσών προμηθειών η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών μπορεί να περιοριστεί με
απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΙΓΜΕ μέχρι και δεκαπέντε (15) ημέρες.
β) Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον
προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6)
εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.
Σε περιπτώσεις επείγοντος η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί μέχρι και τέσσερις (4) ημέρες.
γ) Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του
διαγωνισμού, αυτές παρέχονται έξι τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την
υποβολή των προσφορών.
δ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα ή οι
συμπληρωματικές πληροφορίες δεν είναι δυνατό λόγω του όγκου τους, να αποσταλούν μέσα στις
προθεσμίες που ορίζονται στα εδάφια α β και γ ή όταν οι προσφορές δεν μπορούν να γίνουν παρά μόνο
μετά από επιτόπια επίσκεψη ή μετά από επιτόπου εξέταση των σχετικών με τον προκηρυσσόμενο
διαγωνισμό εγγράφων, τότε οι προθεσμίες του εδαφίου α παρατείνονται ανάλογα.
ε) Η περίληψη της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία του
Παρ/τος A τoυ παρόντος Καν. Προμηθειών ΙΓΜΕ.
2. Στους κλειστούς διαγωνισμούς.
α) Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής σε κλειστό διαγωνισμό δεν πρέπει να είναι
μικρότερη των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο
και τριάντα επτά (37) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αν αυτό απαιτείται.
Σε περιπτώσεις επειγουσών προμηθειών οι προθεσμίες αυτές συντέμνονται μέχρι και δέκα (10) και
δεκαπέντε (15) μέρες αντίστοιχα με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου που εγκρίνει την
προμήθεια.
Για τον καθορισμό των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες της αποστολής περίληψης
της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή της δημοσίευσης της
διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο και της τελευταίας ημερομηνίας για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.
β) Στους προμηθευτές που έχουν επιλεγεί για την υποβολή προσφοράς αποστέλλονται έγγραφες
προσκλήσεις, οι οποίες περιέχουν τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 4 του παρόντος. Οι
προσκλήσεις αποστέλλονται
ταυτόχρονα σε όλους και περιλαμβάνουν τα ίδια στοιχεία και συνοδεύονται από τη διακήρυξη του
διαγωνισμού.
γ) Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία αποστολής της
έγγραφης πρόσκλησης, δεν πρέπει να είναι:
μικρότερη από σαράντα (40) ημέρες αν απαιτείται αποστολή της περίληψης της διακήρυξης στην
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες αν απαιτείται δημοσίευση μόνο στον Ελληνικό τύπο.
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν τις προθεσμίες αυτές ανεφάρμοστες, τότε
μπορούν να περιορισθούν με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου που εγκρίνει την προμήθεια
μέχρι και σε δέκα ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης. Για τον καθορισμό
των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης
και της τελευταίας ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών.
δ) Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη
προμήθεια, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για
την υποβολή των προσφορών.
Σε περιπτώσεις επείγοντος η προθεσμία μπορεί να ορισθεί μέχρι και τέσσερις ημέρες, πριν από την
ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.
ε) Η περίληψη της διακήρυξης του κλειστού διαγωνισμού περιλαμβάνει τα στοιχεία του Παραρτήματος B
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του παρόντος Κανονισμού.
3. Με απόφαση του αρμόδιου για την έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού οργάνου του ΙΓΜΕ μπορεί να
μετατίθεται η ημερομηνία της υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή της διενέργειας διαγωνισμού με ή
χωρίς τροποποιήσεις των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης.
Οταν η μετάθεση γίνεται χωρίς τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης το χρονικό
διάστημα της μετάθεσης ορίζεται με την παραπάνω απόφαση.
Oταν η μετάθεση γίνεται με τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης πρέπει από την
ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης μέχρι την` ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής ή διενέργειας του διαγωνισμού να μεσολαβεί χρονικό διάστημα όχι μικρότερο του ορισθέντος
από την αρχική πρόσκληση ή διακήρυξη, εκτός αν από την απόφαση μετάθεσης προβλέπεται η σύντμηση
του χρόνου αυτού, τηρουμένων των προθεσμιών που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους..
Στις περιπτώσεις αυτές όσον αφορά την δημοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από
το άρθρο 6 του παρόντος.
Άρθρο 11
Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών.
1. Oσoι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα
στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση.
Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την επιτροπή διαγωνισμού. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση
προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται
στην επιτροπή κατά την ώρα του διαγωνισμού ή στο πρωτόκολλο πριν από αυτόν. Στην τελευταία αυτή
περίπτωση υποβάλλεται και η σχετική απόδειξη μαζί με την προσφορά.
2. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται
με απόδειξη με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την
προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται
κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την
προϋπόθεση, ότι τούτο θα περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επομένη της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιλαμβάνεται απαραίτητα
στο φάκελλο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία.
3. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από
τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη.
4. Προσφορές που περιέρχονται στο ΙΓΜΕ με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του
διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται μέσω πρωτοκόλλου στην Υπηρεσία Προμηθειών,
που παραλαμβάνει τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή
την πρόσκληση, προκειμένου να τις παραδώσει στην αρμόδια επιτροπή για να αποσφραγισθούν μαζί με τις
άλλες που κατατέθηκαν κατά την προαναφερόμενη διαδικασία.
Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, τυχόν υποβληθείσα προσφορά από προμηθευτή που δεν
προσκλήθηκε προς τούτο, επιστρέφεται από το ΙΓΜΕ χωρίς να αποσφραγισθεί Επίσης επιστρέφονται χωρίς
να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στο ΙΓΜΕ με οποιοδήποτε τρόπο
εκπρόθεσμα.
5. Στο φάκελλο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
β. Ο πλήρης τίτλος του ΙΓΜΕ.
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης και το είδος της προμήθειας.
δ. Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού.
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.
6. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο όργανο ακόμα και αν το ίδιο είναι αρμόδιο και για
την αξιολόγησή τους δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει την συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των
προσφορών τους προς τους όρους της διακήρυξης.
Άρθρο 12
Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών.Ανακοίνωση τιμών.
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελλο σε δύο αντίγραφα ο οποίος θα φέρει τις
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ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 11.
Μέσα στο φάκελλο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία, ειδικότερα ως
εξής:
α) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη μόνο τιμή, στον κυρίως φάκελλο
πρoσφoράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής.
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελλο μέσα στον κυρίως
φάκελλο με την ένδειξη "Τεχνική Προσφορά".
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο
φάκελλο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελλο με την ένδειξη "Οικονομική Προσφορά".
β) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά, στον κυρίως φάκελλο
προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά
στοιχεία καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς όπως κατατάσσονται στις ομάδες που αναφέρονται
στο άρθρο 18, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελλο μέσα στον κυρίως φάκελλο με την ένδειξη
"Τεχνική Προσφορά".
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο
φάκελλο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελλο με την ένδειξη "Οικονομική Προσφορά".
2. Οι φάκελλοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλλου.
3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, δεν είναι δυνατόν λόγω μεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελλο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως
φάκελλο με την ένδειξη "Παράρτημα Προσφοράς" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλλου.
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβυσίματα, διαγραφές, προσθήκες, διορθώσεις. Αν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από
τον προσφέροντα, η δε επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο
να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται
όταν υπάρχουν σ`αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης
των προσφορών.
5. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή
πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία
τυχόν δεν αποδέχεται Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους
όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης προκειμένου να
αξιολογηθούν.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς.
Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα
από έγγραφο του ΙΓΜΕ μετά από σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής. Σημειώνεται ότι από τις
διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Β) ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
1. Η επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και
ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση. Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά
την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στο Τμήμα
Προμηθειών για επιστροφή ως εκπρόθεσμες.
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
α) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη μόνο τιμή, αποσφραγίζεται ο
κυρίως φάκελλος καθώς και ο φάκελλος της τεχνικής προσφοράς μονογράφονται δε και σφραγίζονται από
την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο.
Οι φάκελλοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονταί και σφραγίζονται
από την επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελλο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται
από την επιτροπή και παραδίδεται στην αρμόδια υπηρεσία και παραμένει σ` αυτή μέχρι το επόμενο στάδιο
της διαδικασίας του διαγωνισμού, προκειμένου να αποσφραγιστεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται
από τη διακήρυξη ή πρόσκληση.
β) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά αποσφραγίζεται ο
κυρίως φάκελλος καθώς και ο φάκελλος της τεχνικής προσφοράς μονογράφονται δε και σφραγίζονται από
την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο. Για την
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οικονομική προσφορά ακολουθείται η ίδια παραπάνω διαδικασία.
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που
υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει
και σφραγίζει
3. Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στην περίπτωση ανοικτού διαγωνισμού δημόσια, στην
περίπτωση δε του κλειστού διαγωνισμού παρουσία μόνο αυτών που κλήθηκαν και υπέβαλαν προσφορά ή
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους και με βάση πίνακα που της έχει παραδώσει το Τμήμα Προμηθειών.
Προσφορά που του υποβλήθηκε από προμηθευτή που δεν περιλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα δεν
αποσφραγίζεται αλλά παραδίδεται στο Τμήμα Προμηθειών για επιστροφή.
4. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελλος του δαγωνισμού, εκτός από τους σφραγισμένους
φακέλλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραμένουν στην επιτροπή
διαγωνισμού για αξιολόγηση.
Οι σφραγισμένοι φάκελλοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές με
απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου, για την αποσφράγισή τους κατό την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται
από τη σχετική διακήρυξη η πρόσκληση και ακολουθεί ανακοίνωση τιμών κατά τα ανωτέρω. Οσες
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται
5. Οσοι δικαιούνται σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των
προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των τιμών που
προσφέρθηκαν.
6. Η επιτροπή διαγωνισμού δεν υποχρεώνεται να ελέγχει κατά την υποβολή των προσφορών μαζί με τα
υπόλοιπα έγγραφα που την συνοδεύουν, την πλήρη συμμόρφωση ή όχι αυτών που συμμετέχουν στον
διαγωνισμό, προς τους όρους της διακήρυξης.
7. Η κατάθεση των προσφορών κατά την ώρα που γίνεται ο διαγωνισμός εξασφαλίζει αυτούς που
συμμετέχουν μόνο σε ότι αφορά την εμπρόθεσμη υποβολή των προσφορών και των σχετικών
δικαιολογητικών.
Αρθρο 13
Χρόνος Ισχύος Προσφορών.
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τριάντα ημέρες από την επομένη της
διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη ή την πρόσκληση καθώς και
για το χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.
2. Προσφορά πουορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από το ΙΓΜΕ πριν από τη λήξη της, κατά
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του
παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράταση ισχύος της προσφοράς τα αποτελέσματα του διαγωνισμού
ματαιώνονται
Αρθρο 14
Αντιπροσφορές
1. Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές.
Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Επίσης δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται, τροποποιήσεις της προσφοράς ή προτάσεις που
μεταβάλλουν την προσφορά και εξομοιούνται με αντιπροσφορά.
Αρθρο 15
Ενστάσεις
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόνκαιτης νομιμότητας της
διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφασηεπιτρέπεται ένσταση. 2. Η ένσταση υποβάλλεται
εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια τουδιαγωνισμού όργανο του φορέα ως εξής: α) Κατά της
διακήρυξης του διαγωνισμού. 1) Στον ανοικτό διαγωνισμό μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από
τηδημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίαςυποβολήςτων προσφορών. 2)
Στον κλειστό διαγωνισμό, μόνο από εκείνους που επιλέχθηκαν να υποβάλουνπροσφορά, μέσα στο μισό
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του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνίααποστολήςσ` αυτούς της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία
λήξεως της προθεσμίας υποβολήςτων προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής
συνυπολογίζονται καιοιημερομηνίες αποστολής της διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού. Η
ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του φορέα πουδιενήργησε το διαγωνισμό και η
σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε(5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του
διαγωνισμού. β) Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ` αυτόν ή της νομιμότητας τηςδιενέργειαςως προς την
διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τηδιάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του
διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμηημέρα.. Στον κλειστό διαγωνισμό δικαίωμα ένστασης στην
περίπτωση αυτή έχουνμόνο όσοι επιλέχθηκαν να υποβάλλουν προσφορά. Η ένσταση αυτή δεν
επιφέρειαναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση τωναποτελεσμάτων
του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεταιησχετική απόφαση μετά από
γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό
κοινοποιείταιυποχρεωτικά σ` αυτόν κατά του οποίου στρέφεται γ) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας
του διαγωνισμού (ανοικτού καικλειστού) έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα
τριών(3) εργασίμων ημερών από της καταχώρησης των σχετικών αποφάσεων στο βιβλίοπου τηρείται για
τον σκοπό αυτό από την Υπηρεσία που διενεργεί τονδιαγωνισμό. Στον κλειστό διαγωνισμό δικαίωμα
ένστασης στην περίπτωση αυτή έχουν μόνοόσοι επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά. Η ένσταση αυτή
εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και η σχετικήαπόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (1Ο)
εργάσιμες ημέρες από τη λήξη τηςπροθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η
προθεσμία των δέκα (10) εργασίμων ημερώνμπορείνα παραταθεί με απόφαση του αρμόδιου για την
διοίκηση του ΙΓΜΕ οργάνου.
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός απότουςπροαναφερομένους, δεν
γίνονται δεκτές.
4. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με φροντίδα τους.
5. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οιασδήποτε μορφήςκυρώσεις σε βάρος
του να υποβάλλει προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμίατριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της
καταχώρησης της σχετικής απόφασηςστο βιβλίο που τηρείται για τον σκοπό αυτό από το ΙΓΜΕ. Επί της
προσφυγήςαποφασίζει το αρμόδιο για τη διοίκηση του ΙΓΜΕ όργανο, ύστερα απόγνωμοδότησητου
αρμόδιου συλλογικού οργάνου, εκτός της ενστάσεως κατά της αποφάσεως κατάτο άρθρο 33 περίπτωση 5γ
για την οποία αποφασίζει ο Υπουργός Aνάπτυξης.. Ηενλόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη
οιασδήποτε φύσεως διοικητικήπροσφυγή.
Αρθρο 16
Προσφερόμενη τιμή
1. Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπωςκαθορίζεται στη
διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλληεπιβάρυνση εκτός
από τον ΦΠΑ για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τοντρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη.
2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ κατά τα καθοριζόμενα κάθε φορά στηδιακήρυξη, εφ` όσον
πρόκειται για είδος εισαγόμενο από το εξωτερικό πουπροσφέρεται είτε από Eλληνες, είτε από αλλοδαπούς
προμηθευτές. Οι τιμές σε συνάλλαγμα εκφράζονται στο νόμισμα που επιθυμεί ο προμηθευτής. Το ΙΓΜΕ
δεν υποχρεούται να προβεί στην πληρωμή με το νόμισμα της προσφοράςαλλά με το νόμισμα στο οποίο
πραγματοποιούνται οι πληρωμές από την Τράπεζατης Ελλάδος προς τη χώρα καταγωγής του υλικού.
3. Για τη σύγκριση των προσφορών οι τιμές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σεΕΥΡΩ με βάση την ισχύουσα
τιμή FΙΧΙΝG του Επίσημου Δελτίου Συναλλαγμάτωνέναντι ΕΥΡΩ (Ελεύθερη σύγκριση FΙΧΙNG της
Διατραπεζικής Αγοράς) κατά τηνημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
4. Προσφορά για εγχώριο προ`ίόν που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρασυναλλάγματος απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τηδιακήρυξη απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ήδεν δίδεται ενιαία τιμή
για ολόκληρη τη ποσότητα του συγκεκριμένου είδουςπουπροκηρύχθηκε, εφόσον έτσι ορίζεται από τη
διακήρυξη η προσφορά απορρίπτεταιως απαράδεκτη με απόφαση του Δ.Σ. ΙΓΜΕ ύστερα από σχετική
πρόταση τηςΕπιτροπής διαγωνισμού.
Αρθρο 17
Προέλευση των προσφερομένων υλικών
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1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται ανάλογα με τη μορφή του διαγωνισμού νααναφέρουν στις αιτήσεις
συμμετοχής ή στις προσφορές τους, τη χώρα καταγωγήςτων υλικών που προσφέρουν.
2. Ο συμμετέχων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στοοποίοθα κατασκευάσει τα
προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού
προιόντος μεσολαβούν διάφορες φάσειςβιομηχανοποίησης πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά
περίπτωσηεργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω
δήλωση, θα απορρίπτεται ωςαπαράδεκτη. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου
που δηλώθηκε μετην προσφορά κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η
προσφοράαπορρίπτεται και στον προσφέροντα επιβάλλεται, με απόφαση του αρμόδιου γιατην Διοίκηση
οργάνου, ποινή προσωρινού αποκλεισμού τριών (3) μηνών έως καιτριών (3) ετών ή οριστικού αποκλεισμού
από τους διαγωνισμούς οιουδήποτεφορέααναφερόμενου στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/95 μετά από
γνώμη του αρμόδιουοργάνου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού το
οποίουποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20του ισχύοντος
συντάγματος. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεταιγια την
κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινήαποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του
Δημοσίου Τομέα που ισχύει κατά τηνημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού.
3. Οταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά, μερικάήολικά σε δικό τους
εργοστάσιο εκτός των στοιχείων της παραγράφου 2 πουπρέπεινα δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να
επισυνάψουν σ` αυτή και υπεύθυνηδήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα
κατασκευασθούν ταυλικό με την οποία θα δηλώνεται ότι αυτός αποδέχεται την εκτέλεση τηςπρομήθειας,
σε περίπτωση κατακύρωσης αυτής στον προμηθευτή υπέρ του οποίουπαρέχει την υπεύθυνη δήλωση.
4. Μετά τη σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου πουδηλώθηκε με την
προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Μπορεί ναεγκριθεί, μετά από αιτιολογημένο
αίτημα του προμηθευτή, η αλλαγή τουεργοστασίου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΓΜΕ,
μετά απόπρότασητης αρμόδιας επιτροπής. 5. Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που
δηλώθηκε στηνπροσφορά χωρίς προηγούμενη κατά τα ανωτέρω έγκριση της Υπηρεσίας,συνεπάγεταιτην
κήρυξη του προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση με τις προβλεπόμενεςσχετικές κυρώσεις.
Αρθρο 18
Αναπροσαρμογή τιμών
1 . Oταν από τη διακήρυξη προβλέπεται χρόνος παράδοσης των υλικώνμεγαλύτεροςτων δώδεκα (12)
μηνών, τότε ορίζεται στη ,διακήρυξη όρος περί αναπροσαρμογήςτης τιμής. Στην περίπτωση αυτή πρέπει
υποχρεωτικά να καθορίζεται στη διακήρυξη οτύπος,ο τρόπος και οι προϋποθέσεις της αναπροσαρμογής.
Μεταξύ αυτών που θαλαμβάνονται υπόψη για την αναπροσαρμογή των τιμών είναι και τα εξής: α) Χρόνος
εκκίνησης της αναπροσαρμογής είναι η ημερομηνία υποβολής τωνπροσφορών που καθορίζεται από τη
διακήρυξη ή την πρόσκληση και υπολογίζεταιμέχρι και την ημερομηνία παράδοσης των υλικών. β)
Αναπροσαρμογή σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων χορηγείται για τιςποσότητες που ορίζονται από
τη διακήρυξη να παραδοθούν μετά την παρέλευσητωνδώδεκα (12) μηνών. γ) Σε περίπτωση εκπρόθεσμης
παράδοσης, με υπαιτιότητα του προμηθευτή, οχρόνος του εκπροθέσμου δεν υπολογίζεται για την
αναπροσαρμογή. δ) Η τυχόν προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται από την προς
αναπροσαρμογήσυμβατική αξία.
2. Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του φορέα που διενεργεί τηνπρομήθεια, μπορεί να ορίζεται στη
διακήρυξη όρος περί αναπροσαρμογής τηςτιμής ακόμη και αν προβλεπόμενο χρονικό διάστημα παράδοσης
των ειδών είναιμικρότερο των δώδεκα (12) μηνών.
3. Για την πληρωμή του επί πλέον ποσού που προκύπτει μετά τηναναπροσαρμογή,δεν απαιτείται σύναψη
συμπληρωματικής σύμβασης.
4. Οταν από τη διακήρυξη προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών, προσφορά με τιμέςσταθερές
απορρίπτεται.
Αρθρο 19
Αξιολόγηση προσφορών
1. Οι προσφορές αξιολογούνται από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού η οποίασυντάσσει και το σχετικό
πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών.
2. Κατ` αρχήν εξετάζονται οι προσφορές ως προς τη συμφωνία τους με τουςόρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης ή της πρόσκλησης.
3. Προσφορά που είναι αόριστη ή ασαφής ή υπό αίρεση, απορρίπτεται ωςαπαράδεκτη μετά από πρόταση
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της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης τωνπροσφορών.
4. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπήςαξιολόγησης των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τουςόρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης και της πρόσκλησηςαπορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίmονται προσφορές
εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσειςκρίνονται ως Επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές.
5. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικώνπροδιαγραφών που έχουν
χαρακτηριστεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροιθεωρούνται οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν
απόρριψη των προσφορών.
6. Εάν απαιτείται αναγωγή διαμορφώνεται συγκριτική τιμή προσφοράς για νακαταστούν οι αποδεκτές
προσφορές, από άποψη τιμής, απόλυτα συγκρίσιμες. Αναγωγή της τιμής προσφοράς γίνεται αν συντρέχει
οποιοσδήποτε από τουςπαρακάτω λόγους: Α. Αν από τη φύση της προμήθειας απαιτούνται δαπάνες
εγκατάστασης. Στην περίπτωση που η επιβάρυνση για τις δαπάνες αυτές δίνεται στην
προσφοράποσοστιαία, ο υπολογισμός της γίνεται επί της τιμής προσφοράς. β. Αν η προμήθεια αφορά
μηχανήματα ή όργανα λαμβάνεται υπόψη το κόστοςλειτουργίας και συντήρησης για όσο χρόνο και με τον
τρόπο που καθορίζεταιστηδιακήρυξη. γ. Αν κατά τη διακήρυξη πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι όροι
πληρωμής,οποιαδήποτε επιβάρυνση που προέρχεται απ` αυτούς τους όρους υπολογίζεται επιτης τιμής
προσφοράς με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί του ύψουςτου τόκου. Σε περίπτωση που δεν
απαιτείται αναγωγή, τότε η ανηγμένη τιμή ταυτίζεται μετην προσφερόμενη.
7. Για την αξιολόγηση των προσφορών στις οποίες κριτήριο είναι η χαμηλότερητιμή, λαμβάνονται υπόψη
τα παρακάτω στοιχεία: α. Ο ανταγωνισμός που αναπτύxθηκε. β. Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές
που προσφέρθηκαν σε προηγούμενουςδιαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή
παρεμφερές υλικό. Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την χαμηλότερη ανηγμένητιμή.
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς ανηγμένη τιμή και πουείναι σύμφωνες με τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης ήτης πρόσκλησης.
8. Οταντο κριτήριο για την επιλογή του προμηθευτή είναι η συμφερότερηπροσφορά, η κατακύρωση γίνεται
σ` αυτόν του οποίου η προσφορά κρίνεται ως ηπλέον συμφέρουσα. Για την επιλογή της συμφερότερης
προσφοράς ακολουθείται η ακόλουθηδιαδικασία:
Α. Βαθμολογείται τεχνικοοικονομικό η κάθε προσφορά. Για τη βαθμολογία αυτή λαμβάνονται υπόψη τα
παρακάτω στοιχεία, ταξινομημένασε ομάδες με ιδιαίτερο συντελεστή βαρύτητας η κάθε μία:
(1). Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται τα στοιχεία τεχνικών προδιαγραφώνποιότητας και απόδοσης. α.
Η συμφωνία των προσφερομένων υλικών με συγκεκριμένα ουσιώδηχαρακτηριστικό των τεχνικών
προδιαγραφών. β. Η λειτουργικότητα και η αποδοτικότητα των υλικών με βάση τις τεχνικέςπροδιαγραφές.
γ. Η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδηχρησιμοποιείται στο ΙΓΜΕ. δ. Η
συμπεριφορά, αποδοτικότητα και τεχνική αξιοπιστία προϋπάρχοντοςπαρομοίου υλικού στο ΙΓΜΕ. Ο
συντελεστής βαρύτητας της ομάδας αυτής μπορείναανέρχεται μέχρι ποσοστό 80 %.
(2). Στη δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονται στοιχεία τεχνικής υποστήριξης καικόλυψης: α. Ο χρόνος
παράδοσης των υλικών εφόσον αιτιολογείται. β. Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας. γ. Η ποιότητα
της τεχνικής εξυπηρέτησης (service) και η εξασφάλιση ύπαρξηςανταλλακτικών όπου απαιτούνται καθώς και
η εν γένει τεχνική βοήθεια από τονπρομηθευτή, μετά την πώληση. δ. Η απαιτούμενη ιδιαίτερη ικανότητα,
πείρα, ειδικότητα και ο απαιτούμενοςεξοπλισμός του προμηθευτή. Ο συντελεστής βαρύτητας της ομάδας
αυτής μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστό30 %. Το ΙΓΜΕ έχει την ευχέρεια να επιλέξει και άλλα στοιχεία
κατατάσσοντάς τακατά περίπτωση στις παραπάνω δύο ομάδες. Το άθροισμα των ποσοστών
τωνσυντελεστών βαρύτητας των δύο ομάδων πρέπει να είναι 100. Για κάθε στοιχείοτων ομάδων,
καθορίζεται από την διακήρυξη ο επί μέρους συντελεστής βαρύτηταςώστε το άθροισμά τους για κάθε
ομάδα να ισούται με τον καθορισθέντασυντελεστή βαρύτητας της ομάδας. Oλα τα επί μέρους στοιχεία των
ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους100 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 για τις
περιπτώσεις που καλύπτονταιακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς για τις
περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οιτεχνικές προδιαγραφές. Επίσης μειώνεται μέχρι 80 βαθμούς για τις
περιπτώσειςπου δεν καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότιοι
αποκλίσεις των προδιαγραφών έχουν κριθεί ως επουσιώδεις και η προσφορά ωςτεχνικά αποδεκτή. Η
σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενοτουεπί μέρους συντελεστή
βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και ησυνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναιτο
άθροισμα των σταθμισμένωνβαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων. Η τελική βαθμολογία
με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 80 έως 120 βαθμούς.
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Β. Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο τηςανηγμένης τιμής προς τη
βαθμολογία της.
Γ. Από την αρμόδια υπηρεσία του ΙΓΜΕ καθορίζονται τα στοιχεία πουαπαρτίζουντις δύο ομάδες και οι
συντελεστές βαρύτητας τόσο της κάθε ομάδας συνολικάόσοκαι των στοιχείων της. Oλα αυτά αναφέρονται
απαραίτητα στη διακήρυξη.
Αρθρο 20
Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού
Η αρμόδια για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού επιτροπή, στηγνωμοδότησή της
μπορεί να προτείνει: α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη, μεγαλύτερη ή μικρότερη
ποσότητακατά ποσοστό στα εκατό που θα καθορίζεται στη διακήρυξη. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 30 % στην περίπτωση μεγαλύτερηςποσότητας και το 50 % στην περίπτωση μικρότερης
ποσότητας. Για κατακύρωση ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τη διακήρυξη ποσοστούαπαιτείται
προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. β. Ανάδειξη μειοδότη σε περίπτωση ισότιμων ή ισοδύναμων
καθ όλα προσφορώνμεκατανομή των υπό προμήθεια ειδών. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό
οπρομηθευτής επιλέγεται με κλήρωση.. γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και
επανάληψή του μετροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. δ. Ματαίωση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασίατης διαπραγμάτευσης. ε. Πλήρη ματαίωση
της προμήθειας
Αρθρο 21
Κατακύρωση Διαγωνισμού
Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για την έγκρισηπραγματοποίησης της
προμήθειας οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος,λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της
αρμόδιας Επιτροπής κατά το άρθρο 20, τοοποίο έχει τη δυνατότητα: α. Να κατακυρώσει μέρος ή το σύνολο
της προμήθειας σε ένα ή περισσότερουςπρομηθευτές. β. Να αναδείξει μειοδότη είτε με κλήρωση, είτε με
κατανομή σε περιπτώσειςισοτίμων ή ισοδύναμων προσφορών και διαιρετού υλικού. γ. Να ακυρώσει τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού και να τον επαναλάβει. δ. Να ακυρώσει τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού και να προχωρήσει στηδιαδικασία διαπραγμάτευσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις
τηςπεριπτώσεωςτης παρ. 1 του άρθρου 22 του παρόντος. ε. Να ματαιώσει την πρόμήθεια.
Αρθρο 22
Προμήθειες με Διαπραγμάτευση
1. Προμήθειες με διαπραγμάτευση (εξαιρετική ή απ` ευθείας ανάθεση) με ήχωρίςπροηγούμενη
δημοσίευση προκήρυξης μπορεί να γίνουν εάν συντρέχει μία από τιςπεριπτώσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 2 παράγραφος 13 του Ν. 2286/95. Ειδικότερα η περίπτωση του εδαφ. νιι της παραγράφου 13 του
άρθρου 2 του Ν.2286/95 δεν εφαρμόζεται προκειμένου για προμήθειες των οποίων η αξία είναιίση ή
μεγαλύ τερη των 200.000 ΕΥΡΩ και η περίπτωση του εδαφίου 1, β (β) τηςεν λόγω παραγράφου δεν
εφαρμόζεται για προμήθειες των οποίων η αξία είναιμικρότερη των 200.000 ΕΥΡΩ. Προκειμένου να
ακολουθηθεί η διαδικασία με διαπραγμάτευση απαιτείταιαπόφασητου Δ.Σ. ΙΓΜΕ, που εκδίδεται μετά από
πρόταση των αρμοδίων Υπηρεσιών τουΙΓΜΕ. Η απόφαση αυτή δεν απαιτείται για την περίπτωση του εδαφ.
ΝΙΙ τηςπαραγράφου13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/95. Σε περίπτωση που της διαπραγμάτευσης προηγείται
διαγωνισμός, η παραπάνωαπόφαση υποκαθίσταται από την απόφαση κρίσεως των qποτελεσμάτων
τουδιαγωνισμού.
Αρθρο 23
Ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης
1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειαςαποστέλλεται σχετική
ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτωστοιχεία: α. Το είδος. β. Την ποσότητα. γ. Την
τιμή. δ. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξηςκαι της πρόσκλησης
και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών. ε. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
2. Με την ανακοίνωση, η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα, το δε έγγραφο τηςσύμβασης που ακολουθεί
έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
3. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια,υποχρεούται να προσέλθει μέσα
σε δέκα ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησηςτης ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης προσκομίζοντας καιτηνπροβλεπόμεγη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί
να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερομέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την
ημερομηνία κοινοποίησης τηςανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών
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αρχίζει ναυπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης τηςανακοίνωσης.
Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζειναυπολογίζεται από την
ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον ησύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της
προθεσμίας των δέκα (10) ημερών πουαναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών
υπολογίζεται από τηνημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
4. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, ηανακοίνωσηαπευθύνεται στον
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δεπερίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα ή
τηλετύπημα ή τηλεομοιοτύπημα στοναλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον
προμηθευτήπροβλέπεταινα γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να
κατατεθείστον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύησησυμμετοχής παραμένει
σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχήτης εγγύησης καλής εκτέλεσης.
5. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε ναυπογράψει τη σύμβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του ΔιοικητικούΣυμβουλίου του ΙΓΜΕ.
Αρθρο 24
Σύμβαση
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης καταρτίζεται από την ΥπηρεσίαΠρομηθευτών η σχετική
σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμεναμέρη.
2. Η σύμβαση θεωρείται από τη Νομική Υπηρεσία για το Νομικό της μέρος. Τέτοια θεώρηση δεν απαιτείται
εφόσον πρόκειται για σύμβαση η οποία περιέχειτυποποιημένους όρους σύμφωνα με θεωρημένο από τη
Νομική Υπηρεσία υπόδειγμα.
3. Η σύμβαση υπογράφεται από τον Γενικό Διευθυντή ή από υπάλληλο του ΙΓΜΕ,εξουσιοδοτημένο απ`
αυτόνοήτο Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Σύμβαση μπορεί να καταρτιστεί και για προμήθειες των κλιμακίων Γ και Δ,εφόσον η προμήθεια αφορά
είδη, για τα οποία απαιτείται δέσμευση τουπρομηθευτή ως προς την ποιότητα και καταλληλότητά τους. Η
σύμβαση αυτή υπογράφεται από το όργανο που εγκρίνει την κατακύρωση ή τηνανάθεση της προμήθειας.
5. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον ταεξής: α. Τον τόπο και χρόνο
υπογραφής σύμβασης. β. Τα συμβαλλόμενα μέρη. γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα. δ. Την
τιμή. ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης καθώς και τον χρόνο παραλαβής τωνυλικών. στ. Τις τεχνικές
προδιαγραφές των υλικών. ζ. Τις προβλεπόμενες έγγυήσεις. η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες. θ. Τον τρόπο
επίλυσης των τυχόν διαφορών. ι Τον τρόπο πληρωμής. ια. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού
τιμήματος, εφ` όσον προβλέπεταιαναπροσαρμογή. ιβ. Η σύμβαση χαρτοσημαίνεται με το τέλος
χαρτοσήμου που προβλέπεται από τηδιάταξη του άρθρου 15 δ παρ. 3 του κώδικα περί τελών χαρτοσήμου.
6. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτοστηρίζεται όπως προσφορά,
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτόςκαταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
7. Η σύμβαση τροποποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου που ενέκρινε τηνκατακύρωση ή ανάθεση
της προμήθειας όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όροή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη ύστερα απόγνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
8. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν συντρέχουν όλες οι παρακάτωπροϋποθέσεις: α.
Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε, σε περίπτωσηδιαιρετού υλικού,
υπολείπεται της συμβατικής κατά τμήμα που κρίνεται από τηνεπιτροπή παραλαβής ως ασήμαντο. β.
Παραλήφθηκε οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε. γ. Εγινε η αποπληρωμή του
συμβατικού τιμήματος αφού προηγουμένωςεπιβλήθηκαντυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.δ. Εκπληρώθηκαν
και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύοσυμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι
σχετικές εγγυήσεις κατά ταπροβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Αρθρο 25
Εγγυήσεις
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα πουλειτουργούν νόμιμα στα
κράτη μέλη της Ευρωπαικής Eνωσης και έχουν σύμφωνα μετα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα
έγγραφα των εγγυήσεων, αν δενείναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση. 2. Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικόίδρυμα
αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο με μόνη τη δήλωσηεκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε ανπράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια
οφειλή).
3. Οι κατωτέρω εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τοντύπο που περιβάλλονται,
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πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν καταρχήν: (α) Την ημερομηνία έκδοσης.` (β) Τον εκδότη. (γ) Την
υπηρεσία του ΙΓΜΕ προς την οποία απευθύνεται (δ) Τον αριθμό της εγγύησης. (ε) Τον ποσόν που καλύπτει
η εγγύηση. (στ) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίουεκδίδεται η
εγγύηση. (ζ) Τους όρους ότι: (Ι) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότηςπαραιτείταιτης ένστασης της διζήσεως. (ΙΙ) το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ΙΓΜΕ
που διενεργεί τοδιαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετάαπόαπλή
έγγραφη ειδοποίηση. (ΙΙΙ) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσηςυπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (ΙV) ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην
παράταση της ισχύοςτης εγγύησης ύστερα από έγγραφο του ΙΓΜΕ, που θα υποβληθεί πριν από τη λήξητης
εγγύησης.
4. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό
που αντιστοίχείσε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με ΦΠΑ, εκτός ανορίζεται
διαφορετικό ποσοστό στη διακήρυξη ή την πρόσκληση. β. Oταν ο διαγωνισμός αφορά υλικά και
επιτρέπεται από τη διακήρυξη ηπροσφορά μερικών από αυτά, γίνεται δεκτή προσφορά και στην
περίπτωση που ηεγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων
τωνπροσφερομένωνυλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία τουελάχιστου
αριθμού υλικών που προβλέπεται από τη διακήρυξη, η δε κατακύρωσηπεριορίζεται στα υλικά που
καλύπτονται από την εγγύηση. γ. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά
ταανωτέρω. αξία, μπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχριποσοστό 5%. δ. Η εγγύηση
συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 καιτα ακόλουθα: (Ι) Την σχετική διακήρυξη
την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθειαυλικά. (ΙΙ) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος. (Η
εγγύηση πρέπει να ισχύειτουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά
ηδιακήρυξη). ε. Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με τηνπροσφορά είναι: (1)
η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσόμε μόνη την δήλωση
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. (2) ο αριθμός της διακήρυξης. (3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση
(4) η ημερομηνία έκδοσης (5) τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται τυχόν
ελλείψειςτηςεγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκτων
υστέρων.
5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η
ανάθεση υποχρεούται νακαταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της
οποίαςαντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ,εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στη διακήρυξη ή την πρόσκληση. β. Η εγγύηση κατατίθεται προ Ώ κατά την υπογραφή της
σύμβασης. γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3και τα
ακόλουθα: (I) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά. (ΙΙ) Την ημερομηνία λήξης
της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος τηςεγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό
χρόνο φόρτωσης ήπαράδοσης κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται
ναπαραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεταιαπότη διακήρυξη.
6. Εγγύηση προκαταβολής. α. Με την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον προβλέπεται απ` αυτήν
χορηγείταιστον προμηθευτή προκαταβολή σε ποσοστό μέχρι 50% της συνολικής συμβατικήςαξίας χωρίς
ΦΠΑ. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενημε το ύψος επιτοκίου που
καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικώνβάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του Ν. 2362/95
και χορηγείται με κατάθεσηισόποσης εγγύησης. Το ποσό της προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος
πουαντιστοιχεί σ` αυτήν μέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τουυλικού από το ΙΓΜΕ
συμψηφίζεται κατά την εξόφληση της συμβατικής αξίας ή τηςαξίας κάθε τμηματικής παράδοσης. β. Η
εγγύηση προκαταβολής περιλαμβάνει και τις προϋποθέσεις που αναφέρονταιστις παραγράφους 3 και 5γ.
7. Εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ήανατέθηκε η προμήθεια,
επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενηςεγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες από τηνυπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν
μέρος στο διαγωνισμόεπιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την
ημερομηνίαανακοίνωσης κατακύρωσης ή ανάθεσης.
8. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής επιστρέφεται μετά τηνοριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του υλικού και ύστερα από τηνεκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα μετην
σύμβαση, τμηματικά οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσό πουαναλογεί στην αξία του
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μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευση των εγγυητικών
επιστολών καλής εκτέλεσης καιπροκαταβολής απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδίου
συλλογικούοργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχειεκπρόθεσμη
παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά τηναντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα,
των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
9. Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται στον πρόχειροδιαγωνισμό, εκτός αν η φύση
του υλικού το απαιτεί 10. Εγγύηση συμμετοχής μπορεί να ζητηθεί και στις προμήθειες με τιςδιαδικασίες
της διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση).
11. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τονόροότι η εγγύηση καλύπτει
τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
12. Eφ όσον από τη διακήρυξη προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας ήδιατήρησης, ο προμηθευτής
υποχρεούται να καταθέσει χρηματική εγγύηση πριναπότην έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας ή
διατήρησης. Η αξία, ο χρόνοςισχύοςκαι κάθε ειδικότερος όρος της εγγύησης καθορίζονται στη διακήρυξη.
13. Εντοκα γραμμάτια Δημοσίου. α. Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου
γίνονταιδεκτοί στην ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς. β. Σε περίπτωση
που συντρέχουν, οι οριζόμενες από τον παρόντα κανονισμόπεριπτώσεις κατάπτωσης της εγγύησης
συμμετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκωνγραμματίων του Δημοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν
κατά το χρόνο τηςεκποίησής τους. γ. Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου γίνεται με
παραλαβήτούτων από τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, με την υπογραφήσχετικού
αποδεικτικού παραλαβής.
Αρθρο 26
Χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης υλικών
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια καιμε τον τρόπο που ορίζει η
σύμβαση. 2. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσηςπαράδοσης μπορεί με απόφαση του ΔιοικητικούΣυμβουλίου
του ΙΓΜΕ μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας Προμηθειών και γνώμη τηςενδιαφερόμενης Υπηρεσιακής
Μονάδας να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερααπό σχετικό αίτημα του προμηθευτή που
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τηλήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός
χρόνος φόρτωσης παράδοσης δεν είναιμεγαλύτερος από τριάντα ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με
απόφαση τουΔιοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας Προμηθειών και γνώμητης
ενδιαφερόμενης υπηρεσιακής μονάδας να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού. Μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου φόρτωσηςπαράδοσης το υλικό δενπαραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής μέχρι την έκδοση
της απόφασηςσχετικά με την αιτηθείσα παράταση ανεξάρτητα από το αν το αίτημα τουπρομηθευτή
υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο
συμβατικόςχρόνοςφόρτωσης παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε
οπαραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό.
3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το ΙΓΜΕ, την αποθήκη υλικού καιτην επιτροπή παραλαβής για
την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τουλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
4. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής, ο προμηθευτήςυποχρεούται να υποβάλει
στην υπηρεσία αποδεικτικό θεωρημένο από τον υπεύθυνοτης αποθήκης, στο οποίο να αναφέρονται η
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, ηποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκομίστηκε.
5. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσηςπαράδοσης μπορεί με απόφαση του ΔιοικητικούΣυμβουλίου του ΙΓΜΕ
να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση πουσυντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις
περιπτώσεις μεταθέσεως του συμβατικού χρόνου φόρτωσηςπαράδοσης δενεπιβάλλονται κυρώσεις.
Αρθρο 27
Παραλαβή υλικών αξίας κλιμακίων Α και Β
1. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών ή των εργασιών πουεκτελέσθηκαν, αξίας κλιμακίων Α & Β
ενεργείται από τριμελή επιτροπή η οποίασυγκροτείται με απόφαση του Γενικού Δ/ντή από υπαλλήλους του
ΙΓΜΕεξαιρουμένων εκείνων που συμμετείχαν στην επιτροπή του σχετικού διαγωνισμού.Από την ως άνω
επιτροπή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. Η παραλαβή ενεργείται στο Κεντρικό κατάστημα του Ι.Γ.Μ.Ε. ή
στις αποθήκεςτου, ή όπου αλλού η σύμβαση ορίζει σχετικά σύμφωνα με τους όρους της.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών, καλείται να παραστεί, εφόσον τοεπιθυμεί, ο προμηθευτής
και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Οποιοτικός έλεγxoς εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη
σύμβαση ενεργείται: α. Με μακροσκοπική εξέταση. β. Με χημική ή μηχανική εξέταση. γ. Με πρακτική
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δοκιμασία δ. Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με τοπρος
προμήθεια υλικό ή και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά τηνκρίση της επιτροπής
παραλαβής.
3. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέτασησυντάσσεται από την επιτροπή
παραλαβής οριστικό πρωτόκολλο, παραλαβής ήαπόρριψης, μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού
ελέγχου. Οταν η σύμβαση προβλέπει εκτός από τη μακροσκοπική εξέταση και άλλουςελέγχους όπως
χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία κ.α.συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής,
κατ` αρχάς πρωτόκολλο μακροσκοπικούελέγχου και δειγματοληψίας. Το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή
απόρριψηςσυντάσσεται μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών. Εάν λόγω της φύσης του υλικού όλοι
οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοιγίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν
εργαστηριακοί καιλοιποί έλεγχοι, το οριστικό πρωτόκολλο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς
ναπροηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας. Ηπαραλαβή των υλικών
και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβήςπραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη
σύμβαση χρόνο.
4. Σε περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στοσχετικό πρωτόκολλο τις
παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους τηςσύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και
γνωματεύει για το αν το υλικόμπορεί να χρησιμοποιηθεί Εφόσον κριθεί από την επιτροπή ότι οι
παρεκκλίσειςτου υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και ότι μπορεί ναχρησιμοποιηθεί, τότε με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ναεγκριθείη παραλαβή του, με ή χωρίς έκπτωση επί της
συμβατικής τιμής. Yστερα από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η επιτροπή
παραλαβήςυποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικόπρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
5. Εάν ένα υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεωνπου διαπιστώθηκαν κατά
τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στηλήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων
για περαιτέρω ελέγχους. Τέτοια δείγματα λαμβάνονται και αποστέλλονται προς έλεγχο, μόνο
στηνπερίπτωση που με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μακροσκοπικήπαραλαβή υλικού
που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, λόγωπαρεκκλίσεωνπου διαπιστώθηκαν κατά τον
μακροσκοπικό έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή
απόρριψηςσυντάσσεταιμετά τα αποτελέσματα του ελέγχου των δειγμάτων.
6. Η παραλαβή υλικού για το οποίο η επιτροπή παραλαβής, εξέδωσε οριστικόπρωτόκολλο στο οποίο
αναφέρει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης,γίνεται με ή χωρίς έκπτωση με απόφαση του Δ.Σ.
ύστερα από γνωμοδότηση τηςεπιτροπής παραλαβής ότι οι παρεκκλίσεις αυτές δεν επηρεάζουν
τηνκαταλληλότητα του είδους και μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί
7. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή παραλαβής κοινοποιούνταιυποχρεωτικά και στους
προμηθευτές.
8. Οταν πρόκειται για προμήθειες το αντικείμενο των οποίων είναι οι κάθεφύσεως κατασκευές, ο Γεν.
Δ/ντής του ΙΓΜΕ μπορεί να ορίσει όπως η επιτροπήπαραλαβής ή μέλος της οριζόμενο από τον Πρόεδρο ή
ειδικός υπάλληλος τουΙΓΜΕ,παρακολουθεί την εν γένει εκτέλεση της εργασίας από τον προμηθευτή ή
τονεργολάβο και ελέγχει τον τρόπο κατασκευής, την ποιότητα των υλικών πουχρησιμοποιούνται και την εν
γένει εφαρμογή των όρων της σύμβασης.
9. Σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής παραπέμπονται για επανεξέτασηπεριπτώσεις υλικών που
απορρίπτονται ή κρίθηκαν παραληπτέα με αποκλίσεις πουδιαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο ή
από άλλους ελέγχους πουδιενήργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα
ανωτέρωδίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από τηΔιοίκηση του ΙΓΜΕ. Η
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει, κατάπερίπτωση, στους ελέγχους που διενεργεί και η
πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβήςκαι συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. Σε
περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει εκτός από τον μακροσκοπικό έλεγχο καιάλλους ελέγχους, η
επιτροπή, εάν το υλικό κρίνεται απ` αυτήν παραληπτέο μεβάση τον μακροσκοπικό έλεγχο, λαμβάνει και
αποστέλλει τα προβλεπόμεναδείγματα και αντιδείγματα. Στην περίπτωση που το υλικό κρίνεται από την
επιτροπή παραλαβής απορριπτέομε βάση τον μακροσκοπικό έλεγχο, δεν προβαίνει σε δειγματοληψία και
στουςτυχόν περαιτέρω προβλεπόμενους ελέγχους. Εφόσον κριθεί από το αρμόδιοσυλλογικό όργανο ότι οι
παρεκκλίσεις αυτές του υλικού δεν επηρεάζουν τηνκαταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποηθεί, με
απόφαση του ΔιοικητικούΣυμβουλίου του ΙΓΜΕ, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού
πουαπορρίφθηκεαπό την επιτροπή παραλαβής με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Yστερα από
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την απόφαση αυτή, η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής υποχρεούταινα προβεί στην παραλαβή του
υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλοοριστικής παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση. Το αίτημα γιαεπανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από
τονπρομηθευτή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τηνημερομηνία κοινοποίησης της
σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιαςεπιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή,
εφόσον τα είδη απορριφθούνοριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για
επανεξέτασηγίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτάκαταλογίζονται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΙΓΜΕ και εκπίπτονταιαπότο λαβείν του προμηθευτή ή εισπράττονται
από την εγγύηση καλής εκτέλεσης τηςσύμβασης.
10. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπής παραλαβής,πρωτοβάθμιεςή δευτεροβάθμιες
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.
11. Με απόφαση της Διοίκησης του ΙΓΜΕ, μπορεί να παραπέμπεταιδειγματοληπτικά για επανεξέταση υλικό
σε επιτροπή παραλαβής που συγκροτείταιπρος τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε
οριστικά από τηνπρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το ΙΓΜΕ και για τον
προμηθευτή τααναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 9..
Αρθρο 28
Χρόνος παραλαβής υλικών
1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβήςπραγματοποιείται μέσα
στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.
2. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή καιάλλους ελέγχους που
διενεργούνται από την ίδια την επιτροπή ή και ελέγχουςπου διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως
εργαστήρια, δοκιμαστήρια) πουανήκουνστο ΙΓΜΕ, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την
ημερομηνίαπραγματικής προσκόμισης του υλικού. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει, εκτός από
μακροσκοπική εξέταση καιάλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στο
ΙΓΜΕ,οσυμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικήςπροσκόμισης του υλικού,
χωρίς να υπολογίζεται σ΄αυτήν το χρονικό διάστημααπότην αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την
κοινοποίηση τωναποτελεσμάτων του ελέγχου στην επιτροπή. Εφόσον ο προμηθευτής δεν τηρήσει την
υποχρέωση της παραγράφου 3 του άρθρου26 του παρόντος, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από
την ημερομηνίαπουη επιτροπή παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής.
3. Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δενπραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τησύμβασηχρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξητων δικαιωμάτων του ΙΓΜΕ και εκδίδεται προς τούτο σχετική
απόφαση του Δ.Σ.του ΙΓΜΕ, με βάση μόνο το θεωρημένο από την Υπηρεσία του ΙΓΜΕ πουπαραλαμβάνει τα
υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με τηναπόφαση αυτή η αποθήκη του ΙΓΜΕ εκδίδει
δελτίο εισαγωγής του υλικού καιεγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η
πληρωμή τουπρομηθευτή.
4. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμήτου προμηθευτή,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοιαπότην επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του Γενικού Διευθυντή του ΙΓΜΕ,στηνοποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη
της επιτροπής που δενπραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο και
όταν: α) Το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να τοαντικαταστήσει σύμφωνα με τα
ισχύοντα, άλλως υπόκειται στις προβλεπόμενεςσχετικές κυρώσεις. β) Το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από
τους όρους της σύμβασης, κρίνεταιόμως παραληπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε
αποκατάσταση τούτων,εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επίτης
συμβατικής τιμής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή με έκπτωση. Και για τιςδύοπαραπάνω ρυθμίσεις
εκδίδεται απόφαση του Δ.Σ. του ΙΓΜΕ, ύστερα απόγνωμοδότηση της αρμόδια Υπηρεσίας. Η παραπάνω
επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβήςπου προβλέπονται από τη σύμβαση και
συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική επιτροπή
παραλαβής, δενλαμβάνεται Υπόψη.
Αρθρο 29
Ναύλωση -Ασφάλιση
1. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται με τον όρο παράδοσης FOBήFOT ,η εκλογή του
μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του ΙΓΜΕ.Οπρομηθευτής με τ6 την υπογραφή της
σύμβασης υποχρεούται να ζητήσει από τοΙΓΜΕ έγγραφες οδηγίες σχετικά με την μεταφορά του υλικού. Στις
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άλλεςπεριπτώσεις η εκλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη τουπρομηθευτή με
τους εξής περιορισμούς: α. Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση σε ενδιάμεσους σταθμούς ή λιμάνια,
χωρίςειδική έγκριση του ΙΓΜΕ β. Εφόσον το μεταφορικό μέσο είναι πλοίο, τούτο υπόκειται στους όρους
καισυμφωνίες των "CLASSΙFΙCA ΤΙΟΝ CLAUSES"; Επίσης η φόρτωση γίνεται μέσα στα κύτη και όχι στο
κατάστρωμα του πλοίουεκτός των περιπτώσεων εκείνων που δίδεται ειδική άδεια από το ΙΓΜΕ. Τυχόν
επασφάλιστρα λόγω ηλικίας του πλοίου, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία,βαρύνουν τον προμηθευτή, όταν η
προμήθεια γίνεται με τον όρο παράδοση C + F.
2. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται με όρο σύμφωνα με τονοποίο η ασφάλιση γίνεται
με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή αυτήανατίθεταισε ασφαλιστική εταιρία και καλύπτει κινδύνους
επιλογής του ΙΓΜΕ, ανάλογα μετη φύση του εμπορεύματος, τα περιστατικά του ταξιδιού, τη συσκευασία
καιλοιπούς συναφείς παράγοντες οι οποίοι θα ορίζονται στη σχετική σύμβαση. Εκτός από τους παραπάνω
κινδύνους καλύπτονται και κίνδυνοι όπως π.χ.πολέμου, απεργιών, στάσεων πολιτικών ταραχών, όπως
αυτοί ορίζονται στιςρήτρες του Ινστιτούτου των ασφαλιστών του Λονδίνου που ισχύουν κάθε φορά.
3. Σε όλες τις περιπτώσεις ασφαλίσεων η έναρξη και η λήξη των ασφαλιζομένωνκινδύνων μεταφοράς θα
γίνεται σύμφωνα με τη ρήτρα από αποθήκη σε αποθήκη(WARE HOUSE ΤΟ WAREHOUSE)
περιλαμβανομένης και της παραμονής τωνεμπορευμάτωνστους τελωνειακούς χώρους ή άλλες αποθήκες
ΙΝ ΤRAΝSΙΤ, του τόπου προορισμούτων υλικών, για σαράντα πέντε (45) ημέρες μετά την άφιξή τους.
4. Η ασφάλιση καλύπτει την αξία C + F τoυ εμπορεύματος πλέον 5%.
Αρθρο 30
Ανακοίνωση φόρτωσης
1. Ο προμηθευτής αμέσως μετά τη φόρτωση των υλικών υποχρεούται ναγνωστοποιήσει στο ΙΓΜΕ με
τηλεγράφημα ή τηλετύπημα ή τηλεομοιοτυπία ταστοιχεία φόρτωσης στα οποία θα πρέπει, να
περιλαμβάνονται τουλάχιστον: α. Ο αριθμός της σύμβασης και της σχετικής πίστωσης της Τράπεζας
τηςΕλλάδοςαν υπάρχει. β. Ο αριθμός των κιβωτίων, τα επαυτών σημεία και αριθμοί, καθώς και
ηφορτωθείσα ποσότητα και το βάρος (μικτό και καθαρό). γ. Η ημερομηνία φόρτωσης. δ. Η πιθανή
ημερομηνία άφιξης του μεταφορικού μέσου στον τόπο προορισμού. ε. Σε περίπτωση που η μεταφορά
γίνεται με πλοίο, το όνομα του πλοίου, ηεθνικότητά του, η σημαία του καθώς και η επωνυμία της
ναυτιλιακής εταιρείας. στ. Σε περίπτωση οδικής μεταφοράς θα αναφέρονται ο αριθμός κυκλοφορίας
τουαυτοκινήτου, η εθνικότητα και η επωνυμία της μεταφορικής εταιρείας. ζ. Σε περίπτωση σιδηροδρομικής
μεταφοράς θα αναφέρονται ο αριθμός τουβαγονίου και η επωνυμία της μεταφορικής εταιρείας.
3. Εάν ο προμηθευτής παραλείψει ή καθυστερήσει να αποστείλει το παραπάνωτηλεγράφημα ή
τηλετύπημα ή τηλεομοιοτυπία, βαρύνεται με τυχόν έξοδαυπερημεριών και παραμονής σε τελωνειακούς
χώρους ή χώρους ΙΝΤRAΝSΙΤ τωνσυμβατικών υλικών, από την επομένη της άφιξης του μεταφορικού μέσου
μέχριτηνπαραλαβή τους.
Αρθρο 30α
Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό
1. Oταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό, πριν από την φόρτωση τούτων ήκατά το στάδιο κατασκευής
τους, ο αγοραστής μπορεί να αναθέσει, σύμφωνα μετις κείμενες διατάξεις περί κρατικών προμηθειών, τον
ποιοτικό και ποσοτικόέλεγχο σε διεθνές γραφείου ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή η οριστική παραλαβήτου
υλικού γίνεται στην Ελλάδα από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωναμετα οριζόμενα από τη
σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις.
2. Eναντι του διεθνούς γραφείου ελέγχου ο προμηθευτής έχει τις εξήςυποχρεώσεις. α) Να διαθέτει τα
απαιτούμενα τεχνικά μέσα και εργατοτεχνικό προσωπικό γιαμετακίνηση, μετατόπιση, στοιβασία κ.τ.λ του
προς έλεγχο υλικού. β) Να διαθέτει για την εξακρίβωση της ποιότητας του προς έλεγχο υλικού όσατεχνικά
μέσα έχει στην διάθεσή του. γ) Να έχει συγκεντρωμένα τα υλικά στην ίδια πόλη ή τοποθεσία,
αλλιώςβαρύνεται με τα πρόσθετα έξοδα του ελέγχου. δ) Να ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του διεθνούς
γραφείου ελέγχου, σχετικάμετην πορεία εκτέλεσης της παραγγελίας. ε) Σε περίπτωση απόρριψης των
υλικών από το διεθνές γραφείο ελέγχου, οπρομηθευτής βαρύνεται με τα έξοδα που θα προκύψουν από
τον απαιτούμενοδεύτερο έλεγχο ή ελέγχους.
3. Εάν δεν προσέλθει έγκαιρα το διεθνές γραφείο ελέγχου για τον έλεγχο τουυλικού, ο προμηθευτής
υποχρεούται να απευθυνθεί στην αρμόδια Υπηρεσία πουεκτελεί την προμήθεια, για να προβεί στις
απαραίτητες ενέργειες.
4. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων του υλικού, όπου τούτοαπαιτείται,κατά τον έλεγχο στο
εξωτερικό, βαρύνει τον προμηθευτή.
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5. Το διεθνές γραφείο ελέγχου υποχρεούται σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατάτον έλεγχο ότι το υλικό
δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύμβασης, ναμην εκδώσει το πιστοποιητικό ελέγχου, αλλά να
ενημερώσει αμέσως τον αγοραστήπροκειμένου να λάβει οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειές του.
6. Ο αγοραστής αντί να αναθέσει τον έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου,μπορεί να αποστείλει επιτροπή
από εξειδικευμένους υπαλλήλους του δημόσιουτομέα, για τη διενέργεια του ελέγχου στο εξωτερικό. Στην
περίπτωση αυτή ηεπιτροπή συντάσσει και υποβάλλει στον αγοραστή πρακτικό του
διενεργηθέντοςελέγχου. Οι υποχρεώσεις του προμηθευτή έναντι της επιτροπής είναι οι ίδιεςμεεκείνες
προς το διεθνές γραφείο ελέγχου.
Αρθρο 31
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση-παράδοση
1. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθείπαραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξητου συμβατικού χρόνου,
όπως διαμορφώνεται με τυχόν μετάθεσή του και μέχριλήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε
σύμφωνα με το άρθρο 26 τουπαρόντος, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά
περίπτωση,κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε
χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνειτο 1/4 του μέγιστου προβλεπόμενου, από το άρθρο 26 του παρόντος
χρόνουπαράτασης, ποσοστό 0,5 επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκεεκπρόθεσμα. β.
για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το 1/4 μέχρι το1/2του μέγιστου
προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του παρόντος χρόνου παράτασης,ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας
της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης, των
περιπτώσεων α και βπροκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. γ. Για καθυστέρηση που
υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, ποσοστό 5% επί τηςσυμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα.
2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί τηςσυμβατικής αξίας των
εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον ΦΠΑ, Σεπερίπτωση που τα υλικά που παραδόθηκαν
εκπρόθεσμα επηρεάζουν τηχρησιμοποίησητων υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο
υπολογίζεται επί τηςσυμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή έκπτωτoυ παρέχεται σ` αυτόν ηδυνατότητα να
παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίαςδιενέργειας του σε βάρος του διαγωνισμού,
επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο γιαεκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10 % της συμβατικής τιμής, και
τούτοανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικόδιάστημα. Στην
περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος
προμηθευτής παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισμός ή τααποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου τουΙΓΜΕ ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών,
4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσηςπαράδοσης ή αντικατάστασης
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΓΜΕύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου του
ΙΓΜΕ δεν λαμβάνεται υπόψη οχρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των
διαδικασιώντου ΙΓΜΕ, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεταιαντίστοιχα ο χρόνος
φόρτοσηςπαράδοσης.
5. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενοκατά τα ανωτέρω
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσούτης προκαταβολής, που υποολογίζεται από
την επόμενη τη λήξης του συμβατικούήτου νέου, μετά την μετάθεση, χρόνου παράδοσης μέχρι την
προσκόμιση τουσυμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο ποσοστού του
τόκουυπερημερίας.
6. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται μεπαρακράτηση από το λαβείν
του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ήέλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης καιπροκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το
απαιτούμενοποσό.
7. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονταιαναλογικά σε όλα τα μέλη της
ένωσης.
Αρθρο 32
Απόρριψη συμβατικών υλικών, Αντικατάσταση
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικήςποσότητας των υλικών, με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΓΜΕ, ύστερααπό γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί
να εγκρίνεται αντικατάστασή τηςμε άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε
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τακτήπροθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί ναείναι μεγαλύτερη
του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού,όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι
μεγαλύτερος των 30 ημερών σε περίπτωσηπουη αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του, ο δε
προμηθευτής θεωρείται ωςεκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν
οπρομηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμίαπου του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεταιέκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Με την απόφαση αυτήκαθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή της για
τηνπαραλαβή των απορριφθέντων υλικών. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την παρέλευσητων 5 πρώτων
ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί τηςαντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση
τμηματικών παραδόσεων, τααπορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση παράδοσης
τωνυλικώνκαι των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. Επίσης δεν επιστρέφονται πριν τηνπαραλαβή των
υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμαπαράδοσης ή τη λήξη της προθεσμίας
για την παράδοση τούτων. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά
την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν τα υλικά,πέραν του προστίμου, τα υλικά
εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίσητουφορέα σύμφωνα με τα ισχύοντα..
2. Η επιστροφή των υλικών, που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμισηίσηςποσότητας με την
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στηνπερίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να
παραλάβει την ποσότητα πουαπορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από
τηνημερομηνίατης οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί ναπαραταθεί
ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτηταπέντε(5) ημέρες τουλάχιστον πριν από
την εκπνοή της, με απόφαση του Δ.Σ. ΙΓΜΕ μετην οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της
συμβατικής αξίαςτης συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που
τυχόν χορηγηθεί και οπρομηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί
ναπροβείστην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τα ισχύοντα.
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΓΜΕ ύστερα από γνωμοδότησητουαρμόδιου οργάνου,
μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικώνπου απορρίφθηκαν πριν από την
αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση οπρομηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει
την τυχόνκαταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.
Αρθρο 33
Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε,ναυπογράψει τη σχετική
σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τηνκατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και
από κάθε δικαίωμα πουαπορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΓΜΕ
ύστερααπόεισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος απότη σύμβαση και από
κάθε δικαίωμα του που απορρέει απ` αυτήν, εφόσον δενφόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα
συμβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ήσυντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο
παράτασης που τουδόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του παρόντος.
3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τησύμβαση, όταν: α. Η
σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε, παραδόθηκε ήαντικαταστάθηκε με ευθύνη του
ΙΓΜΕ. β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να τουπαρασχεθεί η
δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη τηςημερομηνίας διενέργειας του νέου
διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του. Μετάτην ημερομηνία αυτή ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση
απορριφθέντος υλικούγίνεται δεκτή.
5. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ανάθεση ήσύμβαση, με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΓΜΕ, ύστερα από εισήγησητης αρμόδιας Υπηρεσίας, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ενδιάφερόμενο γιαπαροχή εξηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ισχύοντος
Συντάγματος,επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α. Kατάπτωση ολική ή μερική
της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης τηςσύμβασης, κατά περίπτωση. β. Προμήθεια του υλικού σε
βάρος του εκπτώτου προμηθευτή, είτε από τουςυπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στο
διαγωνισμό ή είχαν κληθείγια διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με
διαπραγμάτευση,αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του παρόντος. Κάθε άμεση
ήέμμεσηπροκαλούμενη ζημία του ΙΓΜΕ ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψεικαταλογίζεταισε βάρος του
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εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη καιστηνπερίπτωση που δεν πραγματοποιείται
νέα προμήθεια του υλικού, κατά ταπαραπάνωοριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του
καταλογιζόμενου ποσούγίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμόδιου και με βάση τιςαρχές
της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή
από το σύνολο ή μέροςτων προμηθειών του ΙΓΜΕ ή ακόμα και από το σύνολο των φορέων που
υπάγονταιστο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/95. Ο αποκλεισμός του προμηθευτή σε κάθε περίπτωση
πραγματοποιείται μόνο μεαπόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του
ΙΓΜΕ. δ. Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικώνγια τα οποία
κηρύχθηκε εκπτwτος όταν, του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει ταυλικά μέχρι την προηγούμενη της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού,ανεξάρτητα εάν τελικό έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος
αυτού. Στηνπερίπτωσηαυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ, 2 του όρθρο 31 τουπαρόντος.
ε. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο απότη σύμβαση προμηθευτή,
είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε μεκατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με
κατάπτωση της εγγύησηςπροκαταβολής.Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της
προκαταβολήςαπότον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ωςεκπτώτου
με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο απόδικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή
και μέχρι της επιστροφής της, με τοισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.
6. Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προμηθευτή γίνεταιμε τροποποίηση όρων ή
τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης της ανάθεσης ήτης σύμβασης από τις οποίες κηρύχθηκε
έκπτωτος κατά περίπτωση, κατά τονυπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η
διαφορά πουτυχόνπροκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, ηοποία
συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.
Αρθρο 34
Τρόπος πληρωμής και απαιτούμενα δικαιολογητικά για
πληρωμή προμηθευτή στο εσωτερικό και εξωτερικό.
1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή εσωτερικού ή εξωτερικούμπορεί να γίνει με έναν
από τους παρακάτω τρόπους: α) Με την εξόφληση του 100 % της συμβατικής αξίας μετά την
οριστικήπαραλαβήτων υλικών. β) Με τη χορήγηση προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50ο/ο της συμβατικής
αξίας,χωρίς ΦΠΑ, έναντι ισόποσης εγγύησης και το υπόλοιπο είτε μετά την οριστικήπαραλαβή των υλικών,
είτε με πληρωμή ποσοστού 20ο/ο της συμβατικής αξίας,χωρίς ΦΠΑ, με το μακροσκοπικό πρωτόκολλο
παραλαβής και εξόφλησης τηςυπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική
παραλαβήτωνυλικών. γ) Με προθεσμιακό διακανονισμό για το 100% της συμβατικής αξίας ή για
μέροςαυτής. δ) Με κάθε άλλο τρόπο που καθορίζεται απαραίτητα στη διακήρυξη.
2. Στη διακήρυξη απαραίτητα καθορίζεται ο επιθυμητός τρόπος πληρωμής και οισχετικές λεπτομέρειες.
3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσειςεφόσον προβλέπονται
από τη σύμβαση.
4. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή του προμηθευτήεσωτερικού είναι τα εξής: α)
Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωσηαυτοδίκαιης παραλαβής,
θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στηναποθήκη σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος. β)
Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του ΙΓΜΕ. γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή που να αναφέρει
την ένδειξη ότι "εξοφλήθηκε ήεξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την
ένδειξη"εξοφλήθηκε". δ) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που προβλέπεται από τη σύμβαση ή τοΝόμο.
5. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή εξωτερικού γίνεται μέσωτης Τράπεζας της Ελλάδος
είτε με άνοιγμα ενέγγυας ανέκκλητης πίστωσης, είτεμε έμβασμα. Στην περίπτωση που η πληρωμή γίνεται
με άνοιγμα πίστωσης δενχορηγείται προκαταβολή. Oταν η πληρωμή γίνεται με έμβασμα
χορηγείταιπροκαταβολή. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για πληρωμή προμηθευτή είναι τα εξής: α. Σε
περίπτωση προμήθειας με παράδοση FOB ή FOT. (1) Πλήρης σειρά φορτωτικών πραγματικής φόρτωσης
στο όνομα του ΙΓΜΕ που νααναφέρουν ότι ο ναύλος πληρώνεται στον τόπο προορισμού.. (2) Πιστοποιητικό
καταγωγής και κατασκευής των υλικών εις τριπλούν. (3) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις εξαπλούν, που θα
φέρει την ένδειξη ότιέχειεξοφληθεί (4) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή στην περίπτωση που το
τιμολόγιο δενφέρει ένδειξη ότι εξοφλήθηκε. (5) Ζυγολόγιο ή μετρολόγιο εις εξαπλούν. (6)
Πιστοποιητικόπόιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν τυχόν ανατεθείτέτοιοςέλεγχος σε διεθνές γραφείο
ελέγχου, ή πρακτικό εάν τυχόν ανατεθεί ο έλεγχοςαυτός σε επιτροπή. (7) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής
και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα καιαποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του ΙΓΜΕ

1346
εφόσον από τη σύμβασηπροβλέπεται η πληρωμή να γίνεται μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτικήπαραλαβή του υλικού στην Ελλάδα. (8) Αντίγραφο τηλεγραφήματος ή τηλετύπου ή
τηλεομοιοτυπίας του προμηθευτήμετο οποίο να γνωρίζει στο ΙΓΜΕ τα στοιχεία της φόρτωσης. β) Στην
περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης C + F. Oλα τα παραπάνω δικαιολογητικά με την διαφορά ότι
η φορτωτική θα αναφέρειότι ο ναύλος έχει πληρωθεί γ) Στην περίmωση προμήθειας με τον όρο CIF. (1)
Oλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για την περίπτωση C + F. (2) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή πιστοποιητικό
ασφάλισης ασφαλιστικής εταιρείαςπου να καλύπτει τους κινδύνους που προβλέπονται στο άρθρο 29 του
παρόντος. (3) Απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων. (δ) Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο
παράδοσης "ελεύθερον". (1) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα. (2)
Τιμολόγιο του προμηθευτή που να φέρει την ένδειξη ότι εξοφλήθηκε". (3) Εξοφλητική απόδειξη του
προμηθευτή εάν το τιμολόγιο δεν φέρει τηνένδειξη ότι "εξοφλήθηκε". (4) Πιστοποιητικό ποιοτικού και
ποσοτικού έλέγχου εάν τυχόν αρτεθεί τέτοιοςέλεγχος σε διεθνές γραφείο ελέγχου ή πρακτικό, εάν τυχόν
ανατεθεί ο έλεγχοςαυτός σε επιτροπή. (5) Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών το ΙΓΜΕ μπορεί να ζητήσει
οποιοδήποτεάλλο που προβλέπεται από τη σύμβαση ή το Νόμο.
Αρθρο 35
Δείγματα -Δειγματοληψία-Εργαστηριακές Εξετάσεις
1. Τα δείγματα που χρησιμοποιούνται κατά τη διενέργεια των προμηθειώνυπάγονται στις παρακάτω
κατηγορίες: α. Δείγματα ΙΓΜΕ. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα βάσει των οποίων
θαπραγματοποιηθεί η προμήθεια. β. Δείγματα προμηθευτών. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα
που καταθέτουν οι προμηθευτέςόταναπαιτείται κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού. γ. Δείγματα από τα
προς παραλαβή συμβατικά υλικά. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα που λαμβάνονται από τις
επιτροπέςπαραλαβής προς δειγματισμό των υλικών που παραδίδουν οι προμηθευτές σεεκτέλεση
συμβάσεων. Η αξία των δειγμάτων των κατηγοριών β και γ βαρύνει τους προμηθευτές καιδενκαταβάλλεται
από το ΙΓΜΕ.
2. Κάθε δείγμα ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού, πρέπει ναείναισε ποσότητα ή μέγεθος
απόλυτα επαρκές για την σχετική μηχανική, χημική ήμακροσκοπική εξέταση ή πρακτική δοκιμασία. Η
ποσότητα ή το μέγεθος των δειγμάτων μπορεί να ορίζονται: α. Από το ΙΓΜΕπου διενεργεί την προμήθεια,
προκειμένου για δείγματα ΙΓΜΕ(κατηγορία α). β. Με τη διακήρυξη ή πρόσκληση, προκειμένου για δείγματα
προμηθευτών(κατηγορίας β). γ. Από τη σύμβαση,. προκειμένου για δείγματα των προς παραλαβή
συμβατικώνυλικών (κατηγορίας γ). Εφόσον στη σχετική σύμβαση δεν αναφέρεται η ποσότητα και το
μέγεθος τωνδειγμάτων, ισχύουν οι διατάξεις για τις δειγματοληψίες του Γενικού Χημείουτου Κράτους
(Γ.Χ.Κ.).
3. Τα δείγματα όλων των κατηγοριών κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία τουΙΓΜΕ εις διπλούν (δείγμα
αντίδειγμα) με εξαίρεση: α) Τα δείγματα τα οποία λόγω της φύσης τους ή της αξίας τους, δεν
μπορούννασταλούν ή να υποβληθούν εις διπλούν. β) Τ α δείγματα που λαμβάνουν οι επιτροπές
παραλαβής κατά τη διαδικασίαελέγχου των προς παραλαβή συμβατικών υλικών, τα οποία λαμβάνονται
μεν ειςδιπλούν, πλην όμως, το ένα απ΄ αυτά αποστέλλεται απευθείας από την επιτροπήγια εργαστηριακή ή
μηχανική εξέταση ή χρησιμοποιείται για πρακτικήδοκιμασία.
4. Εφόσον από την διακήρυξη ή την πρόσκληση δεν προβλέπεται κατάθεσηδειγμάτων, τυχόν
προσκομιζόμενα από τους προμηθευτές δείγματα δεν γίνονταιδεκτά.
5. Δείγματα που δεν είναι κατά τρόπο εμφανή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα απότην διακήρυξη ή την
πρόσκληση δεν γίνονται δεκτά.
6. Εφόσον τα δείγματα ανήκουν σε ευπαθή ή επικίνδυνα υλικά, ο προμηθευτήςυποχρεούται να αναφέρει
τούτο εγγράφως επί του δείγματος στην ελληνικήγλώσσα, καθορίζοντας συγχρόνως τον τρόπο φύλαξης και
συντήρησής τους. Για δείγματα του ΙΓΜΕ καθώς και δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικάυλικά που
ανήκουν στην κατηγορία αυτή, την παραπάνω υποχρέωση έχει το ΙΓΜΕκαι ο Πρόεδρος της Επιτροπής
αντίστοιχα.
7. Εφόσον η προμήθεια του υλικού γίνεται με βάση δείγματα του ΙΓΜΕ οιενδιαφερόμενοι μπορούν να
λαμβάνουν γνώση του δείγματος αυτού κατά τοδιάστημα της προθεσμίας που ορίζεται από την διακήρυξη
ή την πρόσκληση είτεμε απλή μακροσκοπική εξέταση αυτού από τους ενδιαφερόμενους, είτε με
λήψηαντιγράφου ή απεικόνισης αυτού, με δική τους μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη.
8. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή, τίθενταιυπόψη της και τα σχετικά
δείγματα. Εφόσον για τη διενέργεια του ελέγχου από την αρμόδια επιτροπή είναιαπαραίτητη η
αποσφράγιση του δείγματος αυτή γίνεται ενώπιον υπαλλήλου τηςΥπηρεσίας τήρησης των δειγμάτων, μετά
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δε τον έλεγχο, γίνεται επανασφράγισητου δείγματος. Επίσης ενώπιον του υπαλλήλου της Υπηρεσίας
δειγμάτων γίνεται,όταν απαιτείται, λήψη μέρους του δείγματος.
9. Η επισημοποίηση των δειγμάτων και αντιδειγμάτων γίνεται από την επιτροπήγια την τεχνική αξιολόγηση
των προσφορών ως εξής: Των δειγμάτων που παραδίδουν οι Υπηρεσιακές Μονάδες του ΙΓΜΕ για τις
οποίεςπροορίζονται τα υλικά, κατά το στάδιο έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών. Σε περίπτωση που
κατά τη διαδικασία έγκρισης τροποποιηθούν οι τεχνικέςπροδιαγραφές, το επισημοποιημένο δείγμα της
Υπηρεσιακής Μονάδας του ΙΓΜΕ δενθα ισχύει κατά το μέρος στο οποίο τυχόν αναφέρονται οι
τροποποιήσεις. Των δειγμάτων που καταθέτουν οι προμηθευτές κατά τη διενέργεια τωνδιαγωνισμών, μετά
την κατακύρωση της προμήθειας. Τα επισημοποιηθέντα δείγματα παραλαμβάνονται από την επιτροπή
παραλαβής γιανα χρησιμοποιηθούν κατά το στάδιο των ελέγχων και επιστρέφονται μετά τοπέραςτης
παραλαβής των υλικών, εφόσον λόγω της φύσης τους δεν καταστρέφονται κατάτη διαδικασία των
ελέγχων.
10. Στο συμβασιούχο προμηθευτή παραδίδεται, ύστερα από αίτημά του, τοεπίσημο δείγμα του ΙΓΜΕ ή
μέρος αυτού, ανάλογα με τη φύση του υλικού, για νατου χρησιμεύσει κατά την κατασκευή του και
υποχρεούται να το επιστρέψει τοαργότερο με την παράδοση του υλικού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στησύμβαση.
11. Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται ως εξής: α. Των Υπηρεσιακών Μονάδων του ΙΓΜΕ, μέσα σε τριάντα
(30) ημέρες από τηνεπιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής και αφού έχει συντελεσθεί ηοριστική
παραλαβή του συμβατικού υλικού, με μέριμνα και ευθύνη της επιτροπήςπαραλαβής. β. Των προμηθευτών
στους οποίους δεν κατακυρώθηκε ή δεν ανατέθηκε ηπρομήθεια, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την
ημερομηνία της ανακοίνωσηςκατακύρωσης ή ανάθεσης, με μέριμνα και ευθύνη τούτων. γ. Των
συμβασιούχων προμηθευτών που κατατέθηκαν με την προσφορά τους καιδενκαταστράφηκαν μερικώς ή
ολικώς κατά τη διαδικασία των ελέγχων, μέσα σετριάντα (30) ημέρες από την επιστροφή τους από την
επιτροπή παραλαβής καιεφόσον έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή, με μέριμνα και ευθύνη τούτων. δ.
Τα δείγματα που δεν χρησιμοποιήθηκαν για κατ` έφεση εξέταση,επιστρέφονται μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την οριστική παραλαβή τωνσυμβατικών υλικών, με μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή.
12. Τα δείγματα που δεν θα παραληφθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, εκποιούνταιαπό την αρμόδια
Υπηρεσία του ΙΓΜΕ παραλαβής και φύλαξής τους, εφόσον έχουνεμπορική αξία, υπέρ του ΙΓΜΕ, άλλως
καταστρέφονται από οριζόμενη προς τούτοεπιτροπή.
13. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων που λαμβάνονται από τιςεπιτροπέςπαραλαβής, βαρύνει τους
προμηθευτές και δεν καταβάλλεται.
14. Εφόσον από την σύμβαση προβλέπονται και εργαστηριακοί έλεγχοι, αυτοίδιενεργούνται από
εργαστήρια του ΙΓΜΕ, εάν διαθέτει, άλλως από το Γ.Χ.Κ. ήαπό οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο που ανήκει
στο δημόσιο τομέα, όπως αυτόοριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ήδη δε από το άρθρο
51τουΝ. 1892/90 και το άρθρο 4 παρ. 6 του Ν. 1943/91 ανάλογα με τη φύση του προςπρομήθεια υλικού και
την μορφή του ελέγχου.
15. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα τωνεργαστηριακών εξετάσεων, μπορεί
να ζητήσει εγγράφως κατ` έφεση εξέταση τωνοικείων αντιδειγμάτων. Η κατ` έφεση εξέταση γίνεται ύστερα
από έγγραφο του ΙΓΜΕ, από το Γ.Χ.Κ. ήσεπερίπτωση που λόγω της φύσεως του υλικού ή της μορφής του
ελέγχου το Γ.Χ.Κ.δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον έλεγχο, η κατ` έφεση εξέταση γίνεται απόοποιοδήποτε
άλλο εργαστήριο του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται απότις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ήδη
δε από το άρθρο 51 του Ν 1892/90 καιτοάρθρο 4 παρ. 6 του Ν. 1943/91 εκτός από το εργαστήριο που
διενήργησε τηναρχική εξέταση. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό
πουδιενήργησε τον αρχικό έλεγχο, η κατ` έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό, αλλά μεεξεταστή του Γ.Χ.Κ. ή
άλλου φορέα. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει τοπροβλεπόμενο για την περίπτωση παράβολο.
Το αίτημα του προμηθευτή για τηνκατ` έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμίαείκοσι(20) ημερών από την γνωστοποίηση σ` αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικήςεξέτασης.
Κατ` έφεση εξέταση μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα με απόφαση τουΔ.Σ. ΙΓΜΕ, ύστερα από
γνωμοδότηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΙΓΜΕ, μέσα σεείκοσι (20) ημέρες από τη λήψη του
πρωτοκόλλου της επιτροπής παραλαβής. Κατάτην κατ` έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος του Ι ΓΜ Ε,
υποχρεωτικά δεκαλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, και ο προμηθευτής. Εάν κατά τηδιενέργεια της
κατ` έφεση εξέτασης υπάρχει διαφωνία από τον εκπρόσωπο τουΙΓΜΕ ή τον προμηθευτή σε τεχνικό θέμα
(όπως εφαρμοζομένη μέθοδος εξέτασης,χρήση οργάνων), αυτή διατυπώνεται με σαφήνεια σε σχετικό
πρωτόκολλο, η δευπόθεση παραπέμπεται στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο για γνωμάτευση. Τοαποτέλεσμα
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της κατ` έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και γιατα δύο μέρη.
Αρθρο36
Συγκρότηση συλλογικών οργάνων.
Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και της διαδικασίαςδιαπραγμάτευσης, για τις προμήθειες
των κλιμακίων Β και Α, γίνεται απόεπιτροπές. Οι επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού
Διευθυντή ΙΓΜΕκαι είναι πενταμελείς. Με την απόφαση καθορίζονται, η αρμοδιότητα και το έργο της
επιτροπής ήομάδας εργασίας, η σύνθεση, η διάρκεια και ο τρόπος λειτουργίας της. Στις επιτροπές
συμμετέχει απαραίτητα ένας υπάλληλος της ενδιαφερόμενης γιατην προμήθεια Υπηρεσιακής Μονάδας
του ΙΓΜΕ και ένας υπάλληλος του ΤμήματοςΠρομηθειών. Οι επιτροπές αυτές γνωμοδοτούν πέραν των
θεμάτων αξιολόγησης προσφορών καιγια κάθε θέμα που προκύπτει από την εκτέλεση των συμβάσεων.
Αρθρο 37
Ανωτέρα βία
1. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη της συνδρομής της βαρύνει εξολοκλήρου τον προμηθευτή.
2. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι(20)ημέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία,να αναφέρει εγγράφως αυτά και να
προσκομίσει στο ΙΓΜΕ τα απαραίτητααποδεικτικά στοιχεία.
3. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρειτα περιστατικά και δεν
προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία,στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη
ανωτέρας βίας.
Αρθρο 38
Αποκλεισμός Προμηθευτή
Με απόφαση του Υπουργού Aνάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της ΕπιτροπήςΠολιτικής
Προγραμματισμού Προμηθειών η οποία υποχρεωτικά καλεί τονενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων
κατά το άρθρο 20 του ισχύοντοςΣυντάγματοςκαι μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Δ.Σ. ΙΓΜΕ μπορεί να
αποκλεισθείπρομηθευτής για ορισμένο ή αόριστο χρόνο από συγκεκριμένη προμήθεια ή
απότιςπρομήθειες του δημόσιου τομέα, λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς σε διαδικασίαπρομήθειας.
Αρθρο 39
Εμπιστευτική φύση στοιχείων.
Oλα τα στοιχεία τα σχετικά με προμήθειες, αναθέσεις έργων, μισθώσεις κ.λ.π.είναι εμπιστευτικής φύσεως
και απαγορεύεται η ανακοίνωση τους σε τρίτους,εφόσον έτσι καθορίζονται από τους ίδιους τους
προμηθευτές.
Αρθρο 40
Τήρηση στοιχείων.
1. Η Υπηρεσία προμηθειών τηρεί με χειρόγραφο ή μη χανογραφικό σύστημα ταεξήςβιβλία και στοιχεία: α.
Βιβλίο καταχωρήσεων παραγγελιών για τις προμήθειες κλιμακίου Γ και Δ. β. Βιβλίο περιληπτικών
καταχωρήσεων διακηρύξεων και βιβλίο περιληπτικώνκαταχωρήσεων συμβάσεων για τις προμήθειες
κλιμακίου Α και Β. γ. Βιβλίο υλικού και ατελειών προμηθειών εξωτερικού. δ. Βιβλίοπρωτόκολλο
καταχώρησης πρακτικών επιτροπών διενέργειας τωνδιαγωνισμών. ε. Τα πρακτικά των Επιτροπών
διενέργειας διαγωνισμών τα οποία έχουν δεόντωςυπογραφεί Τα υπό στοιχεία α και δ τηρούνται και από
τις ΠεριφερειακέςΜονάδεςτου ΙΓΜΕ για τις διενεργούμενες από αυτές προμήθειες.
2. Τα αρχείο των ανωτέρω στοιχείων εφόσον η Υπηρεσία Προμηθειών εφαρμόζειμηχανογραφική
παρακολούθηση, τηρούνται σε μαγνητικά μέσα.
3. Στην Υπηρεσία Προμηθειών τηρούνται επίσης όλοι οι φάκελλοι διαγωνισμών. Το αρχείο κάθε
προμήθειας καταστρέφεται μετά την παρέλευση δεκαετίας απότηνοριστική παραλαβή των υλικών.
Αρθρο 41
Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις
1. Οι διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών ΙΓΜΕ, που έχουν εγκριθεί με τηνυπ΄αριθμόν
13713/1536/6.3.77 απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενέργειας καιΤεχνολογίας και έχει
τροποποιηθεί με την ν 1 η/Φ524/ 1 0696/2.8.85 απόφασητου ιδίου Υπουργού, παύουν να ισχύουν από της
δημοσιεύσεως του παρόντος πληνεκείνων εις τις οποίες παραπέμπουν οι διατάξεις του Κανονισμού
ΕκτελέσεωςEργων, οι οποίες ισχύουν μόνο για τα υπό του Κανονισμού αυτού διεπόμεναέργα. Προμήθειες
που έχουν προκηρυχθεί με το προηγούμενο νομικό πλαίσιοεξακολουθούν να εκτελούνται μέχρι
ολοκληρώσεως με αυτό.
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2. Οποιοδήποτε θέμα που δεν ρυθμίζεται με τις διατάξεις του παρόντος, έχουνεφαρμογή οι Διατάξεις των
Π.Δ. 370/95 και 394/96, όπως κάθε φορά ισχύουν.
Αρθρο 42
Παρατίθενται παράρτημα με υποδείγματα Ανακοινώσεων και ΠροκηρύξεωνΔιαγωνισμών και Διαδικασιών
με Διαπραγμάτευση για συμβάσεις προμηθειών τουΙΓΜΕ, που προσαρτάται στον παρόντα κανονισμό και
αποτελεί αναπόσπαστο μέροςαυτού.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
1. Oνoμα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, τηλεγράφου, τέλεξ καιτηλεφωτοαντιγραφικού μηχανήματος της
αναθέτουσας αρχής.
2. α) Διαδικασία που επελέγη για τη σύναψη των συμβάσεων. β) Τύπος της σύμβασης για την οποία
γίνεται η πρόσκληση για την υποβολήπροσφορών.
3. α) Τόπος παράδοσης. β) Φύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων. Ταξινόμηση CΡA. γ)
Πληροφορίες για τη δυνατότητα των προμηθευτών να υποβάλλουν προσφορέςγιαμέρος των
απαιτουμένων προμηθειών.
4. Ταχθείσα, ενδεχομένως, προθεσμία παράδοσης.
5. α) Επωνυμία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία είναι δυνατόν ναζητηθούν οι συγγραφές
υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη της σύμβασης. β) Προθεσμία υποβολής της αίτησης αυτής. γ)
Ενδεχομένως, ύψος και τρόπος πληρωμής του ποσού που πρέπει να καταβληθείγια` την απόκτηση αυτών
των εγγράφων.
6. α) Προθεσμία υποβολής των προσφορών. β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν. γ) Γλώσσα ή
γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν οι προσφορές.
7. α) Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρευρεθούν στην αποσφράγιση τωνπροσφορών. β) Ημερομηνία,
ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών.
6. Ενδεχομένως, απαιτούμενες εγγυήσεις και λοιπές εξασφαλίσεις.
9. Βασικοί όροι για τη χρηματοδότηση και πληρωμή ή και παραπομπή στιςσχετικές, κανονιστικές διατάξεις.
10. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί ο όμιλοςτωνπρομηθευτών στον οποίο
κατακυρώνεται η σύμβαση.
11. Αναγκαίες πληροφορίες και διατυπώσεις προκειμένου να διαπιστωθεί ανσυντρέχει το ΜIΝIΜυΜ των
οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων που πρέπει ναπληροί ο προμηθευτής.
12. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων υποχρεούται να διατηρεί τηνπροσφορά του ανοικτή.
13. Κριτήρια για την κατακύρωση της σύμβασης. Τυχόν άλλα κριτήρια εκτός απότη χαμηλότερη τιμή,
αναφέρονται εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη συγγραφήυποχρεώσεων.
14. Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών.
15. Λοιπές πληροφορίες.
16. Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης διαδικασίας προκαταρκτικήςενημέρωσης ή επισήμανση της
τυχόν παράλειψης δημοσίευσής της στην ΕπίσημηΕφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 17.
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.
18. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεωντων Ευρωπαικών
Κοινοτήτων.
Β. ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
1. Oνoμα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, τηλεγράφου, τέλεξ καιτηλεφωτοαντιγραφικού μηχανήματος της
αναθέτουσας αρχής.
2. α) Διαδικασία που επελέγη για τη σύναψη της σύμβασης. . β) Ενδεχομένως, λόγοι προσφυγής στη
συνοπτική διδικασία. γ) Τύπος της σύμβασης για την οποία γίνεται η πρόσκληση για την
υπόβολήπροσφορών.
3. α) Τόπος παράδοσης. β) Φύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων. Ταξινόμηση CPA. γ)
Πληροφορίες για τη δυνατότητα των προμηθευτών να υποβάλλουν προσφορέςγιατμήματα των
απαιτουμένων προμηθειών.
4. Ταχθείσα προθεσμία παράδοσης.
5. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί ο όμιλος τωνπρομηθευτών στον οποίο
κατακυρώνεται η σύμβαση.
6. α) Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν. γ)
Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν.
7. Προθεσμία υποβολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών.
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8. Ενδεχομένως, τυχόν απαιτούμενες εγγυήσεις.
9. Πληροφορίες σχετικά με την ιδιαίτερη κατάσταση του προμηθευτή καθώς καιαναγκαίες πληροφορίες
και διατυπώσεις για να κριθεί αν πληροί το ΜΙΝΙΜυΜ τωναπαιτούμενων οικονομικών και τεχνικών
προϋποθέσεων.
10. Κριτήρια για την κατακύρωση της σύμβασης εφόσον δεν αναφέρονται στηνπρόσκληση για την υποβολή
προσφορών.
11. Αριθμός ή όρια του αριθμού των υποψηφίων που πρόκειται να προσκληθούνναυποβάλουν προσφορά.
12. Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προ σφορών.
13. Λοιπές πληροφορίες.
14. Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της διαδικασίας προκαταρκτικήςενημέρωσης ή επισήμανση
της τυχόν παράλειψης δημοσίευσής της στην ΕπίσημηΕφημερίδα των Ευρωπαικών Κοινοτήτων.
15. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.
16. Ημερομηνία παραλαβής και προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεωντων Ευρωπαικών
Κοινοτήτων.
Γ` ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑ ΤΕΥΣΗ
1. Oνoμα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, τηλεγράφου, τέλεξ καιτηλεφωτοαντιγραφικού μηχανήματος της
αναθέτουσας αρχής.
2. α) Διαδικασία που επελέγη για τη σύναψη της σύμβαση. β) Ενδεχομένως, λόγοι προσφυγής στη
συνοπτική διαδικασία. γ) Τύπος της σύμβασης για την οποία γίνεται η πρόσκληση για την
υποβολήπροσφορών.
3. α) Τόπος παράδοσης. β) Φύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων. Ταξινόμηση CΡA. γ)
Πληροφορίες για τη δυνατότητα των προμηθευτών να υποβάλλουν προσφορέςγιαμέρος των
απαιτούμενων προμηθειών.
4. Ταχθείσα προθεσμία παράδοσης.
5. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί ο όμιλος τωνπρομηθευτών στον οποίο
κατακυρώνεται η σύμβαση.
6. α) Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν. γ)
Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν.
7. Ενδεχομένως, τυχόν απαιτούμενες εγγυήσεις.
8. Πληροφορίες σχετικά με την ιδιαίτερη κατάσταση του προμηθευτή καθώς καιαναγκαίες πληροφορίες
και διατυπώσεις για να κριθεί αν συγκεντρώνει τιςαπαιτούμενες οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις.
9. Αριθμός ή όρια του αριθμού των υποψηφίων που πρόκειται να προσκληθούν ναυποβάλουν προσφορά.
10. Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών.
11. Ενδεχομένως, ονόματα και διευθύνσεις των προμηθευτών που έχουν ήδη επιλεγεί από την
αναθέτουσα αρχή.
12. Ημερομηνία προηγουμένων δημοσιεύσεων στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαικών Κοινοτήτων.
13. Λοιπές πληροφορίες.
14. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεωντων Ευρωπαικών
Κοινοτήτων.
Αρθρο 43
Είναι δυνατή η αναθεώρηση και τροποποίηση των διατάξεων του παρόντοςΚανονισμού μετά από πρόταση
του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία εγκρίνεται μεκοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του
Υπουργού Aνάπτυξης. Ο Κανονισμός αυτός θα αρχίσει να ισχύει από τη δημοσίευσή του
στηνΕφημερίδατης Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».
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(18) της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης 11140/2002 (Β 1271) «Κανονισμός Προμηθειών υλικών και
υπηρεσιών και ανάθεσης και εκτέλεσης τεχνικών έργων ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.»,η οποία έχει ως εξής :
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
ΑΡΘΡΟ 1
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1. Με τον παρόντα Κανονισμό, καθορίζονται οι διαδικασίες κατάρτισης, εκτέλεσης συμβάσεων και
ανάδειξης προμηθευτών για την προμήθεια από την Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής, κάθε είδους
υλικών, προϊόντων, εξοπλισμού και για την παροχή υπηρεσιών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
2. Από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού εξαιρούνται:
α) Οι διαδικασίες για την εκτέλεση έργων κατασκευής, συντήρησης, εκσυγχρονισμού και επέκτασης
κτιρίων, δικτύων φυσικού αερίου και εγκαταστάσεων της Εταιρείας Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. και η
παροχή υπηρεσιών και η προμήθεια υλικών που διενεργείται στο πλαίσιο εκτέλεσης των έργων αυτών.
β) Οι δικαιοπραξίες για τη σύσταση, αλλοίωση ή κατάργηση δικαιωμάτων ενοχικών ή εμπραγμάτων επί
ακινήτων.
γ) Οι προμήθειες υλικών, προϊόντων, αγαθών, εξοπλισμού και η παροχή υπηρεσιών αξίας μικρότερης των
3.000 Ευρώ.
δ) Οι προμήθειες που διενεργούνται στα πλαίσια Διεθνών Συμβάσεων του Ελληνικού Δημοσίου.
ε) Οι συμβάσεις που εξαιρούνται από το Κοινοτικό Δίκαιο για λόγους εκτός του ύψους της αξίας τους.
στ) Οι δικαιοπραξίες για τη σύσταση, αλλοίωση ή κατάργηση δικαιωμάτων επί υλικών που ανήκουν στην
κυριότητα της Εταιρείας Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε., όπως επίσης η καταστροφή και οι λοιπές υλικές
πράξεις που αφορούν τα υλικά αυτά.
ζ) Οι συμβάσεις εργασίας δανεισμού προσωπικού και απασχόλησης ειδικών συμβούλων με μισθό,
ωρομίσθιο ή χρονοχρέωση.
η) Οι συμβάσεις που περιλαμβάνουν παροχή, η οποία μπορεί να παρασχεθεί από μοναδικό φορέα.
θ) Η παροχή υπηρεσιών που ρυθμίζεται από νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις.
ι) Οι συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται σε συνδεδεμένη επιχείρηση, κύρια δραστηριότητα της οποίας
είναι η παροχή των υπηρεσιών αυτών στον Όμιλο που ανήκει.
κ) Οι τυχόν άλλες περιπτώσεις προμηθειών που καθορίζονται κατά περίπτωση με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε.
Εφόσον δεν υφίστανται περιορισμοί από το Κοινοτικό Δίκαιο η ΕΠΑ Αττικής δύναται να εφαρμόζει τον
παρόντα κανονισμό και επί των ως άνω εξαιρουμένων περιπτώσεων.
AΡΘΡΟ 2
ΟΡΙΣΜΟΙ
Στον κανονισμό αυτό, οι κάτωθι αναφερόμενοι όροι έχουν εφεξής την έννοια που αποδίδεται στο παρόν
άρθρο:
Εταιρεία: Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. Αγαθά: Tα προμηθευόμενα προϊόντα, υλικά, εξοπλισμός,
ανταλλακτικά που είναι δυνατόν να αποτελούν είτε πάγια περιουσιακά στοιχεία, είτε αναλώσιμα στοιχεία
της Εταιρείας για την εκπλήρωση του σκοπού της, όπως επίσης και οι παρεχόμενες δια του παρόντος
Κανονισμού υπηρεσίες. Στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και περιουσιακά στοιχεία που παραδίδονται
στην ΔΕΠΑ ή την ΕΔΑ.
Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις: Τα νομικά πρόσωπα που ορίζονται στο Άρθρο 42ε του Κ.Ν. 2190/1920.
Προμηθευτής: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων, κοινοπραξία, που βάσει των ικανοτήτων
και της εμπειρίας του, δύναται να παρέχει αγαθά και υποβάλει σχετική προσφορά στα πλαίσια του
παρόντος Κανονισμού για τη σύναψη σύμβασης με την Εταιρεία.
Προσφορά: Το σύνολο των εγγράφων που υποβάλει ο Προμηθευτής ενόψει της ανάθεσης σε αυτόν
προμηθείας, βάσει των όρων του παρόντος Κανονισμού.
Ανάδοχος: Ο προμηθευτής, η προσφορά του οποίου έγινε δεκτή από την Εταιρεία και ανέλαβε δυνάμει
συμβάσεως ή παραγγελίας την υποχρέωση παροχής αγαθών στα πλαίσια του παρόντος Κανονισμού.
Απαράβατος Όρος: Κάθε όρος της προκήρυξης η μη συμμόρφωση προς τον οποίο καθιστά άχρηστη την
προτεινόμενη προμήθεια και απορριπτέα τη σχετική προσφορά.
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Επιθυμητός Όρος: Κάθε όρος της προκήρυξης που δεν είναι απαράβατος.
Διαγωνισμός: Η διαδικασία που κατατείνει στην ανάδειξη του αναδόχου και στη σύναψη της σχετικής με
την προκήρυξη σύμβασης προμήθειας αγαθών.
Σύμβαση Προμήθειας Αγαθών: Kάθε συμφωνία εξ’ επαχθούς αιτίας που καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ
αναδόχου και Εταιρείας για την εκπλήρωση του σκοπού της προκήρυξης.
Παραγγελία: Μονομερής δήλωση βούλησης της εταιρείας απευθυντέα στον ανάδοχο, με την οποία του
ζητείται η προμήθεια υλικών ή η παροχή υπηρεσιών.
Προγραμματικές Συμφωνίες/Συμφωνίες Πλαίσιο: Είναι σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και Προμηθευτή που
αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων των συμβάσεων που θα καταρτισθούν κατά τη διάρκεια
συγκεκριμένης χρονικής περιόδου κυρίως εν σχέσει προς τις τιμές.
Ανοικτή διαδικασία: Ο διαγωνισμός στον οποίο έχει δικαίωμα συμμετοχής οποιοσδήποτε προμηθευτής
παρέχει τα αγαθά της προκήρυξης, υποβάλλοντας ενσφράγιστη προσφορά.
Κλειστή διαδικασία: Ο διαγωνισμός στον οποίο έχουν τελικώς δικαίωμα συμμετοχής μόνο οι ειδικώς
προσκληθέντες από την Εταιρεία προμηθευτές, υποβάλλονταςς ενσφράγιστες προσφορές.
Πρόχειρος διαγωνισμός: Ο διαγωνισμός στον οποίο συμμετέχουν οι προσκληθέντες από την Εταιρεία,
υποβάλλοντας ανοικτές προσφορές.
Διερευνητικός Διαγωνισμός κατάρτισης προϋπολογισμού κόστους: Πρόχειρος διαγωνισμός με σκοπό την
απόκτηση δεδομένων προϋπολογιστικού κόστους και χρονοδιαγράμματος. Για τη σύναψη Σύμβασης θα
απαιτηθεί διενέργεια κάποιου από τους ανωτέρω διαγωνισμούς.
Διαδικασία Διαπραγμάτευσης: Ο διαγωνισμός στον οποίο συμμετέχουν προμηθευτές προσκληθέντες από
την Εταιρεία, προκειμένου να διαβουλευθούν και να διαπραγματευθούν τους όρους της σύμβασης,
ανάθεσης και εκτέλεσης προμηθείας υλικών ή παροχής υπηρεσιών με έναν ή περισσότερους από αυτούς.
Κοινοτικό Δίκαιο: Το σύνολο των Συνθηκών, οδηγιών και κανονισμών που ισχύουν στα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 3
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
1. Προκειμένου να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, συνιστώνται τα κάτωθι Οργανα:
α) Το Συμβούλιο Προμηθειών (Σ.Π.): Το Σ.Π. αποτελείται από 5 Μέλη, ανώτερα στελέχη της Εταιρείας και
οριζόμενα από το τον Γενικό Διευθυντή. Το Σ.Π. εισηγείται για τη σύσταση των επιτροπών που
αναφέρονται στις παραγράφους 1β, 1γ και 1δ παρόντος και έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παρ.
4 του Άρθρου 4.
β) Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού (ΕΔΔ). Η ΕΔΔ συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή,
κατόπιν εισήγησης του ΣΠ της Εταιρείας ή προσώπου εξουσιοδοτημένου από το ΣΠ προκειμένου περί
προμηθειών αξίας υπερβαίνουσας τα 1.173.800 Ευρώ και με απόφαση του Γενικού Διευθυντή ή προσώπου
εξουσιοδοτημένου από τον Γενικό Διευθυντή, προκειμένου περί προμηθειών μικρότερης αξίας. Η Ε.Δ.Δ.
αποτελείται από τρία (3) ή πέντε (5) μέλη, προερχόμενα από την υπηρεσιακή ιεραρχία της Εταιρείας.
Η ΕΔΔ έχει την ευθύνη για την παραλαβή των προσφορών, την παροχή διευκρινήσεων προς τους
προμηθευτές και την υποβολή ερωτημάτων σε αυτούς στο μέτρο που αυτό προβλέπεται από την
προκήρυξη, το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, την αξιολόγηση του συνόλου των προσφορών και την
σύνταξη της τελικής εισήγησης για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού προς το όργανο που είναι αρμόδιο
για την κατακύρωση. Επίσης η ΕΔΔ αποφασίζει τελεσίδικα επί των ενστάσεων που υποβάλονται κατά τη
διάρκεια του διαγωνισμού και αφορούν την προκήρυξη, την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τις
πράξεις και αποφάσεις της ΕΔΔ και τις πράξεις και αποφάσεις της Επιτροπής Τεχνικής Αξιολόγησης
Προσφορών. Η ΕΔΔ συντάσσει πρακτικό για την υποβολή των προσφορών, συντάσσει πρακτικό για το
άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και εκδίδει εγγράφως αποφάσεις επί των ενστάσεων. Επίσης, η ΕΔΔ
υποβάλει το τελικό πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών που περιλαμβάνει την κρίση της για τον
μειοδότη στο αρμόδιο όργανο για την κατακύρωση και στο Σ.Π. Η ΕΔΔ συνυποβάλει και όλα τα λοιπά
πρακτικά που τήρησε κατά τη διαδικασία μαζί με τις ενστάσεις και τις επ’ αυτών αποφάσεις.
γ) Επιτροπή Τεχνικής Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΤΑΠ). Η ΕΤΑΠ συγκροτείται με απόφαση του Γενικού
Διευθυντή, κατόπιν εισήγησης του ΣΠ ή προσώπου εξουσιοδοτημένου από το ΣΠ, προκειμένου περί
προμηθειών αξίας υπερβαίνουσας τα 1.173.800 Ευρώ και με απόφαση του Γενικού Διευθυντή ή προσώπου
εξουσιοδοτημένου από τον Γενικό Διευθυντή, προκειμένου περί προμηθειών μικρότερης αξίας. Η ΕΤΑΠ
αποτελείται απο 3 ή 5 μέλη. Η ΕΤΑΠ αποσφραγίζει του φακέλους των τεχνικών προσφορών εξετάζει και
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αξιολογεί το δείγμα σε περίπτωση κατάθεσής του και προβαίνει στο έλεγχο συμμόρφωσης του τεχνικού
μέρους των προσφορών με τους απαράβατους όρους της προκήρυξης. Επίσης η ΕΤΑΠ διενεργεί την τεχνική
αξιολόγηση και βαθμολογεί τις υποβληθείσες προσφορές. Στην Επιτροπή δύνανται να συμμετέχουν δύο (2)
τουλάχιστον εμπειρογνώμονες ως συμβουλευτικά μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου, με ειδικότητες αντίστοιχες
των υπό προμήθεια αγαθών.
Τα πορίσματα της ΕΤΑΠ υποβάλλονται εγγράφως στην ΕΔΔ για την έκδοση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού.
δ) Επιτροπή Παραλαβής & Αποδοχής Προμηθευομένων Αγαθών (ΕΠΑΠΑ). Η ΕΠΑΠΑ συγκροτείται με
απόφαση του Γενικού Διευθυντή, κατόπιν εισηγήσης του ΣΠ της Εταιρείας ή προσώπου εξουσιοδοτημένου
από το ΣΠ για προμηθειες αξίας μεγαλύτερης των 1.173.800 Ευρώ και με απόφαση του Γενικού Διευθυντή
ή προσώπου εξουσιοδοτημένου από τον Γενικό Διευθυντή για προμήθειες μικρότερης αξίας και
αποτελείται από 3 εως 5 μέλη. Η ΕΠΑΠΑ είναι αρμόδια για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και
αποδοχή των ενσώματων αγαθών και την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης κατά τον προσήκοντα τρόπο των
παρασχεθέντων υπηρεσιών. Μετά την παραλαβή, την αποδοχή ή την απόρριψη αγαθών, συντάσσεται
σχετικό πρωτόκολλο. Η διαδικασία παραλαβής μπορεί να διεξάγεται σε δύο φάσεις, ήτοι, προσωρινή
παραλαβή και οριστική παραλαβή. Ο ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος μπορεί να ανατίθεται και σε φορέα
διαφορετικό της ΕΠΑΠΑ με απόφαση των οργάνων που είναι αρμόδια για τη σύσταση της ΕΠΑΠΑ.
2. Οι Επιτροπές υπο 1β, 1γ και 1δ του παρόντος άρθρου συνιστώνται σε κάθε περίπτωση που η αξία των
υπο προμήθεια αγαθών είναι ίση η υπερβαίνει το ποσό των 30.000 Ευρώ. Σε περίπτωση αγαθών
μικρότερης αξίας η σύσταση των ανωτέρω επιτροπών ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του Γενικού
Διευθυντή.
3. Σε κάθε άλλη περίπτωση τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και της
Επιτροπής Παραλαβής & Αποδοχής των Προμηθευομένων Αγαθών, ασκεί η Διεύθυνση Προμηθειών της
Εταιρείας ενώ εκείνες της Επιτροπής Τεχνικής Αξιολόγησης των Προσφορών ασκεί η Διεύθυνση της
Εταιρείας για την οποία προορίζονται τα υπο προμήθεια αγαθά. Τα φυσικά πρόσωπα που θα διεξάγουν τις
ανωτέρω εργασίες για λογαριασμό των ανωτέρω Διευθύνσεων της Εταιρείας θα ορίζονται με απόφαση
του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας.
4. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλικών ή υπηρεσιών, συντάσσει η Διεύθυνση
Προμηθειών της Εταιρείας. Τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη σύνταξη των προδιαγραφών δεν θα είναι
μέλη της ΕΔΔ και της ΕΤΑΠ.
5. Όλες οι αποφάσεις των επιτροπών και οι αναφορές, συντάσσονται με βάση τη γνώμη της απλής
πλειοψηφίας των μελών. Σε κάθε πάντως περίπτωση, αναφέρεται συνοπτικά η γνώμη των μελών που
διαφώνησαν ή μειοψήφησαν.
6. Προς αποφυγή αμφιβολιών, οι κανόνες του Κοινοτικού Δικαίου για την αποτίμηση των έργων ή/και των
αγαθών ή/και των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων αθροιστικής αποτίμησης, προκειμένου
να προσδιορισθεί από την Εταιρεία η ακολουθητέα διαδικασία κατακύρωσης της σύμβασης, σύμφωνα με
τους κανόνες αυτούς για κάθε σύμβαση.
7. Όλα τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο ποσά, δεν περιλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ AΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
1. Η σκοπιμότητα για την προμήθεια αγαθών για τα οποία απαιτείται δαπάνη την οποία δεν έχει
εξουσιοδότηση να διενεργήσει μόνος του ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να αποφασίζεται από τα κάτωθι
όργανα:
α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης ή του Συμβουλίου
Προμηθειών ή του Γενικού Διευθυντή όταν η αξία των υπο προμήθεια υλικών υπερβαίνει τα 1.173.800
Ευρώ.
β) Τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης ή του Συμβουλίου
Προμηθειών όταν η αξία των υπό προμήθεια αγαθών κυμαίνεται από 30.000 Ευρώ εως 1.173.800 Ευρώ.
γ) Τον Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης μετά από εισήγηση του αρμοδίου τμήματος όταν η αξία των
υπο προμήθεια αγαθών είναι μικρότερη των 30.000 Ευρώ.
Η εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε να αποφασίζει την τροποποίηση των ανωτέρω εσωτερικών διαδικασιών
σύμφωνα με το καταστατικό και τη συμφωνία των μετόχων που αφορά την Εταιρεία. Στα ανωτέρω ποσά
δεν περιλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ.
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2. Όταν η προμήθεια συγκεκριμένων αγαθών έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. μέσω του ετησίου προϋπολογισμού
ή δια εγκρίσεως άλλου μακροχρόνιου σχεδιασμού δεν απαιτείται νέα απόφαση περί της σκοπιμότητας,
σύμφωνα με το καταστατικό και τις τυχόν συμφωνίες των μετόχων αναφορικά με την Εταιρεία.
3. Τα ποσά που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος μπορεί να μεταβληθούν κατόπιν αποφάσεως του
Δ.Σ. της Εταιρείας σύμφωνα με τις διαδικασίες και εντός των ορίων που θέτει το καταστατικό, οποιαδήποτε
Συμφωνία Μετόχων σχετική με την Εταιρεία και το Κοινοτικό Δίκαιο.
4. Προκειμένου περί εγκεκριμένων προμηθειών, οι υπολοιπόμενες ενέργειες που σχετίζονται με την
διαδικασία ανάδειξης προμηθευτή, ορισμού των εκτελεστικών οργάνων του Άρθρου 3 παρ. 1β,1γ,1δ,
υπογραφής της Σύμβασης και εκτέλεσης της συμβάσεως προμήθειας διενεργούνται από τα εξής όργανα:
Α. Προκειμένου περί προμηθειών προϋπολογιζόμενης αξίας μεγαλύτερης των 1.173.800 Ευρώ, όλες οι
διαδικασίες αποφασίζονται από τον Γενικό Διευθυντή, κατόπιν εισηγήσεως του ΣΠ ή από πρόσωπο
εξουσιοδοτημένο από το ΣΠ.
Β. Προκειμένου περί προμηθειών αξίας μικρότερης των 1.173.800 Ευρώ, οι διαδικασίες αποφασίζονται
από τον Γενικό Διευθυντή ή από πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από τον Γενικό Διευθυντή, αλλά προκειμένου
περί προμηθειών αξίας υπερβαίνουσας τα 469.500 Ευρώ, όπου ο προμηθευτής μπορεί να είναι
Συνδεδεμένη Επιχείρηση, ο Γενικός Διευθυντής κατόπιν εισηγήσεως του Σ.Π. θα αποφασίσει για τις
σχετικές διαδικασίες.
Γ. Προκειμένου περί προμηθειών προϋπολογιζόμενης αξίας μικρότερης των 30.000 Ευρώ, οι διαδικασίες
αποφασίζονται από τον Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης που ενέκρινε την προμήθεια σύμφωνα με την
παρ. 1γ του παρόντος άρθρου.
5. Σε επείγουσες περιπτώσεις ή για την αποτροπή επικείμενου κινδύνου, ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να
αποφασίζει την εκτέλεση προμηθειών για τις οποίες δεν υπάρχει εγγραφή στον προϋπολογισμό αξίας το
πολύ 1.173.800 Ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, το όργανο που αποφασίζει την υλοποίηση της προμηθείας
πρέπει να αιτιολογεί πλήρως την αναγκαιότητά της και τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της.
ΑΡΘΡΟ 5
ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ
1. Οι εισηγήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1α, 1β και 1γ του Άρθρου 4 για την σκοπιμότητα των
προμηθειών πρέπει να περιλαμβάνουν απαραιτήτως:
α) Την σκοπιμότητα και την σαφή περιγραφή των προτεινομένων για προμήθεια αγαθών.
β) Την ποσότητα και την εκτίμηση της αξίας των προτεινομένων για προμήθεια αγαθών.
γ) Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα παραλαβής των αγαθών.
δ) Τον τρόπο διεξαγωγής της προμήθειας σύμφωνα με τις διακρίσεις του Άρθρου 6.
ε) Τις τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά ποιοτικά χαρακτηριστικά των προτεινομένων προς προμήθεια
αγαθών.
ζ) Τα προσόντα των υποψηφίων προμηθευτών.
η) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο είναι κατά την γνώμη του εισηγουμένου την προμήθεια χρήσιμο για την
απόδειξη της σκοπιμότητας και την διενέργεια του διαγωνισμού.
2. Το όργανο της Εταιρείας που έχει την εξουσία εγκρίσεως της σκοπιμότητας δύναται να ζητά οποιοδήποτε
πρόσθετο πληροφοριακό στοιχείο κρίνει αναγκαίο προκειμένου να λάβει απόφαση περί της προτεινόμενης
προμήθειας.
3. Μετά την έγκριση της σκοπιμότητας της προμήθειας, συντάσσεται προδιαγραφή με τα ακόλουθα
στοιχεία:
Α. Σκοπός και γενικό αντικείμενο.
Β. Τεχνικά Χαρακτηριστικά.
Γ. Συγγραφή υποχρεώσεων αναδόχου.
Δ. Σχέδια, εφόσον απαιτείται από τη φύση της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΤΡΟΠΟΣ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
1. Για την ανάδειξη του πλέον κατάλληλου αναδόχου και την αξιολόγηση της πλέον συμφέρουσας
προσφοράς θα εφαρμόζεται μία εκ των ακόλουθων διαδικασίων:
α) Ανοικτή Διαδικασία
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α1) Κατά τη διαδικασία αυτή, διενεργείται διαγωνισμός με δημόσια προκήρυξη, περίληψη της οποίας
δημοσιεύεται σε τρεις (3) ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες και στην Τράπεζα Δεδομένων ΤΕΔ. Στις
περιπτώσεις που προβλέπει το Κοινοτικό Δίκαιο, η περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) πριν τη δημοσίευσή της στον Ελληνικό Τύπο.
α2) Η Εταιρεία δέχεται αδιακρίτως τις προσφορές υποψηφίων προμηθευτών προερχομένων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτεί η διακήρυξη.
α3) Τα πλήρη κείμενα της προκήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού, διανέμονται στους ενδιαφερόμενους
προμηθευτές από τα γραφεία της Εταιρείας. Το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε για την διαδικασία
προμηθείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 4, δύναται να ορίζει αντίτιμο για την χορήγηση της
προκήρυξης στους ενδιαφερόμενους προμηθευτές. Το αντίτιμο πρέπει να βρίσκεται σε αναλογία με τα
έξοδα έκδοσης, εκτύπωσης και αναπαραγωγής της προκήρυξης.
α4) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κοινοτικού Δικαίου, ο χρόνος που θα μεσολαβεί μεταξύ
αποστολής της διακήρυξης για δημοσίευση στην εφημερίδα των Ε.Κ. και υποβολής προσφορών, θα είναι
τουλάχιστον 52 ημέρες και εφόσον έχει προηγηθεί δημοσίευση στην ΕΕΚ 36 ημέρες. Επί προμηθειών για
τις οποίες έχει προηγηθεί ενδεικτική προκήρυξη στην εφημερίδα των Ε.Κ ο ανωτέρω χρόνος συντέμνεται
σε 36 ημέρες.
β) Κλειστή Διαδικασία
β1) Κατά τη διαδικασία αυτή, διενεργείται διαγωνισμός σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση, η Εταιρεία
δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιεύεται σε τουλάχιστον δύο (2)
οικονομικές εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας. Στις περιπτώσεις που προβλέπει το Κοινοτικό Δίκαιο, η
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται και στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(Ε.Κ.). Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές ανταποκρίνονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
υποβάλλοντας εγγράφως δήλωση συμμετοχής. Στη συνέχεια, η Εταιρεία βάσει των συγκεντρωθέντων
στοιχείων σχετικά με τα προσόντα των υποψηφίων προμηθευτών και των πληροφοριών για την εκτίμηση
των προϋποθέσεων που αυτοί πληρούν για την εκτέλεση της προμηθείας, επιλέγει τους υποψηφίους που
κρίνει κατάλληλους και τους καλεί για την υποβολή προσφοράς (β’ φάση). Οι μη προεπιλεγέντες
προμηθευτές που υπέβαλαν δήλωση συμμετοχής, ενημερώνονται εγγράφως από την ΕΔΔ ή την Δ/νση
Προμηθειών για τους λόγους του αποκλεισμού τους περιληπτικά.
Εφόσον είναι επιτρεπτό από το Κοινοτικό Δίκαιο, κατά την πρώτη φάση μπορεί να παραλείπεται η
Δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η Εταιρεία να καλεί προμηθευτές από πίνακα
προμηθευτών που έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7. Η απόφαση για την
διαδικασία λαμβάνεται από το όργανο της παραγράφου 4 του Άρθρου 4.
β2) Η Εταιρεία δεν επιφυλάσσει οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση σε οποιαδήποτε εκ των φάσεων της
κλειστής διαδικασίας σε υποψήφιους, προμηθευτές προερχόμενους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον
διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτεί η διακήρυξη.
β3) Μετά το πέρας της πρώτης φάσης, όπως ορίζεται στην παράγραφο β1 του παρόντος, η Εταιρεία καλεί
τους προμηθευτές που έχουν επιλεγεί για την υποβολή προσφοράς για να παραλάβουν τα πλήρη κείμενα
της προκήρυξης. Το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε για την διαδικασία προμηθείας σύμφωνα με το
Άρθρο 4, δύναται να ορίζει αντίτιμο για τη χορήγηση της προκήρυξης στους επιλεγέντες για υποβολή
προσφοράς υποψηφίους προμηθευτές. Το αντίτιμο πρέπει να βρίσκεται σε αναλογία με τα έξοδα έκδοσης,
εκτύπωσης και αναπαραγωγής της προκήρυξης.
β4) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κοινοτικού Δικαίου, ο χρόνος που θα μεσολαβεί μεταξύ
αποστολής της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.)
και παραλαβής από την Εταιρεία των δηλώσεων συμμετοχής (α’ φάση) θα είναι τουλάχιστον 37 ημέρες και
σε επείγουσες περιπτώσεις 15 ημέρες. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών θα είναι τουλάχιστον 40
ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης της Εταιρείας στους επιλεγέντες
υποψήφιους προμηθευτές και εφόσον έχει προηγηθεί δημοσίευση συνοπτικής προκήρυξης στην ΕΕΚ, η
προθεσμία μειώνεται σε 26 ημέρες. Σε επείγουσες περιπτώσεις, η προθεσμία συντέμνεται σε 10 ημέρες.
γ) Διαδικασία Πρόχειρου Διαγωνισμού
γ1) Η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού, είναι δυνατόν να διενεργηθεί για προμήθειες αγαθών αξίας
μικρότερης των 400.000 Ευρώ, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κοινοτικού Δικαίου.
γ2) Πρόχειρος διαγωνισμός διενεργείται σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση, δημοσιεύεται πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε δύο οικονομικές εφημερίδες Πανελλαδικής κυκλοφορίας. Οι ενδιαφερόμενοι
προμηθευτές ανταποκρίνονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλοντας δήλωση
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συμμετοχής. Στη συνέχεια, η Εταιρεία βάσει των συγκεντρωθέντων στοιχείων, επιλέγει τους υποψηφίους
που κρίνει κατάλληλους και τους καλεί για την υποβολή ανοικτών προσφορών.
Κατά την πρώτη φάση είναι δυνατόν, κατά την κρίση των οργάνων της Εταιρείας που αποφάσισε τη
διενέργεια της διαδικασίας, να παραλειφθεί η δημοσίευση της πρόσκλησης και η Εταιρεία να καλέσει
προμηθευτές από πίνακα προμηθευτών που έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 7.
γ3) Η Εταιρεία δεν επιφυλάσσει οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση σε οποιαδήποτε εκ των φάσεων της
διαδικασίας πρόχειρου διαγωνισμού σε υποψήφιους, προμηθευτές προερχόμενους από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, εφόσον διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτεί η διακήρυξη.
γ4) Μετά το πέρας της πρώτης φάσης, όπως ορίζεται στην παράγραφο γ2 του παρόντος, η Εταιρεία καλεί
εγγράφως τους προμηθευτές που έχουν επιλεγεί για την υποβολή προσφοράς, προκειμένου να
παραλάβουν τα πλήρη κείμενα της προκήρυξης. Το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε για την
διαδικασία προμηθείας σύμφωνα με το Άρθρο 4, δύναται να ορίζει αντίτιμο για τη χορήγηση της
προκήρυξης στους επιλεγέντες για υποβολή προσφοράς υποψηφίους προμηθευτές. Το αντίτιμο πρέπει να
βρίσκεται σε αναλογία με τα έξοδα έκδοσης, εκτύπωσης και αναπαραγωγής της προκήρυξης.
γ5) Η προθεσμία μεταξύ δημοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της υποβολής
δήλωσης συμμετοχής, θα είναι πέντε (5) ημέρες από την τελευταία καταχώρηση. Η προθεσμία υποβολής
προσφορών κατά τη δεύτερη φάση, θα είναι επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης
πρόσκλησης της Εταιρείας στους επιλεγέντες προμηθευτές.
γ6) Πρόχειρος διαγωνισμός μπορεί να διενεργηθεί προκειμένου η εταιρεία να αποκτήσει δεδομένα σχετικά
με το κόστος και το χρονοδιάγραμμα κάποιας προμήθειας για την σκοπιμότητα της οποίας δεν έχει ληφθεί
οριστική απόφαση.
δ) Διαδικασία με Διαπραγματεύσεις.
δ1) Η διαδικασία με διαπραγματεύσεις είναι εξαιρετική και η Εταιρεία προσφεύγει σε αυτήν όταν τούτο
επιτρέπεται από τον παρόντα κανονισμό και το Κοινοτικό Δίκαιο. Η διαδικασία με διαπραγματεύσεις
διεξάγεται είτε με προηγούμενη δημοσίευση σχετικής προκήρυξης είτε χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης.
δ2) Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης με προηγούμενη δημοσίευση σχετικής περιληπτικής προκήρυξης
ακολουθείται στις εξής περιπτώσεις.
δ2.1) Σε περίπτωση που προηγήθηκε ανοικτή ή κλειστή διαδικασία η οποία κηρύχθηκε άγονη λόγω της
αντικανονικότητας των υποβληθέντων προσφορών. Στην περίπτωση αυτή οι όροι της προκήρυξης του
άγονου διαγωνισμού δεν θα πρέπει να μεταβάλλονται ενόψει της διαδικασίας με διαπραγμάτευση.
δ2.2) Σε περίπτωση υποβολής απαράδεκτων προσφορών σε προηγηθείσα ανοικτή ή κλειστή διαδικασία ή
σε περίπτωση ανυπαρξίας προσφορών με αποτέλεσμα την ματαίωση διεξαγωγής του διαγωνισμού. Στην
περίπτωση αυτή οι όροι της προκήρυξης του ματαιωθέντος διαγωνισμού δεν θα πρέπει να μεταβάλλονται
ενόψει της διαδικασίας με διαπραγμάτευση.
δ3) Σε περίπτωση διαδικασίας διαπραγμάτευσης με προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης, η προθεσμία
παραλαβής των δηλώσεων συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές θα είναι τουλάχιστον 37
ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Προκήρυξης στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (Ε.Κ.).
Εαν υφίστανται ειδικώς αιτιολογημένοι λόγοι που καθιστούν κατεπείγουσα τη διαδικασία η ανωτέρω
προθεσμία συντέμνενται σε 15 ημέρες.
δ4) Διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης.
Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
δ4.1) Όταν τα υπό προμήθεια αγαθά λόγω της ιδιαιτερότητάς τους έχουν μοναδικό προμηθευτή.
δ4.2) Όταν κατά τη διενέργεια διαγωνισμού που προηγήθηκε, τα αποτελέσματά του ήταν ασύμφορα ή
υποβλήθηκαν αντικανονικές προσφορές και ως εκ τούτου κρίθηκε άγονος ή υποβλήθηκαν απαράδεκτες
προσφορές ή λόγω ανυπαρξίας προσφορών η διεξαγωγή του ματαιώθηκε. Στις περιπτώσεις αυτές, οι όροι
της προκήρυξης του προηγηθέντος διαγωνισμού δεν θα μεταβάλλονται.
δ4.3) Όταν συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος για την υλοποίηση της συγκεκριμένης προμήθειας και η
χρονική καθυστέρηση για την διεξαγωγή ανοικτής, κλειστής ή διαδικασίας διαπραγμάτευσης με
δημοσίευση της προκήρυξης θα εκθέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας.
δ4.4) Όταν πρόκειται για συμπληρωματική προμήθεια αγαθών προοριζόμενη για μερική ανανέωση ή
επαύξηση των ποσοτήτων ήδη προμηθευθέντων υλικών, μη συμβατών με αγαθά άλλου εκτός του αρχικού
προμηθευτή. Η αξία της συμπληρωματικής προμήθειας δεν δύναται να υπερβαίνει το 50% του αρχικού
προϋπολογισμού.
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δ4.5) Όταν η προμήθεια αφορά παροχή εντελώς εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών μη
δυναμένων να περιγράφουν εξαντλητικά στα πλαίσια μίας προκήρυξης.
δ4.6) Όταν τα αγαθά προμηθεύονται στο πλαίσιο προγραμματικών συμφωνιών με προμηθευτές.
δ4.7) Όταν η αξία των υπό προμήθεια αγαθών είναι μικρότερη των 30.000 Ευρώ.
δ4.8) Όταν το εθνικό ή το Κοινοτικό Δίκαιο επιτρέπει ρητά τη διενέργεια της διαδικασίας
διαπραγματεύσεων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης.
δ.5) Η Εταιρεία απευθύνει έγγραφη πρόσκληση στους προμηθευτές που προεπιλέγει για τη διεξαγωγή των
διαπραγματεύσεων. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τουλάχιστον την αναλυτική προκήρυξη και ειδικό έντυπο
υποβολής προσφοράς, προκειμένου να συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές. Αρμόδιο
όργανο για την επιλογή των υποψηφίων προμηθευτών και τη σύνταξη του εντύπου υποβολής προσφοράς
είναι αυτό που αποφάσισε τη διαδικασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 4.
ε) Απευθείας Ανάθεση. Το όργανο που έχει την εξουσία διενέργειας της διαδικασίας για την ανάδειξη
αναδόχου σύμφωνα με το Άρθρο 4, παρ. 4. δύναται, σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις να αναθέτει σε
συγκεκριμένο προμηθευτή την εκτέλεση του χωρίς την τήρηση κάποιας εκ των προηγουμένων
διαδικασιών.
Η απευθείας ανάθεση επιτρέπεται σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις εκτέλεσης προμηθειών, για τα
οποία η οποιαδήποτε καθυστέρησή τους προκειμένου να υπάρξει αξιολόγηση περισσότερων του ενός
υποψηφίων προμηθευτών ή η διεξαγωγή οποιασδήποτε εκ των λοιπών ειδικών διαδικασιών του παρόντος
άρθρου, θα είχε ως αποτέλεσμα την δυσανάλογα σημαντική βλάβη των συμφερόντων της Εταιρείας.
2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κοινοτικού Δικαίου, οι χρόνοι που ορίζονται στην παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου, είναι δυνατόν να συντέμνονται περαιτέρω όταν συντρέχει λόγος κατεπείγοντος
όπου η οποιαδήποτε καθυστέρηση θα συνεπάγεται δυσανάλογα σημαντική βλάβη των συμφερόντων της
Εταιρείας. Το όργανο που είναι αρμόδιο για την διαδικασία ανάδειξης προμηθευτή, σύμφωνα με την
παράγραφο 4 του Άρθρου 4, θα αποφασίζει για την ανωτέρω σύντμηση των προθεσμιών.
3) Για την ανάδειξη προμηθευτή με την εφαρμογή οποιασδήποτε διαδικασίας, το αρμόδιο όργανο της
Εταιρεία για την ανάδειξη αναδόχου θα πρέπει να εξαντλήσει κάθε μέσο που έχει στη διάθεσή του έτσι
ώστε να υπάρξει ανταγωνισμός μεταξύ τουλάχιστον τριών (3) υποψηφίων προμηθευτών.
4) Η εταιρεία γνωστοποιεί με ενδεικτική προκήρυξη που δημοσιεύεται το ταχύτερο δυνατόν μετά την
έναρξη του Οικονομικού Έτους, όλες τις συμβάσεις προμηθειών που προτίθεται να συνάψει κατά τους 12
επόμενους μήνες κατά κατηγορίες προϊόντων, εφόσον η συνολικά προϋπολογιζόμενη αξία είναι η
οριζόμενη στο Κοινοτικό Δίκαιο.

ΑΡΘΡΟ 7
ΠΙΝΑΚΕΣΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
1) Η Εταιρεία δύναται να καταρτίζει πίνακες προμηθευτών για συγκεκριμένα αγαθά, προκειμένου να
επιταχύνεται η προεπιλογή, ιδίως όταν πρόκειται κλειστή διαδικασία, διαδικασία διαπραγματεύσεων
χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης, ή πρόχειρο διαγωνισμό.
2) Τα κριτήρια βάσει των οποίων εντάσσονται προμηθευτές στους πίνακες της Εταιρείας και οι λοιπές
διαδικασίες κατάρτισης των πινάκων, αποφασίζονται από το Γενικό Διευθυντή κατόπιν εισήγησης του Σ.Π.
Οι πίνακες των προμηθευτών θα αναθεωρούνται ετησίως σύμφωνα με διαδικασία που θα ορίζει ο Γενικός
Διευθυντής κατόπιν εισήγησης του Σ.Π.
3) Τα στοιχεία που γνωστοποιούν οι προμηθευτές στην Εταιρεία, θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν είναι
ανακοινώσιμα σε τρίτους, εκτός εάν αυτό είναι αναγκαίο στα πλαίσια υλοποίησης της προμήθειας και
γνωστό εκ των προτέρων στον προμηθευτή. Η εκ των προτέρων γνώση και έγκριση του προμηθευτή,
τεκμαίρεται όταν η δημοσιοποίηση των στοιχείων προκύπτει από το περιεχόμενα της προκήρυξης, όταν τα
στοιχεία εκ της φύσεώς τους απευθύνονται στο ευρύ κοινό και όταν αυτό επιβάλλεται από την καλή πίστη
ή τα συναλλακτικά ήθη.

AΡΘΡΟ 8
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
1. Στις περιπτώσεις διεξαγωγής κλειστής διαδικασίας, ή όταν στα πλαίσια οποιασδήποτε διαδικασίας
απευθύνει την πρόσκληση σε προμηθευτές, το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε τη διεξαγωγή αυτή,
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σύμφωνα με την παρ. 4 του Άρθρου 4, δίνει οδηγίες και αναθέτει στη δ/νση Προμηθειών ή σε όποιον άλλο
κρίνει κατάλληλο την ευθύνη σύνταξης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
2. Η πρόσκληση πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο το ακόλουθο περιεχόμενο:
α) Ειδικό κωδικό έτσι ώστε να μη συγχέεται με προσκλήσεις άλλων προμηθειών και ρητή αναφορά στον
αριθμό της προκήρυξης που αφορά.
β) Τα πλήρη στοιχεία της Εταιρείας και της Διεύθυνσης που έχει την ευθύνη διενέργειας του Διαγωνισμού
(Επωνυμία, Τίτλο της Αρμόδιας Διεύθυνσης, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Τηλέφωνα Επικοινωνίας, Φαξ,
Ονοματεπώνυμο Αρμοδίου για Παροχή Διευκρινίσεων).
γ) Περιγραφή των ποιοτικών χαρακτηριστικών και των ποσοτήτων των υπό προμήθεια αγαθών και των
απαιτουμένων προσόντων των προμηθευτών.
δ) Μνεία της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης συμμετοχής στο διαγωνισμό.
ε) Μνεία του δικαιώματος των προμηθευτών για την υποβολή ενστάσεων κατά της πρόσκλησης.
στ) Ενδεικτικά κριτήρια προεπιλογής προμηθευτών. ζ) Νόμισμα και προσδιορισμό αιτουμένων τιμών
(σταθερές και αμετάβλητες ή αναπροσαρμοζόμενες).
η) Κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από το Όργανο που αποφάσισε τη διεξαγωγή της
συγκεκριμένης διαδικασίας, σύμφωνα με τη παρ. 4 του Άρθρου 4.

ΑΡΘΡΟ 9
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
1) Το Όργανο της εταιρείας που αποφασίζει επί του τρόπου διενέργειας της προμήθειας σύμφωνα με το
άρθρο 4, δίνει οδηγίες και αναθέτει στη Δ/νση Προμηθειών ή σε όποιον άλλο κρίνει κατάλληλο την ευθύνη
σύνταξης της σχετικής αναλυτικής προκήρυξης. Ως αναλυτική προκήρυξη νοείται το σύνολο των εγγράφων
που αφορούν τη διενέργεια της προμήθειας και γνωστοποιούνται στους υποψήφιους προμηθευτές.
2) Το τμήμα της αναλυτικής προκήρυξης που δημοσιεύεται στην εφημερίδα των Ε.Κ και στον υπόλοιπο
τύπο περιέχει κατ’ελάχιστον,αναλόγως με την ακολουθούμενη διαδικασία, τα ακόλουθα:
2.1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Αριθμό και Κωδικοποίηση προκήρυξης.
2. Το είδος της σύμβασης, αν δηλαδή αφορά σε προμήθειες, υπηρεσίες ή ενδεχομένως, εάν πρόκειται για
προγραμματική συμφωνία.
3. Τα πλήρη στοιχεία της Εταιρείας και της Αρμόδιας Διευθύνσεως που έχει επιληφθεί του διαγωνισμού
(επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, Αρμόδια Διεύθυνση, Αρμόδιος Υπάλληλος για την
παροχή πληροφοριών).
4. Ημερομηνία και ώρα (χρονικό διάστημα) κατά την οποία θα υποβάλλονται οι προσφορές.
5. Την ακολουθούμενη διαδικασία (ανοιχτή διαδικασία εν προκειμένω) διεξαγωγής της προμήθειας.
6. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που εξειδικεύουν τα υπό προμήθεια αγαθά και τις ποσότητες ή τη φύση και
την έκταση των παρεχομένων υπηρεσιών (με τυχόν περιθώρια αυξομείωσής τους-options).
7. Τη δυνατότητα ή μη των προμηθευτών και των παρεχόντων υπηρεσίες να υποβάλλουν προσφορά για
μερικές μόνο ή/και για όλες τις προμήθειες που αναφέρονται στην προκήρυξη.
Εφόσον η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, την αναφορά τους κατά τάξη μεγέθους και τη διευκρίνιση
για το εάν είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα.
8. Δήλωση πρόθεσης αξιολόγησης εγκαταστάσεων και οργάνωσης Προμηθευτών πριν την ανάθεση της
σύμβασης.
9. Την ύπαρξη υποχρέωσης αποκλειστικής ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών σε μια συγκεκριμένη
επαγγελματική τάξη εάν αυτό προβλέπεται από συγκεκριμένες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές
διατάξεις καθώς και τις διατάξεις που την προβλέπουν.
10. Δήλωση ότι η εταιρεία δεν δεσμεύεται με την προκήρυξη για την ανάθεση της Σύμβασης, ότι διατηρεί
το δικαίωμα να μην δεχθεί τις υποβληθείσες προσφορές και ότι δεν θα κάνει καμμία πληρωμή πριν την
ανάθεση της Σύμβασης.
11. Τη διευκρίνισή του εάν τα νομικά πρόσωπα, υποχρεούνται να δηλώσουν τα ονόματα και τα
επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους, που θα έχουν την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών.
12. Τη δυνατότητα για την υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
13. Την ύπαρξη παρέκκλισης από τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές εφόσον επιτρέπεται κάτι τέτοιο.
14. Τη διάρκεια ή την προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης της σύμβασης υπηρεσιών.
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15. Συνοπτική περιγραφή του χρονοδιαγράμματος του τρόπου και του τόπου παροχής και παράδοσης των
υπό προμήθεια αγαθών (Παραδόσεις Υλικών Παροχή Υπηρεσιών).
16. Τους φακέλλους των προσφορών και τον τρόπο σήμανσης και σφράγισής τους (Φακέλλος
Δικαιολογητικών, Φάκελλος Τεχνικών Στοιχείων Προσφοράς και Φάκελλος Οικονομικών Στοιχείων
Προσφοράς).
17. Την αρμόδια Επιτροπή ή Διεύθυνση για την παραλαβή των προσφορών.
18. Την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών.
19. Τη γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν οι προσφορές.
20. Την ημερομηνία, ώρα και τόπο αποσφράγισης και αξιολόγησης των επί μέρους στοιχείων των
προσφορών (ενδεχομένως κατά στάδια) και το δικαίωμα παρουσίας των υποψηφίων προμηθευτών σε
κάποια από αυτά.
21.Τις εγγυήσεις και λοιπές εξασφαλίσεις που ενδεχομένως απαιτούνται.
22. Τους βασικούς όρους χρηματοδότησης και πληρωμής με αναφορά στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις
και τον προϋπολογισμό της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ.
23. Τους ελάχιστους οικονομικούς, Υγιεινής, Ασφάλειας , Περιβαλοντικούς και τεχνικούς όρους τους
οποίους πρέπει να πληροί ο προμηθευτής ή ο παρέχων τις υπηρεσίες προκειμένου να του ανατεθεί η
σύμβαση.
24. Τη νομική μορφή την οποία θα πρέπει ενδεχομένως να περιβληθεί μια κοινοπραξία προμηθευτών ή
παρεχόντων υπηρεσίες εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
25. Την χρονική περίοδο κατά την οποία έχει υποχρέωση ο προσφέρων να διατηρεί την προσφορά του, σε
ισχύ.
26. Τα κριτήρια για την ανάθεση της σύμβασης εφόσον δεν περιέχονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Το
κριτήριο της χαμηλότερης τιμής εφόσον εφαρμόζεται θα αναφέρεται ρητά σε κάθε περίπτωση.
27. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία. 28. Εφόσον πρόκειται για περιοδική προκήρυξη η οποία αναφέρει τη
σύμβαση, τα στοιχεία της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
29. Την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. 30. Την επωνυμία και τη διεύθυνση της υπηρεσίας από
την οποία μπορεί να προμηθευτεί κανείς τις συγγραφές υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη της συμβάσης
καθώς επίσης και το κόστος και τρόπο καταβολής για την απόκτηση των εγγράφων (τευχών) των γενικών
και ειδικών όρων της προκήρυξης.
31. Την ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων όπως παρέχεται από την Υπηρεσία αυτή.
32. Μνεία κατά πόσον η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (GΑΤΤ).
2.2. ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Αριθμό και Κωδικοποίηση προκήρυξης.
2. Το είδος της σύμβασης, αν δηλαδή αφορά σε προμήθειες, υπηρεσίες ή ενδεχομένως, εάν πρόκειται για
προγραμματική συμφωνία.
3. Τα πλήρη στοιχεία της Εταιρείας και της Αρμόδιας Διευθύνσεως που έχει επιληφθεί του διαγωνισμού
(επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, Αρμόδια Διεύθυνση, Αρμόδιος Υπάλληλος για την
παροχή πληροφοριών).
4. Ημερομηνία και ώρα (χρονικό διάστημα) κατά την οποία θα υποβάλλονται οι προσφορές ή οι δηλώσεις
συμμετοχής.
5. Την ακολουθούμενη διαδικασία (κλειστή διαδικασία εν προκειμένω) διεξαγωγής της προμήθειας και
αιτιολόγηση για την προσφυγή σε αυτή.
6. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που εξειδικεύουν τα υπό προμήθεια αγαθά και τις ποσότητες ή τη φύση και
την έκταση των παρεχομένων υπηρεσιών.
7. Τη δυνατότητα ή μη των προμηθευτών και των παροχέων υπηρεσιών να υποβάλλουν προσφορά για
μερικές μόνο ή/και για όλες τις προμήθειες που αναφέρονται στην προκήρυξη.
Εφόσον η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, την αναφορά τους κατά τάξη μεγέθους και τη διευκρίνιση
για το εάν είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα.
8. Την ύπαρξη υποχρέωσης αποκλειστικής ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών σε μια συγκεκριμένη
επαγγελματική τάξη εάν αυτό προβλέπεται από συγκεκριμένες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές
διατάξεις καθώς και τις διατάξεις που την προβλέπουν.
9. Τη διευκρίνιση του εάν τα νομικά πρόσωπα, υποχρεούνται να δηλώσουν τα ονόματα και τα
επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους, που θα έχουν την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών.
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10. Τη δυνατότητα για την υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
11. Την ύπαρξη παρέκκλισης από τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές εφόσον επιτρέπεται κάτι τέτοιο.
12. Τη διάρκεια ή την προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης της σύμβασης υπηρεσιών.
13. Συνοπτική περιγραφή του χρονοδιαγράμματος και του τόπου παροχής των υπό προμήθεια αγαθών
(Παραδόσεις Υλικών Παραδόσεις Υπηρεσιών).
14. Τους φακέλλους των προσφορών και τον τρόπο σήμανσης και σφράγισής τους (Φάκελλος
Δικαιολογητικών, Φάκελλος Τεχνικών Στοιχείων Προσφοράς και Φάκελλος Οικονομικών Στοιχείων
Προσφοράς).
15. Τη Διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να διαβιβαστούν οι αιτήσεις συμμετοχής.
16. Την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής.
17. Τη γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν οι αιτήσεις συμμετοχής.
18. Την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την παραλαβή των προσκλήσεων προς υποβολή
προσφορών.
19. Τις εγγυήσεις και λοιπές εξασφαλίσεις που ενδεχομένως απαιτούνται.
20. Τους βασικούς όρους χρηματοδότησης και πληρωμής με αναφορά στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις.
21. Τους ελάχιστους οικονομικούς και τεχνικούς όρους τους οποίους πρέπει να πληροί ο προμηθευτής ή ο
παρέχων τις υπηρεσίες προκειμένου να του ανατεθεί η σύμβαση.
22. Τη νομική μορφή την οποία θα πρέπει ενδεχομένως να περιβληθεί μια κοινοπραξία προμηθευτών ή
παροχέων υπηρεσιών εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
23. Την χρονική περίοδο κατά την οποία έχει υποχρέωση ο προσφέρων να διατηρεί την προσφορά του, σε
ισχύ.
24. Τα κριτήρια για την ανάθεση της σύμβασης εφόσον δεν περιέχονται στην πρόσκληση υποβολής των
προσφορών.
25. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία. 26. Εφόσον πρόκειται για περιοδική προκήρυξη η οποία
αναφέρει τη σύμβαση, τα στοιχεία της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
27. Την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. 28. Την ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπως παρέχεται από την Υπηρεσία αυτή.
29. Την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο και στην
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
2.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
1. Αριθμό και Κωδικοποίηση προκήρυξης.
2. Το είδος της σύμβασης, αν δηλαδή αφορά σε προμήθειες, υπηρεσίες ή ενδεχομένως, εάν πρόκειται για
συμφωνία πλαίσιο.
3. Τα πλήρη στοιχεία της Εταιρείας και της Αρμόδιας Διευθύνσεως που έχει επιληφθεί του διαγωνισμού
(επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, Αρμόδια Διεύθυνση, Αρμόδιος Υπάλληλος για την
παροχή πληροφοριών).
4. Ημερομηνία και ώρα (χρονικό διάστημα) κατά την οποία θα υποβάλλονται οι προσφορές ή οι αιτήσεις
συμμετοχής.
5. Την ακολουθούμενη διαδικασία (διαδικασία με διαπραγμάτευση εν προκειμένω) διεξαγωγής της
προμήθειας.
6. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που εξειδικεύουν τα υπό προμήθεια αγαθά και τις ποσότητες ή τη φύση και
την έκταση των παρεχομένων υπηρεσιών.
7. Τη δυνατότητα ή μη των προμηθευτών και των παροχέων υπηρεσιών να υποβάλλουν προσφορά για
μερικές μόνο ή/και για όλες τις προμήθειες που αναφέρονται στην προκήρυξη.
Εφόσον η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, την αναφορά τους κατά τάξη μεγέθους και τη διευκρίνιση
για το εάν είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα.
8. Την ύπαρξη υποχρέωσης αποκλειστικής ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών σε μια συγκεκριμένη
επαγγελματική τάξη εάν αυτό προβλέπεται από συγκεκριμένες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές
διατάξεις καθώς και τις διατάξεις που την προβλέπουν.
9. Τη διευκρίνιση του εάν τα νομικά πρόσωπα, υποχρεούνται να δηλώσουν τα ονόματα και τα
επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους, που θα έχουν την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών.
10. Την ύπαρξη παρέκκλισης από τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές εφόσον επιτρέπεται κάτι τέτοιο.
11. Τη διάρκεια ή την προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης της σύμβασης υπηρεσιών.
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12. Συνοπτική περιγραφή του χρονοδιαγράμματος και του τόπου παροχής των υπό προμήθεια αγαθών
(Παραδόσεις Υλικών Παροχή Υπηρεσιών).
13. Τους φακέλλους των προσφορών και τον τρόπο σήμανσης και σφράγισής τους (Φάκελλος
Δικαιολογητικών, Φάκελλος Τεχνικών Στοιχείων Προσφοράς και Φάκελλος Οικονομικών Στοιχείων
Προσφοράς).
14. Τη Διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να διαβιβαστούν οι αιτήσεις συμμετοχής.
15. Την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής.
16. Τη γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν οι αιτήσεις συμμετοχής. 17. Την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας για την αποστολή των προσκλήσεων προς υποβολή προσφορών.
18. Τις εγγυήσεις και λοιπές εξασφαλίσεις που ενδεχομένως απαιτούνται.
19. Τους βασικούς όρους χρηματοδότησης και πληρωμής με αναφορά στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις.
20. Τους ελάχιστους οικονομικούς και τεχνικούς όρους τους οποίους πρέπει να πληροί ο προμηθευτής ή ο
παρέχων τις υπηρεσίες προκειμένου να του ανατεθεί η σύμβαση.
21. Τη νομική μορφή την οποία θα πρέπει ενδεχομένως να περιβληθεί μια κοινοπραξία προμηθευτών ή
παροχέων υπηρεσιών εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
22. Την χρονική περίοδο κατά την οποία έχει υποχρέωση ο προσφέρων να διατηρεί την προσφορά του.
23. Τα κριτήρια για την ανάθεση της σύμβασης εφόσον δεν περιέχονται στην πρόσκληση υποβολής των
προσφορών.
24. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία. 25. Εφόσον πρόκειται για περιοδική προκήρυξη η οποία αναφέρει τη
σύμβαση, τα στοιχεία της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
26. Την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης από τους αναθέτοντες φορείς.
27. Την ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων όπως παρέχεται από την Υπηρεσία αυτή.
28. Την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο και στην
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
2.4. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
1. Αριθμό και Κωδικοποίηση προκήρυξης.
2. Το είδος και την ποσότητα ή την αξία των της παροχής των υπό προμήθεια ειδών.
3. Την υπολογιζόμενη ημερομηνία έναρξης των διαδικασιών σύναψης της ή των συμβάσεων, εφόσον είναι
γνωστή.
4. Τον τύπο της διαδικασίας σύναψης της προκηρυσσόμενης σύμβασης.
5. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που εξειδικεύουν τα υπό προμήθεια αγαθά και τις ποσότητες.
6.Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία (όπως η αναφορά του εάν θα δημοσιευθεί αργότερα προκήρυξη
διαγωνισμού).
7. Την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.
8. Την ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων όπως παρέχεται από την Υπηρεσία αυτή.
2.5. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Αριθμό και Κωδικοποίηση προκήρυξης.
2. Το υπολογιζόμενο συνολικό κόστος καθεμίας από τις κατηγορίες υπηρεσιών.
3. Την υπολογιζόμενη ημερομηνία έναρξης των διαδικασιών σύναψης της ή των συμβάσεων, εφόσον είναι
γνωστή.
4. Τον τύπο της διαδικασίας σύναψης της προκηρυσσόμενης σύμβασης.
5. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που εξειδικεύουν τα υπό προμήθεια αγαθά και τις ποσότητες ή τις
υπηρεσίες.
6. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία (όπως η αναφορά του εάν θα δημοσιευθεί αργότερα προκήρυξη
διαγωνισμού).
7. Την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.
8. Την ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων όπως παρέχεται από την Υπηρεσία αυτή.
Τα ανωτέρω στοιχεία θα αποτελούν και ελάχιστο περιεχόμενο της περίληψης της αναλυτικής προκήρυξης.
3. Στην αναλυτική Προκήρυξη περιέχονται και τα έγγραφα (τεύχη) Γενικών και Ειδικών όρων της που
θεωρούνται ενιαίο κείμενο και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.
α. Γενικοί Όροι Προκήρυξης. (Γ.Ο) Οι Γ.Ο ισχύουν σχεδόν με το ίδιο περιεχόμενο σε κάθε προκήρυξη και
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περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
α1. Τα τυπικά προσόντα των προμηθευτών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής (Εγγραφή σε
Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο, Βεβαίωση από αρμόδια αρχή περί της συστάσεως του νομικού
προσώπου και της εκπροσωπήσεώς του κ.λ.π)
α2. Τη γλώσσα στην οποία πρέπει να συνταχθούν οι προσφορές.
α3. Το τρόπο υποβολής των προσφορών (ταχυδρομικά, ιδιοχείρως κ.λ.π) και των δειγμάτων στις
περιπτώσεις που αυτό απαιτείται.
α4. Το χρόνο ισχύος των προσφορών.
α5. Τον τρόπο κατάρτισης των προσφορών έτσι ώστε να αποφεύγονται αμφιβολίες περί του περιεχομένου
τους (Εκτύπωση με μηχανικά μέσα, απουσία ξυσμάτων, συντμήσεων και κενών δυναμένων να θέσουν σε
αμφιβολία το ακριβές περιεχόμενό της).
α6. Τον τρόπο αναγραφής των τιμών και των προσφερομένων ποσοτήτων.
α7. Μνεία προς τους προμηθευτές ότι υποχρεούνται να δηλώσουν στην προσφορά τους επί ποινή
απαραδέκτου ότι έχουν λάβει γνώση της προκήρυξης και των Γενικών και Ειδικών όρων της όπως και του
παρόντος Κανονισμού τους οποιους δέχονται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.
α8. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στη διαδικασία. Η αξία της εγγυητικής επιστολής θα είναι
τουλάχιστον ίση με το 5% των προσφερόμενων αγαθών και η χρονική ισχύς της τουλάχιστον ένα (1) μήνα
μετά την πάροδο ισχύος της προσφοράς. Στον ανάδοχο θα επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
αφού προηγουμένως υποβάλει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
α9. Οι τίτλοι των άρθρων της Σύμβασης που θα υπογραφεί και οι γενικοί όροι της (Εφόσον πρόκειται να
υπογραφεί Σύμβαση). Εάν πρόκειται να δοθεί παραγγελία στον μειοδότη, θα αναφέρεται σχέδιο
παραγγελίας.
α10. Μνεία περί του απαραδέκτου των αντιπροσφορών.
α11. Τα μέγιστα ποσοστά προκαταβολών.
α12. Τις Αρμόδιες Διευθύνσεις και Επιτροπές για την αξιολόγηση των προσφορών και την εξέταση των
ενστάσεων.
α13. Τον τρόπο και τις προθεσμίες υποβολής ενστάσεων.
α14. Το δικαίωμα της ΕΔΔ ή της Διεύθυνσης Προμηθειών να προβαίνει σε διαπραγματεύσεις με τον
μειοδοτήσαντα προμηθευτή ή επί ισοδυνάμων προσφορών με όλους τους αντίστοιχους προμηθευτές.
α15. Τη διαδικασία κατακύρωσης.
α16. Τις ποινικές ρήτρες για τις τυχόν καθυστερήσεις στη παράδοση υλικών ή στην ολοκλήρωση παροχής
υπηρεσιών.
α17. Το εφαρμοστέο Δίκαιο και τα αρμόδια Διακστήρια για την επίλυση διαφορών.
β. Ειδικοί όροι Προκήρυξης (Ε.Ο.). Οι Ε.Ο. θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
β1. Περιγραφή του αντικειμένου της προμήθειας με όσο το δυνατόν λεπτομερέστερο τρόπο.
β2. Τα ειδικά κριτήρια αξιολόγησης και τον μαθηματικό τρόπο για τον προσδιορισμό της ανηγμένης τιμής
προκειμένου περί προμηθειών αξιολογουμένων με το κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς.
β3. Τις ακριβείς υπο προμήθεια ποσότητες ή τα ανώτατα και κατώτατα όρια αυτών.
β4. Το Νόμισμα (EURO, GBP, USD κλπ) και προσδιορισμός των προσφερομένων τιμών ως σταθερών και
αμετάβλητων ή η δυνατότητα αναπροσαρμογής τους. Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να ορίζεται και ο
τύπος αναπροσαρμογής τιμών.
β5. Τον τρόπο καταβολής του τιμήματος και οι όροι τυχόν χρηματοδότησης.
β6. Τα δικαιολογητικά έγγραφα και φορολογικά στοιχεία για την διενέργεια των πληρωμών.
β7. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια αγαθών με τον μέγιστο δυνατό βαθμό ανάλυσης.
β8. Τους όρους που πρέπει να εκπληρωθούν και τα έγγραφα που πρέπει να συμπληρωθούν και
υπογραφούν για να τεθεί σε ισχύ η σύμβαση ή η παραγγελία.
β9. Εφόσον είναι δυνατόν ένα σχέδιο συμβάσεως που θα καταρτίσει η εταιρεία με τον προμηθευτή.
4. Οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι της Προκήρυξης και ιδίως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια
αγαθών πρέπει να επιτρέπουν τη συμμετοχή όσο δυνατόν περισσοτέρων υποψηφίων προμηθευτών. Για το
σκοπό αυτό δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές σήματα ή άλλα διακριτικά
γνωρίσματα που να αποκλείουν την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στα πλαίσια της προκηρυχθείσας
διαδικασίας.
5. Περιοδική Ενδεικτική Προκήρυξη Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιεί τουλάχιστον μία φορά
ετησίως στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης, το σύνολο των
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συμβάσεων ανά κατηγορία αγαθών, των οποίων το εκτιμώμενο κόστος είναι τουλάχιστον 750.000 Ευρώ
και οι οποίες προβλέπεται να καταρτισθούν εντός των επομένων δώδεκα (12) μηνών.

ΑΡΘΡΟ 10
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
1. Αρμόδια για την παραλαβή των προσφορών είναι η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού (ΕΔΔ). Οι
προσφορές κατατίθενται από τους προμηθευτές στην ΕΔΔ ή στην Διεύθυνση Προμηθειών της Εταιρείας,
κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 3, ιδιοχείρως ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή επί αποδείξει
παραλαβής στην Εταιρεία υπόψιν της ΕΔΔ ή της αρμόδιας Διεύθυνσης. Ως χρόνος υποβολής νοείται ο
χρόνος άφιξης της προσφοράς στην Εταιρεία. Οι προσφορές χωρίζονται σε τρεις τουλάχιστον φακέλλους
που έκαστος περιέχει αντίστοιχα
α) τα δικαιολογητικά που σχετίζονται με τα τυπικά προσόντα του προμηθευτή,
β) τα τεχνικά στοιχεία και
γ) τα οικονομικά στοιχεία. Κάθε φάκελλος φέρει στο εξωτερικό μέρος τους τις ενδείξεις
(α) Δικαιολογητικά Προμηθευτή,
(β) Τεχνικό Μέρος Προσφοράς και
(γ) Οικονομικά Στοιχεία.
2. Οι προσφορές είναι παραδεκτές και παραλαμβάνονται από την ΕΔΔ ή τη Διεύθυνση Προμηθειών μόνο
εφόσον έχουν υποβληθεί εμπροθέσμως κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην προκήρυξη. Απαράδεκτες
θεωρούνται οι προσφορές που έχουν υποβληθεί εκπροθέσμως όπως και οι προσφορές που αν και έχουν
παραδοθεί εμπροθέσμως, δεν είναι σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλλους ή υποβάλονται από
προμηθευτές που έχουν αποκλεισθεί από τις προμήθειες αγαθών της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα
στον παρόντα κανονισμό ή το εφαρμοστέο Δίκαιο ή υποβάλλονται από μη επιλεγέντες προμηθευτές στα
πλαίσια κλειστού Διαγωνισμού.
Οι κατά τα ανωτέρω απαράδεκτες προσφορές δεν αποσφραγίζονται και οι προμηθευτές καλούνται να τις
παραλάβουν μέχρι την ημερομηνία εκδόσεως των αποτελεσμάτων της διαδικασίας. Εάν οι προμηθευτές
δεν προσέλθουν, η ΕΔΔ ή η Διεύθυνση Προμηθειών της Εταιρείας τις καταστρέφει συντάσσοντας σχετικό
πρωτόκολλο.
3. Η ΕΔΔ ή η Διεύθυνση Προμηθειών της Εταιρείας αφού παραλάβει τις παραδεκτά υποβληθείσες
προσφορές αποστέλει το φάκελλο με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς στην Επιτροπή Τεχνικής
Αξιολόγησης Προσφορών ή στην αρμόδια για την αξιολόγηση Διεύθυνση. Μετά το πέρας της Τεχνικής
Αξιολόγησης και της βαθμολόγησης του τεχνικού μέρους των προσφορών οι τεχνικές προσφορές μαζί με τη
βαθμολογία διαβιβάζονται στην ΕΔΔ ή στη Διεύθυνση Προμηθειών. Εαν κριτήριο κατακύρωσης είναι η
χαμηλότερη τιμή το έργο της ΕΤΑΠ ή της αρμόδιας για την αξιολόγηση Διεύθυνσης περιορίζεται στον
έλεγχο της συμμόρφωσης των προσφορών με τους απαράβατους όρους που θέτει η προκήρυξη ως προς τα
τεχνικά στοιχεία των προσφορών.
Η ΕΔΔ ή η Διεύθυνση Προμηθειών αποσφραγίζει τους φακέλλους των οικονομικών προσφορών, συνδυάζει
την τεχνική αξιολόγηση με τα οικονομικά στοιχεία και προτείνει τον ανάδοχο.
Όταν κριτήριο ανάδειξης αναδόχου είναι η συμφερότερη προσφορά η ΕΔΔ εφαρμόζει τη μέθοδο της
ανηγμένης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου ενώ όταν κριτήριο είναι η χαμηλότερη τιμή ανάδοχος
προτείνεται ο προμηθευτής που κρίθηκε ως συμμορφούμενος με τους τεχνικούς όρους από την ΕΤΑΠ και
συγχρόνως προσφέρει την χαμηλότερη τιμή.
4. Στην προκήρυξη διευκρινίζονται τα στάδια διεξαγωγής της διαδικασίας, το δικαίωμα παράστασης των
υποψηφίων προμηθευτών σε ορισμένα στάδια και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της τεχνικής
αξιολόγησης, των οικονομικών στοιχείων και του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 11
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι φάκελλοι προσφοράς που παραδίδονται στην ΕΔΔ ή στην Διεύθυνση Προμηθειών της Εταιρείας από
κάθε προμηθευτή, είναι τουλάχιστον τρεις, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 9. Όλοι οι φάκελλοι θεωρούνται
ως ενιαία προσφορά και λαμβάνουν ενιαίο αριθμό πρωτοκόλου αμέσως μόλις υποβληθούν. Στη συνέχεια ο
φάκελλος που περιέχει τα δικαιολογητικά του προμηθευτή αποσφραγίζεται από την ΕΔΔ ή την Διεύθυνση
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Προμηθειών κατά την ημέρα υποβολής των προσφορών ή σε άλλη ημερομηνία που αναφέρεται στην
προκήρυξη. Κατά την αποσφράγιση δύνανται να παρίστανται οι υποψήφιοι προμηθευτές εκτός εάν η
προκήρυξη ορίζει διαφορετικά.
1.1. Η αποσφράγιση των φακέλλων που περιέχουν τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών γίνεται από την
ΕΤΑΠ ή την αρμόδια για την αξιολόγηση Διεύθυνση της Εταιρείας, σύμφωνα με το Άρθρο 3.
1.2. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών γίνεται μετά το πέρας της αποσφράγισης όλων των
υπολοίπων υποβληθέντων φακέλλων και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η τεχνική αξιολόγηση. Κατά την
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών έχουν δικαίωμα να παρίστανται οι προμηθευτές που
υπέβαλαν παραδεκτά προσφορές. Όταν διενεργείται πρόχειρος διαγωνισμός, οι τεχνικές και οικονομικές
προσφορές υποβάλλονται και το περιεχόμενό τους ανακοινώνεται ταυτόχρονα. Στις περιπτώσεις του
Άρθρου 6.1.δ (Διαδικασία με Διαπραγματεύσεις) οι υποψήφιοι προμηθευτές υποβάλλουν εγγράφως τις
κατ’ αρχήν προσφορές τους, προκειμένου να αποτελέσουν τη βάση της διαπραγμάτευσης. Η αποσφράγιση
των τεχνικών και οικονομικών στοιχείων είναι δυνατόν να γίνεται ταυτόχρονα, εφόσον αυτό προβλέπεται
από τη διακήρυξη, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες των διαπραγματεύσεων.
1.3. Εάν κάποια προσφορά έχει κριθεί κατά την τεχνική αξιολόγηση ακατάλληλη λόγω μη συμμόρφωσής
της με απαράβατους όρους της προκήρυξης, τότε ο φάκελλος με τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς
δεν αποσφραγίζεται και το σύνολο της προσφοράς κρίνεται απορριπτέο. Ο προμηθευτής που
αποκλείστηκε λόγω τεχνικής ακαταλληλότητας, καλείται κατά την φάση αποσφράγισης των οικονομικών
προσφορών, προκειμένου να του ανακοινωθεί ο αποκλεισμός του και να του επιστραφεί ο φάκελλος με τα
οικονομικά στοιχεία του. Ο προμηθευτής που αποκλείστηκε κατά τα ανωτέρω, έχει δικαίωμα υποβολής
ένστασης κατά του αποκλεισμού του και άρνησης παραλαβής του φακέλλου που περιλαμβάνει τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του. Εάν η ένσταση γίνει δεκτή, το τεχνικό μέρος της προσφοράς
αξιολογείται και ο φάκελλος της οικονομικής προσφοράς αποσφραγίζεται σε νέα ημερομηνία, κατά την
οποία καλούνται να παραστούν όλοι οι υποψήφιοι προμηθευτές. Εάν η ένσταση απορριφθεί, ο φάκελλος
με τα οικονομικά στοιχεία της απορριφθείσας προσφοράς επιστρέφεται κατά την διαδικασία του Άρθρου 9
παρ. 2.
2. Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται με τη χρήση ενός εκ των ακολούθων κριτηρίων:
Α) της πλέον συμφέρουσας προσφοράς, δηλαδή συνδυασμού τεχνικών και οικονομικών στοιχείων,
Β) της χαμηλότερης τιμής.
2.1. Όταν κριτήριο αξιολόγησης είναι η πλεόν συμφέρουσα προσφορά, η προκήρυξη πρέπει να προβλέπει
μέθοδο αξιολόγησης των ακόλουθων στοιχείων της προσφοράς.
(α) Των προδιαγραφών και των επιδόσεων των προσφερομένων αγαθών.
(β) Τη συμβατότητα των προσφερομένων αγαθών με τις υποδομές και τα υπάρχοντα υλικά της Εταιρείας.
(γ) Την εγγύηση καλής λειτουργίας των προσφερομένων αγαθών (warranty).
(δ) Τους προσφερόμενους από τον υποψήφιο προμηθευτή όρους αποπληρωμής.
(ε) Τη δυνατότητα υποστήριξης των αγαθών μετά την πάροδο του συμβατικού χρόνου.
(στ) Την αξιοπιστία και τα ειδικά προσόντα των προσώπων που παρέχουν τις υπηρεσίες.
(ζ) Οι χρόνοι παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών ή ολοκλήρωσης των υπηρεσιών.
(η) Κάθε άλλο ποιοτικό στοιχείο δεκτικό αξιολόγησης.
Η συνεκτίμηση των ανωτέρω στοιχείων θα πρέπει να εκφράζεται αριθμητικά με βαθμολόγηση. Το τελικό
αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα προκύπτει μετά την αποκάλυψη των οικονομικών στοιχείων και της
προτεινόμενης τιμής. Ως πλέον συμφέρουσα νοείται η προσφορά της οποίας το κλάσμα με αριθμητή την
προσφερόμενη τιμή και παρανομαστή το αποτέλεσμα της βαθμολόγησης έχει τη μικρότερη τιμή εν σχέσει
προς το αντίστοιχο κλάσμα των υπολοίπων προσφορών (Μέθοδος Ανοιγμένης Τιμής).
Ο ακριβής μαθηματικός τύπος για την εξαγωγή της ανοιγμένης τιμής θα ορίζεται από το όργανο της
εταιρείας που αποφασίζει τη διεξαγωγή της προμήθειας.
Εκτός της μεθόδου της ανοιγμένης τιμής το αρμόδιο Όργανο για την διενέργεια του διαγωνισμού σύμφωνα
με την παρ. 4 του Άρθρου 4, δύναται να θεσπίζει μέθοδο αξιολόγησης ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του
συγκεκριμένου διαγωνισμού.
2.2. Όταν κριτήριο αξιολόγησης είναι η χαμηλότερη τιμή, ανάδοχος ορίζεται εκείνος που προσφέρει την
χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ποιοτικά χαρακτηριστικά.
2.3. Εάν η φερόμενη ως βέλτιστη προσφορά σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια, είναι προδήλως
ασυνήθιστα χαμηλή, η εταιρεία έχει δικαίωμα αφού εξαντλήσει την έρευνα σχετικά με την επάρκειά της να
την απορρίψει εάν δεν πεισθεί περί της ακριβείας των παρεχομένων στοιχείων και της δυνατότητας
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υλοποίησης της.
2.4. Προϋπόθεση για την ανάδειξη αναδόχου με οποιοδήποτε κριτήριο, είναι η αξιολογούμενη προσφορά
να συμμορφώνεται με τους απαράβατους όρους που θέτει η προκήρυξη. Η τυχόν μη συμμόρφωση
προσφοράς με οποιονδήποτε απαράβατο όρο της προκήρυξης, την καθιστά ανεπίδεκτη αξιολόγησης και
απορριπτέα στο σύνολό της.
2.5. Ανεπίδεκτες αξιολόγησης κρίνονται επίσης οι προσφορές που περιέχουν αιρέσεις εν σχέσει προς τη
συμμόρφωση με απαράβατους όρους και ως εκ τούτου είναι απορριπτέες στο σύνολό τους. Εαν
υφίστανται αιρέσεις σε σχέση με τη συμμόρφωση του υποψηφίου προμηθευτή προς επιθυμητούς όρους,
τότε θεωρείται οτι η προσφορά αδυνατεί να τους εκπληρώσει και βαθμολογείται με μηδέν (0) για τους
όρους αυτούς.
2.6. Οι αντιπροσφορές είναι απαράδεκτες δεν εξετάζονται και επιστρέφονται ή καταστρέφονται κατά τη
διαδικασία του Άρθρου 9 παρ. 2. Δεν θεωρούνται ως αντιπροσφορές πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία
που τυχόν ζήτησε η Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 12
ΑΝΑΒΟΛΗ-ΜΑΤΑΙΩΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
1. Το όργανο της Εταιρείας που είναι αρμόδιο για την διαδικασία ανάδειξης αναδόχου σύμφωνα με το
άρθρο 4 παρ. 4, δύναται να αναβάλει, επαναλάβει, ματαιώσει ή παρατείνει την διαδικασία της
προμήθειας με αιτιολογημένη απόφασή του.
Ως λόγοι αναβολής, επανάληψης, ματαίωσης ή παράτασης θεωρούνται ενδεικτικά οι ακόλουθοι:
α) Η ανυπαρξία συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών στα χρονικά όρια που έθεσε η προκήρυξη ή στην
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
β) Ο μικρός αριθμός συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών στη διαδικασία.
γ) Η ύπαρξη αποχρωσών ενδείξεων οτι οι συμμετέχοντες υποψήφιοι προμηθευτές έχουν εφαρμόσει
εναρμονισμένη πρακτική στην υποβολή των προσφορών τους ή έχουν προβεί σε άλλες αθέμιτες πράξεις με
αποτέλεσμα να περιορισθεί ο ανταγωνισμός επί ζημία της Εταιρείας.
δ) Όταν η συνέχιση της διαδικασίας είναι πρόδηλο οτι θα αποβεί βλαπτική για την Εταιρεία κατά
οποιονδήποτε τρόπο.
2. Εάν η διαδικασία αναβληθεί, επαναληφθεί, ή ματαιωθεί οι τυχόν ήδη υποβληθείσες προσφορές
επιστρέφονται στους προμηθευτές μετά από πρόσκλησή τους. Εαν οι προμηθευτές δεν προσέλθουν για
την παραλαβή εντός 45 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης οι προσφορές τους
καταστρέφονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 2. Το αυτό ισχύει και σε
περίπτωση επιστροφής κατατεθέντος δείγματος. Εάν η διαδικασία παραταθεί και ταυτόχρονα ζητηθεί
παράταση ισχύος των υποβαλλομένων προσφορών η εταιρεία ζητά έγγραφη δήλωση αποδοχής της
παράτασης ισχύος των προσφορών απο τους προμηθευτές που ήδη έχουν υποβάλει προσφορές. Εάν οι
προμηθευτές αρνηθούν να προβούν στη δήλωση αυτή, τότε τους επιστρέφονται οι φάκελλοι και το τυχόν
δείγμα κατά τη διαδικασία που ακολουθείται επί αναβολής ή ματαιώσεως.
3. Ο ελάχιστος χρόνος παράτασης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ή δηλώσεων συμμετοχής είναι
επτά (7) ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 13
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1. Κάθε προμηθευτής που έχει έννομο συμφέρον δύναται να υποβάλει ενστάσεις κατά της διαδικασίας
διενέργειας της προμήθειας και κατά του αποτελέσματός της.
2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται παραδεκτά και εξετάζονται από τα αρμόδια όργανα εφόσον οι
υποβάλλοντες πληρούν τις προϋποθέσεις και τηρούν τις διαδικασίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο.
3. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο πρωτόκολλο της εταιρείας και αφορούν αποκλειστικά:
α) Την προκήρυξη
β) την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα αποτελέσματα της προεπιλογής
γ) τη διαδικασία υποβολής προσφορών
δ) Τα αποτελέσματα της Τεχνικής Αξιολόγησης
ε) Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού
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στ) Τον χαρακτηρισμό προσφορών ως απαραδέκτων
η) Την εκτέλεση, την ερμηνεία ή τη λύση της σύμβασης
4. Ενστάσεις κατά της προκήρυξης υποβάλλονται το αργότερο μετά πάροδο του ημίσεως του χρόνου που
μεσολαβεί μεταξύ της δημοσίευσής της για τελευταία φορά και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών. Η ΕΔΔ ή η Διεύθυνση Προμηθειών έχει την υποχρέωση λήψεως αποφάσεως επί των
ενστάσεων κατά της διακήρυξης το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
5. Ενστάσεις κατά την πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται το αργότερο μετά πάροδο του
ημίσεως του χρόνου που μεσολαβεί μεταξύ της δημοσίευσής της για τελευταία φορά και της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων συμμετοχής. Ενστάσεις κατά της προεπιλογής στην οποία προβαίνει η
Εταιρεία μετά την λήψη των δηλώσεων συμμετοχής, υποβάλλονται εντός του ημίσεως του χρόνου που
μεσολαβεί μεταξύ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης συμμετοχής και της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφοράς από τους προεπιλεγέντες. Οι ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων της
προεπιλογής εξετάζονται από το Δ.Σ ή από όργανο ειδικά προς τούτο οριζόμενο από το Δ.Σ. Η ΕΔΔ ή η
Διεύθυνση Προμηθειών έχει την υποχρέωση λήψεως αποφάσεως επί των ενστάσεων κατά της πρόσκλησης
ενδιαφέροντος το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής και επί
των ενστάσεων κατά της προεπιλογής το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών.
6. Ενστάσεις κατά της διαδικασίας υποβολής προσφορών, υποβάλλονται το αργότερο εντός των πέντε (5)
επομένων ημερών και εντός του ωραρίου εργασίας της Εταιρείας, μετά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών. Η ΕΔΔ ή η Διεύθυνση Προμηθειών έχει την υποχρέωση λήψεως αποφάσεως επί
των ενστάσεων το αργότερο μέχρι την διαβίβαση του τεχνικού μέρους των προσφορών στην ΕΤΑΠ.
7. Ενστάσεις κατά του αποτελέσματος της Τεχνικής Αξιολόγησης υποβάλλονται το αργότερο εντός των
πέντε (5) επομένων ημερών από της γνωστοποιήσεως των αποτελεσμάτων αυτών στον ενιστάμενο
προμηθευτή και εντός του ωραρίου εργασίας της Εταιρείας. Η ΕΔΔ ή η Διεύθυνση Προμηθειών έχει την
υποχρέωση λήψεως αποφάσεως επί των ενστάσεων το αργότερο μέχρι την ημερομηνία αποσφράγισης των
οικονομικών στοιχείων των προσφορών. Εάν ο χρόνος αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών δεν
απέχει τουλάχιστον πέντε ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της Τεχνικής
Αξιολόγησης, οι ανωτέρω αποφάσεις θα λαμβάνονται εντός πέντε (5) ημερών από την αποσφράγιση των
οικονομικών προσφορών.
8. Ενστάσεις κατά του Αποτελέσματος του Διαγωνισμού υποβάλλονται το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών
από της ανακοινώσεώς του και εντός του ωραρίου εργασίας της Εταιρείας. Οι ενστάσεις εξετάζονται από
την ΕΔΔ ή την Διεύθυνση Προμηθειών η οποία εισηγείται στο αρμόδιο για την ανάδειξη αναδόχου όργανο
της Εταιρείας, σύμφωνα με το Άρθρο 4 παρ. 4, το οποίο αποφαίνεται οριστικά επί των ενστάσεων αυτών.
9. Ενστάσεις κατά του χαρακτηρισμού προσφορών ως απαραδέκτων υποβάλλονται το αργότερο εντός
πέντε (5) ημερών και εντός του ωραρίου εργασίας της Εταιρείας από της γνωστοποιήσεως στον
προμηθευτή του αποκλεισμού του. Η ΕΔΔ ή η αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών έχει την υποχρέωση λήψης
απόφασης επί των ενστάσεων το αργότερο εντός δύο (2) ημερών από της λήξεως της προθεσμίας
υποβολής τους.
10. Ενστάσεις σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την λύση της Σύμβασης υποβάλλονται εντός πέντε
(5) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε χώρα το γεγονός που τις προκάλεσε. Οι ενστάσεις αυτές
εξετάζονται από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με το Άρθρο 4
παρ. 4.
11. Οι ενστάσεις υποβάλλονται παραδεκτά εφόσον τηρούνται οι προθεσμίες που τίθενται με το παρόν
άρθρο. Προϋπόθεση του παραδεκτού των ενστάσεων είναι η αναγραφή του αριθμού και της
κωδικοποίησης της προμήθειας στην οποία αναφέρονται και του σταδίου της διαδικασίας στην οποία
αναφέρονται. 12. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν παραδεκτά πρέπει να είναι
αιτιολογημένες και να αναφέρονται στο σύνολο των αιτιάσεων του ενιστάμενου προμηθευτή. Η υποβολή
ενστάσεων δεν αναστέλει οποιαδήποτε διαδικασία προμηθείας. Η αποδοχή ενστάσεως από το αρμόδιο
όργανο της Εταιρείας θα πρέπει να αναφέρεται στην αντικανονικότητα που έλαβε χώρα και να
συνοδεύεται από πρόταση επί των αναγκαίων μέτρων που θα ληφθούν για την αποκατάσταση της
κανονικότητας της διαδικασίας και την αποτροπή οποιασδήποτε δυσμενούς επίπτωσης σε βάρους του
ενισταμένου προμηθευτή. Η αναβολή, η παράταση, η ματαίωση ή η επανάληψη του διαγωνισμού ως
αποτέλεσμα αποδοχής κάποιας ένστασης, θα πρέπει να αποφασίζονται μόνο όταν δεν υπάρχει άλλος
τρόπος για την άρση της αντικανονικότητας που έλαβε χώρα. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων
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κοινοποιούνται τηλεομοιοτυπικά στους προμηθευτές που τις υπέβαλαν εντός πέντε (5) ημερών από της
εκδόσεώς τους.
13. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων είναι τελεσίδικες και οποιαδήποτε διαμαρτυρία ή νέα ένσταση επί
των αποφάσεων αυτών είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψιν από την Εταιρεία και τα όργανα
διενέργειας της προμήθειας.
14. Στην έννοια των ενστάσεων του παρόντος Άρθρου περιλαμβάνονται και οι προσφυγές του άρθρου 3
του Ν. 2522/97. Όταν συντρέχουν οι όροι εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 2522/97, οι προσφυγές που
προβλέπονται στο Νόμο ως προϋπόθεση παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας, θα αποτελούν το
αποκλειστικό μέσο προσβολής των διαδικασιών επιλογής προμηθευτή και οποιαδήποτε άλλη ένσταση ή
προσφυγή θα είναι απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 14
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
1) Μετά το πέρας της διαδικασίας της τεχνικής αξιολόγησης και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, η
ΕΔΔ ή η Διεύθυνση Προμηθειών είναι δυνατόν να διενεργούν διαπραγματεύσεις με τον μειοδοτήσαντα
προμηθευτή ή με τους κριθέντες ως απολύτως ισοδύναμους προμηθευτές, αποκλειστικά στις ακόλουθες
περιπτώσεις και εφόσον αυτό προβλέπεται στην προκήρυξη:
α) Με τον πρώτο επιλαχόντα μειοδότη εφόσον ο αρχικός δεν αποδεχθεί την κατακύρωση ή ανακαλέσει την
προσφορά του ή υπάρχει αντικειμενικά οριστική αδυναμία του να προβεί σε κατάρτιση σύμβασης. Στις
περιπτώσεις αυτές, απαιτείται έγκριση του Οργάνου που έχει την εξουσία κατακύρωσης.
β) Σε περίπτωση ισοδυνάμων μειοδοτικών προσφορών, οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται μεταξύ των
αντίστοιχων προμηθευτών.
2) Εφόσον το Όργανο που έχει την εξουσία κατακύρωσης κρίνει τα αποτελέσματα της διαδικασίας
προμηθείας ασύμφορα για την Εταιρεία, δύναται να πραγγέλει στην ΕΔΔ ή στη Διεύθυνση Προμηθειών τη
διενέργεια διαπραγματεύσεων, προκειμένου να αποφευχθεί η αναβολή ή η ματαίωση της προμηθείας.
Προϋπόθεση για την διενέργεια των διαπραγματεύσεων είναι να μην έχει εξαντληθεί ο χρόνος ισχύος των
προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη.
3) Επί ισοδυνάμων προσφορών που αφορούν παροχή, μη δεκτική επιμερισμού ή εάν οι προμηθευτές
αρνούνται τον επιμερισμό της κατακύρωσης, η απόφαση για το μειοδότη μπορεί να ληφθεί κατόπιν
κληρώσεως.
4) Εάν η διαδικασία προμήθειας είναι αυτή του άρθρου 6.1.δ (διαδικασία με διαπραγματεύσεις) η
εφαρμογή της παραγράφου 1.β. του παρόντος αποκλείεται.

ΑΡΘΡΟ 15
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
1) Το Όργανο της Εταιρείας που έχει την αρμοδιότητα ανάδειξης αναδόχου σύμφωνα με το Άρθρο 4 παρ. 4,
καταρτίζει έκθεση με τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάδειξης προμηθευτή. Προκειμένου περί
προμηθειών αξίας υπερβαίνουσας τα 1.173.800 Ευρώ, η ανωτέρω έκθεση με τα αποτελέσματα
υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με πλειοψηφία των 5/7 των
μελών του. Η ίδια έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται και για προμήθειες αξίας μεγαλύτερης
των 469.500 Ευρώ, όταν ο προτεινόμενος προμηθευτής είναι μέτοχος της Εταιρείας ή εταιρεία
συνδεδεμένη με αυτήν. Στη συνέχεια η Δ/νση Προμηθειών ή πρόσωπο οριζόμενο από το όργανο της
εταιρείας που είναι αρμόδια για την ανάδειξη αναδόχου, ανακοινώνει στο μειοδότη το αποτέλεσμα και τον
καλεί για την κατάρτιση σύμβασης ή για την λήψη παραγγελίας. Η Σύμβαση θα υπογράφεται από τη Δ/νση
Προμηθειών εκτός εάν το Όργανο της Εταιρείας που έχει την αρμοδιότητα ανάδειξης αναδόχου σύμφωνα
με το Άρθρο 4 παρ. 4 εξουσιοδοτήσει άλλο πρόσωπο για την υπογραφή της σύμβασης ή της εντολής
παραγγελίας, αγαθών για λογαριασμό της Εταιρείας. Επί ισοδυνάμων προσφορών, η κατακύρωση μπορεί
να αφορά περισσότερους προμηθευτές και επιμερισμό της προμήθειας. Είναι επίσης δυνατό η
κατακύρωση να γίνεται για τμήμα της προμήθειας στους επόμενους του πρώτου μειοδότες για την
ελαχιστοποίηση του κινδύνου από την ύπαρξη ενός μόνο προμηθευτή ή για λόγους γενικότερου
συμφέροντος της Εταιρείας. Για την υλοποίηση αυτής της δυνατότητας, οι σχετικοί όροι πρέπει να τίθενται
στην προκήρυξη.
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2) Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στο μειοδότη δεν αποτελεί σύμβαση ή παραγγελία. Προκειμένου να
τεθεί σε ισχύ σύμβαση ή παραγγελία θα πρέπει να υπογραφεί σχετικό έγγραφο και να εκπληρωθούν οι
λοιποί όροι που θέτει η προκήρυξη.
3) Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας προς τον μειοδότη, γίνεται με έγγραφο
κοινοποιούμενο με συστημένη επιστολή, με τηλεομοιοτυπία (fax), με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με
επιστολή δια ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών επί αποδείξει παραλαβής. Η ανακοίνωση περιέχει
επίσης πρόσκληση για την υπογραφή σύμβασης ή τη λήψη εντολής προμήθειας, για την υποβολή
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και τυχόν προκαταβολής και γενικά για την υποβολή οποιουδήποτε
άλλου εγγράφου απαιτεί η προκήρυξη. Μαζί με την ανακοίνωση κοινοποιείται Σχέδιο της υπό κατάρτιση
Σύμβασης. Η πρόσκληση ορίζει επίσης την προθεσμία προσέλευσης του μειοδότη για την υπογραφή της
Σύμβασης και υποβολής των ανωτέρω εγγράφων. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 5
ημερών από της ανακοινώσεως των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.
4) Οι Συμβάσεις θα έχουν ισχύ μέχρι την ολοκήρωση των παραδόσεων των αγαθών/υπηρεσιών, την
αποδοχή και πληρωμή τους από την Εταιρία. Για παροχή προγραμματισμένων υπηρεσιών ή αγαθών
συνεχούς ζήτησης, οι Συμβάσεις δεν θα έχουν διάρκεια μεγαλύτερη των τριών (3) ετών με δικαίωμα
επέκτασης δύο χρονικών περιόδων διάρκειας ενός έτους εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 16
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
1) Η σύμβαση που θα καταρτισθεί με το μειοδότη προτείνεται με τη μορφή Σχεδίου Συμβάσεως από την
Εταιρεία. Η ΕΔΔ ή η Διεύθυνση Προμηθειών έχει την ευθύνη σύνταξης του Σχεδίου Συμβάσεως μόλις λάβει
σχετική εντολή από το Όργανο που έχει την ευθύνη της κατακύρωσης σύμφωνα με το Άρθρο 4 παρ. 4. Το
Σχέδιο Σύμβασης πρέπει να έχει ενσωματώσει σε μορφή συμβατικού κειμένου το σύνολο των όρων της
κατακυρωτικής απόφασης, των απαράβατων όρων της προκήρυξης, το σύνολο των επιθυμητών όρων της
προκήρυξης που ικανοποιεί η προσφορά του Προμηθευτή και τα οικονομικά στοιχεία που περιέχει η
οικονομική προσφορά του Προμηθευτή. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος
κανονισμού.
2) Το Σχέδιο Σύμβασης δεν επιδέχεται διαπραγμάτευσης, εν σχέσει προς τα στοιχεία της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου. Επομένως, ο μειοδότης μπορεί να ζητά μόνο διευκρίνιση, μεταβολή των
διατυπώσεων που περιέχονται στη σύμβαση, ή συμπλήρωση του προτεινόμενου συμβατικού κειμένου,
ώστε να είναι πλήρες υπό την ανωτέρω έννοια. Προκειμένου περί παραγγελίας, το σχετικό έγγραφο
συντάσσεται από την Εταιρεία και προσυπογράφεται από τον μειοδότη.
3) Εάν ο προσκληθείς μειοδότης δεν προσέλθει για την κατάρτιση της Σύμβασης, σχέδιο της οποίας του
έχει προταθεί με την πληρότητα που ορίζεται στο παρόν άρθρο, η Εταιρεία έχει δικαίωμα να εισπράξει την
εγγυητική επιστολή συμμετοχής και να αναζητήσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία που υπέστη εξαιτίας της
παρακώλυσης της προμηθείας. Οι ίδιες συνέπειες επέρχονται όταν ο μειοδότης αρνείται να συναινέσει στη
λήψη παραγγελίας.
4) Αφού τεθεί σε ισχύ η σύμβαση ή η παραγγελία, το υπογραφέν τελικό συμβατικό κείμενο υπερισχύει
κάθε άλλου εγγράφου επί του οποίου βασίζεται.
5) Εφόσον ματαιωθεί η θέση σε ισχύ της σύμβασης ή της παραγγελίας, το Όργανο που έχει την ευθύνη
κατακύρωσης, δύναται να κατακυρώσει στον επόμενο μειοδότη ή να αναβάλει, επαναλάβει, ματαιώσει την
προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 12. Για την κατακύρωση σε άλλο μειοδότη θα πρέπει να
τηρείται η διαδικασία της παρ. 1 του Άρθρου 15 του παρόντος Κανονισμού.
6) Εφόσον η προκήρυξη της προμήθειας έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα των Ε.Κ. οι συμβάσεις ή οι
παραγγελίες που τίθενται σε ισχύ, θα κοινοποιούνται στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με
το Κοινοτικό Δίκαιο.

ΑΡΘΡΟ 17
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ)
1) Οι συμφωνίες αυτές καταρτίζονται άμεσα μετά από ανοικτή διαδικασία, κλειστή διαδικασία ή
διαδικασία διαπραγματεύσεων. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος εν σχέσει προς την
διαδικασία ανάδειξης μειοδότη, κατακύρωσης και θέσης της σύμβασης σε ισχύ.
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2) Οι συμφωνίες πλαίσιο δεν πρέπει να νοθεύουν ή να παρακωλύουν τον ανταγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 18
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΓΑΘΩΝ
1) Αρμόδια για την παραλαβή των υλικών και τη διαπίστωση της ολοκλήρωσης των υπηρεσιών είναι η
ΕΠΑΠΑ ή η διεύθυνση Προμηθειών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3 του παρόντος Κανονισμού. Η
παραλαβή των αγαθών μπορεί να γίνεται με την επιφύλαξη της αποδοχής τους σε μεταγενέστερο χρόνο μη
δυνάμενο να υπερβεί τις επτά (7) εργάσιμες ημέρες. Στην περίπτωση αυτή η κυριότητα των αγαθών
παραμένει στον προμηθευτή ενώ ο κίνδυνος απώλειας η ζημίας μετατίθεται στην Εταιρεία. Εάν η Εταιρεία
αποδεχθεί τα αγαθά ή εφόσον παρέλθει το ανωτέρο χρονικό διάστημα χωρίς ρητή δήλωση της Εταιρείας
περί μη αποδοχής των παραληφθέντων, η κυριότητα των αγαθών περιέχεται στην Εταιρεία που διατηρεί
αξιώσεις για τυχόν κρυφά ελαττώματα ή δυσλειτουργίες των αγαθών, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις
του δικαίου και την εγγύηση καλής λειτουργίας (Warranty) που παρέχει ο Προμηθευτής. Εάν Εταιρεία
απορρίψει τα παραληφθέντα αγαθά τότε υποβάλει εγγράφως σχετική δήλωση στον Προμηθευτή και
εφαρμόζει τις διατάξεις των Άρθρων 20 και 24.
2) Η ΕΠΑΠΑ ή η Διεύθυνση Προμηθειών συντάσσουν πρωτόκολλο παραλαβής, αποδοχής ή απόρριψης των
αγαθών τα οποία και υποβάλλουν στο όργανο που έχει την ευθύνη της κατακύρωσης.
3) Σε περίπτωση απόρριψης αγαθών ο Προμηθευτής αμέσως μετά την έγγραφη ενημέρωσή του πρέπει να
προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την εξάλειψη των ελαττωμάτων και τη διασφάλιση της προσήκουσας
εκπλήρωσης της Σύμβασης ή της εκτέλεσης της παραγγελίας. Οι διαδικασίες αποκατάστασης των
ελαττωμάτων ή της λειτουργίας των αγαθών ορίζονται στη Σύμβαση ή προκειμένου περί παραγγελιών
στην προκήρυξη.
4) Η διαχείριση των Συμβάσεων μέχρι την ολοκλήρωσή τους θα γίνεται από τη Δνση Προμηθειών ή από
πρόσωπα που ορίζονται από τα όργανα της παρ. 4 του Άρθρου 4 σε συνεργασία με τη Δνση για την οποία
προορίζονται τα συμβατικά αγαθά ή υπηρεσίες.
4α) Η διαχείριση μιας Σύμβασης αρχίζει με την υπογραφή της από τους δύο συμβαλλόμενους και πρέπει
να διασφαλίζει:
-τη σωστή εφαρμογή των συμβατικών υποχρεώσεων μέσα στα συμβατικά χρονικά διαστήματα
-ότι η ποιότητα των υλικών/υπηρεσίων είναι σύμφωνη με τους Ποιοτικούς όρους της Σύμβασης
-ότι ο τρόπος παράδοσης και μεταφοράς είναι σύμφωνος με τη Σύμβαση
-ότι τυχόν ασυμφωνίες και αποκλίσεις από τη Σύμβαση εντοπίζονται έγκαιρα και να διευθετούνται
-τη βεβαίωση και προώθηση τιμολογίων προς πληρωμή
4β) Ο υπεύθυνος για τη διαχείρηση της Σύμβασης θα: διατηρεί και ενημερώνει φάκελο με όλα τα στοιχεία
που είναι σχετικά με τη Σύμβαση (προκήρυξη, πρωτόκολλα ανάθεσης κ.λ.π.)
-ελέγχει τις συμβατικές ημερομηνίες παράδοσης και ενεργοποιεί τη διαδικασία επιβολής ποινικών ρητρών
ή λύσης της Σύμβασης εάν απαιτηθεί
-παρακολουθεί την υλοποιήση της Σύμβασης και συμμετέχει σε συσκέψεις με τον Ανάδοχο για τη
πληρέστερη ενημέρωσή του διατηρεί αρχείο με Συμβάσεις για περίοδο τριών (3) ετών μετά τη λήξη τους
4γ) Η διαχείριση της Σύμβασης ολοκληρώνεται με την αποδοχή και πληρωμή των παραδοτέων αγαθων
ή/και υπηρεσιών και αφού πραγματοποιηθεί από τη Διεύθυνση Προμηθειών ή από άλλο πρόσωπο
ορισθέν από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, σύμφωνα με το Άρθρο 4 παρ. 4, αξιολόγηση της απόδοσης
του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 19
ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
1) Για τη συμμετοχή των προμηθευτών στη διαδικασία προμηθειών πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να
υποβάλλεται μαζί με τα οικονομικκά στοιχεία και εντός του σχετικού φακέλλου, εγγυητική επιστολή
συμμετοχής στη διαδικασία, εφόσον αυτό απαιτείται από τη διακήρυξη. Η εγγυητική επιστολή αυτή πρέπει
να έχει εκδοθεί από Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ισχύει για ένα
(1) επιπλέον μήνα μετά την λήξη ισχύος της προσφοράς. Η αξία της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής θα
ορίζεται στη διακήρυξη ως ποσοστό της προσφερόμενης συμβατικής αξίας. Η εγγύηση αυτή εφόσον είναι
δυνατόν θα είναι πρώτης ζήτησης, η εγγυήτρια Τράπεζα θα παρατείται της ένστασης δίζησης και διαίρεσης
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και θα θέτει στη διάθεση της Εταιρείας το ποσό της εγγύησης εντός το πολύ τριών (3) ημερών από της
λήψεως της σχετικής αίτησης από την Εταιρεία και η εγγυήτρια θα παραιτείται του δικαιώματος υποβολής
οποιασδήποτε αντίρρησης ή εξέτασης της βασιμότητας του λόγου που θα έχει ως αποτέλεσμα την
κατάπτωση της εγγύησεως.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα επιστρέφεται στον ανάδοχο αμέσως μόλις υποβάλει εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας. Οι λοιποί προμηθευτές θα λαμβάνουν τις εγγυητικές επιστολές
συμμετοχής, το αργότερο εντός (1) μηνός από την ημερομηνία κατακύρωσης της προμηθείας.
2) Εφόσον έχει περιληφθεί στους όρους της διακήρυξης, για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης ή της
Παραγγελίας ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης ή λήψης της Παραγγελίας
να υποβάλει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η προκήρυξη θα ορίζει χρόνο υποβολής της εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης μεταγενέστερο εν σχέσει προς την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης ή
λήψης της Παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή η Σύμβαση προμηθείας ή η Παραγγελία θα τίθενται σε ισχύ
μόνο μετά την παράδοση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στην Εταιρεία. Η εγγύηση αυτή θα
είναι κατά προτίμηση πρώτης ζήτησης, η εγγυήτρια Τράπεζα θα πρέπει να παραιτείται της ένστασης
δίζησης και διαίρεσης και θα θέτει στη διάθεση της Εταιρείας το ποσό της εγγύησης το πολύ εντός τριών
(3) ημερών από της λήψεως της σχετικής αίτησης από την Εταιρεία. Επίσης η εγγυήτρια θα παραιτείται του
δικαιώματος υποβολής οποιασδήποτε αντίρρησης ή εξέτασης της βασιμότητας του λόγου που θα έχει ως
αποτέλεσμα την κατάπτωση της εγγυήσεως.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα ισχύει και για τέσσερις (4) τουλάχιστον μήνες επιπλέον του
συμβατικού χρόνου.
Η Σύμβαση μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα μείωσης της αξίας της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης έτσι ώστε το υπολοιπόμενο ποσό αυτής να ισούται τουλάχιστον με ποσοστό της αξίας του
ανεκτέλεστου μέρους της σύμβασης.
3) Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να ζητά εγγυητική επιστολή ισόποση των τυχόν προκαταβολών προς τον
Προμηθευτή. Ως προκαταβολή νοείται η τυχόν θετική διαφορά μεταξύ των συνολικών καταβολών της
Εταιρείας στον Προμηθευτή και της αξίας των υλικών που έχουν παραδοθεί και έχουν γίνει αποδεκτά από
την Εταιρεία ως και των υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί.
Το ποσό της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής μπορεί να αυξάνεται και να μειώνεται εις τρόπον ώστε να
καλύπτει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης την ανωτέρω διαφορά. Η εγγύηση αυτή θα είναι κατά
προτίμηση πρώτης ζήτησης, η εγγυήτρια Τράπεζα θα πρέπει να παραιτείται της ένστασης δίζησης και
διαίρεσης και να θέτει στη διάθεση της Εταιρείας το ποσό της εγγύησης εντός τριών (3) ημερών από της
λήψεως της σχετικής αίτησης από την Εταιρεία. Επίσης η εγγυήτρια θα παραιτείται του δικαιώματος
υποβολής οποιασδήποτε αντίρρησης ή εξέτασης της βασιμότητας του λόγου που θα έχει ως αποτέλεσμα
την κατάπτωση της εγγύησεως.
4) Εάν τα ζητήματα των εγγυήσεων δεν έχουν ορισθεί στην προκήρυξη, το όργανο της Εταιρείας που είναι
αρμόδιο για την διαδικασία ανάδειξης αναδόχου, σύμφωνα με την παρ. 4 του Άρθρου 4, μπορεί να
τροποποιεί κατά περίπτωση τους όρους χορήγησης των εγγυήσεων ή να απαλλάσσει τους προμηθευτές
από την παροχή τους.

ΑΡΘΡΟ 20
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
1) Όταν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει εμπρόθεσμα τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή όταν τα εμπροθέσμως
προσφερόμενα αγαθά δεν γίνονται αποδεκτά από την εταιρεία λόγω μη συμμόρφωσής τους με τα
συμφωνημένα χαρακτηριστικά ή τις συμφωνημένες ιδιότητες ή λόγω ελαττωμάτων, η εταιρεία έχει
δικαίωμα επιβολής ποινικής ρήτρας σε βάρος του αναδόχου.
2) Εφόσον έχει προβλεφθεί στη Σύμβαση η επιβολή και το ύψος τους, οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται επί
της συμβατικής αξίας του αγαθού που καθυστερεί ή που δεν γίνεται αποδεκτό και της αξίας των
συμβατικών αγαθών που αν και παραδόθηκαν εμπροθέσμως και προσηκόντως, δεν μπορούν να
λειτουργήσουν ή να χρησιμοποιηθούν λόγω των καθυστερουμένων ή μη αποδεκτών.
3) Για κάθε ημέρα καθυστέρησης, οι επιβαλόμενες ποινικές ρήτρες ανέρχονται σε ποσοστό υπολογιζόμενο
επί της συμβατικής αξίας των αγαθών που ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος.
4) Η Εταιρεία επιπλέον της επιβολής των ποινικών ρητρών, έχει δικαίωμα να ζητήσει την αποζημίωσή της
για κάθε θετική και αποθετική ζημία που υπέστη εξαιτίας της επέλευσης οποιουδήποτε εκ των γεγονότων
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της παραγράφου 1 του παρόντος.
5) Εάν η καθυστέρηση εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, υπό την έννοια της
παραγράφου 1 του παρόντος, διαρκεί περισσότερο από 3 μήνες ή εάν ανεξαρτήτως του χρόνου διάρκειας,
η Εταιρεία δεν έχει ωφέλεια από την διατήρηση της σύμβασης σε ισχύ, η Εταιρεία έχει, σωρρευτικά με τα
δικαιώματά της των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση, η
οποία λύεται άμεσα με την περιέλευση της καταγγελίας σε γνώση του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή,
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 21 παρ. 1 του παρόντος κανονισμού.
Το όργανο που είναι αρμόδιο για την κατάρτιση της Σύμβασης σύμφωνα με το Άρθρο 4 παρ. 4, δύναται να
συμφωνεί με τον ανάδοχο διαφορετικά προς τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα εφόσον αυτό κρίνεται
αναγκαίο.
6) Ο ανάδοχος απαλάσσεται των συνεπειών των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου όταν η
καθυστερούμενη ή η μη προσήκουσα εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του οφείλεται σε γεγονός
ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος έχει το βάρος απόδειξης τόσο του γεγονότος ανωτέρας βίας, όσο και της
επιρροής που αυτό άσκησε στην ομαλή εκτέλεση της σύμβασης. Επιπλέον ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση
γνωστοποίησης του γεγονότος ανωτέρας βίας στην Εταιρεία το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από της
επελεύσεώς του ή εντός άλλου χρονικού διαστήματος οριζομένου συμβατικά. Μετά την πάροδο της
ανωτέρω προθεσμίας, η επίκληση του λόγου ανωτέρας βίας είναι απαράδεκτη. Εάν η εκπλήρωση των
συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου εκ λόγων ανωτέρας βίας διαρκεί περισσότερο από 3 μήνες ή εάν
ανεξαρτήτως του χρόνου διάρκειας η Εταιρεία δεν έχει ωφέλεια από τη διατήρηση της σύμβασης σε ισχύ,
η Εταιρεία έχει το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, η οποία λύεται άμεσα με την περιέλευση της
καταγγελίας σε γνώση του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 21
παρ. 3 του παρόντος κανονισμού.
7) Η είσπραξη των ποινικών ρητρών και των αποζημιώσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο μπορεί να
γίνεται και με κατάπτωση των αντίστοιχων ποσών της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
8) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά και επί παραγγελιών για τη συμβατική
σχέση που αναπτύσσεται μετά τη λήψη της παραγγελίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 του
παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 21
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1) Λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου. 1.1. Όταν η Σύμβαση λύεται με υπαιτιότητα του
αναδόχου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του Άρθρου 20, η Εταιρεία έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
(α) Δύναται να υπαναχωρήσει από το σύνολο της σύμβασης, να επιστρέψει τα τυχόν παραληφθέντα
αγαθά και να απαιτήσει την έντοκη επιστροφή όλων των ποσών που είχε καταβάλει στον ανάδοχο. Επίσης
η Εταιρεία δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που υπέστη
εξαιτίας της λύσης της σύμβασης επιπλέον των τυχόν αξιώσεων της κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 20 παρ. 4.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει ως ποινική ρήτρα για την λύση της σύμβασης
ανεξαρτήτως της επιβολής των ποινών του Άρθρου 20 παρ. 3.
(β) Δύναται να υπαναχωρήσει από το ανεκτέλεστο μέρος της σύμβασης και να απαιτήσει την έντοκη
επιστροφή των ποσών που τυχόν είχαν καταβληθεί στον ανάδοχο έναντι του μέρους αυτού. Επίσης η
Εταιρεία δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που υπέστη
εξαιτίας της λύσης της σύμβασης επιπλέον των τυχόν αξιώσεων κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 20 παρ. 4. Το
ποσοστό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που αντιστοιχεί στο ανεκτέλεστο τμήμα καταπίπτει ως
ποινική ρήτρα για τη λύση της σύμβασης ανεξαρτήτως της επιβολής των ποινών του Άρθρου 20 παρ. 3.
1.2. Στην έννοια της ζημίας που αναφέρεται στις παραγράφους 1.1α και 1.1β του παρόντος άρθρου,
περιέχονται ενδεικτικά, η δαπάνη της Εταιρείας για την επαναδιεξαγωγή της διαδικασίας προμηθείας, η
διαφορά της συμβατικής αξίας για την προμήθεια των αγαθών από άλλο προμηθευτή, τα
χρηματοοικονομικά έξοδα στα οποία υπεβλήθη η Εταιρεία για τη διενέργεια της ματαιωθείσας προμήθειας
και κάθε αποζημίωση πληρωτέα από την Εταιρεία σε τρίτους λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων
της Εταιρείας οφειλόμενης στη λυθείσα σύμβαση.
2) Λύση της σύμβασης με υπαιτιότητα της Εταιρείας. Οι συνέπειες της λύσης της σύμβασης εξ’
υπαιτιότητας της Εταιρείας ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
3) Λύση της Σύμβασης για Λόγους Ανωτέρας Βίας. 1.1. Όταν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας που αφορά
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τον Προμηθευτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 20 παρ. 6 του παρόντος, η Εταιρεία διατηρεί τα
ακόλουθα δικαιώματα.
α. Υπαναχώρηση από το σύνολο της σύμβασης και έντοκη επιστροφή των τυχό καταβληθέντων ποσών.
Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία θα επιστρέφει τα τυχόν ήδη παραληφθέντα αγαθά.
β. Υπαναχώρηση από το ανεκτέλεστστο τμήμα της σύμβασης και έντοκη επιστροφή των ποσών που τυχόν
έχουν καταβληθεί έναντι αυτού του μέρους της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία διατηρεί στην
κυριότητά της τα προσηκόντως παραδοθέντα αγαθά.
3.2. Διευκρινίζεται οτι εφόσον ο λόγος ανωτέρας βίας συντρέχει στο πρόσωπο του Προμηθευτή η Εταιρεία
δεν ευθύνεται για τις δυσμενείς συνέπειες που θα υποστεί ο Προμηθευτής έναντι τρίτων εξ’ αιτίας της
λύσης της Σύμβασης.
3.3. Όταν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας στο πρόσωπο της Εταιρείας με συνέπεια την αδυναμία
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της έναντι του Προμηθευτή, ο τελευταίος έχει δικαίωμα να λύσει την
Σύμβαση εφόσον η αδυναμία διαρκεί πέραν των τριών (3) μηνών. Η λύση επέρχεται για το ανεκτέλεστο
τμήμα της Σύμβασης μόλις περιέλθει η έγγραφη καταγγελία σε γνώση της Εταιρειάς. Κατά τα λοιπά
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
4) Οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά και στην περίπτωση λύσης της σύμβατικής
σχέσης που αναπτύσσεται με τη λήψη παραγγελίας σύμφωνα με το Άρθρο 16.
5) Αρμόδιο όργανο για τη λύση της Σύμβασης είναι αυτό που είχε την εξουσία κατακύρωσης της
προμήθειας.
Για τη λύση Σύμβασης αξίας μεγαλύτερης των 1.173.800 Ευρώ, απαιτείται εγκριτική απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανόμενη με πλειοψηφία των 5/7 των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 22
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Οι Συμβάσεις Προμηθειών είναι ανεκχώρητες. Κατ’ εξαίρεση οι προμηθευτές δύνανται να εκχωρούν τις
χρηματικές απαιτήσεις που έχουν έναντι της Εταιρείας προκειμένου να λάβουν χρηματοδότηση απο
Τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό οργανισμό που λειτουργεί νόμιμα εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Προϋπόθεση για την εκχώρηση αυτή είναι να υπάρχει πρόβλεψη στην προκήρυξη και στην σχετική
σύμβαση.
2. Οι Συμβάσεις προμηθειών και οι παραγγελίες τροποποιούνται εγγράφως. Ως τροποποίηση νοείται και η
επαύξηση των ποσοτήτων των αγαθών της υφισταμένης σύμβασης. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα
προαίρεσης να επαυξάνει τις ποσότητες των συμβατικών αγαθών μέχρι ενός ποσοστού που προβλέπεται
στη Σύμβαση ή προκειμένου περί παραγγελιών στην προκήρυξη.
Προκειμένου περί προμηθειών αξίας μεγαλύτερης των 1.173.800 Ευρώ, για την σημαντική τροποποίηση
της Σύμβασης απαιτείται εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανόμενη με πλειοψηφία
των 5/7 των μελών του. Η ίδια διαδικασία και πλειοψηφία απαιτείται και για σημαντική τροποποίηση
Συμβάσεων της Εταιρείας αξίας μεγαλύτερης των 469.500 Ευρώ που έχουν καταρτισθεί με μετόχους της ή
συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις.

ΑΡΘΡΟ 23
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
1. Ο παρόν Κανονισμός ισχύει με την επιφύλαξη αντιθέτων διατάξεων του Κοινοτικού Δικαίου.
2. Οι διαφορές που αφορούν την ερμηνεία και την εκτέλεση των συμβάσεων με τους προμηθευτές μπορεί
να λύονται με προσφυγή σε διαιτησία εφόσον η σχετική ρήτρα έχει περιληφθεί στο κείμενο της Σύμβασης.
Επί παραγγελιών η διαιτητική ρήτρα πρέπει να έχει περιληφθεί στην προκήρυξη. Προϋπόθεση για την
προσφυγή του προμηθευτή στη διαιτησία είναι η προηγούμενη υποβολή ενστάσεως σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Άρθρο 13 παρ. 11 του παρόντος. Η προσφυγή στη διαιτησία δεν αναστέλει την εκτέλεση της
Σύμβασης ή της παραγγελίας.
3. Εφόσον δεν προβλέπεται διαιτητική ρήτρα, αρμόδια για την επίλυση διαφορών μεταξύ Εταιρείας και
προμηθευτών είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.
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ΑΡΘΡΟ 24
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι προμήθειες για τις οποίες έχουν ήδη υπογραφεί συμβάσεις ή έχει ήδη προκηρυχθεί η διαδικασία για
την ανάθεσή τους, ρυθμίζονται από τους όρους της σύμβασης ή της προκήρυξης και τις διατάξεις του
Κοινοτικού και Εθνικού Δικαίου.

ΑΡΘΡΟ 25
ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο παρόν Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από της Δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
ΑΡΘΡΟ 1
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1. Με τον παρόντα Κανονισμό, καθορίζονται οι διαδικασίες ανάδειξης αναδόχων και κατάρτισης
συμβάσεων με αναδόχους στους οποίους ανατίθεται η εκτέλεση τεχνικών έργων από την Εταιρεία
Παροχής Αερίου Αττικής. Στην έννοια των τεχνικών έργων περιλαμβάνεται η ανέγερση, κατασκευή,
επέκταση, συντήρηση, εκσυγχρονισμός και επισκευή κτιρίων, δικτύων φυσικού αερίου και εγκαταστάσεων
της Εταιρείας Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε.
2. Προκειμένου περί έργων προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλυτέρου των 5.000.000 Ευρώ ο παρόν κανονισμός
εφαρμόζεται μόνο συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου.
3. Ο παρόν Κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε έργα εκτελούμενα διά αυτεπιστασίας της Εταιρείας Παροχής
Αερίου Αττικής Α.Ε.
AΡΘΡΟ 2
ΟΡΙΣΜΟΙ
Στον κανονισμό αυτό, οι κάτωθι αναφερόμενοι όροι έχουν εφεξής την έννοια που αποδίδεται στο παρόν
άρθρο:
Εταιρεία: Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. Τεχνικό Έργο ή Έργο: Το αποτέλεσμα ενός συνόλου
τεχνικών εργασιών για τη δημιουργία νέων κατασκευών ή την επέκταση ή επισκευή ή συντήρηση
παλαιότερων, που προορίζεται να εκπληρώνει αυτό καθαυτό μία οικονομική ή τεχνική λειτουργία. Στην
έννοια αυτή, περιλαμβάνονται ιδίως η ανέγερση, κατασκευή, επέκταση, συντήρηση, εκσυγχρονισμός, και
επισκευή κτιρίων, δικτύων φυσικού αερίου και εγκαταστάσεων.
Εργολήπτης: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων, κοινοπραξία, που βάσει των ικανοτήτων
και της εμπειρίας του, δύναται να εκτελεί τεχνικά έργα και να υποβάλει σχετική προσφορά στα πλαίσια
του παρόντος Κανονισμού για τη σύναψη σύμβασης με την Εταιρεία.
Ανάδοχος: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, κοινοπραξία που θα επιλεγεί από την
Εταιρεία για την εκτέλεση συγκεκριμένου τεχνικού έργου.
Προσφορά: Το σύνολο των εγγράφων που υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος ενόψει της ανάθεσης σε
αυτόν έργου, βάσει των όρων του παρόντος Κανονισμού.
Απαράβατος Όρος: Κάθε όρος της προκήρυξης η μη συμμόρφωση προς τον οποίο καθιστά άνευ
χρησιμότητας το προτεινόμενο έργο και απορριπτέα τη σχετική προσφορά.
Επιθυμητός Όρος: Κάθε όρος της προκήρυξης που δεν είναι απαράβατος.
Διαγωνισμός: Η διαδικασία που κατατείνει στην ανάδειξη του αναδόχου και στη σύναψη της σχετικής με
την προκήρυξη σύμβασης εκτέλεσης τεχνικού έργου.
Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις: Τα νομικά Πρόσωπα που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 42ε του Κ.Ν
2190/1920.
Σύμβαση : Kάθε συμφωνία εξ’επαχθούς αιτίας που καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ αναδόχου και Εταιρείας
για την εκπλήρωση του σκοπού της προκήρυξης.
Προγραμματικές Συμφωνίες/Συμφωνίες Πλαίσιο: Είναι σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και Αναδόχου που
αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων, κυρίως εν σχέσει προς τις τιμές και όποτε απαιτείται, σχετικά με τις
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ποσότητες που θα αναφέρονται στις συμβάσεις οι οποίες θα ανατίθενται σε συγκεκριμένες χρονικές
περίοδους.
Συμβάσεις Περιόδου: Συμβάσεις τεχνικών έργων σύμφωνα με τους όρους των οποίων δίδονται επιμέρους
ειδικές εντολές κατασκευαστικών εργασιών σε τακτά διαστήματα δημιουργώντας έτσι ροή εκτέλεσης
εργασιών για μία συμβατικά καθορισμένη χρονική περίοδο, προκειμένου να υλοποιείται το πρόγραμμα και
οι στόχοι εμπορικής ανάπτυξης της Εταιρείας, με την επιφύλαξη μέγιστων αποκλίσεων, και σύμφωνα με τις
οποίες (συμβάσεις περιόδου) τα έργα εκτελούνται με βάση ένα συμβατικό πίνακα τιμών.
Ανοικτή διαδικασία: Ο διαγωνισμός στον οποίο έχει δικαίωμα συμμετοχής οποιοσδήποτε υποψήφιος
εργολήπτης, υποβάλλοντας ενσφράγιστη προσφορά.
Κλειστή διαδικασία: Ο διαγωνισμός στον οποίο έχουν τελικώς δικαίωμα συμμετοχής μόνο οι ειδικώς
προσκληθέντες από την Εταιρεία εργολήπτες, υποβάλλοντας ενσφράγιστες προσφορές.
Πρόχειρος διαγωνισμός: Ο διαγωνισμός στον οποίο συμμετέχουν οι προσκληθέντες από την Εταιρεία,
υποβάλλοντας ανοικτές προσφορές.
Διαδικασία Διαπραγμάτευσης: Ο διαγωνισμός στον οποίο συμμετέχουν εργολήπτες προσκληθέντες από
την Εταιρεία, προκειμένου να διαβουλευθούν και να διαπραγματευθούν τους όρους της σύμβασης,
ανάθεσης και εκτέλεσης ενός έργου με ένα ή περισσότερους από αυτούς.
Κοινοτικό Δίκαιο: Το σύνολο των Συνθηκών, οδηγιών και κανονισμών που ισχύουν στα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 3
ΟΡΓΑΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
1. Προκειμένου να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, συνιστώνται τα κάτωθι Όργανα:
α) Το Συμβούλιο Προμηθειών (Σ.Π.): Το Σ.Π. αποτελείται από 5 Μέλη, ανώτερα στελέχη της Εταιρείας και
οριζόμενα από τον Γενικό Διευθυντή. Το Σ.Π. εισηγείται γιά τη σύσταση των επιτροπών που αναφέρονται
στις παραγράφους 1β, 1γ και 1δ παρόντος και έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 4.
β) Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού (ΕΔΔ). Η ΕΔΔ συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή,
κατόπιν εισηγήσεως του Σ.Π. ή προσώπου εξουσιοδοτημένου από το Σ.Π. προκειμένου περί έργων αξίας
υπερβαίνουσας το 1.173.800 Ευρώ και με απόφαση του Γενικού Διευθυντή ή προσώπου
εξουσιοδοτημένου από τον Γενικό Διευθυντή για έργα μικρότερης αξίας. Η Ε.Δ.Δ. αποτελείται από τρία (3)
ή πέντε (5) μέλη, προερχόμενα από την υπηρεσιακή ιεραρχία της Εταιρείας.
Η ΕΔΔ έχει την ευθύνη για την παραλαβή των προσφορών, την παροχή διευκρινήσεων προς τους
εργολήπτες και την υποβολή ερωτημάτων σε αυτούς στο μέτρο που αυτό προβλέπεται από την προκήρυξη,
το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, την αξιολόγηση του συνόλου των προσφορών και την σύνταξη
της τελικής εισήγησης για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού προς το όργανο που είναι αρμόδιο για την
κατακύρωση. Επίσης η ΕΔΔ αποφασίζει τελεσίδικα επί των ενστάσεων που υποβάλονται κατά τη διάρκεια
του διαγωνισμού και αφορούν την προκήρυξη, την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και τις πράξεις
και αποφάσεις της Επιτροπής Τεχνικής
Αξιολόγησης Προσφορών που ορίζεται στην παρ. 1γ του παρόντος Άρθρου. Η ΕΔΔ συντάσσει πρακτικό για
την υποβολή των προσφορών, συντάσσει πρακτικό για το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και εκδίδει
εγγράφως αποφάσεις επί των ενστάσεων. Επίσης, η ΕΔΔ υποβάλει το τελικό πρακτικό αξιολόγησης των
προσφορών που περιλαμβάνει την κρίση της για τον μειοδότη στο αρμόδιο όργανο για την κατακύρωση και
στο Σ.Π. Η ΕΔΔ συνυποβάλει και όλα τα λοιπά πρακτικά που τήρησε κατά τη διαδικασία μαζί με τις
ενστάσεις και τις επ’ αυτών αποφάσεις.
γ) Επιτροπή Τεχνικής Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΤΑΠ). Η ΕΤΑΠ συγκροτείται με απόφαση του Γενικού
Διευθυντή, κατόπιν εισηγήσεως του Σ.Π. ή προσώπου εξουσιοδοτημένου από το Σ.Π., προκειμένου περί
έργων αξίας υπερβαίνουσας τα 1.173.800 Ευρώ και με απόφαση του Γενικού Διευθυντή, ή προσώπου
εξουσιοδοτημένου από τον Γενικό Διευθυντή, προκειμένου περί έργων μικρότερης αξίας. Η ΕΤΑΠ
αποτελείται απο 3 ή 5 μέλη. Η ΕΤΑΠ αποσφραγίζει του φακέλλους των τεχνικών προσφορών και προβαίνει
στο έλεγχο συμμόρφωσης του τεχνικού μέρους των προσφορών με τους απαράβατους όρους της
προκήρυξης. Επίσης η ΕΤΑΠ διενεργεί την τεχνική αξιολόγηση και βαθμολογεί τις υποβληθείσες
προσφορές. Στην Επιτροπή δύνανται να συμμετέχουν δύο (2) τουλάχιστον εμπειρογνώμονες ως
συμβουλευτικά μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί είναι δυνατόν να μην έχουν
εργασιακή ή άλλη σχέση με την Εταιρεία και να απασχοληθούν για περιορισμένο χρόνο μόνο για την
Τεχνική Αξιολόγηση του Έργου.
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Τα πορίσματα της ΕΤΑΠ υποβάλλονται εγγράφως στην ΕΔΔ για την έκδοση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού.
δ) Επιτροπή Παρακολούθησης & Αποδοχής Τεχνικών Έργων (ΕΠΑΤΕ). Η ΕΠΑΤΕ συγκροτείται με απόφαση
του Γενικού Διευθυντή, κατόπιν εισηγήσεως του Σ.Π. της Εταιρείας ή προσώπου εξουσιοδοτημένου από το
Σ.Π. για έργα ύψους τουλάχιστον 1.173.800 Ευρώ, ή του Γενικού Διευθυντή ή προσώπου
εξουσιοδοτημένου από τον Γενικό Διευθυντή για έργα αξίας μικρότερης των 1.173.800 Ευρώ και
αποτελείται από 3 εως 5 μέλη. Η ΕΠΑΤΕ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση εκτέλεσης και την
πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του Έργου. Η ΕΠΑΤΕ έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και η τελική κρίση για
την αποδοχή ή την απόρριψη του Έργου ανήκει στην αρμοδιότητα του οργάνου που έχει την αρμοδιότητα
ανάδειξης αναδόχου. Τα καθήκοντα παρακολούθησης του Εργου μπορεί να ασκεί ένα μόνο πρόσωπο
διοριζόμενο από το όργανο που έχει την εξουσία συγκρότησης της ΕΠΑΤΕ. Στην περίπτωση αυτή, τα
καθήκοντα της ΕΠΑΤΕ περιορίζονται στην αποδοχή του Έργου.
2. Οι Επιτροπές υπό 1β, 1γ και 1δ του παρόντος άρθρου συνιστώνται σε κάθε περίπτωση που η αξία των
υπό εκτέλεση έργων είναι ίση ή υπερβαίνει το ποσό των 30.000 Ευρώ. Σε περίπτωση έργων μικρότερης
αξίας η σύσταση των ανωτέρω επιτροπών ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του Γενικού Διευθυντή.
3. Σε κάθε άλλη περίπτωση τις αρμοδιότητες των υπό 1β, 1γ και 1δ επιτροπών, ασκεί η Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών της Εταιρείας. Τα φυσικά πρόσωπα που θα διεξάγουν τις ανωτέρω εργασίες για
λογαριασμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Εταιρείας, θα ορίζονται με απόφαση του Γενικού
Διευθυντή της Εταιρείας ή του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών κατόπιν εξουσιοδότησης του πρώτου.
4. Όλες οι αποφάσεις των επιτροπών λαμβάνονται με βάση τη γνώμη της απλής πλειοψηφίας των μελών.
Σε κάθε πάντως περίπτωση, αναφέρεται συνοπτικά η γνώμη των μελών που διαφώνησαν ή μειοψήφησαν.
5. Προς αποφυγή αμφιβολιών, οι κανόνες του Κοινοτικού Δικαίου για την αποτίμηση των έργων ή/και των
αγαθών ή/και των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων αθροιστικής αποτίμησης, προκειμένου
να προσδιορισθεί από την Εταιρεία η ακολουθητέα διαδικασία κατακύρωσης της σύμβασης, σύμφωνα με
τους κανόνες αυτούς για κάθε σύμβαση.
6. Όλα τα αναφερόμενα στον παρόντα Κανονισμό ποσά δεν περιλαμβάνουν τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
1. Η σκοπιμότητα των έργων για τα οποία απαιτείται δαπάνη την οποία δεν έχει εξουσιοδότηση να
διενεργήσει μόνος του ο Γενικός Διευθυντής, μπορεί να αποφασίζεται από τα κάτωθι όργανα:
α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης ή του Συμβουλίου
Έργων ή του Γενικού Διευθυντή όταν η αξία των υπο εκτέλεση έργων υπερβαίνει τα 1.173.800 Ευρώ.
β) Τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης ή του Συμβουλίου
Προμηθειών όταν η αξία των υπό εκτέλεση εργων κυμαίνεται από 30.000 Ευρώ εως 1.173.800 Ευρώ.
γ) Τον Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης μετά από εισήγηση του αρμοδίου τμήματος όταν η αξία των
υπό εκτέλεση εργων είναι μικρότερη των 30.000 Ευρώ.
Για την εκτέλεση κάθε εγκριθέντος έργου είναι απαραίτητη η εγγραφή του στον προϋπολογισμό της
Εταιρείας.
Διευκρινίζεται ότι στα παραπάνω ποσά δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Η Εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε να αποφασίζει την τροποποίηση των ανωτέρω εσωτερικών διαδικασιών,
σύμφωνα με το καταστατικό και τις τυχόν συμφωνίες των μετόχων αναφορικά με την Εταιρεία.
2. Όταν η εκτέλεση συγκεκριμένων έργων έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. δια της ένταξής τους στον ετήσιο
προϋπολογισμό ή δια εγκρίσεως άλλου μακροχρόνιου σχεδιασμού δεν απαιτείται νέα ειδική απόφαση
περί της σκοπιμότητας, παρά το γεγονός ότι αυτά τα έργα ενδεχομένως να μην αποτελούν Εγκεκριμένη
Δαπάνη, όπως ορίζεται στη Σύμβαση Μετόχων.
3. Τα ποσά που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος μπορεί να μεταβληθούν κατόπιν αποφάσεως του
Δ.Σ. της Εταιρείας σε συμφωνία με τις διαδικασίες και εντός των ορίων που θέτει το καταστατικό, η
οποιαδήποτε συμφωνία μετόχων αναφορικά με την Εταιρεία και το Κοινοτικό Δίκαιο.
4. Προκειμένου περί εγκεκριμένων έργων, οι υπολοιπόμενες ενέργειες που σχετίζονται με την διαδικασία
ανάδειξης αναδόχου, ορισμού των εκτελεστικών οργάνων του Άρθρου 3 παρ. 1β, 1γ, 1δ, υπογραφής της
Σύμβασης και εκτέλεσης του έργου, διενεργούνται από τα εξής όργανα:
Α. Προκειμένου περί έργων προϋπολογιζόμενης αξίας μεγαλύτερης των 1.173.800 Ευρώ, όλες οι
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διαδικασίες αποφασίζονται από τον Γενικό Διευθυντή, κατόπιν εισηγήσεως του Σ.Π. ή από πρόσωπο
εξουσιοδοτημένο από το Σ.Π.
Β. Προκειμένου περί έργων προϋπολογιζόμενης αξίας μικρότερης των 1.173.800 Ευρώ, οι διαδικασίες
αποφασίζονται από τον Γενικό Διευθυντή ή από πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από τον Γενικό Διευθυντή,
αλλά προκειμένου περί προκηρύξεων αξίας υπερβαίνουσας τα 469.500 Ευρώ, όπου ο ανάδοχος μπορεί να
είναι Συνδεδεμένη Επιχείρηση, ο Γενικός Διευθυντής κατόπιν εισηγήσεως του Σ.Π. θα αποφασίσει για τις
σχετικές διαδικασίες.
Γ. Προκειμένου περί έργων προϋπολογιζόμενης αξίας μικρότερης των 30.000 Ευρώ, οι διαδικασίες
αποφασίζονται από τον Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης που ενέκρινε το έργο.
5. Σε επείγουσες περιπτώσεις ή γιά την αποτροπή επικείμενου κινδύνου ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να
αποφασίζει την εκτέλεση έργων γιά τα οποία απαιτείται δαπάνη μή εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό και
μέχρι του ποσού του 1.173.800 Ευρώ. Στην περίπτωση αυτή το όργανο που αποφασίζει την άμεση
εκτέλεση πρέπει να αιτιολογεί πλήρως τους λόγους εκτέλεσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ 5
ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
1. Οι εισηγήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1α, 1β και 1γ του Άρθρου 4 για την σκοπιμότητα των
έργων πρέπει να περιλαμβάνουν απαραιτήτως:
α) Την χρησιμότητα, την αναμενόμενη ωφέλεια και την σαφή περιγραφή των προτεινομένων έργων.
β) Τον προϋπολογισμό των έργων.
γ) Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των έργων.
δ) Τις τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά ποιοτικά χαρακτηριστικά των προτεινομένων προς εκτέλεση
έργων.
ε) Τα προσόντα των υποψηφίων εργοληπτών.
στ) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο είναι κατά την γνώμη του εισηγουμένου την εκτέλεση του έργου, χρήσιμο
για την απόδειξη της σκοπιμότητας και την διενέργεια του διαγωνισμού, καθώς και το ενδεχόμενο
πραγματοποίησης του έργου υπό τους όρους μίας Σύμβασης Περιόδου.
ζ) Το προβλεπόμενο σύστημα (διαδικασία) ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου.
2. Μετά την έγκριση σκοπιμότητας του έργου συντάσσεται προδιαγραφή του έργου που περιλαμβάνει τα
κάτωθι στοιχεία:
Α. Σκοπό και γενικό αντικείμενο
Β. Τεχνική περιγραφή.
Γ. Συγγραφή υποχρεώσεων Αναδόχου.
Δ. Σχέδια και διαγράμματα
3. Το όργανο της Εταιρείας που έχει την εξουσία εγκρίσεως της σκοπιμότητας δύναται να ζητά οποιοδήποτε
πρόσθετο πληροφοριακό στοιχείο κρίνει αναγκαίο προκειμένου να λάβει απόφαση περί του
προτεινόμενου έργου.

ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΤΡΟΠΟΣ) ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Για την ανάδειξη του πλέον κατάλληλου αναδόχου και την αξιολόγηση της πλέον συμφέρουσας
προσφοράς θα εφαρμόζεται μία εκ των ακόλουθων διαδικασίων:
α) Ανοικτή Διαδικασία
α1) Κατά τη διαδικασία αυτή, διενεργείται διαγωνισμός με δημόσια προκήρυξη, περίληψη της οποίας
δημοσιεύεται σε τουλάχιστον δύο (2) οικονομικές εφημερίδες και σε μία (1) ημερήσια πανελλαδικής
κυκλοφορίας. Στις περιπτώσεις που προβλέπει το Κοινοτικό Δίκαιο, η περίληψη της προκήρυξης
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πριν τη δημοσίευσή της στον Ελληνικό Τύπο.
α2) Η Εταιρεία δέχεται αδιακρίτως τις προσφορές υποψηφίων εργοληπτών προερχομένων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτεί η διακήρυξη.
α3) Τα πλήρη κείμενα της προκήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού, διανέμονται στους ενδιαφερόμενους
εργολήπτες από τα γραφεία της Εταιρείας. Το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε για την διαδικασία
ανάδειξης αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 4, δύναται να ορίζει αντίτιμο για την χορήγηση
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των τεύχων της προκήρυξης στους ενδιαφερόμενους εργολήπτες. Το αντίτιμο πρέπει να βρίσκεται σε
αναλογία με τα έξοδα έκδοσης, εκτύπωσης και αναπαραγωγής των τεύχων της προκήρυξης.
α4) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κοινοτικού Δικαίου, ο χρόνος που θα μεσολαβεί μεταξύ
αποστολής της προκήρυξης για δημοσίευση στην εφημερίδα των Ε.Κ. εάν αυτό απαιτείται και υποβολής
προσφορών, θα είναι τουλάχιστον 52 ημέρες. Επί διαδικασιών για τις οποίες έχει προηγηθεί ενδεικτική
προκήρυξη στην εφημερίδα των Ε.Κ ο ανωτέρω χρόνος συντέμνεται σε 37 ημέρες. Εάν η Εταιρεία έχει
αποστείλει ενδεικτική προκήρυξη προς δημοσίευση στην ΕΕΚ τουλάχιστον 52 ημέρες και το πολύ 12 μήνες
πριν την ημερομηνία αποστολής της συνοπτικής προκήρυξης στην ΕΕΚ, τότε η προθεσμία υποβολής
προσφορών μπορεί να περιορισθεί σε τουλάχιστον 22 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της
συνοπτικής προκήρυξης.
Εάν δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης στην εφημερίδα των Ε.Κ. οι χρόνοι δημοσίευσης στα λοιπά
έντυπα της παραγράφου α.1 θα αποφασίζονται από το όργανο που είναι αρμόδιο για την διαδικασία
ανάδειξης αναδόχου, σύμφωνα με την παρ. 4 του Άρθρου 4.
β) Κλειστή Διαδικασία
β1) Κατά τη διαδικασία αυτή, διενεργείται διαγωνισμός σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση, η Εταιρεία
δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιεύεται σε τουλάχιστον δύο (2)
οικονομικές εφημερίδες και σε μία (1) ημερήσια πανελλαδικής κυκλοφορίας. Στις περιπτώσεις που
προβλέπει το Κοινοτικό Δίκαιο, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται και στην Εφημερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πριν τη δημοσίευσή της στον Ελληνικό Τύπο. Οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες
ανταποκρίνονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υποβάλλοντας εγγράφως δήλωση
συμμετοχής. Στη συνέχεια, η Εταιρεία βάσει των συγκεντρωθέντων στοιχείων σχετικά με τα προσόντα των
υποψηφίων εργοληπτών και των πληροφοριών για την εκτίμηση των προϋποθέσεων που αυτοί πληρούν
για την εκτέλεση των έργων, επιλέγει τους υποψηφίους που κρίνει κατάλληλους και τους καλεί για την
υποβολή προσφοράς (β’ φάση). Οι μη προεπιλεγέντες εργολήπτες που υπέβαλαν δήλωση συμμετοχής,
ενημερώνονται εγγράφως από την ΕΔΔ ή την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για τους λόγους του
αποκλεισμού τους περιληπτικά.
Εφόσον είναι επιτρεπτό από το Κοινοτικό Δίκαιο, κατά την πρώτη φάση μπορεί να παραλείπεται η
Δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η Εταιρεία να καλεί τους υποψήφιους
αναδόχους από πίνακα εργοληπτών που έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7.
β2) Η Εταιρεία δεν επιφυλάσσει οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση σε οποιαδήποτε εκ των φάσεων της
κλειστής διαδικασίας σε υποψήφιους, εργολήπτες προερχόμενους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον
διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτεί η προκήρυξη.
β3) Μετά το πέρας της πρώτης φάσης, όπως ορίζεται στην παράγραφο β1 του παρόντος, η Εταιρεία καλεί
τους εργολήπτες που έχουν επιλεγεί για την υποβολή προσφοράς για να παραλάβουν τα πλήρη κείμενα
της προκήρυξης. Το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε για την διαδικασία εκτέλεσης του έργου
σύμφωνα με το Άρθρο 4, παρ. 4, δύναται να ορίζει αντίτιμο για τη χορήγηση της προκήρυξης στους
επιλεγέντες για υποβολή προσφοράς υποψηφίους εργολήπτες. Το αντίτιμο πρέπει να βρίσκεται σε
αναλογία με τα έξοδα έκδοσης, εκτύπωσης και αναπαραγωγής της προκήρυξης.
β4) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κοινοτικού Δικαίου, ο χρόνος που θα μεσολαβεί μεταξύ
αποστολής της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όταν
αυτό απαιτείται και παραλαβής από την Εταιρεία των δηλώσεων συμμετοχής (α’ φάση) θα είναι
τουλάχιστον 37 ημέρες και σε επείγουσες περιπτώσεις δύναται να μειωθεί σε 15 ημέρες. Η προθεσμία
παραλαβής των προσφορών θα είναι τουλάχιστον 22 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης
πρόσκλησης της Εταιρείας στους επιλεγέντες υποψήφιους εργολήπτες.
Εαν δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης στην Εφημερίδα των Ε.Κ., οι χρόνοι δημοσίευσης στα λοιπά
έντυπα της παραγράφου β.1 θα αποφασίζονται από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα για την επιλογή
της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου, σύμφωνα με την παρ. 4 του Άρθρου 4.
γ) Διαδικασία Πρόχειρου Διαγωνισμού
γ1) Η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού, είναι δυνατόν να διενεργηθεί, με την επιφύλαξη των
διατάξεων του Κοινοτικού Δικαίου.
γ2) Πρόχειρος διαγωνισμός διενεργείται σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση, δημοσιεύεται πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε δύο οικονομικές εφημερίδες Πανελλαδικής κυκλοφορίας. Οι ενδιαφερόμενοι
εργολήπτες ανταποκρίνονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλοντας δήλωση
συμμετοχής. Στη συνέχεια, η Εταιρεία βάσει των συγκεντρωθέντων στοιχείων, επιλέγει τους υποψηφίους
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που κρίνει κατάλληλους και τους καλεί για την υποβολή ανοικτών προσφορών.
Κατά την πρώτη φάση είναι δυνατόν, κατά την κρίση των οργάνων της Εταιρείας που είναι αρμόδια για τη
διενέργεια της διαδικασίας, σύμφωνα με την παρ. 4 του Άρθρου 4, να παραλειφθεί η δημοσίευση της
πρόσκλησης και η Εταιρεία να καλέσει εργολήπτες από πίνακα εργοληπτών που έχει καταρτισθεί σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο Άρθρο 7.
γ3) Η Εταιρεία δεν επιφυλάσσει οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση σε οποιαδήποτε εκ των φάσεων της
διαδικασίας πρόχειρου διαγωνισμού σε υποψήφιους εργολήπτες προερχόμενους από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, εφόσον διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτεί η προκήρυξη.
γ4) Μετά το πέρας της πρώτης φάσης, όπως ορίζεται στην παράγραφο γ2 του παρόντος, η Εταιρεία καλεί
εγγράφως τους εργολήπτες που έχουν επιλεγεί για την υποβολή προσφοράς, προκειμένου να παραλάβουν
τα πλήρη κείμενα της προκήρυξης. Το όργανο της Εταιρείας που είναι αρμόδιο για την διαδικασία
ανάδειξης αναδόχου, σύμφωνα με το Άρθρο 4 παρ. 4, δύναται να ορίζει αντίτιμο για τη χορήγηση της
προκήρυξης στους επιλεγέντες για υποβολή προσφοράς υποψηφίους εργολήπτες. Το αντίτιμο πρέπει να
βρίσκεται σε αναλογία με τα έξοδα έκδοσης, εκτύπωσης και αναπαραγωγής της προκήρυξης.
γ5) Η προθεσμία μεταξύ δημοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της υποβολής
δήλωσης συμμετοχής, θα είναι τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες από την τελευταία καταχώρηση. Η προθεσμία
υποβολής προσφορών κατά τη δεύτερη φάση, θα είναι τουλάχιστον επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία
αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης της Εταιρείας στους επιλεγέντες εργολήπτες.
δ) Διαδικασία με Διαπραγματεύσεις.
δ1) Η διαδικασία με διαπραγματεύσεις είναι εξαιρετική και η Εταιρεία προσφεύγει σε αυτήν όταν τούτο
επιτρέπεται από τον παρόντα κανονισμό και το Κοινοτικό Δίκαιο. Η διαδικασία με διαπραγματεύσεις
διεξάγεται είτε με προηγούμενη δημοσίευση σχετικής προκήρυξης είτε χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης.
δ2) Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης με προηγούμενη δημοσίευση σχετικής περιληπτικής προκήρυξης
ακολουθείται στις εξής περιπτώσεις.
δ2.1) Σε περίπτωση που προηγήθηκε ανοικτή ή κλειστή διαδικασία η οποία κηρύχθηκε άγονη λόγω της
αντικανονικότητας των υποβληθέντων προσφορών. Στην περίπτωση αυτή οι όροι της προκήρυξης του
άγονου διαγωνισμού δεν θα πρέπει να μεταβάλλονται ενόψει της διαδικασίας με διαπραγμάτευση.
δ2.2) Σε περίπτωση υποβολής απαράδεκτων προσφορών σε προηγηθείσα ανοικτή ή κλειστή διαδικασία ή
σε περίπτωση ανυπαρξίας προσφορών με αποτέλεσμα την ματαίωση διεξαγωγής του διαγωνισμού. Στην
περίπτωση αυτή οι όροι της προκήρυξης του ματαιωθέντος διαγωνισμού δεν θα πρέπει να μεταβάλλονται
ενόψει της διαδικασίας με διαπραγμάτευση.
δ3) Σε περίπτωση διαδικασίας διαπραγμάτευσης με προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης, η προθεσμία
παραλαβής των δηλώσεων συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες θα είναι τουλάχιστον 36
ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Προκήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Εάν υφίστανται ειδικώς αιτιολογημένοι λόγοι που καθιστούν κατεπείγουσα τη διαδικασία η ανωτέρω
προθεσμία συντέμνενται σε 15 ημέρες.
δ4) Διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης.
Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κοινοτικού Δικαίου, στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
δ4.1) Όταν τα υπό εκτέλεση έργα λόγω της ιδιαιτερότητάς τους μπορούν αποδεδειγμένα να εκτελεσθούν
από μοναδικό εργολήπτη.
δ4.2) Όταν κατά τη διενέργεια διαγωνισμού που προηγήθηκε, τα αποτελέσματά του ήταν ασύμφορα ή
υποβλήθηκαν αντικανονικές προσφορές και ως εκ τούτου κρίθηκε άγονος ή υποβλήθηκαν απαράδεκτες
προσφορές ή λόγω ανυπαρξίας προσφορών η διεξαγωγή του ματαιώθηκε. Στις περιπτώσεις αυτές, οι όροι
της προκήρυξης του προηγηθέντος διαγωνισμού δεν θα μεταβάλλονται.
δ4.3) Όταν συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου και η χρονική
καθυστέρηση για την διεξαγωγή ανοικτής, κλειστής ή διαδικασίας διαπραγμάτευσης με δημοσίευση της
προκήρυξης θα εκθέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας.
δ4.4) Όταν πρόκειται για συμπληρωματική εκτέλεση έργου προοριζόμενη για μερική επέκταση, ή επισκευή
ή βελτίωση ήδη εκτελεσθέντων έργων μη δυναμένων να υλοποιηθούν από άλλο εργολήπτη, εφόσον η αξία
του δεν υπερβαίνει το 50% του αρχικού προϋπολογισμού.
δ4.5) Όταν τα έργα εκτελούνται στο πλαίσιο προγραμματικών συμφωνιών με εργολήπτες.
δ.5) Η Εταιρεία απευθύνει έγγραφη πρόσκληση στους εργολήπτες που προεπιλέγει για τη διεξαγωγή των
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διαπραγματεύσεων. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τουλάχιστον την αναλυτική προκήρυξη και ειδικό έντυπο
υποβολής προσφοράς, προκειμένου να συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες. Αρμόδιο
όργανο για την επιλογή των υποψηφίων εργοληπτών και τη σύνταξη του εντύπου υποβολής προσφοράς
είναι αυτό που αποφάσισε τη διαδικασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 4.
ε) Απευθείας Ανάθεση. Το όργανο που έχει την εξουσία διενέργειας της διαδικασίας για την ανάδειξη
αναδόχου σύμφωνα με το Άρθρο 4, παρ. 4. δύναται, σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις να αναθέτει σε
συγκεκριμένο εργολήπτη την εκτέλεση του χωρίς την τήρηση κάποιας εκ των προηγουμένων διαδικασιών.
Η απευθείας ανάθεση επιτρέπεται σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις εκτέλεσης έργων, για τα οποία η
οποιαδήποτε καθυστέρησή τους προκειμένου να υπάρξει αξιολόγηση περισσότερων του ενός υποψηφίων
εργοληπτών ή η διεξαγωγή οποιασδήποτε εκ των λοιπών ειδικών διαδικασιών του παρόντος άρθρου, θα
είχε ως αποτέλεσμα την δυσανάλογα σημαντική βλάβη των συμφερόντων της Εταιρείας.
2. Σε όλες τις διαδικασίες ανάδειξης αναδόχου, πλην εκείνης της παρ. 1(ε), του παρόντος άρθρου, θα
πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η επιλογή να διενεργείται μεταξύ τουλάχιστον τριών (3)
υποψηφίων.

ΑΡΘΡΟ 7
ΠΙΝΑΚΕΣ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ-ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
1) Η Εταιρεία δύναται να καταρτίζει πίνακες εργοληπτών για συγκεκριμένα έργα, προκειμένου να
επιταχύνεται η προεπιλογή, ιδίως όταν πρόκειται κλειστή διαδικασία, διαδικασία διαπραγματεύσεων
χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης, ή πρόχειρος διαγωνισμός.
2) Τα κριτήρια βάσει των οποίων εντάσσονται εργολήπτες στους πίνακες της Εταιρείας, οι εισηγήσεις και οι
λοιπές διαδικασίες κατάρτισης των πινάκων, αποφασίζονται από τον Γενικό Διευθυντή κατόπιν εισήγησης
του Σ.Π. Οι Πίνακες Εργοληπτικών επιχειρήσεων (Π.Ε.Ε.) θα ανανεώνονται ετησίως με διαδικασία που
ορίζει ο Γενικός Διευθυντής κατόπιν εισήγησης του Σ.Π. Οι Π.Ε.Ε. θα καταρτίζονται ξεχωριστά για τις
διάφορες κατηγορίες έργων. Ενδεικτικά αναφέρονται ομάδες έργων για τις οποίες θα καταρτισθούν
αντίστοιχοι Π.Ε.Ε.
Οικοδομικές Εργασίες / Έργα Δεξαμενές & Υδραυλικές Εργασίες / Έργα Ηλεκτρολογικές Εργασίες / Έργα
Μηχανολογικές Εργασίες / Έργα Εργασίες Μηχανολογικού Εξοπλισμού Εγκαταστάσεις Σωληνουργικά
Καθαρισμός ή Συντήρηση Εγκαταστάσεων Σιδηροκατασκευές Βαφές Χωματουργικά Μονώσεις 3) Τα
στοιχεία που γνωστοποιούν οι εργολήπτες στην Εταιρεία, θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν είναι
ανακοινώσιμα σε τρίτους, εκτός εάν αυτό είναι αναγκαίο στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου και γνωστό εκ
των προτέρων στον εργολήπτη. Η εκ των προτέρων γνώση και έγκριση του εργολήπτη, τεκμαίρεται όταν η
δημοσιοποίηση των στοιχείων προκύπτει από το περιεχόμενα της προκήρυξης, όταν τα στοιχεία εκ της
φύσεώς τους απευθύνονται στο ευρύ κοινό και όταν αυτό επιβάλλεται από την καλή πίστη ή τα
συναλλακτικά ήθη.

AΡΘΡΟ 8
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
1. Στις περιπτώσεις διεξαγωγής κλειστής διαδικασίας, ή διαγωνισμού με διαπραγμάτευση το όργανο της
εταιρείας που αποφάσισε τη διεξαγωγή αυτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του Άρθρου 4, έχει την ευθύνη
σύνταξης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
2. Η πρόσκληση πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο το ακόλουθο περιεχόμενο:
α) Ειδικό κωδικό έτσι ώστε να μη συγχέεται με προσκλήσεις άλλων έργων και ρητή αναφορά στον αριθμό
της προκήρυξης που αφορά.
β) Τα πλήρη στοιχεία της Εταιρείας και της Διεύθυνσης που έχει την ευθύνη διενέργειας του Διαγωνισμού
(Επωνυμία, Τίτλο της Αρμόδιας Διεύθυνσης, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Τηλέφωνα Επικοινωνίας, Φαξ,
Ονοματεπώνυμο Αρμοδίου για Παροχή Διευκρινίσεων).
γ) Περιγραφή του σκοπού της προεπιλογής και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υπό εκτέλεση έργων
και των απαιτουμένων προσόντων των εργοληπτών.
δ) Μνεία της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης συμμετοχής στο διαγωνισμό.
ε) Μνεία του δικαιώματος των εργοληπτών για την υποβολή ενστάσεων κατά της πρόσκλησης.
στ) Ενδεικτικά κριτήρια προεπιλογής εργοληπτών.
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ζ) Κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από το Όργανο που αποφάσισε τη διεξαγωγή της
συγκεκριμένης διαδικασίας, σύμφωνα με τη παρ. 4 του Άρθρου 4.

ΑΡΘΡΟ 9
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
1) Το Όργανο της εταιρείας που αποφασίζει επί του τρόπου εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 4,
παρ. 4., έχει την ευθύνη σύνταξης της σχετικής αναλυτικής προκήρυξης. Ως αναλυτική προκήρυξη νοείται
το σύνολο των εγγράφων που αφορούν την ανάδειξη αναδόχου και γνωστοποιούνται στους υποψήφιους
εργολήπτες.
2) Το τμήμα της αναλυτικής προκήρυξης που δημοσιεύεται, όταν αυτό απαιτείται, στην εφημερίδα των Ε.Κ
και στον υπόλοιπο τύπο περιέχει κατ’ ελάχιστον, αναλόγως με την ακολουθούμενη διαδικασία, τα
ακόλουθα:
2.1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Αριθμό και Κωδικοποίηση προκήρυξης.
2. Το είδος της σύμβασης, αν δηλαδή αφορά σε εκτέλεση έργου ή εάν καταρτίζεται στα πλαίσια
προγραμματικής συμφωνίας.
3. Τα πλήρη στοιχεία της Εταιρείας και της Αρμόδιας Διευθύνσεως που έχει επιληφθεί του διαγωνισμού
(επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, Αρμόδια Διεύθυνση, Αρμόδιος Υπάλληλος για την
παροχή πληροφοριών).
4. Ημερομηνία και ώρα (χρονικό διάστημα) κατά την οποία θα υποβάλλονται οι προσφορές και την
καταληκτική ημέρα και ώρα παραλαβής τους.
5. Την ακολουθούμενη διαδικασία (ανοιχτή διαδικασία εν προκειμένω) για την ανάδειξη αναδόχου.
6. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που εξειδικεύουν τα υπό εκτέλεση έργα.
7. Τη δυνατότητα ή μη των εργοληπτών να υποβάλλουν προσφορά για μερικά μόνο ή/και για όλα τα έργα
που αναφέρονται στην προκήρυξη.
Εφόσον η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, την αναφορά τους κατά τάξη μεγέθους και τη διευκρίνιση
για το εάν είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα.
8. Την ύπαρξη υποχρέωσης αποκλειστικής ανάθεσης του έργου σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη
εάν αυτό προβλέπεται από συγκεκριμένες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις καθώς και τις
διατάξεις που την προβλέπουν.
9. Τη διευκρίνιση του εάν τα νομικά πρόσωπα, υποχρεούνται να δηλώσουν τα ονόματα και τα
επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους, που θα έχουν την ευθύνη για την εκτέλεση του έργου.
10. Τη δυνατότητα για την υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
11. Την ύπαρξη παρέκκλισης από τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές εφόσον επιτρέπεται κάτι τέτοιο.
12. Τη διάρκεια ή την προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης της σύμβασης.
13. Συνοπτική περιγραφή του χρονοδιαγράμματος και του τόπου εκτέλεσης του έργου.
14. Τους φακέλλους των προσφορών και τον τρόπο σήμανσης και σφράγισής τους (Φακέλλος
Δικαιολογητικών, Φάκελλος Τεχνικών Στοιχείων Προσφοράς και Φάκελλος Οικονομικών Στοιχείων
Προσφοράς).
15.Την αρμόδια Επιτροπή ή Διεύθυνση για την παραλαβή των προσφορών.
16. Τη γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν οι προσφορές.
17. Την ημερομηνία, ώρα και τόπο αποσφράγισης και αξιολόγησης των επί μέρους στοιχείων των
προσφορών (ενδεχομένως κατά στάδια) και το δικαίωμα παρουσίας των υποψηφίων εργοληπτών σε
κάποια από αυτά.
18. Τις εγγυήσεις και λοιπές εξασφαλίσεις που ενδεχομένως απαιτούνται.
19. Τους βασικούς όρους χρηματοδότησης και πληρωμής με αναφορά στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις.
20. Τους ελάχιστους οικονομικούς, τεχνικούς, Υγιεινής, Ασφάλειας και Περιβαλλοντικούς όρους τους
οποίους πρέπει να πληροί ο εργολήπτης προκειμένου να του ανατεθεί η σύμβαση.
21. Τη νομική μορφή την οποία θα πρέπει ενδεχομένως να περιβληθεί μια κοινοπραξία εργοληπτών
εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
22. Την χρονική περίοδο κατά την οποία έχει υποχρέωση ο υποψήφιος εργολήπτης να διατηρεί την
προσφορά του, σε ισχύ.
23. Τα κριτήρια για την ανάθεση της σύμβασης εφόσον δεν περιέχονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Το
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κριτήριο της χαμηλότερης τιμής εφόσον εφαρμόζεται, θα πρέπει να μνημονεύεται ρητά.
24. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.
25. Την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στον Τύπο.
26. Την επωνυμία και τη διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορεί να προμηθευτεί κανείς τις
συγγραφές υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη της σύμβασης καθώς επίσης και το κόστος και τρόπο
καταβολής για την απόκτηση των εγγράφων (τευχών) των γενικών και ειδικών όρων της προκήρυξης.
27. Την ημερομηνία αποστολής και δημοσίευσης της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπως παρέχεται από την Υπηρεσία αυτή (στις περιπτώσεις που απαιτείται
δημοσίευση στην Εφημερίδα των Ε.Κ.).
28. Μνεία του κατά πόσον η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (GATT).
2.2. ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Αριθμό και Κωδικοποίηση προκήρυξης.
2. Το είδος της σύμβασης, αν δηλαδή αφορά εκτέλεση έργου ή εάν καταρτίζεται στα πλαίσια
προγραμματικής συμφωνίας.
3. Τα πλήρη στοιχεία της Εταιρείας και της Αρμόδιας Διευθύνσεως που έχει επιληφθεί του διαγωνισμού
(επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, Αρμόδια Διεύθυνση, Αρμόδιος Υπάλληλος για την
παροχή πληροφοριών).
4. Ημερομηνία και ώρα (χρονικό διάστημα) κατά την οποία θα υποβάλλονται οι προσφορές ή οι δηλώσεις
συμμετοχής.
5. Την ακολουθούμενη διαδικασία (κλειστή διαδικασία εν προκειμένω) ανάδειξης αναδόχου και
αιτιολόγηση για την επιλογή της.
6. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που εξειδικεύουν τα υπό εκτέλεση έργα.
7. Τη δυνατότητα ή μη των εργοληπτών να υποβάλλουν προσφορά για μερικά μόνο ή/και για όλα τα έργα
που αναφέρονται στην προκήρυξη.
Εφόσον η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, την αναφορά τους κατά τάξη μεγέθους και τη διευκρίνιση
για το εάν είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα.
8. Την ύπαρξη υποχρέωσης αποκλειστικής ανάθεσης του έργου σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη
εάν αυτό προβλέπεται από συγκεκριμένες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις καθώς και τις
διατάξεις
που την προβλέπουν.
9. Τη διευκρίνιση του εάν τα νομικά πρόσωπα, υποχρεούνται να δηλώσουν τα ονόματα και τα
επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους, που θα έχουν την ευθύνη για την εκτέλεση του έργου.
10. Τη δυνατότητα για την υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
11. Την ύπαρξη παρέκκλισης από τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές εφόσον επιτρέπεται κάτι τέτοιο.
12. Τη διάρκεια ή την προθεσμία ολοκλήρωσης ή εκτέλεσης σύμβασης.
13. Συνοπτική περιγραφή του χρονοδιαγράμματος και του τόπου εκτέλεσης του έργου.
14. Τους φακέλλους των προσφορών και τον τρόπο σήμανσης και σφράγισής τους (Φακέλλος
Δικαιολογητικών, Φάκελλος Τεχνικών Στοιχείων Προσφοράς και Φάκελλος Οικονομικών Στοιχείων
Προσφοράς).
15. Τη Διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να διαβιβαστούν οι αιτήσεις συμμετοχής.
16. Την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής.
17. Τη γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν οι αιτήσεις συμμετοχής.
18. Την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την αποστολή των προσκλήσεων προς υποβολή προσφορών.
19. Τις εγγυήσεις και λοιπές εξασφαλίσεις που ενδεχομένως απαιτούνται.
20. Τους βασικούς όρους χρηματοδότησης και πληρωμής με αναφορά στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις.
21. Τους ελάχιστους οικονομικούς και τεχνικούς όρους τους οποίους πρέπει να πληροί ο εργολήπτης
προκειμένου να του ανατεθεί η σύμβαση.
22. Τη νομική μορφή την οποία θα πρέπει ενδεχομένως να περιβληθεί μια κοινοπραξία εργοληπτών
εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
23. Την χρονική περίοδο κατά την οποία έχει υποχρέωση ο υποψήφιος εργολήπτης να διατηρεί την
προσφορά του, σε ισχύ.
24. Τα κριτήρια για την ανάθεση της σύμβασης εφόσον δεν περιέχονται στην πρόσκληση υποβολής των
προσφορών.
25. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.
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26. Την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης από τους αναθέτοντες φορείς.
27. Την ημερομηνία αποστολής και δημοσίευσης της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπως παρέχεται από την Υπηρεσία αυτή. (Όταν έχει προηγηθεί Δημοσίευση
στην Εφημερίδα των Ε.Κ.).
28. Μνεία του κατά πόσον η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (GATT).
2.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
1. Αριθμό και Κωδικοποίηση προκήρυξης.
2. Το είδος της σύμβασης, αν δηλαδή αφορά σε εκτέλεση έργου ή εάν καταρτίζεται στα πλαίσια
προγραμματικής συμφωνίας.
3. Τα πλήρη στοιχεία της Εταιρείας και της Αρμόδιας Διευθύνσεως που έχει επιληφθεί του διαγωνισμού
(επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, Αρμόδια Διεύθυνση, Αρμόδιος Υπάλληλος για την
παροχή πληροφοριών).
4. Ημερομηνία και ώρα (χρονικό διάστημα) κατά την οποία θα υποβάλλονται οι προσφορές ή οι δηλώσεις
συμμετοχής.
5. Την ακολουθούμενη διαδικασία (διαδικασία με διαπραγμάτευση εν προκειμένω) ανάδειξης αναδόχου.
6. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που εξειδικεύουν τα υπό εκτέλεση έργα.
7. Τη δυνατότητα ή μη των εργοληπτών να υποβάλλουν προσφορά για μερικά μόνο ή/και για όλα τα έργα
που αναφέρονται στην προκήρυξη.
Εφόσον η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, την αναφορά τους κατά τάξη μεγέθους και τη διευκρίνιση
για το εάν είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα.
8. Την ύπαρξη υποχρέωσης αποκλειστικής ανάθεσης του έργου σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη
εάν αυτό προβλέπεται από συγκεκριμένες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις καθώς και τις
διατάξεις που την προβλέπουν.
9. Τη διευκρίνιση του εάν τα νομικά πρόσωπα, υποχρεούνται να δηλώσουν τα ονόματα και τα
επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους, που θα έχουν την ευθύνη για την εκτέλεση του έργου.
11. Τη διάρκεια ή την προθεσμία ολοκλήρωσης ή εκτέλεσης της σύμβασης.
12. Συνοπτική περιγραφή του χρονοδιαγράμματος και του τόπου εκτέλεσης του έργου.
13. Τους φακέλλους των προσφορών και τον τρόπο σήμανσης και σφράγισής τους (Φακέλλος
Δικαιολογητικών, Φάκελλος Τεχνικών Στοιχείων Προσφοράς και Φάκελλος Οικονομικών Στοιχείων
Προσφοράς).
14. Τη Διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να διαβιβαστούν οι αιτήσεις συμμετοχής.
15. Την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής.
16. Τη γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν οι αιτήσεις συμμετοχής.
17. Την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την αποστολή των προσκλήσεων προς υποβολή προσφορών.
18.Τις εγγυήσεις και λοιπές εξασφαλίσεις που ενδεχομένως απαιτούνται.
19. Τους βασικούς όρους χρηματοδότησης και πληρωμής με αναφορά στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις.
20. Τους ελάχιστους οικονομικούς και τεχνικούς όρους τους οποίους πρέπει να πληροί ο εργολήπτης
προκειμένου να του ανατεθεί η σύμβαση.
21. Τη νομική μορφή την οποία θα πρέπει ενδεχομένως να περιβληθεί μια κοινοπραξία εργοληπτών
εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
22. Την χρονική περίοδο κατά την οποία έχει υποχρέωση ο υποψήφιος εργολήπτης να διατηρεί την
προσφορά του.
23. Τα κριτήρια για την ανάθεση της σύμβασης εφόσον δεν περιέχονται στην πρόσκληση υποβολής των
προσφορών.
24. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.
25. Την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης από τους αναθέτοντες φορείς.
26. Την ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων όπως παρέχεται από την Υπηρεσία αυτή. (Όταν έχει προηγηθεί δημοσίευση στην Εφημερίδα
των Ε.Κ.)
Τα ανωτέρω στοιχεία θα αποτελούν και ελάχιστο περιεχόμενο της περίληψης της αναλυτικής προκήρυξης.
3. Στην αναλυτική Προκήρυξη περιέχονται και τα έγραφα (τεύχη) Γενικών και Ειδικών όρων της που
θεωρούνται ενιαίο κείμενο και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.
α. Γενικοί Όροι Προκήρυξης (Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων)
Οι Γ.Ο. περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα ακόλουθα στοιχεία:
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α1. Τα τυπικά προσόντα των εργοληπτών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής (Εγγραφή σε Επιμελητήριο,
Βεβαίωση από αρμόδια αρχή περί της συστάσεως του νομικού προσώπου και της εκπροσωπήσεώς του
κ.λπ.).
α2. Τη γλώσσα στην οποία πρέπει να συνταχθούν οι προσφορές.
α3. Το τρόπο υποβολής των προσφορών (ταχυδρομικά, ιδιοχείρως κ.λ.π). και την καταληκτική ημερομηνία
και ώρα υποβολής.
α4. Το χρόνο ισχύος των προσφορών.
α5. Τον τρόπο κατάρτισης των προσφορών έτσι ώστε να αποφεύγονται αμφιβολίες περί του περιεχομένου
τους (Εκτύπωση με μηχανικά μέσα, απουσία ξυσμάτων, συντμήσεων και κενών δυναμένων να θέσουν σε
αμφιβολία το ακριβές περιεχόμενό της).
α6. Τον τρόπο αναγραφής των τιμών.
α7. Μνεία προς τους εργολήπτες ότι υποχρεούνται να δηλώσουν στην προσφορά τους επί ποινή
απαραδέκτου ότι έχουν λάβει γνώση της προκήρυξης και των Γενικών και Ειδικών όρων της και του
παρόντος Κανονισμού τους οποίους δέχονται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.
α8. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στη διαδικασία, εφόσον απαιτείται. Στον ανάδοχο θα
επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή συμμετοχής αφού προηγουμένως υποβάλει εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον απαιτείται.
α9. Οι τίτλοι των άρθρων της Σύμβασης που θα υπογραφεί και οι γενικοί όροι της (Εφόσον πρόκειται να
υπογραφεί Σύμβαση). Εάν πρόκειται να δοθεί παραγγελία στον μειοδότη, θα αναφέρεται σχέδιο
παραγγελίας.
α10. Μνεία περί του απαραδέκτου των αντιπροσφορών.
α11. Τα μέγιστα ποσοστά προκαταβολών.
α12. Τις Αρμόδιες Διευθύνσεις και Επιτροπές για την αξιολόγηση των προσφορών και την εξέταση των
ενστάσεων.
α13. Τον τρόπο και τις προθεσμίες υποβολής ενστάσεων.
α14. Το δικαίωμα της ΕΔΔ ή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών να προβαίνει σε διαπραγματεύσεις με τον
μειοδοτήσαντα εργολήπτη ή επί ισοδυνάμων προσφορών με όλους τους αντίστοιχους εργολήπτες.
α15. Τη διαδικασία κατακύρωσης.
α16. Τις ποινικές ρήτρες για τις τυχόν καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου.
α17. Το εφαρμοστέο Δίκαιο και τα αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση διαφορών.
β. Ειδικοί όροι Προκήρυξης (Ε.Ο.). Οι Ε.Ο. θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
β1. Περιγραφή του αντικειμένου του έργου με όσο το δυνατόν λεπτομερέστερο τρόπο.
β2. Τα ειδικά κριτήρια αξιολόγησης και τον μαθηματικό τρόπο για τον προσδιορισμό της ανηγμένης τιμής ή
των λοιπών κριτηρίων προκειμένου περί έργων αξιολογουμένων με το κριτήριο της συμφερότερης
προσφοράς.
β3. Ο προσδιορισμός των προσφερομένων τιμών ως σταθερών και αμετάβλητων ή η δυνατότητα
αναπροσαρμογής τους. Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να ορίζεται και ο τύπος αναπροσαρμογής τιμών.
β4. Ο τρόπος καταβολής του τιμήματος και οι όροι τυχόν χρηματοδότησης.
β5. Δικαιολογητικά έγγραφα και φορολογικά στοιχεία για την διενέργεια των πληρωμών.
β6. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για το έργο με τον μέγιστο δυνατό
βαθμό ανάλυσης.
β7. Οι όροι που πρέπει να εκπληρωθούν και τα έγγραφα που πρέπει να συμπληρωθούν και υπογραφούν
για να τεθεί σε ισχύ η σύμβαση ή η παραγγελία.
β8. Ο τρόπος συμπλήρωσης των οικονομικών προσφορών και η τυχόν απαίτηση συμπλήρωσής τους κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ.4.
4. Εκτός των Ειδικών και Γενικών Όρων, η Εταιρεία θα παρέχει, εφόσον είναι εφικτό, στους υποψήφιους
Εργολήπτες τα κάτωθι:
α. Σχέδιο Σύμβασης που θα καταρτισθεί με το ανάδοχο ή σχέδιο εντολής.
β. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων εφόσον δεν έχει καλυφθεί από τους Ειδικούς Όρους.
γ. Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου και των Υλικών Προσχέδια-Σχέδια Οριστικής Μελέτης ή Προμελέτης.
δ. Υπολογισμός αξίας νέων ή πρόσθετων ή προαιρετικών εργασιών.
ε. Όροι ασφαλείας στα εργοτάξια του έργου.
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ΑΡΘΡΟ 10
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
1. Αρμόδια για την παραλαβή των προσφορών είναι η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού. Οι προσφορές
κατατίθενται από τους εργολήπτες στην ΕΔΔ ή στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Εταιρείας, κατά τα
οριζόμενα στο Άρθρο 3, ιδιοχείρως ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή επί αποδείξει παραλαβής
στην Εταιρεία υπ’ όψιν της ΕΔΔ ή της αρμόδιας Διεύθυνσης. Ως χρόνος υποβολής νοείται ο χρόνος άφιξης
της προσφοράς στην Εταιρεία. Οι προσφορές χωρίζονται σε τρεις τουλάχιστον φακέλλους που έκαστος
περιέχει αντίστοιχα α) τα δικαιολογητικά που σχετίζονται με τα τυπικά προσόντα του εργολήπτη β) τα
τεχνικά στοιχεία και γ) τα οικονομικά στοιχεία. Κάθε φάκελλος φέρει στο εξωτερικό μέρος τους τις
ενδείξεις (α) Δικαιολογητικά Εργολήπτη, (β) Τεχνικό Μέρος Προσφοράς και (γ) Οικονομικά Στοιχεία.
2. Οι προσφορές είναι παραδεκτές και παραλαμβάνονται από την ΕΔΔ ή τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
μόνο εφόσον έχουν υποβληθεί εμπροθέσμως κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην προκήρυξη. Απαράδεκτες
θεωρούνται οι προσφορές που αν και έχουν παραδοθεί εμπροθέσμως, δεν είναι σε κλειστούς
σφραγισμένους φακέλλους ή υποβάλλονται από εργολήπτες που έχουν αποκλεισθεί από την εκτέλεση
έργων της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό ή υποβάλλονται από μη
επιλεγέντες εργολήπτες στα πλαίσια κλειστού Διαγωνισμού.
Οι κατά τα ανωτέρω απαράδεκτες προσφορές δεν αποσφραγίζονται και οι εργολήπτες καλούνται να τις
παραλάβουν μέχρι την ημερομηνία εκδόσεως των αποτελεσμάτων της διαδικασίας. Εάν οι εργολήπτες δεν
προσέλθουν, η ΕΔΔ ή η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Εταιρείας τις καταστρέφει συντάσσοντας
σχετικό πρωτόκολλο.
3. Η ΕΔΔ ή η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Εταιρείας αφού παραλάβει τις παραδεκτά υποβληθείσες
προσφορές αποστέλλει το φάκελο με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς στην Επιτροπή Τεχνικής
Αξιολόγησης Προσφορών ή στην αρμόδια για την αξιολόγηση Διεύθυνση. Μετά το πέρας της Τεχνικής
Αξιολόγησης και της βαθμολόγησης του τεχνικού μέρους των προσφορών οι τεχνικές προσφορές μαζί με τη
βαθμολογία διαβιβάζονται στην ΕΔΔ ή στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Εάν κριτήριο κατακύρωσης
είναι η χαμηλότερη τιμή το έργο της ΕΤΑΠ ή της αρμόδιας για την αξιολόγηση Διεύθυνσης περιορίζεται
στον έλεγχο της συμμόρφωσης των προσφορών με τους απαράβατους όρους που θέτει η προκήρυξη ως
προς τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών. Εάν κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη προσφορά η
ΕΤΑΠ θα πρέπει να αξιολογήσει και βαθμολογήσει τις ανταγωνιστικές προσφορές ως προς τα ποιοτικά
τεχνικά χαρακτηριστικά.
4. Η ΕΔΔ ή η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών αποσφραγίζει τους φακέλλους των οικονομικών προσφορών
και συνδυάζει την τεχνική αξιολόγηση με τα οικονομικά στοιχεία. Το κριτήριο ανάδειξης του αναδόχου
αποτελεί συνάρτηση της τεχνικής αξιολόγησης και της οικονομικής προσφοράς η οποία μπορεί να
συντάσσεται με τους ακόλουθους ενδεικτικά αναφερόμενους τρόπους:
(α) Ενιαία έκπτωση επί του τιμολογίου που προτείνει η Εταιρεία.
Στην περίπτωση αυτή προσφέρεται έκπτωση ως ποσοστό επί τοις εκατό, επί της τιμολόγησης που έχει
γνωστοποιήσει η Εταιρεία στους υποψήφιους εργολήπτες.
(β) Επιμερισμός εκπτώσεων. Η Εταιρεία παρέχει στους υποψήφιους εργολήπτες διάφορα τιμολόγια που
αφορούν τις επιμέρους εργασίες του υπό εκτέλεση έργου. Οι εργολήπτες παρέχουν έκπτωση σε κάθε
επιμέρους τιμολόγιο. Αναλόγως της συμμετοχής εκάστης εργασίας στη διαμόρφωση του τελικού
προϋπολογισμού, η ΕΔΔ θα υπολογίσει το μέσο όρο του ποσοστού έκπτωσης που παρέχει έκαστος
υποψήφιος εργολήπτης, προκειμένου να καταστούν συγκρίσιμες οι ανταγωνιστικές προσφορές.
(γ) Ελεύθερη Συμπλήρωση Τιμολογίου Η Εταιρεία παρέχει στους υποψήφιους εργολήπτες πίνακες με τις
εργασίες που πρέπει να εκτελεσθούν χωρίς αναγραφή τιμών. Έκαστος εργολήπτης τιμολογεί τις υπό
εκτέλεση εργασίες ανά μονάδα και προσφέρει συνολικό προϋπολογισμό.
(δ) Συμπλήρωση Τιμολογίου και συνεκτίμηση ομαλής σχέσης επιμέρους κονδυλίων.
Οι υποψήφιοι εργολήπτες συμπληρώνουν πίνακες που τους χορηγεί η Εταιρεία με τις υπό εκτέλεση
εργασίες. Η ΕΔΔ ελέγχει εάν τα επί μέρους κονδύλια βρίσκονται σε σχέση ομαλότητας μεταξύ τους.
Το αρμόδιο όργανο για την διαδικασία ανάδειξης αναδόχου δύναται να ορίζει εναλλακτικούς τρόπους
συμπλήρωσης τιμολογίου.
5. Στην προκήρυξη διευκρινίζονται τα στάδια διεξαγωγής της διαδικασίας, ο τρόπος συμπλήρωσης των
οικονομικών προσφορών, τα κριτήρια αξιολόγησης το δικαίωμα παράστασης των υποψηφίων εργοληπτών
σε ορισμένα στάδια και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της τεχνικής αξιολόγησης, των οικονομικών
στοιχείων και της ανάδειξης του αναδόχου.
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ΑΡΘΡΟ 11
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι φάκελλοι προσφοράς που παραδίδονται στην ΕΔΔ ή στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της
Εταιρείας από κάθε προμηθευτή, είναι τουλάχιστον τρεις, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 10. Όλοι οι
φάκελλοι θεωρούνται ως ενιαία προσφορά και λαμβάνουν ενιαίο αριθμό πρωτοκόλλου αμέσως μόλις
υποβληθούν. Στη συνέχεια ο φάκελλος που περιέχει τα δικαιολογητικά του εργολήπτη αποσφραγίζεται από
την ΕΔΔ ή την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών κατά την ημέρα υποβολής των προσφορών ή σε άλλη
ημερομηνία που αναφέρεται στην προκήρυξη. Κατά την αποσφράγιση δύνανται να παρίστανται οι
υποψήφιοι εργολήπτες εκτός εάν η προκήρυξη ορίζει διαφορετικά. Οι παριστάμενοι εργολήπτες ή οι
εκπρόσωποί τους δύνανται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών όλων των συμμετεχόντων.
1.1. Η αποσφράγιση των φακέλλων που περιέχουν τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών γίνεται από την
ΕΤΑΠ ή την αρμόδια για την αξιολόγηση Διεύθυνση της Εταιρείας, σύμφωνα με το Άρθρο 3. Οι εργολήπτες
που συμμετείχαν στη διαδικασία είναι δυνατόν να λάβουν γνώση του περιεχομένου των τεχνικών
προσφορών όλων των υποψηφίων, εφόσον αυτό προβλέπεται από τη διακήρυξη και σε χρόνο που θα
ορίζει η ΕΔΔ.
1.2. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών γίνεται μετά το πέρας της αποσφράγισης όλων των
υπολοίπων υποβληθέντων φακέλλων και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η τεχνική αξιολόγηση. Κατά την
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών έχουν δικαίωμα να παρίστανται οι εργολήπτες που υπέβαλαν
παραδεκτά προσφορές. Όταν διενεργείται πρόχειρος διαγωνισμός, οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές
υποβάλλονται και το περιεχόμενό τους ανακοινώνεται ταυτόχρονα. Στις περιπτώσεις του Άρθρου 6.1.δ
(Διαδικασία με Διαπραγματεύσεις) οι υποψήφιοι εργολήπτες υποβάλλουν εγγράφως τις κατ’ αρχήν
προσφορές τους, προκειμένου να αποτελέσουν τη βάση της διαπραγμάτευσης. Η αποσφράγιση των
τεχνικών και οικονομικών στοιχείων είναι δυνατόν να γίνεται ταυτόχρονα, εφόσον αυτό προβλέπεται από
τη διακήρυξη, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες των διαπραγματεύσεων.
1.3. Εάν κάποια προσφορά έχει κριθεί κατά την τεχνική αξιολόγηση ακατάλληλη λόγω μη συμμόρφωσής
της με απαράβατους όρους της προκήρυξης, τότε ο φάκελλος με τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς
δεν αποσφραγίζεται και το σύνολο της προσφοράς κρίνεται απορριπτέο. Ο εργολήπτης που αποκλείστηκε
λόγω τεχνικής ακαταλληλότητας, καλείται κατά την φάση αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών,
προκειμένου να του ανακοινωθεί ο αποκλεισμός του και να του επιστραφεί ο φάκελλος με τα οικονομικά
στοιχεία του. Ο εργολήπτης που αποκλείστηκε κατά τα ανωτέρω, έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά
του αποκλεισμού του και άρνησης παραλαβής του φακέλλου που περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της
προσφοράς του. Εάν η ένσταση γίνει δεκτή, το τεχνικό μέρος της προσφοράς αξιολογείται και ο φάκελλος
της οικονομικής προσφοράς αποσφραγίζεται σε νέα ημερομηνία, κατά την οποία καλούνται να παραστούν
όλοι οι υποψήφιοι εργολήπτες. Εάν η ένσταση απορριφθεί, ο φάκελλος με τα οικονομικά στοιχεία της
απορριφθείσας προσφοράς επιστρέφεται κατά την διαδικασία του Άρθρου 9 παρ. 2.
2. Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται διαζευκτικά με τη χρήση των εξής κριτηρίων:
Α) της πλέον συμφέρουσας προσφοράς, δηλαδή συνδυασμού τεχνικών και οικονομικών στοιχείων,
Β) της χαμηλότερης τιμής/ή βέλτιστης οικονομικής προσφοράς.
2.1. Όταν κριτήριο αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά, η προκήρυξη πρέπει να προβλέπει
μέθοδο αξιολόγησης των ακόλουθων στοιχείων των προσφορών.
(α) Των προδιαγραφών.
(β) Τη συμβατότητα των προτεινομένων μεθόδων εκτέλεσης έργων με τις υποδομές και τα υπάρχοντα
υλικά της Εταιρείας.
(γ) Την διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας (warranty) των έργων που θα εκτελεσθούν. Το κριτήριο
αυτό έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα προκειμένου για εγκαταστάσεις με προέχοντα τεχνολογικό χαρακτήρα.
(δ) Τους προσφερόμενους από τον υποψήφιο εργολήπτη όρους αποπληρωμής.
(ε) Τη δυνατότητα υποστήριξης των παραδιδομένων έργων μετά την πάροδο του συμβατικού χρόνου.
(στ) Την αξιοπιστία, την εμπειρία και τα ειδικά προσόντα των εργοληπτών.
(ζ) Οι χρόνοι αποπεράτωσης των εργασιών και παράδοσης των έργων.
(η) Κάθε άλλο στοιχείο δεκτικό αξιολόγησης και σύγκρισης.
Η συνεκτίμηση των ανωτέρω στοιχείων θα πρέπει εφόσον είναι εφικτό να εκφράζεται αριθμητικά με
βαθμολόγηση. Το τελικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα προκύπτει μετά την αποκάλυψη των οικονομικών
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στοιχείων που πρέπει να παρουσιάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη σχετικά με τις
οικονομικές προσφορές και τον τρόπο συμπλήρωσής τους. Ως πλέον συμφέρουσα νοείται η προσφορά της
οποίας το κλάσμα με αριθμητή την προσφερόμενη τιμή και παρανομαστή το αποτέλεσμα της
βαθμολόγησης έχει τη μικρότερη τιμή εν σχέσει προς το αντίστοιχο κλάσμα των υπολοίπων προσφορών
(Μέθοδος Ανοιγμένης Τιμής). Ο ακριβής μαθηματικός τύπος για την εξαγωγή της ανοιγμένης τιμής θα
ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την εκτέλεση του έργου.
Για την ανάδειξη πάντως της συμφερότερης προσφοράς, η ΕΔΔ ή η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
μπορούν να χρησιμοποιούν άλλους τρόπους σύγκρισης εφόσον αυτό επιβάλλεται από τα ειδικά
χαρακτηριστικά του έργου.
2.2. Όταν κριτήριο αξιολόγησης είναι η χαμηλότερη τιμή, ανάδοχος ορίζεται εκείνος που προσφέρει την
χαμηλότερη τιμή ή τη βέλτιστη οικονομική προσφορά ανάλογα με τον τρόπο συμπλήρωσης της κατά τα
οριζόμενα στο Άρθρο 10 του παρόντος, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η εταιρεία
εάν θεωρήσει ότι η μειοδοτούσα προσφορά είναι αδικαιολόγητα χαμηλή, δύναται να ζητήσει περαιτέρω
έγγραφες διευκρινίσεις. Εάν αυτές κριθούν μη ικανοποιητικές, η εταιρεία έχει δικαίωμα να αγνοήσει την
προσφορά αυτή.
2.3. Προϋπόθεση για την ανάδειξη αναδόχου με οποιοδήποτε κριτήριο, είναι η αξιολογούμενη προσφορά
να συμμορφώνεται με τους απαράβατους όρους που θέτει η προκήρυξη. Η τυχόν μη συμμόρφωση
προσφοράς με οποιονδήποτε απαράβατο όρο της προκήρυξης, την καθιστά ανεπίδεκτη αξιολόγησης και
απορριπτέα στο σύνολό της.
2.4. Ανεπίδεκτες αξιολόγησης κρίνονται επίσης οι προσφορές που περιέχουν αιρέσεις εν σχέσει προς τη
συμμόρφωση με απαράβατους όρους και ως εκ τούτου είναι απορριπτέες στο σύνολό τους. Εάν
υφίστανται αιρέσεις σε σχέση με τη συμμόρφωση του υποψηφίου εργολήπτη προς επιθυμητούς όρους,
τότε θεωρείται ότι η προσφορά αδυνατεί να τους εκπληρώσει και βαθμολογείται με μηδέν (0) για τους
όρους αυτούς.
2.5. Οι αντιπροσφορές είναι απαράδεκτες δεν εξετάζονται και επιστρέφονται ή καταστρέφονται κατά τη
διαδικασία του Άρθρου 9 παρ. 2. Δεν θεωρούνται ως αντιπροσφορές πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία
που τυχόν ζήτησε η Εταιρεία, εκτός εάν ο εργολήπτης επ’ ευκαιρία της υποβολής των ζητουμένων
στοιχείων και επιπλέον αυτών συνυποβάλλει στοιχεία συνιστώντα αντιπροσφορά.

ΑΡΘΡΟ 12
ΑΝΑΒΟΛΗ-ΜΑΤΑΙΩΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Το όργανο της Εταιρείας που είναι αρμόδιο για την διαδικασία ανάδειξης αναδόχου, σύμφωνα με το
Άρθρο 4 παρ. 4, δύναται να αναβάλει, επαναλάβει, ματαιώσει ή παρατείνει την διαδικασία ανάδειξης
αναδόχου με αιτιολογημένη απόφασή του.
Ως λόγοι αναβολής, επανάληψης, ματαίωσης ή παράτασης θεωρούνται ενδεικτικά οι ακόλουθοι:
α) Η ανυπαρξία συμμετοχής υποψηφίων εργοληπτών στα χρονικά όρια που έθεσε η προκήρυξη ή στην
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
β) Ο μικρός αριθμός συμμετοχής υποψηφίων εργοληπτών στη διαδικασία.
γ) Η ύπαρξη αποχρωσών ενδείξεων ότι οι συμμετέχοντες υποψήφιοι εργολήπτες έχουν εφαρμόσει
εναρμονισμένη πρακτική στην υποβολή των προσφορών τους ή έχουν προβεί σε άλλες αθέμιτες πράξεις με
αποτέλεσμα να περιορισθεί ο ανταγωνισμός επί ζημία της Εταιρείας.
δ) Όταν η συνέχιση της διαδικασίας είναι πρόδηλο ότι θα αποβεί βλαπτική για την Εταιρεία κατά
οποιονδήποτε τρόπο.
2. Εάν η διαδικασία αναβληθεί, επαναληφθεί, ή ματαιωθεί οι τυχόν ήδη υποβληθείσες προσφορές
επιστρέφονται στους εργολήπτες μετά από πρόκλησή τους. Εάν οι εργολήπτες δεν προσέλθουν για την
παραλαβή εντός 45 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης οι προσφορές τους
καταστρέφονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 2. Εάν η διαδικασία παραταθεί και
ταυτόχρονα ζητηθεί παράταση ισχύος των υποβαλλομένων προσφορών η εταιρεία ζητά έγγραφη σχετική
δήλωση από τους εργολήπτες που ήδη έχουν υποβάλει προσφορές. Εάν οι εργολήπτες αρνηθούν να
προβούν στη δήλωση αυτή, τότε τους επιστρέφονται οι φάκελλοι κατά τη διαδικασία που ακολουθείται επί
αναβολής ή ματαιώσεως.
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ΑΡΘΡΟ 13
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1. Κάθε εργολήπτης που έχει έννομο συμφέρον δύναται να υποβάλει ενστάσεις κατά της διαδικασίας
διενέργειας ανάδειξης αναδόχου και κατά του αποτελέσματός της.
2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται παραδεκτά και εξετάζονται από τα αρμόδια όργανα εφόσον οι
υποβάλλοντες πληρούν τις προϋποθέσεις και τηρούν τις διαδικασίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο.
3. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο πρωτόκολλο της εταιρείας και αφορούν αποκλειστικά:
α) Την προκήρυξη
β) την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα αποτελέσματα της προεπιλογής
γ) τη διαδικασία υποβολής προσφορών
δ) Τα αποτελέσματα της Τεχνικής Αξιολόγησης
ε) Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού
στ) Τον χαρακτηρισμό προσφορών ως απαραδέκτων
η) Την εκτέλεση, την ερμηνεία ή τη λύση της σύμβασης
4. Ενστάσεις κατά της προκήρυξης υποβάλλονται το αργότερο μετά πάροδο του ημίσεως του χρόνου που
μεσολαβεί μεταξύ της δημοσίευσης της για τελευταία φορά και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών. Η ΕΔΔ ή η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει την υποχρέωση λήψεως αποφάσεως επί των
ενστάσεων κατά της διακήρυξης το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
5. Ενστάσεις κατά την πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται το αργότερο μετά πάροδο του
ημίσεως του χρόνου που μεσολαβεί μεταξύ της δημοσίευσής της για τελευταία φορά και της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων συμμετοχής. Η ΕΔΔ ή η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει την
υποχρέωση λήψεως αποφάσεως επί των ενστάσεων κατά της πρόσκλησης ενδιαφέροντος το αργότερο
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής. Ενστάσεις κατά της προεπιλογής
στην οποία προβαίνει η Εταιρεία μετά την λήψη των δηλώσεων συμμετοχής, υποβάλλονται εντός του
ημίσεως του χρόνου που μεσολαβεί μεταξύ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης συμμετοχής
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς από τους προεπιλεγέντες. Οι ενστάσεις κατά των
αποτελεσμάτων της προεπιλογής εξετάζονται από το Δ.Σ ή από όργανο ειδικά προς τούτο οριζόμενο από το
Δ.Σ. Η απόφαση επί των ενστάσεων κατά της προεπιλογής πρέπει να εκδοθεί το αργότερο μέχρι την
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.
6. Ενστάσεις κατά της διαδικασίας υποβολής προσφορών, υποβάλλονται το αργότερο εντός των πέντε (5)
επομένων ημερών και εντός του ωραρίου εργασίας της Εταιρείας, μετά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών. Η ΕΔΔ ή η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει την υποχρέωση λήψεως
αποφάσεως επί των ενστάσεων το αργότερο μέχρι την διαβίβαση του τεχνικού μέρους των προσφορών
στην ΕΤΑΠ.
7. Ενστάσεις κατά του αποτελέσματος της Τεχνικής Αξιολόγησης υποβάλλονται το αργότερο εντός των
πέντε (5) επομένων ημερών από της γνωστοποιήσεως των αποτελεσμάτων αυτών στον ενιστάμενο
εργολήπτη και εντός του ωραρίου εργασίας της Εταιρείας. Η ΕΔΔ ή η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει
την υποχρέωση λήψεως αποφάσεως επί των ενστάσεων το αργότερο μέχρι την ημερομηνία αποσφράγισης
των οικονομικών στοιχείων των προσφορών. Εάν ο χρόνος αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών
δεν απέχει τουλάχιστον πέντε ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της Τεχνικής
Αξιολόγησης, οι ανωτέρω αποφάσεις θα λαμβάνονται εντός πέντε (5) ημερών από την αποσφράγιση των
οικονομικών προσφορών. 8. Ενστάσεις κατά του Αποτελέσματος του Διαγωνισμού υποβάλλονται το
αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από της ανακοινώσεώς του και εντός του ωραρίου εργασίας της
Εταιρείας. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την ΕΔΔ ή την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία εισηγείται
στο αρμόδιο για την διαδικασία ανάδειξης αναδόχου όργανο της Εταιρείας, σύμφωνα με το Άρθρο 4, παρ.
4, το οποίο αποφαίνεται οριστικά επί των ενστάσεων αυτών.
9. Ενστάσεις κατά του χαρακτηρισμού προσφορών ως απαραδέκτων υποβάλλονται το αργότερο εντός
πέντε (5) ημερών και εντός του ωραρίου εργασίας της Εταιρείας από της γνωστοποιήσεως στον εργολήπτη
του αποκλεισμού του. Η ΕΔΔ ή η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει την υποχρέωση λήψης απόφασης επί
των ενστάσεων το αργότερο εντός δύο (2) ημερών από της λήξεως της προθεσμίας υποβολής τους.
10. Ενστάσεις σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την λύση της Σύμβασης υποβάλλονται εντός πέντε
(5) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε χώρα το γεγονός που τις προκάλεσε. Οι ενστάσεις αυτές
εξετάζονται από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης του Έργου, σύμφωνα με την παρ. 4 του
Άρθρου 4.
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11. Οι ενστάσεις υποβάλλονται παραδεκτά εφόσον τηρούνται οι προθεσμίες που τίθενται με το παρόν
άρθρο. Προϋπόθεση του παραδεκτού των ενστάσεων είναι η αναγραφή του αριθμού και της
κωδικοποίησης του έργου στο οποίο αναφέρονται και του σταδίου της διαδικασίας στην οποία
αναφέρονται.
12. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν παραδεκτά πρέπει να είναι αιτιολογημένες και να
αναφέρονται στο σύνολο των αιτιάσεων του ενιστάμενου εργολήπτη. Η υποβολή ενστάσεων δεν
αναστέλλει οποιαδήποτε διαδικασία ανάδειξης αναδόχου ή εκτέλεσης του έργου. Η αποδοχή ενστάσεως
από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας θα πρέπει να αναφέρεται στην αντικανονικότητα που έλαβε χώρα
και να συνοδεύεται από πρόταση επί των αναγκαίων μέτρων που θα ληφθούν για την αποκατάσταση της
κανονικότητας της διαδικασίας και την αποτροπή οποιασδήποτε δυσμενούς επίπτωσης σε βάρους του
ενισταμένου εργολήπτη. Η αναβολή, η παράταση, η ματαίωση ή η επανάληψη του διαγωνισμού ως
αποτέλεσμα αποδοχής κάποιας ένστασης, θα πρέπει να αποφασίζονται μόνο όταν δεν υπάρχει άλλος
τρόπος για την άρση της αντικανονικότητας που έλαβε χώρα. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων
κοινοποιούνται τηλεομοιοτυπικά στους εργολήπτες που τις υπέβαλαν εντός πέντε (5) ημερών από της
εκδόσεώς τους.
13. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων είναι τελεσίδικες και οποιαδήποτε διαμαρτυρία ή νέα ένσταση επί
των αποφάσεων αυτών είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν από την Εταιρεία και τα όργανα
διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που η απάντηση επί υποβληθείσας ένστασης δεν
κοινοποιηθεί στον ενιστάμενο εντός δέκα (10) ημερών μετά την υποβολή της, η ένσταση θα θεωρείται
απορριφθείσα.

ΑΡΘΡΟ 14
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
1) Μετά το πέρας της διαδικασίας της τεχνικής αξιολόγησης και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, η
ΕΔΔ ή η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι δυνατόν να διενεργούν διαπραγματεύσεις με τον επιλαχόντα
μειοδοτήσαντα εργολήπτη ή με τους κριθέντες ως απολύτως ισοδύναμους εργολήπτες, αποκλειστικά στις
ακόλουθες περιπτώσεις και εφόσον αυτό προβλέπεται στην προκήρυξη:
α) Με τον πρώτο επιλαχόντα μειοδότη εφόσον ο αρχικός δεν αποδεχθεί την κατακύρωση ή ανακαλέσει την
προσφορά του ή υπάρχει αντικειμενικά οριστική αδυναμία του να προβεί σε κατάρτιση σύμβασης. Στις
περιπτώσεις αυτές, απαιτείται έγκριση του Οργάνου που έχει την εξουσία κατακύρωσης.
β) Σε περίπτωση ισοδυνάμων προσφορών, οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται μεταξύ των αντίστοιχων
εργοληπτών.
2) Εφόσον το Όργανο που έχει την εξουσία κατακύρωσης κρίνει τα αποτελέσματα της διαδικασίας
ανάδειξης αναδόχου ασύμφορα για την Εταιρεία, δύναται να παραγγέλλει στην ΕΔΔ ή στη Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών τη διενέργεια διαπραγματεύσεων, προκειμένου να αποφευχθεί η αναβολή ή η
ματαίωση της εκτέλεσης του έργου. Προϋπόθεση για την διενέργεια των διαπραγματεύσεων είναι να μην
έχει εξαντληθεί ο χρόνος ισχύος των προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη.
3) Επί ισοδυνάμων προσφορών που αφορούν έργο, μη δεκτικό επιμερισμού ή εάν οι εργολήπτες αρνούνται
τον επιμερισμό της κατακύρωσης, η απόφαση για το μειοδότη μπορεί να ληφθεί κατόπιν κληρώσεως.
4) Εάν ως διαδικασία ανάδειξης αναδόχου έχει ορισθεί αυτή του άρθρου 6.1.δ (διαδικασία με
διαπραγματεύσεις) η εφαρμογή της παραγράφου 1.β. του παρόντος αποκλείεται.

ΑΡΘΡΟ 15
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
1) Το Όργανο της Εταιρείας που έχει την αρμοδιότητα διεξαγωγής της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου,
σύμφωνα με το Άρθρο 4, παρ. 4, καταρτίζει τελική έκθεση με τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάδειξης
αναδόχου. Προκειμένου περί έργων προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 1.173.800 Ευρώ, η ανωτέρω
έκθεση με τα αποτελέσματα της διαδικασίας υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, το
οποίο αποφασίζει με πλειοψηφία των 5/7 των μελών του. Η ίδια έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου με
πλειοψηφία των 5/7 των μελών του απαιτείται και για έργα αξίας μεγαλύτερης των 469.500 Ευρώ, όταν ο
προτεινόμενος ανάδοχος είναι μέτοχος της εταιρείας ή συνδεδεμένη επιχείρηση. Στη συνέχεια,
ανακοινώνει στο μειοδότη το αποτέλεσμα και τον καλεί για την κατάρτιση σύμβασης ή για την λήψη
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παραγγελίας και εξουσιοδοτεί το πρόσωπο που θα υπογράψει τη σύμβαση ή την εντολή παραγγελίας για
την εκτέλεση του έργου για λογαριασμό της Εταιρείας. Επί ισοδυνάμων προσφορών, η κατακύρωση μπορεί
να αφορά περισσότερους εργολήπτες και επιμερισμό της εκτέλεσης του έργου. Η κατακύρωση μπορεί να
αφορά περισσότερους εργολήπτες εάν σύμφωνα με την προκήρυξη υπήρχε δυνατότητα υποβολής
προσφοράς για μέρος του προκηρυχθέντος έργου. Είναι επίσης δυνατόν η κατακύρωση να γίνεται για
τμήμα του έργου στους επόμενους του πρώτου μειοδότες για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από την
ύπαρξη ενός μόνου εργολήπτη ή για λόγους γενικότερου συμφέροντος της εταιρείας. Για την υλοποίηση
αυτής της ευχέρειας θα πρέπει να τίθενται οι σχετικοί όροι στην προκήρυξη.
2) Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στον ανάδοχο δεν αποτελεί σύμβαση ή παραγγελία. Προκειμένου να
τεθεί σε ισχύ σύμβαση ή παραγγελία θα πρέπει να υπογραφεί σχετικό έγγραφο και να εκπληρωθούν οι
λοιποί όροι που θέτει η προκήρυξη.
3) Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας προς τον ανάδοχο, γίνεται με έγγραφο
κοινοποιούμενο με συστημένη επιστολή, με τηλεομοιοτυπία (fax), με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με
επιστολή δια ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών επί αποδείξει παραλαβής. Η ανακοίνωση περιέχει
επίσης πρόσκληση για την υπογραφή σύμβασης ή τη λήψη εντολής, εκτέλεσης έργου, για την υποβολή
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και γενικά για την υποβολή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου απαιτεί
η προκήρυξη. Μαζί με την ανακοίνωση κοινοποιείται Σχέδιο της υπό κατάρτιση Σύμβασης. Η πρόσκληση
ορίζει επίσης την προθεσμία προσέλευσης του αναδόχου για την υπογραφή της Σύμβασης και υποβολής
των ανωτέρω εγγράφων. Η προθεσμία αυτή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών, ούτε
μικρότερη των 15 ημερών από την ειδοποίηση του αναδόχου.
4) Για έργα αξίας μεγαλύτερης των 5.000.000 Ευρώ, η Εταιρεία αποστέλλει ανακοίνωση για την
κατακύρωση εντός 48 ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 16
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
1) Η σύμβαση που θα καταρτισθεί με το μειοδότη προτείνεται με τη μορφή Σχεδίου Συμβάσεως από την
Εταιρεία. Η ΕΔΔ ή η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει την ευθύνη σύνταξης του Σχεδίου Συμβάσεως
μόλις λάβει σχετική εντολή από το Όργανο που έχει την ευθύνη της κατακύρωσης, σύμφωνα με το Άρθρο 4
παρ. 4. Το Σχέδιο Σύμβασης πρέπει να έχει ενσωματώσει σε μορφή συμβατικού κειμένου το σύνολο των
όρων της κατακυρωτικής απόφασης, των απαράβατων όρων της προκήρυξης, το σύνολο των επιθυμητών
όρων της προκήρυξης που ικανοποιεί η προσφορά του Αναδόχου και τα οικονομικά στοιχεία που περιέχει η
οικονομική προσφορά του Αναδόχου. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
2) Το Σχέδιο Σύμβασης δεν επιδέχεται διαπραγμάτευσης, εν σχέσει προς τα στοιχεία της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου. Επομένως, ο μειοδότης μπορεί να ζητά μόνο διευκρίνιση, μεταβολή των
διατυπώσεων που περιέχονται στη σύμβαση, ή συμπλήρωση του προτεινόμενου συμβατικού κειμένου,
ώστε να είναι πλήρες υπό την ανωτέρω έννοια. Προκειμένου περί εντολής εκτέλεσης έργου, το σχετικό
έγγραφο συντάσσεται από την Εταιρεία και προσυπογράφεται από τον ανάδοχο.
3) Εάν ο προσκληθείς ανάδοχος δεν προσέλθει για την κατάρτιση της Σύμβασης, σχέδιο της οποίας του έχει
προταθεί με την πληρότητα που ορίζεται στο παρόν άρθρο, η Εταιρεία έχει δικαίωμα να εισπράξει την
εγγυητική επιστολή συμμετοχής και να αναζητήσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία που υπέστη εξαιτίας της
παρακώλυσης του έργου. Οι ίδιες συνέπειες επέρχονται όταν ο ανάδοχος αρνείται να συναινέσει στη λήψη
της εντολής.
4) Αφού τεθεί σε ισχύ η σύμβαση ή η εντολή, τα υπογραφέντα τελικά κείμενα υπερισχύουν κάθε άλλου
εγγράφου επί του οποίου βασίζονται.
5) Εφόσον ματαιωθεί η θέση σε ισχύ της σύμβασης ή της εντολής, το Όργανο που έχει την ευθύνη
κατακύρωσης, δύναται να κατακυρώσει στον επόμενο μειοδότη ή να αναβάλει, επαναλάβει, ματαιώσει την
εργο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 12. Για την τυχόν κατακύρωση σε άλλο μειοδότη θα τηρείται η
διαδικασία της παρ. 1 του Άρθρου 15 του παρόντος Κανονισμού.
6) Εφόσον η προκήρυξη του έργου έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα των Ε.Κ. οι συμβάσεις ή οι εντολές
που τίθενται σε ισχύ, θα κοινοποιούνται στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κοινοτικού Δικαίου.
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ΑΡΘΡΟ 17
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ)
1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κοινοτικού Δικαίου, οι συμφωνίες αυτές καταρτίζονται άμεσα με
κάποια εκ των διαδικασιών, που ορίζονται στο Άρθρο 6 του Κανονισμού. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι
διατάξεις του παρόντος εν σχέσει προς την διαδικασία ανάδειξης μειοδότη, κατακύρωσης και θέσης της
σύμβασης σε ισχύ.
2) Οι συμφωνίες πλαίσιο δεν πρέπει να νοθεύουν ή να παρακωλύουν τον ανταγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 18
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΡΓΩΝ
1) Αρμόδια για την παραλαβή των έργων είναι η ΕΠΑΤΕ ή η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Άρθρο 3 του παρόντος Κανονισμού. Η παραλαβή των έργων μπορεί να γίνεται με την
επιφύλαξη της αποδοχής τους σε μεταγενέστερο χρόνο που θα ορίζεται στη σύμβαση. Εάν η Εταιρεία
αποδεχθεί τα έργα ή εφόσον παρέλθει το ανωτέρω χρονικό διάστημα χωρίς ρητή δήλωση της Εταιρείας
περί μη αποδοχής των παραληφθέντων, η Εταιρεία διατηρεί αξιώσεις για τυχόν κρυφά ελαττώματα ή
δυσλειτουργίες των έργων, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις και την εγγύηση καλής λειτουργίας
(Warranty) που παρέχει ο Εργολήπτης. Εάν η Εταιρεία απορρίψει τα έργα που προσφέρονται για
παραλαβή, τότε υποβάλει εγγράφως σχετική δήλωση στον Εργολήπτη.
2) Η ΕΠΑΤΕ ή η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών συντάσσουν πρωτόκολλο παραλαβής, αποδοχής ή
απόρριψης των έργων τα οποία και υποβάλλουν στο όργανο που έχει την ευθύνη της παρακολούθησης
εκτέλεσης του έργου.
3) Σε περίπτωση απόρριψης έργου ο Εργολήπτης αμέσως μετά την έγγραφη ενημέρωσή του πρέπει να
προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την εξάλειψη των ελαττωμάτων και τη διασφάλιση της προσήκουσας
εκπλήρωσης της Σύμβασης ή της εκτέλεσης της παραγγελίας. Οι διαδικασίες αποκατάστασης των
ελαττωμάτων ή της λειτουργίας των εγκαταστάσεων ορίζονται στη Σύμβαση ή προκειμένου περί
παραγγελιών στην προκήρυξη.
4) Η Σύμβαση ορίζει τις διαδικασίες επίβλεψης προσωρινής παραλαβής, επιμετρήσεων πιστοποιήσεων
σύνταξης ημερολογίου του έργου, αυξομειώσεις εργασιών, αναπροσαρμογές τιμών και γενικά ρυθμίζει
όλες τις εκατέρωθεν υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της Εταιρείας και του αναδόχου εν σχέσει προς την
εκτέλεση του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 19
ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
1) Για τη συμμετοχή των εργοληπτών στη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου πρέπει, η Εταιρεία δύναται να
ζητά μαζί με τα οικονομικά στοιχεία και εντός του σχετικού φακέλλου, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη
διαδικασία, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη. Η εγγυητική επιστολή αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί από
Τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό που λειτουργεί νόμιμα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δέκτες
γίνονται και εγγυητικές επιστολές εκδιδόμενες από το ΤΣΜΕΔΕ. Η αξία της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής θα ορίζεται στη διακήρυξη ως ποσοστό επί της προσφερόμενης συμβατικής αξίας. Η εγγύηση
αυτή εφόσον είναι δυνατόν, θα είναι πρώτης ζήτησης, η εγγυήτρια Τράπεζα ή Οργανισμός θα παραιτείται
της ένστασης δίζησης και διαίρεσης και θα θέτει στη διάθεση της Εταιρείας το ποσό της εγγύησης εντός
τριών (3) ημερών από της λήψεως της σχετικής αίτησης από την Εταιρεία και η εγγυήτρια θα παραιτείται
του δικαιώματος υποβολής οποιασδήποτε αντίρρησης ή εξέτασης της βασιμότητας του λόγου που θα έχει
ως αποτέλεσμα την κατάπτωση της εγγυήσεως.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα επιστρέφεται στον ανάδοχο αμέσως μόλις υποβάλει εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου. Οι λοιποί υποψήφιοι εργολήπτες θα λαμβάνουν τις εγγυητικές
επιστολές συμμετοχής, το αργότερο εντός (1) μηνός από την ημερομηνία κατακύρωσης του έργου.
2) Εφόσον έχει προβλεφθεί στην προκήρυξη, για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης ή της Παραγγελίας ο
ανάδοχος υποχρεούται κατά την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης η λήψης της Παραγγελίας να υποβάλει
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η προκήρυξη θα ορίζει τον χρόνο υποβολής της εγγυητικής επιστολής
καλής εκτέλεσης εν σχέσει προς την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης ή της λήψης της Παραγγελίας.
Στην περίπτωση αυτή η Σύμβαση ή η Παραγγελία θα τίθενται σε ισχύ μόνο μετά την παράδοση της
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εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στην Εταιρεία. Η εγγύηση αυτή θα είναι κατά προτίμηση πρώτης
ζήτησης, η εγγυήτρια Τράπεζα θα πρέπει να παραιτείται της ένστασης δίζησης και διαίρεσης και να θέτει
στη διάθεση της Εταιρείας το ποσό της εγγύησης εντός τριών (3) ημερών από της λήψεως της σχετικής
αίτησης από την Εταιρεία. Επίσης η εγγυήτρια θα παραιτείται του δικαιώματος υποβολής οποιασδήποτε
αντίρρησης ή εξέτασης της βασιμότητας του λόγου που θα έχει ως αποτέλεσμα την κατάπτωση της
εγγυήσεως.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα ισχύει και για τέσσερις (4) τουλάχιστον μήνες επιπλέον του
συμβατικού χρόνου.
Η Σύμβαση μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα μείωσης της αξίας της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης έτσι ώστε το υπολοιπόμενο ποσό αυτής να ισούται τουλάχιστον με ποσοστό της αξίας του
ανεκτέλεστου μέρους της σύμβασης.
3) Η Εταιρεία έχει επίσης δικαίωμα να ζητά εγγυητική επιστολή το πολύ ισόποση των τυχόν προκαταβολών
προς τον Εργολήπτη. Ως προκαταβολή νοείται η τυχόν θετική διαφορά μεταξύ των συνολικών καταβολών
της Εταιρείας στον Εργολήπτη και της αξίας των έργων που έχουν παραδοθεί και έχουν γίνει αποδεκτά από
την Εταιρεία.
Το ποσό της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής μπορεί να αυξάνεται και να μειώνεται εις τρόπον ώστε να
καλύπτει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης την ανωτέρω διαφορά. Η εγγύηση αυτή θα είναι κατά
προτίμηση πρώτης ζήτησης, η εγγυήτρια Τράπεζα ή Οργανισμός θα πρέπει να παραιτείται της ένστασης
δίζησης και διαίρεσης και να θέτει στη διάθεση της Εταιρείας το ποσό της εγγύησης εντός τριών (3)
ημερών από της λήψεως της σχετικής αίτησης από την Εταιρεία. Επίσης η εγγυήτρια θα παραιτείται του
δικαιώματος υποβολής οποιασδήποτε αντίρρησης ή εξέτασης της βασιμότητας του λόγου που θα έχει ως
αποτέλεσμα την κατάπτωση της εγγυήσεως.
4) Εάν τα ζητήματα των απαιτουμένων εγγυήσεων δεν έχουν ορισθεί στην προκήρυξη, το όργανο της
Εταιρείας που είναι αρμόδιο για την διαδικασία ανάδειξης αναδόχου, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του
άρθρου 4, μπορεί να τροποποιεί κατά περίπτωση τους όρους χορήγησης των εγγυήσεων ή να απαλλάσσει
τους εργολήπτες από την παροχή τους. Το ίδιο ισχύει και για τις συμπληρωματικές εγγυήσεις που μπορεί
να ζητηθούν σε περίπτωση μεταγενέστερης αύξησης της αξίας του έργου.

ΑΡΘΡΟ 20
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
1) Όταν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει εμπρόθεσμα τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή όταν τα εμπροθέσμως
προσφερόμενα έργα δεν γίνονται αποδεκτά από την εταιρεία λόγω μη συμμόρφωσής τους με τα
συμφωνημένα χαρακτηριστικά ή τις συμφωνημένες ιδιότητες ή λόγω ελαττωμάτων, η εταιρεία έχει
δικαίωμα επιβολής ποινικής ρήτρας σε βάρος του αναδόχου. Οι Ποινικές ρήτρες επιβάλλονται για την
καθυστέρηση περάτωσης του συνόλου του έργου και για την καθυστέρηση περάτωσης τμημάτων του
έργου τα οποία ορίζονται στη σύμβαση και για την οποία προβλέπεται παράδοση πριν την ολοκλήρωση
του έργου.
2) Η ποινική ρήτρα υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας του έργου ή τμήματος αυτού που καθυστερεί ή
που δεν γίνεται αποδεκτό.
Για κάθε ημέρα καθυστέρησης, οι επιβαλόμενες ποινικές ρήτρες ανέρχονται σε ποσοστό υπολογιζόμενο
επί της συμβατικής αξίας των καθυστερουμένων έργων. Το ποσοστό θα ορίζεται στο κείμενο της
σύμβασης.
Ο υπολογισμός των ποινικών ρητρών αρχίζει από την επομένη της συμφωνηθείσας ημερομηνίας
ολοκλήρωσης του έργου ή τμήματος αυτού, σύμφωνα με το συμβατικό χρονοδιάγραμμα. Εφόσον στη
σύμβαση προβλέπεται περίοδος χάριτος, η επιβολή ποινικών ρητρών αρχίζει μετά την παρέλευση της
περιόδου αυτής.
3) Η Εταιρεία επιπλέον της επιβολής των ποινικών ρητρών, έχει δικαίωμα να ζητήσει την αποζημίωση της
για κάθε θετική και αποθετική ζημία που υπέστη εξαιτίας της επέλευσης οποιουδήποτε εκ των γεγονότων
της παραγράφου 1 του παρόντος.
4) Εάν η καθυστέρηση εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, υπό την έννοια της
παραγράφου 1 του παρόντος, διαρκεί περισσότερο από το 1/3 της συνολικής διάρκειας του έργου, η
Εταιρεία έχει, σωρευτικά με τα δικαιώματά της των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δικαίωμα
να καταγγείλει τη Σύμβαση, η οποία λύεται άμεσα με την περιέλευση της καταγγελίας σε γνώση του
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αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 21 παρ. 1 του παρόντος
κανονισμού.
5) Ο ανάδοχος απαλλάσσεται των συνεπειών των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου όταν η
καθυστερούμενη ή η μη προσήκουσα εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του οφείλεται σε γεγονός
ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος έχει το βάρος απόδειξης τόσο του γεγονότος ανωτέρας βίας, όσο και της
επιρροής που αυτό άσκησε στην ομαλή εκτέλεση της σύμβασης. Επιπλέον ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση
γνωστοποίησης του γεγονότος ανωτέρας βίας στην Εταιρεία το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από της
επελεύσεώς του. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, η επίκληση του λόγου ανωτέρας βίας είναι
απαράδεκτη. Εάν η εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου εκ λόγων ανωτέρας βίας
διαρκεί περισσότερο από το 1/3 του συνολικού χρόνου διάρκειας εκτέλεσης του έργου η Εταιρεία έχει το
δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, η οποία λύεται άμεσα με την περιέλευση της καταγγελίας σε γνώση
του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 21 παρ. 3 του παρόντος
κανονισμού.
6) Ο Ανάδοχος δύναται να ζητά από την εταιρεία την αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του
έργου ή τμήματος αυτού. Στο αίτημα αυτό πρέπει να αναφέρει του ακριβείς λόγους τις καθυστέρησης και
τον χρόνο διάρκειας της. Το όργανο της εταιρείας που έχει την εξουσία κατακύρωσης, αποφασίζει για την
τροποποίηση της υπογραφείσας Σύμβασης και την απόρριψη ή την εν μέρει ή εν όλω αποδοχή του
αιτήματος του αναδόχου. Εάν η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου ή/και των
υπεργολάβων του η Εταιρεία δύναται να αποδεχθεί το αίτημά του χωρίς την επιβολή κυρώσεων. Εάν η
καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας το ως άνω αίτημα θα ικανοποιείται σε κάθε
περίπτωση και ο χορηγούμενος πρόσθετος χρόνος αποπεράτωσης θα είναι ίσος με την καθυστέρηση που
προκάλεσε η Εταιρεία.
7) Η είσπραξη των ποινικών ρητρών και των αποζημιώσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο μπορεί να
γίνεται και με κατάπτωση των αντίστοιχων ποσών της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, που τυχόν
έχει χορηγηθεί.
8) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά και επί εντολών για τη συμβατική σχέση
που αναπτύσσεται μετά τη λήψη της εντολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 του παρόντος.
9) Εφόσον τα ζητήματα που τίθενται στο παρόν άρθρο δεν διευκρινίζονται στην προκήρυξη, θα πρέπει να
αποσαφηνίζονται στη σύμβαση ή την εντολή. Στην περίπτωση αυτή, το αρμόδιο για τη διαπραγμάτευση
όργανο της εταιρείας, θα καταβάλλει προσπάθεια εναρμόνισης της σύμβασης με τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 21
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1) Λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου 1.1. Όταν η Σύμβαση λύεται με υπαιτιότητα του
αναδόχου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του Άρθρου 20, η Εταιρεία έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
(α) Δύναται να υπαναχωρήσει από το σύνολο του έργου και να απαιτήσει την έντοκη επιστροφή όλων των
ποσών που είχε καταβάλει στον ανάδοχο. Επίσης η Εταιρεία δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση
κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που υπέστη εξαιτίας της λύσης της σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης καταπίπτει ως ποινική ρήτρα για την λύση της σύμβασης, επιπλέον των τυχόν
επιβληθέντων ποινών του Άρθρου 20 παρ. 2.
(β) Δύναται να υπαναχωρήσει από το ανεκτέλεστο μέρος της σύμβασης και να απαιτήσει την έντοκη
επιστροφή των ποσών που τυχόν είχαν καταβληθεί στον ανάδοχο έναντι του μέρους αυτού. Επίσης η
Εταιρεία δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που υπέστη
εξαιτίας της λύσης της σύμβασης. Το ποσοστό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που αντιστοιχεί
στο ανεκτέλεστο τμήμα καταπίπτει ως ποινική ρήτρα για τη λύση της σύμβασης ανεξαρτήτως της επιβολής
των ποινών του Άρθρου 20 παρ. 2.
1.2. Στην έννοια της ζημίας που αναφέρεται στις παραγράφους 1.1α και 1.1β του παρόντος άρθρου,
περιέχονται ενδεικτικά, η δαπάνη της Εταιρείας για την επαναδιεξαγωγή της διαδικασίας ανάδειξης
αναδόχου, η διαφορά της συμβατικής αξίας για την εκτέλεση του έργου από άλλο Εργολήπτη, τα
χρηματοοικονομικά έξοδα στα οποία υπεβλήθη η Εταιρεία για τη διενέργεια του ματαιωθέντος έργου και
κάθε αποζημίωση πληρωτέα από την Εταιρεία σε τρίτους λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων της
Εταιρείας οφειλόμενης στη λυθείσα σύμβαση.

1393
2) Λύση της σύμβασης με υπαιτιότητα της Εταιρείας. Οι συνέπειες της λύσης της σύμβασης εξ’
υπαιτιότητας της Εταιρείας ρυθμίζονται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου.
3) Λύση της Σύμβασης για Λόγους Ανωτέρας Βίας. 3.1. Όταν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας στο πρόσωπο
του εργολήπτη και της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 20 παρ. 6 του παρόντος, η Εταιρεία
διατηρεί τα ακόλουθα δικαιώματα.
α. Υπαναχώρηση από το σύνολο της σύμβασης και επιστροφή των τυχόν καταβληθέντων ποσών.
β. Υπαναχώρηση από το ανεκτέλεστο τμήμα της σύμβασης και επιστροφή των ποσών που τυχόν έχουν
καταβληθεί έναντι αυτού του μέρους της σύμβασης.
3.2. Διευκρινίζεται ότι εφόσον ο λόγος ανωτέρας βίας συντρέχει στο πρόσωπο του Εργολήπτη η Εταιρεία
δεν ευθύνεται για τις δυσμενείς συνέπειες που θα υποστεί ο Εργολήπτης έναντι τρίτων εξ’ αιτίας της
λύσης της Σύμβασης.
3.3. Όταν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας στο πρόσωπο της Εταιρείας με συνέπεια την αδυναμία
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της έναντι του Εργολήπτη, ο τελευταίος έχει δικαίωμα να λύσει την
Σύμβαση εφόσον η αδυναμία διαρκεί πέραν των τριών (3) μηνών. Η λύση επέρχεται για το ανεκτέλεστο
τμήμα της Σύμβασης μόλις περιέλθει η έγγραφη καταγγελία σε γνώση της Εταιρείας. Κατά τα λοιπά
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
4) Οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά και στην περίπτωση λύσης της συμβατικής
σχέσης που αναπτύσσεται με τη λήψη εντολής, σύμφωνα με το Άρθρο 16.
5) Σε περίπτωση που ανάδοχος του έργου είναι Κοινοπραξία, η τυχόν περιέλευση ενός ή περισσοτέρων των
κοινοπρακτούντων προσώπων σε κατάσταση πτωχεύσεως, δεν θα έχει απαραίτητα ως αποτέλεσμα τη
λύση της σύμβασης, αλλά η εταιρεία θα έχει δικαίωμα να απαιτήσει τη συνέχιση εκτέλεσης του έργου ή
τμήματος αυτού από τα λοιπά μέλη της Κοινοπραξίας. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που ένα ή
περισσότερα κοινοπρακτούντα πρόσωπα δεν μπορούν να εκπληρώσουν συμβατικές υποχρεώσεις λόγω
ανωτέρας βίας.
6) Αρμόδιο όργανο για τη λύση της Σύμβασης είναι αυτό που είχε την εξουσία κατακύρωσης του έργου.
Για τη λύση Σύμβασης αξίας μεγαλύτερης των 1.173.800 Ευρώ, απαιτείται εγκριτική απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένη με πλειοψηφία των 5/7 των μελών του.
ΑΡΘΡΟ 22
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Οι Συμβάσεις Έργων είναι ανεκχώρητες. Κατ’ εξαίρεση οι Εργολήπτες δύνανται να εκχωρούν τις
χρηματικές απαιτήσεις που έχουν έναντι της Εταιρείας Προκειμένου να λάβουν χρηματοδότηση από
Τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό οργανισμό που λειτουργεί νόμιμα εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Προϋπόθεση για την εκχώρηση αυτή είναι να υπάρχει πρόβλεψη στην προκήρυξη ή στην σχετική
σύμβαση.
2. Οι Συμβάσεις έργων και οι παραγγελίες τροποποιούνται εγγράφως. Ως τροποποίηση νοείται και η
επαύξηση του αριθμού, της έκτασης ή της αξίας της υφισταμένης σύμβασης. Η Εταιρεία διατηρεί το
δικαίωμα προαίρεσης να επαυξάνει την έκταση του Έργου, μέχρι ενός ποσοστού που προβλέπεται στη
Σύμβαση ή προκειμένου περί παραγγελιών προκήρυξη.
Προκειμένου περί έργων αξίας μεγαλύτερης των 1.173.800 Ευρώ, η ουσιώδης τροποποίησή τους απαιτεί
προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας λαμβανόμενη με πλειοψηφία των 5/7 των
μελών του. Η ίδια διαδικασία απαιτείται και για ουσιώδη τροποποίηση συμβάσεων αξίας τουλάχιστον
469.500 Ευρώ που έχουν καταρτισθεί με μετόχους της Εταιρείας ή με συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις.
Θεωρείται ως ουσιώδης οποιαδήποτε τροποποίηση οδηγεί σε επαύξηση της αξίας της Σύμβασης κατά
ποσοστό μεγαλύτερο του 20% ή περισσότερο από ένα εκατομμύριο (1.000.000) Ευρώ, όποιο εκ των δύο
ποσών είναι μικρότερο.
ΑΡΘΡΟ 23
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
1. Ο παρόν Κανονισμός ισχύει με την επιφύλαξη αντιθέτων διατάξεων του Κοινοτικού Δικαίου.
2. Οι διαφορές που αφορούν την ερμηνεία και την εκτέλεση των συμβάσεων με τους Εργολήπτες μπορεί να
λύονται με προσφυγή σε διαιτησία εφόσον η σχετική ρήτρα έχει περιληφθεί στο κείμενο της Σύμβασης. Επί
παραγγελιών η διαιτητική ρήτρα πρέπει να έχει περιληφθεί στην προκήρυξη. Προϋπόθεση για την
προσφυγή του Εργολήπτη στη διαιτησία είναι η προηγούμενη υποβολή ενστάσεως σύμφωνα με τα
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οριζόμενα στο Άρθρο 13 παρ. 11 του παρόντος. Η προσφυγή στη διαιτησία δεν αναστέλλει την εκτέλεση
της Σύμβασης ή της παραγγελίας.
3. Εφόσον δεν προβλέπεται διαιτητική ρήτρα, αρμόδια για την επίλυση διαφορών μεταξύ Εταιρείας και
Εργοληπτών είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.
ΑΡΘΡΟ 24
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1) Έργα για τα οποία έχουν ήδη υπογραφεί συμβάσεις ή έχει ήδη προκηρυχθεί η διαδικασία για την
ανάθεσή τους, ρυθμίζονται από τους όρους της σύμβασης ή της προκήρυξης και τις διατάξεις του
Κοινοτικού και του Ελληνικού Δικαίου.
2) Η Εταιρεία έχει υποχρέωση να τηρεί αρχείο με τα στοιχεία των προκηρυχθέντων έργων και των
καταρτισθέντων συμβάσεων γιά πέντε χρόνια μετά την προκήρυξή τους.
ΑΡΘΡΟ 25
ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο παρόν Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από της Δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».
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(19) της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων Δ17Α/01/60/ΦΝ393/2002 (Β 1106) «Κανονισμός Προμηθειών της Εγνατίας
Οδού Α.Ε.», το κείμενο των οποίων είχε ως εξής:
“Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής - Αντικείμενο των Συμβάσεων Προμηθειών
1. Ο παρών Κανονισμός αφορά στις συμβάσεις προμηθειών πάσης φύσεως αγαθών (υλικών και
υπηρεσιών) που συνάπτονται από την "Εγνατία Οδός Α.Ε.", πλην των συμβάσεων για τη μελέτη, διοίκηση,
επίβλεψη, εκτέλεση και συντήρηση των έργων που συνάπτονται σύμφωνα με τον "Κανονισμό ανάθεσης
και εκπόνησης μελετών και ανάθεσης και εκτέλεσης έργων" της Εταιρίας.
2. Οι συμβάσεις προμηθειών έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση και τη μίσθωση
υλικών και υπηρεσιών.
Στις συμβάσεις προμηθειών ανήκουν επίσης και οι προμήθειες υλικών που εμπεριέχουν και εκτέλεση
εργασιών εγκατάστασης, συντήρησης ή και άλλων εργασιών που σχετίζονται με την προμήθεια των
υλικών, εφόσον όμως η αξία των υλικών υπερβαίνει την αντίστοιχη αξία των εργασιών.
3. Η αγορά και η μίσθωση ακινήτων καθώς και η εξασφάλιση παροχής υπηρεσιών με εξαρτημένη εργασία
εξαιρούνται από τον παρόντα Κανονισμό και διενεργούνται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή
από το οριζόμενο υπ αυτού όργανο της Εταιρίας.
4. Στο εξής όταν πρόκειται για υλικά και υπηρεσίες θα αναφέρονται γενικά ως "αγαθά". Στην έννοια των
υλικών περιλαμβάνονται πάσης φύσεως προϊόντα και μηχανήματα. Η εταιρία "Εγνατία Οδός Α.Ε." θα
αναφέρεται συνοπτικά ως "ΕΟΑΕ" ή "Εταιρία".
Άρθρο 2
Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων Προμηθειών
1. Οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών διακρίνονται σε ανοικτές, κλειστές, συνοπτικές και με
διαπραγμάτευση:
1.1. Ανοικτές είναι οι διαδικασίες (ανοικτός διαγωνισμός) στις οποίες κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής
μπορεί να υποβάλει προσφορά.
1.2. Κλειστές είναι οι διαδικασίες (κλειστός διαγωνισμός) στις οποίες μόνον οι προμηθευτές οι οποίοι
έχουν προεπιλεγεί μπορούν να υποβάλουν προσφορά.
Στις ανοικτές και κλειστές διαδικασίες απαιτείται προηγούμενη δημοσίευση
διαγωνισμού.

προκήρυξης του

1.3. Συνοπτικές είναι οι διαδικασίες που διενεργούνται μόνο για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών
αγαθών αξίας κάτω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ΕΥΡΩ.
1.4. Διαδικασία με διαπραγμάτευση είναι η διαδικασία κατά την οποία η ΕΟΑΕ προσφεύγει στους
προμηθευτές της επιλογής της και διαπραγματεύεται τους όρους των υπό σύναψη συμβάσεων με έναν ή
περισσότερους από αυτούς με ή χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.
1.4.1 Η διαδικασία με διαπραγμάτευση, αφού προηγηθεί δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, μπορεί να
εφαρμοσθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1.4.1.1 Σε περίπτωση αντικανονικών προσφορών για την προμήθεια υλικών ή υπηρεσιών, μετά από
προσφυγή σε ανοικτή ή κλειστή διαδικασία ή σε περίπτωση υποβολής προσφορών οι οποίες κατά τις
διατάξεις του παρόντος κανονισμού κρίνονται απαράδεκτες, υπό την προϋπόθεση ότι οι αρχικοί όροι της
σύμβασης δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς.
1.4.1.2 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν πρόκειται για υπηρεσίες που η φύση τους ή αστάθμητοι
παράγοντες δεν επιτρέπουν προκαταρκτική και συνολική τιμολόγηση.
1.4.1.3 Οταν η φύση των υπηρεσιών, ιδίως στην περίπτωση διανοητικών

υπηρεσιών και
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χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ασφαλίσεων, τραπεζικών και επενδυτικών), είναι τέτοια που οι
προδιαγραφές της σύμβασης δεν είναι δυνατόν να διατυπωθούν με ακρίβεια ικανή να επιτρέψει τη
σύναψη της σύμβασης αυτής με επιλογή της καλύτερης προσφοράς, σύμφωνα με τους κανόνες που
διέπουν την κλειστή και την ανοικτή διαδικασία.
1.4.2 Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης
εφαρμοσθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1.4.2.1 Εφόσον για την προμήθεια υλικών ή υπηρεσιών κατά τη διενέργεια
διαδικασίας:

μπορεί να

ανοικτής ή κλειστής

α. υποβλήθηκαν προσφορές μη κανονικές ή υποβλήθηκαν προσφορές οι οποίες κρίθηκαν απαράδεκτες
κατά τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και υπό τους όρους ότι κλήθηκαν για διαπραγμάτευση όσοι
υπέβαλαν προσφορές και αξιολογήθηκαν κατά την προηγηθείσα διαδικασία και δεν έχουν τροποποιηθεί
ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της Διακήρυξης.
β. Δεν έχει υποβληθεί καμμία προσφορά ή καμμία κατάλληλη προσφορά και υπό τις προϋποθέσεις ότι
δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της Διακήρυξης και έχει διαβιβασθεί σχετική έκθεση
στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
1.4.2.2 Οταν για τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς λόγους ή για λόγους που σχετίζονται με την προστασία
δικαιωμάτων αποκλειστικότητας τα προς προμήθεια υλικά ή υπηρεσίες προσφέρονται μόνο από ορισμένο
προμηθευτή.
1.4.2.3 Οταν τα υλικά παράγονται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας,
προτύπων εφαρμογής.

πειραμάτων, μελετών και

1.4.2.4 Οταν για λόγους επείγουσας ανάγκης, που οφείλεται σε αυταπόδεικτα απρόβλεπτες περιστάσεις,
δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι προθεσμίες που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό για την
προμήθεια υλικών με τις ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες. Οι περιστάσεις αυτές δεν πρέπει να απορρέουν
από ευθύνη της Εταιρίας.
1.4.2.5 Για συμπληρωματικές προμήθειες υλικών από τον αρχικό προμηθευτή, εφόσον η αλλαγή του
προμηθευτή θα υποχρέωνε την Εταιρία να αγοράσει υλικά με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, που
θα ήταν ασυμβίβαστα ή θα προκαλούσαν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ή οικονομικές επιβαρύνσεις
στη λειτουργία ή συντήρησή τους.
1.4.2.6 για τις συμπληρωματικές υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικά προβλεπόμενο σχέδιο
ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων
περιστάσεων κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας της αρχικής σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι η σύναψη
γίνεται στο πρόσωπο το οποίο εκτελεί την εν λόγω υπηρεσία:
όταν αυτές οι συμπληρωματικές υπηρεσίες δεν μπορούν, από τεχνική ή οικονομική άποψη, να
διαχωρισθούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την Εταιρία ή
όταν αυτές οι υπηρεσίες, παρ` ότι μπορούν να διαχωρισθούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης,
είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της.
Ωστόσο η προϋπολογιζόμενη συνολική αξία των συμβάσεων που ανατίθενται για συμπληρωματικές
υπηρεσίες δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της κύριας σύμβασης.
2. Για τις συμβάσεις προμήθειας αγαθών (υλικών ή υπηρεσιών) αξίας μεγαλύτερης των 200.000 ΕΥΡΩ
επιφυλάσσεται σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή των διατάξεων των οδηγιών 93/36 ΕΟΚ για την προμήθεια
υλικών και 92/50 ΕΟΚ για την παροχή υπηρεσιών, όπως τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά.
Άρθρο 3
Αποφαινόμενα όργανα για τις προμήθειες
1. Για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών, αξίας μεγαλύτερης ή ίσης των διακοσίων χιλιάδων (200.000)
ΕΥΡΩ, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ. Σ.) ή το οριζόμενο υπ` αυτού όργανο της Εταιρίας.
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2. Οι προμήθειες αξίας μικρότερης των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ΕΥΡΩ εκτελούνται με συνοπτικές
διαδικασίες, σύμφωνα με Εσωτερική Διαδικασία Προμηθειών, η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Εταιρίας.
Στη Διαδικασία αυτή καθορίζονται μεταξύ των άλλων και τα όργανα που αποφασίζουν για την εκτέλεση
των προμηθειών.
3. Στο εξής όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ότι ενεργεί ή αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο,
εννοείται: "ή το οριζόμενο υπaυτού όργανο της Εταιρίας".
Άρθρο 4
Διακήρυξη επιλογής Προμηθευτή
1. Για τη διεξαγωγή της διαδικασίας επιλογής προμηθευτή, απαιτείται Διακήρυξη της οποίας οι όροι
πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις.
2. Σε περίπτωση ανοικτής διαδικασίας, η Διακήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
2.1. Το είδος της διαδικασίας και τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης (η χαμηλότερη τιμή ή η πλέον
συμφέρουσα προσφορά)
2.2. Το είδος, την ποσότητα, τις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, καθώς και τη
δυνατότητα στους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορά για μέρος ή για το σύνολο της ζητούμενης
ποσότητας.
2.3. Το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης των αγαθών ως και τον χρόνο παραλαβής τους.
2.4. Τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FΑΧ) και το όνομα του
αρμοδίου για την προμήθεια.
2.5. Την ημερομηνία αποστολής περίληψης της Διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση, όπου τούτο απαιτείται.
2.6. Την προθεσμία μέσα στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν τα σχετικά έγγραφα, το
ποσό που τυχόν απαιτείται να καταβληθεί για την χορήγηση των εγγράφων αυτών, καθώς και τον τρόπο
πληρωμής αυτού.
2.7. Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, την ημερομηνία,
αποσφράγισης, καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται

ώρα και τόπο

2.8. Το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής.
2.9. Τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα, τον χρόνο υποβολής των εγγυήσεων,
εξασφαλίσεις εάν τυχόν ζητούνται

καθώς και άλλες

2.10. Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών.
2.11. Τις προϋποθέσεις (προσόντα) συμμετοχής καθώς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής που οφείλουν
να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμένοι, προκειμένου να αποδεικνύεται η κάλυψη των προϋποθέσεων
(φερεγγυότητας, οικονομικής δυνατότητας και τεχνικής ικανότητας), τις οποίες η Εταιρία απαιτεί από τους
προμηθευτές.
2.12. Στην περίπτωση που η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει στην πλέον συμφέρουσα προσφορά,
καθορίζονται και τα κριτήρια με βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγηση της προσφοράς.
2.13. Την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών και τη διεύθυνση στην
αποσταλούν.

οποία πρέπει να

2.14. Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών.
2.15. Τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του τιμήματος, εφόσον κρίνεται ότι απαιτείται αυτός ο όρος.
2.16. Τους αναγκαίους λοιπούς όρους.
3. Στην περίπτωση κλειστής διαδικασίας, η διαδικασία επιλογής γίνεται σε δύο φάσεις.
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3.1. Η Διακήρυξη α φάσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
3.1.1 Τα στοιχεία της παραπάνω παραγράφου 2 του άρθρου τούτου εκτός του εδαφίου 2.14.
3.1.2 Τα κριτήρια αξιολόγησης για την προεπιλογή.
3.1.3 Τον τύπο και το περιεχόμενο των αιτήσεων συμμετοχής, την προθεσμία για την υποβολή τους στην
αρμόδια υπηρεσία και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να υποβληθούν.
3.1.4 Την ημερομηνία, μέχρι την οποία θα αποσταλούν από την ενδιαφερόμενη υπηρεσία οι προσκλήσεις
στους επιλεγόμενους για την υποβολή προσφορών.
3.1.5 Τα όρια μεταξύ των οποίων θα κυμανθεί ο αριθμός των υποψηφίων που πρόκειται να προεπιλεγούν
και να προσκληθούν να υποβάλλουν προσφορά.
3.2. Μετά την ολοκλήρωση της α΄ φάσης της κλειστής διαδικασίας ακολουθεί πρόσκληση των
επιλεγέντων για τη συμμετοχή τους στη β φάση της διαδικασίας. Η πρόσκληση θα περιλαμβάνει
τουλάχιστον τα ακόλουθα:
3.2.1 Την προθεσμία για την υποβολή των προσφορών και τη διεύθυνση στην
αποσταλούν.

οποία πρέπει να

3.2.2 Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, τα πρόσωπα που
παρίστανται καθώς και την ημερομηνία, ώρα και τόπο αποσφράγισης.

μπορούν να

3.2.3 Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών,
3.2.4 Τυχόν τυπικά δικαιολογητικά της Διακήρυξης που πρέπει να επανυποβληθούν, επειδή εντωμεταξύ
έχει λήξει η ισχύς τους.
Με την πρόσκληση, αποστέλλονται σ` αυτούς που επιλέχθηκαν για υποβολή
συμπληρωματικά έγγραφα και στοιχεία, όπως Τεχνικές Προδιαγραφές κλπ.

προσφορών

4. Στην περίπτωση διαδικασίας με διαπραγμάτευση η Διακήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
4.1 Τη διαδικασία που επελέγη για την σύναψη της σύμβασης.
4.2 Ενδεχομένως τους λόγους προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση.
4.3 Τοντύπο της σύμβασης για την οποία γίνεται η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών.
4.4 Τον τόπο παράδοσης των αγαθών.
4.5 Τη φύση και ποσότητα των ζητούμενων αγαθών.
4.6 Τις πληροφορίες για τη δυνατότητα των προμηθευτών να υποβάλουν προσφορές για μέρος των
απαιτούμενων προμηθειών.
4.7 Την προθεσμία παράδοσης των αγαθών ή τη διάρκεια της σύμβασης (για υπηρεσίες).
4.8 Ενδεχομένως, τη νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί ο όμιλος ή η κοινοπραξία των
προμηθευτών στην οποία κατακυρώνεται η σύμβαση.
4.9 Την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
4.10 Τη Διεύθυνση στην οποία θα σταλούν.
4.11 Τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν.
4.12 Ενδεχομένως, τυχόν απαιτούμενες εγγυήσεις.
4.13 Πληροφορίες σχετικά με την ιδιαίτερη κατάσταση του προμηθευτή καθώς και αναγκαίες
πληροφορίες και διατυπώσεις για να κριθεί αν συγκεντρώνει τις απαιτούμενες οικονομικές και τεχνικές
προϋποθέσεις.
4.14 Τον αριθμό ή όρια του αριθμού των υποψηφίων που πρόκειται να προσκληθούν να υποβάλλουν
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προσφορά.
4.15 Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών.
4.16 Ενδεχομένως, ονόματα και διευθύνσεις των προμηθευτών που έχουν ήδη
αναθέτουσα αρχή.

επιλεγεί από την

4.17 Την ημερομηνία προηγούμενων δημοσιεύσεων στην Επίσημη Εφημερίδα των
Κοινοτήτων.

Ευρωπαϊκών

4.18 Λοιπές πληροφορίες.
4.19 Την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.
4.20 Την ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επίσημων
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εκδόσεων των

Ειδικά για την περίπτωση παροχής υπηρεσιών η Διακήρυξη περιλαμβάνει και τα εξής:
Διευκρίνιση του αν η ανάθεση της παροχής των υπηρεσιών επιφυλάσσεται, με νομοθετικές, κανονιστικές
ή διοικητικές διατάξεις, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη.
Αναφορά αυτών των νομοθετικών, κανονιστικών ή Δοικητικών διατάξεων.
Διευκρίνιση του αν τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά
προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την παροχή των υπηρεσιών.
Άρθρο 5
Τεχνικές προδιαγραφές
1. Στη Διακήρυξη και στη σύμβαση επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια υλικού
που αναφέρεται συγκεκριμένο πρότυπο (ευρωπαϊκό ή αναγνωρισμένου οργανισμού).
2. Τεχνικές Προδιαγραφές είναι οι τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά
του υλικού προκειμένου αυτό να προσδιορισθεί αντικειμενικά έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στη χρήση για
την οποία προορίζεται. Οι τεχνικές αυτές απαιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα επίπεδα ποιότητας ή
απόδοσης, την ασφάλεια, τις διαστάσεις καθώς και τις απαιτήσεις που ισχύουν για το υλικό όσον αφορά
την ποιότητα την ορολογία τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση. Οι Τεχνικές
Προδιαγραφές πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένες και πλήρως κατανοητές από όλους τους
ενδιαφερόμενους.
3. Οι Διακηρύξεις και οι Τεχνικές Προδιαγραφές μπορεί να παραπέμπουν σε εθνικά πρότυπα, σε κοινοτικά
πρότυπα, (δεσμευτικά δυνάμει κοινοτικής πράξης) ή άλλα κοινοτικά πρότυπα, Ευρωπαϊκά ή Διεθνή
πρότυπα αναγνωρισμένα από τη χώρα μας, ή και ακόμη σε πρότυπα μη αναγνωρισμένα αλλά κοινώς
αποδεκτά.
3.1 Ως πρότυπο θεωρείται η τεχνική προδιαγραφή που έχει εγκριθεί από ένα αναγνωρισμένο ελληνικό ή
ξένο οργανισμό τυποποίησης για επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή, όπως:
3.1.1 ως εθνικό πρότυπο θεωρείται το πρότυπο που έχει εγκριθεί από τον
Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.).

Ελληνικό Οργανισμό

3.1.2 ως ευρωπαϊκό πρότυπο, θεωρείται πρότυπο που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τυποποίησης (CΕN) ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης Ηλεκτροτεχνικών Προϊόντων (CΕNΕLΕC) ή
Ευρωπαϊκό Πρότυπο (ΕΝ) ή Εγγραφo Εναρμόνισης (ΕD) σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των εν λόγω
οργανισμών.
4. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλικών περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα τεχνικά
χαρακτηριστικά ώστε τα υλικά αυτά να εκπληρώνουν το σκοπό για τον οποίο προορίζονται και τα
περιγράφουν έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στο διαγωνισμό.
5. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή όρων στις τεχνικές προδιαγραφές ή στις

Διακηρύξεις που να
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προσδιορίζουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης ή μεθόδους επεξεργασίας, οι οποίες έχουν
ως αποτέλεσμα να ευνοούν ή να αποκλείουν ορισμένες επιχειρήσεις ή προίόντα, εκτός από τις
περιπτώσεις που οι προδιαγραφές αυτές δικαιολογούνται από τη φύση του προμηθευόμενου υλικού.
Ειδικότερα οι τεχνικές προδιαγραφές απαγορεύεται να αναφέρονται σε εμπορικά σήματα, διπλώματα
ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης προέλευσης ή παραγωγής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εφ` όσον δεν
είναι δυνατό να περιγραφεί ένα είδος με τεχνικές προδιαγραφές σαφείς και πλήρως κατανοητές από
όλους τους ενδιαφερόμενους, η μνεία των ανωτέρω στοιχείων είναι επιτρεπτή αλλά υποχρεωτικά
συνοδεύεται από τις λέξεις "ή αντίστοιχο".
6. Ανάλογα προς τις προδιαγραφές των υλικών, στις Διακηρύξεις για τις
επισυνάπτονται προδιαγραφές των κατά περίπτωση αιτουμένων υπηρεσιών.

προμήθειες υπηρεσιών

Άρθρο 6
Κανόνες δημοσιότητας
1. Η ΕΟΑΕ γνωστοποιεί το ταχύτερο δυνατό με σχετική ενδεικτική ανακοίνωση στην επίσημη Εφημερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην Τράπεζα δεδομένων ΤΕD, όλες τις προμήθειες κατά κατηγορίες
προϊόντων που προτίθεται να διενεργήσει κατά τη διάρκεια των επόμενων δώδεκα μηνών και των οποίων
η συνολική προϋπολογιζόμενη αξία τους είναι ίση ή μεγαλύτερη από 750.000 ΕΥΡΩ.
2. Στις περιπτώσεις ανοικτής και κλειστής διαδικασίας, η ΕΟΑΕ μεριμνά για ευρεία γνωστοποίηση της
σχετικής Διακήρυξης και ειδικότερα:
2.1. για δημοσίευση περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της Διακήρυξης σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες
οικονομικές εφημερίδες και στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως όταν πρόκειται για προμήθειες
προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 1.467.351.43 ΕΥΡΩ (500.000.000 δρχ).
2.2. για την ανάρτηση της περίληψης στον πίνακα ανακοινώσεων της Εταιρίας,
2.3. για τη δυνατότητα διάθεσης της Διακήρυξης, στους ενδιαφερόμενους από
δημοσίευσης της περίληψης της.

την ημερομηνία

2.4. για την αποστολή περίληψης της Διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, εφόσον η προϋπολογισθείσα αξία, εκτός του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, είναι ίση ή
μεγαλύτερη από 200.000 ΕΥΡΩ. Η δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης στον ελληνικό τύπο δε
γίνεται πριν από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία πρέπει να αναφέρει και την ημερομηνία αυτή και δε
μπορεί να περιέχει πληροφορίες διάφορες από τις δημοσιευόμενες στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Τα παραπάνω ισχύουν και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με
διαγωνισμό που έχει προκηρυχθεί
3. Η ΕΟΑΕ, μετά την υπογραφή σύμβασης της οποίας η αξία είναι ίση ή μεγαλύτερη από 200,000 ΕΥΡΩ,
αποστέλλει στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εντός 48 ημερών σχετική ανακοίνωση. Είναι
δυνατό όμως να μη δημοσιευθούν ορισμένες πληροφορίες σχετικές με τη σύμβαση, όταν η ανακοίνωση
τους ενδέχεται να εμποδίσει την εφαρμογή νόμων, να είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, να
βλάψει θεμιτά εμπορικά συμφέροντα 5ημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ
των προμηθευτών.
4. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή, στη
δε Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την Ευρωπαϊκή Ενωση.
5. Οι παραπάνω ανακοινώσεις συντάσσονται σύμφωνα με τα υποδείγματα των σχετικών κοινοτικών
οδηγιών (93/36 ΕΟΚ και 92/50/ΕΟΚ).
Άρθρο 7
Γλώσσα
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Επίσημη γλώσσα κατά το προσυμβατικό στάδιο και κατά την εκτέλεση των συμβάσεων είναι η ελληνική.
Ως εκ τούτου τα έγγραφα, που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε
αυτούς, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση συμμετοχής αλλοδαπών διαγωνιζομένων,
όλα τα δικαιολογητικά των προσφορών τους θα είναι επίσημα μεταφρασμένα στη ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 8
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής
1. Οι συμμετέχοντες στις διαδικασίες (ανοικτή, κλειστή, με διαπραγμάτευση), προκειμένου να γίνουν
δεκτοί, οφείλουν να διαθέτουν τα εξής τουλάχιστον προσόντα:
1.1. να είναι εγγεγραμμένοι στα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα της χώρας τους
1.2. όσον αφορά τη φερεγγυότητά τους
1.2.1 να μην τελούν ούτε να έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή άλλες παρόμοιες διαδικασίες προβλεπόμενες
από εθνικές ή νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις, και να μην βρίσκονται σε παύση εργασιών
1.2.2 να μην έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική
αποφάσεων που έχουν ισχύ δεδικασμένου

τους διαγωγή βάσει

1.2.3 να μην έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που μπορεί να
οποιοδήποτε μέσον από την ΕΟΑΕ

διαπιστωθεί με

1.2.4 να έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και την
πληρωμή φόρων, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία
1.2.5 να μην είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων
1.2.6 να μην έχουν αποκλεισθεί από τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς της Εταιρίας ή του Δημοσίου Τομέα.
1.3. Οσoν αφορά την οικονομική τους δυνατότητα, να διαθέτουν κατάλληλη
χρηματοδοτική ικανότητα για την ανάληψη της προμήθειας.

οικονομική και

1.4. Οσoν αφορά την τεχνική τους ικανότητα, να διαθέτουν κατάλληλη τεχνική ικανότητα για την ανάληψη
της προμήθειας.
Τα προσόντα των παρ. 1.3 και 1.4 προαπαιτούνται μόνον όταν δεν αξιολογούνται σε άλλη φάση του
διαγωνισμού.
2. Η απόδειξη των παραπάνω προσόντων μπορεί να αποδεικνύεται με τα κάτωθι δικαιολογητικά:
2.1. για την έγγραφή στα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα απαιτείται:
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ` αυτό και το
ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή. Τα πιστοποιητικά
ή οι βεβαιώσεις θα πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του
διαγωνισμού.
2.2. για την φερεγγυότητα:
Στην περίπτωση φυσικών προσώπων:
2.2.1 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής
της Χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
2.2.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
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2.2.3 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή της χώρας εγκατάστασής τους, από
το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού,
Στην περίπτωση νομικών προσώπων απαιτούνται τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός του αποσπάσματος
ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.
Στην περίπτωση Συνεταιρισμών απαιτούνται τα ίδια δικαιολογητικά των νομικών προσώπων και επιπλέον
βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Στην περίπτωση ενώσεως προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά απαιτούνται τα παραπάνω
κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ενωση.
Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα των παραγρ. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 ή δεν
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του
προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.
2.3. για την οικονομική δυνατότητα:
2.3.1 Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις με τις οποίες θα αποδεικνύεται, η δανειοληπτική ικανότητα της
επιχείρησης.
2.3.2 Αντίγραφο ή απόσπασμα ισολογισμού της επιχείρησης, δήλωση περί του συνολικού ύψους του
κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό
προμήθεια αγαθό, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις.
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με το υπό προμήθεια αγαθό,
κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση, κατά νόμο, τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους
ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.
2.4. για την τεχνική ικανότητα:
2.4.1 Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις αγαθών των τριών τελευταίων χρόνων
και ειδικότερα τα αγαθά, οι ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες παραγγελίας παράδοσης και υποχρέωσης
παράδοσης καθώς και οι παραλήπτες (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης
ανήκει στο δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
στα οποία θα αναφέρεται ο και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των αγαθών. Στην περίπτωση που ο
παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι παραδόσεις βεβαιούνται από αυτόν ή εάν τούτο δεν είναι
δυνατόν, δηλώνονται υπεύθυνα από τον προμηθευτή.
2.4.2 Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέσων ελέγχου.
2.4.3 Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια αρχή.
2.4.4 Δείγμα των προσφερόμενων αγαθΦν, περιγραφή ή φωτογραφίες αυτών.
2.4.5 Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες Υπηρεσίες που
να βεβαιώνουν τήρηση ορισμένων προδιαγραφών ή προτύπων των αγαθών, όταν απαιτούνται από την
Εταιρία.
2.5. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί
με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης συντεταγμένο ενώπιον συμβολαιογράφου για τα φυσικά ή
νομικά πρόσωπα (ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες κλπ) ή απόφαση του Δ.Σ. για τις ανώνυμες
εταιρείες.
Άρθρο 9
Προσφορά ενώσεων προμηθευτών
1. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους
τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με
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συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή
το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς.
2. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύμβασης.
3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση.
Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση Δ.Σ. της ΕΟΑΕ.
Άρθρο 10
Κριτήρια αξιολόγησης προμηθευτών σε κλειστή διαδικασία
1. Κατά την κλειστή διαδικασία, πέραν των αναφερόμενων στο άρθρο 8, για την επιλογή των
προμηθευτών από αυτούς που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και προκειμένου να αξιολογηθεί η
χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάστασή τους και οι τεχνικές δυνατότητές τους,
λαμβάνονται υπόψη:
1.1. η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης
1.2. η επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή της επιχείρησης, το εύρος της δραστηριότητας της και το κύρος
της,
1.3. ο τεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση.
1.4. η παραγωγική δυνατότητα
1.5. η ποιότητα των αγαθών
1.6. κάθε άλλο κριτήριο υπό την προϋπόθεση ότι τούτο αναφέρεται στην Διακήρυξη
2. Προκειμένου να διαπιστωθούν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 στοιχεία, στη Διακήρυξη της α΄
φάσης της κλειστής διαδικασίας απαιτείται, με την αίτηση συμμετοχής, η υποβολή των στοιχείων και των
δικαιολογητικών που θα αποτελέσουν τα κριτήρια αξιολόγησης για την προεπιλογή. Στην περίπτωση αυτή,
τα στοιχεία που θα αποτελέσουν κριτήρια αξιολόγησης δεν μπορούν να περιλαμβάνονται συγχρόνως και
στα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 8.
3. Η έκταση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο αυτό πρέπει να περιορίζεται στο
αντικείμενο του διαγωνισμού και η Εταιρία οφείλει να σέβεται πλήρως την εμπιστευτική φύση κάθε
πληροφορίας, που παρέχεται από τους προμηθευτές.
4. Στην περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά σε ανοικτή ή κλειστή διαδικασία από προμηθευτή που
δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής ολικά ή μερικά του υπό προμήθεια αγαθού, η ΕΟΑΕ έχει την διακριτική
ευχέρεια στο στάδιο αξιολόγησης να ζητήσει να προσκομισθούν οποιαδήποτε από τα δικαιολογητικά της
παραγράφου 2 του άρθρου 8 και για τον κατασκευαστή.
Άρθρο 11
Προθεσμίες διαδικασιών
1. Στις ανοικτές διαδικασίες:
1.1. Η προθεσμία για την διενέργειά τους δεν πρέπει να είναι μικρότερη των πενήντα δύο (52) ημερών
από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των (15) δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσής της στον ελληνικό τύπο και
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στο ΦΕΚ για προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 1.467.351,43 ΕΥΡΩ (500.000.000 δρχ).
Σε περίπτωση επείγοντος η προθεσμία των (15) δεκαπέντε ημερών επιτρέπεται να συντμηθεί σε (10) δέκα
το λιγότερο ημέρες με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας.
Σε περίπτωση ενδεικτικής ανακοίνωσης (προδημοσίευσης) στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
η προθεσμία των 52 ημερών, για την διενέργεια του διαγωνισμού από την ημερομηνία αποστολής της
διακήρυξης για δημοσίευση, μπορεί να μειωθεί σε 36 ημέρες.
1.2. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά
με
τονπροκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6)
εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις επείγοντος, η προθεσμία αυτή,
μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες.
1.3. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του
διαγωνισμού, αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για
την υποβολή των προσφορών.
1.4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα ή οι
συμπληρωματικές πληροφορίες δεν είναι δυνατόν λόγω του όγκου τους, να αποσταλούν μέσα στις
προθεσμίες που ορίζονται τα εδάφια 1.2 και 1.3 ή όταν οι προσφορές δεν μπορούν να γίνουν παρά μόνο
μετά από επιτόπια επίσκεψη ή μετά από επιτόπου εξέταση των σχετικών με τον προκηρυσσόμενο
διαγωνισμό εγγράφων, τότε οι προθεσμίες του εδαφίου 1.1 παρατείνονται ανάλογα,
2. Στις κλειστές διαδικασίες:
2.1. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής σε κλειστή διαδικασία δεν πρέπει να είναι
μικρότερη των τριάντα επτά (37) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυξης
στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση και των (15) δεκαπέντε
ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της στον Ελληνικό τύπο και στο ΦΕΚ για προϋπολογισμό
μεγαλύτερο των 1,467.351,43 ΕΥΡΩ (500.000.000 δρχ). Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι
καθιστούν τις προθεσμίες αυτές ανεφάρμοστες, τότε μπορεί να περιορισθούν με αιτιολογημένη απόφαση
της Εταιρίας, μέχρι δέκα πέντε (15) και δέκα (10) ημέρες αντίστοιχα.
2.2. Στους προμηθευτές που έχουν επιλεγεί για την υποβολή προσφοράς, αποστέλλεται ταυτόχρονα σε
όλους τους επιλεγέντες έγγραφη πρόσκληση συμμετοχής στη β΄ φάση, η οποία περιέχει τα στοιχεία που
ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3.2.
2.3. Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών δεν πρέπει να είναι μικρότερη των σαράντα (40)
ημερών από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες
επείγοντες λόγοι καθιστούν τη προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να περιοριστεί με
αιτιολογημένη απόφαση της Εταιρίας μέχρι δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της
έγγραφης πρόσκλησης. Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί ενδεικτική ανακοίνωση, η προθεσμία υποβολής
των προσφορών μπορεί να μειωθεί σε 26 μέρες.
2.4. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη προμήθεια,
αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή
των προσφορών. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή συντέμνεται σε τέσσερις (4) ημέρες.
2.5. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προσφορές δύνανται να γίνουν μόνο κατόπιν επιτοπίου
επισκέψεως ή μετά από επιτόπου εξέταση των σχετικών με το προκηρυσσόμενο διαγωνισμό εγγράφων,
τότε η προθεσμία των σαράντα (40) ημερών που ορίζεται στην παράγραφο 2.3 του παρόντος άρθρου
μπορεί να παρατείνεται ανάλογα.
Άρθρο 12
Έγκυρη συμμετοχή - Διεξαγωγή διαδικασίας
1. Για την έγκυρη συμμετοχή στην διαδικασία ώστε να μην αποκλειστούν από αυτήν, οι ενδιαφερόμενοι
πρέπει απαραιτήτως να υποβάλουν με συστημένη επιστολή ή να καταθέσουν τους φακέλους συμμετοχής
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τους στην διαδικασία
(φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής, φάκελο τεχνικής και οικονομικής
προσφοράς) αφενός συμβατώς προς τις απαιτήσεις του σχετικού άρθρου της Διακήρυξης και αφετέρου
εγκαίρως, δηλαδή μέσα στην προθεσμία που ορίζει η Διακήρυξη.
Η υποβολή των φακέλων μπορεί να γίνει είτε δια καταθέσεώς τους στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της
Εταιρίας, είτε με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή, είτε δια καταθέσεώς τους στην οικεία
Επιτροπή. Η ευθύνη εμπρόθεσμης υποβολής, ακόμη και σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ανήκει στον
ενδιαφερόμενο. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την ώρα λήξης επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Εάν
από την Διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται η κατάθεση δειγμάτων υλικών, αυτά πρέπει να
κατατίθενται πριν από το διαγωνισμό στην Υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη κατάθεσης υποβάλλεται μαζί
με την προσφορά.
Κατάθεση δείγματος δεν απαιτείται σε περίπτωση που έχει ήδη κατατεθεί κατά την αξιολόγηση των
αιτήσεων συμμετοχής σε κλειστή διαδικασία.
Στις περιπτώσεις αποστολής προσφορών και όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η
αποστολή του σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο θα περιέλθει
στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού,
το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία.
2. Ολoι οι φάκελοι συμμετοχής θα κατατίθενται στην αρμόδια Επιτροπή ή θα υποβάλλονται με σχετική
αίτηση, θα είναι καλά σφραγισμένοι και θα αναγράφουν εκτός από την επωνυμία της αναθέτουσας αρχής
και τον ανάλογο τίτλο (φάκελος δικαιολογητικών, φάκελος τεχνικής προσφοράς και φάκελος οικονομικής
προσφοράς), τον τίτλο της διαδικασίας, την επωνυμία ταχυδρομική διεύθυνση αριθμό τηλεφώνου
τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος του συμμετέχοντος και την φράση "να ανοιχθεί μόνο από την οικεία
Επιτροπή". Ο φάκελος δικαιολογητικών θα περιέχει τα τυπικά δικαιολογητικά της Διακήρυξης, ο φάκελος
τεχνικής προσφοράς τα τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η Διακήρυξη και σε περίπτωση αξιολόγησης των
προσφορών τα στοιχεία με τα οποία θα γίνει η αξιολόγηση και ο φάκελος οικονομικής προσφοράς την
οικονομική προσφορά.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον
προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, πρέπει κατά τον
έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου
αξιολόγησης των προσφορών.
Με τη συμμετοχή του στη διαδικασία, τεκμαίρεται ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της Διακήρυξης ή της πρόσκλησης συμμετοχής στη β΄ φάση της κλειστής
διαδικασίας και τους θεωρεί απολύτως σύννομους.
3. Η Επιτροπή Διεξαγωγής της Διαδικασίας (Ε.Δ.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση την ημέρα και ώρα
διεξαγωγής της διαδικασίας, παραλαμβάνει όλους τους φακέλους συμμετοχής και στην ίδια ή και σε
επόμενες δημόσιες συνεδριάσεις, ελέγχει το περιεχόμενο των φακέλων τυπικών δικαιολογητικών δηλαδή
την έγκυρη συμμετοχή τους και αν πληρούνται οι όροι της Διακήρυξης. Σε περίπτωση που η διαδικασία
συνεχιστεί και σε επόμενες συνεδριάσεις, η ημερομηνία και ώρα των συνεδριάσεων ανακοινώνεται
προφορικά κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δημόσιας συνεδρίασης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.
Σε περίπτωση μη δημόσιας ανακοίνωσης, οι διαγωνιζόμενοι ενημερώνονται με ανακοίνωση του
Προέδρου αποκλειστικά και μόνον μέσω τηλεομοιοτυπικής συσκευής.
Μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής και τον έλεγχο του φακέλου των τυπικών δικαιολογητικών όλων
των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ.Δ. σε μυστική συνεδρίαση (ή συνεδριάσεις), αποφασίζει αν έχουν τηρηθεί οι
τυπικές προϋποθέσεις της Διακήρυξης από τους συμμετέχοντες και αν αυτοί ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της Διακήρυξης. Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Δ.Δ. στον πίνακα ανακοινώσεων
του κεντρικού καταστήματος της "Εγνατία Οδός Α.Ε.", με
την οποία γνωστοποιείται στους
διαγωνιζόμενους οτι το Πρακτικό της Επιτροπής διατίθεται για ενημέρωσή τους και Kαθορίζεταt ο χρόνος
έναρξης και πέρατος για την υποβολή τυχόν αντιρρήσεων για όσους η Ε.Δ.Δ. κρίνει ότι δεν πληρούν τις
τυπικές προϋποθέσεις, οι κλειστοί φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς επιστρέφονται χωρίς να
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ανοιχθούν, εκτός εάν οι ενδιαφερόμενοι διαφωνήσουν και δηλώσουν ότι θα διατυπώσουν τις αντιρρήσεις
τους συμπληρώνοντας και τις επουσιώδεις τυπικές προϋποθέσεις που λείπουν, οπότε οι φάκελοί τους
κρατούνται χωρίς να ανοιχθούν, μέχρι την έκδοση απόφασης επί των αντιρρήσεων ή την άπρακτη
παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή τους. Αν οι ενδιαφερόμενοι επιπροσθέτως δηλώσουν ότι θα
προσφύγουν στα δικαστήρια, οι φάκελοί τους κρατούνται για όσο χρόνο απαιτείται για τις ανάγκες της
αποδεικτικής διαδικασίας.
3.1. Μετά την εκδίκαση των τυχόν αντιρρήσεων κατά του παραπάνω πρακτικού της Ε.Δ.Δ. και την
εφαρμογή των σχετικών επί των αντιρρήσεων αποφάσεων, ολοκληρώνεται το στάδιο κατάθεσης των
προσφορών και το σχετικό πρακτικό με τους κλειστούς φακέλους τεχνικών και οικονομικών προσφορών
διαβιβάζονται στην Επιτροπή Εισήγησης για την Ανάθεση (Ε.Ε.Α.)της προμήθειας.
3.2. Η Ε.Ε.Α., στην περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή, ανοίγει τις
τεχνικές προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση, ελέγχει το περιεχόμενό τους αν είναι σύμφωνο με τη
Διακήρυξη και αποφασίζει σε μυστική συνεδρίαση εάν οι διαγωνιζόμενοι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
της Διακήρυξης. Στη περίπτωση αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών για ανάθεση της σύμβασης στην
πλέον συμφέρουσα προσφορά, η Ε.Ε.Α, ανοίγει τις τεχνικές προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση, ελέγχει
το περιεχόμενό τους αν είναι σύμφωνο με τη Διακήρυξη και σε μυστική συνεδρίαση αξιολογεί και
βαθμολογεί τις τεχνικές προσφορές. Τις ενέργειές της η Ε.Ε.Α. και στις δύο ως άνω περιπτώσεις
καταγράφει σε πρακτικό, το οποίο ανακοινώνει δημόσια στους διαγωνιζόμενους, οι οποίοι έχουν
δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων.
3.3. Μετά την εκδίκαση των τυχόν αντιρρήσεων και την εφαρμογή της σχετικής απόφασης, η Ε.Ε.Α.
αποσφραγίζει τους φακέλους των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων που έγιναν αποδεκτοί,
προσδιορίζει την πλέον συμφέρουσα προσφορά στην περίπτωση αξιολόγησης, ανακοινώνει τον μειοδότη
και συντάσσει το σχετικό πρακτικό.
3.4. Η Ε.Ε.Α. διαβιβάζει το Πρακτικό της και εισηγείται προς το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας την ανάθεση
της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο προμηθευτή που προσέφερε την χαμηλότερη ή την πλέον
συμφέρουσα προσφορά όπως ορίζεται στη Διακήρυξη, εφόσον ελέγξει τα οριζόμενα στοιχεία των
παραγράφων 2.1 και 2.2 του άρθρου 16 του παρόντος.
3.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εγκρίνει ή ακυρώνει το αποτέλεσμα της διαδικασίας χωρίς να
αποκλείεται η μερική επανάληψη της διαδικασίας από οποιοδήποτε σημείο, σε περίπτωση λάθους ή
παράληψης των Επιτροπών.
Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, η απόφαση ανάθεσης της σύμβασης τοιχοκολλάται στον πίνακα
ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος της "Εγνατία Οδός Α.Ε."
4. Είναι ευθύνη των συμμετεχόντων να ενημερώνονται έγκαιρα από τον πίνακα των ανακοινώσεων του
κεντρικού καταστήματος της "Εγνατία Οδός Α.Ε.", ώστε να πληροφορούνται τις ημερομηνίες και ώρες των
δημοσίων συνεδριάσεων και να προσέρχονται σ` αυτές καθώς και για τη διάθεση των πρακτικών των
Επιτροπών, τις προθεσμίες υποβολής των αντιρρήσεων και για την απόφαση ανάθεσης της σύμβασης.
5. Οι Επιτροπές έχουν την ευχέρεια, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, να καλέσουν τους υποψηφίους να
συμπληρώσουν ή να αποσαφηνίσουν τα υποβληθέντα έγγραφα, όχι όμως και να προσκομίσουν τυχόν
ελλείποντα.
6. Σε περίπτωση κλειστής διαδικασίας, τυχόν υποβληθείσα προσφορά από
προσκλήθηκε προς τούτο, επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.

προμηθευτή, που δεν

Άρθρο 13
Χρόνος ισχύος προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί (60) εξήντα ημέρες από την επομένη της
διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη Διακήρυξη ή την πρόσκληση, καθώς και
για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη Διακήρυξη, απορρίπτεται ως

1407
απαράδεκτη.
3. Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την ΕΟΑΕ σε περίπτωση
προσφυγών και για τις ανάγκες διενέργειας ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο για Προμήθειες
προϋπολογισμού μεγαλυτέρου των 1.467.351,43 ΕΥΡΩ, χωρίς Φ.Π.Α., με ταυτόχρονη παράταση της ισχύος
των εγγυήσεων συμμετοχής.
Άρθρο 14
Αντιπροσφορές
Στους διαγωνισμούς δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

τους, αυτές

Άρθρο 15
Αντιρρήσεις διαγωνιζομένων
Κατά των πρακτικών των επιτροπών Διεξαγωγής Διαδικασίας (Ε.Δ.Δ.) και Εισήγησης για Ανάθεση της
προμήθειας (Ε.Ε.Α), υπάρχει δυνατότητα υποβολής αντιρρήσων μόνον από τους συμμετέχοντες στο
αντίστοιχο στάδιο. Οι αντιρρήσεις στρέφονται κατά του σχετικού πρακτικού και υποβάλλονται εγγράφως
στις αρμόδιες επιτροπές.
Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων ορίζεται σε δύο εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ανακοίνωση του
Πρακτικού στην περίπτωση της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαδικασίας του Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) και σε τρεις
εργάσιμες ημέρες αντιστοίχως στις περιπτώσεις της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση (Ε.Ε.Α.) και της
Επιτροπής προεπιλογής κατά την πρώτη φάση της κλειστής διαδικασίας.
Σε περίπτωση κλειστής διαδικασίας, τυχόν αντιρρήσεις κατά του πρακτικού της α΄ φάσης προεπιλογής για
τη συμμετοχή ή τη βαθμολογία υποψηφίου, κοινοποιούνται επί ποινή απαραδέκτου σε αυτόν κατά του
οποίου στρέφονται. Στη β΄ φάση της κλειστής διαδικασίας, δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων έχουν μόνον
όσοι προεπιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά κατά την α΄ φάση.
Η υποβολή αντιρρήσεων δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή της διαδικασίας επιλογής. Οι αντιρρήσεις
εξετάζονται από το Δ.Σ. της ΕΟΑΕ, μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής. Η απόφαση επί
των αντιρρήσεων κοινοποιείται στον ενιστάμενο.
Άρθρο 16
Επιτροπές
1. Επιτροπή Διεξαγωγής της Διαδικασίας (Ε.Δ.Δ.)
Η Ε.Δ.Δ. είναι τριμελής και ορίζεται για συγκεκριμένη προμήθεια λίγες ημέρες πριν τη διεξαγωγή της
διαδικασίας επιλογής προμηθευτή, ή για περισσότερες από μια προμήθειες με διάρκεια το πολύ για ένα
έτος.
Αρμοδιότητά της είναι η παραλαβή των προσφορών την τακτή ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους,
η αρίθμηση και μονογραφή όλων των υποβαλλόμενων φακέλων κατά σειρά παραλαβής τους, η
αποσφράγιση των φακέλων τυπικών δικαιολογητικών και ο έλεγχος των περιεχομένων τους για το αν
πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις των διαγωνιζομένων σύμφωνα με τη Διακήρυξη. Επίσης έργο της
Επιτροπής είναι η καταχώρηση των συμμετεχόντων και των δικαιολογητικών τους στο Πρακτικό
Διεξαγωγής της Διαδικασίας, στο οποίο θα περιγράφονται οι ενέργειές της, οι υποβαλλόμενες και οι
αποδεκτές προσφορές καθώς και οι ακριβείς λόγοι αποκλεισμού συμμετεχόντων. Η Επιτροπή ελέγχει
επίσης αν οι φάκελοι οικονομικής και τεχνικής προσφοράς είναι καλά σφραγισμένοι. Σε περίπτωση
υποβολής αντιρρήσεων κατά του πρακτικού της γνωμοδοτεί σχετικά προς το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας
και σε κάθε περίπτωση διαβιβάζει το πρακτικό της καθώς και τους λοιπούς κλειστούς φακέλους στην
Ε.Ε.Α.
2. Επιτροπή Εισήγησης για την Ανάθεση της προμήθειας (Ε.Ε.Α.)
Η Ε.Ε.Α, είναι τριμελής και ορίζεται για συγκεκριμένη προμήθεια λίγες ημέρες πριν τη διεξαγωγή της
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διαδικασίας, ή για περισσότερες από μια προμήθειες με διάρκεια το πολύ για ένα έτος. Σε ειδικές
περιπτώσεις, λόγω της φύσης των προς προμήθεια υλικών ή των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν, μπορεί
να συμπληρώνεται με ένα ή και περισσότερα μέλη ανάλογης ειδικότητας και κατάλληλης επιστημονικής
κατάρτισης με απόφαση του αρμοδίου οργάνου για τη συγκρότηση της Επιτροπής.
Αρμοδιότητα της Επιτροπής Εισήγησης για την Ανάθεση της προμήθειας υλικών ή υπηρεσιών είναι: α) η
αποσφράγιση των φακέλων των τεχνικών προσφορών, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών, η βαθμολόγησή τους, όταν η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει στην πλέον συμφέρουσα
προσφορά και β) η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και η ανακοίνωση της χαμηλότερης
προσφερθείσης τιμής, όταν η ανάθεση της σύμβασης προβλέπεται να γίνει στην προσφορά με τη
χαμηλότερη τιμή, ή ο προσδιορισμός και η ανακοίνωση της πλέον συμφέρουσας προσφοράς, όταν η
ανάθεση της σύμβασης προβλέπεται να γίνει στην πλέον συμφέρουσα προσφορά. Στην περίπτωση
ανάθεσης της προμήθειας με διαπραγμάτευση η Ε.Ε.Α. διαπραγματεύεται με τους υποψηφίους τους
όρους της σύμβασης.
Η Ε.Ε.Α. σε κάθε περίπτωση συντάσσει σχετικό πρακτικό, γνωμοδοτεί επί τυχόν
εισηγείται αρμοδίως για την ανάθεση της προμήθειας.

αντιρρήσεων και

3. Ο ορισμός των παραπάνω επιτροπών γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρίας, στην
οποία ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη και ο πρόεδρος της κάθε επιτροπής.
Άρθρο 17
Προσφερόμενη τιμή
1. Με την προσφορά, η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στη
Διακήρυξη και στα λοιπά τεύχη. Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και
κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στη Διακήρυξη.
2. Οταν από τη Διακήρυξη καθορίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε
συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΕΥΡΩ, προσφορά σε

3.Εφόσον από τη Διακήρυξη προβλέπονται τιμές προσφορών σε συνάλλαγμα, για τη σύγκριση των
προσφορών, αυτές μετατρέπονται σε ΕΥΡΩ με βάση την ισχύουσα τιμή FIXING του Επίσημου Δελτίου
Συναλλαγμάτων έναντι του ΕΥΡΩ (Ελεύθερη σύγκριση FIXING της Διατραπεζικής Αγοράς) κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής του τιμήματος χωρίς αυτό να προβλέπεται από την
Διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

προσφορά

Άρθρο 18
Αναπροσαρμογή τιμών
1. Όταν από την Διακήρυξη προβλέπεται χρόνος παράδοσης των υλικών μεγαλύτερος των δώδεκα (12)
μηνών, τότε ορίζεται στην Διακήρυξη όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής. Στην περίπτωση αυτή πρέπει
υποχρεωτικά να καθορίζεται στην
Διακήρυξη ο τύπος, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις της
αναπροσαρμογής. Μεταξύ αυτών που θα λαμβάνονται υπόψη για την αναπροσαρμογή των τιμών είναι και
τα εξής:
1.1. Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρμογής είναι η ημερομηνία υποβολής των προσφορών που
καθορίζεται από τη Διακήρυξη ή την πρόσκληση και υπολογίζεται μέχρι και την ημερομηνία παράδοσης
των υλικών.
1.2. Αναπροσαρμογή, σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων, χορηγείται για τις ποσότητες που
ορίζονται από τη Διακήρυξη να παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών.
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1.3. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης με υπαιτιότητα του προμηθευτή, ο χρόνος του εκπροθέσμου
δεν υπολογίζεται για την αναπροσαρμογή.
1.4. Η τυχόν προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται και από την προς αναπροσαρμογή συμβατική αξία.
Σε ειδικές περιπτώσεις κατά την κρίση της ΕΟΑΕ μπορεί να ορίζεται στην Διακήρυξη όρος περί
αναπροσαρμογής της τιμής ακόμα και αν το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα παράδοσης των ειδών είναι
μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών.
Για την πληρωμή του επί πλέον ποσού που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή δεν απαιτείται σύναψη
συμπληρωματικής σύμβασης,
Όταν από την Διακήρυξη προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών, προσφορά με τιμές
απορρίπτεται.

σταθερές

Άρθρο 19
Προέλευση των προσφερόμενων υλικών
1. Οι διαγωνιζόμενοι προμηθευτές υποχρεούνται ανάλογα με την μορφή του διαγωνισμού να αναφέρουν
στις αιτήσεις συμμετοχής, ή στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης των υλικών που προσφέρουν.
2. Ο συμμετέχων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευαστούν τα
προσφερόμενα υλικά και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος
μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, μπορεί από τη σχετική Διακήρυξη να επιβάλλεται να
δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασης του. Εφόσον η
παραπάνω δήλωση προβλέπεται στην Διακήρυξη, προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η δήλωση αυτή
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν διαπιστωθεί από την υπηρεσία, ανυπαρξία του εργοστασίου που
δηλώθηκε με την προσφορά κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά
απορρίπτεται και στον προσφέροντα επιβάλλεται με απόφαση του Δ,Σ, της ΕΟΑΕ, η ποινή αποκλεισμού
από τους διαγωνισμούς της ΕΟΑΕ. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο
που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από
τους διαγωνισμούς του Δημοσίου ή της ΕΟΑΕ, που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
3. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά, μερικά ή ολικά σε δικό τους
εργοστάσιο, εκτός των στοιχείων της παραγράφου 2 που δηλώνονται στην προσφορά πρέπει να
επισυνάψουν σε αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα
κατασκευασθούν τα υλικά, με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε
περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου
να συνεκτιμηθεί και το στοιχείο τούτο.
4. Μετά την σύναψη της σύμβασης, κατ` αρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε
με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Μπορεί να εγκριθεί μετά από αιτιολογημένο
αίτημα του προμηθευτή η αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΑΕ.
Άρθρο 20
Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης και Αξιολόγησης προσφορών
1. Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του προμηθευτή (η χαμηλότερη
τιμή ή η πλέον συμφέρουσα προσφορά) καθορίζεται από την ΕΟΑΕ στη σχετική Διακήρυξη.
2. Όταν για την τελική επιλογή κριτήριο είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την αξιολόγηση των
προσφορών λαμβάνονται υπόψη κατά περίπτωση κυρίως τα παρακάτω στοιχεία:
2.1. Η τιμή.
2.2. Οι όροι πληρωμής.
2.3. Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, όταν και όπως αυτά
συγκεκριμένα στη Διακήρυξη.

καθορίζονται
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2.4. Η συμφωνία των προσφερόμενων υλικών με συγκεκριμένα ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά των
προδιαγραφών που καθορίζονται στην Διακήρυξη.
2.5. Η λειτουργικότητα και η αποδοτικότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις της Διακήρυξης.
2.6. Η καταλληλότητα των προσφερομένων υλικών για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο
προορίζεται
2.7. Η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από την Εταιρία.
2.8. Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.
2.9. Η ποιότητα εξυπηρέτησης (SΕRVΙCΕ) μετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του
προμηθευτή καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών.
2.10. Η τυχόν απαιτούμενη ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα, ειδίκευση και ο διατιθέμενος εξοπλισμός εκ
μέρους του προμηθευτή, για την τεχνική υποστήριξη των ειδών.
2.11. Ο χρόνος παράδοσης των υλικών, εφόσον ασκεί επιρροή στις λειτουργικές ανάγκες της Εταιρίας.
2.12. Κάθε άλλο στοιχείο ανάλογα με την φύση των υπό προμήθεια υλικών ή και των ιδιαιτέρων αναγκών
της Εταιρίας, για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που
έχουν κριθεί ως αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. Η κατακύρωση τελικά
γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε οικονομοτεχνικά ως η πλέον συμφέρουσα,
υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης.
Η διαδικασία της οικονομοτεχνικής αξιολόγησης είναι η παρακάτω:
Τα προαναφερόμενα στοιχεία αξιολόγησης, πλην των οικονομικών των παρ. 2.1, 2.2, και 2,3 (τιμή, όροι
πληρωμής και κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης), κατατάσσονται σε δύο ομάδες.
1η Ομάδα τεχνικών προδιαγραφών, ποιότητας και απόδοσης που περιλαμβάνονται τα στοιχεία 2.4, 2.5,
2.6, 2.7.
2η Ομάδα τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης όπου περιλαμβάνονται τα στοιχεία 2.8, 2.9, 2.10, 2.11
Για τις παραπάνω δύο ομάδες ορίζεται με τη Διακήρυξη συντελεστής βαρύτητας σε ποσοστά επί τοις
εκατό %. Το άθροισμα των ποσοστών αυτών θα ανέρχεται συνολικά σε 100. Για κάθε στοιχείο των δυο
ομάδων, καθορίζεται με την Διακήρυξη επί μέρους συντελεστής βαρύτητας ώστε το άθροισμα τους, για
κάθε ομάδα να ισούται με τον καθορισθέντα συντελεστή βαρύτητας της ομάδας.
Ολα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η
βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται
ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Για την περίπτωση που υπερκαλύπτοντα οι τεχνικές προδιαγραφές
καθορίζεται με τη Διακήρυξη μεγαλύτερη του 100 μέγιστη βαθμολογία καθώς και για την περίπτωση που
δεν καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές, αλλά οι αποκλίσεις έχουν κριθεί ως επουσιώδεις και η
προσφορά ως τεχνικά αποδεκτή, καθορίζεται μικρότερη του 100 ελαχίστη βαθμολογία.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή
βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων.
Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής λαμβάνονται υπόψη η τιμή της προσφοράς, οι όροι πληρωμής
και όταν από την Διακήρυξη προβλέπεται το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης. Στη
Διακήρυξη θα αναφέρεται ο τρόπος προσδιορισμού της συγκριτικής τιμής με βάση τα ανωτέρω.
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της συγκριτικής τιμής προς τη
βαθμολογία της.
Στη Διακήρυξη καθορίζονται τα στοιχεία που απαρτίζουν τις δύο ομάδες, οι συντελεστές βαρύτητας τόσο
της κάθε ομάδας συνολικά όσο και των στοιχείων της κάθε ομάδας ξεχωριστά.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,

απορρίπτεται ως
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απαράδεκτη. Επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του
αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης και της πρόσκλησης. Αντίθετα μπορεί να γίνουν
αποδεκτές προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται
τεχνικά αποδεκτές.
Αποκλίσεις από όρους της Διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν
χαρακτηρισθεί στη Διακήρυξη ως απαράβατοι όροι, είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και επιφέρουν την
απόρριψη των προσφορών.
3. Εάν σε διαγωνισμό κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας αποτελεί η χαμηλότερη τιμή, τυχόν
υποβαλλόμενη προφανώς υπερβολικά χαμηλή προσφορά για τα προς προμήθεια προϊόντα, εξετάζεται
λεπτομερώς πριν αποφασισθεί η κατακύρωση του διαγωνισμού. Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή Εισήγησης
Ανάθεσης ζητά εγγράφως από τον προσφέροντα τις αναγκαίες διευκρινίσεις, σχετικά με τον οικονομικό
χαρακτήρα της προμήθειας ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες
που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των αγαθών ή την πρωτοτυπία των προτεινόμενων
προμηθειών. Η Ε.Ε.Α. για να προτείνει την απόρριψη της υπερβολικά χαμηλής προσφοράς θα πρέπει
προηγουμένως να εξετάσει λεπτομερώς τις διευκρινίσεις του προσφέροντος.
Οταν η Διακήρυξη προβλέπει την κατακύρωση του διαγωνισμού στη χαμηλότερη τιμή, η απόρριψη
υπερβολικά χαμηλής προσφοράς πρέπει να γνωστοποιείται στην επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 21
Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού
Η Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση της προμήθειας (Ε.Ε.Α.), αρμόδιο για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή της, μπορεί να προτείνει στο Δ.Σ.:
3.1. Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό
στα εκατό, που θα καθορίζεται στη Διακήρυξη. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην
περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. για κατακύρωση
μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από τη Διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη
αποδοχή από τον προμηθευτή.
3.2. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ
περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών,
για την επιλογή του προμηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο προμηθευτής επιλέγεται με
κλήρωση.
3.3. Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
3.4. Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη
διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 22
Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης
1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση της προμήθειας, αποστέλλεται η απόφαση ανάθεσης
και σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία.
1.1. Το είδος.
1.2. Την ποσότητα.
1.3. Την τιμή.
1.4. Τον τόπο παράδοσης των υλικών ή παροχής Υπηρεσιών.
1.5. Την προθεσμία και τον τόπο υπογραφής και σύμβασης.
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2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της
ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

σύμβασης που

3. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε και ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε
δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής
μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την
ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών
αρχίζει και υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης.
Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται
παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
4. Εάν η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα ή
τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή.
5. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση εντός
των ανωτέρω προθεσμιών, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΑΕ, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος.
Άρθρο 23
Συμβάσεις
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης της προθεσμίας καταρτίζεται από την Υπηρεσία η σχετική
σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, αφού προσκομισθεί η προβλεπόμενη
από τη διακήρυξη εγγυητική επιστολή.
2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα ~oιxεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
2.1. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
2.2. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
2.3. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα,
2.4. Την τιμή,
2.5. Τον τόπο, τρόπο, και χρόνο παράδοσης των υλικών.
2.6. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.
2.7. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και τον τρόπο αποδέσμευσής τους,
2.8. Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
2.9. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
2.10. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής.
2.11. Τοντρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή, το
χρόνο εγγύησης, την παραλαβή των υλικών, την επιστροφή των εγγυήσεων.
3.Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά,
Διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών,
4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς
τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
5.1. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού,
υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο.
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5.2. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε,
5.3. Εγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις.
5.4. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Άρθρο 24
Εγγυήσεις
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του ΕΟΧ και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα
αντίστοιxα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από
επίσημη μετάφραση.
2. Με την εγγυητική επιστολή, το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο
ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν
πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
3. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν:
3.1. Την ημερομηνία έκδοσης.
3.2. Τον εκδότη.
3.3. Τον αποδέκτη Εγνατία Οδός Α.Ε.
3.4. Τον αριθμό της εγγύησης.
3.5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση,
3.6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
3.7. Τους όρους ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα με ανεπιφύλακτη παραίτηση από το δικαίωμα
διζήσεως για το ποσό που εγγυάται και με την υποχρέωση καταβολής του σε πέντε ημέρες, χωρίς ένσταση
ή αντίρρηση, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
4. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
4.1. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της
συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, με ΦΠΑ εκτός εάν ορίζεται διαφορετικό ποσοστό στην Διακήρυξη
ή την πρόσκληση.
4.2. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα:
4.2.1 Τον τίτλο της προμήθειας, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά.
4.2.2 Την ημερομηνία λήξης της ισχύοςτης εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα
μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η Διακήρυξη).
4.3. Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συμμετοχής κατά τη υποβολή της με την προσφορά είναι:
4.3.1 η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμ να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση
εκείνο προς τον οποίο απευθύνεται.
4.3.2 το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
4.3.3 η ημερομηνία έκδοσής της.
4.3.4 τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ
των υστέρων.
5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
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5.1. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης
των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας,
χωρίς το ΦΠΑ εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην Διακήρυξη ή την πρόσκληση.
5.2. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
5.3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα:
5.3.1 Τον τίτλο της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά.
5.3.2 Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης κατά τον χρόνο που με βάση την σύμβαση
η Εταιρία υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται
από τη Διακήρυξη. Σε περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου θα παρατείνεται αντίστοιχα και ο
χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής.
6. Εγγύηση προκαταβολής.
6.1. Με την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον προβλέπεται στην Διακήρυξη, χορηγείται στον
προμηθευτή ή προβλεπόμενη προκαταβολή που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50%, της συνολικής
συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το
ύψος επιτοκίου που ισχύει κάθε φορά για τις προκαταβολές που χορηγεί το Δημόσιο για τις συμβάσεις
προμηθειών. Το ποσό της προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτήν μέχρι την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού από τον φορέα συμψηφίζεται κατά την εξόφληση
της συμβατικής αξίας ή της αξίας κάθε τμηματικής παράδοσης.
6.2. Η εγγύηση προκαταβολής περιλαμβάνει και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3
και 5.3.
7. Εγγύηση συμμετοχής που αφορά στον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε προμήθεια,
επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5)
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον
διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης
ή ανάθεσης.
8. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης και προκαταβολής επιστρέφονται μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από
τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που το αγαθό είναι διαιρετό ι και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα
με την σύμβαση τμηματικά, οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία
του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την
αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
9. Εγγύηση συμμετοχής μπορεί να ζητηθεί και στις προμήθειες με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης.
10. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
11. Εφόσον από τη Διακήρυξη προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης, ο προμηθευτής
υποχρεούται να καταθέσει χρηματική εγγύηση πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας ή
διατήρησης. Η αξία, ο χρόνος ισχύος και κάθε ειδικότερος όρος της εγγύησης καθορίζονται στη Διακήρυξη.
Άρθρο 25
Διαδικασία με διαπραγμάτευση
Προμήθειες με διαπραγμάτευση με ή χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης,μπορεί να γίνουν εάν
συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1.4 του άρθρου 2 του παρόντος
Κανονισμού.
Προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία με διαπραγμάτευση, απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΑΕ.
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Σε περίπτωση που της διαπραγμάτευσης προηγείται διαγωνισμός, η παραπάνω απόφαση υποκαθίσταται
από την απόφαση κρίσεως των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, εφόσον προκρίνεται η προσφυγή στη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας.
Άρθρο 26
Συνοπτικές διαδικασίες
Οι συνοπτικές διαδικασίες αφορούν στις προμήθειες αξίας μικρότερης των 200.000 ΕΥΡΩ και εκτελούνται
με βάση Εσωτερική Διαδικασία Προμηθειών της Εταιρίας.
Άρθρο 27
Χρόνος παράδοσης υλικών
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει
η σύμβαση.
2.Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας να παρατείνεται
μέχρι το (1/4) αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν
από τη λήξη του συμβατικού χρόνου.
Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30)
ημερολογιακές μέρες, μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, να παρατείνεται μέχρι το (1/2) αυτού.
Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης, το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την
επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα παράταση. Ο
προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης
και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα το αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος,
χωρίς να παραδώσει το υλικό.
3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την ΕΟΑΕ, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την
επιτροπή παραλαβής, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία που
προτίθεται να παραδώσει το υλικό.
4. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτου, ο προμηθευτής υποχρεούται να
υποβάλλει αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρονται η
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό και η ποσότητα.
5. Για την περίπτωση προμήθειας υπηρεσιών θα περιλαμβάνονται στη διακήρυξη της δημοπρασίας,
ανάλογες με τις παραπάνω διατάξεις, για το χρόνο παροχής των υπηρεσιών, προσαρμοσμένες στο είδος
των υπηρεσιών, των οποίων την παροχή θέλει να εξασφαλίσει με το διαγωνισμό η Εταιρία.
Άρθρο 28
Παραλαβή υλικών
1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές.
2. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής
και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά
στην σύμβαση, ενεργείται:
2.1. Με μακροσκοπική εξέταση.
2.2. Με χημική ή μηχανική εξέταση.
2.3. Με πρακτική δοκιμασία.
2.4. Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα μετο προς προμήθεια υλικό,
ή και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής.
3. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή
παραλαβής οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά την διενέργεια του μακροσκοπικού
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ελέγχου.
Οταν η σύμβαση προβλέπει εκτός από την μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους (όπως χημική
εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία), συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από
το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή
απόρριψης) μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν λόγω της φύσης του υλικού, όλοι οι
προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν
εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την
επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας. Οταν
πρόκειται για υλικά των οποίων ο έλεγχος απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, η Εταιρία μπορεί να αναθέσει
τον ποιοτικό έλεγχο σε κατάλληλο διεθνές γραφείο ελέγχου (ή σε εξωτερικό συνεργάτη), το οποίο θα
παράσχει στην επιτροπή παραλαβής τα κατάλληλα πιστοποιητικά ελέγχου της ποιότητας των υλικών. Στην
περίπτωση αυτή για τις υποχρεώσεις του γραφείου ελέγχου ή του εξωτερικού συνεργάτη και για τις
υποχρεώσεις του προμηθευτή, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 32 (παράγραφοι 2, 3, 4 και 5).
4. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής διαπιστώσει ότι το υλικό δεν πληροί τις προδιαγραφές,
αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης,
αιτιολογεί τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αντο υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο (Δ/νση της Εταιρίας που ζήτησε την προμήθεια) ότι οι
παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με
απόφαση του Δ.Σ, της Εταιρίας μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την
επιτροπή παραλαβής, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Yστερα από την απόφαση αυτή η
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό
πρωτόκολλο παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Εάν το υλικό απορρίπτεται από την
επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή
δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους. Τα
παραπάνω δείγματα λαμβάνονται και αποστέλλονται προς έλεγχο, στην περίπτωση που με απόφαση του
Δ.Σ. της Εταιρίας εγκρίθηκε η μακροσκοπική παραλαβή υλικού, που απορρίφθηκε από την επιτροπή
παραλαβής, λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο.
Στην περίπτωση αυτή το οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) συντάσσεται μετά τα
αποτελέσματα του ελέγχου των δειγμάτων. Με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, μπορεί να εγκριθεί η
παραλαβή υλικού για το οποίο η επιτροπή παραλαβής εξέδωσε οριστικό πρωτόκολλο, στο οποίο αναφέρει
παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής.
5. Σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που
απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με αποκλίσεις, οι οποίες διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό
έλεγχο ή από άλλους ελέγχους που διενήργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά
τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει, κατά περίπτωση, στους ελέγχους που διενεργεί και η
πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. Σε
περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει εκτός από τον μακροσκοπικό έλεγχο και άλλους ελέγχους, η
επιτροπή, εάν το υλικό κρίνεται από αυτή παραληπτέο με βάση τον μακροσκοπικό έλεγχο, λαμβάνει και
αποστέλλει τα προβλεπόμενα δείγματα και αντιδείγματα. Στην περίπτωση που το υλικό κρίνεται από την
επιτροπή παραλαβής απορριπτέο με βάση τον μακροσκοπικό έλεγχο, δεν προβαίνει σε δειγματοληψία και
στους τυχόν περαιτέρω προβλεπόμενους ελέγχους. Εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο (Διεύθυνση της
Εταιρίας που ζήτησε την προμήθεια) ότι οι παρεκκλίσεις αυτές του υλικού δεν επηρεάζουν την
καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας μπορεί να εγκριθεί η
παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με ή χωρίς έκπτωση επί της
συμβατικής τιμής.
Ύστερα από την απόφαση αυτή, η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην
παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην απόφαση. Το αίτημα για επανεξέταση υλικού στη δευτεροβάθμια επιτροπή
παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από
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την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής
παραλαβής, βαραίνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με
έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή
αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και εκπίπτονται από το
λαβείν του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες,
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.
7. Με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας μπορεί να παραπέμπεται δειγματοληπτικά για επανεξέταση υλικό σε
επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε
οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για την Εταιρία και
για τον προμηθευτή τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 5.
8. Ανάλογη διαδικασία παραλαβής θα ισχύει και στην περίπτωση προμήθειας υπηρεσιών. Με τη
διακήρυξη της δημοπρασίας θα εξειδικεύονται οι διατάξεις, σύμφωνα με το είδος των υπηρεσιών, των
οποίων την παροχή θέλει να εξασφαλίσει με το διαγωνισμό η Εταιρία.
Άρθρο 29
Χρόνος παραλαβής υλικών
1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα
στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο.
2. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που
διενεργούνται από την ίδια επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργούνται από τα άλλα όργανα (όπως
εργαστήρια, δοκιμαστήρια) που ανήκουν στην Εταιρία, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την
ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει, εκτός από
μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στην
Εταιρία, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του
υλικού, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτήν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο,
μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην επιτροπή. Εφόσον ο προμηθευτής δεν
τηρήσει την υποχρέωση της παραγράφου 3, του άρθρου 27 του παρόντος, ο συμβατικός χρόνος
παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η επιτροπή παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στη
διαδικασία παραλαβής.
3.Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων της Εταιρίας και εκδίδεται προς τούτο
σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, με βάση μόνο το θεωρημένο από την Υπηρεσία που
παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων,
4. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, στην οποία δεν μπορούν να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της
επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο και όταν:
4.1. Το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύμφωνα με τα
ισχύοντα, άλλως υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.
4.2. Το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, κρίνεται όμως παραληπτέο, ο
προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση τούτων, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην
καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή
με έκπτωση. Και για τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις εκδίδεται απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας. Η παοαπάνω
επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση
και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, η δε αμοιβή των μετασχόντων σε αυτή και τυχόν άλλα έξοδα
βαρύνουν την Εταιρία. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν
λάμβάνεται υπόψη.
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5. Για την περίπτωση προμήθειας υπηρεσιών, θα περιλαμβάνονται στη διακήρυξη της δημοπρασίας
ανάλογες με τις παραπάνω διατάξεις για το χρόνο παραλαβής των υπηρεσιών, προσαρμοσμένες στο είδος
των υπηρεσιών, των οποίων την παροχή θέλει να εξασφαλίσει με το διαγωνισμό η Εταιρία.
Άρθρο 30
Ναύλωση - Ασφάλιση
1. Σε περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται με τον όρο παράδοσης Free Οn Board Free Οn Truck
(FΟBFΟΤ), η εκλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη της Εταιρίας. Ο προμηθευτής
μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να ζητήσει από την Εταιρία έγγραφες οδηγίες σχετικά με
την μεταφορά του υλικού, Στις άλλες περιπτώσεις η εκλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα
και δαπάνη του προμηθευτή με τους εξής περιορισμούς:
1.1. Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση σε ενδιάμεσους σταθμούς ή λιμάνια χωρίς συγκατάθεση της
Εταιρίας.
1.2. Εφόσον το μεταφορικό μέσο είναι πλοίο, τούτο υπόκειται στους όρους και
ClΑSSIFICΑΤΙΟN ClΑUSΕS.

συμφωνίες της

Σε κάθε περίπτωση η φόρτωση γίνεται μέσα στα κύτη και όχι στο κατάστρωμα του πλοίου εκτός αν άλλως
κρίνει η Εταιρία. Τυχόν επασφάλιστρα λόγω ηλικίας του πλοίου, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, βαρύνουν
τον προμηθευτή, όταν η προμήθεια γίνεται με τον όρο παράδοσης Cost Insurance Freight (CIF).
2. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται με όρο κατά τον οποίο η ασφάλιση γίνεται με
μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, αυτή ανατίθεται σε ασφαλιστική εταιρία και καλύπτει κινδύνους
επιλογής του αγοραστή, ανάλογα με τη φύση του υλικού, τα περιστατικά του ταξειδίου, τη συσκευασία και
λοιπούς συναφείς παράγοντες οι οποίοι θα ορίζονται στη σχετική σύμβαση. Εκτός από τους παραπάνω
κινδύνους, καλύπτονται και κίνδυνοι όπως πολέμου, απεργιών, στάσεων, πολιτικών ταραχών, όπως αυτοί
ορίζονται στις ρήτρες του ινστιτούτου των ασφαλιστών Λονδίνου που ισχύουν κατά το χρόνο ασφάλισης.
3. Σε όλες τις περιπτώσεις των ασφαλίσεων η έναρξη και η λήξη των ασφαλιζομένων κινδύνων μετοφοράς
θα γίνεται σύμφωνα με την ρήτρα από αποθήκη σε αποθήκη (WΑRΕΗΟUSΕ ΤΟ WΑRΕΗΟUSΕ)
περιλαμβανομένης και της παραμονής των εμπορευμάτων στους τελωνειακούς χώρους ή άλλες αποθήκες
ΙNΤRΑNSΙΤ του τόπου προορισμού των υλικών, για σαράντα πέντε (45) ημέρες από την άφιξή τους.
4. Η ασφάλιση καλύπτει την αξία Cost Insurance Freight (CIF) του εμπορεύματος πλέον 5 %.

Άρθρο 31
Ανακοίνωση φόρτωσης
1. Ο προμηθευτής αμέσως μετά την φόρτωση των υλικών, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Εταιρία,
με τηλεγράφημα ή τηλετύπημα ή τηλεομοιοτυπία, τα στοιχεία φόρτωσης στα οποία να περιλαμβάνονται
τουλάχιστον:
1.1. Ο τίτλος της σύμβασης,
1.2. Σε περίπτωση που η μεταφορά γίνεται με πλοίο, το όνομα του πλοίου, η εθνικότητα του και η
σημασία του.
1.3. Ο αριθμός των κιβωτίων, τα επ` αυτών σημεία και αριθμοί, καθώς και η φορτωθείσα ποσότητα και το
βάρος (μεικτό καθαρό).
1.4. Η πιθανή ημερομηνία άφιξης του μεταφορικού μέσου στον τόπο προορισμού.
2. Εάν ο προμηθευτής παραλείψει ή καθυστερήσει να αποστείλει το τηλεγράφημα αυτό ή το τηλετύπημα
ή την τηλεομοιοτυπία, βαρύνεται με κάθε δαπάνη ή ζημία, ή έξοδα που αυτό συνεπάγεται λόγω
υπερημερών και παραμονής σε τελωνειακούς χώρους ή χώρους ΙΝΤRΑNSIΤ των συμβατικών υλικών, από
την επόμενη της άριξης του μεταφορικού μέσου μέχρι την παραλαβή τους.
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Άρθρο 32
Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό
1. Οταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό, πριν από την φόρτωση τούτων ή κατά το στάδιο
κατασκευής τους η Εταιρία μπορεί να αναθέσει, τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο σε διεθνές γραφείο
ελέγχου. Στην περίπωση αυτή η οριστική παραλαβή του υλικού γίνεται σττν Ελλάδα από την αρμόδια
επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη σύμβαση και τον παρόντα κανονισμό.
2. Εναντι του διεθνούς γραφείου ελέγχου ο προμηθευτής έχει τις εξής υποχρεώσεις:
2.1. Να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και εργατοτεχνικό προσωπικό για μετακίνηση, μετατόπιση,
στοιβασία κλπ του προς έλεγχο υλικού.
2.2. Να διαθέτει για την εξακρίβωση της ποιότητας του προς έλεγχο υλικού όσα τεχνικά μέσα έχει στη
διάθεσή του.
2.3. Να έχει συγκεντρωμένα τα υλικά στην ίδια πόλη ή τοποθεσία, άλλως βαρύνεται με τα πρόσθετα
έξοδα του ελέγχου.
2.4. Να ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του διεθνούς γραφείου ελέγχου, σχετικά με την πορεία εκτέλεσης
της παραγγελίας.
2.5. Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών από το διεθνές γραφείο ελέγχου, ο προμηθευτής βαρύνεται με
τα έξοδα που θα προκύψουν από τον απαιτούμενο δεύτερο έλεγχο ή ελέγχους.
3. Εάν δεν προσέλθει έγκαιρα το διεθνές γραφείο ελέγχου για τον έλεγχο του υλικού, ο προμηθευτής
υποχρεούται να απευθυνθεί στην Εταιρία για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.
4. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτωντου υλικού, όπου τούτο απαιτείται, κατά τον έλεγχο στο
εξωτερικό, βαρύνει τον προμηθευτή.
5. Το διεθνές γραφείο ελέγχου υποχρεούται, σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι το υλικό
δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύμβασης, να μην εκδώσει το πιστοποιητικό ελέγχου, αλλά να
ενημερώσει αμέσως τον αγοραστή προκειμένου να λάβει οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες του.
6. Η Εταιρία, αντί να αναθέσει τον έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου, μπορεί να αποστείλει επιτροπή
από εξειδικευμένα στελέχη ή εξωτερικούς συνεργάτες, για τη διενέργεια του ελέγχου στο εξωτερικό. Στην
περίπτωση αυτή η επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει στην Εταιρία πρακτικό του διενεργηθέντος ελέγχου.
Οι υποχρεώσεις του προμηθευτή έναντι της επιτροπής είναι οι ίδιες με εκείνες προς το διεθνές γραφείο
ελέγχου.
Άρθρο 33
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση - παράδοση
1. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά
περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:
1.1. για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το (1/4) του μεγίστου
προβλεπόμενου από το άρθρό 27 του παρόντος χρόνου παράτασης, ποσοστό 0,5% επί της συμβατικής
αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
1.2. για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το dΣb μέxρι το 1/2 του μεγίστου
προβλεπόμενου από το άρθρο 27 του παρόντος χρόνου παράτασης, ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας
της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των παραπάνω περιπτώσεων 1.1 και 1.2 προκύπτει
κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.
1.3. για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2 ποσοστό 5%επί της συμβατικής αξίας της
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ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2. Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συ μβατικής αξίας των
εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που τα υλικά που παραδόθηκαν
εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης
παράδοσης ή
αντικατάστασης, με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν
του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και
μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης παράδοσης.
4. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής που υπολογίζεται από
την επόμενη της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, μέχρι την προσκόμιση του
συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του επιτοκίου υπερημερίας.
5. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από το
λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το
απαιτούμενο ποσό.
6. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη
της ένωσης.
7. για την περίπτωση προμήθειας υπηρεσιών, θα περιλαμβάνονται, στη διακήρυξη της δημοπρασίας,
ανάλογες με την παραπάνω διατάξεις για τις κυρώσεις εκπρόθεσμης παροχής των υπηρεσιών,
προσαρμοσμένες στο είδος των υπηρεσιών, των οποίων την παροχή θέλει να εξασφαλίσει με το
διαγωνισμό η Εταιρία.
Άρθρο 34
Απόρριψη συμβατικών υλικών -αντικατάσταση
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη
με τους όρους της σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία
αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του των υλικών συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού (όταν ο
συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των 30 ημερών), στην περίπτωση που η αντικατάσταση
προβλέπεται να γίνει μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, οπότε ο προμηθευτής, ως εκπρόθεσμος,
υπόκειται στις κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης (άρθρο 33). Εάν ο προμηθευτής δεν
αντικαταστήσει τα υλικά, που απορρίφθηκαν, μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει
λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
2. Η επιστροφή των υλικών, που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται
να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε 20 ημέρες από την
ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί
ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την
εκπνοή της, με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5%
επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση
που τυχόν χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να
προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τα ισχύοντα.
Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση
της παράδοσης των υλικών και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. Με απόφαση του Δ.Σ. της
Εταιρίας, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον
προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάσταση τους, με την προϋπόθεση ο
προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της
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ποσότητας που απορρίφθηκε.
3. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν έχει αντικαταστήσει τα υλικά και έχει κηρυχθεί έκπτωτος, με
την απόφαση της έκπτωσης καθορίζεται προθεσμία 20 ημερών από την κοινοποίησή της για την παραλαβή
των απορριφθέντων υλικών. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν τα
υλικά, εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση της Εταιρίας, σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Άρθρο 35
Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, να υπογράψει τη
σχετική σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου οργάνου (Διεύθυνση της Εταιρίας που ζήτησε την προμήθεια).
2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμά
του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν
επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 του παρόντος.
3. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από τη κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου
(Διεύθυνση της Εταιρίας που ζήτησε την προμήθεια), που υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:
3.1. (α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά
περίπτωση. Καταπίπτει υπέρ της Εταιρίας μέρος της κατατεθειμένης εγγυήσεως για την καλή εκτέλεση της
προμήθειας. Kατ΄ αναλογία προς το διπλάσιο του λόγου Α/Σ, όπου Σ το χρηματικό αντικείμενο της
σύμβασης και Α το ανεκτέλεστο μέρος της σύμβασης.
(β) Κατάπτωση υπέρ της Εταιρίας των ποινικών ρητρών που προβλέπονται στο άρθρο 33 του παρόντος
κανονισμού για εκπρόθεσμη παράδοση.
Οι ως άνω κυρώσεις του έκπτωτου αναδόχου φθάνουν. Kατ΄ ανώτατο όριο μέχρι
εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

καλύψεως των

3.2. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο ή μέρος των προμηθειών που
διενεργούνται από την Εταιρία.
3.3. Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση
προμηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε
με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων της προκαταβολής, για το διάστημα
από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του έκπτωτου και μέχρι της επιστροφής της, γίνεται
με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τον τόκο υπερημερίας.
4. Για την περίπτωση προμήθειας υπηρεσιών θα περιλαμβάνονται στη διακήρυξη της δημοπρασίας
ανάλογες με τις παραπάνω διατάξεις για την κήρυξη του προμηθευτή υπηρεσιών εκπτώτου,
προσαρμοσμένες στο είδος των υπηρεσιών, των οποίων την παροχή θέλει να εξασφαλίσει με το
διαγωνισμό η Εταιρία.
Άρθρο 36
Τρόπος πληρωμής - Απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή προμηθευτή στο εσωτερικό και εξωτερικό
1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή μπορεί να γίνει με ένα από τους παρακάτω
τρόπους:
1.1. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
1.2. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50 % της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ
έναντι ισόποσης εγγύησης και το υπόλοιπο είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε με πληρωμή
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ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το μακροσκοπικό πρωτόκολλο παραλαβής και
εξόφλησης της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των
υλικών.
1.3. Με προθεσμιακό διακανονισμό για το 100% της συμβατικής αξίας ή για μέρος αυτής.
1.4. Με κάθε άλλο τρόπο που καθορίζεται απαραίτητα στη διακήρυξη.
2. Στη διακήρυξη απαραίτητα καθορίζεται ο τρόπος πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες.
3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις εφόσον προβλέπονται
από την σύμβαση.
4. Ειδικά για προμήθειες εσωτερικού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
4.1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής,
θεωρημένο από την Υπηρεσία αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού, σύμφωνα με το άρθρο 29 του
παρόντος.
4.2. Τιμολόγιο του προμηθευτή.
4.3. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή.
4.4. Ασφαλιστική Φορολογική ενημερότητα του προμηθευτή.
4.5. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες της Εταιρίας που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωμή.
5. Ειδικά για προμήθειες εξωτερικού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
5.1. Σε περίπτωση προμήθειας με παράδοση Free Οn Board ή Free Οn Truck (FΟB FΟΤ) :
5.1.1 Πλήρης σειρά φορτωτικών πραγματικής φόρτωσης στο όνομα της Εταιρίας ή σε διαταγή αυτής, που
να αναφέρουν ότι ο ναύλος πληρώνεται στον τόπο προορισμού.
5.1.2 Πιστοποιητικό προέλευσης των υλικών εις τριπλούν.
5.1.3 Τιμολόγιο του προμηθευτή, που θα φέρει την ένδειξη ότι έχει εξοφληθεί ή το χρονικό διάστημα της
πίστωσης.
5.1.4 Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, με την εξόφληση της πίστωσης.
5.1.5 Ζυγολόγιο ή μετρολόγιο.
5.1.6 Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνές γραφείο
ελέγχου ή πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε επιτροπή.
5.1.7 Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα, εφόσον από τη σύμβαση
προβλέπεται η πληρωμή να γίνεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού στην
Ελλάδα.
5.1.8 Αντίγραφο τηλεγραφήματος ή τηλετυπήματος ή τηλεομοιότυπίας του προμηθευτή, με το οποίο να
γνωρίζει στην Υπηρεσία τα στοιχεία της φόρτωσης.
5.2 Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης CΟSΤ ΙNSURΑNCΕ FRΕΙGΗΤ (CΙF), όλα τα
παραπάνω δικαιολογητικά με τη διαφορά ότι η φορτωτική θα αναφέρει ότι ο ναύλος έχει πληρωθεί.
5.3 Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο CΟSΤ ΙΝSURΑNCΕ FRΕΙGΗΤ (CIF) και ασφάλιση με μέριμνα και
δαπάνη του προμηθευτή:
5.3.1 Ολα τα παραπάνω δικαιολογητικά για την περίπτωση CΟSΤ ΙNSURΑNCΕ FRΕΙGΗΤ (CIF).
5.3.2 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή πιστοποιητικό ασφάλισης ασφαλιστικής Εταιρίας, που να καλύπτει τους
κινδύνους που προβλέπονται στο άρθρο 30 του παρόντος.
5.3.3 Απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων.
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5.4 Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης "Ελεύθερον" FRΕΕ CΑRRΙΕR (FCΑ).
5.4.1 Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα ή στην περίπτωση
αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρημένο από την Υπηρεσία αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού.
5.4.2 Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν, που να φέρει την ένδειξη "Εξοφλήθηκε".
5.4.3 Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη "Εξοφλήθηκε".
5.4.4 Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου εάν ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνές γραφείο
ελέγχχου ή πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε επιτροπή.
5.5 Στην περίπτωση προμηθειών εξωτερικού με άλλο τρόπο παράδοσης, όπως CΑRRΙΕR ΡΑΙD το (CΡΤ),
CΑRRΙΕR ΑΝD ΙNSURΑNCΕ ΡΑΙD το (C/Ρ), DΕLIVΕRΕD FRΟNΤΙΕR (DΑF), DΕLIVΕRΕD ΕΧ SΗΙΡ (DΕS), DΕLIVΕRΕD
ΕΧ QUΑΥ (DΕΟ), DΕLIVΕRΕD DUTY UΝΡAID (DDU), DΕLIVΕRΕD DUΤΥ ΡΑΙD (DDΡ), ΕXWΟRKS (ΕΧW) η Εταιρία
θα ζητήσει τα κατάλληλα για κάθε περίπτωση φορτωτικά έγγραφα και δικαιολογητικά πληρωμής.
6. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο.
7. Για την περίπτωση προμήθειας υπηρεσιών θα περιλαμβάνονται στη διακήρυξη της δημοπρασίας
ανάλογα με τις παραπάνω διατάξεις για τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα για την πληρωμή
δικαιολογητικά του προμηθευτή υπηρεσιών, προσαρμοσμένες στο είδος των υπηρεσιών, των οποίων την
παροχή θέλει να εξασφαλίσει με το διαγωνισμό η Εταιρία.
Άρθρο 37
Δείγματα - Δειγματοληψία - Εργαστηριακές εξετάσεις
1. Τα δείγματα που χρησιμοποιούνται κατά τη διενέργεια των προμηθειών υπάγονται στις πρακάτω
κατηγορίες:
1.1 Δείγματα της Εταιρίας.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα, βάσει και των οποίων θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια.
1.2 Δείγματα προμηθειών.
Στην περίπτωση αυτή υπάγονται τα δείγματα που καταθέτουν οι προμηθευτές, όταν απαιτείται, κατά την
διενέργεια του διαγωνισμού.
1.3 Δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα που λαμβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής προς
δειγματισμό των υλικών που παραδίδουν οι προμηθευτές σε εκτέση συμβάσεων.
2. Κάθε δείγμα ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού, πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος
απόλυτα επαρκές για την σχετική μηχανική, χημική ή μακροσκοπική εξέταση, ή πρακτική δοκιμασία.
Η ποσότητα ή το μέγεθος των δειγμάτων μπορεί να ορίζονται:
2.1. Από την Εταιρία (κατηγορία 1.1).
2.2. Με την διακήρυξη ή πρόσκληση, προκειμένου για δείγματα προμηθευτών (κατηγορία 1.2).
2.3. Από τη σύμβαση, προκειμένου για δείγματα των προς παραλαβή συμβατικών υλικών (κατηγορία 1.3).
Εφόσον στη σχετική σύμβαση δεν αναφέρεται η ποσότητα και το μέγεθος των δειγμάτων, ισχύουν οι
διατάξεις για τις δειγματοληψίες του γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.).
3. Τα δείγματα όλων των κατηγοριών κατατίθενται στην Υπηρεσία εις διπλούν (δείγμα αντίδειγμα) με
εξαίρεση:
3.1. Τα δείγματα της Εταιρίας.
3.2. Τα δείγματα τα οποία λόγω της φύσης τους ή της αξίας τους, δε μπορούν να σταλούν ή να
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υποβληθούν εις διπλούν.
3.3. Τα δείγματα που λαμβάνουν οι επιτροπές παραλαβής κατά τη διαδικασία ελέγχου των προς
παραλαβή συμβατικών υλικών, τα οποία λαμβάνονται μεν εις διπλούν, πλην όμως, το ένα από αυτά
αποστέλλεται απευθείας από την επιτροπή για εργαστηριακή ή μηχανική εξέταση ή χρησιμοποιείται για
πρακτική δοκιμασία.
4. Εφόσον από την διακήρυξη ή πρόσκληση δεν προβλέπεται κατάθεση δειγμάτων, τυχόν προσκομιζόμενα
από τους προμηθευτές δείγματα δεν γίνονται δεκτά.
5. Δείγματα που δεν είναι κατά τρόπον εμφανή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη ή την
πρόσκληση δεν γίνονται δεκτά.
6. Εφόσον τα δείγματα ανήκουν σε ευπαθή ή επικίνδυνα υλικά, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει
τούτο εγγράφως επί του δείγματος στην ελληνική γλώσσα, καθορίζοντας συγχρόνως τον τρόπο φύλαξης
και συντήρησης τους. Για δείγματα της Εταιρίας καθώς και δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά
υλικά που ανήκουν στην κατηγορία αυτή, την παραπάνω υποχρέωση έχει η Εταιρία και ο πρόεδρος της
επιτροπής, αντίστοιχα.
7. Εφόσον η προμήθεια του υλικού γίνεται με βάση δείγματα της Εταιρίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
λαμβάνουν γνώση του δείγματος αυτού κατά το διάστημα της προθεσμίας που ορίζεται από την
διακήρυξη ή την πρόσκληση είτε με απλή μακροσκοπική εξέταση αυτού από τους ενδιαφερόμενους, είτε
με λήψη αντιγράφου ή απεικόνισης αυτού, με δική τους μέριμνα και ευθύνη.
8. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών από το αρμόδιο όργανο, τίθενται υπόΨη του και τα σχετικά
δείγματα.
Εφόσον για την διενέργεια του ελέγχου από το αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση) είναι
απαραίτητη η αποσφράγιση του δείγματος, αυτή γίνεται σε δημόσια συνεδρίαση, μετά δε τον έλεγχο,
γίνεται επανασφράγιση του δείγματος. Επίσης με τον ίδιο τρόπο γίνεται, όταν απαιτείται, λήψη μέρους
του δείγματος.
9. Η επισημοποίηση των δειγμάτων και αντιδειγμάτων, που καταθέτουν οι προμηθευτές κατά την
διενέργεια των διαγωνισμών, μετά την κατακύρωση της προμήθειας, γίνεται από το αρμόδιο για
τηντεχνική αξιολόγηση των προσφορών όργανο (Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση).
Τα επισημοποιηθέντα δείγματα παραλαμβάνονται από την επιτροπή παραλαβής για να χρησιμοποιηθούν
κατά το στάδιο των ελέγχων και επιστρέφονται μετά το πέρας της παραλαβής των υλικών, εφόσον λόγω
της φύσης τους δεν καταστρέφονται κατά τη διαδικασία των ελέγχων.
10. Στον αντισυμβαλλόμενο προμηθευτή παραδίδεται, ύστερα από αίτημά του, το επίσημο δείγμα της
Εταιρίας ή μέρος αυτού, ανάλογα με τη φύση του υλικού, για να του χρησιμεύσει κατά την κατασκευή του
και υποχρεούται να τo επιστρέψει το αργότερο με την παράδοση του υλικού.
11. Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται ως εξής:
11.1. Των προμηθευτών στους οποίους δεν κατακυρώθηκαν ή δεν ανατέθηκε η προμήθεια μέσα σε 15
ημέρες ιπό την ημερομηνία της ανακοίνωσης κατακύρωσης ή ανάθεσης, με μέριμνα και ευθύνη τούτων.
11.2. Των αντισυμβαλλομένων προμηθευτών που κατατέθηκαν με την προσφορά τους και δεν
καταστράφηκαν ερικώς ή ολικώς κατά την διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε (30) τριάντα ημέρες από την
επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει συντελεστεί η οριστική παραλαβή, με
μέριμνα και ευθύνη τούτων.
11.3. Τα δείγματα που δεν χρησιμοποιήθηκαν για κατ` έφεση εξέταση, επιστρέφονται μέσα σε τριάντα
(30) ημέρες από την οριστική παραλαβή των συμβατικών υλικών, με μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή.
12. Τα δείγματα που δεν θα παραληφθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, εκποιούνται από την Υπηρεσία,
εφόσον έχουν εμπορική αξία, υπέρ της Εταιρίας άλλως καταστρέφονται από οριζόμενη πρός τούτο
επιτροπή.
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13. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων που λαμβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής, βαρύνει
τους προμηθευτές.
14. Εφόσον από τη σύμβαση προβλέπονται και εργαστηριακοί έλεγχοι, αυτοί διενεργούνται από
εργαστήρια της Εταιρίας, εάν διαθέτει, άλλως από το Γ.Χ.Κ. ή από οποιοδήποτε άλλο εργαστήριό που
ανήκει στο δημόσιο τομέα, (όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις) ανάλογα με
τη φύση του προς προμήθεια υλικού και το είδος του ελέγχου.
15. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων, μπορεί
να ζητήσει εγγράφως κατ` έφεση εξέταση των οικείων αντιδειγμάτων. Η κατ` έφεση εξέταση γίνεται
ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας προς το Γ.Χ.Κ. ή σε περίπτωση που λόγω της φύσεως του υλικού ή της
μορφής του ελέγχου το Γ.Χ.Κ. δε μπορεί να ανταποκριθεί στον έλεγχο, η κατ` έφεση εξέταση γίνεται από
οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο του δημόσιου τομέα, εκτός από το εργαστήριο που διενήργησε την αρχική
εξέταση. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που διενήργησε τον
αρχικό έλεγχο, η κατ` έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό, αλλά με εξεταστή του Γ.Χ.Κ. ή άλλου φορέα. Ο
προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει το προβλεπόμενο για την περίπτωση παράβολο. Το αίτημα του
προμηθευτή για την κατ` έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι
(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης. Κατ` έφεση
εξέταση μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου οργάνου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήψη του πρωτοκόλλου της επιτροπής
παραλαβής. Κατά την κατ` έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος της Εταιρίας, υποχρεωτικά δε καλείται
να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί και ο προμηθευτής. Εάν κατά τη διενέργεια της κατ` έφεση εξέτασης
υπάρχει διαφωνία από τον εκπρόσωπο της Εταιρίας ή τον προμηθευτή σε τεχνικό θέμα (όπως
εφαρμοζόμενη μέθοδος εξέτασης, χρήση οργάνων), αυτή διατυπώνεται με σαφήνεια σε σχετικό
πρωτόκολλο, η δε υπόθεση παραπέμπεται στο γενικό Χημείο του Κράτους ή σε αναγνωρισμένο
εργαστήριο του Δημόσιου Τομέα. Το αποτέλεσμα της κατ` έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και
τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Άρθρο 38
Ανωτέρα βία
1. Ο προμηθευτής ευθύνεται για κάθε παράβαση της σύμβασης, εκτός αν συντρέχει περίπτωση ανωτέρας
βίας.
2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει εξολοκλήρου τον προμηθευτή.
3. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, Να αναφέρει εγγράφως αυτά και να
προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Άρθρο 39
Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο Δίκαιο
Κάθε διαφορά που ανακύπτει σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή της σύμβασης ή παραγγελίας,
που συνάπτεται μεταξύ ΕΟΑΕ και προμηθευτών εγχώριων ή αλλοδαπών, ανεξάρτητα από τον τόπο που
κατοικούν, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων και μάλιστα της
Θεσσαλονίκης, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα μέρη.
Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, εκτός αν διαφορετικά συμφωνηθεί από τα συμβαλλόμενα
μέρη και οπωσδήποτε το ευρωπαϊκό δίκαιο, που διέπει τις δημόσιες προμήθειες.
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(20) της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης 6483/2002 (Β 613) «Κανονισμός Ανάθεσης και Εκτέλεσης
Έργων και Προμηθειών ΕΠΑ Θεσσαλίας»,το κείμενο του οποίου είχε ως εξής”
«Άρθρο 1
Αντικείμενο Πεδίο Εφαρμογής Κανονισμού
Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού αποτελεί ο καθορισμός της διαδικασίας σύναψης και των όρων
εκτέλεσης συμβάσεων που καταρτίζονται για την προμήθεια και παραλαβή από την Εταιρεία Παροχής
Αερίου Θεσσαλίας Α.Ε. (εφεξής «η Εταιρεία»), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το καταστατικό της και
τις λοιπές υφιστάμενες συμβατικές υποχρεώσεις, κάθε φύσεως αγαθών, υλικών, εφοδίων, εξοπλισμών και
την παροχή προς αυτή υπηρεσιών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Tα άρθρα του καταστατικού και των συμβατικών τευχών υπερισχύουν των αντιστοίχων άρθρων του
παρόντος Κανονισμού σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ των. Όλα τα ανωτέρω υλικά, εφόδια, εξοπλισμός,
ανταλλακτικά αυτών και υπηρεσίες αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό με τον όρο υλικά, ο παρέχων δε
αυτά ως προμηθευτής.
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν εφαρμόζονται:
α. Στις προμήθειες υλικών από εργολάβους της Εταιρείας για λογαριασμό της που διενεργούνται στα
πλαίσια αντίστοιχων συμβάσεων εκτέλεσης έργου που έχουν υπογραφεί με αυτούς.
β. Στις προμήθειες υλικών μικρής αξίας η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει το 1.000.000 δραχμές.
γ. Στις συμβάσεις που ρητά εξαιρούνται από τις Κοινοτικές Οδηγίες για λόγους άλλους από το ύψος της
αξίας τους.
δ. Στην εκποίηση, καταστροφή και λοιπές σχετικές πράξεις που αφορούν υλικά ιδιοκτησίας της Εταιρείας.
ε. Σε κάθε δοσοληψία επί ακινήτων.
στ. Σε προμήθειες που διενεργούνται στα πλαίσια διεθνούς συμφωνίας, που έχει συναφθεί μεταξύ του
Ελληνικού Κράτους και μίας ή περισσοτέρων χωρών.
ζ. Σε τυχόν άλλες περιπτώσεις που καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας.
Η Εταιρεία δικαιούται και στις ως άνω περιπτώσεις, που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του
Κανονισμού, να εφαρμόζει τις διατάξεις του αναλογικά.
Άρθρο 2
Επιτροπές Δικαιοδοσίες και Διαδικασίες
1. Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος θα συστήνονται οι ακόλουθες Επιτροπές με τις εξής
αρμοδιότητες:
α. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία αποτελείται από
τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, διενεργεί και επιβλέπει την προμήθεια των υλικών. Είναι υπεύθυνη για την
παραλαβή είτε η ίδια είτε από την αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους της
διακήρυξης, των προσφορών σε συγκεκριμένο διαγωνισμό και μεριμνά για την τήρηση των όρων του
παρόντος κανονισμού και της Διακήρυξης.
β. Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία αποτελείται από τρία
(3) έως πέντε (5) μέλη, αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των προσφορών και τους φακέλους των
δικαιολογητικών και των τεχνικών και οικονομικών προσφορών στον συγκεκριμένο διαγωνισμό,
καταγράφει και αξιολογεί αυτές και εισηγείται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού το αποτέλεσμα του
Διαγωνισμού.
γ. Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών Η Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών, η οποία αποτελείται από τρία
(3) έως πέντε (5) μέλη, είναι αρμόδια για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών που αφορά η
προμήθεια.
2. Τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ασκεί η Διεύθυνση Προμηθειών της Εταιρείας
ενώ εκείνες της Επιτροπής Αξιολόγησης ασκεί η αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας την οποία αφορά η
προμήθεια των υλικών. Η Διεύθυνση Προμηθειών της Εταιρείας ή αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας την
οποία αφορά η προμήθεια των υλικών ασκεί και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την Προκήρυξη του διαγωνισμού και την σύμβαση που θα καταρτιστεί.
Τα μέλη των επιτροπών και ο αριθμός αυτών ορίζονται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που η αξία των υπό προμήθεια υλικών είναι ίση ή ανέρχεται του ποσού που καθορίζεται
από τις οδηγίες της Ε.Ε. ή είναι μεγαλύτερες των 400.000.000 δραχμών τότε οι ανωτέρω Επιτροπές
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συστήνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Η ανάθεση (και ουσιώδης τροποποίηση) οποιασδήποτε συμβάσεως θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο που θα
εξασφαλίζει για την Εταιρεία την καλύτερη δυνατή τιμή και λοιπούς όρους που ισχύουν στην αγορά.
Η ανάθεση, η ουσιώδης τροποποίηση και η πρόωρη καταγγελία από την Εταιρεία συμβάσεως αρχικής
συνολικής αξίας μεγαλύτερης από τετρακόσια εκατομμύρια (400.000.000) δραχμές απαιτεί υποχρεωτικά
την προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση που λαμβάνεται με Αυξημένη
Πλειοψηφία.
Η ανάθεση και η ουσιώδης τροποποίηση μιας σύμβασης με αρχική συνολική αξία άνω των Δραχμών
εκατόν εξήντα εκατομμυρίων (160.000.000), στην οποία ο αντισυμβαλλόμενος είναι Μέτοχος ή Συγγενής
ενός Μετόχου, απαιτεί υποχρεωτικά την προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση η
οποία λαμβάνεται με Αυξημένη Πλειοψηφία.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα πλαίσια του Καταστατικού της Εταιρείας μπορεί να παρέχει με
αποφάσεις του στα όργανα και στις Διευθύνσεις της Εταιρείας τις δικαιοδοσίες που έχουν σχέση με τον
παρόντα κανονισμό, και οι οποίες δεν προβλέπονται ήδη σε αυτόν, και να καθορίζει κάθε στοιχείο και
διαδικασία που είναι απαραίτητη για την σωστή και εύρυθμη εφαρμογή αυτού.
Άρθρο 3
Διαδικασία προμήθειας υλικών
1. Η προμήθεια συγκεκριμένων υλικών, η ποσότητα και ο προϋπολογισμός αυτών καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέμα, αποφασίζονται κατά περίπτωση και τα συμβατικά τεύχη εγκρίνονται, από τα ακόλουθα
όργανα της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 3 ανωτέρω:
α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης, όταν η αξία των
υπό προμήθεια υλικών ισούται ή υπερβαίνει τα 400.000.000 δραχμές.
β) Τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης, όταν η αξία των υπό
προμήθεια υλικών κυμαίνεται από 10.000.00 δραχμές έως 400.000.000 δραχμές.
γ) Τον Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης, όταν η αξία των υπό προμήθεια υλικών κυμαίνεται από
1.000.000 δραχμές έως 10.000.000 δραχμές.
2. Η εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης πρέπει να περιλαμβάνει περιληπτικά αιτιολόγηση της
σκοπιμότητας για την προμήθεια των συγκεκριμένων υλικών, τον προϋπολογισμό αυτών κατ' αξία, το είδος
και την ποσότητα αυτών, τον επιθυμητό χρόνο παράδοσης και παραλαβής των υλικών, την προτεινόμενη
διαδικασία επιλογής του προμηθευτή και την μεθοδολογία και τον τρόπο αξιολόγησης των προσφορών.
Άρθρο 4
Διαδικασία επιλογής Προμηθευτών
Η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει στην επιλογή των προμηθευτών της και να πραγματοποιεί τις προμήθειες
εφαρμόζοντας, κατά περίπτωση, μία από τις ακόλουθες διαδικασίες:
1. Ανοικτή Διαδικασία, με δημόσια πρόσκληση σε διαγωνισμό, στον οποίο μπορεί να υποβάλει προσφορά
κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής μετά τη δημοσίευση στον τύπο περίληψης της σχετικής προκήρυξης.
2. Κλειστή Διαδικασία, με διαγωνισμό στον οποίο μπορούν να υποβάλουν προσφορά μόνο εκείνοι οι
προμηθευτές που θα επιλεγούν, είτε κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος που
δημοσιεύεται περιληπτικά στον τύπο, είτε/και από τους πίνακες προμηθευτών που η Εταιρεία θα
καταρτίσει σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος κανονισμού.
3. Διαδικασία διαγωνισμού με Διαπραγματεύσεις, ύστερα από δημοσίευση προκήρυξης κατά την οποία η
ΕΠΑ απευθύνεται μέσω προκήρυξης σε προμηθευτές της επιλογής της και διαπραγματεύεται τους όρους
σύναψης σύμβασης προμήθειας με έναν ή περισσότερους από αυτούς.
4. Διαδικασία με Διαπραγματεύσεις χωρίς δημοσίευση προκήρυξης. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται στις
περιπτώσεις που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 22 του παρόντος Κανονισμού καθώς και στις
περιπτώσεις που ειδική διάταξη νόμου το επιτρέπει σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται με
εσωτερικές ρυθμίσεις της ΕΠΑ.
5. Διαδικασία με Πρόχειρο Διαγωνισμό, ο οποίος γίνεται με συνοπτικές διαδικασίες, για υλικά
περιορισμένης αξίας, η οποία δεν δικαιολογεί την εφαρμογή μιας εκ των ανωτέρω διαδικασιών. Το όριο της
αξίας των υλικών η προμήθεια των οποίων θα μπορεί να γίνεται με πρόχειρο διαγωνισμό, καθώς και οι
διαδικασίες διεξαγωγής αυτού ορίζονται με εσωτερικές ρυθμίσεις της ΕΠΑ, οι οποίες εναρμονίζονται με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τις Κοινοτικές Οδηγίες. Πρόχειρος διαγωνισμός είναι δυνατόν να γίνεται
και στις περιπτώσεις του άρθρου 22 του Κανονισμού εάν και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, σύμφωνα
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με εσωτερικές ρυθμίσεις της ΕΠΑ.
Άρθρο 5
Προϋποθέσεις συμμετοχής Προμηθευτών
Προϋπόθεση συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό είναι να διαθέτει σε ικανοποιητικό βαθμό τα
ποιοτικά, οικονομικά και τεχνικά κριτήρια, τα οποία καθορίζονται, για το σκοπό αυτό, στην προκήρυξη και
αποδεικνύονται με την προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών, που ορίζονται στην προκήρυξη.
Άρθρο 6
Κριτήρια επιλογής Προμηθευτών
1. Τα κριτήρια με βάση τα οποία γίνεται η επιλογή του αναδόχου μεταξύ εκείνων των οποίων οι προσφορές
είναι τεχνικά και οικονομικά αποδεκτές, είναι:
α. Η χαμηλότερη τιμή ή
β. Η πιο συμφέρουσα προσφορά Σε αμφότερες τις περιπτώσεις (πέραν των κριτηρίων που, όπως
αναφέρεται στη συνέχεια για κάθε μία από αυτές, λαμβάνονται υπόψη) γίνεται αναγωγή των
προσφερθεισών τιμών επί της αυτής βάσεως από απόψεως τόπου, τρόπου και χρόνου παράδοσης του
υλικού, σε συνδυασμό με τους προτεινόμενους όρους πληρωμής του τιμήματος και τους όρους της τυχόν
προτεινόμενης χρηματοδότησης.
2. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία
αναφέρονται εδώ ενδεικτικά, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο, ανάλογα με την φύση των υπό προμήθεια
υλικών και τις ιδιαίτερες ανάγκες της Εταιρείας, που αναφέρεται στην προκήρυξη:
α. Όταν κριτήριο είναι μόνο η χαμηλότερη τιμή λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία:
(1) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης και της
πρόσκλησης.
(2) Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
(3) Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και
την τρέχουσα τιμή στην αγορά για όμοιο ή παρεμφερές υλικό.
Η κατακύρωση θα γίνεται τελικά στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των
οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της
σχετικής προκήρυξης.
β. Όταν κριτήριο για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η πιο συμφέρουσα προσφορά λαμβάνονται
υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία:
(1) Η τιμή.
(2) Οι όροι πληρωμής.
(3) Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης όταν και όπως αυτά καθορίζονται συγκεκριμένα
στην προκήρυξη.
(4) Η συμφωνία των προσφερόμενων υλικών με συγκεκριμένα ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά των
προδιαγραφών που καθορίζονται στην προκήρυξη.
(5) Η λειτουργικότητα και η αποδοτικότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις της προκήρυξης.
(6) Η καταλληλότητα των προσφερόμενων υλικών για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο
προορίζονται.
(7) Η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια των υλικών προς άλλα που ήδη χρησιμοποιούνται από τον
ενδιαφερόμενο φορέα.
(8) Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.
(9) Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (SERVICE) μετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του
προμηθευτή, καθώς και η εξασφάλιση της ύπαρξης ανταλλακτικών.
(10) Η τυχόν απαιτούμενη ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα, ειδίκευση και ο διατιθέμενος εξοπλισμός εκ μέρους
του προμηθευτή για την τεχνική υποστήριξη των ειδών.
(11) Ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
(12) Κάθε άλλο στοιχείο ανάλογα με τη φύση των υπό προμήθεια υλικών ή και των ιδιαιτέρων αναγκών
του φορέα.
Για την επιλογή της πιο συμφέρουσας προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που κρίνονται τεχνικά
αποδεκτές και σύμφωνες με τους όρους της προκήρυξης. Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή
που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης και της πρόσκλησης και του
οποίου η προσφορά κρίθηκε οικονομοτεχνικά ως η πλέον συμφέρουσα.
3. Προσφορές που είναι αόριστες ή περιλαμβάνουν όρους ή αιρέσεις, δεν γίνονται δεκτές και
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απορρίπτονται ως απαράδεκτες μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
4. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
της προκήρυξης και της πρόσκλησης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ομοίως απορρίπτονται προσφορές
που αποκλίνουν από όρους της προκήρυξης ή της πρόσκλησης που έχουν ρητά τεθεί επί ποινή
αποκλεισμού. Στην περίπτωση που οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται επουσιώδεις και δεν
αφορούν περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, η προσφορά γίνεται αποδεκτή. Η πρόταση για
απόρριψη γίνεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας και η επικύρωση γίνεται από το αρμόδιο όργανο
που αναφέρεται στο άρθρο 3.
Άρθρο 7
Συμφωνίες πλαίσιο Μακροχρόνιες συμβάσεις
1. Συμφωνία πλαίσιο είναι η σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και ενός προμηθευτή ή περισσότερων
προμηθευτών, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων των συμβάσεων προμηθειών που πρόκειται
να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά στις τιμές και κατά
περίπτωση στην ποσότητα. Για την ίδια προμήθεια μπορούν να εκδοθούν περισσότερες συμφωνίες
πλαίσιο με περισσότερους προμηθευτές. Η Συμφωνία πλαίσιο είναι σύμβαση διεπόμενη από τις διατάξεις
του παρόντος Κανονισμού.
2. Μακροχρόνιες συμβάσεις είναι οι συμβάσεις που συνάπτονται για την κάλυψη μεσοπρόθεσμων
αναγκών της Εταιρείας, οι οποίες καταρτίζονται μετά από ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό ή με
διαπραγματεύσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ-ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 8
Προκήρυξη Διαγωνισμού
1. Για κάθε προμήθεια με διαγωνισμό ανοικτό ή κλειστό εκδίδεται προκήρυξη διαγωνισμού, η οποία
εγκρίνεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.
2. Το κείμενο της προκήρυξης συντάσσεται από την αρμόδια Διεύθυνση, κατά κανόνα, σε τυποποιημένο
έντυπο και μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει:
α. Τον αριθμό της προκήρυξης.
β. Τη διεύθυνση και τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία της Εταιρείας (Διεύθυνση, τηλεγραφική διεύθυνση,
αριθμός τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιοτύπου).
γ. Τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών καθώς και την
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης αυτών.
δ. Την ποσότητα και τη σαφή περιγραφή του υλικού της προμήθειας.
ε. Τον επιθυμητό χρόνο, τόπο και τρόπο παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού.
στ. Την επισήμανση των φακέλων των προσφορών.
ζ. Τον τρόπο αποσφράγισης των προσφορών σε ένα ή περισσότερα στάδια.
η. Την τυχόν συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο κόστος απόκτησης του πλήρους τεύχους της
προκήρυξης.
θ. Την ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημοσίευση, όπου τούτο απαιτείται.
3. Στην προκήρυξη συμπεριλαμβάνονται τα εξής ιδιαίτερα τεύχη, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτής:
α. Ειδικοί όροι του Διαγωνισμού οι οποίοι πραγματεύονται και αναλύουν θέματα, όπως το νόμισμα και τις
τιμές μονάδας των ζητούμενων υλικών, τους όρους και τον τρόπο πληρωμής του τιμήματος, την τυχόν
αναπροσαρμογή του τιμήματος, τη δυνατότητα ή υποχρέωση προσφοράς για το σύνολο ή μέρος των
ζητούμενων υλικών κατά ποσότητα ή είδος και τα αναλυτικά κριτήρια επιλογής του αναδόχου καθώς και το
επιτόκιο αναγωγής (όπου απαιτείται). Σε περίπτωση που κριτήριο είναι η πιο συμφέρουσα προσφορά
συμπεριλαμβάνονται επίσης τα στοιχεία με βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγηση της προσφοράς, οι όροι
τυχόν χρηματοδότησης, ο προσδιορισμός του ορίου προκαταβολής ή του ανοίγματος πίστωσης και των
όρων που σχετίζονται με αυτά, η τυχόν αυξομείωση του αντικειμένου της προμήθειας και το ποσοστό
αυτής καθώς και η διατήρηση εκ μέρους της Εταιρείας του δικαιώματος να κατανέμει την προμήθεια σε
περισσότερους προμηθευτές, η ζητούμενη εγγύηση συμμετοχής, η τυχόν υποχρέωση του προμηθευτή για
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την υποβολή, μαζί με την προσφορά, δείγματος ή διαφόρων πιστοποιητικών ή αδειών ή δηλώσεων, η
γλώσσα στην οποία πρέπει να συνταχθούν οι προσφορές.
β. Γενικοί Όροι Διαγωνισμού που ισχύουν για κάθε προκήρυξη, οι οποίοι περιλαμβάνουν και αναλύουν
μεταξύ άλλων τους όρους συμμετοχής των διαγωνιζομένων, τον τρόπο κατάρτισης των προσφορών από
τους προμηθευτές, τον τρόπο υποβολής των προσφορών, τη διάρκεια ισχύος των προσφορών και τα
θέματα που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού.
γ. Υποδείγματα διαφόρων δηλώσεων που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες.
δ. Οι τύποι εγγυητικών επιστολών.
ε. Τεχνικές προδιαγραφές και τυχόν σχέδια του ζητούμενου υλικού.
στ. Έντυπα που υποβοηθούν στη σύνταξη και υποβολή των προσφορών από τους προμηθευτές.
ζ. Ο τύπος της σύμβασης που θα υπογραφεί και οι Γενικοί όροι της Σύμβασης.
4. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλικών περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα τεχνικά
χαρακτηριστικά, ώστε τα υλικά να εκπληρώνουν το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Δεν επιτρέπεται η
αναγραφή όρων στις προκηρύξεις και στις τεχνικές προδιαγραφές, που να προσδιορίζουν προϊόντα
ορισμένου κατασκευαστή ή προέλευσης, εκτός των περιπτώσεων, κατά τις οποίες, οι προδιαγραφές αυτές
δικαιολογούνται απόλυτα από τη φύση του υπό προμήθεια υλικού.
Επίσης, δεν επιτρέπεται να αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές σε εμπορικά σήματα, διπλώματα
ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης προέλευσης ή καταγωγής, εκτός εάν συνοδεύονται από τις λέξεις «ή
ισοδύναμα», και εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν είναι σαφείς και πλήρως κατανοητές από όλους
τους ενδιαφερόμενους. Οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνουν επίσης και τις μεθόδους ποιοτικού
ελέγχου των υλικών.
5. Οι Γενικοί όροι του Διαγωνισμού και οι Γενικοί Οροι Σύμβασης είναι κατά κανόνα τυποποιημένα κείμενα.
6. Οι Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού υπερισχύουν των αντίστοιχων Γενικών Ορων Διαγωνισμού σε περίπτωση
αντιθέσεως μεταξύ τους.
Άρθρο 9
Δημοσιότητα προκήρυξης διαγωνισμού Χρόνος υποβολής προσφορών
1. Με μέριμνα των αρμοδίων υπηρεσιών της Εταιρείας δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες
οικονομικές εφημερίδες ή και στην Εφημερίδα της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκής Ένωσης), εφόσον αυτό προβλέπεται
από τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες της Ε.Ε., προκήρυξη του διαγωνισμού που περιλαμβάνει περίληψη της
διακήρυξης στην περίπτωση ανοικτού διαγωνισμού ή περίληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού ή διαγωνισμού με διαπραγματεύσεις ανάλογα με
την εκάστοτε περίπτωση.
Η δημοσίευση γίνεται υποχρεωτικά και στον Επαρχιακό Τύπο της Θεσσαλίας ή και του τόπου όπου εδρεύει
η Διεύθυνση για την οποία γίνεται η προμήθεια.
Στις περιπτώσεις που προβλέπεται δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. η προκήρυξη αποστέλλεται στην
Διεύθυνση Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από τις
ισχύουσες Οδηγίες της Ε.Ε.
Στις περιπτώσεις αυτές, η δημοσίευση της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο, γίνεται μετά την αποστολή
αυτής στην Διεύθυνση Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. προς δημοσίευση και δεν μπορεί να περιέχει
πληροφορίες διάφορες από αυτές που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.
2. Το πλήρες τεύχος της προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού ή ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε κλειστό διαγωνισμό διανέμεται στους ενδιαφερόμενους
προμηθευτές με καταβολή του ποσού που ορίστηκε ως αντίτιμο συμμετοχής αυτών στις δαπάνες
εκδόσεως του.
Το πλήρες τεύχος της προκήρυξης κλειστού διαγωνισμού διανέμεται όπως αναφέρεται στο αμέσως πιο
πάνω εδάφιο μόνο στους προμηθευτές που έχουν επιλεγεί.
3. Η προκήρυξη δύναται να έχει τον χαρακτήρα της Περιοδικής Ενδεικτικής Προκήρυξης κατά τα οριζόμενα
στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές Διατάξεις και Οδηγίες της Ε.Ε.
4. Το ελάχιστο χρονικό διάστημα μεταξύ της δημοσίευσης της προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού και
ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της δημοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων ενδιαφέροντος καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου
Εταιρείας με βάση τις ανάγκες της Εταιρείας και τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες της Ε.Ε
Άρθρο 10
Υποβολή προσφορών
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1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ή στο πρωτόκολλο της
Διεύθυνσης της Εταιρείας που διενεργεί το διαγωνισμό, όπως καθορίζεται στη προκήρυξη. Η υποβολή
μπορεί να γίνει είτε με παράδοση της προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους ή τους εκπροσώπους τους
στους ανωτέρω είτε με αποστολή της προσφοράς ταχυδρομικώς επί αποδείξει ή μέσω εταιριών διακίνησης
εντύπων. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, οι ενδιαφερόμενοι φροντίζουν για την έγκαιρη υποβολή
της προσφοράς τους σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην προκήρυξη.
2. Οι εκπρόθεσμες σε κάθε περίπτωση προσφορές ή οι προσφορές που υποβλήθηκαν από προμηθευτές
που δεν έχουν επιλεγεί κατά την διαδικασία κλειστού διαγωνισμού ή οι προσφορές προμηθευτών που η
συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς έχει αποκλειστεί και τους έχει τούτο γνωστοποιηθεί, δεν
αποσφραγίζονται ούτε λαμβάνονται υπόψη. Στις περιπτώσεις αυτές στους ενδιαφερόμενους προμηθευτές
αποστέλλεται από την αρμόδια Διεύθυνση έγγραφη ειδοποίηση για την παραλαβή των προσφορών τους
που τους επιστρέφονται, στην οποία αναφέρεται ο λόγος επιστροφής αυτών. Αν οι ενδιαφερόμενοι δεν
παραλάβουν τις προσφορές τους εντός δύο (2) μηνών από την ειδοποίηση τους αυτές καταστρέφονται από
την αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας που διενεργεί τον διαγωνισμό.
3. Η προσφορά θεωρείται έγκυρη και γίνεται δεκτή εφόσον παραδόθηκε εμπρόθεσμα στην Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού ή στην αρμόδια Διεύθυνση όπως καθορίζεται στην προκήρυξη εντός του
ωραρίου εργασίας κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας που αναφέρεται στην προκήρυξη ή σε
περίπτωση που η Διεύθυνση την ημέρα εκείνη αργεί ως τελευταία ημέρα προθεσμίας θεωρείται η
επόμενη εργάσιμη.
4. Εάν από την προκήρυξη προβλέπεται η κατάθεση δείγματος, το δείγμα κατατίθεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην προκήρυξη.
5. Εάν η προκήρυξη προβλέπει αποσφράγιση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών σε ένα στάδιο, οι
προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ένα σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο αναγράφονται η λέξη
«Προσφορά», ο αριθμός της προκήρυξης και τα λοιπά στοιχεία επισήμανσης που προβλέπονται στην
προκήρυξη και στον οποίο εσωκλείονται τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που προβλέπει η προκήρυξη.
Εάν η προκήρυξη προβλέπει αποσφράγιση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών σε περισσότερα του
ενός σταδίου, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο αναγράφονται η
λέξη «Προσφορά», ο αριθμός της προκήρυξης και τα λοιπά στοιχεία επισήμανσης που προβλέπονται στην
προκήρυξη και στον οποίο εσωκλείονται τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που προβλέπει η προκήρυξη και
δύο σφραγισμένοι φάκελοι περιέχοντες την τεχνική και οικονομική προσφορά αντίστοιχα. Οι φάκελοι
αυτοί θα έχουν επισήμανση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται
ανοικτές ή προφορικά δεν γίνονται αποδεκτές.
6. Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους και τις οδηγίες της προκήρυξης και
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που καθορίζονται από αυτή, δηλαδή νομιμοποιητικά έγγραφα, τυχόν
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, οικονομικά και τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες κ.λπ. Η γλώσσα στην
οποία συντάσσονται οι προσφορές είναι η προβλεπόμενη στη σχετική προκήρυξη. Οι προσφορές
υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και σε όσα «ακριβή» αντίγραφα καθορίζει η αντίστοιχη προκήρυξη. Το
πρωτότυπο υπογράφεται σε όλες τις σελίδες αυτού από τον προμηθευτή ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπο του. Η βεβαίωση των ακριβών αντιγράφων γίνεται με σχετική ενυπόγραφη δήλωση, στην
τελευταία σελίδα αυτών, του ιδίου προσώπου ή προσώπων που έχουν υπογράψει το πρωτότυπο της
προσφοράς. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ του πρωτοτύπου και αντιγράφου, υπερισχύει το πρωτότυπο
της προσφοράς.
Οι προσφορές, κατά την παραλαβή τους από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού ή την Διεύθυνση
που διενεργεί το διαγωνισμό, καταχωρούνται σε ειδικό πρωτόκολλο προσφορών και σε κάθε φάκελο
προσφοράς σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία και ώρα καταχώρησης.
Άρθρο 11
Παράταση Αναβολή Ματαίωση διαγωνισμού
1. Παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ή αναβολή ή ματαίωση ενός διαγωνισμού είναι
δυνατή, εφόσον δεν υπάρχει συμμετοχή ή κατά την κρίση της Εταιρείας μετά από γνώμη της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού η συμμετοχή των προμηθευτών κρίνεται ανεπαρκής ή υπάρχουν άλλοι σοβαροί
λόγοι που συνηγορούν σε αυτό. Σχετικά αποφασίζει το όργανο της εταιρείας που έχει εγκρίνει την
διενέργεια της προμήθειας.
2. Εφόσον αποφασιστεί παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αναβολή ή ματαίωση του
διαγωνισμού, σε περίπτωση μεν ανοιχτού διαγωνισμού απαιτείται σχετική δημοσίευση στον τύπο
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σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό αυτό, στην περίπτωση δε του κλειστού διαγωνισμού απαιτείται
έγγραφη ειδοποίηση των προμηθευτών που έχουν επιλεγεί.
3. Ο ελάχιστος χρόνος παράτασης της προθεσμίας υποβολής προσφορών, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί
να υπολείπεται των πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
4. Στις περιπτώσεις αναβολής ή ματαίωσης του διαγωνισμού οι προσφορές που έχουν ήδη υποβληθεί
επιστρέφονται στους προμηθευτές που τις υπέβαλαν.
5. Στην περίπτωση παράτασης του διαγωνισμού, οι προσφορές που έχουν ήδη υποβληθεί μπορούν να
επιστραφούν στους προμηθευτές που τις υπέβαλαν, ύστερα από σχετική αίτησή τους. Αν δεν ζητηθεί η
επιστροφή τους και παραμένουν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού ή στην αρμόδια Διεύθυνση,
ισχύουν τότε μόνο, εφόσον στη σχετική προκήρυξη περιλαμβάνεται ρήτρα που προβλέπει ότι οι υπόψη
προσφορές παραμένουν σε ισχύ, για την περίπτωση τυχόν παράτασης, άλλως, για να ισχύσουν απαιτείται
σχετική δήλωση του προσφέροντος.
Επίσης, οι προμηθευτές που έχουν ήδη υποβάλει προσφορά, η οποία έχει παραμείνει στην Επιτροπή
Διενέργειας του Διαγωνισμού ή στην αρμόδια Διεύθυνση, μπορούν να τη συμπληρώσουν ή να την
τροποποιήσουν μέσα στη νέα προθεσμία παράτασης του διαγωνισμού υποβάλλοντας συμπληρωματική
προσφορά και δήλωση περί ισχύος της προσφοράς τους όπως τυχόν τροποποιήθηκε ή και συμπληρώθηκε
και για την παράταση του διαγωνισμού.
Άρθρο 12
Αποσφράγιση προσφορών
1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε ένα ή περισσότερα στάδια σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
προκήρυξη από Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, που θα έχει οριστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στον παρόντα Κανονισμό.
Η αποσφράγιση γίνεται στα γραφεία της Διεύθυνσης που διενεργεί τον διαγωνισμό την ημέρα και ώρα που
ορίζει η προκήρυξη ή η σχετική ειδοποίηση. Οι προμηθευτές εφ' όσον αυτό προβλέπεται από την
προκήρυξη μπορούν να παρίστανται κατά την αποσφράγιση των προσφορών τους είτε αυτοπροσώπως είτε
με εκπρόσωπό τους.
2. Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών κατά το στάδιο αυτό είναι να εξετάσει το εμπρόθεσμο ή μη
των προσφορών, να ελέγξει την ύπαρξη των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και την πληρότητα γενικά
των τυπικών προϋποθέσεων που καθορίζει η προκήρυξη, να κατατάξει τις προσφορές σε τυπικά αποδεκτές
και τα κύρια τεχνικά και οικονομικά στοιχεία των προσφορών. Σε περίπτωση που η προκήρυξη προβλέπει
αποσφράγιση των προσφορών σε περισσότερα του ενός στάδια, αυτή γίνεται μόνο για τις προσφορές που
εκρίθησαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην προκήρυξη. Οι
ημερομηνίες αποσφράγισης των φακέλων που περιλαμβάνονται σε κάθε προσφορά και οι οποίοι αφορούν
επόμενα στάδια γνωστοποιείται από τη Διεύθυνση στους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό των οποίων οι
προσφορές έγιναν κατά τα προηγούμενα στάδια αποδεκτές, κατά δε την αποσφράγιση των φακέλων κάθε
σταδίου γίνεται η ανακοίνωση των τεχνικών και οικονομικών στοιχείων αντίστοιχα. Η Επιτροπή περατώνει
το έργο της με τη σύνταξη Πρακτικού(ών) Αποσφράγισης Προσφορών.
Άρθρο 13
Αξιολόγηση προσφορών
1. Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται από την Eπιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, που θα
έχει οριστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό.
Εργο της επιτροπής είναι η επεξεργασία των στοιχείων των προσφορών, η αξιολόγηση τους, ο καθορισμός
της σειράς μειοδοσίας με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που προβλέπονται από την προκήρυξη και η
σύνταξη σχετικού πρακτικού.
2. Διαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών
α. Η εργασία της αξιολόγησης των προσφορών περιλαμβάνει την τεχνική και οικονομική αξιολόγηση και το
συνδυασμό των αποτελεσμάτων των δύο, ώστε να προκύψει η τελική ολοκληρωμένη αξιολόγηση των
προσφορών.
β. Για την τεχνική αξιολόγηση, επιτρέπεται η αλληλογραφία απευθείας της Επιτροπής Αξιολόγησης με τους
προσφέροντες προμηθευτές για διευκρινήσεις ή πρόσθετες πληροφορίες, μόνο τεχνικής φύσεως.
γ. Κατά το στάδιο της οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να ζητεί
από τους προσφέροντες και διευκρινήσεις επί των οικονομικών στοιχείων των προσφορών τους.
δ. Οι προμηθευτές δικαιούνται να παρέχουν, μόνον εφόσον τους ζητηθούν, πρόσθετα στοιχεία τεχνικής ή
οικονομικής φύσεως που θα αποβλέπουν αποκλειστικά στη διευκρίνιση της προσφοράς τους.
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ε. Αντιπροσφορές είναι απαράδεκτες και απορρίπτονται.
στ. Στην περίπτωση που η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε ένα μόνο στάδιο η Επιτροπή
Αξιολόγησης συντάσσει Πρακτικό Τεχνικής και Οικονομικής Αξιολόγησης με τις προτάσεις της και το
υποβάλλει στο όργανο της Εταιρείας που είναι αρμόδιο για την έγκριση του αποτελέσματος του
διαγωνισμού.
Στην περίπτωση που η αποσφράγιση των τεχνικών και οικονομικών φακέλων των προσφορών γίνεται σε
ξεχωριστά στάδια τότε:
α. Συντάσσεται πρακτικό τεχνικής αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή της Εταιρείας, το οποίο
υποβάλλεται στο όργανο της Εταιρείας που είναι αρμόδιο για τη λήψη απόφασης επί της τεχνικής
αξιολόγησης.
β. Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω φάσης, αποσφραγίζονται οι οικονομικοί φάκελοι όσων
προσφορών έγιναν τεχνικά αποδεκτές και συντάσσεται σχετικό πρακτικό από την αρμόδια Επιτροπή το
οποίο υποβάλλεται στο όργανο της Εταιρείας που εγκρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
3. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση και έγκριση διαγωνισμού όργανο της Εταιρείας, με γνωμοδότησή του
μπορεί να προτείνει:
α. την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής.
β. την ακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ή τη ματαίωσή του, την επανάληψή του, με
τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
γ. τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για ολόκληρη την ποσότητα προμήθειας ή μέρος
αυτής.
δ. τη διενέργεια διαπραγματεύσεων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης.
ε. την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ
περισσοτέρων του ενός μειοδοτών, με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
στ. τη ματαίωση της προμήθειας ή μέρους αυτής.
Άρθρο 14
Ενστάσεις
1. Ενστάσεις κατά της προκήρυξης. Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό
προμήθειας, μπορεί να υποβάλλει ένσταση κατά της προκήρυξης αυτού. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από
το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, το οποίο έχει εγκρίνει τη διενέργεια του διαγωνισμού και το οποίο
εκδίδει την απόφασή του που είναι τελεσίδικη, το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και τη γνωστοποιεί έγκαιρα σ' αυτόν που την υπέβαλε. Σε
περίπτωση που η ένσταση γίνει αποδεκτή, η απόφαση πρέπει επίσης να γνωστοποιηθεί σε όλους όσους
έλαβαν την προκήρυξη, το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού.
Στην περίπτωση αυτή δύναται να παραταθεί η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Ενστάσεις κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού λαμβάνονται υπόψη μόνον εφόσον έχουν υποβληθεί
μέσα στο πρώτο ήμισυ του χρονικού διαστήματος από της δημοσίευσης της προκήρυξης στον Ελληνικό
Τύπο ή, προκειμένου περί κλειστού διαγωνισμού, από της αποστολής της προκήρυξης μέχρι της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Στον καθορισμό του διαστήματος αυτού συνυπολογίζονται και οι ημέρες της δημοσίευσης ή αποστολής της
προκήρυξης και της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και σε περίπτωση κλάσματος θεωρείται
ολόκληρη ημέρα.
2. Ενστάσεις για προσφορές που κρίθηκαν τυπικά μη αποδεκτές.
Η Επιτροπή Διενέργειας ή η αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας γνωστοποιεί εγγράφως με συστημένη
επιστολή ή τηλετύπημα ή τηλεμοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους διαγωνιζόμενους τους
λόγους για τους οποίους η προσφορά τους έγινε «τυπικά μη αποδεκτή» και απερρίφθη. Η γνωστοποίηση
μπορεί να γίνει και με ενυπόγραφη δήλωση των διαγωνιζομένων ή των εκπροσώπων τους επί της
προσφοράς τους ότι έλαβαν γνώση των λόγων της απόρριψης αυτής.
Οι ως άνω διαγωνιζόμενοι και μόνο αυτοί μπορούν εντός προθεσμίας που θα ορίζεται στην προκήρυξη η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που έλαβαν
γνώση της απόρριψης να υποβάλουν εγγράφως στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ή στην αρμόδια
Διεύθυνση που διεξάγει τον διαγωνισμό σχετική ένσταση που θα αναφέρεται μόνο στους λόγους της
απόρριψης της προσφοράς τους.
Το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, το οποίο είναι αυτό που σύμφωνα με τα ανωτέρω έχει εγκρίνει τη
διενέργεια του διαγωνισμού, εξετάζει την ένσταση και αποφασίζει τελεσίδικα, χωρίς να αναστέλλεται η
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πρόοδος της διαδικασίας διαγωνισμού, η δε απόφαση αυτή γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους που
υπέβαλαν τις ενστάσεις.
3. Ενστάσεις για προσφορές που κρίθηκαν τεχνικά μη αποδεκτές.
Η Επιτροπή Διενέργειας ή η αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας γνωστοποιεί εγγράφως με συστημένη
επιστολή ή τηλετύπημα ή τηλεμοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους διαγωνιζόμενους τους
λόγους για τους οποίους η προσφορά τους κρίθηκε «τεχνικά μη αποδεκτή».
Η γνωστοποίηση μπορεί να γίνει και με ενυπόγραφη δήλωση των διαγωνιζομένων ή των εκπροσώπων τους
επί της προσφοράς τους ότι έλαβαν γνώση των λόγων της απόρριψης αυτής.
Οι διαγωνιζόμενοι και μόνο αυτοί μπορούν εντός προθεσμίας που θα ορίζεται στην προκήρυξη, η οποία
δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που έλαβαν γνώση της
απόρριψης, να υποβάλουν εγγράφως στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ή την αρμόδια Διεύθυνση
που διεξάγει τον διαγωνισμό σχετική ένσταση που θα αναφέρεται μόνο στους λόγους της απόρριψης της
προσφοράς τους ως τεχνικά μη αποδεκτής.
Το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, το οποίο είναι αυτό που σύμφωνα με τα ανωτέρω έχει εγκρίνει την
διενέργεια του διαγωνισμού, εξετάζει την ένσταση και αποφασίζει τελεσίδικα, η δε απόφαση αυτή
γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους που υπέβαλαν τις ενστάσεις.
Η ανωτέρω γνωστοποίηση γίνεται πριν την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών όταν σύμφωνα με
την προκήρυξη η αποσφράγιση αυτή γίνεται σε ξεχωριστό στάδιο.
4. Διαμαρτυρία ή ένσταση οποιασδήποτε άλλης φύσεως, σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού, δεν
αναστέλλει τη διαδικασία του διαγωνισμού αλλά τίθεται υπόψη του οργάνου της Εταιρείας που είναι
αρμόδιο για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
Άρθρο 15
Διαπραγματεύσεις με διαγωνιζόμενους προμηθευτές
1. Το αρμόδιο για την κατακύρωση όργανο της Εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο ή η
Διεύθυνση που διενεργεί τον διαγωνισμό μπορεί να διαπραγματευθεί με τους διαγωνιζόμενους
προμηθευτές μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. με το μειοδότη ή με τους μειοδότες σε περίπτωση ισοτιμίας ή ισοδυναμίας της προσφοράς τους.
β. με τους άλλους διαγωνιζόμενους, κατά τη σειρά μειοδοσίας, μόνο αν ο μειοδότης ανακαλέσει την
προσφορά του ή αρνηθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
γ. με τους διαγωνιζόμενους, στην περίπτωση που κρίνεται σκόπιμη η εφαρμογή των διατάξεων της
παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Κανονισμού.
2. Μετά την κατακύρωση διαγωνισμού και εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν υπογραφεί ή εφόσον
καταγγελθεί ή λυθεί η σύμβαση με τον επιλεγέντα προμηθευτή, τότε μπορεί να γίνονται
διαπραγματεύσεις, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας, με τους άλλους διαγωνιζόμενους,
κατά σειρά μειοδοσίας και εφόσον ισχύουν ή δέχονται να ισχύουν οι προσφορές τους.
Οι διαπραγματεύσεις αυτές μπορούν να διεξαχθούν εφόσον συνεχίζουν να υφίστανται οι συνθήκες που
εξυπηρετεί ο διαγωνισμός και το επιβάλλει το συμφέρον της Εταιρείας και πάντως όχι πέραν ενός ευλόγου
διαστήματος από την ημέρα που έπρεπε να υπογραφεί η σύμβαση ή από την ημέρα της καταγγελίας ή
λύσης αυτής.
3. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι διαπραγματεύσεις δεν αποβλέπουν στην δημιουργία διακρίσεων
μεταξύ των διαγωνιζομένων ή νόθευση του ανταγωνισμού.
Άρθρο 16
Κατακύρωση Ακύρωση Επανάληψη διαγωνισμού
1. Η κατακύρωση της προμήθειας ολοκληρώνεται με την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού από
το όργανο της εταιρείας που ενέκρινε την διενέργεια αυτού σύμφωνα με το άρθρο 3 ανωτέρω.
2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κατανέμει την προμήθεια σε περισσότερους προμηθευτές, αν τούτο
επιβάλλεται από ειδικούς και τεκμηριωμένους λόγους, όπως ενδεικτικά η εξυπηρέτηση των γενικότερων
συμφερόντων της, η ύπαρξη συνθηκών στην αγορά που τείνουν να οδηγήσουν σε μονοπωλιακή
διάρθρωσή της κ.λπ.
3. Σε περίπτωση ισοτιμίας ή ισοδυναμίας προσφορών, η ανάθεση γίνεται είτε με κατανομή της προμήθειας
μεταξύ των ισότιμων ή ισοδύναμων προμηθευτών είτε μετά από κλήρωση, η οποία διενεργείται από την
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού με την παρουσία των ενδιαφερόμενων προμηθευτών εφόσον το
επιθυμούν.
4. Ακύρωση ή επανάληψη του διαγωνισμού γίνεται εάν το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας κρίνει ότι το
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αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι μη ικανοποιητικό, ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή υπάρχουν
σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,
ανέκυψαν ιδιαίτεροι λόγοι όπως μεταβολή των αναγκών της Εταιρείας κ.λπ.
Στην περίπτωση όπου η Εταιρεία αποφασίσει να ακυρώσει το διαγωνισμό ή να τον επαναλάβει πρέπει να
γνωστοποιήσει τούτο σε όσους έλαβαν την προκήρυξη ή υπέβαλαν προσφορά όπως επίσης και στην
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. εφόσον η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή
υποβολής προσφορών έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα αυτής.
5. Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε οποιoδήποτε στάδιο της διαδικασίας του διαγωνισμού,
μπορεί ν' ακυρωθεί μερικά αυτή και είτε να αναμορφωθεί ανάλογα το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είτε
να διαταχθεί η επανάληψη του διαγωνισμού. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το αρμόδιο για την
έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού όργανο της Εταιρείας.
6. Σε καμία περίπτωση δεν δημιουργείται υποχρέωση καταβολής από την Εταιρεία στους διαγωνιζόμενους
οποιασδήποτε αποζημίωσης για δαπάνες ή για άλλες θετικές ή αποθετικές ζημίες που τυχόν υπέστησαν
από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.
Άρθρο 17
Ανακοίνωση ανάθεσης Σύμβαση προμήθειας
1. Η κατακύρωση της προμήθειας ανακοινώνεται με επιστολή, τηλεγράφημα, τηλετυπικό σήμα,
τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στην περίπτωση που έχει γίνει διαγωνισμός, τότε μετά την
κατά τα ανωτέρω ανακοίνωση παρέχονται, κατά την κρίση της Εταιρείας, πληροφορίες στους
ενδιαφερόμενους για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.
2. Για την υλοποίηση των προμηθειών, ανάλογα και με το ύψος αυτών, καταρτίζονται συμβάσεις ή
έγγραφές παραγγελίες οι οποίες περιλαμβάνουν γενικούς ή και ειδικούς όρους της προμήθειας.
Εκ μέρους της Εταιρείας η σύμβαση ή η έγγραφη παραγγελία υπογράφεται από το Γενικό Διευθυντή της
Εταιρείας ή το ειδικά εξουσιοδοτημένο με ειδικό πληρεξούσιο αρμόδιο πρόσωπο, εφόσον τα ποσά αυτών
παραμένουν μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του. Για συμβάσεις ή έγγραφες παραγγελίες ποσών άνω
των 400.000.000 δραχμών το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει το πρόσωπο που θα υπογράφει αυτές.
3. Τροποποιήσεις των συμβάσεων ή των παραγγελιών γίνονται πάντοτε εγγράφως.
4. Η αποστολή επιστολής πρόθεσης ανάθεσης δεν αποτελεί σύμβαση ή παραγγελία. Επομένως της
επιστολής θα πρέπει να ακολουθήσει υπογραφή σύμβασης ή παραγγελίας για να ενεργοποιηθεί η
προμήθεια.
5. Οι υπογραφόμενες συμβάσεις ή παραγγελίες, των οποίων η διακήρυξη είχε δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αναγγέλλονται στην Επιτροπή της Ε.Ε. σύμφωνα με τις ισχύουσες
Οδηγίες αυτής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 18
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε κλειστό διαγωνισμό
1. Για κάθε προμήθεια με κλειστό διαγωνισμό και εφ' όσον η επιλογή των προμηθευτών δεν γίνει από τους
πίνακες Προμηθευτών του άρθρου 23 κατωτέρω, θα εκδίδεται, πριν από την προκήρυξη, Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
2. Το κείμενο της εν λόγω πρόσκλησης, μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:
α. Τον αριθμό της πρόσκλησης που είναι ίδιος με τον αριθμό της σχετικής προκήρυξης.
β. Τη διεύθυνση της Διεύθυνσης της Εταιρείας, που προκηρύσσει το διαγωνισμό (Διεύθυνση, τηλεγραφική
διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, τηλετύπου, και τηλεομοιοτύπου).
γ. Την ημερομηνία και ώρα λήξεως της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων ενδιαφέροντος.
δ. Την περιγραφή του προς προμήθεια υλικού και την ποσότητα αυτού.
ε. Τα υποβαλλόμενα μαζί με τη δήλωση ενδιαφέροντος σχετικά για τη διακρίβωση της αξιοπιστίας και της
συναλλακτικής ευθύτητας των προμηθευτών.
στ. Τυχόν πρόσθετους όρους ή και διευκρινίσεις που, κατά την κρίση της Διεύθυνσης που διενεργεί το
διαγωνισμό, είναι απαραίτητοι.
ζ. Τα κριτήρια επιλογής των ενδιαφερόμενων. η. Τη δυνατότητα υποβολής ένστασης κατά της προκήρυξης
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παραγρ. 1 του άρθρου 14 του Κανονισμού.
3. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα
Κανονισμό.
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ΆΡΘΡΟ 19
Υποβολή Παράταση δηλώσεων ενδιαφέροντος Αναβολή Ματαίωση πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος
Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος υποβάλλονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ή στην αρμόδια
Διεύθυνση που διενεργεί τον κλειστό διαγωνισμό, όπως ορίζεται στην πρόσκληση για εκδήλωση
ενδιαφέροντος, όπου και πρωτοκολλούνται. Η υποβολή μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:
Α. Με παράδοση της δήλωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους ενδιαφερόμενους ή τους εκπροσώπους
τους στο αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.
Β. Με αποστολή της δήλωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταχυδρομικώς επί αποδείξει ή μέσω εταιρειών
διακίνησης εντύπων.
Και στις δύο περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενοι φροντίζουν για την έγκαιρη uποβολή της δήλωσης
ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην πρόσκληση ενδιαφέροντος. Εκδηλώσεις
ενδιαφέροντος που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δεν αποσφραγίζονται ούτε λαμβάνονται υπόψη. Στις
περιπτώσεις αυτές στους ενδιαφερόμενους προμηθευτές αποστέλλεται από την Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού ή την αρμόδια Διεύθυνση έγγραφη ειδοποίηση για την παραλαβή των εκδηλώσεων
ενδιαφέροντος που τους επιστρέφονται, στην οποία αναφέρεται ο λόγος επιστροφής αυτών, αν δε αυτοί
δεν παραλάβουν τις δηλώσεις τους εντός δύο (2) μηνών από την ειδοποίησή τους αυτές καταστρέφονται.
2. Είναι δυνατή η παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ενδιαφέροντος ή αναβολή ή ματαίωση
της πρόσκλησης ενδιαφέροντος εφόσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι που συνηγορούν σε αυτό ή η
ανταπόκριση στην πρόσκληση ενδιαφέροντος κρίνεται ανεπαρκής ή σε περίπτωση αποδοχής ολικά ή
μερικά από το αρμόδιο όργανο ένστασης που υποβλήθηκε κατά της προκήρυξης. 3. Εφόσον αποφασισθεί
από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ενδιαφέροντος,
απαιτείται σχετική δημοσίευση στον τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Κανονισμού, καθώς
και σχετική γνωστοποίηση σ' αυτούς που έχουν ήδη υποβάλει δήλωση ενδιαφέροντος.
Άρθρο 20
Προεπιλογή προμηθευτών
Η προεπιλογή των ενδιαφερομένων προμηθευτών που θα λάβουν μέρος σε κλειστό διαγωνισμό, γίνεται
από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στην
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μετά το πέρας της διαδικασίας προεπιλογής η Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού ενημερώνει εγγράφως τους αποκλεισθέντες, για τους λόγους της μη επιλογής
τους και αποστέλλει στους προεπιλεγέντες την προκήρυξη του διαγωνισμού. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται
τα προβλεπόμενα στα άρθρα 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18 και 19 του Κανονισμού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Άρθρο 21
Δημοσίευση προκήρυξης
Για κάθε προμήθεια με διαδικασία διαπραγμάτευσης ύστερα από δημοσίευση προκήρυξης (Άρθρο 4
παράγ. 3), συντάσσεται προηγουμένως και δημοσιεύεται προκήρυξη όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του
Κανονισμού.Η Εταιρεία διαπραγματεύεται τους όρους σύναψης της σύμβασης προμηθείας με έναν ή και
περισσότερους από τους εκδηλώσαντες ενδιαφέρον στην προκήρυξη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Άρθρο 22
Εφαρμογής της διαδικασίας με διαπραγματεύσεις χωρίς δημοσίευση προκήρυξης Η διαδικασία σύναψης
συμβάσεων προμηθειών με διαπραγματεύσεις, με έναν ή περισσότερους προμηθευτές, χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης δύναται να εφαρμοστεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Εάν κατά τη διενέργεια διαγωνισμού, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή όλες οι προσφορές που
υποβλήθηκαν, κρίθηκαν τεχνικά μη αποδεκτές ή ασύμφορες. Βασική προϋπόθεση είναι ότι οι αρχικοί όροι
της προκήρυξης δεν μεταβάλλονται ουσιωδώς.
β. Για υλικά και παροχές υπηρεσιών σχετικών με αυτά που κατασκευάζονται ή διατίθενται κατ'
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αποκλειστικότητα ή έχουν ιδιάζουσα καταλληλόλητα ή που για λόγους τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς
κατασκευάζονται ή διατίθενται μόνο από ορισμένο προμηθευτή.
γ. Για υλικά που κατασκευάζονται ή προορίζονται αποκλειστικά για σκοπούς ερευνών, πειραμάτων,
πρότυπης εφαρμογής ή για δοκιμαστική χρήση.
δ. Σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτες καταστάσεις ή σε περιπτώσεις κατά
τις οποίες η έλλειψη υλικών, εφοδίων ή εξοπλισμών είναι δυνατό να προκαλέσει ατυχήματα ή
καταστροφές ή σημαντικές ζημιές ή ασύμφορη ακινητοποίηση των εγκαταστάσεων της Εταιρείας και δεν
υφίστανται χρονικά περιθώρια για τη διενέργεια ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού .
ε. Για αγορές ευκαιρίας ή σκοπιμότητας όπως αυτές ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές Εθνικές
Διατάξεις και οδηγίες της Ε.Ε.
στ. Για την παροχή υπηρεσιών από ειδικούς συμβούλους.
ζ. Για υλικά η προμήθεια των οποίων εντάσσεται ή εξυπηρετείται από Συμφωνίες Πλαίσιο που έχουν
συναφθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό.
η. Για αγορές μικρού μεγέθους και πάντως όχι μεγαλύτερου από 10.000.000 δραχμές.
θ. Για προμήθειες που δεν υπάγονται στις πιο πάνω περιπτώσεις, αλλά για τις οποίες, κατά περίπτωση, το
Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας έχουν, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων
τους, προηγουμένως εγκρίνει, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση, ότι αποτελούν εξαιρετικές περιπτώσεις
και συντρέχουν ειδικοί γι'αυτό λόγοι.
ι. Για υλικά για τα οποία η αλλαγή της πηγής προμήθειας θα υποχρέωνε την εταιρεία να προμηθευτεί
υλικά με διαφορετικά χαρακτηριστικά, που θα ήταν μη συμβατά με τα υπάρχοντα ή θα προκαλούσαν
δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες στη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεών της.
ια. Για υλικά που έχουν χρηματιστηριακή τιμή ή που η νομοθεσία αποκλείει τη διενέργεια διαγωνισμού ή
που η προμήθειά τους χαρακτηρίζεται απόρρητη ή σχετίζεται με ουσιώδη συμφέροντα ασφάλειας του
Κράτους.
ιβ Για μεταφορές και εκτελωνισμούς που η ιδιομορφία τους ή και τα μικρά χρονικά περιθώρια
πραγματοποίησης τους είναι τέτοια, ώστε να μην είναι δυνατόν να εκτελωνιστούν ούτε από τους
συμβατικούς μεταφορείς ή εκτελωνιστές, αν υπάρχουν, ούτε επιτρέπουν τη διενέργεια κανονικού
διαγωνισμού. Επίσης, για επιθεωρήσεις υλικού, όταν δεν είναι δυνατόν να διεξαχθούν από τα αρμόδια
υπηρεσιακά όργανα.
ιγ. Για συμβάσεις όπου Εθνικές Διατάξεις ή οδηγίες της Ε.Ε., επιτρέπουν στην Εταιρεία τη σύναψή τους με
διαπραγματεύσεις χωρίς τη δημοσίευση προκήρυξης, ανεξάρτητα από το ύψος της αξίας αυτών.
Τα όργανα ανάθεσης και κατακύρωσης των παραπάνω προμηθειών καθορίζονται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε περίπτωση που αυτές για τις περιπτώσεις α΄ έως και ζ΄ και θ έως
ιγ υπερβαίνουν τα 400.000.000 δραχμές, σε κάθε άλλη περίπτωση τα όργανα ανάθεσης ορίζονται από το
Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, ο οποίος και αποφασίζει για την κατακύρωση των προμηθειών αυτών
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγρ. 3 ανωτέρω.
Ο αριθμός των καλούμενων προμηθευτών τελεί σε συνάρτηση με τον τύπο της προμήθειας, της
προβλεφθείσας αξίας της και πρέπει να είναι κατά κανόνα τέτοιος, ώστε να εξασφαλίζει την υποβολή
τουλάχιστον τριών (3) προσφορών.
Οι προσφορές ζητούνται από τους προμηθευτές με τη συμπλήρωση Αιτήσεως Προσφοράς που
συντάσσεται από την αρμόδια Διεύθυνση. Η αποστολή της αιτήσεως προσφοράς είναι προαιρετική στην
περίπτωση προμήθειας υλικών αξίας κατώτερης του ποσού του 1.000.000 δραχμών.
Οι ενέργειες διεξαγωγής και ολοκλήρωσης της διαδικασίας και σύναψης της σύμβασης, θα είναι σύμφωνες
με όσα προβλέπονται στα άρθρα 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 του παρόντος Κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ
Άρθρο 23
Κατάρτιση πινάκων προμηθευτών
1. Η Εταιρεία για τη διευκόλυνση, απλούστευση και ταχύτητα διεξαγωγής των προμηθειών της μπορεί
μέσω Συστήματος Προεπιλογής, να προβαίνει στην κατάρτιση «Πινάκων Προμηθευτών» για όλα ή
ορισμένα υλικά ή ομάδες υλικών.
2. Η διαδικασία του εν λόγω Συστήματος, τα κριτήρια επιλογής των προμηθευτών, η αναθεώρηση των
Πινάκων, η διάρκειά τους, τα αρμόδια όργανα διεξαγωγής της όλης διαδικασίας καθώς και σχετικές
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δικαιοδοσίες των οργάνων αυτών, καθορίζονται από το Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας εφόσον η αξία των
προυπολογιζομένων προμηθειών εντάσσεται μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του. Για όλες τις άλλες
περιπτώσεις καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 24
Αποκλεισμός προμηθευτών
Η Εταιρεία έχει δικαίωμα μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας, η οποία
εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής να αποκλείει πρόσκαιρα ή οριστικά τη συμμετοχή στις
διαδικασίες των προμηθειών της κάθε προμηθευτή που κρίθηκε ότι δεν έχει την αξιοπιστία και την
συναλλακτική ευθύτητα σε στάθμη ικανοποιητική ως προς την Εταιρεία.
Ο αποκλεισμός γνωστοποιείται εγγράφως με εξώδικη δήλωση ή με συστημένη επιστολή στον προμηθευτή
από την αρμόδια υπηρεσία. Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση στην Εταιρεία μέσω
της υπηρεσίας που του κοινοποίησε τον αποκλεισμό, μέχρι την ημερομηνία που θα ορίζεται στην έγγραφη
γνωστοποίηση.
Η τελική απόφαση περί αποκλεισμού (πρόσκαιρου ή οριστικού) λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο
και γνωστοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία στον προμηθευτή εγγράφως.
Σε καμία περίπτωση δεν γίνονται δεκτές συναλλαγές με προμηθευτές που έχουν οποιαδήποτε σχέση ή και
προκαλούν συγκρούσεις συμφερόντων με υπαλλήλους των ενδιαφερόμενων μονάδων κατά την πορεία της
προμήθειας ή με διαχειριστές και ελεγκτές της Εταιρείας.
Άρθρο 25
Εμπιστευτικός χαρακτήρας στοιχείων προμηθευτών
Όλα τα στοιχεία (τεχνικά, οικονομικά κ.λπ.) που έχουν σχέση με τις προμήθειες της Εταιρείας θεωρούνται
άκρως εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται η δημοσίευση ή η γνωστοποίηση αυτών σε τρίτους χωρίς την
έγγραφη άδεια της Εταιρείας
Άρθρο 26
Εγγυήσεις
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό.
2. Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την
υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς
να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
3. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν:
α. Την ημερομηνία έκδοσης.
β. Τον εκδότη.
γ. Τη Διεύθυνση της Εταιρείας προς την οποία απευθύνεται.
δ. Τον αριθμό της εγγύησης.
ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
ζ. Τους όρους ότι:
(1) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της
διαιρέσεως και διζήσεως.
(2) Το ποσόν τηρείται στη διάθεση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται η εγγυητική επιστολή και θα
καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
(3) Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
(4) Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από
έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
4. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα:
α. Τη σχετική προκήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά.
β. Το χρόνο λήξης της ισχύος της εγγύησης.
5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα:
α. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά.
β. Το χρόνο λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος
από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση την σύμβαση ο πωλητής
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υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος όπως αυτός θα ορίζεται από την
προκήρυξη.
6. Εγγύηση προκαταβολής. Η εγγύηση προκαταβολής περιλαμβάνει και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 3 και 5.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ
Άρθρο 27
Παρακολούθηση της εκτέλεσης των προμηθειών
1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος εφαρμογής των παραγγελιών και των διατάξεων των συμβάσεων
προμηθειών ανατίθενται από το Γενικό Διευθυντή είτε στη Διεύθυνση Προμηθειών της Εταιρείας είτε στην
αρμόδια Διεύθυνση που εισηγήθηκε τη διενέργεια του διαγωνισμού για την προμήθεια. Στις αρμοδιότητες
τους ανήκουν η μέριμνα για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Εταιρείας που απορρέουν από την
εκτέλεση των παραγγελιών και των συμβάσεων, ο έλεγχος της προόδου εκτέλεσης των προμηθειών από
ποσοτική, ποιοτική, οικονομική και χρονική άποψη, η μέριμνα για την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και
την πληρωμή των προμηθευόμενων υλικών, ο έλεγχος της εκπλήρωσης των λοιπών υποχρεώσεων του
προμηθευτή αναδόχου πέραν της παράδοσης των υλικών και η μέριμνα για την εκκαθάριση των
παραγγελιών και των συμβάσεων και την επίλυση τυχόν διαφορών.
2. Ο αρμόδιος ως άνω Διευθυντής έχει το δικαίωμα να προσκαλεί τον ανάδοχο σε συσκέψεις επί θεμάτων
που αφορούν την προμήθεια και την εκτέλεση αυτής, να δίνει σε αυτόν κατευθύνσεις και οδηγίες και να
ζητά από αυτόν οτιδήποτε αυτός κρίνει αναγκαίο για την πρόοδο της εκτέλεσης της προμήθειας.
3. Για θέματα τροποποίησης ή εφαρμογής των όρων ή άλλων στοιχείων της σύμβασης ανάθεσης
προμηθειών αποφασίζει ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης.
4. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί η παραλαβή μιας προμήθειας να γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής
Προμηθειών η οποία θα ορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω. Επίσης η επίβλεψη υλοποίησης μιας
προμήθειας μπορεί να ασκείται από επιβλέποντα, ο οποίος θα ορίζεται από το Γενικό Διευθυντή και θα
έχει τις αρμοδιότητες των παρ. 1 και 2 ανωτέρω.
5. Ο επιβλέπων την προμήθεια των υλικών ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για την λεπτομερή
παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση της υλοποίησης της προμήθειας κατά όλα τα επιμέρους στάδια,
φάσεις ή τμήματα της σύμφωνα και με τις διατάξεις της αντίστοιχης σύμβασης τόσο ως προς την ποιοτική
εκτέλεση της προμήθειας όσο και για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο
ανάδοχος. Ο επιβλέπων υποχρεούται να ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα γραπτώς τον Γενικό
Διευθυντή της Εταιρείας για την πρόοδο της προμήθειας.
Άρθρο 28
Υποχρεώσεις αναδόχου
1. Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης με την Εταιρεία τεκμαίρεται ότι έχει λάβει πλήρη γνώση
του συνόλου των συνθηκών εκτέλεσης και του αντικειμένου της σύμβασης, της διακήρυξης και όλων των
συνοδευόντων αυτή εγγράφων κλπ καθώς και των κινδύνων αυτής. Σε κάθε δε περίπτωση αναλαμβάνει
την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το εργολαβικό αντάλλαγμα επαρκές.
2. Ο ανάδοχος εκτελεί το έργο σύμφωνα με τις γνωστές σε αυτόν συνθήκες, ευθύνεται δε έναντι της
Εταιρείας για την καλή και άρτια εκτέλεση της προμήθειας σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και
της τεχνικής καθώς και τις διατάξεις της αντίστοιχης σύμβασης. Η ευθύνη αυτή καλύπτει τον χρόνο από την
έναρξη της προμήθειας μέχρι την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών. Αν δεν ορίζεται
διαφορετικά στην σύμβαση αξιώσεις της Εταιρείας για ελαττώματα ή παραλείψεις των υπό προμήθεια
υλικών παραγράφονται μετά δέκα (10) χρόνια από την οριστική παραλαβή τους.
3. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη του τις παρατηρήσεις του επιβλέποντος την
προμήθεια. Κάθε ελάττωμα ή παράλειψη που γνωστοποιείται εγγράφως στον ανάδοχο, πρέπει να
επανορθώνεται άμεσα μέσα σε εύλογη προθεσμία που θα του τάσσεται, τόσο κατά την υλοποίηση της
σύμβασης όσο και μέχρι την οριστική παράδοση από αυτόν και την οριστική παραλαβή από την Εταιρεία
των υλικών.
Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να επανορθώσει τα διαπιστωθέντα ελαττώματα και παραλείψεις ή
σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η τασσόμενη προθεσμία η επανόρθωση μπορεί να γίνει με ευθύνη
της Εταιρείας οι δε σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον ανάδοχο ή αφαιρούνται από το συμβατικό
αντάλλαγμα, με την επιφύλαξη του δικαιώματος κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου.
4. Μέχρι την οριστική παραλαβή των υλικών ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε είδους βλάβη ή ζημιά.
5. Ο ανάδοχος απαλλάσσεται της ευθύνης του μόνο για λόγους ανωτέρας βίας.

1440
Άρθρο 29
Προθεσμίες Ποινικές ρήτρες
1. Σε κάθε σύμβαση προμήθειας ορίζεται η συνολική προθεσμία για την ολοκλήρωση της. Είναι δυνατόν να
ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες για την παράδοση από τον ανάδοχο συγκεκριμένων υλικών ανά
στάδιο, φάση ή τμήμα της προμήθειας. Όλες οι προθεσμίες αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην σύμβαση.
2. Σε περίπτωση που το χρονοδιάγραμμα δεν αποτελεί τμήμα της προσφοράς του αναδόχου, αυτός
συντάσσει χρονοδιάγραμμα το οποίο το υποβάλει στην αρμόδια Διεύθυνση εντός δέκα (10) ημερών από
την υπογραφή της σύμβασης, η οποία το εγκρίνει εντός πέντε (5) ημερών, μπορεί όμως να ζητά
διευκρινήσεις, αναμορφώσεις ή συμπληρώσεις επ' αυτού.
3. Παράταση των συμβατικών προθεσμιών μπορεί να δοθεί με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της
Εταιρείας κατά την κρίση του και με γνώμονα το συμφέρον της Εταιρείας μετά από έγγραφο αίτημα του
αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται πριν την λήξη της προθεσμίας και στο οποίο αναφέρονται οι σπουδαίοι
λόγοι της καθυστέρησης.
4. Ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των
υλικών και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασης του ή έληξε ο παραταθείς χρόνος χωρίς να
παραδώσει τα υλικά.
5. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας να
μετατίθεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης
παράδοσης των υλικών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία.
6. Η Εταιρεία είναι δυνατόν να επιβάλει στον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ανατέθηκε η
προμήθεια εκτός των κάθε φορά προβλεπόμενων κυρώσεων και χωρίς να θίγεται το δικαίωμα της προς
αποζημίωση, πρόστιμο σε περίπτωση υπέρβασης του συμβατικού χρόνου για την παράδοση των υλικών,
όπως τυχόν διαμορφώθηκε μετά τις δοθείσες παρατάσεις ή σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας για
την αντικατάσταση των υλικών τα οποία απορρίφθηκαν κατά την οριστική παραλαβή τους. Το πρόστιμο
αποτελεί ποσοστό τοις εκατό (%) επί της συμβατικής αξίας των μη παραδοθέντων υλικών και μπορεί να
διαφοροποιείται ανάλογα με το χρονικό διάστημα της εκπρόθεσμης παράδοσης, καθορίζεται δε στην
Προκήρυξη και στην σύμβαση ανάθεσης της προμήθειας υπό την μορφή της ποινικής ρήτρας. Η είσπραξη
του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από ποσό που πρέπει να λάβει ο προμηθευτής ή σε περίπτωση
έλλειψης ή ανεπάρκειας αυτού με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης εφόσον ο
προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
7. Η σύμβαση μπορεί να καθορίζει ότι σε περίπτωση υπέρβασης από τον προμηθευτή ποσοστού της
συνολικής προθεσμίας παραδόσεως τότε ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, στην δε
απόφαση κήρυξης του καθορίζεται και το σχετικό πρόστιμο.
8. Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή μετά από εισήγηση της αρμόδιας
Διεύθυνσης ή του επιβλέποντος την προμήθεια. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν αίρει το δικαίωμα της
Εταιρείας για κήρυξη του ανάδοχου ως έκπτωτου. Η υποβολή ενστάσεως σύμφωνα με το άρθρο 36.5 του
παρόντος δεν αναστέλλει την είσπραξη ή παρακράτηση των ποινικών ρητρών.
Άρθρο 30
Έκπτωση αναδόχου
1. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε / ανατέθηκε η προμήθεια είναι δυνατόν να κηρυχθεί
έκπτωτος από τη σύμβαση σε περίπτωση που λήξη ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των αγαθών και δεν
υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασης ή έληξε ο παραταθείς χρόνος χωρίς να παραδώσει τα αγαθά ή σε
περίπτωση που αυτός δεν αντικατέστησε, επισκεύασε, συντήρησε τα υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή
στην παράταση που του δόθηκε.
2. Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του από υπαιτιότητα
της Εταιρείας ή όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
3. Με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή ως έκπτωτου από την σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί
δυνατότητα παράδοσης των υλικών μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο, πέραν του οποίου ουδεμία παράδοση ή
αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να επιβάλλεται
επιπρόσθετο πρόστιμο.
4. Της έκπτωσης προηγείται η κοινοποίηση στον προμηθευτή ειδικής πρόσκλησης προς παροχή εξηγήσεων.
Στην πρόσκληση αυτή αναφέρονται οι αξιώσεις της Εταιρείας και προθεσμία για εκτέλεση των αξιώσεων
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αυτών.
5. Η απόφαση της έκπτωσης εκδίδεται από το Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας ή κατά περίπτωση από το
Διοικητικό Συμβούλιο αυτής μετά την πάροδο άκαρπης της προθεσμίας που αναφέρεται στην πρόσκληση
και εφόσον ο προμηθευτής δεν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Εταιρείας που περιλαμβάνονται στην
πρόσκληση αυτή.
6. Όταν οριστικοποιηθεί η έκπτωση εκκαθαρίζεται η σύμβαση της προμήθειας από την αρμόδια Διεύθυνση
και επιβάλλονται διαζευκτικά ή σωρευτικά οι ακόλουθες κυρώσεις:
α) Ολική ή μερική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της προμήθειας υπέρ της Εταιρείας.
β) Η Εταιρεία προμηθεύεται τα υλικά σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους
προμηθευτές που είχαν λάβει στο διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση. Κάθε άμεση ή έμμεση
ζημιά της Εταιρείας ή τυχόν διαφέρον θα προκύψει καταλογίζεται σε βάρος του προμηθευτή.
γ) Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση προμηθευτή
είτε από το ποσό που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της
εγγυητικής επιστολής προκαταβολής.
Άρθρο 31
Επέκταση Συμπλήρωση Τροποποίηση σύμβασης
1. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της προμήθειας δημιουργηθεί η ανάγκη επέκτασης,
συμπλήρωσης, ή τροποποίησης της αρχικής σύμβασης, δίδεται στον ανάδοχο σχετική εντολή, ο οποίος
υποχρεούται να την εκτελέσει. Για το σκοπό αυτό υπογράφεται συμπληρωματική σύμβαση εντός
προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση του
περιεχομένου της εν λόγω σύμβασης.
2. Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να εκτελέσει το συμπληρωματικό αντικείμενο που του ανατίθεται
μπορεί η Εταιρεία να προχωρήσει στη διαδικασία κήρυξης του ανάδοχου ως έκπτωτου.
3. Κάθε συμπληρωματική σύμβαση υπογράφεται όπως και η αρχική σύμβαση μετά την έγκριση από το
αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.
Άρθρο 32
Λύση της σύμβασης
1. Ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη λύση της σύμβασης αν η υλοποίηση της προμήθειας καθυστερεί με
υπαιτιότητα της Εταιρείας πάνω από έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή η καθυστέρηση κατά
την υλοποίηση της προμήθειας υπερβαίνει το ήμισυ της συνολικής συμβατικής προθεσμίας υλοποίησης
της προμήθειας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση.
2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση οποιαδήποτε χρονική στιγμή,
αποζημιώνοντας στην περίπτωση αυτή τον ανάδοχο. Αν προβλέπεται ειδικότερα στην σύμβαση η Εταιρεία
διατηρεί το δικαίωμα λύσης της σύμβασης μετά την ολοκλήρωση τμήματος ή φάσης της προμήθειας, χωρίς
αποζημίωση του αναδόχου. Η αποζημίωση του αναδόχου για τις περιπτώσεις της ανωτέρου παραγράφου
θα προβλέπονται κάθε φορά από τη σύμβαση.
3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, οι επιπτώσεις της οποίας διαρκούν πάνω από έξι (6) μήνες η σύμβαση
μπορεί να λυθεί αζημίως και για τα δύο μέρη. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος αποζημιώνεται για την
προμήθεια που έχει εκτελεστεί μέχρι το χρόνο της διακοπής και έχει εγκριθεί η παραλαβή της από την
Εταιρεία.
4. Σε περίπτωση υπερημερίας της Εταιρείας ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων
γεννάται υπέρ του αναδόχου δικαίωμα αποζημίωσης μόνο για την θετική του ζημιά και για τον χρόνο από
την έγγραφη όχληση της Εταιρείας εκ μέρους του αναδόχου.
Άρθρο 33
Αναστολή Λήξη της σύμβασης
1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της σύμβασης με
έγγραφη γνωστοποίηση της στον ανάδοχο, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία
την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της.
2. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο ανάδοχος απαλλάσσεται από τις συμβατικές υποχρεώσεις
των οποίων η εκπλήρωση έχει ανασταλεί. Οφείλει όμως να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για τον
περιορισμό τυχόν δαπανών είτε αυτού είτε της Εταιρείας.
Άρθρο 34
Θάντος ή πτώχευση του αναδόχου
1. Σε περίπτωση θανάτου ή πτώχευσης του αναδόχου η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια.
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2. Σε περίπτωση θανάτου ή πτώχευσης ενός από τα μέλη αναδόχου ένωσης ή κοινοπραξίας, η παροχή της
προμήθειας συνεχίζεται από τους υπόλοιπους μετέχοντες προκειμένου να ολοκληρωθεί η φάση στην
οποία βρίσκεται η παροχή και εφόσον αυτό είναι αντικειμενικά εφικτό και κρίνεται σκόπιμο από την
Εταιρεία. Μετά την ολοκλήρωση της φάσης αυτής η Εταιρεία μπορεί είτε να λύσει τη σύμβαση είτε να
δεχτεί την συνέχιση της παροχής της προμήθειας και για τις άλλες φάσεις, ζητώντας όταν κρίνει ότι
απαιτείται την αντικατάσταση του ελλείποντος προσώπου ή μέλους.
Άρθρο 35
Παραλαβή των προμηθευομένων υλικών
1. Η παραλαβή των προμηθευόμενων υλικών γίνεται είτε από τη Διεύθυνση Προμηθειών της Εταιρείας είτε
από την αρμόδια Διεύθυνση που θα λάβει τα προμηθευόμενα υλικά, είτε από την Επιτροπή Παραλαβής
Προμηθειών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού και τους όρους της προκήρυξης και της
συναφθείσας σύμβασης.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί αν επιθυμεί και εκπρόσωπος του προμηθευτή.
3. Κατά την παραλαβή διενεργείται κατά την κρίση των οργάνων της Εταιρείας ποσοτικός και ποιοτικός
έλεγχος των παραλαμβανομένων υλικών. Ο τρόπος διενέργειας του ποιοτικού ελεγχου καθορίζεται κατά
την σύμβαση. Μπορούν επίσης να διενεργηθούν και οποιοιδήποτε έλεγχοι κρίνουν τα όργανα της
Εταιρείας προκειμένου να εξακριβωθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αγαθών.
4. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να απαιτήσει την προσκόμιση από τον προμηθευτή ανάλογου πιστοποιητικού
ποιοτικού ελέγχου που θα εκδίδεται από τον ειδικό Φορέα Ελέγχου.
5. Ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο προμηθευτής
ανάδοχος είναι δυνατόν η παραλαβή να γίνεται και σε δύο φάσεις, προσωρινή και οριστική παραλαβή. Στις
περιπτώσεις αυτές εκδίδεται πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
6. Σε περίπτωση που οι αρμόδιοι για την παραλαβή απορρίψουν τα υπό προμήθεια υλικά, στο σχετικό
πρωτόκολλο αναφέρουν τις παρεκκλίσεις που αυτά παρουσιάζουν από τους όρους της σύμβασης και τους
λόγους απόρριψης και γνωματεύουν αν τα υλικά αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ο Γενικός
Διευθυντής ή το Διοικητικό Συμβούλιο, αν κατά περίπτωση κρίνουν ότι οι παρεκκλίσεις των υπό προμήθεια
υλικών δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με απόφασή τους
εγκρίνουν την παραλαβή των υλικών αυτών με ή χωρίς έκπτωση από τη συμβατική τιμή. Κατόπιν αυτού τα
αρμόδια όργανα συντάσσουν το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.
7. Η προσωρινή ή και οριστική παραλαβή της προμήθειας πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε συγκεκριμένη
προθεσμία από την προσήκουσα και εμπρόθεσμη παράδοση των αγαθών. Οι προθεσμίες αυτές
αναφέρονται στην σύμβαση ανάθεσης της προμήθειας. Εάν η παραλαβή των υλικών δεν γίνει μέσα στον
οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο για λόγους που δεν οφείλονται στον προμηθευτή, θεωρείται ότι έχει
αυτοδίκαια συντελεστεί, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων της Εταιρείας εφόσον αποδεικνύεται ότι τα
υλικά έχουν πράγματι εισκομιστεί στην Εταιρεία και η προμήθεια έχει εκτελεστεί στον προβλεπόμενο από
την σύμβαση τόπο και χρόνο. Στις περιπτώσεις αυτές αν διαπιστωθούν κατά την εκ των υστέρων
διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων ποιοτικές και ποσοτικές διαφορές στα παραδοθέντα υλικά, ο
προμηθευτής έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει της παρατηρηθείσες ελλείψεις ή παρεκκλίσεις,
άλλως υπόκειται στις σχετικές κυρώσεις.
8. Αν κατά την παραλαβή των υλικών διαπιστωθούν ελλείψεις ή αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης
ο προμηθευτής καλείται να προβεί στην αποκατάσταση τους ή στην αντικατάστασή τους μέσα σε σύντομη
προθεσμία που καθορίζεται από την σχετική απόφαση απόρριψης των υλικών. Εφόσον παρέλθει ο
προβλεπόμενος συμβατικός χρόνος, ο προμηθευτής θεωρείται εκπρόθεσμος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις. Σε περίπτωση άρνησης του προμηθευτή να αποκαταστήσει τις προηγούμενες
ελλείψεις ή αποκλίσεις ή παρέλθει άπρακτη η προηγούμενη προθεσμία η Εταιρεία μπορεί να τον κηρύξει
έκπτωτο.
9. Τα πρωτόκολλα προσωρινής ή οριστικής παραλαβής των υλικών εγκρίνονται κατά περίπτωση από τον
Γενικό Διευθυντή ή το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
10. Όταν η προμήθεια συνοδεύεται και από άλλες υποχρεώσεις του προμηθευτή, πέραν της παράδοσης
και εγκατάστασης των υλικών (συντήρηση, τεχνική υποστήριξη, υπηρεσίες μετά την πώληση) η διαπίστωση
της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του προμηθευτή γίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας για
την οποία προορίζονται τα υπό προμήθεια υλικά.
11. Ο ανάδοχος-προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Εταιρεία και τις αρμόδιες Διευθύνσεις αυτής
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για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
νωρίτερα, άλλως ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που τα αρμόδια για την
παραλαβή όργανα της Εταιρείας είναι σε θέση να προβούν στη διαδικασία παραλαβής.
Άρθρο 36
Εφαρμοστέο δίκαιο Επίλυση διαφορών
1. Για τις προμήθειες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι
διατάξεις του παρόντος κανονισμού έχουν μόνο συμπληρωματική εφαρμογή και στο μέτρο που δεν
αντίκεινται στις διατάξεις των οδηγιών.
2. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από την ερμηνεία, εκτέλεση και λύση των συμβάσεων προμηθειών
της εταιρείας μπορούν να επιλύονται με διαιτησία, εφόσον αυτό προβλέπεται στην διακήρυξη και στην
αντίστοιχη σύμβαση ανάθεσης. Σε αντίθετη περίπτωση αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Λάρισας.
Η προσφυγή σε διαιτησία δεν αναστέλλει σε καμία περίπτωση την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης.
4. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται για λόγους που αφορούν την ερμηνεία, εκτέλεση και λύση της
σχετικής σύμβασης να προσφύγει στην διαιτησία υπό την προυπόθεση ότι έχει ασκήσει προηγουμένως
υποχρεωτικά ένσταση για τους ανωτέρω λόγους μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής απόφασης επί της ένστασης.
5. Οι εν λόγω ενστάσεις καθώς και εκείνες που αφορούν την έκπτωση του προμηθευτή ασκούνται εντός
αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που έλαβε χώρα το
γενεσιουργό αυτής γεγονός ή κοινοποιήθηκε στον προμηθευτή η εκπτωσή του. Επί της ένστασης αυτής, η
οποία δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, αποφαίνονται είτε ο Γενικός Διευθυντής είτε το Διοικητικό
Συμβούλιο κατά περίπτωση.
6. Στη σύμβαση ανάθεσης θα προβλέπονται οτιδήποτε αφορά την διαδικασία της διαιτησίας, τον ορισμό
των διαιτητών κλπ. Σε κάθε περίπτωση το ουσιαστικό εφαρμοστέο δίκαιο της διαιτησίας είναι το Ελληνικό.
Άρθρο 37
Μεταβατικές διατάξεις
Οι προμήθειες για τις οποίες έχουν ήδη υπογραφεί συμβάσεις ή έχει ξεκινήσει η διαδικασία ανάθεσής
τους, διέπονται από τους όρους των συμβατικών τους τευχών.
Άρθρο 38
Ισχύς του Κανονισμού
Ο κανονισμός αυτός ισχύει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ
Άρθρο 1
Αντικείμενο Κανονισμού
1.1 Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι η καθιέρωση παγίων διαδικασιών για την εκτέλεση έργων
της Εταιρείας Παροχής Αερίου Θεσσαλίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το καταστατικό της και τις
λοιπές υφιστάμενες συμβατικές υποχρεώσεις, απαραίτητων για την κατασκευή, λειτουργία, επισκευή,
συντήρηση, ασφάλεια, βελτίωση, εκσυγχρονισμό και επέκταση των εγκαταστάσεων της Εταιρείας Παροχής
Αερίου Θεσσαλίας Α.Ε.
Τα άρθρα του καταστατικού και των συμβατικών τευχών υπερισχύουν των αντιστοίχων άρθρων του
παρόντος Κανονισμού σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ των.
1.2 Ο παρών Κανονισμός στο Κεφάλαιο I πραγματεύεται τις διαδικασίες εκτέλεσης έργων από την
εισήγηση σκοπιμότητας μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και του αναδόχου
στον οποίο ανατίθεται το έργο.
1.3 Η εκτέλεση και παραλαβή του έργου ρυθμίζονται από τις διαδικασίες που ορίζονται στο Κεφάλαιο ΙΙ
του παρόντος Κανονισμού.
1.4 Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση ανάθεσης έργου. Για έργα προϋπολογισμού
μεγαλύτερου των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) Ευρώ ή άλλου ποσού που θα καθοριστεί από την
Ευρωπαϊκή
Ένωση, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των σχετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση που η
Εταιρεία υποχρεούται στην εφαρμογή των διατάξεων των οδηγιών αυτών.
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1.5 Ο παρών Κανονισμός δεν έχει εφαρμογή στα έργα που εκτελούνται με αυτεπιστασία.
Άρθρο 2
Ορισμοί
2.1 Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού έχει χρησιμοποιηθεί ενιαία ορολογία για τις παρακάτω
λέξεις ή φράσεις σύμφωνα με το νόημα που τους προσδίδεται στο παρόν άρθρο. Συγκεκριμένα:
«Εταιρεία»: Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλίας Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ THESSALIA
GAS», όπως αυτή εκπροσωπείται από τα αρμόδια όργανά της.
«Διοίκηση»: Το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας.
«Εργο»: Κάθε νέα κατασκευή, επέκταση, ανακαίνιση, επισκευή, συντήρηση και/ή οικονομικά ή τεχνικά
αυτοτελής λειτουργία που δημοπρατείται ή ανατίθεται για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση,
λειτουργία, συντήρηση, ασφάλεια κλπ. των εγκαταστάσεων της Εταιρείας.
«Αναθέτουσα Αρχή»: Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλίας Α.Ε.
«Τεχνική Διεύθυνση»: Η διεύθυνση της Εταιρείας που έχει την ευθύνη υλοποίησης του έργου.
«Ανάδοχος ή Εργοληπτική Επιχείρηση ή Εργολάβος»: Οποιαδήποτε τεχνική εταιρεία, νομικό ή φυσικό
πρόσωπο, εργολήπτης ή ένωση προσώπων που έχει σύμφωνα με τη διακήρυξη του έργου τα νόμιμα
προσόντα να αναλάβει την εκτέλεση του έργου της Εταιρείας και να συνάψει τη σχετική σύμβαση.
«Σύμβαση»: Η έγγραφη συμφωνία ανάμεσα στην Εταιρεία και τον ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου και
το σύνολο των σχετικών τευχών, σχεδίων και προδιαγραφών που εκδίδονται για το σκοπό αυτό.
Άρθρο 3
Kατευθυντήριες οδηγίες
3.1 Η επιλογή Εργολάβων γίνεται μετά από διαγωνισμούς εκτός των περιπτώσεων απ' ευθείας ανάθεσης ή
μέσω διαπραγματεύσεων εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται σε άλλο άρθρο του παρόντος
Κανονισμού. Βασικά κριτήρια επιλογής μιας προσφοράς αποτελούν η ικανοποίηση των τεχνικών και λοιπών
απαιτήσεων της διακήρυξης και οι προσφερόμενες τιμές.
3.2 Οι χειριζόμενοι τα θέματα διαγωνισμών εκτέλεσης Έργων πρέπει να πράττουν έτσι, ώστε όχι μόνο να
εξασφαλίζεται πλήρης αμεροληψία, αλλά και να μη μπορεί να δοθεί η δυνατότητα αμφισβήτησής της.
Οποιαδήποτε προσπάθεια από τρίτους, για επηρεασμό των εισηγήσεων ή αποφάσεων των οργάνων της
Εταιρείας σε σχέση με θέματα διαγωνισμών, πρέπει να αναφέρεται αμέσως στο ιεραρχικά ανώτερο
όργανο της Εταιρείας και προκειμένου για σοβαρές περιπτώσεις στη Διοίκηση της Εταιρείας.
Στην περίπτωση που υπάλληλος Εταιρείας πρόκειται, λόγω αρμοδιότητος, να χειρισθεί, σε οποιαδήποτε
φάση, θέματα υλοποίησης Έργων, για τα οποία υφίστανται ατομικά συμφέροντα του υπαλλήλου ή τρίτων
με τους οποίους έχει συγγενικούς ή άλλους δεσμούς, που θα μπορούν να θέσουν σε αμφισβήτηση την
αμεροληψία του, πριν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια οφείλει ν' αναφερθεί γραπτά στον άμεσο
Προϊστάμενό του, ο οποίος και θα κρίνει, με γραπτή απόφασή του, αν υπάρχει λόγος εξαίρεσής του από τη
συγκεκριμένη υπόθεση.
Η παραπάνω αλληλογραφία κοινοποιείται απαραίτητα στη Διοίκηση της Εταιρείας.
3.3 Χρήση των στοιχείων που αφορούν στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαγωνισμό, στις
προσφορές και στην αξιολόγησή του, στις κατακυρώσεις διαγωνισμών, κ.λπ. επιτρέπεται να κάνουν μόνο
τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα της Εταιρείας και τούτο για υπηρεσιακούς και μόνο λόγους.
Απαγορεύεται αυστηρώς στα παραπάνω όργανα να γνωστοποιούν τα υπόψη στοιχεία σε άλλα (μη
αρμόδια) όργανα της Εταιρείας ή σε τρίτο. Τούτο επιτρέπεται να γίνεται μόνο από τα αρμοδίως
εξουσιοδοτημένα όργανα της Εταιρείας, σε όποια έκταση προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό ή τις
αποφάσεις της Εταιρείας.
Άρθρο 4
Έγκριση σκοπιμότητας και εκτέλεσης έργου
Προκειμένου να εκτελεστεί ένα έργο συντάσσεται από την αρμόδια διεύθυνση προς το Γενικό Διευθυντή
εισήγηση για την εκτέλεση του έργου, στην οποία γίνεται αναφορά στα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία και
στο συνολικό προϋπολογισμό δαπάνης του έργου. Η Εισήγηση σκοπιμότητας εγκρίνεται ανάλογα με τον
προϋπολογισμό του έργου από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, βάσει των
όσων έχουν αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και εντάσσεται στον προϋπολογισμό της Εταιρείας.
Άρθρο 5
Προϋποθέσεις εκτέλεσης έργων
Τα έργα που θα εκτελεστούν πρέπει να έχουν ενταχθεί στον σχετικό προϋπολογισμό της Εταιρείας. Για τα
έκτακτα ή απρόβλεπτα έργα που αφορούν στην ασφάλεια ή τις λειτουργικές ανάγκες ή για τα έργα που
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απαιτείται η άμεση εκτέλεσή τους και δεν προβλέπονται στον προϋπολογισμό της Εταιρείας, δύναται να
προχωρήσει η εκτέλεσή τους κατόπιν αιτιολογημένης έγγραφης αίτησης της Τεχνικής Διεύθυνσης προς την
Διοίκηση και την αντίστοιχη έγκριση από αυτήν.
Άρθρο 6
Κλιμάκια δαπανών
Από άποψη ύψους προϋπολογισμού δαπάνης τα έργα κατατάσσονται στα παρακάτω κλιμάκια:
1ο Κλιμάκιο από 0 μέχρι 10.000.000 δραχμές.
2ο Κλιμάκιο από 10.000.000 μέχρι 400.000.000 δραχμές.
3ο Κλιμάκιο πάνω από 400.000.000 δραχμές. Τα όρια των ως άνω Κλιμακίων δύνανται να
αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Για τον υπολογισμό του ύψους του ως άνω προϋπολογισμού δαπάνης εκτέλεσης του έργου δεν
λαμβάνεται υπόψη ο Φ.Π.Α. και τυχόν άλλοι φόροι ή επιβαρύνσεις της εταιρείας.
Άρθρο 7
Τρόποι επιλογής αναδόχου
Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου ικανού για την έγκαιρη, άρτια και οικονομική
κατασκευή του συγκεκριμένου έργου. Για την ανάδειξη αναδόχου επιλέγεται, κατά περίπτωση ένας από
τους ακόλουθους τρόπους:
7.1 Ανοικτός διαγωνισμός: Σύμφωνα με αυτόν καλούνται να υποβάλουν προσφορές υποψήφιοι που
διαθέτουν την εμπειρία και τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτεί η διακήρυξη. Με βάση τις προσφορές
αυτές, τους όρους του διαγωνισμού και την οριζόμενη στα τεύχη του διαγωνισμού διαδικασία γίνεται μετά
από αξιολόγηση η ανάδειξη του αναδόχου. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στον τύπο, σε δύο (2) τουλάχιστον
τοπικές εφημερίδες και μία (1) ημερησία ευρείας κυκλοφορίας ή/και στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, εφόσον απαιτείται.
7.2 Κλειστός διαγωνισμός με προεπιλογή: Ο διαγωνισμός αυτός διενεργείται σε δύο (2) στάδια:
(α) Στάδιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (α΄ στάδιο). Στο στάδιο αυτό δημοσιεύεται ανακοίνωση στον τύπο
ή/και αλλού, εφόσον απαιτείται, για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους διαγωνιζόμενους που
διαθέτουν την εμπειρία και τα επαγγελματικά κλπ. προσόντα που ζητά η διακήρυξη, υποβάλλοντας τα
απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία και πιστοποιητικά. Στη συνέχεια πραγματοποιείται μεταξύ αυτών που
εκδήλωσαν ενδιαφέρον προεπιλογή όσων ικανοποιούν τις απαιτήσεις, τους όρους και τα κριτήρια της
διακήρυξης από επιτροπή που ορίζεται για το σκοπό αυτό από την Διοίκηση.
(β) Μετά το στάδιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακολουθεί το β΄ στάδιο του διαγωνισμού, κατά το οποίο
καλούνται να συμμετάσχουν και να υποβάλουν προσφορές μόνο οι κατά τα ως άνω προεπιλεγέντες. Με
βάση τις προσφορές αυτές, τους όρους του διαγωνισμού και την οριζόμενη στα τεύχη του διαγωνισμού
διαδικασία, γίνεται μετά από αξιολόγηση η ανάδειξη του αναδόχου.
7.3 Διαγωνισμός από Πίνακα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Σύμφωνα με αυτό τον τρόπο επιλογής αναδόχου
καλούνται, μετά από πρόσκληση, να υποβάλουν προσφορές εργοληπτικές επιχειρήσεις που
περιλαμβάνονται στους τηρούμενους Πίνακες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της Εταιρείας, οι οποίες βάσει
του άρθρου 8 του παρόντος, έχουν κριθεί προηγουμένως ικανές να αναλάβουν την εκτέλεση έργων
παρόμοιας φύσης και μεγέθους με αυτό της πρόσκλησης. Με βάση τις προσφορές αυτές και την οριζόμενη
στα τεύχη του διαγωνισμού διαδικασία γίνεται μετά από αξιολόγηση η ανάδειξη του αναδόχου.
7.4 Διαδικασία με διαπραγμάτευση ή απευθείας ανάθεση ή μεταξύ περιορισμένου αριθμού
προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων. Ο τρόπος αυτός επιλογής αναδόχου επιτρέπεται για έργα
του 1ου Κλιμακίου προϋπολογισμού δαπάνης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος
Κανονισμού. Για τα έργα των επόμενων Κλιμακίων ο τρόπος αυτός επιλογής επιτρέπεται σε περιπτώσεις
που συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, όπως περιπτώσεις κατεπείγοντος, θεομηνίας, σοβαρού κινδύνου,
μοναδικότητας, συνέχισης κατασκευής ύστερα από έκπτωση του αναδόχου ή διάλυση εργολαβικής
σύμβασης, όταν πρόκειται για ερευνητικές εργασίες ή εργασίες δοκιμαστικής εφαρμογής νέων
τεχνολογιών, έργων ειδικής φύσης ή τεχνολογίας, ανάγκη αποκατάστασης ζημίας, καθώς και σε
περιπτώσεις που ένας διαγωνισμός δεν απέδωσε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα ή κρίνεται ότι δεν
υπήρξε επαρκής η συμμετοχή.

Άρθρο 8α όρια των οποίων τίθενται από το Γενικό Διευθυντή κατόπιν σχετικής εισήγησης της Τεχνικής
Διεύθυνσης.
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8.2 Η εγγραφή στους Π.Ε.Ε. γίνεται ύστερα από σχετική προκήρυξη για κάθε κατηγορία, κατόπιν αίτησης
των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων (ελληνικών ή ξένων). Κριτήρια για την εγγραφή αποτελούν η οργάνωση
της επιχείρησης, η στελέχωσή της από διπλωματούχους μηχανικούς και από άλλο επιστημονικό ή τεχνικό
και βοηθητικό προσωπικό, η εμπειρία σε έργα που έχουν εκτελεστεί από την ίδια επιχείρηση ή τα στελέχη
της, ο εξοπλισμός που η επιχείρηση διαθέτει η ίδια ή αποδεδειγμένα έχει διαχειριστεί με επιτυχία στο
παρελθόν, η οικονομική επιφάνεια και πίστη, το εταιρικό, ο ισολογισμός, η διαχειριστική ικανότητα και
άλλα παρόμοια στοιχεία. Για τον προσδιορισμό της διαδικασίας εγγραφής, κατάταξης, ανανέωσης,
διαγραφής και εξέλιξης στις κατηγορίες των Π.Ε.Ε. της Εταιρείας αποφασίζει ο Γενικός Διευθυντής κατόπιν
εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης.
Άρθρο 9
Εισήγηση εκτέλεσης έργου
9.1 Η εισήγηση εκτέλεσης έργου συντάσσεται από την Τεχνική Διεύθυνση κατόπιν εντολής του Γενικού
Διευθυντή και προωθείται για έγκριση αρμοδίως. Η εισήγηση εκτέλεσης του έργου θα πρέπει να περιέχει
τα ακόλουθα:
• Περιγραφή του αντικειμένου του έργου και ενδεικτικό προϋπολογισμό.
• Πρόταση των τρόπων επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης.
• Πρόταση των τρόπων αξιολόγησης και των κριτηρίων επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης.
• Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα ενεργειών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού μέχρι την
αποπεράτωση του έργου.
• Αναλυτικό προϋπολογισμό του έργου και αναφορά της αντίστοιχης πρόβλεψής του ή μη στον
προυπολογισμό της εταιρείας.
9.2 Η εισήγηση εκτέλεσης έργου εγκρίνεται στις περιπτώσεις έργων προϋπολογισμού του 1ου και 2ου
Κλιμακίου από το Γενικό Διευθυντή και στις περιπτώσεις έργων προϋπολογισμού του 3ου Κλιμακίου από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Άρθρο 10
Τεύχη δημοπράτησης
Μετά την έγκριση της εισήγησης εκτέλεσης έργου η Τεχνική Διεύθυνση προβαίνει στις απαιτούμενες
ενέργειες για την επιλογή αναδόχου και την ανάθεση του έργου. Ανάλογα με τον επιλεγέντα τρόπο
επιλογής αναδόχου συντάσσονται τα τεύχη του διαγωνισμού, που αφορούν στους οικονομικούς,
εμπορικούς, τεχνικούς όρους, περιγραφές και προδιαγραφές. Τα τεύχη του διαγωνισμού περιλαμβάνουν
ενδεικτικά τα ακόλουθα:
1. Διακήρυξη Διαγωνισμού.
2. Γενικοί Οροι της Σύμβασης ή Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
3. Ειδικοί Οροι της Σύμβασης ή Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
4. Σχέδιο Σύμβασης.
5. Τεχνική Περιγραφή ή Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
6. Τεχνικές Προδιαγραφές.
7. Προσχέδια, Σχέδια Προμελέτης ή Οριστικής Μελέτης.
8. Κανονισμός Ασφάλειας Εργασιών στο εργοτάξιο.
9. Τιμές μονάδας υπολογισμού νέων εργασιών.
10. Οτιδήποτε κριθεί σκόπιμο.
Η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει στη δημοπράτηση του έργου είτε βάσει Προσχεδίου είτε βάσει
Προμελέτης είτε βάσει Οριστικής Μελέτης.
Άρθρο 11
Πρόσκληση για υποβολή προσφορών ή εκδηλώσεων ενδιαφέροντος Κατά τη διαδικασία του ανοικτού
διαγωνισμού και κατά το α΄ στάδιο του κλειστού διαγωνισμού (στάδιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος) η
πρόσκληση για υποβολή προσφορών ή εκδηλώσεων ενδιαφέροντος διενεργείται μέσω του τύπου. Κατά τη
διενέργεια κλειστού διαγωνισμού αποστέλλεται σε αυτούς που προεπελέγησαν να συμμετάσχουν στο β΄
στάδιο του διαγωνισμού πρόσκληση υποβολής προσφορών. Πρόσκληση υποβολής προσφορών
αποστέλλεται και στις περιπτώσεις διενέργειας διαγωνισμού από τους Πίνακες Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων της Εταιρείας στις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγεγγραμμένες στους Πίνακες
αυτούς, καθώς και στις περιπτώσεις διενέργειας διαγωνισμού με διαπραγμάτευση ή μεταξύ
περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων.
Άρθρο 12
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Συστήματα οικονομικών προσφορών
Στη διακήρυξη εκτός των άλλων στοιχείων που προαναφέρθηκαν, πρέπει να αναφέρεται το αντικείμενο
που θα καλύπτει η προσφορά και ο τρόπος σύνταξης της οικονομικής προσφοράς.
Στις περιπτώσεις μεγάλων εκπτώσεων επί των τιμών του προϋπολογισμού ή γενικά πολύ χαμηλών τιμών,
εκτός από την προϋπόθεση της προϋπόθεσης της ομαλότητας των τιμών (όπου καθορίζεται και
προβλέπεται στη διακήρυξη) η Εταιρεία δικαιούται να ζητά την αναλυτική δικαιολόγηση των εκπτώσεων ή
των τιμών, βάσει των οποίων θα κριθεί τελικά κάποια προσφορά, ως και να απορρίπτει προσφορές, αν
κριθεί ότι περιλαμβάνει απαράδεκτα μεγάλες εκπτώσεις ή χαμηλές τιμές.
Στη συνέχεια αναφέρονται διάφορα ενδεικτικά συστήματα προσφοράς:
(α) Σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. Οι διαγωνιζόμενοι προσφέρουν ενιαία έκπτωση,
στις τιμές του τιμολογίου της Υπηρεσίας, που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό.
(β) Σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης.
Το σύστημα αυτό προσφοράς εφαρμόζεται ιδίως όταν είναι μεγάλο το πλήθος των τιμών μονάδας, με βάση
τις οποίες θα καταρτιστεί η σύμβαση. Στους διαγωνιζόμενους χορηγείται απ' την Υπηρεσία για υποβολή
στο διαγωνισμό έντυπο προσφοράς ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών, που
συμπληρώνεται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.
Οι διαγωνιζόμενοι προσφέρουν επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών του τιμολογίου και
του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό και είναι δυνατό σε κάποια ή
κάποιες ομάδες εργασιών η προσφερόμενη έκπτωση να είναι μηδενική ή αρνητική, με την προϋπόθεση ότι
η συνολική έκπτωση είναι θετική. Η τελευταία αυτή προϋπόθεση ισχύει εφόσον δεν ορίζεται ρητά
διαφορετικά στη διακήρυξη.
Τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης εφόσον αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη πρέπει να βρίσκονται σε ομαλή
σχέση μεταξύ τους. Για τον έλεγχο της ομαλότητας υπολογίζεται για κάθε προσφορά το συνολικό ύψος
προϋπολογισμού που διαμορφώνεται, μετά την αφαίρεση από κάθε ομάδα εργασιών της έκπτωσης που
προσφέρθηκε. Με σύγκριση του προϋπολογισμού που προκύπτει, προς τον αρχικό προϋπολογισμό της
Εταιρείας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κονδύλιο για απρόβλεπτα, συνάγεται η μέση έκπτωση επί τοις
εκατό (Εμ.).
(γ) Σύστημα προσφοράς με συμπλήρωση τιμολογίου και έλεγχο ομαλότητας. Στους διαγωνιζόμενους
χορηγούνται από την Εταιρεία για υποβολή στο διαγωνισμό:
1. Τιμολόγιο όμοιο με το τιμολόγιο της Εταιρείας, στο οποίο όμως οι τιμές είναι ασυμπλήρωτες.
2. Προϋπολογισμός, όμοιος με τον προϋπολογισμό της Εταιρείας, στον οποίο όμως οι τιμές μονάδας, τα
γινόμενα και τα αθροίσματα είναι ασυμπλήρωτα. Το κονδύλιο για απρόβλεπτες δαπάνες είναι
συμπληρωμένο ίδιο ακριβώς με εκείνο του προϋπολογισμού της Εταιρείας. Οι διαγωνιζόμενο
Πίνακες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
8.1 Η εγγραφή στους Πίνακες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της Εταιρείας των εργοληπτικών επιχειρήσεων
που ασχολούνται με την κατασκευή έργων γίνεται σε κατηγορίες έργων ή εξειδικευμένων εργασιών, όπως
αυτές ορίζονται από το Γενικό Διευθυντή κατόπιν σχετικής εισήγησης της Τεχνικής Διεύθυνσης και
γνωστοποιούνται από το Γενικό Διευθυντή στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά τον ίδιο τρόπο κατατάσσονται
οι εργοληπτικές επιχειρήσεις και από άποψη ύψους προϋπολογισμού έργων σε βαθμίδες τι προσφέρουν
τιμές συμπληρώνοντας τα ασυμπλήρωτα τιμολόγια και προϋπολογισμό με τις προσφερόμενες από αυτούς
τιμές.
3. Τυχόν αριθμητική αναγραφή τιμής στο τιμολόγιο δεν λαμβάνεται υπόψη. Αν υπάρχει διαφορά μεταξύ
των αριθμητικών τιμών του προυπολογισμού και των τιμών του τιμολογίου, ο προυπολογισμός
διορθώνεται με βάση τις ολόγραφες τιμές του Τιμολογίου. Επίσης διορθώνονται τυχόν σφάλματα στα
γινόμενα και τα αθροίσματα του προϋπολογισμού, ο οποίος ισχύει όπως διορθώθηκε. Αν υπάρχουν
διαφορές τιμών ή λάθη σε μεγάλη κλίμακα μπορεί να κριθεί απαράδεκτη.
(δ) Σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση Τιμολογίου.
Σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου εφαρμόζεται σε έργα ανεξάρτητα από
προϋπολογισμό. Στο σύστημα αυτό οι τιμές του τιμολογίου μπορεί να είναι αναλυτικές ή περιληπτικές για
ολοκληρωμένα τμήματα σύνθετων εργασιών ή να είναι κατ' αποκοπή τιμές για ευρύτερα τμήματα του
έργου ή για όλο το έργο.
Στους ενδιαφερόμενους χορηγούνται απ' την αρμόδια Διεύθυνση ασυμπλήρωτα τιμολόγιο και
προϋπολογισμός, όπως και στο σύστημα προσφοράς με συμπλήρωση τιμολογίου και έλεγχο ομαλότητας.
Οι διαγωνιζόμενοι προσφέρουν τιμές συμπληρώνοντας το ασυμπλήρωτο τιμολόγιο και προϋπολογισμό. Οι
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σχετικοί με αυτό το σύστημα προσφοράς, όροι, καθορίζονται από τη διακήρυξη.
(ε) Σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή.
Το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή εφαρμόζεται κάθε φορά που κρίνεται
σκόπιμος ο συνδυασμός σύνταξης ή ολοκλήρωσης ή αναθεώρησης υπάρχουσας μελέτης με την κατασκευή
ή αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. Κατά την εφαρμογή του συστήματος αυτού μπορεί με τη διακήρυξη να
ζητείται από τους διαγωνιζόμενους εκτός από την οικονομική τους προσφορά, συμπλήρωση ή σύνταξη
μελετών, προσδιορισμός τεχνολογικών χαρακτηριστικών και προδιαγραφών επιμέρους στοιχείων του
έργου, ή η υποβολή προτάσεων λύσεων σε δεδομένο τεχνικό πρόβλημα ή ο καθορισμός της προθεσμίας
για την αποπεράτωση του έργου. Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει το εργολαβικό αντάλλαγμα κατ'
αποκοπή για το έργο ολόκληρο ή κατά τμήματα. Από την Εταιρεία χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους τα
προβλεπόμενα στη διακήρυξη τεχνικά στοιχεία και πρότυπα για την επιθυμητή ποιότητα των εργασιών ή
για τα ελάχιστα όρια ανεκτής ποιότητας ή και της προθεσμίας αποπεράτωσης ή και υποδείγματα για τη
σύνταξη της οικονομικής προσφοράς κατά ενιαίο τρόπο. Για την ανάδειξη του αναδόχου, λαμβάνονται
υπόψη οι οικονομικές προσφορές, έπειτα από αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών ή και της προθεσμίας
για την αποπεράτωση. Η κρίση και αξιολόγηση αυτή γίνεται πριν ανοιχτούν οι οικονομικές προσφορές. Τα
κριτήρια της αξιολόγησης και οι συντελεστές επιρροής τους ορίζονται πάντοτε στη διακήρυξη. Οι
κρινόμενες μελέτες βαθμολογούνται και η βαθμολογία αυτή ανακοινώνεται σε όλους τους
ενδιαφερόμενους. Η διακήρυξη μπορεί να προβλέπει την απόρριψη προσφορών που δεν συγκεντρώνουν
ένα ελάχιστο όριο ανεκτής βαθμολογίας. Η βέλτιστη προφορά προκύπτει ως μαθηματική συνάρτηση της
οικονομικής προσφοράς και της βαθμολογίας με παραμέτρους που ορίζονται επίσης στη διακήρυξη.
Άρθρο 13
Εγγυήσεις Εξασφαλίσεις
Εγγυήσεις, όπως το εκάστοτε υπόδειγμα των τευχών διαγωνισμού, με τη μορφή εγγυητικών επιστολών
τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ ή άλλης μορφής εγγυήσεις ζητούνται ως ακολούθως:
13.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής είναι ορισμένου ποσού, κοινού για
όλους τους διαγωνιζόμενους, το οποίο προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη κάποιο ποσοστό επί του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου. Σημειώνεται ότι το ποσοστό επί του προϋπολογισμού του έργου
θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ του 0,5% έως 2% και εξαρτάται από το μέγεθος και τη δυσκολία του προς
εκτέλεση έργου. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής παραμένουν στο λογιστήριο της Εταιρείας μέχρι την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, οπότε και επιστρέφονται στους δικαιούχους.
13.2 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής. Εφόσον προβλέπεται από τους όρους της διακήρυξης πληρωμή
προκαταβολής, με την υπογραφή της σύμβασης κατατίθεται εγγυητική επιστολή προκαταβολής ποσού
ίσου με αυτό που προκύπτει από το καθορισθέν ή συμφωνηθέν ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος
του έργου. Η Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής επιστρέφεται μετά την πλήρη απόσβεση του
προκαταβληθέντος ποσού.
13.3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. Για την καλή εκτέλεση του έργου ο ανάδοχος με την υπογραφή
της σύμβασης καλείται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με αυτό που
προκύπτει από το ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος που θα καθορισθεί από τη διακήρυξη ή
συμφωνηθεί. Το ποσοστό αυτό κυμαίνεται μεταξύ του 5% έως 10% του συμβατικού τιμήματος του έργου. Η
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης μπορεί να επιστραφεί εν μέρει στον ανάδοχο μετά την έγκριση του
πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου, εφόσον τούτο καθορίζεται στη Σύμβαση ή άλλως
επιστρέφεται στο σύνολό της στον ανάδοχο μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του
έργου και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της σύμβασης. Για πρόσθετη εξασφάλιση
παρακρατείται 5% έως 10% της αξίας των πιστοποιουμένων εργασιών κάθε πιστοποίησης,
συμπεριλαμβανομένων και των αναθεωρήσεων, η οποία παρακράτηση επιστρέφεται άτοκα στον ανάδοχο
με την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου, εκτός εάν άλλως καθορίζεται στη
διακήρυξη και στη σύμβαση. Η παρακράτηση αυτή αντικαθίσταται (άτοκα), εφόσον τούτο ζητηθεί από τον
ανάδοχο, με ισόποση εγγυητική επιστολή και εφόσον τούτο καθορίζεται στη διακήρυξη και προβλέπεται
στη σύμβαση.
Άρθρο 14
Υποβολή προσφορών
Οι ζητούμενες προσφορές υποβάλλονται στην Εταιρεία ή στην καθορισμένη Επιτροπή μέχρι την ημέρα και
ώρα που καθορίζονται στη διακήρυξη. Οι προσφορές, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη,
υποβάλλονται ενιαία και σφραγισμένοι σε τρεις επιμέρους φακέλους ως ακολούθως:
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Φάκελος Α΄: Νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Φάκελος Β΄: Τεχνική προσφορά χωρίς οικονομικά στοιχεία.
Φάκελος Γ΄: Οικονομική προσφορά. Αποστολή ή υποβολή προσφορών και εκδηλώσεων ενδιαφέροντος
γίνεται με ευθύνη των διαγωνιζομένων και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα τεύχη του διαγωνισμού.
Άρθρο 15
Αποσφράγιση προσφορών Επιτροπές Αποσφράγισης
Οι φάκελοι των προσφορών και των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος αποσφραγίζονται από επιτροπή ή
επιτροπές, τα μέλη των οποίων (τακτικά και αναπληρωματικά) ορίζονται προς τούτο από τη Διοίκηση,
σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό. Οι ανωτέρω επιτροπές
παραλαμβάνουν τις προσφορές και κατ' αρχήν αποσφραγίζουν τους φακέλους Α΄ (με τα Νομιμοποιητικά
στοιχεία και τα λοιπά απαραίτητα δικαιολογητικά) και αποφασίζουν για τη νομιμότητα της συμμετοχής των
διαγωνιζομένων.
Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τη νομιμότητα συμμετοχής (βάσει των φακέλων Α΄)
αποσφραγίζονται οι φάκελοι Β΄ με τις Τεχνικές Προσφορές όσων έγιναν αποδεκτοί οι φάκελοι Α΄. Οι
φάκελοι Β΄ εξετάζονται από την επιτροπή ως προς την πληρότητά τους και όσοι γίνονται αποδεκτοί
αξιολογούνται τεχνικά.
Οι φάκελοι Γ΄ με τις οικονομικές προσφορές φυλάσσονται σφραγισμένοι μέχρι την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων της τεχνικής αξιολόγησης, οπότε και αποσφραγίζονται εκείνοι των οποίων οι φάκελοι Β΄
κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτοί. Οι φάκελλοι Γ΄ των διαγωνιζομένων που δεν κρίθηκαν αποδεκτοί,
επιστρέφονται σφραγισμένοι εις αυτούς μετά την τελική απόφαση της Διοίκησης επί του διαγωνισμού ή /
και των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος.
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών συντάσσεται από την επιτροπή «Πρακτικό αποσφράγισης
προσφορών», στο οποίο αναγράφονται η ημερομηνία που έγινε η αποσφράγιση, ο τίτλος του έργου, η
προϋπολογιζομένη δαπάνη, τα στοιχεία αυτών που υπέβαλαν προσφορές, καθώς και οποιαδήποτε
παρατήρηση της επιτροπής.
Τα μέλη της επιτροπής μονογράφουν όλες τις σελίδες που περιέχονται στις προσφορές και στους
αντίστοιχους φακέλους.
Άρθρο 16
Αξιολόγηση προσφορών, κατακύρωση διαγωνισμού και ανάθεση έργου
1) Η αξιολόγηση των φακέλων Α΄, Β΄ και Γ΄ των προσφορών που υποβάλλονται με βάση τα καθοριζόμενα
στον παρόντα Κανονισμό και τα τεύχη του διαγωνισμού γίνεται από την επιτροπή / επιτροπές που έχουν
οριστεί προς τούτο από τη Διοίκηση.
Στα τεύχη του διαγωνισμού θα πρέπει να αναφέρονται όλα εκείνα τα κριτήρια, οι συντελεστές βαρύτητας
της τεχνικής αξιολόγησης, οι ελάχιστες απαιτήσεις αποδοχής της προσφοράς, η βαθμολογία της τεχνικής
ή/και οικονομικής αξιολόγησης και άλλα όπως απαιτείται από το επιλεγέν σύστημα διαγωνισμού (π.χ.
χαμηλότερης τιμής, συμφερότερης προσφοράς, ανοιγμένης τιμής κ.λπ.).
Η έγκριση κατακύρωσης ή μη του διαγωνισμού δίδεται από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας που
καθορίζονται από τη Διοίκηση.
Η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να κατακυρώνει το διαγωνισμό στον μειοδότη που προσφέρει τις
χαμηλότερες τιμές, αλλά μπορεί να συνεκτιμά κατά την κρίση της παράγοντες ποιοτικούς (όπως καλύτερα
υλικά, καλύτερη τεχνολογία, ομοιομορφία υλικών κ.λπ.) ή οικονομικούς πέραν της τιμής (όπως
περισσότερες εγγυήσεις, λιγότερες απαιτήσεις συντήρησης, καλύτερους όρους πληρωμής ή
χρηματοδότησης, συντομότερους χρόνους παράδοσης κ.λπ.).
Για την εκτέλεση Εργων του 1ου Κλιμακίου είναι δυνατόν να υπογράφεται από την Εταιρεία, μετά την
αποδοχή από τον Ανάδοχο, έγγραφη παραγγελία η οποία επέχει θέση Σύμβασης.
Για την εκτέλεση έργων πάνω από το 1ο Κλιμάκιο καταρτίζεται και υπογράφεται οπωσδήποτε σύμβαση.
2) Η Εταιρεία διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να κατακυρώσει ένα διαγωνισμό ή να τον
ακυρώσει, ή να αποφασίσει άλλη διαδικασία από την καθοριζόμενη στον παρόντα Κανονισμό, για την
εκτέλεση ενός Εργου.
3) Η ανάθεση (και ουσιώδης τροποποίηση) οποιασδήποτε συμβάσεως θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο που
θα εξασφαλίζει για την Εταιρεία την καλύτερη δυνατή τιμή και λοιπούς όρους που ισχύουν στην αγορά.
Η ανάθεση, η ουσιώδης τροποποίηση και η πρόωρη καταγγελία από την Εταιρεία συμβάσεως αρχικής
συνολικής αξίας μεγαλύτερης από τετρακόσια εκατομμύρια (400.000.000) δραχμές απαιτεί υποχρεωτικά
την προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση που λαμβάνεται με Αυξημένη
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Πλειοψηφία.
Η ανάθεση και η ουσιώδης τροποποίηση μιας σύμβασης με αρχική συνολική αξία άνω των δραχμών εκατόν
εξήντα εκατομμυρίων (160.000.000), στην οποία ο αντισυμβαλλόμενος είναι Μέτοχος ή Συγγενής ενός
Μετόχου, απαιτεί υποχρεωτικά την προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση η
οποία λαμβάνεται με Αυξημένη Πλειοψηφία.
Άρθρο 17
Ενστάσεις
Ενστάσεις είναι δυνατό να υποβληθούν μόνο από όσους συμμετέχουν στο διαγωνισμό είτε κατά της
διακήρυξης είτε κατά των τευχών του διαγωνισμού είτε κατά των αποφάσεων στις διάφορες φάσεις του
διαγωνισμού. Ενστάσεις κατά των αποφάσεων στις διάφορες φάσεις του διαγωνισμού γίνονται δεκτές
εφόσον υποβληθούν από τους άμεσα ενδιαφερόμενους και εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την
ημερομηνία γνωστοποίησης του αποτελέσματος της αντίστοιχης φάσης. Επί των ενστάσεων αποφασίζει η
αρμόδια επιτροπή που καθορίζεται από την Διοίκηση. Η υποβολή ενστάσεων δεν διακόπτει την εξέλιξη
οποιαασδήποτε φάσης του διαγωνισμού. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με κάθε ένσταση είναι
τελεσίδικες.
Άρθρο 18
Γνωστοποίηση λόγων απόρριψης
18.1 Η Εταιρεία γνωστοποιεί, σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της αίτησης ή της
ένστασης (του ανωτέρω άρθρου 17), σε κάθε αποκλεισθέντα υποψήφιο ή προσφέροντα που υποβάλλει
σχετική αίτηση, τους λόγους απόρριψης της υποψηφιότητάς του ή της προσφοράς του, και στην περίπτωση
ανάθεσης του έργου γνωστοποιεί και την επωνυμία του αναδόχου.
18.2 Η Εταιρεία γνωστοποιεί στους υποψηφίους ή προσφέροντες που υποβάλλουν σχετική αίτηση τους
λόγους για τους οποίους αποφάσισε να μην αναθέσει τελικά τη σύμβαση ή να αρχίσει εκ νέου τη σχετική
διαδικασία.
Άρθρο 19
Υπογραφή παραγγελίας ή σύμβασης
Η ανάθεση της εκτέλεσης έργων στον ανάδοχο που έχει επιλεγεί, γίνεται με έγγραφη παραγγελία ή
σύμβαση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ
Άρθρο 20
Σύμβαση κατασκευής του έργου
Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και τα σχέδια που τη συνοδεύουν.
'Άρθρο 21
Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
21.1 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση με το 5% του
προϋπολογισμού της υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις ειδικών ή σημαντικών έργων ή αν ο χρόνος κατασκευής
έχει ιδιαίτερη σημασία η διακήρυξη μπορεί να ορίζει μεγαλύτερο ποσοστό εγγύησης, όχι όμως πέρα από
το 10% του προϋπολογισμού της υπηρεσίας. Το ίδιο εφαρμόζεται ανάλογα και σε περίπτωση ανάθεσης
χωρίς διαγωνισμό, όταν επιτρέπεται η ανάθεση αυτή.
21.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συμπληρώνεται με τις κρατήσεις που γίνονται σε κάθε πληρωμή προς τον
ανάδοχο. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε 10% στην πιστοποιούμενη αξία των εργασιών και σε 5% στην
αξία των υλικών που τυχόν περιλαμβάνονται προσωρινά στην πιστοποίηση μέχρις ότου αυτά
ενσωματωθούν στις εργασίες. Οι κρατήσεις αυτές μπορεί οποτεδήποτε να αντικατασταθούν από τον
ανάδοχο, μερικά ή ολικά, με εγγυητικές επιστολές.
Άρθρο 22
Διοίκηση του έργου Επίβλεψη
22.1 Η διοίκηση του έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού ασκούνται από την αρμόδια Διεύθυνση
της Εταιρείας. Η αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας ορίζει ως εκπρόσωπό της στο έργο τον επιβλέποντα
μηχανικό για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του έργου και άλλο προσωπικό ως βοηθούς για την
πληρέστερη εκτέλεση των καθηκόντων της. Στα καθήκοντα του επιβλέποντα και των εκπροσώπων
περιλαμβάνονται, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας και ποσότητας των εργασιών και γενικά η
τήρηση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο. Οι βοηθοί του επιβλέποντα και των εκπροσώπων
ασκούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται και έχουν ανάλογες ευθύνες.
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22.2 Σε περίπτωση κατασκευής σημαντικών Έργων δύναται να συγκροτείται από την Εταιρεία Επιτροπή
Παρακολούθησης του Έργου. Η Επιτροπή έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και παρακολουθεί την εφαρμογή
της μελέτης ή την αιτιολογημένη αποδοχή προτεινόμενων τροποποιήσεων αυτής, την τήρηση του
χρονοδιαγράμματος κατασκευής, τη διαμόρφωση του κόστους, την τήρηση κανόνων ασφαλείας και
υγιεινής του χώρου Εργασίας, την τήρηση των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και γενικά την
πορεία του έργου. Η Επιτροπή συνιστάται και συγκροτείται για κάθε συγκεκριμένο Έργο ή ομάδα Έργων. Ο
χαρακτηρισμός των Έργων ως «Σημαντικών Έργων» για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής γίνεται από
το Γενικό Διευθυντή, ο οποίος και συγκροτεί την Επιτροπή. Επιτροπή μπορεί να συγκροτηθεί από το στάδιο
μελέτης για την άσκηση ανάλογων καθηκόντων και κατά το στάδιο αυτό.
22.3 Όταν πρόκειται για σημαντικά ή τεχνικώς πολύπλοκα ή εξειδικευμένης τεχνολογίας Έργα στο σύνολο ή
τμήματα τους ή εάν υπάρχει γενικά αδυναμία για το σχεδιασμό, μελέτη, έλεγχο μελέτης, διοίκηση και
επίβλεψη του Έργου από την Αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας, επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων
τεχνικού συμβούλου σε ημεδαπό ή αλλοδαπό οίκο ή ιδιώτη τεχνικό, για το σχεδιασμό ή τη μελέτη ή τον
έλεγχο μελέτης ή την επίβλεψη, ή τη διεύθυνση ολικά ή μερικά, συγκεκριμένου Έργου ή τμήματος ή
ομάδας ομοειδών Έργων. Η ανάθεση γίνεται με σύμβαση που προσδιορίζει και τη σχετική αμοιβή χωρίς
δέσμευση από τις διατάξεις για τις αμοιβές μηχανικών ή άλλες σχετικές γενικές ή ειδικές διατάξεις. Ο
τεχνικός που αναλαμβάνει καθήκοντα σύμφωνα με την παράγραφο αυτή και τα πρόσωπα που
χρησιμοποιεί για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του σύμφωνα με τη σύμβαση υπέχει τις ευθύνες
υπαλλήλου της Εταιρείας που καθορίζονται στον παρόντα Κανονισμό. Η ανάθεση επίβλεψης σε τρίτο
εγκρίνεται από τον αρμόδιο κατακύρωσης του έργου.
Άρθρο 23
Εκπροσώπηση αναδόχου
Ο ανάδοχος γνωστοποιεί εγγράφως στην Εταιρεία τη νόμιμη εκπροσώπησή του ή τους τυχόν
πληρεξουσίους.
Όταν πρόκειται για την υπογραφή χρονοδιαγράμματος, των επιμετρήσεων, των πρωτοκόλλων αφανών
εργασιών, των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδων νέων εργασιών και των πιστοποιήσεων με τα
στοιχεία που τις συνοδεύουν, ο ανάδοχος μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνο από τεχνικό με τις σχετικές
επιστημονικές γνώσεις. Ο ως άνω τεχνικός μπορεί να είναι ολικά ή μερικά και πληρεξούσιος ή εκπρόσωπος
του αναδόχου.
Άρθρο 24
Χρονοδιάγραμμα κατασκευής
24.1 Ο ανάδοχος με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες και μέσα στην προθεσμία που
προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη, συντάσσει και υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας το
χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. Το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου και πάντως ανά
ημερολογιακό εξάμηνο τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν.
24.2 Η αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα και μπορεί να τροποποιήσει τις
προτάσεις του αναδόχου σχετικά με τη σειρά και τη διάρκεια κατασκευής των έργων ανάλογα με τις
δυνατότητες χρονικής κλιμάκωσης των πιστώσεων, μέσα στα όρια των συμβατικών προθεσμιών. Το
εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του έργου.
24.3 Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι ποσότητες ή το είδος των
εργασιών ή όταν υπαίτιος της καθυστέρησης είναι η Εταιρεία.
'Άρθρο 25
Ημερολόγιο του έργου
25.1 Για κάθε έργο, με μέριμνα του αναδόχου τηρείται ημερολόγιο σε βιβλιοδετημένα διπλότυπα
αριθμημένα φύλλα. Το ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά και αναγράφονται σ' αυτό στοιχεία για τις
καιρικές συνθήκες που επικρατούν, αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά
κατηγορίες, τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, τα προσκομιζόμενα υλικά, τις εκτελούμενες εργασίες με
συνοπτικό τρόπο, τις εργαστηριακές εξετάσεις, τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης,
τυχόν έκτακτα περιστατικά και κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο.
25.2 Το ημερολόγιο υπογράφεται από τον επιβλέποντα μηχανικό της Εταιρείας και τον εκπρόσωπο του
αναδόχου ή τον ανάδοχο. Το ένα αποκοπτόμενο φύλλο περιέρχεται στην αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας.
Οι εγγραφές στο ημερολόγιο αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, τη δύναμη
απασχολούμενου προσωπικού και μηχανημάτων και γενικά για την παροχή εικόνας προόδου του έργου.
25.3 Η αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας μπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ημερολόγιο
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συμπληρωματικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριμένο έργο, ή να
ζητήσει από τον ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Στις περιπτώσεις μικρών έργων
μπορεί η αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας να ορίσει την τήρηση του ημερολογίου κατά άλλο
συνοπτικότερο τρόπο, την τήρηση του κατά εβδομάδα ή άλλο χρονικό διάστημα ή και τη μη τήρηση
ημερολογίου.
Άρθρο 26
Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου
26.1 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί με ακρίβεια τα στοιχεία της μελέτης, τα σχέδια και τις
τεχνικές προδιαγραφές του έργου.
26.2 Οι έγγραφες εντολές, συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις των στοιχείων της μελέτης είναι υποχρεωτικές
για τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται σε αποζημίωση ή αύξηση τιμών για μεταβολές στα έργα που
έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή έστω και αν αυτές βελτιώνουν το έργο. Σε επείγουσες περιπτώσεις η εντολή
για τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις μπορεί να δοθεί προφορικά από τον εκπρόσωπο της Εταιρείας και να
καταχωρηθεί στο ημερολόγιο του έργου, στη συνέχεια δε να εκδοθεί η σχετική εντολή.
26.3 Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για το έργο όλο το
απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και
οποιαδήποτε άλλα μέσα. Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για
την ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι οι δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού, οι
δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη μετακίνηση του προσωπικού του, οι
δαπάνες των υλικών και της μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κ.λπ. οι δαπάνες λειτουργίας,
συντήρησης, απόσβεσης, μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων, οι φόροι, τέλη, δασμοί, ασφαλιστικές
κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες εφαρμογής των σχεδίων κατασκευής των σταθερών σημείων,
καταμετρήσεων, δοκιμών, προσπελάσεων προς το έργο και στις θέσεις για τη λήψη υλικών, σύστασης και
διάλυσης εργοταξίων, οι δαπάνες αποζημιώσεων ζημιών στο προσωπικό του, στον κύριο του έργου ή σε
οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του
έργου.
26.4 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των
διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα
του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη
λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη (στατική
ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κ.λπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα.
26.5 Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις όπως
ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ' εξαίρεση αυξομειώσεις στο
χαρτόσημο τιμολογίων ή άλλοι φόροι του Δημοσίου που βαρύνουν άμεσα το εργολαβικό αντάλλαγμα,
βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Τυχόν
μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. Τα δύο
προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήματος ή τις τυχόν παρακρατήσεις έναντι του φόρου
αυτού.
26.6 Άσχετα από την υποχρέωση του αναδόχου να διαθέτει όλο το προσωπικό που απαιτείται για τη
διεύθυνση της κατασκευής και την κατασκευή του έργου, η σύμβαση μπορεί να ορίζει κατ' εκτίμηση τον
αριθμό τεχνικού προσωπικού κατά ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης, που πρέπει να διαθέτει ο
ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύμβασης του. Ο αριθμός αυτός προσαρμόζεται σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του έργου με βάση το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του. Η αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας
μπορεί πάντα να διατάσσει την απομάκρυνση του προσωπικού που κρίνεται δικαιολογημένα ακατάλληλο ή
την ενίσχυση των συνεργείων του αναδόχου.
26.7 Αν ο ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωμές των αποδοχών του προσωπικού που χρησιμοποιεί στο έργο,
η αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας μετά από γραπτή όχληση των ενδιαφερομένων καλεί τον ανάδοχο να
εξοφλήσει τους δικαιούχους μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Αν ο ανάδοχος δεν εξοφλήσει τους
δικαιούχους, τότε η αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των οφειλομένων
και πληρώνει απευθείας τους δικαιούχους από τις πιστώσεις του έργου, για λογαριασμό του αναδόχου και
έναντι του λαβείν του. Σε εφαρμογή της παραγράφου αυτής μπορεί να πληρωθούν οι δεδουλευμένες
αποδοχές μέχρι τριών το πολύ μηνών πριν από την έγγραφη όχληση των ενδιαφερομένων.
26.8 Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη, για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών αδρανών υλικών ή
άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εμπόριο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη σύμβαση. Οι
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πηγές αυτές πριν από τη χρησιμοποίηση τους πρέπει να εγκριθούν από την αρμόδια Διεύθυνση της
Εταιρείας, που μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση ακατάλληλων ή απρόσφορων για τα έργα πηγών.
26.9 Τα υλικά που συναντώνται κατά την κατασκευή του έργου ή προέρχονται από καθαίρεση παλιών
έργων ανήκουν στον κύριο του έργου. Ο ανάδοχος αποζημιώνεται για τις δαπάνες εξαγωγής ή διαφύλαξής
τους, αν η σύμβαση δεν ορίζει διαφορετικά και οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, για να αποτραπεί
ή να είναι όσο το δυνατό μικρότερη η βλάβη των υλικών κατά την εξαγωγή τους. Χρησιμοποίηση των
υλικών από τον ανάδοχο γίνεται μετά από διαταγή της Εταιρείας και σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου
μεταξύ του επιβλέποντος και του αναδόχου.
26.10 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει αμέσως την αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας, αν
τυχόν κατά την κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης. Οι διατάξεις για
τις αρχαιότητες εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή.
26.11 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων ή
εργασιών φορέα του δημόσιου τομέα που είναι δυνατό να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας
του, να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκμεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή
λειτουργίας τους και χωρις μείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συμβάλλει στην άμεση
αποκατάσταση των τυχόν βλαβών ή διακοπών
Άρθρο 27
Υποχρεώσεις μελών αναδόχου κοινοπραξίας
27.1 Αν η εκτέλεση του έργου αναληφθεί από κοινοπραξίες ισχύουν για την ανάληψη και εκτέλεση του
έργου οι ειδικές ρυθμίσεις των επόμενων παραγράφων.
27.2 Οι εγγυήσεις εκτέλεσης του έργου πρέπει να είναι κοινές και αλληλέγγυες υπέρ όλων των μελών της
κοινοπραξίας.
27.3 Ολα τα μέλη της αναδόχου κοινοπραξίας ευθύνονται απέναντι στον κύριο του έργου εις ολόκληρον
για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη σύμβαση ή από το νόμο.
27.4 Τα μέλη της κοινοπραξίας οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης να καταθέσουν
συμβολαιογραφική πράξη διορισμού από όλους κοινού εκπροσώπου της κοινοπραξίας απέναντι στην
Εταιρεία. Με την ίδια πράξη ορίζεται υποχρεωτικά και ο αναπληρωτής του εκπροσώπου. Ο αναπληρωτής
εκπροσωπεί την κοινοπραξία σε κάθε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του εκπροσώπου καθώς και σε
περιπτώσεις θανάτου ή ανικανότητας αυτού. Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι
φυσικό πρόσωπο από τα μέλη της κοινοπραξίας ή από τους νόμιμους εκπροσώπους των εταιριών που
κοινοπρακτούν. Ο διορισμός του εκπροσώπου και του αναπληρωτή του και οι δηλώσεις αποδοχής πρέπει
να είναι χωρίς αίρεση ή όρους και να εκτείνονται σε όλα τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της
σύμβασης, στα οποία περιλαμβάνεται και η είσπραξη του εργολαβικού ανταλλάγματος και ο διορισμός
αντικλήτου.
27.5 Αντικατάσταση του εκπροσώπου ή του αναπληρωτή του ή και των δύο γίνεται μόνο από κοινού από
όλα τα μέλη της κοινοπραξίας με συμβολαιογραφική πράξη. Μόνο μετά την κοινοποίηση της πράξης αυτής
και των δηλώσεων αποδοχής του διορισμού τους από τους διοριζομένους παύει η εξουσία εκπροσώπησης
αυτών που είχαν διορισθεί πριν. Η ως άνω κοινοποίηση προς την εταιρεία θα γίνεται με δικαστικό
επιμελητή.
27.6 Σε περίπτωση θανάτου ενός ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων που μετείχαν στην κοινοπραξία με
τις ατομικές τους επιχειρήσεις δεν εφαρμόζεται η παρ. 5 του άρθρου 40 του κανονισμού αυτού. Αν μέλη
της κοινοπραξίας ήταν δύο φυσικά πρόσωπα που μετείχαν σ' αυτήν με τις ατομικές τους επιχειρήσεις και
πεθάνει ο ένας, η κοινοπραξία θεωρείται διαλυμένη ως προς τον κύριο του έργου και η εργολαβία
συνεχίζεται για το σύνολο του έργου υποχρεωτικά από το άλλο μέρος που αναλαμβάνει απέναντι στην
εταιρεία όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού που πέθανε. Οι σχέσεις που προκύπτουν από την
εργολαβία μεταξύ των κληρονόμων του θανόντα και του άλλου μέλους της κοινοπραξίας ρυθμίζονται κατά
τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Αν τα μέλη της κοινοπραξίας ήταν περισσότερα από δύο, η κοινοπραξία
συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών που αναλαμβάνουν απέναντι στον κύριο του έργου όλα τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις του θανόντα που προκύπτουν από την εργολαβική σύμβαση, ενώ κατά τα λοιπά
εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων.
27.7 Σε περίπτωση πτώχευσης ενός ή μερικών από τα μέλη της κοινοπραξίας δεν εφαρμόζεται η παρ. 4 του
άρθρου 40 του κανονισμού αυτού. Αν τα μέλη της κοινοπραξίας ήταν δύο και πτωχεύσει το ένα, η
κοινοπραξία θεωρείται διαλυμένη ως προς τον κύριο του έργου και η εργολαβία συνεχίζεται υποχρεωτικά
για το σύνολο του έργου από το άλλο μέλος μόνο που αναλαμβάνει απέναντι στον κύριο του έργου όλα τα
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δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους που πτώχευσε και που απορρέουν από την εργολαβική
σύμβαση. Αν τα μέλη της κοινοπραξίας ήταν περισσότερα από δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται απέναντι
στον κύριο του έργου μεταξύ των λοιπών. Τυχόν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις του μέλους ή της κοινοπραξίας
που συνεχίζει το έργο απέναντι του μέλους που πτώχευσε κρίνονται κατά τις διατάξεις του πτωχευτικού
δικαίου. Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται ανάλογα και σε περίπτωση πτώχευσης δύο ή περισσότερων
μελών της κοινοπραξίας. Αν κηρυχθούν σε πτώχευση δύο ή περισσότερα από τα μέλη της κοινοπραξίας και
από την αιτία αυτή εκτίθεται σε κίνδυνο η προσήκουσα εκτέλεση της εργολαβικής σύμβασης, η Εταιρεία
μπορεί κατά την κρίση του να διαλύσει τη σύμβαση, αζημίως γι' αυτήν.
Άρθρο 28
Προθεσμίες Ποινικές ρήτρες.
28.1 Σε κάθε σύμβαση δημοσίου έργου, εκτός από την προθεσμία για την περάτωση του συνόλου του
έργου (συνολική προθεσμία) ορίζονται και προθεσμίες για τη συμπλήρωση ορισμένων τμημάτων του
έργου, (τμηματικές προθεσμίες). Σε περιπτώσεις μικρών έργων, ή έργων που από τη φύση τους δεν
επιδέχονται προσδιορισμό τμημάτων ή χαρακτηριστικών επι μέρους δραστηριοτήτων μπορεί η σύμβαση
να μην προβλέπει τμηματικές προθεσμίες.
28.2 Όλες οι προθεσμίες αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σ'
αυτήν.
28.3 Μέσα στην συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι εργασίες κατασκευής και να έχουν
γίνει και οι δοκιμασίες του έργου, αν προβλέπονται δοκιμασίες από τη σύμβαση. Το προηγούμενο εδάφιο
εφαρμόζεται ανάλογα και για τις τμηματικές προθεσμίες.
28.4 Οι τμηματικές προθεσμίες ορίζονται για παράδοση τμημάτων του έργου που η έγκαιρη αποπεράτωσή
τους, έχει ιδιαίτερη σημασία για την Εταιρεία, όπως:
(α) η κατασκευή τμημάτων του έργου που μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτοτελώς
(β) η συμπλήρωση εργασιών που αποτελούν προϋπόθεση ή συνδυάζονται με τις εργασίες άλλου έργου,
εκτός της εργολαβίας στην οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη σύμβαση,
(γ) η εκτέλεση εργασιών για εξασφάλιση του έργου από καιρικές συνθήκες (αποκλειστικές τμηματικές
προθεσμίες).
28.5 Εφόσον η σύμβαση ορίζει ρητά τις τμηματικές προθεσμίες, τότε οι προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες
είναι ανέκκλητες.
28.6 Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται ή όχι:
(α) Εφόσον ζητηθεί από τον ανάδοχο «με τον επαναπροσδιορισμό» του χρόνου περάτωσης, όταν η
καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε
αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.
Η έγκριση αυτή δίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας.
(β) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η έγκριση ή μη δίνεται απότο αρμόδιο, για την περίπτωση, όργανο
που ορίζει η Εταιρεία.
28.7 Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας
αποπεράτωσης του έργου από υπαιτιότητά του ορίζεται σε 50% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και
επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το 20% της προβλεπόμενης από τη σύμβαση συνολικής
προθεσμίας. Για τις επόμενες μέρες μέχρις ακόμα 10% της συνολικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα για κάθε
μέρα ορίζεται σε 100% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Μετά την παρέλευση του 30% της συνολικής
προθεσμίας η Εταιρεία μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο. Για την εφαρμογή των ποινικών ρητρών η
μέση ημερήσια αξία του έργου προκύπτει αφού διαιρεθεί το συνολικό χρηματικό ποσό της σύμβασης με
τον αριθμό ημερών της συνολικής προθεσμίας. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές μέρες και τα
ποσά και οι προθεσμίες όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση, χωρίς παρατάσεις ή
επαναπροσδιορισμό.
28.8 Ποινικές ρήτρες για την υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών ορίζονται από τη σύμβαση και δεν μπορεί
να υπερβαίνει η κάθε μία το 15% του συμβατικού ποσού του αντίστοιχου τμήματος του έργου, αθροιστικά
δε το 10% του όλου συμβατικού ποσού.
28.9 Σε έργα που ο χρόνος αποπεράτωσης έχει ιδιαίτερη σημασία και αυτό έχει προβλεφθεί ειδικά στη
σύμβαση, οι ειδικοί όροι μπορούν να καθορίζουν μεγαλύτερο ποσοστό ποινικής ρήτρας έτσι ώστε να
διατηρείται το αυτό ανώτατο όριο ποινικών ρητρών τόσο για το σύνολο του έργου όσο και για τυχόν
τμηματικές αποπερατώσεις.
28.10 Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας και
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παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου ή από τις εγγυητικές επιστολές καλής
εκτέλεσης. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ανακληθούν οι ποινικές ρήτρες για ενδεικτικές τμηματικές
προθεσμίες αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία και τις εγκεκριμένες γενικές παρατάσεις
της.
Άρθρο 29
Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πρίμ).
29.1 Όταν η ταχύτερη εκτέλεση του έργου έχει ιδιαίτερη σημασία, μπορεί η σύμβαση να προβλέπει την
καταβολή πρόσθετης παροχής για την ταχύτερη από τον ανάδοχο περάτωση του έργου ή του τμήματος που
έχει την κρίσιμη σημασία.
29.2 Το συνολικό ύψος της πρόσθετης καταβολής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% της προϋπολογιζόμενης
δαπάνης του έργου και η σύμβαση μπορεί να προβλέπει την κατανομή των σχετικών ποσών κατά χρονική
μονάδα ταχύτερης παράδοσης του έργου ή του κρίσιμου τμήματος, όπως και κάθε θέμα που σχετίζεται με
την αναγνώριση των προϋποθέσεων για την πραγματοποίηση της πρόσθετης καταβολής. Η πρόσθετη
καταβολή θεωρείται συμπληρωματικό εργολαβικό αντάλλαγμα και περιλαμβάνεται στις σχετικές
πιστοποιήσεις του έργου.
29.3 Στις περιπτώσεις που προβλέπει η σύμβαση πρόσθετη καταβολή για ταχύτερη περάτωση του έργου,
οι αποφάσεις για παρατάσεις προθεσμιών ρυθμίζουν πάντοτε κάθε θέμα που σχετίζεται με την πρόσθετη
αυτή καταβολή και ιδιαίτερα αν μετατίθεται μερικά ή ολικά ο κρίσιμος για την πρόσθετη καταβολή χρόνος.
29.4 Για την επίσπευση περαίωσης των εκτελουμένων έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα Κοινοτικά
Ταμεία μπορεί να χορηγείται πρόσθετη καταβολή (πριμ). Η πρόσθετη αυτή καταβολή (πριμ) χορηγείται με
απόφαση της Εταιρείας. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται, το ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το
5% της υπολειπόμενης συμβατικής δαπάνης του έργου, ο χρόνος επίσπευσης και οι σχετικές λεπτομέρειες.
Άρθρο 30
Επιμετρήσεις
30.1 Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της
αρμόδιας Διεύθυνσης της Εταιρείας.
30.2 Εντός δεκαημέρου από το τέλος κάθε μήνα ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλει επιμετρήσεις κατά
διακριτά μέρη του έργου για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν τον υπόψη μήνα. Η επιμέτρηση περιλαμβάνει
για κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή της με ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιμολογίου ή των
πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών, τους αναλυτικούς υπολογισμούς για τον
προσδιορισμό της ποσότητας των εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι' αυτό επιμετρητικά
σχέδια και διαγράμματα με βάση τα στοιχεία απευθείας καταμέτρησης των εργασιών ή των πρωτοκόλλων
της επόμενης παραγράφου. Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά σχέδια
υποβάλλονται από τον ανάδοχο στην αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας για έλεγχο αφού υπογραφούν απ'
αυτόν με την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο». Η αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας μετά την
παραβολή προς τα επιμετρητικά στοιχεία, τον έλεγχο και τυχόν διόρθωση των υπολογισμών, εγκρίνει τις
αποδεκτές από αυτήν επιμετρήσεις και τις κοινοποιεί στον ανάδοχο.
30.3 Όταν πρόκειται για εργασίες που η ποσοτική τους επαλήθευση δεν θα είναι δυνατή στην τελική
μορφή του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και να μην είναι τελικά
εμφανείς, ο χαρακτηρισμός της σκληρότητας εδαφών, ποσότητες που παραλαμβάνονται με ζύγιση ή άλλα
παρόμοια, ο ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει τον επιβλέποντα να προβούν από κοινού στην
καταμέτρηση, χαρακτηρισμό ή ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών,
πρωτόκολλο χαρακτηρισμού εκσκαφών ή πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα. Η Εταιρεία μπορεί, σε σοβαρές
περιπτώσεις, να ορίσει ειδική επιτροπή για την πιστοποίηση των υπόψη εργασιών και την σύνταξη και
υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων.
30.4 Ένα μήνα το αργότερο μετά τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
υποβάλει στην αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας τυχόν επιμέρους επιμετρήσεις που λείπουν και την
«τελική επιμέτρηση», δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των
τμηματικών επιμετρήσεων και των πρωτοκόλλων. Η αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας έχει υποχρέωση να
προβεί στον έλεγχο της τελικής επιμέτρησης και να επιστρέψει στον ανάδοχο την ελεγμένη και τυχόν
διορθωμένη επιμέτρηση.
30.5 Αν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί στη σύνταξη τελικών επιμετρήσεων και μετά πάροδο δύο (2) μηνών,
η αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας δύναται να προχωρήσει είτε με δικό της προσωπικό είτε
προσλαμβάνοντας ιδιώτες στην τελική επιμέτρηση των εργασιών, χρεώνοντας τη σχετική δαπάνη στον
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ανάδοχο. Η τελική επιμέτρηση που συντάσσεται μ' αυτόν τον τρόπο γνωστοποιείται στον ανάδοχο.
30.6 Μαζί με την τελική επιμέτρηση ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει και κάθε άλλο αίτημα του, που
σχετίζεται με την εκτέλεση της σύμβασης, για το οποίο δεν έχει χάσει το σχετικό δικαίωμα από κάποια
άλλη αιτία.
30.7 Στις περιπτώσεις συμβάσεων που προβλέπουν πληρωμή με κατ' αποκοπή τίμημα, τελική επιμέτρηση
είναι η επιβεβαίωση κατασκευής των επι μέρους εργασιών ποιοτικά και ποσοτικά όπως προβλέπονται στη
σύμβαση.
Άρθρο 31
Προκαταβολές
31.1 Η έντοκος προκαταβολή αν προβλέπεται από τη διακήρυξη ή τη σύμβαση καταβάλλεται στον ανάδοχο
ύστερα από αίτησή του, στο σύνολο ή τμηματικά.
Το επιτόκιο καθορίζεται εκάστοτε σε EURIBOR εξαμηνιαίο πλέον ποσοστού που καθορίζεται από τα
συμβατικά τεύχη.
31.2 Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει προκαταβολές:
α) Μέχρι 5% του αρχικού συμβατικού αντικειμένου για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, μελέτες και άλλα
έξοδα εκκίνησης του έργου. Η προκαταβολή αυτή μπορεί να οριστεί μέχρι 10% στις περιπτώσεις έργων με
σημαντικές μελέτες ή σημαντικές εγκαταστάσεις, προσκομίσεις μηχανικού εξοπλισμού και άλλες παρόμοιες
περιπτώσεις μεγάλων αρχικών δαπανών.
β) Μέχρι 10% του αρχικού συμβατικού αντικειμένου για δαπάνες προμηθειών υλικών ή μηχανημάτων που
εγκαθίστανται ή ενσωματώνονται στο έργο. Σε κάθε περίπτωση το άθροισμα των προβλεπόμενων
προκαταβολών δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 15% του αρχικού συμβατικού τιμήματος (χωρίς τα τυχόν
ποσά απροβλέπτων)
31.3 Για τη λήψη της προκαταβολής ή μέρους της, πρέπει απ' τον ανάδοχο να κατατεθεί εγγυητική
επιστολή που να καλύπτει το ποσό της προκαταβολής. Η εγγυητική επιστολή αποδεσμεύεται τμηματικά με
την πρόοδο απόσβεσης της προκαταβολής, ύστερα από έγγραφη αίτηση του αναδόχου.
31.4 Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται τμηματικά με παρακράτηση από κάθε πληρωμή προς τον
ανάδοχο, μεταγενέστερη του χρόνου λήψης της προκαταβολής, εκατοστιαίου ποσοστού (Π%) που
εφαρμόζεται στο ποσό της πληρωμής και προκύπτει από τη σχέση:
Ρ Π = * 100 * 1,10
Σ όπου: Ρ είναι το ποσό της προκαταβολής σε δραχμές και Σ πάλι σε δραχμές, το μέρος του συμβατικού
ποσού που δεν έχει ακόμα πληρωθεί στον ανάδοχο κατά τη χορήγηση της προκαταβολής.
31.5 Ο ανάδοχος μπορεί πάντα να ζητήσει ταχύτερη απόσβεση της προκαταβολής από αυτή που
προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου αυτού.
31.6 Εάν η σύμβαση διαλυθεί με υπαιτιότητα του αναδόχου το τυχόν αναπόσβεστο μέρος της
προκαταβολής πρέπει να επιστραφεί (από τον Ανάδοχο) το αργότερο σε τρείς μήνες από τη διάλυση της
σύμβασης. Μετά την προθεσμία αυτή στο αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής οφείλεται ο νόμιμος
τόκος υπερημερίας. Αν η σύμβαση διαλυθεί ή περιοριστεί με υπαιτιότητα του εργοδότη, το τυχόν
αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής που δεν συμψηφίζεται προς εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του
αναδόχου κατά του κυρίου του έργου επιστρέφεται (από τον Ανάδοχο) μέσα σε έξι μήνες από τη διάλυση ή
τη λήξη των λοιπών εργασιών στην περίπτωση περιορισμού του έργου. Κατά το εξάμηνο αυτό διάστημα
δεν υπολογίζεται τόκος στο αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής, μετά την παρέλευσή του όμως,
οφείλεται και στην περίπτωση αυτή ο νόμιμος τόκος υπερημερίας.
Άρθρο 32
Λογαριασμοί, πιστοποιήσεις.
32.1 Η πραγματοποίηση των τμηματικών πληρωμών ή της οριστικής πληρωμής του εργολαβικού
ανταλλάγματος και η εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων από την εκτέλεση της εργολαβικής
σύμβασης γίνεται με βάση τους λογαριασμούς και τις πιστοποιήσεις που συντάσσονται σύμφωνα με τις
επόμενες παραγράφους.
32.2 Μετά τη λήξη κάθε μήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που τυχόν ορίζει η σύμβαση για τις τμηματικές
πληρωμές, ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασμό των οφειλόμενων σ' αυτόν ποσών από εργασίες που
εκτελέσθηκαν. Οι λογαριασμοί αυτοί στηρίζονται στις καταμετρήσεις των εργασιών και στα πρωτόκολλα
παραλαβής αφανών εργασιών. Κατ ' αρχήν απαγορεύεται να περιλαμβάνονται στο λογαριασμό εργασίες
που δεν έχουν καταμετρηθεί. Για τμήματα του έργου που κατά την κρίση του επιβλέποντα μηχανικού δεν
ήταν δυνατή η σύνταξη επιμετρήσεων κατά διακριτά και αυτοτελώς επιμετρήσιμα τμήματα του έργου,
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επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στο λογαριασμό εργασίες βάσει προσωρινών επιμετρήσεων, για τις
οποίες όμως έχουν ληφθεί επιμετρικά στοιχεία.
32.3 Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση, ημιτελείς εργασίες μπορεί να περιληφθούν στο
λογαριασμό με έγκριση της Εταιρείας, αν η φύση τους είναι τέτοια που τυχόν διακοπή του έργου δεν θα
κατέστρεφε την ημιτελή εργασία. Οι εργασίες αυτές καταχωρούνται σε χωριστό μέρος του λογαριασμού
και περιλαμβάνονται με προσωρινή τιμή μειωμένη ώστε να είναι δυνατή η αυτοτελής αποπεράτωση της
εργασίας με το υπόλοιπο της προβλεπόμενης τιμής.
32.4 Στο λογαριασμό μπορεί να περιληφθούν επίσης, τα υλικά που εισκομίσθηκαν από τον Ανάδοχο με
έγκριση της υπηρεσίας στα εργοτάξια ή σε αποθήκες που δηλώθηκαν και εγκρίθηκαν. Οι ποσότητες των
υλικών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνουν αυτές που απαιτούνται για την εκτέλεση των προσεχών
εργασιών του εγκεκριμένου προγράμματος εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση. Οι ποσότητες των
υλικών περιλαμβάνονται χωριστά στο συνοπτικό πίνακα εργασιών που συνοδεύει το λογαριασμό στον
οποίο αναφέρονται επίσης και οι θέσεις αποθήκευσης των υλικών. Για τα περιλαμβανόμενα στους
λογαριασμούς υλικά ο ανάδοχος έχει ακέραιη την ευθύνη μέχρι την ενσωμάτωση τους και την παραλαβή
του έργου.
32.5 Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται επίσης η αναθεώρηση τιμών, αποζημιώσεις κάθε είδους που
έχουν εγκριθεί, αντίτιμο απολογιστικών εργασιών που εκτελέσθηκαν μέσω της εργολαβίας και κάθε άλλη
εγκεκριμένη δαπάνη που καταβάλλεται στον ανάδοχο. Από τους λογαριασμούς αφαιρούνται όλες οι
εκκαθαρισμένες απαιτήσεις της Εταιρείας και ιδίως ποινικές ρήτρες, περικοπές τιμών των άρθρων 37 και
42 συμπληρωματική κράτηση εγγύησης αν γι' αυτή δεν έχουν κατατεθεί εγγυητικές επιστολές, οπότε
γίνεται σχετική μνεία, απόσβεση προκαταβολών, παρακράτηση αξίας τυχόν χορηγούμενων υλικών,
πληρωμές που έγιναν σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και γενικά κάθε απαίτηση της Εταιρείας
που δεν έχει ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο.
32.6 Οι λογαριασμοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και για την πληρωμή συνοδεύονται μόνο
από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των εργασιών που εκτελέσθηκαν απ' την αρχή του έργου, τα
παραστατικά στοιχεία των τυχόν απολογιστικών εργασιών, το συνοπτικό πίνακα του υπολογισμού της
αναθεώρησης και από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζημιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή
περικοπές ή άλλες απαιτήσεις του εργοδότη. Από κάθε νεώτερο λογαριασμό αφαιρούνται τα ποσά που
πληρώθηκαν με τους προηγούμενους λογαριασμούς.
32.7 Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας που τους ελέγχει και τους
διορθώνει στις προθεσμίες που ορίζει η σύμβαση. Αν ο λογαριασμός που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή
ανακρίβειες σε βαθμό που να είναι δυσχερής η διόρθωσή του, η αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας με
διαταγή της προς τον ανάδοχο επισημαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο
και παραγγέλλει την ανασύνταξη και επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή η οριζόμενη, από τη
σύμβαση προθεσμία για τον έλεγχο του λογαριασμού αρχίζει από την επανυποβολή ύστερα από την
ανασύνταξη από τον ανάδοχο. Ο έλεγχος του λογαριασμού μπορεί να γίνει από τον επιβλέποντα μηχανικό
που έχει ορίσει η Εταιρεία στο έργο. Ο επιβλέπων μηχανικός υπογράφει το λογαριασμό βεβαιώνοντας έτσι
ότι οι ποσότητες είναι σύμφωνες με τις επιμετρήσεις και τα επιμετρικά στοιχεία, οι τιμές σύμφωνες με τη
σύμβαση και τις σχετικές διατάξεις και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο λογαριασμό όλες οι περικοπές ή
εκπτώσεις ποσών που προκύπτουν από το νόμο και την εφαρμογή της σύμβασης. Ο λογαριασμός μετά τον
έλεγχο (και βάσει αυτού) εγκρίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας και έτσι εγκεκριμένος
αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωμή του αναδόχου.
32.8 Ολες οι πληρωμές που γίνονται στον ανάδοχο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου με βάση τις
πιστοποιήσεις αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι του εργολαβικού ανταλλάγματος που εκκαθαρίζεται
μετά την οριστική παραλαβή.
32.9 Μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «τελικό
λογαριασμό». Με την υποβολή του τελικού λογαριασμού ο Ανάδοχος δηλώνει ότι δεν έχει άλλες
απαιτήσεις κατά της Εταιρείας για την εκτέλεση του Έργου. Μετά τον τελικό λογαριασμό γίνεται
εκκαθάριση του εργολαβικού ανταλλάγματος και όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων που έχουν σχέση με την
εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 33
Απολογιστικές εργασίες.
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33.1 Στις περιπτώσεις συμβάσεων με ανάδοχο για την κατασκευή έργου με το απολογιστικό σύστημα
εφαρμόζονται οι επόμενες παράγραφοι.
33.2 Η αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας μπορεί να ορίζει τον αριθμό του απαιτούμενου προσωπικού κατά
ειδικότητα, τον αριθμό και είδος μηχανημάτων ή άλλων μέσων και να διατάσσει την αντικατάσταση τυχόν
ακαταλλήλων. Μπορεί επίσης να ορίζει το είδος και την ποσότητα των απαιτούμενων υλικών. Η αρμόδια
Διεύθυνση της Εταιρείας εγκρίνει τα ανώτατα όρια αμοιβής του προσωπικού του αναδόχου κατά
ειδικότητα με τη δυνατότητα να ορίσει διάφορα όρια για ορισμένο αριθμό εργαζομένων κάθε ειδικότητας
ανάλογα με την απόδοσή τους.
33.3 Η παρακολούθηση της δαπάνης και ο απολογισμός της χρήσης των υλικών ή άλλων μέσων που
αγοράζονται με δαπάνη του κυρίου του έργου, γίνεται όπως ορίζεται με τη σύμβαση. Στη δαπάνη αυτή
προστίθεται το εργολαβικό ποσοστό, που προβλέπει η σύμβαση, μειωμένο κατά την έκπτωση της σχετικής
δημοπρασίας.
33.4 Οι εργοδοτικές επιβαρύνσεις και όλες οι τυχόν ισχύουσες κρατήσεις ή εισφορές υπέρ τρίτων στη
δαπάνη του έργου, εκτός φόρου εισοδήματος και τέλους χαρτοσήμου καταβάλλονται από τον ανάδοχο και
αποδίδονται σ' αυτόν, και με το εργολαβικό ποσοστό, που προβλέπει η σύμβαση, μειωμένο κατά την
έκπτωση της δημοπρασίας.
33.5 Αποζημιώσεις προσωπικού των απολογιστικών εργασιών βαρύνουν την Εταιρεία μόνο για το
διάστημα που το προσωπικό ασχολήθηκε στις απολογιστικές εργασίες και αν η λύση της σύμβασής του
γίνεται με τη βούληση της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
33.6 Για τις απολογιστικές εργασίες συντάσσεται από τον ανάδοχο επιμέτρηση και απολογισμός της
δαπάνης και για την παραλαβή τους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42 και 44 του
παρόντος Κανονισμού. Ο χρόνος εγγύησης, υποχρεωτικής συντήρησης και οι υποχρεώσεις του αναδόχου
κατά το χρόνο αυτό ορίζονται με τη σύμβαση.
33.7 Σε κάθε περίπτωση απολογιστικής εκτέλεσης εργασιών τηρείται ειδικό ημερολόγιο στο οποίο
καταγράφονται καθημερινά το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα μηχανήματα, ή άλλα μέσα, τα
εισκομιζόμενα υλικά και καύσιμα, οι εκτελούμενες εργασίες περιγραφικά και κατά θέση του έργου, και
κάθε άλλο στοιχείο για την τεκμηρίωση της ορθολογιστικής διαχείρισης των μέσων, των υλικών και της
αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού. Τα φύλλα του ημερολογίου αυτού συνοδεύουν τους
απολογισμούς των έργων και τίθενται υπόψη της επιτροπής προσωρινής παραλαβής. Μετά την έναρξη της
καθημερινής εργασίας ειδικό δελτίο που περιλαμβάνει ονομαστική κατάσταση του απασχολούμενου
προσωπικού και κατάσταση των μηχανημάτων, παραδίδεται στον εκπρόσωπο της αρμόδιας Διεύθυνσης
της Εταιρείας.
33.8. Κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης κατασκευής έργου με άλλο σύστημα εκτός από το
απολογιστικό σύστημα ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και αναγκαίες απολογιστικές
εργασίες όταν του δοθεί ειδική εντολή από την αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή
καταβάλλεται στον ανάδοχο και περιλαμβάνεται στην πιστοποίηση η πραγματική δαπάνη που προκύπτει
σύμφωνα με τα νόμιμα αποδεικτικά πληρωμής για την εκτέλεση των εργασιών, αν δεν ορίζεται
διαφορετικά στη σύμβαση του έργου αυτού.
Άρθρο 34
Αναθεώρηση τιμών
Στη διακήρυξη και στο επισυναπτόμενο σχέδιο σύμβασης θα προβλέπεται αναθεώρηση των τιμών βάσει
όρων και τύπων που θα καθορίζονται εις αυτές.
Άρθρο 35
Αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες.
35.1 Αν προκύψει η ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικά
ανατεθέν έργο και οι οποίες κατέστησαν κατά την εκτέλεση του έργου αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων
περιστάσεων, συνάπτεται με τον ανάδοχο συμπληρωματική σύμβαση, κατόπιν διαπραγμάτευσης.
35.2 Η συμπληρωματική σύμβαση περιλαμβάνει τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιμές μονάδος των
εργασιών, τα μεγέθη των ποσοτήτων, τις δαπάνες του προϋπολογισμού του αρχικά ανατεθέντος έργου,
του προϋπολογισμού της αμέσως προηγούμενης σύμβασης και του προϋπολογισμού της προς κατάρτιση
καινούργιας σύμβασης. Περιλαμβάνει ακόμα και τις διαφορές δαπανών που προκύπτουν από τη σύγκριση
των κονδυλίων του προϋπολογισμού που ισχύει και του προτεινόμενου με ανακεφαλαιωτικό πίνακα.
Προϋπόθεση για τη σύνταξη της συμπληρωματικής σύμβασης είναι η έγκριση από την αρμόδια Διεύθυνση
της Εταιρείας της επιμέτρησης του συνόλου των έργων που έχουν προηγηθεί.
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35.3 Αν στη συμπληρωματική σύμβαση περιλαμβάνονται και εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν τιμές
μονάδας, τότε πρέπει να συνοδεύονται από πρωτόκολλο που κανονίζει τις τιμές για τις εργασίες αυτές. Ο
κανονισμός τιμών μονάδας νέων εργασιών γίνεται με υποχρεωτική εφαρμογή κατά σειρά των κατωτέρω
περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄, ως εξής:
(α) για εργασίες για τις οποίες υπάρχουν συμβατικές τιμές για παρόμοιες η ανάλογες εργασίες, οι τιμές
καθορίζονται ανάλογα προς αυτές,
(β) για εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν παρόμοιες ή ανάλογες συμβατικές τιμές αλλά
περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένα ή συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών), οι τιμές
καθορίζονται σύμφωνα με τα τιμολόγια αυτά,
(γ) για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες περιπτώσεις οι τιμές καθορίζονται με βάση
τα πραγματικά στοιχεία κόστους. Η εξακρίβωση του κόστους γίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση της
Εταιρείας.
Οι τιμές που κανονίζονται σύμφωνα με την περίπτωση β΄ υπόκεινται στη σχετική έκπτωση της
δημοπρασίας, ρητή ή τεκμαρτή. Η ρητή ή τεκμαρτή έκπτωση εφαρμόζεται και στην περίπτωση α΄ αν η
έκπτωση δεν περιλαμβάνεται στην όμοια ή ανάλογη εργασία, καθώς και στο μέρος της τιμής της
περίπτωσης γ΄ που κανονίζεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ ή β΄. Οι τιμές των υλικών, των μηχανικών
εξοπλισμών, των συσκευών κ.λπ., που δεν περιλαμβάνονται στις βασικές τιμές, υπόκεινται στη σχετική
έκπτωση της δημοπρασίας, αν αποδεδειγμένα τα είδη αυτά υπάρχουν ευρέως διαδεδομένα στο εμπόριο.
35.4 Η συμπληρωματική σύμβαση συντάσσεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας και
υπογράφεται από τον ανάδοχο και στη συνέχεια εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας.
Άρθρο 36
Βλάβες στα έργα. Αναγνώριση αποζημιώσεων.
36.1 Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση από την Εταιρεία για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται
στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημία του που οφείλεται
σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του, ή σε μη χρήση των κατάλληλων
μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις βαριάς αμέλειας ή δόλου της Εταιρείας ή
ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με δικές
του δαπάνες.
36.2 Για να αναγνωρισθεί η αποζημίωση των βλαβών που προξενήθηκαν από ανώτερη βία ο ανάδοχος,
πρέπει να δηλώσει γραπτώς στην αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας το είδος και την έκταση των βλαβών
καθώς και τη δαπάνη για την επανόρθωσή της κατά το μέτρο που μπορεί αυτή να εκτιμηθεί. Η δήλωση
περιλαμβάνει επίσης υποχρεωτικά περιγραφή της αιτίας των βλαβών που χαρακτηρίζεται ως ανωτέρα βία
και αίτημα αποζημίωσης για αποκατάστασή τους.
36.3 Η δήλωση υποβάλλεται σε ανατρεπτική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών από την επέλευση της
βλάβης. Αν πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακόμα παραληφθεί οριστικά η προθεσμία
αυτή ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες μέρες. Η αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας προβαίνει αμέσως σε
αυτοψία για την εξακρίβωση του περιεχομένου της δηλώσεως και ιδιαίτερα του είδους και της έκτασης
των βλαβών, του χρόνου και των συνθηκών που τις προκάλεσαν και μέσα σε δέκα (10) μέρες από την
υποβολή της δήλωσης του αναδόχου προβαίνει σε επιτόπια εξέταση σε αντιπαράσταση με τον ανάδοχο και
να συντάσσει δια των αρμοδίων οργάνων της σχετικό πρωτόκολλο διαπίστωσης των βλαβών. Στο
πρωτόκολλο εκτίθενται τα αίτια, ο χρόνος και οι ειδικές συνθήκες από τις οποίες επήλθαν οι βλάβες με
περιγραφή όλων των στοιχείων που έχουν εξακριβωθεί. Επίσης, εξετάζεται η ύπαρξη ή όχι της ευθύνης του
αναδόχου, προσδιορίζεται με λεπτομέρεια το είδος και η έκταση των βλαβών και προτείνεται ο τρόπος και
η δαπάνη που απαιτείται για την επανόρθωσή τους.
36.4 Το πρωτόκολλο της προηγούμενης παραγράφου υπογράφεται από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας
και τον ανάδοχο. Αν ο ανάδοχος δεν παραστεί ή αρνηθεί να υπογράψει το πρωτόκολλο, η αρμόδια
Διεύθυνση της Εταιρείας του το κοινοποιεί. Η αποζημίωση προσδιορίζεται πάντοτε με βάση τους
συμβατικούς όρους και τιμές. Οταν η αποκατάσταση των βλαβών διατάσσεται αφού τελειώσει το έργο και
έχουν απομακρυνθεί οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις του αναδόχου, κανονίζονται εύλογες τιμές μονάδας
για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ή εκτελούνται απολογιστικά.
36.5 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες που έχουν διαταχθεί για την
αποκατάσταση της βλάβης. Αν από τις βλάβες που προξενήθηκαν στα έργα δημιουργείται κίνδυνος για την
ασφάλεια προσώπων ή σημαντικών ζημιών τρίτων ή περαιτέρω σημαντικής βλάβης των έργων, η αρμόδια
Διεύθυνση της Εταιρείας μπορεί να εγκρίνει και πριν από την επίδοση της δήλωσης του αναδόχου
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σύμφωνα με την παρ. 2, την κατασκευή αναγκαίων επειγόντων έργων, στο μέτρο του δυνατού, έστω και αν
αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης που συνάφθηκε με τον ανάδοχο. Η διαταγή γι' αυτά
μνημονεύει απαραίτητα τις διατάξεις της παραγράφου αυτής και κοινοποιείται στην αρμόδια Διεύθυνση
της Εταιρείας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην κατασκευή των διατασσόμενων εργασιών
χωρίς χρονοτριβή διαθέτοντας γι' αυτό όλο το δυναμικό της οργάνωσής του.
36.6 Η αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας μπορεί, όταν διαπιστώσει ανεπάρκεια της οργάνωσης του
αναδόχου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων να εγκρίνει την κατασκευή μέρους ή και του
συνόλου των διατασσομένων εργασιών με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο. Όλες οι δαπάνες για την
εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών καταβάλλονται από τις πιστώσεις που διατίθενται για την κατασκευή του
έργου και βαρύνουν τελικά την Εταιρεία, εκτός αν με την απόφαση της Εταιρείας που εγκρίνει το
πρωτόκολλο καταλογισθεί η δαπάνη συνολικά ή μερικά σε βάρος του αναδόχου, ως υπαιτίου για τη βλάβη
που προξενήθηκε στα έργα.
36.7 Η εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών από ανωτέρα βία μπορεί να
δικαιολογήσει παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης των εργασιών για εύλογο χρονικό διάστημα.
36.8 Η διαδικασία των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου αυτού εφαρμόζεται ανάλογα και για τον
καθορισμό της αποζημίωσης του αναδόχου για τυχόν εργασίες αποκατάστασης ή πρόληψης κινδύνων σε
έργα που εκτελέσθηκαν καθώς και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι βλάβες οφείλονται σε βαριά αμέλεια
ή δόλο της Εταιρείας ή σε ανωτέρα βία
36.9 Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε χρήση έργου, που παραδόθηκε σε χρήση πριν
από την παραλαβή του κατά τις διατάξεις του διατάγματος αυτού εκτελούνται μόνο μετά από έγγραφη
εντολή της αρμόδιας Διεύθυνσης της Εταιρείας. Για διαπίστωση της εκτέλεσης των εργασιών αυτών
συντάσσεται ειδικό πρωτόκολλο μεταξύ του προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης της Εταιρείας και του
αναδόχου. Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα κατά τα λοιπά η παράγραφος
5 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 37
Ακαταλληλότητα υλικών Ελαττώματα Παράλειψη συντήρησης
37.1 Αν κατά την κατασκευή των έργων ο επιβλέπων θεωρεί ότι τα προς χρησιμοποίηση υλικά δεν πληρούν
τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα,
διατάσσεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας η μη χρησιμοποίηση των υλικών. Αν ο ανάδοχος
διαφωνεί, τα υλικά δεν χρησιμοποιούνται αν δεν κριθεί η καταλληλότητά τους από εργαστηριακό έλεγχο. Η
δαπάνη για τις εργαστηριακές έρευνες προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν
αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει την Εταιρεία και
αποδίδεται στον ανάδοχο απ' τις πιστώσεις του έργου.
37.2 Η Εταιρεία σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει εξ ολοκλήρου την πληρωμή των
εργασιών για τις οποίες κατά την κρίση της χρησιμοποιήθηκαν υλικά ακατάλληλα ή εκτός των απαιτήσεων
των προδιαγραφών. Η αναστολή αυτή μπορεί να γίνει έως και οριστική, εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί
με τις υποδείξεις της εταιρείας.
37.3 Αν, κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων μέχρι τη λήξη της συμβατικής περιόδου εγγύησης (του
Αναδόχου) οποιαδήποτε εργασία παρουσιάζει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται απ' τον ανάδοχο,
κοινοποιείται σ' αυτόν ειδική διαταγή της αρμόδιας Διεύθυνσης της Εταιρείας. Η ειδική διαταγή
προσδιορίζει τα ελαττώματα και τάσσει εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην
αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνεται η καθαίρεση των ελαττωματικών εργασιών και η ανακατασκευή
τους, αν αυτό επιβάλλεται από τα πράγματα. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάσταση του
απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες με την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του
αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η διαταγή μπορεί να περιλαμβάνει
και την εκτέλεση ορισμένων εργασιών για τον περιορισμό του ελαττώματος.
37.4 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τις πλημμέλειες μέσα στην προθεσμία που
τάσσεται σ' αυτόν με την ειδική διαταγή, τότε οι εργασίες αποκατάστασης της πλημμέλειας μπορεί να
εκτελεσθούν με μέριμνα της Εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου
με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της εταιρείας ως προς την εφαρμογή των λοιπών κυρώσεων κατά του
αναδόχου.
37.5 Τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα και για την περίπτωση που ο ανάδοχος παραλείπει τις
υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων όσο διάστημα τον βαρύνει η συντήρηση αυτή.
37.6 Οι εργασίες που παρουσιάζουν ουσιώδη ελαττώματα δεν περιλαμβάνονται στην πιστοποίηση. Οι
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εργασίες που παρουσιάζουν επουσιώδη ελαττώματα, που δεν δημιουργούν προβλήματα στην ασφαλή
λειτουργία και στις υποχρεώσεις της εταιρείας, περιλαμβάνονται με μειωμένη τιμή όπως καθορίζεται στην
ειδική διαταγή μέχρι την αποκατάσταση του ελαττώματος. Αν το ελάττωμα αποκαλυφθεί αφού έχουν
πιστοποιηθεί οι εργασίες, μπορεί η περικοπή να γίνει στην επόμενη ή σταδιακά σε περισσότερες επόμενες
πιστοποιήσεις, σύμφωνα με σχετική απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Εταιρείας.
37.7 Αν το ελάττωμα αποκαλυφθεί κατά την παραλαβή των έργων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 42 του παρόντος κανονισμού και η διαπίστωση της αποκατάστασης των
ελαττωμάτων γίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας
Άρθρο 38
'Εκπτωση του αναδόχου
38.1 Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές
εντολές που του δίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση ή το νόμο μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από την
εργολαβία. Ιδιαίτερα ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος αν καθυστερήσει την έναρξη των εργασιών
ή την υποβολή του χρονοδιαγράμματος ή καθυστερεί την πρόοδο των εργασιών ώστε να είναι προφανώς
αδύνατη η εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου ή αν οι εργασίες του είναι κατά σύστημα κακότεχνες ή τα
υλικά που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, αν δεν εφαρμόζει τα εγκεκριμένα σχέδια
ή αν συστηματικά παραλείπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων ή προστασίας του
περιβάλλοντος ή αν έληξε η ολική προθεσμία του έργου χωρίς αυτό να έχει αποπερατωθεί. Ο ανάδοχος
μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου οργάνου που καθορίζει η Εταιρεία, αν υπερβεί
με υπαιτιότητά του, έστω και μια αποκλειστική προθεσμία του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος κατά
τρίμηνο ή καθυστερήσει την έναρξη των εργασιών, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα ημερών
από την υπογραφή της σύμβασης ή δεν εφαρμόσει μέσα σε δύο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης το
οργανόγραμμα εργοταξιακής ανάπτυξης.
38.2 Πριν απ' την έκπτωση κοινοποιείται στον ανάδοχο ειδική πρόσκληση της αρμόδιας Διεύθυνσης της
Εταιρείας, η οποία μνημονεύει απαραίτητα τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει
συγκεκριμένη περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν από τον ανάδοχο μέσα σε
προθεσμία που τάσσει η ίδια ειδική πρόσκληση. Η προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη σχετικά μ' αυτά που
ζητούνται να εκτελεσθούν και πάντως όχι μικρότερη από 10 μέρες. Σε περίπτωση που ζητείται η λήψη
μέτρων για την αποτροπή προφανών κινδύνων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 η προθεσμία που
τάσσεται μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ημερών.
38.3 Η ειδική πρόσκληση και οι προθεσμίες που τάσσονται με αυτή δεν ανατρέπουν τις υποχρεώσεις του
αναδόχου που απορρέουν από τη σύμβαση για την εμπρόθεσμη εκτέλεση των έργων ή τμημάτων τους και
τις συνέπειες από την υπέρβαση των συμβατικών προθεσμιών.
38.4 Η έκπτωση κηρύσσεται με απόφαση από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο που ορίζει η Εταιρεία
μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και εφόσον ο ανάδοχος δεν
συμμορφώθηκε προς όσα διατάσσονται σ' αυτήν.
38.5 Η έκπτωση γίνεται οριστική (επικύρωση της έκπτωσης) αν δεν ασκηθεί εντός πέντε (5) εργασίμων
ημερών ένσταση ή αν απορριφθεί η ένσταση. Η ένσταση που ασκείται εμπρόθεσμα αναστέλλει την
απόφαση έκπτωσης μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της ένστασης. Για την ένσταση αποφασίζει το κατά
περίπτωση αρμόδιο όργανο, που καθορίζει η Εταιρεία.
38.6 Από την έκδοση της απόφασης έκπτωσης μέχρι τον καθορισμό από την αρμόδια Διεύθυνση της
Εταιρείας του τρόπου εκτέλεσης των υπολειπόμενων εργασιών, το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας μπορεί
να επέμβει προς αποτροπή κινδύνων και να εκτελέσει τα απαιτούμενα έργα με οποιονδήποτε τρόπο σε
βάρος και για λογαριασμό του εργολάβου.
38.7 Ο εργολήπτης που έχει υποβάλει ένσταση είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει και να εντείνει τις
εργασίες και ιδίως να εκτελεί τις εργασίες που από τη φύση τους δεν πρέπει να διακοπούν ή που ορίζονται
ως κατεπείγουσες από την Εταιρεία. Αν δεν συμμορφωθεί ο εργολήπτης μπορεί πάντοτε να εκτελεσθούν οι
τελευταίες αυτές εργασίες ή ορισμένες από αυτές από άλλον εργολήπτη που θα ορίσει η Εταιρεία,
σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. Οι εργασίες αυτές, αν δικαιωθεί ο υπό έκπτωση εργολάβος,
αφαιρούνται οριστικά από το αντικείμενο της εργολαβίας του, διαφορετικά η εκτέλεσή τους γίνεται σε
βάρος και για λογαριασμό του.
38.8 'Οταν η έκπτωση καταστεί οριστική ο ανάδοχος αποξενούται και αποβάλλεται, κατ' αρχήν, από το
έργο και η εργολαβία εκκαθαρίζεται το συντομότερο δυνατό. Κατ' εξαίρεση, μπορεί να επιτραπεί στον
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έκπτωτο ανάδοχο να εκτελέσει συμπληρώσεις ημιτελών εργασιών ώστε αυτές να μπορεί να επιμετρηθούν
ή εργασίες για άρση ή αποτροπή κινδύνων. Η απόφαση της έκπτωσης, όπως τελικά διαμορφώνεται με την
απόφαση επικύρωσής της μπορεί να ορίσει μηχανήματα και εργοταξιακές εγκαταστάσεις του εκπτώτου θα
παραμείνουν στη διάθεση της Εταιρείας για το έργο μετά την απομάκρυνσή του.
38.9 Κατά του οριστικά έκπτωτου αναδόχου επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες:
(α) γίνεται άμεσα απαιτητό το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής,
(β) καταπίπτει υπέρ της Εταιρείας ως ειδική ποινική ρήτρα, μέρος της κατατειθέμενης εγγυήσεως για την
καλή εκτέλεση του έργου, που αντιστοιχεί στο λόγο Α/Σ, όπου Στο χρηματικό αντικείμενο της σύμβασης,
όπως διαμορφώθηκε με τον τελευταίο εγκεκριμένο ανακεφαλαιωτικό πίνακα και Α το ανεκτέλεστο μέρος
της σύμβασης, όπως προκύπτει ως διαφορά Σ Π, όπου Π το σύνολο των πιστοποιούμενων εργασιών μέχρι
την έκδοση της απόφασης για την έκπτωση. Στους υπολογισμούς αυτούς δεν λαμβάνονται υπόψη οι
αναθεωρήσεις, τιμών και ποσά για απρόβλεπτα,
(γ) καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου το σύνολο των ποινικών ρητρών που προβλέπονται για την
υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας για την αποπεράτωση του έργου. Το αναπόσβεστο μέρος της
προκαταβολής με τους τόκους και οι πιο πάνω ποινικές ρήτρες, αναζητούνται αμέσως με ισόποση
κατάπτωση των αντίστοιχων εγγυητικών επιστολών προκαταβολής και καλής εκτέλεσης ή του λαβείν του
Αναδόχου (αν υπάρχει λαβείν).
38.10 Για την εκκαθάριση της έκπτωτης εργολαβίας καλείται ο έκπτωτος ανάδοχος να υποβάλει το
αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από της ημερομηνίας που του γνωστοποιήθηκε η έκπτωσή του την
επιμέτρηση των εργασιών που έχει εκτελέσει. Η αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας μπορεί πάντα να προβεί
η ίδια στην επιμέτρηση, καλώντας τον έκπτωτο να παραστεί ή να συνδυάσει την επιμέτρηση με την
απογραφή της υπάρχουσας κατάστασης που προηγείται της έναρξης των εργασιών του νέου αναδόχου. Η
αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας μπορεί, επίσης, σε περίπτωση καθυστέρησης του έκπτωτου αναδόχου
να συντάξει την επιμέτρηση με ιδιώτη τεχνικό. Η σχετική δαπάνη καταβάλλεται από τις πιστώσεις του
έργου σύμφωνα με απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Εταιρείας και αφαιρείται από τον
εκκαθαριστικό λογαριασμό του Αναδόχου. Η παραπάνω επιμέτρηση, περιλαμβάνει μόνο πλήρεις εργασίες.
Κατ' εξαίρεση, ημιτελείς εργασίες και προσκομισθέντα υλικά περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση αν κατά
την κρίση της Διεύθυνσης είναι χρήσιμα για τον κύριο του έργου, ενόψη και των προοπτικών συνέχισης του
έργου.
38.11 Σε περίπτωση έκπτωσης, η αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας καθορίζει αν θα συνεχισθούν τα έργα
στο σύνολό τους ή θα εκτελεσθούν μόνο οι εργασίες που κρίνονται αναγκαίες και τον τρόπο εκτέλεσής
τους. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται με άλλον ανάδοχο που επιλέγεται από την εταιρεία.
38.12 Για την οριστική εκκαθάριση της έκπτωτης εργολαβίας υπολογίζεται και η διαφορά δαπάνης των
υπολειπόμενων εργασιών που βαρύνει τον έκπτωτο ανάδοχο. Για τον υπολογισμό αυτόν λαμβάνονται
υπόψη οι διαφορές ποσοτήτων μεταξύ του τελευταίου εγκεκριμένου ανακεφαλαιωτικού πίνακα της
έκπτωτης εργολαβίας και της επιμέτρησης των εργασιών της και ως διαφορές τιμών λαμβάνονται οι
διαφορές μεταξύ των τιμών της σύμβασης που καταρτίσθηκε, για τη συνέχιση των εργασιών σε σχέση με
τις τιμές της έκπτωτης εργολαβίας αναθεωρημένες μέχρι το χρόνο κατάρτισης της νέας σύμβασης.
Άρθρο 39
Διακοπή εργασιών διάλυση της σύμβασης.
39.1 Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Εταιρείας και
απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας μπορεί να γίνει διακοπή εργασιών ή και διάλυση της
σύμβασης. Στις περιπτώσεις αυτές η απόφαση κοινοποιείται στον ανάδοχο.
39.2 Μετά την κοινοποίηση της απόφασης της Εταιρείας για διακοπή ή διάλυση ο ανάδοχος υποβάλλει
εγγράφως αίτησή του με στοιχεία υπολογισμού της αποζημίωσης που αξιώνει, υπό την προυπόθεση ότι
δεν ευθύνεται αυτός για την υπόψη διακοπή ή διάλυση. Η αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας ερευνά το
βάσιμο των απαιτήσεων του αναδόχου και εκτιμά το ύψος των θετικών ζημιών που προκλήθηκαν από την
καθυστέρηση έναρξης ή τη διακοπή των εργασιών.
39.3 Η διάλυση της σύμβασης και η σχετική αποζημίωση εγκρίνονται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας.
39.4 Σε όλες τις περιπτώσεις που διαλύεται η σύμβαση με υπαιτιότητα της Εταιρείας καταβάλλεται
αποζημίωση στον ανάδοχο, εκτός από την αξία των υλικών που έχουν προσκομιστεί ή βρισκονται στο
στάδιο παραγωγής ή προμήθειας. Η αξία των υλικών καταβάλλεται εφόσον έχει δοθεί εντολή να
προσκομιστούν ή επιβάλλονταν η παραγωγή ή η προμήθεια από το χρονοδιάγραμμα των εργασιών σε
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συνδυασμό με τυχόν ειδικές συνθήκες του συγκεκριμένου έργου που επιβάλλουν την προσκόμιση, την
παραγωγή ή προμήθεια υλικών.
39.5 Η ανωτέρω αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος του αναδόχου κανονίζεται με απόφαση των
αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής.
39.6 Το παρόν άρθρο δεν αφορά την έκπτωση του Αναδόχου βάσει του άρθρου 38 του παρόντος
Κανονισμού.
Άρθρο 40
Υποκατάσταση, πτώχευση, θάνατος.
40.1 Η υποκατάσταση άλλης εργοληπτικής επιχείρησης στην κατασκευή του έργου προτείνεται από τον
ανάδοχο και υπόκειται σε έγκριση από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας. Για να εγκριθεί η υποκατάσταση
πρέπει η εργοληπτική επιχείρηση που θα υποκαταστήσει τον ανάδοχο να έχει τα ίδια προσόντα που
απαιτήθηκαν για την ανάληψη του έργου από τον ανάδοχο και να παρέχει τα απαραίτητα εχέγγυα για την
κατασκευή του έργου κατά την κρίση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Εταιρείας που λαβαίνει υπόψη της και
τα σχετικά στοιχεία του Π.Ε.Ε. Στην περίπτωση υποκατάστασης του Αναδόχου από άλλη εργοληπτική
επιχείρηση θα εξακολουθήσουν εφαρμοζόμενοι οι όροι της σύμβασης με τον Ανάδοχο εκτός αν
συμφωνηθούν όροι που θα είναι ευμενέστεροι για την Εταιρεία.
40.2 Για να εγκριθεί η υποκατάσταση με απαλλαγή από την ευθύνη του αρχικού αναδόχου, στην αίτηση
του αναδόχου προσδιορίζεται το τμήμα της εργολαβίας, για το οποίο ζητείται η υποκατάσταση με
απαλλαγή από την ευθύνη και η πιστοποίηση, μετά την οποία όλες οι πληρωμές θα διενεργούνται
απευθείας στο νέο ανάδοχο. Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται και δήλωση του νέου αναδόχου ότι
αποδέχεται το περιεχόμενο της αίτησης. Με την απόφαση έγκρισης της υποκατάστασης με απαλλαγή
καθορίζεται το τμήμα της εργολαβίας για το οποίο ισχύει η υποκατάσταση, αν η υποκατάσταση δεν γίνεται
για το σύνολο του έργου, η πιστοποίηση μετά την οποία οι πληρωμές θα διενεργούνται στο νέο ανάδοχο,
οι εγγυήσεις του νέου αναδόχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής
ο υποκατάστατος του αναδόχου επέχει στο εξής θέση αναδόχου και αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες για το
σύνολο του έργου ή για τα τμήματα του έργου που προσδιορίζονται με την απόφαση έγκρισης της
υποκατάστασης με απαλλαγή της ευθύνης του αρχικού αναδόχου. Επίσης αναλαμβάνει και τις
υποχρεώσεις του αρχικού αναδόχου προς το προσωπικό που εργάσθηκε στο έργο, τους τελευταίους τρείς
μήνες πριν από την υποκατάσταση. Οι εγγυήσεις επ'ονόματι του αρχικού αναδόχου ή το μέρος τους που
ορίζεται με την εγκριτική απόφαση αποδίδονται αφού προηγουμένως κατατεθούν νέες ισόποσες εγγυήσεις
από το νέο ανάδοχο. Μόνο μετά την κατάθεση αυτή επέρχεται η απαλλαγή του αρχικού αναδόχου από την
ευθύνη του.
40.3 Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας που την υποκατάσταση ζητεί μέλος της απαιτείται η συναίνεση
όλων των μελών της κοινοπραξίας και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι προηγούμενες παράγραφοι.
40.4 Αν ο ανάδοχος πτωχεύσει η σύμβαση διαλύεται αυτοδίκαια.
40.5 Αν ο ανάδοχος είναι προσωπική επιχείρηση και αποβιώσει αυτός που την ασκεί, η σύμβαση διαλύεται
αυτοδίκαια, εκτός αν εγκριθεί από την Εταιρεία η αποπεράτωση των εργασιών από τους κληρονόμους οι
οποίοι στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του αναδόχου. Η
έγκριση γίνεται ύστερα από αίτηση των κληρονόμων που πρέπει να υποβληθεί μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από το θάνατο του αναδόχου.

Άρθρο 41
Βεβαίωση περάτωσης εργασιών.
41.1 Όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης του συνόλου ή τμημάτων του έργου, ο επιβλέπων αναφέρει στην
αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας αν τα έργα έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις
δοκιμασίες, εφόσον προβλέπονται στη σύμβαση ή αν τα έργα δεν έχουν περατωθεί οπότε αναφέρει
συγκεκριμένα τις εργασίες που απομένουν για εκτέλεση. Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί η αρμόδια
Διεύθυνση της Εταιρείας εκδίδει βεβαίωση για το χρόνο περάτωσης των εργασιών (Πρωτόκολλο
Αποπεράτωσης Εργασιών). Το Πρωτόκολλο αυτό δεν αναπληρώνει την παραλαβή των έργων. Την έκδοση
του Πρωτοκόλλου μπορεί να ζητήσει ο ανάδοχος και πριν από τη λήξη των προθεσμιών αν έχει περατώσει
τα έργα.
41.2 Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν επουσιώδεις μόνο ελλείψεις που δεν
επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του έργου, η αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας γνωστοποιεί με διαταγή
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του προς τον ανάδοχο τις ελλείψεις που έχουν επισημανθεί και τάσσει εύλογη προθεσμία για την
αποκατάστασή τους. Στην περίπτωση αυτή το Πρωτόκολλο Αποπεράτωσης εκδίδεται μετά την εμπρόθεσμη
αποκατάσταση των ελλείψεων και αναφέρει το χρόνο που περατώθηκε το έργο χωρίς να λαμβάνεται
υπόψη ο χρόνος αποκατάστασης.
41.3 Αν οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν δεν είναι επουσιώδεις ή αν δεν περατώθηκαν από τον ανάδοχο
εμπρόθεσμα οι εργασίες αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων σύμφωνα με την προηγούμενη
παράγραφο εφαρμόζονται ανάλογα με την περίπτωση, η διάταξη των άρθρων 28, 37 και 38 του παρόντος
Κανονισμού.
41.4 Για την έκδοση Πρωτοκόλλου Αποπεράτωσης Εργασιών είναι απαραίτητο μεταξύ άλλων ο ανάδοχος
να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 26 του παρόντος Κανονισμού, να έχει
τηρήσει τους όρους της Σύμβασης και:
α. Να έχουν παραδοθεί τα τροποποιημένα σχέδια που έχουν προκύψει από αλλαγές κατά την εφαρμογή
της Μελέτης
β. Να έχουν παραδοθεί οι Μηχανικοί Κατάλογοι
γ. Να έχουν παραδοθεί οι Κατάλογοι Ανταλλακτικών
δ. Να έχει καθαριστεί ο χώρος του Έργου
ε. Να έχουν εκτελεστεί επιτυχώς οι δοκιμές και να έχουν εκδοθεί τα σχετικά πιστοποιητικά καθώς και οι
καθαρισμοί εξοπλισμού (π.χ. σωληνώσεις κ.λ.π.)
στ. Να έχει εκτελεστεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού της Εταιρείας επί των νέων
εγκαταστάσεων (αν τούτο περιλαμβάνεται στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου)
Άρθρο 42
Προσωρινή παραλαβή
42.1 Για την διενέργεια της προσωρινής παραλαβής η Εταιρεία ορίζει την επιτροπή παραλαβής, αφού
προηγουμένως η αρμόδια Διεύθυνση της ανακοινώσει την περάτωση των εργασιών και τη σύνταξη της
τελικής επιμέτρησης. Για την παραλαβή συντάσσεται Πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα μέλη της
επιτροπής, από τον επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη διενέργειά της και τον ανάδοχο που παραδίδει το
έργο.
42.2 Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά, ελέγχει κατά το δυνατό την
επιμέτρηση με γενικές ή σποραδικές καταμετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της
τελικής επιμέτρησης όπως τυχόν διορθώνονται από τους ελέγχους που γίνονται, αιτιολογεί τις τυχόν
τροποποιήσεις στις ποσότητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις της για εργασίες που τυχόν έχουν
εκτελεσθεί με υπέρβαση των εγκεκριμένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων. Η
επιτροπή επίσης ελέγχει κατά το δυνατό την ποιότητα των εργασιών και αναγράφει στο πρωτόκολλο τις
παρατηρήσεις της ιδίως για τις εργασίες που κρίνονται απορριπτέες ή ελαττωματικές που πρέπει να
αποκατασταθούν ή παραδεκτές μεν αλλά με μείωση της τιμής τους.
42.3 Στην παραλαβή καλείται να παραστεί ο ανάδοχος. Η παραλαβή γίνεται νόμιμα και χωρίς την παρουσία
του αναδόχου αν αυτός έχει κληθεί να παραστεί. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, όπως και στην
περίπτωση που ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή του πρωτοκόλλου, του κοινοποιείται το πρωτόκολλο με
όργανο της Εταιρείας ή εξωδίκως. Το πρωτόκολλο θεωρείται ως πράξη της Εταιρείας Η προσωρινή
παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας. Αυτή
μπορεί να αναβάλλει την έγκριση του πρωτοκόλλου μέχρι να αποκατασταθούν από τον ανάδοχο τα
ελαττώματα που διαπιστώθηκαν. Η έγκριση γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την πλήρη αποκατάσταση.
42.4 Η προσωρινή παραλαβή πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε έξι μήνες από τη βεβαιωμένη περάτωση του
έργου εφόσον υποβληθεί απ' τον ανάδοχο η σχετική αίτηση και η τελική επιμέτρηση του έργου μέσα σε
δύο μήνες από την περάτωση. Αν η αίτηση και η τελική επιμέτρηση υποβληθεί από τον ανάδοχο
μεταγενέστερα, η πιο πάνω προθεσμία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την υποβολή της
αίτησης και της τελικής επιμέτρησης. Αν δεν υποβληθεί τελική επιμέτρηση από τον ανάδοχο η προθεσμία
για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της τελικής επιμέτρησης που
συντάχθηκε απ' την Εταιρεία.
42.5 Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις περιπτώσεις παραλαβής
τμημάτων έργων που περατώθηκαν και μπορεί να έχουν αυτοτελή χρήση, όπου αυτό προβλέπεται από τη
σύμβαση, καθώς επίσης και σε όλες τις περιπτώσεις που μια εργολαβία δεν συνεχίζεται όπως στις
περιπτώσεις διάλυσης, έκπτωσης κ.λπ.
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Άρθρο 43
Χρόνος υποχρεωτικής καλής λειτουργίας και συντήρησης των έργων
43.1. Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη
συντήρησή του και μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται στη σύμβαση .
Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών αν μέσα σε δύο μήνες απ' αυτή
υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση άλλως από την ημερομηνία που υποβλήθηκε ή με
οποιοδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιμέτρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση.
43.2 Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα
διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους που δεν οφείλεται στην κακή
χρήση του εξοπλισμού κ.λπ. από τον χρήστη, αλλά σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Εργασίες για την
αποκατάσταση βλαβών λόγω κακής χρήσης του εξοπλισμού, κ.λπ. από τον χρήστη, εκτελούνται από τον
ανάδοχο με έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Εταιρείας και η δαπάνη καταβάλλεται στον ανάδοχο, ή
οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας.
43.3 Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά τον χρόνο
εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν από την Εταιρεία με οποιοδήποτε τρόπο σε
βάρος και για λογαριασμό του υπόχρεου αναδόχου.
Άρθρο 44
Οριστική παραλαβή
44.1 Στην οριστική παραλαβή εφαρμόζονται οι διατάξεις για την προσωρινή παραλαβή των 42.3 και 42.5
του άρθρου 42 του παρόντος Κανονισμού.
44.2 Η οριστική παραλαβή πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε δύο μήνες από τότε που λήγει ο χρόνος
εγγύησης σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο και υπό την προυπόθεση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση
από τον ανάδοχο. Αν η οριστική παραλαβή δεν διενεργηθεί μέσα σ' αυτή την προθεσμία θεωρείται ότι έχει
συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα μέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής όχλησης για τη
διενέργειά της. Αν η προσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί μέχρι την οριστική παραλαβή, διενεργείται
ταυτόχρονα προσωρινή και οριστική παραλαβή
Άρθρο 45
Παραλαβή για χρήση
45.1 Για να παραδοθεί σε χρήση το έργο ή αυτοτελή του τμήματα απαιτείται η διενέργεια παραλαβής για
χρήση. Η παραλαβή για χρήση γίνεται με πρωτόκολλο παραλαβής προς χρήση μεταξύ του αναδόχου και
των οργάνων που θα ορίσει η Εταιρεία. Αν ο ανάδοχος κληθεί και δεν παραστεί ή αρνηθεί την υπογραφή
του πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται από τα όργανα που θα ορίσει η Εταιρεία, με σχετική μνεία κατά
περίπτωση, και του κοινοποιείται. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του έργου ή των τμημάτων που
παραδίνονται για χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των εργασιών.
45.2 Η κατά την προηγούμενη παράγραφο παραλαβή για χρήση γίνεται μετά την περάτωση των εργασιών
του έργου ή αυτοτελών τμημάτων του, αν αυτό προβλέπεται από τη σύμβαση ή ύστερα από απόφαση του
αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας.
45.3 Η παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του
έργου.
45.4 Προκειμένου να γίνει η παραλαβή για χρήση του Εργου, η Αρμόδια Διεύθυνση Εκτέλεσης Εργου της
Εταιρείας σε συνενόηση με την Υπηρεσία(ες) που αναλαμβάνει(ουν) τη χρήση του Έργου, αναλαμβάνει να
ενημερώσει τους χρήστες σχετικά με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Για έργα σημαντικά που
περιλαμβάνουν ειδικό εξοπλισμό, θα πρέπει να περιέχεται στη σύμβαση η υποχρέωση του αναδόχου να
εκπαιδεύσει το προσωπικό της Εταιρείας. Η εκπαίδευση αυτή γίνεται με τη φροντίδα της Αρμόδιας
Διεύθυνσης της Εταιρείας.
45.5 Απαραίτητο επίσης θεωρείται, πριν από την παραλαβή για χρήση, εφόσον τούτο ορίζεται στη
σύμβαση, προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που
εγκαθίσταται στα πλαίσια του Έργου, με τη φροντίδα της Αρμόδιας Διεύθυνσης της Εταιρείας. Προσφορά
για τα ανταλλακτικά πρέπει να περιέχεται οπωσδήποτε στη διακήρυξη του διαγωνισμού.
Aρθρο 46
Βλάβες στα έργα ανωτέρα βία απεργίες
46.1 Ο Εργολάβος δεν δικαιούται καμμία αποζημίωση από τον κύριο του Εργου για οποιαδήποτε βλάβη
επέρχεται στα Έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημιά του, που
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οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα, αυτού ή του προσωπικού του, ή σε μη χρήση των
κατάλληλων μέσων, ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, ακόμα και από περίπτωση ανωτέρας βίας εκτός από τις
περιπτώσεις υπαιτιότητας της Επίβλεψης. Ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες
που τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες.
46.2 Η ανωτέρα βία ορίζεται σαν το περιστατικό, υπεράνω του ελέγχου και μη οφειλόμενο σε αμέλεια ή
λάθος του Εργολάβου, το οποίο ο Εργολάβος αδυνατεί να προβλέψει ή να εμποδίσει και το οποίο
περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στα: θεομηνίες, δημεύσεις εγκαταστάσεων ή μηχανημάτων και
μηχανών, πόλεμος, δολιοφθορές, κατακλυσμοί, ασυνήθιστα ανώμαλες καιρικές συνθήκες οι οποίες ήταν
αδύνατο να προβλεφθούν και οι οποίες παρεμποδίζουν την εκτέλεση του Έργου, πυρκαιές, εκρήξεις ή
άλλες καταστροφές, νόμιμες απεργίες που προκηρύσσονται από νόμιμες ενώσεις εργαζομένων.
Στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ο Εργολάβος αποζημιώνεται με βάση το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που
εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση. Με το συμβόλαιο θα πρέπει απαραιτήτως να
ασφαλίζονται οι κίνδυνοι από γεγονότα ανωτέρας βίας.
46.3 Για τα γεγονότα Ανωτέρας Βίας, ο Εργολάβος ειδοποιεί γραπτώς την Επίβλεψη σε ανατρεπτική
προθεσμία 10 ημερών από την επέλευση της βλάβης ή 20 ημερών προκειμένου για έργο που έχει
περατωθεί και δεν έχει ακόμη παραληφθεί οριστικά . Θα πρέπει επίσης να γνωρίσει γραπτώς το είδος και
την έκταση των βλαβών καθώς και τον χρόνο για την επανόρθωση τους. Η Επίβλεψη ελέγχει και εγκρίνει ή
απορρίπτει τα παραπάνω.
46.4 Εφιστάται η προσοχή του Εργολάβου ότι προς αντιμετώπιση των βροχοπτώσεων υποχρεώνεται να
λαμβάνει με έξοδά του όλα τα μέτρα για την προστασία ορυγμάτων από την εισροή νερών σε αυτά,
αντιστηρίξεις για τυχον καταπτώσεις πρανών κ.λπ., όπως και να αναλαμβάνει με δικά του έξοδα τις
συνέπειες από τα παραπάνω.
46.5 Για να αναγνωρισθεί ο χρόνος τυχόν γενικών ή κλαδικών απεργιών που τυχόν επηρεάζουν
αποφασιστικά την εκτέλεση του Έργου, ο Εργολάβος οφείλει να γνωρίσει έγγραφα τούτο στην Επίβλεψη,
σε διάστημα τριών (3) ημερών από την έναρξή τους, αλλιώς δεν μπορεί να τις επικαλεσθεί με άλλο τρόπο.
46.6 Οι πραγματικές καθυστερήσεις εργασιών, από ανωτέρα βία, καιρικά φαινόμενα ή από απεργίες, θα
υπολογίζονται στην αμέσως επόμενη αναπροσαρμογή του χρονοπρογράμματος του Έργου, παρατείνοντας
τις επιμέρους ή και την συνολική προθεσμία περάτωσης του Εργου, κατά το χρονικό διάστημα που θα
εγκρίνει η Επίβλεψη με την σύμφωνη γνώμη του Κυρίου του Εργου.
Άρθρο 47
Εφαρμοστέο δίκαιο επίλυση διαφορών
47.1 Για τα έργα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, οι διατάξεις
του παρόντος κανονισμού έχουν μόνο συμπληρωματική εφαρμογή και στο μέτρο που δεν αντίκεινται στις
διατάξεις των οδηγιών.
47.2 Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από την ερμηνεία, εκτέλεση και λύση των συμβάσεων εκτέλεσης
έργων της Εταιρείας μπορούν να επιλύονται με διαιτησία, εφόσον αυτό προβλέπεται στην διακήρυξη και
στην αντίστοιχη σύμβαση ανάθεσης. Σε αντίθετη περίπτωση αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της
Λάρισας.
47.3 Η προσφυγή σε διαιτησία δεν αναστέλλει σε καμμία περίπτωση την εκτέλεση των εργασιών της
σύμβασης.
47.4 Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται για λόγους που αφορούν την ερμηνεία, εκτέλεση και λύση της
σχετικής σύμβασης να προσφύγει στην διαιτησία υπό την προυπόθεση ότι έχει ασκήσει προηγουμένως
υποχρεωτικά ένσταση για τους ανωτέρω λόγους μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής απόφασης επί της ένστασης
47.5 Οι εν λόγω ενστάσεις καθώς και εκείνες που αφορούν την έκπτωση του προμηθευτή ασκούνται εντός
αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που έλαβε χώρα το
γενεσιουργό αυτής γεγονός ή κοινοποιήθηκε στον προμηθευτή η εκπτωσή του. Επί της ένστασης αυτής, η
οποία δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, αποφαίνονται είτε ο Γενικός Διευθυντής είτε το Διοικητικό
Συμβούλιο κατά περίπτωση.
47.6 Στη σύμβαση για το Εργο μεταξύ Εταιρείας και Αναδόχου, θα καθορίζεται οτιδήποτε αφορά την
διαδικασία της διαιτησίας, τον ορισμό των διαιτητών κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση το ουσιαστικό εφαρμοστέο
δίκαιο της διαιτησίας είναι το Ελληνικό.
Άρθρο 48
Μεταβατικές διατάξεις
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Τα έργα για τα οποία έχουν ήδη υπογραφεί συμβάσεις ή έχει ξεκινήσει η διαδικασία ανάθεσής τους,
διέπονται από τους όρους των συμβατικών τους τευχών.
Άρθρο 49
Ισχύς Κανονισμού
Ο παρών Κανονισμός ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
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(21) της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 263/2002 (Β 528) «Κανονισμός Προμηθειών της ΚτΠ
Α.Ε.»,, το κείμενο των οποίων είχε ως εξής:
Άρθρο 1
Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού αποτελεί ο καθορισμός των αρχών και
η ρύθμιση του νομικού πλαισίου δημοπράτησης, ανάθεσης και εκτέλεσης έργων, υπηρεσιών και
προμηθειών που διενεργεί η Εταιρία με την επωνυμία "Κοινωνία της Πληροφορίας Α. Ε." (εφεξής
"Εταιρία") στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της.
Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής
Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπάγονται όλες οι δημοπρατήσεις έργων, υπηρεσιών και
προμηθειών που διενεργεί η Εταιρία καθώς και οι συμβάσεις που συνάπτονται από αυτήν στο πλαίσιο
των δραστηριοτήτων της. Στις
διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπάγεται το σύνολο των
συμβαλλομένων με την Εταιρία και των εμπλεκομένων με τις ανατεθείσες συμβάσεις προσώπων και
φορέων.
Άρθρο 3
Ορισμοί
Στον παρόντα Κανονισμό οι κατωτέρω αναφερόμενοι όροι θα έχουν την έννοια που προβλέπεται στο
παρόν άρθρο: Οικονομικός φορέας: κάθε εργολήπτης ή παρέχων υπηρεσίες ή προμηθευτής, φυσικό ή
νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία / ένωση αυτών, που προτίθεται να λάβει μέρος σε συγκεκριμένο
διαγωνισμό της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Ενδεικτική Προκήρυξη: η
δημόσια έγγραφη γνωστοποίηση των κύριων χαρακτηριστικών των συμβάσεων έργων, υπηρεσιών και
προμηθειών που προτίθεται να συνάψει η Εταιρία κατά τους επόμενους δώδεκα μήνες Προκήρυξη: η
δημόσια έγγραφη ανακοίνωση ενός διαγωνισμού κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Στην
περίπτωση του κλειστής διαδικασίας, η προκήρυξη ταυτίζεται με την πρόσκληση για υποβολή αίτησης
συμμετοχής Διακήρυξη: το σύνολο των εντύπων και δεσμευτικών εγγράφων της Εταιρίας που
περιλαμβάνουν αναλυτικά τις προδιαγραφές του διαγωνισμού για την ανάθεση συγκεκριμένου έργου,
υπηρεσίας ή προμήθειας, ορίζοντας, επίσης, τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής της
διαδικασίας, συμμετοχής στο διαγωνισμό και σύναψης της σχετικής σύμβασης Αρμόδιο όργανο της
Εταιρίας: το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Διευθύνων Σύμβουλος.
Άρθρο 4
Αποφάσεις διενέργειας διαγωνισμών
Οι αποφάσεις που αφορούν στην δημοπράτηση έργου, υπηρεσίας ή προμήθειας, όπως η έγκριση της
σκοπιμότητας δημοπράτησης, η επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης, η έγκριση της προκήρυξης και της
διακήρυξης, η σύσταση επιτροπών, η τελική ανάθεση της δημοπρατούμενης σύμβασης κλπ, λαμβάνονται
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατόπιν εισήγησης του Διευθύνοντος Συμβούλου. Ειδικά για
συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών μέχρι ποσού αξίας 117.388 € κατά κατηγορία δαπάνης
ετησίως, καθώς και για μισθώσεις ακινήτων για τις ανάγκες της Εταιρίας μέχρι ποσού ετήσιου μισθώματος
117.388 € , αποφασίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρίας.
Για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού ενός έργου, υπηρεσίας ή προμήθειας είναι δυνατόν να
συντάσσεται από το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας συνοπτικό Τεχνικό Δελτίο, το οποίο θα περιλαμβάνει
τουλάχιστον την σκοπιμότητα και το γενικό αντικείμενο, τον χαρακτηρισμό της δημοπρατούμενης
σύμβασης ως έργου, υπηρεσίας ή προμήθειας, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ), την
επιλεγείσα διαδικασία ανάθεσης, την προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης.
Άρθρο 5
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Διαδικασίες Ανάθεσης
Σκοπός της κάθε διαδικασίας ανάθεσης είναι η επιλογή και ανάδειξη του καταλληλότερου αναδόχου για
την έγκαιρη, άρτια και την πλέον συμφέρουσα εκτέλεση του υπό ανάθεση έργου, υπηρεσίας ή
προμήθειας. Η επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης γίνεται με τήρηση των όρων του παρόντος και πλήρη
διασφάλιση διαδικασιών διαφάνειας. Α. Για την ανάδειξη του κατάλληλου αναδόχου σε συμβάσεις των
οποίων ο προϋπολογισμός είναι ίσος ή ανώτερος των 130.000 € χωρίς ΦΠΑ, επιλέγεται κατά περίπτωση
μία από τις ακόλουθες διαδικασίες ανάθεσης: - Ανοικτή Διαδικασία - Κλειστή Διαδικασία - Διαδικασία με
διαπραγμάτευση (όταν δικαιολογείται από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας): με
δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού - Διαγωνισμός
μελετών Το ποσό των 130.000 € ορίζεται ως όριο άνω του οποίου η Εταιρία εφαρμόζει για κάθε
διαδικασία ανάθεσης τις διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, υπό την
προϋπόθεση ότι οι υπό ανάθεση συμβάσεις εμπίπτουν κατά τα λοιπά στο πεδίο εφαρμογής της
νομοθεσίας αυτής. Β. Για την ανάδειξη του κατάλληλου αναδόχου σε συμβάσεις των οποίων ο
προϋπολογισμός είναι κατώτερος των 130.000 € χωρίς ΦΠΑ, επιλέγεται κατά περίπτωση μία από τις
ακόλουθες διαδικασίες ανάθεσης : (α) Πρόχειρος διαγωνισμός και (β) Απευθείας ανάθεση. Δεν
αποκλείεται η οικειοθελής επιλογή διαδικασίας ανάθεσης από τις αναφερόμενες στην υπό (Α)
παράγραφο. α. Ο πρόχειρος διαγωνισμός αποτελεί συνοπτική διαδικασία υποβολής προσφορών. Είτε
δημοσιεύεται προκήρυξη στα πλαίσια της οποίας καλείται να υποβάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος
που πληροί τους όρους της, είτε απευθύνεται πρόσκληση σε τρεις (3) τουλάχιστον οικονομικούς φορείς
συναφείς με το δημοπρατούμενο αντικείμενο. β. Απευθείας ανάθεση αποτελεί εξαιρετική διαδικασία στο
πλαίσιο της οποίας η Εταιρία, μετά από συνοπτική έρευνα αγοράς, αναθέτει απευθείας σε οικονομικό
φορέα της επιλογής της την εκτέλεση ορισμένης σύμβασης. Για τις συμβάσεις των οποίων ο
προϋπολογισμός είναι ίσος ή κατώτερος των 15.000 € χωρίς ΦΠΑ, η Εταιρία μπορεί να προσφύγει στον
οικονομικό φορέα της επιλογής της χωρίς την υποχρέωση σύναψης σχετικής έγγραφης σύμβασης (αγορά
με τιμολόγια).
Άρθρο 6
Διαγωνισμός Μελετών
Σε περίπτωση δημοπράτησης μελέτης με το σύστημα του διαγωνισμού μελετών, η Εταιρία αποσκοπεί να
εξασφαλίσει μελέτες ή σχέδια, κυρίως στους τομείς της ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων, της
αρχιτεκτονικής καθώς και των έργων πολιτικού μηχανικού, τα οποία επιλέγονται από Κριτική Επιτροπή με
ή χωρίς την απονομή χρηματικών βραβείων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη διακήρυξη. Όταν
απαιτείται από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό να διαθέτουν ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό
προσόν, τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών της Κριτικής Επιτροπής πρέπει να διαθέτει το ίδιο ή
ισοδύναμο προσόν. Ο διαγωνισμός μελετών μπορεί να απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους που
συγκεντρώνουν τα τυπικά προσόντα (ανοικτός) ή σε συγκεκριμένο αριθμό
υποψηφίων που
προεπιλέγονται (κλειστός). Ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό
πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη εξασφάλισης πραγματικού ανταγωνισμού, σε καμία δε περίπτωση
δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από τρεις (3).
Άρθρο 7
Υποχρεώσεις Δημοσιότητας
Η δημοπράτηση συμβάσεων σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό απαιτεί την τήρηση ορισμένων
διατυπώσεων δημοσιότητας, με σκοπό να δοθεί στους ενδιαφερομένους η δυνατότητα να έχουν επαρκή
πληροφόρηση για τα δημοπρατούμενα έργα, υπηρεσίες ή προμήθειες. Ειδικότερα: Για τις συμβάσεις των
οποίων ο προϋπολογισμός είναι ίσος ή ανώτερος των 130.000 € χωρίς ΦΠΑ, απαιτείται η δημοσίευση
ενδεικτικής προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στην ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Για τις συμβάσεις
των οποίων ο προϋπολογισμός είναι ίσος ή ανώτερος των 130.000 € χωρίς ΦΠΑ, απαιτείται η δημοσίευση
προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα μετά ειδικότερα οριζόμενα
στην ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε
δύο (2) τουλάχιστον οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας. Σε περίπτωση που το δημοπρατούμενο
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αντικείμενο αφορά στην επαρχία, η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται επιπλέον σε μία τοπική
εφημερίδα. Σε περίπτωση διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού με προκήρυξη, η προκήρυξη δημοσιεύεται
σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας. Η ενδεικτική προκήρυξη και η προκήρυξη
μπορούν επιπρόσθετα να δημοσιεύονται στο διαδίκτυο. Για τις συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός
είναι ίσος ή ανώτερος των 130.000 € χωρίς ΦΠΑ, απαιτείται η δημοσίευση ανακοίνωσης σύναψης της
σύμβασης στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στην ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων.
Άρθρο 8
Γενικές αρχές δημοσιότητας
Οι προκηρύξεις που αποστέλλονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τον
ελληνικό τύπο συντάσσονται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία
περί δημοσίων συμβάσεων. Δεν πρέπει να δημοσιεύονται στον ελληνικό τύπο πριν από την αποστολή τους
στην υπηρεσία επισήμων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το κείμενο δε που δημοσιεύεται στον
ελληνικό τύπο δεν μπορεί να περιέχει πληροφορίες άλλες από τις δημοσιευόμενες στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και πρέπει να αναφέρει την ημερομηνία αποστολής της
προκήρυξης στην τελευταία. Τα έξοδα δημοσίευσης στον ευρωπαϊκό τύπο βαρύνουν την υπηρεσία
επισήμων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ενώ τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο
βαρύνουν την Εταιρία.
Άρθρο 9
Διακήρυξη
Το κείμενο και το περιεχόμενο της προκήρυξης και διακήρυξης εξειδικεύονται και εγκρίνονται κάθε φορά
από το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας, και υπογράφονται κατά φύλλο από το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Σε
περίπτωση δε, που ο διαγωνισμός αφορά σε συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός είναι ίσος ή
ανώτερος των 130.000 € χωρίς ΦΠΑ, συνάδει με τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα κοινοτική
νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Στη διακήρυξη ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι "Γενικοί" και "Ειδικοί
Όροι" του διαγωνισμού, οι οποίοι προσδιορίζουν στοιχεία όπως το είδος του, το αντικείμενο του, τις
ζητούμενες ποσότητες, την προθεσμία υποβολής προσφορών, τις τεχνικές προδιαγραφές κλπ. Επίσης, στη
διακήρυξη περιλαμβάνονται υποδείγματα διαφόρων δηλώσεων που θα πρέπει ενδεχομένως να
υποβάλουν οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, ο τύπος διαφόρων εγγυητικών επιστολών,
ενδεχομένως υποδείξεις που βοηθούν στη σύνταξη και υποβολή των προσφορών κλπ. Για την τροποποίηση
των όρων της διακήρυξης ή της προκήρυξης, όταν αυτό καταστεί αναγκαίο από την αξιολόγηση νέων
δεδομένων, απαιτείται έκδοση συμπληρώματος. Στην περίπτωση αυτή, το συμπλήρωμα εγκρίνεται από το
αρμόδιο όργανο της Εταιρίας και απαιτείται η τήρηση των ίδιων κανόνων δημοσιότητας καθώς και των
προθεσμιών που ακολουθήθηκαν για την αρχική διακήρυξη ή προκήρυξη. Η διακήρυξη, εφόσον ζητηθεί
εγκαίρως, παραδίδεται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς μέσα σε έξι (6)
εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της σχετικής αίτησης. Στην περίπτωση κλειστής διαδικασίας, η
διακήρυξη αποστέλλεται στους προεπιλεγέντες οικονομικούς φορείς ταυτόχρονα με την έγγραφη
πρόσκληση για υποβολή προσφοράς. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως από τους οικονομικούς φορείς
συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις επί της διακήρυξης, αυτές παρέχονται από το αρμόδιο
όργανο της Εταιρίας το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή
των προσφορών. Στην περίπτωση της κλειστής διαδικασίας, εφόσον ζητηθούν εγκαίρως από τους
οικονομικούς φορείς συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις επί της προκήρυξης, αυτές
παρέχονται από το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που
έχει οριστεί για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής.
Άρθρο 10
Προθεσμίες
Η δημοπράτηση συμβάσεων σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό απαιτεί την τήρηση ορισμένων
προθεσμιών, με σκοπό να δοθεί στους ενδιαφερομένους η δυνατότητα να έχουν έγκαιρη πληροφόρηση
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για τα δημοπρατούμενα έργα, υπηρεσίες ή προμήθειες. Για τις συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός
είναι ίσος ή ανώτερος των 130.000 € χωρίς ΦΠΑ, ισχύουν οι προθεσμίες που καθορίζονται στην ισχύουσα
κοινοτική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Σε περίπτωση διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού με
δημοσίευση προκήρυξης, η προθεσμία υποβολής των προσφορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των
15 ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ελληνικό τύπο. Ειδικά
για την περίπτωση που αποφασιστεί η δημοπράτηση έργου, υπηρεσίας ή προμήθειας προϋπολογισμού
κατώτερου των 130.000 € χωρίς ΦΠΑ, με ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό, οι προθεσμίες έχουν ως εξής: α.
Ανοικτός διαγωνισμός : η προθεσμία για την υποβολή προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30
ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ελληνικό τύπο. Σε
περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση της Εταιρίας,
σε 15 ημέρες. β. Κλειστός διαγωνισμός : η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής δεν μπορεί
να είναι μικρότερη των 20 ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον
ελληνικό τύπο. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί, με αιτιολογημένη
απόφαση της Εταιρίας, σε 10 ημέρες. Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των 20 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης για υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί, με αιτιολογημένη
απόφαση της Εταιρίας, σε 10 ημέρες από την αυτή ημερομηνία. Για τον καθορισμό των προθεσμιών
αυτών συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης και της τελευταίας
ημερομηνίας για την υποβολή προσφοράς.
Άρθρο 11
Μητρώο οικονομικών φορέων
Για συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός είναι μικρότερος των 130.000 € χωρίς ΦΠΑ, η Εταιρία
μπορεί να οργανώσει μητρώο οικονομικών φορέων και μπορεί να καλεί, μετά από σχετική πρόσκληση
υποβολής προσφορών, όσους οικονομικούς φορείς περιλαμβάνονται στο μητρώο. Η διαδικασία
κατάρτισης του Μητρώου, τα κριτήρια επιλογής των οικονομικών φορέων, η αναθεώρηση του κλπ
καθορίζονται από εσωτερικές ρυθμίσεις της Εταιρίας, οι οποίες οφείλουν να τηρούν τις αρχές της
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων και της μη διάκρισης τους λόγω ιθαγένειας, καθώς και
της μη νόθευσης του ελεύθερου ανταγωνισμού. Για συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός είναι ίσος ή
ανώτερος των 130.000 € χωρίς ΦΠΑ, η Εταιρία μπορεί να οργανώσει μητρώο οικονομικών φορέων
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία.
Άρθρο 12
Συμφωνίες πλαίσιο ή Μακροχρόνιες Συμβάσεις
Για συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός είναι μικρότερος των 130.000 € χωρίς ΦΠΑ, επιτρέπεται η
σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο ή μακροχρόνιας σύμβασης. Η σχετική διαδικασία δημοπράτησης και
ανάθεσης, τα κριτήρια επιλογής των οικονομικών φορέων κλπ καθορίζονται από εσωτερικές ρυθμίσεις της
Εταιρίας, οι οποίες οφείλουν να τηρούν τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων
και της μη διάκρισης τους λόγω ιθαγένειας, καθώς και της μη νόθευσης του ελεύθερου ανταγωνισμού. Η
παροχή των υπηρεσιών και η προμήθεια αγαθών μπορεί να προγραμματίζεται σε ετήσια έως τριετή βάση
με αντίστοιχη διάρκεια των σχετικών συμβάσεων. Σε ειδικές περιπτώσεις και μετά από εισήγηση του
αρμοδίου οργάνου της Εταιρίας δύναται να ορισθεί σύμβαση μεγαλύτερης διάρκειας. Η δυνατότητα αυτή
αναφέρεται στην προκήρυξη. Όταν από την προκήρυξη προβλέπεται χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης
μεγαλύτερος των δώδεκα (12) μηνών, μπορεί να προβλέπεται στη διακήρυξη όρος περί αναπροσαρμογής
της τιμής. Στην περίπτωση αυτή πρέπει υποχρεωτικά να καθορίζεται σε αυτήν ο τύπος, ο τρόπος και οι
προϋποθέσεις της αναπροσαρμογής.
Άρθρο 13
Γενικοί όροι συμμετοχής στους διαγωνισμούς
Η Εταιρία μεριμνά ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, χωρίς διακρίσεις και με τους ίδιους
όρους που εφαρμόζονται για τους Έλληνες διαγωνιζόμενους, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς των
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κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου (ΕΟΧ). Όταν ο
προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης σύμβασης είναι ίσος ή ανώτερος των 130.000 € χωρίς ΦΠΑ, η
Εταιρία μεριμνά ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό, χωρίς διακρίσεις και με τους ίδιους
όρους που εφαρμόζονται για τους Έλληνες διαγωνιζομένους, εκτός των ανωτέρω οικονομικών φορέων, και
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς χώρας-μέρους διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ και
των χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (το τελευταίο υπό
την προϋπόθεση ότι η συγκεκριμένη δημοπρατούμενη σύμβαση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ως
άνω Συμφωνίας), εφόσον βέβαια διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται από τη
διακήρυξη ή την προκήρυξη. Περαιτέρω όροι συμμετοχής εξειδικεύονται και εγκρίνονται κάθε φορά από το
αρμόδιο όργανο της Εταιρίας και αναφέρονται στη διακήρυξη ή την προκήρυξη του συγκεκριμένου
διαγωνισμού. Σε περίπτωση, δε, που ο διαγωνισμός αφορά σε συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός
είναι ίσος ή ανώτερος των 130.000 € χωρίς ΦΠΑ, συνάδουν με τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα
κοινοτική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του
ενδιαφερομένου, ο οποίος εξ` αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή
του εξάλλου στον διαγωνισμό και σε κάθε φάση της διαδικασίας του συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ
μέρους του των όρων της διακήρυξης ή της προκήρυξης στο σύνολο τους. Η Εταιρία δε δεσμεύεται για την
τελική ανάθεση της δημοπρατούμενης σύμβασης και, μετά από εισήγηση του αρμόδιου οργάνου της,
δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, αναβάλει ή επαναλάβει την σχετική διαδικασία, χωρίς
ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ` αυτού του λόγου στους συμμετέχοντες,
πλην εκείνης που προβλέπεται στο άρθρο 5 του νόμου 2522/97.
Άρθρο 14
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι οικονομικοί φορείς που ενδιαφέρονται να αναλάβουν την εκτέλεση ορισμένης σύμβασης έργου,
υπηρεσίας ή προμήθειας για λογαριασμό της Εταιρίας μπορεί να υποχρεωθούν να πληρούν και να
αποδείξουν ορισμένες προϋποθέσεις
επαγγελματικής επάρκειας, αξιοπιστίας, τεχνικής και
χρηματοοικονομικής ικανότητας, σύμφωνα μετά ειδικότερα οριζόμενα, αναλόγως του προϋπολογισμού
της δημοπρατούμενης σύμβασης, στην ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, τις
εφαρμοστέες εθνικές κανονιστικές διατάξεις και τη διακήρυξη ή προκήρυξη του συγκεκριμένου
διαγωνισμού. Η Εταιρία μεριμνά ώστε η έκταση των πληροφοριών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο να
μην υπερβαίνει το αντικείμενο της σύμβασης, να σέβεται δε τον εμπιστευτικό χαρακτήρα κάθε
πληροφορίας που παρέχεται από τους οικονομικούς φορείς και να λαμβάνει υπόψη τα θεμιτά
συμφέροντα τους σχετικά με την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα
της επιχείρησης τους.
Άρθρο 15
Εγγυήσεις
Για τις συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός είναι ίσος ή ανώτερος των 130.000 € χωρίς ΦΠΑ, η
Εταιρία ζητά από τους διαγωνιζομένους να προσκομίζουν εγγυήσεις. Η απαίτηση αυτή πρέπει να
δημοσιεύεται στην προκήρυξη και τη διακήρυξη του διαγωνισμού. Για τις συμβάσεις των οποίων ο
προϋπολογισμός είναι κατώτερος των 130.000 € χωρίς ΦΠΑ, η Εταιρία είναι δυνατόν να ζητά εγγυήσεις. Η
απαίτηση μπορεί να δημοσιεύεται στην προκήρυξη και τη διακήρυξη του διαγωνισμού ή να προβλέπεται
στη σύμβαση. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό
πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ. Εφόσον, δε,
πρόκειται για συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός είναι ίσος ή ανώτερος των 130.000 € χωρίς ΦΠΑ,
οι εγγυήσεις μπορούν να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε
χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει την
Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων. Τα αντίστοιχα
έγγραφα των εγγυήσεων, εάν δεν είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα, πρέπει να συνοδεύονται
από επίσημη μετάφραση τους. Τα δε υποδείγματα τους περιλαμβάνονται στη διακήρυξη. Α. Εγγύηση
συμμετοχής στον διαγωνισμό. α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης με ΦΠΑ, εκτός αν άλλως
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ορίζεται στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση για υποβολή προσφοράς. β. Όταν ο διαγωνισμός αφορά σε
υλικά και επιτρέπεται από την προκήρυξη η προσφορά μερικών από αυτά, γίνεται δεκτή προσφορά και
στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων των
προσφερομένων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελαχίστου
αριθμού υλικών που προβλέπεται από την προκήρυξη, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που
καλύπτονται από την εγγύηση. γ. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπομένη κατά τα
ανωτέρω αξία, μπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5%. δ. Η εγγύηση
συμμετοχής περιλαμβάνει και τα ακόλουθα: -τη σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και το
αντικείμενο της σύμβασης, -το χρόνο ισχύος της εγγύησης (όπως προκύπτει από τη διακήρυξη). ε.
Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι: - η ανάληψη
υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον
οποίο απευθύνεται, - ο αριθμός της διακήρυξης, - το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση, - η ημερομηνία
έκδοσης της. - τα στοιχεία του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται. Τυχόν ελλείψεις της
εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων. Β.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. α. Ο οικονομικός φορέας στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η
ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της
οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10 % της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ, εκτός αν άλλως
ορίζεται στη διακήρυξη. β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. γ. Η εγγύηση
καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, το αντικείμενο της σύμβασης και
την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Γ. Εγγύηση προκαταβολής. α. Με την υπογραφή της
σύμβασης και εφόσον προβλέπεται από αυτήν, χορηγείται στον προμηθευτή προκαταβολή σε ποσοστό
μέχρι 30% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής,
επιβαρυνομένη με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών βάσει των
διατάξεων του άρθρου 84 του νόμου 2362/95 και χορηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγύησης. Το ποσόν
της προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτή μέχρι την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του έργου από την Εταιρία συμψηφίζεται κατά την εξόφληση της συμβατικής αξίας ή
της αξίας κάθε τμηματικής παράδοσης. β. Η εγγύηση προκαταβολής περιλαμβάνει και τον αριθμό της
σχετικής σύμβασης, το αντικείμενο της σύμβασης και την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
Εγγύηση συμμετοχής που αφορά στον οικονομικό φορέα στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η
σύμβαση, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε 10
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών οικονομικών φορέων που έλαβαν
μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της
κατακύρωσης ή ανάθεσης. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης και προκαταβολής επιστρέφονται
μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου, υπηρεσίας ή προμήθειας και ύστερα από
την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που η προμήθεια,
υπηρεσία ή το έργο είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι
εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που
παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα
προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης
ενδέχεται να μην απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό. Εγγύηση συμμετοχής μπορεί να ζητηθεί και στις
προμήθειες με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης ή απευθείας ανάθεσης. Στην περίπτωση ένωσης /
κοινοπραξίας προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης / κοινοπραξίας. Εφόσον από τη διακήρυξη προβλέπεται
εγγύηση καλής λειτουργίας, ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να καταθέσει χρηματική εγγύηση πριν
από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας. Η αξία, ο χρόνος ισχύος και κάθε ειδικότερος όρος της
εγγύησης καθορίζονται στη διακήρυξη.
Άρθρο 16
Τεχνικές προδιαγραφές
Οι τεχνικές προδιαγραφές συγκεκριμένου έργου, υπηρεσίας ή προμήθειας περιλαμβάνονται στη
διακήρυξη και στο κείμενο της σύμβασης που υπογράφεται μεταξύ Εταιρίας και αναδόχου. Με την
επιφύλαξη των εθνικών υποχρεωτικών τεχνικών κανόνων και εφόσον οι κανόνες αυτοί συμβιβάζονται με
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το κοινοτικό δίκαιο, οι ως άνω τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται από την Εταιρία με παραπομπή είτε
στα εθνικά πρότυπα που ισχύουν κατ` εφαρμογή των αντίστοιχων ευρωπαϊκών, είτε σε ευρωπαϊκές
τεχνικές εγκρίσεις, είτε σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στην κοινοτική νομοθεσία
περί δημοσίων συμβάσεων. Απαγορεύεται ρητά η θέσπιση στη διακήρυξη ή στο συμβατικό κείμενο
τεχνικών προδιαγραφών που μνημονεύουν προϊόντα συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή
κατασκευασμένα με ιδιαίτερες μεθόδους και που έχουν επομένως ως αποτέλεσμα να ευνοούν ή να
αποκλείουν ορισμένους οικονομικούς φορείς. Απαγορεύεται ιδίως η αναφορά εμπορικών σημάτων,
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων, καθώς και η αναφορά ορισμένης καταγωγής ή ορισμένης παραγωγής.
Ο περιορισμός της ανωτέρω παραγράφου δεν ισχύει, εφόσον οι συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές
δικαιολογούνται από το αντικείμενο της σύμβασης. Η δε αναφορά εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας ή τύπων, καθώς και η αναφορά ορισμένης καταγωγής ή ορισμένης παραγωγής, επιτρέπεται
εάν συνοδεύεται από την μνεία "ή το ισοδύναμο", σε περίπτωση που η Εταιρία αδυνατεί να προβεί σε
περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης μέσω προδιαγραφών που να είναι αρκούντως ακριβείς και
κατανοητές σε όλους τους ενδιαφερόμενους.
Άρθρο 17
Αντιπροσφορές
Στους διαγωνισμούς δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Άρθρο 18
Επιτροπές
Για τις ανάγκες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, μπορούν να συστήνονται με
απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρίας οι ακόλουθες Επιτροπές, και να ορίζεται η τυχόν
αποζημίωση των μελών τους: Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ), η οποία είναι αρμόδια για την
παραλαβή των προσφορών, την αποσφράγιση του ενιαίου φακέλου και του φακέλου
των
δικαιολογητικών. Η ΕΔΔ εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της Εταιρίας σχετικά με το παραδεκτό ή μη των
δικαιολογητικών και της υποβολής των προσφορών και αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη,
στελέχη της Εταιρίας ή του Δημοσίου ή/και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στην περίπτωση της κλειστής
διαδικασίας, η ΕΔΔ παραλαμβάνει και αξιολογεί τις αιτήσεις συμμετοχής και εισηγείται για τους
διαγωνιζόμενους, οι οποίοι θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού. Η
Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΑΠ), η οποία είναι αρμόδια για την αποσφράγιση των φακέλων των
τεχνικών και οικονομικών προσφορών και την αξιολόγηση τους. Η ΕΑΠ εισηγείται στο αρμόδιο όργανο για
το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, κυρίως στελέχη της
Εταιρίας ή του Δημοσίου ή/και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η ΕΑΠ μπορεί να συνεπικουρείται από
εμπειρογνώμονες, αντίστοιχης ειδικότητας με το αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου, υπηρεσίας ή
προμήθειας, ώστε να συντελούν με την εμπειρία τους στην ορθότερη αξιολόγηση των προσφορών και την
τελική επιλογή του αναδόχου. Οι ανωτέρω εμπειρογνώμονες συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της ΕΑΠ
χωρίς ψήφο. Με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας είναι δυνατόν να συγχωνεύονται οι δύο
ως άνω Επιτροπές σε μία ή/και να ορίζονται μόνιμες Επιτροπές για τη διενέργεια διαγωνισμών και
αξιολόγηση προσφορών ορισμένης κατηγορίας ή προϋπολογισμού. Η Επιτροπή Προσφυγών (ΕΠ), η οποία
είναι αρμόδια για την εξέταση των προσφυγών που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης,
σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. Η ΕΠ εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της Εταιρίας σχετικά με τις
υποβληθείσες προσφυγές και αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, στελέχη της Εταιρίας ή του
Δημοσίου ή/και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στην ΕΠ μπορούν να συμμετέχουν εμπειρογνώμονες,
αντίστοιχης ειδικότητας με το αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου, υπηρεσίας ή προμήθειας, ώστε
να συντελούν με την εμπειρία τους στην ορθότερη εξέταση των προσφυγών. Τα μέλη ή οι
εμπειρογνώμονες της ΕΠ δε θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει στις διαδικασίες αξιολόγησης των
προσφορών του ίδιου διαγωνισμού. Στις συνεδριάσεις της ΕΠ παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο
Πρόεδρος ή άλλο μέλος ή εμπειρογνώμων της ΕΑΠ. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρίας
ορίζεται η αποζημίωση των μελών των ανωτέρω επιτροπών.
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Άρθρο 19
Υποβολή προσφορών
Οι διαγωνισμοί διεξάγονται στην Αθήνα, στα γραφεία της Εταιρίας, εκτός αν άλλως ορίζεται στην
προκήρυξη. Οι προσφορές υποβάλλονται στην αρμόδια επιτροπή την ημέρα και ώρα που ορίζει η
προκήρυξη ή, στην περίπτωση της κλειστής διαδικασίας, η πρόσκληση για υποβολή προσφοράς και
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της διακήρυξης και τον παρόντα Κανονισμό. Υποβάλλονται, δε, σε
ένα πρωτότυπο και σε όσα "ακριβή" αντίγραφα καθορίζει η αντίστοιχη διακήρυξη. Το πρωτότυπο
υπογράφεται σε όλες τις σελίδες αυτού από το διαγωνιζόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο
του. Η βεβαίωση της ακρίβειας των αντιγράφων γίνεται με σχετική ενυπόγραφη δήλωση, στην τελευταία
σελίδα αυτών, του ιδίου προσώπου ή προσώπων που έχουν υπογράψει το πρωτότυπο της προσφοράς. Σε
περίπτωση διαφορών μεταξύ πρωτοτύπου και αντιγράφου, υπερισχύει το πρωτότυπο της προσφοράς. Οι
προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή πρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο
σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία και ώρα καταχώρισης. Ειδικά για τις συμβάσεις
των οποίων ο προϋπολογισμός είναι ίσος ή ανώτερος των 130.000 € χωρίς ΦΠΑ, ισχύουν τα ακόλουθα: Οι
ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς
τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, είτε αποστέλλοντας την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή
ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην διεύθυνση που αναγράφεται στην προκήρυξη. Στην περίπτωση της
ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως
προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Εταιρία μέχρι την προηγουμένη της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής τους. Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για
το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. Εάν από τη διακήρυξη προβλέπεται ότι μαζί με την
προσφορά πρέπει να κατατεθούν, εφόσον πρόκειται για σύμβαση προμηθειών, και δείγματα του υλικού,
αυτά κατατίθενται πριν από το διαγωνισμό στην Εταιρία, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την
προσφορά. Κατάθεση δείγματος δεν απαιτείται σε περίπτωση που έχει ήδη κατατεθεί κατά την
αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής σε κλειστή διαδικασία. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η
αποστολή δείγματος είναι δυνατή υπό την προϋπόθεση ότι τούτο θα περιέλθει στην Εταιρία μέχρι
τέσσερις (4) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, το δε
αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Προσφορές που
περιέρχονται στην Εταιρία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά φυλάσσονται κατά τρόπο ώστε να διαφυλάσσεται το απόρρητο
τους και παραδίδονται στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, προκειμένου να αποσφραγιστούν
την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης μαζί με όλες τις προσφορές που θα υποβληθούν σύμφωνα με τα
ανωτέρω. Η προκήρυξη ή, στην περίπτωση της κλειστής διαδικασίας, η πρόσκληση για υποβολή
προσφοράς μπορεί να προβλέπει τη σύμπτωση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής των
προσφορών με την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης τους. Προσφορές που περιέρχονται στην Εταιρία
μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής, δεν αποσφραγίζονται, επιστρέφονται δε στους
αποδέκτες τους ύστερα από απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρίας. Η επιστροφή των
εκπρόθεσμων προσφορών γίνεται μετά από έγγραφη ειδοποίηση των ενδιαφερόμενων για την παραλαβή
τους, η οποία περιλαμβάνει και τους λόγους επιστροφής των προσφορών. Εάν οι ενδιαφερόμενοι δεν
παραλάβουν τις προσφορές τους εντός διμήνου από την ειδοποίηση τους, οι προσφορές καταστρέφονται
από την αρμόδια επιτροπή της Εταιρίας. Επίσης επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν (στην
περίπτωση κλειστού διαγωνισμού), και τυχόν υποβληθείσες προσφορές από προμηθευτές που δεν
προσκλήθηκαν προς τούτο. Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει
να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού όλα όσα καθορίζονται στη διακήρυξη. Ο γενικός αυτός φάκελος
περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: Α. "Φάκελο Δικαιολογητικών
Συμμετοχής", ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως
πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, δηλώσεις και γενικότερα κάθε έγγραφο που αποδεικνύει την συμμόρφωση
του διαγωνιζόμενου προς τις τυπικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές απαιτήσεις συμμετοχής στον
διαγωνισμό. Β. "Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς", ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του
διαγωνιζόμενου, όπως αυτά απαιτούνται από τη διακήρυξη και Γ. "Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς", ο
οποίος περιέχει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου. Όλοι οι επί μέρους φάκελοι
αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, τηλεμοιοτυπίας και τυχόν διεύθυνση
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ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζομένου, τον τίτλο της προς ανάθεση σύμβασης και τον τίτλο του
φακέλου. Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και
διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, τηλεμοιοτυπίας και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου όλων των μελών του. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να
αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν
ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή
πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από το διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια επιτροπή
πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να τη μονογράψει και να τη σφραγίσει. Η
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της
αρμόδιας επιτροπής. Ο διαγωνιζόμενος θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους
της διακήρυξης. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν το διαγωνιζόμενο για το χρονικό διάστημα που
προβλέπεται στη διακήρυξη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από το
αρμόδιο όργανο της Εταιρίας, για χρονικό διάστημα που επίσης προβλέπεται από τη διακήρυξη.
Προσφορά με χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.
Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, κανένα
δικαιολογητικό συμμετοχής δεν γίνεται δεκτό για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και εάν υπάρχει αίτηση
έκδοσης του ή υπεύθυνη δήλωση για την προσκόμιση του. Μετάθεση ή αναβολή της ημερομηνίας
υποβολής των προσφορών είναι δυνατή κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου οργάνου της
Εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η τήρηση των ίδιων κανόνων δημοσιότητας σύμφωνα με τους
οποίους είχε αρχικά προκηρυχθεί ο διαγωνισμός. Εφόσον, δε, πρόκειται για κλειστή διαδικασία όπου οι
οικονομικοί φορείς έχουν ήδη προεπιλεγεί, απαιτείται αντί άλλης δημοσιότητας, η έγγραφη ειδοποίηση
των προεπιλεγέντων οικονομικών φορέων. Σε περίπτωση μετάθεσης ή αναβολής της ημερομηνίας
υποβολής των προσφορών και εφόσον έχουν ήδη υποβληθεί προσφορές, είναι δυνατή η επιστροφή τους
στους οικονομικούς φορείς που τις υπέβαλαν, ύστερα από σχετική αίτηση τους. Αν δεν ζητηθεί η
επιστροφή τους και παραμείνουν στην Εταιρία, ισχύουν τότε μόνο, εφόσον στη σχετική προκήρυξη ή, στην
περίπτωση της κλειστής διαδικασίας, στην πρόσκληση για υποβολή προσφοράς περιλαμβάνεται ρήτρα
που προβλέπει ότι οι υπόψη προσφορές παραμένουν σε ισχύ, για την περίπτωση τυχόν μετάθεσης ή
αναβολή της ημερομηνίας, άλλως για να ισχύσουν και για τη νέα προθεσμία, απαιτείται σχετική δήλωση
του οικονομικού φορέα. Επίσης, οι οικονομικοί φορείς που έχουν ήδη υποβάλει προσφορά, η οποία έχει
παραμείνει στην Εταιρία, μπορούν να τη συμπληρώσουν ή να την τροποποιήσουν μέσα στη νέα
προθεσμία υποβολής προσφορών, υποβάλλοντας συμπληρωματική προσφορά και δήλωση περί ισχύος
ολόκληρης της προσφοράς τους. Στην περίπτωση της κλειστής διαδικασίας, οι διατάξεις του παρόντος
άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά και εφόσον προσιδιάζουν και κατά την υποβολή των αιτήσεων
συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες
σχετικές με την σύνταξη και υποβολή των παραπάνω στοιχείων, Φακέλων, Προσφοράς κλπ, πλην εκείνης
που προβλέπεται στο άρθρο 5 του νόμου 2522/97.
Άρθρο 20
Αποσφράγιση προσφορών και διαδικασία αξιολόγησης τους
Η αποσφράγιση των φακέλων, ο έλεγχος του εμπροθέσμου ή μη των προσφορών, των δικαιολογητικών και
της πληρότητας τους εν γένει καθώς και η αξιολόγηση των προσφορών γίνονται από την αρμόδια επιτροπή
ή τις αρμόδιες επιτροπές της Εταιρίας. Οι συνεδριάσεις αποσφράγισης των προσφορών είναι κατά κανόνα
δημόσιες μετά από ειδική έγγραφη πρόσκληση των διαγωνιζομένων. Οι τελευταίοι έχουν δικαίωμα να
εξετάσουν τα στοιχεία των φακέλων, εφόσον το επιθυμούν, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά δεν
έχουν χαρακτηριστεί από τους διαγωνιζομένους ως "εμπιστευτικά" ή η γνωστοποίηση τους δεν εμποδίζει
την εφαρμογή των νόμων, δεν είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, δε θίγει τα έννομα εμπορικά
συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή δε βλάπτει τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των
οικονομικών φορέων. Η κρίση για τα ανωτέρω ανήκει στο αρμόδιο όργανο της Εταιρίας. Ειδικά για τις
συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός είναι ίσος ή ανώτερος των 130.000 € χωρίς ΦΠΑ, ισχύουν τα
ακόλουθα: Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή, στον τόπο και κατά την
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ημερομηνία και ώρα που έχει οριστεί από την προκήρυξη, παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν
προσφορά ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους. Αποσφραγίζεται ο ενιαίος φάκελος
καθώς και ο φάκελος των δικαιολογητικών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο
όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση αυτών με ειδική διατρητική μηχανή της
Εταιρίας. Οι φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται
και σφραγίζονται από την αρμόδια επιτροπή. Ειδικότερα, οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών
τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την επιτροπή και
φυλάσσεται. Η Εταιρία μεριμνά ώστε η φύλαξη των φακέλων της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς να
γίνεται κατά τρόπο ώστε να διαφυλάσσεται το απόρρητο των προσφορών εν αναμονή της αξιολόγησης
τους. Η αρμόδια επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της Εταιρίας, το
οποίο αποφαίνεται σχετικά, και με μεριμνά του γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους η απόφαση του,
καθώς και ο τόπος, ώρα και ημερομηνία της αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών για τους
διαγωνιζόμενους των οποίων η προσφορά έχει γίνει αποδεκτή. Αναλόγως στην περίπτωση της κλειστής
διαδικασίας, η αρμόδια επιτροπή
αξιολογεί τις αιτήσεις συμμετοχής και εισηγείται για τους
διαγωνιζόμενους, οι οποίοι θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού.
Κατά τα λοιπά τηρείται η διαδικασία του παρόντος άρθρου. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι
σφραγισμένοι φάκελοι της Τεχνικής Προσφοράς επαναφέρονται -για όσες προσφορές έγιναν αποδεκτέςστην αρμόδια επιτροπή για την αποσφράγιση τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση
της Εταιρίας. Όσες δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Κατά την
αποσφράγιση του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από την ανωτέρω
επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση αυτών με ειδική διατρητική
μηχανή της Εταιρίας. Η αρμόδια επιτροπή αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές και εισηγείται στο αρμόδιο
όργανο της Εταιρίας, το οποίο αποφαίνεται σχετικά, και με μεριμνά του γνωστοποιείται στους
διαγωνιζομένους η απόφαση του, καθώς και ο τόπος, ώρα και ημερομηνία της αποσφράγισης των
οικονομικών προσφορών για τους διαγωνιζομένους των οποίων η τεχνική προσφορά έχει γίνει αποδεκτή.
Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι φάκελοι της οικονομικής Προσφοράς επαναφέρονται για όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές- στην αρμόδια επιτροπή για την αποσφράγιση τους, σύμφωνα με
τη σχετική απόφαση της Εταιρίας. Όσες δεν κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται. Κατά την αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς, μονογράφονται και
σφραγίζονται από την ανωτέρω επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση
αυτών με ειδική διατρητική μηχανή της Εταιρίας. Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η
αρμόδια επιτροπή συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά
αξιολόγησης, από τον οποίο και προκύπτει ο προτεινόμενος από την επιτροπή ανάδοχος του διαγωνισμού.
Η επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στο αρμόδιο όργανο της Εταιρίας το οποίο αποφαίνεται σχετικά,
και με μεριμνά του γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Προς το
συγκεκριμένο ανάδοχο γίνεται έγγραφη ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού από το αρμόδιο
όργανο της Εταιρίας. Με απόφαση της Εταιρίας, δύναται να διενεργηθεί ταυτόχρονη αποσφράγιση του
ενιαίου φακέλου των προσφορών, του φακέλου των δικαιολογητικών και του φακέλου της τεχνικής
προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή τα ανωτέρω στάδια της διαδικασίας προσαρμόζονται αναλόγως. Κατά
την αποσφράγιση των προσφορών, η αρμόδια επιτροπή ακόμα κι αν είναι η ίδια αρμόδια για την
αξιολόγηση τους, δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των
προσφορών τους προς τους όρους της διακήρυξης. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη
εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της
αρμόδιας για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού επιτροπής. Προσφορές που
παρουσιάζουν κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται
προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε και θεωρούνται τεχνικά
αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που
έχουν χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται
την απόρριψη των προσφορών.
Άρθρο 21
Κριτήρια ανάθεσης
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Τα κριτήρια με βάση τα οποία η Εταιρία αναθέτει τα έργα, τις υπηρεσίες και τις προμήθειες είναι κατά
περίπτωση (α) είτε αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή, (β) είτε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά. Το κριτήριο της "χαμηλότερης τιμής" προσιδιάζει στην ανάθεση συμβάσεων που είναι πλήρως
διευκρινισμένες ως προς την τεχνική υλοποίησης τους. Το κριτήριο της "πλέον συμφέρουσας από
οικονομικής άποψης προσφοράς" προσιδιάζει στην ανάθεση συμβάσεων, των οποίων η ποιότητα των
αντίστοιχων παραδοτέων κρίνεται ότι εξαρτάται από την ιδιαίτερη τεχνική, αλλά και οικονομική προσφορά
του κάθε διαγωνιζομένου. Το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας προκαθορίζει σε κάθε περίπτωση το κριτήριο
ανάθεσης της δημοπρατούμενης σύμβασης στην προκήρυξη. Όταν δε κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, καθορίζονται το αργότερο στη διακήρυξη τα επί μέρους
κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και υποδεικνύεται η σχετική στάθμιση που προσδίδεται
σε καθένα από αυτά για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς.
Επιμέρους κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να είναι κυρίως τα κάτωθι μεταβλητά
κριτήρια που συνδέονται με την συγκεκριμένη σύμβαση: η τιμή, η προθεσμία εκτέλεσης ή παράδοσης, τα
έξοδα λειτουργίας, η ποιότητα, η αποδοτικότητα, τα τεχνικά πλεονεκτήματα, τα αισθητικά και λειτουργικά
χαρακτηριστικά, η τεχνική αξία, η τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση μετά την παραλαβή κλπ. Στη
διακήρυξη καθορίζεται, τέλος, η σχέση τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, έτσι ώστε να συνάγεται
πάντοτε η πλέον συμφέρουσα από τεχνικής και οικονομικής άποψης προσφορά.
Άρθρο 22
Αιτιολόγηση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών
Εάν το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας θεωρήσει ότι η προσφορά ενός διαγωνιζόμενου είναι υπερβολικά
χαμηλή σε σχέση με το αντικείμενο της δημοπρατούμενης σύμβασης, καλεί, πριν απορρίψει την
προσφορά, τον διαγωνιζόμενο να αιτιολογήσει εγγράφως την σύνθεση της προσφοράς του και να
εξακριβώνει αυτή τη σύνθεση, λαμβάνοντας υπόψη τις δοθείσες διευκρινίσεις (επαλήθευση προσφορών).
Το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας μπορεί να λαμβάνει υπόψη τις επεξηγήσεις που αφορούν την οικονομία
της μεθόδου κατασκευής ή τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις
οποίες ο οικονομικός φορέας θα εκτελέσει την σύμβαση.
Άρθρο 23
Προσφυγές
Κατά κάθε πράξης ή παράλειψης της Εταιρίας αναφορικά με διενεργούμενο διαγωνισμό, καθώς και κατά
της συμμετοχής οικονομικού φορέα και της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, είναι δυνατόν να
ασκηθεί προσφυγή από κάθε οικονομικό φορέα που έχει έννομο συμφέρον. Όλες οι προσφυγές
απευθύνονται στην Εταιρία, υποβάλλονται στην έδρα της και παραλαμβάνονται από το αρμόδιο όργανο.
Επ` αυτών και εφόσον υποβληθούν έγκαιρα αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας
επιτροπής, το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από της υποβολής τους.
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) ημερών, τεκμαίρεται η απόρριψη των προσφυγών. Οι
προσφυγές ασκούνται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε
γνώση της πράξης ή παράλειψης της Εταιρίας που προκαλεί ζημία στα συμφέροντα του. Η προθεσμία για
την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Ειδικότερα, οι
προσφυγές κατά της συμμετοχής οικονομικού φορέα και της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών
ασκούνται κατά τη διάρκεια της ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η προσφυγή αυτή δεν αναβάλει ή
διακόπτει το διαγωνισμό, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από
την αρμόδια επιτροπή κατά τον έλεγχο του φακέλου των δικαιολογητικών, και εκδίδεται η σχετική
απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας. Η προσφυγή κατά της διακήρυξης ασκείται μέσα στο μισό
του χρονικού διαστήματος από την τελευταία δημοσίευση της διακήρυξης ή την αποστολή της πρόσκλησης
για υποβολή προσφορών (στην περίπτωση της κλειστής διαδικασίας) και μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι
ημερομηνίες της δημοσίευσης ή της αποστολής της πρόσκλησης και της υποβολής των προσφορών. Στην
περίπτωση της κλειστής διαδικασίας, η προσφυγή κατά της διακήρυξης ασκείται μόνο από όσους
προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. Επί των προσφυγών κατά της διακήρυξης και εφόσον
υποβληθούν έγκαιρα αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής, το αρμόδιο

1479
όργανο της Εταιρίας, και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η προσφυγή κατά της πρόσκλησης για υποβολή
αιτήσεων συμμετοχής σε κλειστή διαδικασία ασκείται μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την
τελευταία δημοσίευση της πρόσκλησης και μέχρι την ημερομηνία λήξεως υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της
δημοσίευσης και της υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Επί των προσφυγών κατά της πρόσκλησης για
υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και εφόσον υποβληθούν έγκαιρα αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν
εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής, το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας, και η σχετική απόφαση εκδίδεται το
αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής. Προσφυγή κατά της συμμετοχής οικονομικού φορέα σε οποιοδήποτε στάδιο του
διαγωνισμού κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.
Άρθρο 24
Καθορισμός προϋπολογισμού
Για κάθε σύμβαση που πρόκειται να ανατεθεί γίνεται προεκτίμηση του προϋπολογισμού της και
αναφέρεται ειδικότερα (α) εάν ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός, οπότε η Εταιρία δέχεται οικονομικές
προσφορές οποιουδήποτε ύψους κατά την κρίση του προσφέροντος, (β) εάν ο προϋπολογισμός αποτελεί
ανώτατο όριο, άνω του οποίου οι οικονομικές προσφορές κρίνονται από την Εταιρία ως ασύμφορες και (γ)
εάν ο προϋπολογισμός αποτελεί συγχρόνως και την συμβατική αξία του έργου, οπότε η επιλογή του
αναδόχου βασίζεται αποκλειστικά σε τεχνικά κριτήρια. Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης
καθορίζεται τελικά από την προσφορά του αναδόχου, με εξαίρεση την περίπτωση (γ) της προηγούμενης
παραγράφου, όπου ο προϋπολογισμός είναι προκαθορισμένος. Η επιλογή της μεθόδου εκτίμησης του
προϋπολογισμού και της αξίας της αντίστοιχης σύμβασης πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
αποκλείεται η τεχνητή κατάτμηση του αντικειμένου της σύμβασης και συνακολούθως η μη εφαρμογή των
διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων. Όταν τα έργα υποδιαιρούνται σε πολλά
τμήματα, τα οποία ανατίθενται στον ανάδοχο με ξεχωριστή σύμβαση, για την εφαρμογή των ορίων
προϋπολογισμού του παρόντος κανονισμού υπολογίζεται το άθροισμα της αξίας των επί μέρους
συμβάσεων.
Άρθρο 25
Αποτέλεσμα διαγωνισμού
Το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας μπορεί να αποφασίσει: α. την κατακύρωση του αντικειμένου του
διαγωνισμού ή μέρους αυτού κατά ποσοστό που ορίζεται στην προκήρυξη. Το αρμόδιο όργανο της
Εταιρίας γνωστοποιεί από την παραλαβή σχετικής γραπτής
αίτησης, σε κάθε αποκλεισθέντα
διαγωνιζόμενο τους λόγους απόρριψης της προσφοράς του και σε κάθε διαγωνιζόμενο που υπέβαλε
παραδεκτή προσφορά, τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήματα της επιλεγείσας προσφοράς
καθώς και το όνομα του υποψήφιου αναδόχου. β. την ίση κατανομή του αντικειμένου του διαγωνισμού,
εφόσον είναι διαιρετό, μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Εάν το
αντικείμενο του διαγωνισμού δεν είναι διαιρετό, ο ανάδοχος επιλέγεται με κλήρωση. Κατά τα λοιπά, η
γνωστοποίηση του αποτελέσματος γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. γ.
ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού (και ενδεχομένως επανάληψη του ή συνέχιση του με τη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης). Το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας μπορεί να ματαιώσει ή επαναλάβει
ορισμένο διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως για (i) παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την
παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, (ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται
αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό για την Εταιρία, (iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν
υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού
ανταγωνισμού, (iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με τη δημοπρατούμενη σύμβαση. Στις
περιπτώσεις αυτές, οι προσφορές που έχουν ήδη υποβληθεί επιστρέφονται, χωρίς να ανοιχτούν, στους
οικονομικούς φορείς που τις υπέβαλαν. Με μέριμνα της η Εταιρία γνωστοποιεί στους διαγωνιζομένους
τους λόγους για τους οποίους αποφασίστηκε η ματαίωση της σύναψης της δημοπρατούμενης σύμβασης ή
η επανεκκίνηση της σχετικής διαδικασίας. Κάθε απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρίας αναφορικά
με διενεργούμενο διαγωνισμό κοινοποιείται στους διαγωνιζομένους με επιστολή, τηλεομοιοτυπία ή άλλο
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πρόσφορο μέσο. Επικουρικά δε, μπορεί να αναρτηθεί η σχετική απόφαση στην έδρα της Εταιρίας έως την
επόμενη εργάσιμη ημέρα από εκείνη κατά την οποία ελήφθη. Σε καμία περίπτωση δεν δημιουργείται
υποχρέωση αποζημίωσης διαγωνιζομένων από την Εταιρία για οποιεσδήποτε δαπάνες ή άλλες θετικές ή
αποθετικές τους ζημίες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις οικείες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις. Για
τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων
εφαρμόζονται παράλληλα ή/και κατά περίπτωση υπερισχύουν οι σχετικοί κοινοτικοί και εθνικοί κανόνες
δικαίου που αφορούν στην ενημέρωση των διαγωνιζομένων.
Άρθρο 26
Σύναψη σύμβασης με τον ανάδοχο
Σε κάθε περίπτωση ανάθεσης έργου, υπηρεσίας ή προμήθειας, εκτός από τις περιπτώσεις της απευθείας
ανάθεσης όπως ορίζεται στο άρθρο 5 εδάφιο 2 του παρόντος Κανονισμού, υπογράφεται σχετική έγγραφη
σύμβαση μεταξύ του αρμοδίου οργάνου της Εταιρίας και του αναδόχου. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση
τους όρους της διακήρυξης και την προσφορά του αναδόχου, στην ελληνική γλώσσα και δεν μπορεί να
περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της διακήρυξης του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Τυχόν
τροποποίηση της σύμφωνα με τα ανωτέρω γίνεται πάντοτε εγγράφως και κατόπιν συμφωνίας των
συμβαλλομένων μερών. Ειδικά για τις συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός είναι ίσος ή ανώτερος των
130.000 € χωρίς ΦΠΑ, ο επιλεγείς διαγωνιζόμενος καλείται εντός το πολύ ενός (1) μηνός από της
εγγράφου ανακοίνωσης σε αυτόν της απόφασης της Εταιρίας για την ανάθεση της σύμβασης, να
προσέλθει για την υπογραφή της σε καθορισμένη από τη διακήρυξη προθεσμία. Η προθεσμία αυτή δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών, ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία της προηγούμενης ειδοποίησης, η οποία δύναται πάντως να παρατείνεται με απόφαση της
Εταιρίας. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται πλήρης φάκελος νομιμοποιήσεων του αναδόχου και
των πληρεξουσίων του να υπογράψουν την σύμβαση. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διορίζει αντίκλητο του
αποδεκτό από την Εταιρία και να καταθέτει στην Εταιρία την δήλωση αποδοχής διορισμού εκ μέρους του
αντικλήτου. Κάθε κοινοποίηση στον αντίκλητο τεκμαίρεται ότι έγινε στον ανάδοχο. Η σύμβαση
περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τόπο και το χρόνο υπογραφής της, τα συμβαλλόμενα μέρη, σαφή
περιγραφή του ανατεθέντος έργου, υπηρεσίας ή προμήθειας και τους όρους εκτέλεσης του, την τιμή, τις
προβλεπόμενες εγγυήσεις (προκαταβολής, καλής εκτέλεσης κλπ), τον τρόπο και το χρόνο επιστροφής
τους, τον τρόπο πληρωμής, τον τρόπο και το χρόνο παραλαβής, τους όρους της τυχόν αναθεώρησης τιμών,
τις ενδεχόμενες ποινικές ρήτρες. Στις περιπτώσεις που στη σύμβαση προβλέπεται προκαταβολή, αυτή δεν
μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του προϋπολογισμού της σύμβασης, μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Άρθρο 27
Παρακολούθηση εκτέλεσης σύμβασης
Κάθε θέμα που αφορά στην εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα
Κανονισμό, ρυθμίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη του διαγωνισμού και τη σύμβαση. Η
παρακολούθηση και παραλαβή του έργου, υπηρεσίας ή προμήθειας γίνεται από επιτροπές που ορίζονται
με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρίας και αποτελούνται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη,
στελέχη της Εταιρίας ή του Δημοσίου ή/και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η Εταιρία μπορεί, επιπλέον,
με σκοπό την υποστήριξη των Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ), να ορίζει ένα ή
περισσότερα μέλη της ή/και να αποφασίζει τη σύσταση Ομάδας Υποστήριξης (ΟΥ). Στην Ομάδα
Υποστήριξης είναι δυνατόν, ανάλογα με την φύση της σύμβασης, να συμμετέχει και εξειδικευμένος
εξωτερικός ειδικός σύμβουλος ή ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου
της Εταιρίας και σε συνδυασμό με τις εσωτερικές της ρυθμίσεις και τις ανάγκες υλοποίησης κάθε έργου,
υπηρεσίας ή προμήθειας προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες καθενός από τα ανωτέρω όργανα.
Άρθρο 28
Παραλαβή
Με την περάτωση των εργασιών ή και κάθε επιμέρους φάσης υλοποίησης του έργου, υπηρεσίας ή
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προμήθειας, το παραδοτέο παραλαμβάνεται από την ΕΠΠ, οπότε και συντάσσεται πρωτόκολλο
παραλαβής. Σε περίπτωση απόρριψης του παραδοτέου από την ΕΠΠ, συντάσσεται πρωτόκολλο
απόρριψης, το οποίο περιλαμβάνει τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει το παραδοτέο από τους όρους της
σύμβασης, τους λόγους της απόρριψης και γνωμάτευση της επιτροπής περί της χρηστικότητας και
καταλληλότητας του παραδοτέου. Εφόσον κριθεί από την Εταιρία ότι οι παρεκκλίσεις του παραδοτέου
δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή
του με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε δευτεροβάθμια ΕΠΠ που συγκροτείται με απόφαση
της Εταιρίας, παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις παραδοτέων που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν
παραληπτέα με παρεκκλίσεις με βάση το σχετικό πρωτόκολλο της πρωτοβάθμιας ΕΠΠ. Η παραπομπή στη
δευτεροβάθμια ΕΠΠ γίνεται κατόπιν σχετικού αιτήματος του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα από την Εταιρία.
Με απόφαση της Εταιρίας ορίζονται οι επιμέρους διατυπώσεις και διαδικασίες για την παραλαβή, ή την
τυχόν απόρριψη του παραδοτέου. Η παραλαβή γίνεται υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται
στη σύμβαση. Σε περίπτωση που η παραλαβή δεν πραγματοποιηθεί από την ΕΠΠ εντός των
προβλεπομένων προθεσμιών με υπαιτιότητα της Εταιρίας, τεκμαίρεται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε
αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων της Εταιρίας. Αν η παραλαβή συντελεσθεί αυτοδίκαια
και διαπιστωθούν εκ των υστέρων διαφορές στο παραδοτέο, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να επιστρέψει
το εργολαβικό αντάλλαγμα που τυχόν καταβλήθηκε για το παραδοτέο αυτό. Η σύμβαση θεωρείται ότι
εκτελέστηκε όταν: α. Παραδόθηκε η προμήθεια ή υπηρεσία ή το έργο ολοκληρωμένο, ή εάν αυτό που
παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού έργου, υπηρεσίας ή προμήθειας υπολείπεται του συμβατικού κατά
μέρος που κρίνεται από την Εταιρία ως ασήμαντο. β. Παραλήφθηκε οριστικά το έργο, υπηρεσία ή
προμήθεια που παραδόθηκε. γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις. δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα
δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη
σύμβαση.
Άρθρο 29
Υποχρεώσεις αναδόχου
Ο ανάδοχος, κατά την υπογραφή της σύμβασης του με την Εταιρία, τεκμαίρεται ότι έχει πλήρη γνώση του
συνόλου των συνθηκών εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης και των αντίστοιχων κινδύνων.
Τεκμαίρεται επίσης ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα
επαρκές για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης μετά από την συνολική έρευνα που
πραγματοποίησε πριν από την κατάθεση της προσφοράς του. Τυχόν παράλειψη ή πλημμέλεια στην
ενημέρωση του δεν τον απαλλάσσει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες. Ο ανάδοχος
εκτελεί το αντικείμενο της σύμβασης σύμφωνα με τις γνωστές σε αυτόν συνθήκες. Απρόοπτη μεταβολή
συνθηκών συντρέχει μόνο εφόσον οι συγκεκριμένες συνθήκες που έλαβαν χώρα αποτελούν αντικείμενο
μη ασφαλιζόμενο κατά τις συνθήκες της διεθνούς αγοράς. Ο ανάδοχος φέρει ευθύνη καλής και άρτιας
εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης. Ευθύνεται δε για κάθε είδους βλάβη από οιανδήποτε αιτία και
εάν προέρχεται, εκτός αν άλλως προβλεφθεί στην σύμβαση του. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να λαμβάνει
υπόψη του κάθε διαπίστωση ελαττώματος ή παραλείψεως που διαπιστώνεται από την Εταιρία. Κάθε
ελάττωμα ή παράλειψη που γνωστοποιείται εγγράφως σε αυτόν πρέπει να επανορθώνεται από τον
ανάδοχο μέσα σε εύλογη προθεσμία που καθορίζεται από την σύμβαση ή τάσσεται κατά περίπτωση από
την Εταιρία. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να επανορθώνει τα ως άνω ελαττώματα ή παραλείψεις, τόσο
κατά την διάρκεια εκτέλεσης του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και μέχρι την οριστική
παραλαβή του έργου, όσο και μετά την οριστική παραλαβή τους από την Εταιρία, εφόσον προβλέπεται
από τη σύμβαση. Η κατά της έγγραφης αυτής γνωστοποίησης τυχόν εμπροθέσμως ασκούμενη ένσταση
του αναδόχου δεν αναστέλλει την υποχρέωση του να συμμορφωθεί προς τις δοθείσες εντολές. Ο
ανάδοχος δικαιούται συμπληρωματικής αμοιβής, εάν τελικά δικαιωθούν οι απόψεις που υποστήριζε με
την ένσταση του και αποδειχθεί ότι με τις δοθείσες εντολές επιτελέσθηκε υπηρεσία, προμήθεια ή έργο
μεγαλύτερο του προβλεπόμενου από την σχετική σύμβαση. Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να
επανορθώσει τα διαπιστωθέντα ελαττώματα ή παραλείψεις ή σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η
ταχθείσα προς επανόρθωση προθεσμία, η επανόρθωση γίνεται από την Εταιρία και καταλογίζεται στον
ανάδοχο με οποιονδήποτε τρόπο ή αφαιρείται αυτοδικαίως από το συμβατικό αντάλλαγμα, με την
επιφύλαξη βέβαια του δικαιώματος κηρύξεως του αναδόχου εκπτώτου. Εάν με την σύμβαση δεν ορίζεται
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άλλως, ο ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιονδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει
υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από
τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εταιρίας. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας
κλπ, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Εταιρία τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη
αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του
υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η
Εταιρία συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην
παρεμποδίζει την εκτέλεση άλλων συμβάσεων της Εταιρίας. Είναι δε υποχρεωμένος να συνεργάζεται με
την Εταιρία για την έγκαιρη επίλυση τυχόν διαφωνιών μεταξύ περισσοτέρων αναδόχων. Ο ανάδοχος
υποχρεούται να τηρεί όλες τις συμβατικές προθεσμίες και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του
έργου, υπηρεσίας ή προμήθειας. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του αρμόδιου
οργάνου της Εταιρίας να παρατείνεται, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται
υποχρεωτικά εγγράφως είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις δέκα (10)
τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός
χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε εγκαίρως αίτημα παράτασης του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα
ανωτέρω χρόνος παράδοσης χωρίς ο ανάδοχος να παραδώσει το έργο, υπηρεσία ή προμήθεια, ο
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. Με απόφαση του αρμοδίου
οργάνου της, η Εταιρία επιβάλλει στον ανάδοχο, πέραν των τυχόν άλλων κυρώσεων κατά τον παρόντα
Κανονισμό ή τη σύμβαση, ποινική ρήτρα για κάθε μέρα υπέρβασης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε. Το ποσό της ποινικής ρήτρας καθορίζεται με
τη σύμβαση. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί τις αρμόδιες επιτροπές της Εταιρίας για την
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το έργο, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Σε
περίπτωση πολύ σοβαρών λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης του
έργου ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, με απόφαση της Εταιρίας ο χρόνος παράδοσης μπορεί να
μετατεθεί χωρίς να επιβληθούν κυρώσεις στον ανάδοχο.
Άρθρο 30
Έκπτωση αναδόχου
Με απόφαση της Εταιρίας, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση μη προσέλευσης του μέσα
στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη σύμβαση, καθώς και σε περίπτωση μη
εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή των γραπτών εντολών που του δίδονται σύμφωνα με
την σύμβαση, και ιδιαιτέρως στις περιπτώσεις που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό. Στον ανάδοχο
που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται με απόφαση της Εταιρίας κυρώσεις, οι οποίες καθορίζονται στην
απόφαση αυτή. Κυρώσεις που αθροιστικά ή διαζευκτικά επιβάλλονται ενδεικτικά είναι: α. η μερική ή
ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης, κατά περίπτωση. β. Η εκτέλεση μέρους ή
όλου του έργου, κατά περίπτωση, σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους που θα
καθοριστούν στη σχετική απόφαση της Εταιρίας. γ. Ο καταλογισμός στον ανάδοχο προστίμου για το τμήμα
του έργου για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος. Το ύψος του προστίμου καθορίζεται με τη σχετική απόφαση
της Εταιρίας. δ. Η είσπραξη εντόκως μέρους ή του συνόλου, κατά περίπτωση, της τυχόν προκαταβολής που
έχει λάβει ο ανάδοχος. Της έκπτωσης προηγείται πάντοτε ειδική πρόσκληση από την Εταιρία με αναλυτική
έκθεση των αξιώσεων της και προθεσμία για την εκτέλεση τους. Η προθεσμία πρέπει να είναι ανάλογη με
τις απαιτήσεις της Εταιρίας. Η ειδική πρόσκληση και οι τασσόμενες με αυτήν προθεσμίες δεν ανατρέπουν
τις υποχρεώσεις του αναδόχου αναφορικά με την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και τις συνέπειες τυχόν
υπέρβασης των προθεσμιών. Όταν οριστικοποιηθεί η έκπτωση, μετά την εκδίκαση ενδεχόμενης ένστασης
του αναδόχου ασκηθείσας εντός πέντε (5) ημερών, εκκαθαρίζονται τα εκ της συμβάσεως απορρέοντα
εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Για την οριστική εκκαθάριση λαμβάνεται υπόψη και η
επιμέτρηση του ήδη εκτελεσθέντος έργου, υπηρεσίας ή προμήθειας.
Άρθρο 31
Πληρωμές
Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος γίνεται σύμφωνα με την διακήρυξη και τη
απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις κατά περίπτωση πληρωμές ορίζονται στη σύμβαση.

σύμβαση. Τα
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Άρθρο 32
Αναστολή της σύμβασης
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της σύμβασης, με
έγγραφη γνωστοποίηση στον ανάδοχο. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν
αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την
ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των
συμβατικών του
υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. Οφείλει ωστόσο να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα
μέτρα για περιορισμό τυχόν δαπανών, είτε αυτού είτε της Εταιρίας.
Άρθρο 33
Λύση της σύμβασης
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύμβαση με τον ανάδοχο μετά από
απόφαση του αρμόδιου οργάνου της. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος, πέραν της αμοιβής για το έργο,
υπηρεσία ή προμήθεια που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει
κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός εάν το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας αποφασίσει την
καταβολή εύλογης αποζημίωσης. Σε περίπτωση θανάτου, περιορισμού κατά οποιονδήποτε τρόπο της
δικαιοπρακτικής ικανότητας ή πτώχευσης του αναδόχου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, καθώς
και σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης ή θέσης σε αναγκαστική διαχείριση του αναδόχου, εφόσον πρόκειται
για νομικό πρόσωπο, η σύμβαση λύνεται αυτοδικαίως από της επελεύσεως των ανωτέρω γεγονότων. Σε
περίπτωση που ένα εκ των γεγονότων της προηγουμένης παραγράφου επέλθει στο πρόσωπο ενός από τα
μέλη που απαρτίζουν τον ανάδοχο, εφόσον συμπράττουν περισσότερα φυσικά πρόσωπα, ή στο πρόσωπο
ενός εκ των απαρτιζόντων το νομικό πρόσωπο του αναδόχου, τότε εάν μεν οι υποχρεώσεις οι
απορρέουσες από τη σύμβαση μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη του αναδόχου, η
σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματα της. Στην
αντίθετη περίπτωση, η σύμβαση λύνεται αυτοδικαίως. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης των όρων
της συμβάσεως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου οργάνου της Εταιρίας.
Άρθρο 34
Εμπιστευτικότητα
Η Εταιρία δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται στην διάθεση της
από προσφέροντες, ιδίως εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας, εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη "Εμπιστευτικό Έγγραφο". Παράβαση της αρχής
εμπιστευτικότητας προκύπτει μόνο από έγγραφο που έχει εκδώσει όργανο της
Εταιρίας. Η
εμπιστευτικότητα αίρεται πάντοτε κατόπιν συμφωνίας. Αίρεται δε αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς
ένστασης, δίκης ή διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη,
τους νομικούς τους παραστάτες καθώς τους δικαστές / διαιτητές. Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα
δεν δεσμεύει την Εταιρία προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 35
Παροχή πληροφοριών - Αλληλογραφία - Γλώσσα
Η Εταιρία δίνει στους διαγωνιζομένους κάθε απαραίτητη πληροφορία ή διευκρίνιση για την διεξαγωγή
διαγωνισμού, κοινοποιώντας την και στους λοιπούς ενδιαφερομένους. Ουδεμία άλλη πληροφορία σε
σχέση με διαγωνισμό δύναται να δοθεί σε ενδιαφερομένους από την Εταιρία και τα όργανα αυτής. Κάθε
παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, υποβολή προσφυγής, αίτησης κλπ από και προς την
Εταιρία διατυπώνεται εγγράφως στην ελληνική γλώσσα. Άλλως, τα σχετικά έγγραφα συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική.
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Άρθρο 36
Εφαρμοστέο δίκαιο
Ο παρών Κανονισμός έχει συνταχθεί με βάση το νόμο 2860/2000, τις διατάξεις των κοινοτικών οδηγιών
92/50/ΕΟΚ, 93/36/ΕΟΚ και 93/37/ΕΟΚ, όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις οδηγίες
97/52/ΕΚ και 2001/78/ΕΚ, τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, τα εθνικά νομοθετήματα
ενσωμάτωσης των κοινοτικών οδηγιών στην ελληνική έννομη τάξη (νόμος 2522/1997, πδ 346/98, 18/00,
370/95, 105/00 και 334/00) και τις γενικότερες αρχές του κοινοτικού δικαίου περί μη νόθευσης του
ελεύθερου ανταγωνισμού, διαφάνειας και παροχής ίσων ευκαιριών σε όλους τους διαγωνιζόμενους. Σε
περίπτωση που ένα ζήτημα δεν ρυθμίζεται ειδικά από τον παρόντα Κανονισμό, εφαρμόζεται
συμπληρωματικά η εκάστοτε ισχύουσα συναφής κοινοτική νομοθεσία και οι διέπουσες τη λειτουργία της
Εταιρίας διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.
Άρθρο 37
Επίλυση διαφορών
Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από την εκτέλεση και ερμηνεία σύμβασης μεταξύ Εταιρίας και
αναδόχου, καθώς και από κάθε άλλη πράξη οργάνου της Εταιρίας ή συμβαλλομένου με την Εταιρία και
πάντοτε σε σχέση με συγκεκριμένη σύμβαση ανάθεσης έργου, υπηρεσίας ή προμήθειας επιλύονται
δικαστικά. Εφαρμοστέο είναι το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο, αποκλειστικά δε αρμόδια για
την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα καθ` ύλην αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας, εκτός εάν ρητά έχει
ορισθεί ή συμφωνηθεί διαφορετικά στην διακήρυξη ή την τυχόν καταρτισθείσα σύμβαση. Οι διαφορές
μπορούν να επιλύονται και με διαιτησία, εφόσον αυτό προβλέπεται στην διακήρυξη και στην αντίστοιχη
σύμβαση ανάθεσης.
Άρθρο 38
Έγκριση - Τροποποίηση - Ισχύς του Κανονισμού
Τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις του Κανονισμού εγκρίνονται και ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις που
ισχύουν για τον αρχικό Κανονισμό. Μεταγενέστερες τροποποιήσεις του Κανονισμού κωδικοποιούνται κάθε
φορά σε ενιαίο κείμενο με πρωτοβουλία της Εταιρίας και τ έγκριση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Εφόσον ο Κανονισμός
τροποποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεσμεύει τους τρίτους αυτοδίκαια από
την ημέρα της δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έστω και εάν οι σχετικές
τροποποιήσεις του αφορούν υπό εξέλιξη διαγωνισμό ή εκτελούμενη σύμβαση. Ο παρών Κανονισμός
εγκρίνεται από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, και Εθνικής
Οικονομίας και Οικονομικών και ισχύει από την ημέρα δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.”
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(22) της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης – Μεταφορών και Επικοινωνιών
12904/980/2002 (Β 330) «Κανονισμός Προμηθειών ΗΛΠΑΠ», το κείμενο των οποίων είχε ως εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής και εξαιρέσεις
1. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων με βάση τις οποίες
διεκπεραιώνεται η διαδικασία για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των προμηθειών του Η.Λ.Π.Α.Π.
Το Δ.Σ. του Η.Λ.Π.Α.Π. και μετά από εξουσιοδότησή του ο Διευθύνων Σύμβουλος αποφασίζουν για την
αναγκαιότητα των προμηθειών του που ρυθμίζονται με τον παρόντα κανονισμό. Το δικαίωμα αυτό είναι
δυνατόν να εκχωρηθεί με απόφαση του Δ.Σ. σε Υπηρεσιακά Όργανα από τα οποία διενεργούνται οι
προμήθειες ή ανατίθενται οι εργασίες σε τρίτους.
2. Αντικείμενο των προμηθειών αποτελούν: α) Τα υλικά που αποτίθενται σε αποθήκες (ανταλλακτικά,
αναλώσιμα κ.λπ.). β) Τα υλικά που δεν αποτίθενται σε αποθήκες αλλά ενσωματώνονται στα πάγια
περιουσιακά στοιχεία του Η.Λ.Π.Α.Π. (οχήματα, πάγιος εξοπλισμός, μηχανήματα κ.λπ.)..
γ) Η
χρηματοδοτική μίσθωση και η μίσθωση αγαθών.
3. Αναλογικά εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος Κανονισμού Προμηθειών για παροxή υπηρεσιών από
τρίτους προς τον Η.Λ.Π.Α.Π.
4. Οι διατάξεις του Π.Δ. 394/96 (Α` 266) εφαρμόζονται συμπληρωματικά σε κάθε περίπτωση που δεν
αντιμετωπίζεται με τον παρόντα Κανονισμό..
5. Στον παρόντα Κανονισμό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 2854/00 (Α` 243) "Δικαστική προστασία
των φορέων που λειτουργούν στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών κ.λπ.".
6. Εξαιρούνται από τον παρόντα Κανονισμό Προμηθειών: α) Η ανάθεση εκτέλεσης έργων που υπάγονται
στον Νόμο περί Δημοσίων Έργων. β) Η μίσθωση και η αγορά ακινήτων. γ) Οι προμήθειες ή αναθέσεις
εργασιών που γίνονται στα πλαίσια διεθνούς συμφωνίας η οποία έχει συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού
Κράτους και μίας ή περισσοτέρων άλλων χωρών. δ) Η ανάθεση εκπόνησης μελετών που υπάγεται στην
αντίστοιχη Νομοθεσία. ε) Οι προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που διενεργούνται σύμφωνα με το Π.Δ.
57/2.3.2000 (οδηγία 93/38 Ε.Ο.Κ.) και την τροποποιητική οδηγία 98/4 Ε.Κ. για τους τομείς ενέργειας,
ύδατος, μεταφορών και τηλεπικοινωνιών, συμπληρωματικά δε και με τις διατάξεις του παρόντος
κανονισμού.
Άρθρο 2
Προκήρυξη διαγωνισμού
1. Οι όροι της διακήρυξης διαγωνισμού πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις.
2. Στις περιπτώσεις ανοικτού διαγωνισμού, η διακήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) Το
είδος του διαγωνισμού β) Το είδος την ποσότητα, τις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια υλικού,
καθώς και την δυνατότητα στους προμηθευτές να υποβάλουν προσφορά για μέρος ή για το σύνολο της
ζητούμενης ποσότητας. γ) Τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης των υλικών ως και τον χρόνο
παραλαβής τους. δ) Το όνομα, τη διεύθυνση, τον αρμόδιο υπάλληλο, τον αριθμό τηλεφώνου, ΤΕΛΕΦΑΞ,
της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. ε) Την ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης
στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση, όπου τούτο απαιτείται
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στ) Την προθεσμία μέσα στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν, από τη αρμόδια γπηρεσία
που διενεργεί τον διαγωνισμό, τα σχετικά έγγραφα, το ποσό που τυχόν απαιτείται να καταβληθεί για την
χορήγηση των εγγράφων αυτών, καθώς και του όρους πληρωμής αυτού. ζ) Τα αρμόδια όργανα για την
αποσφράγιση των προσφορών, την ημερομηνία, ώρα και τόπο αποσφράγισης, καθώς και τα πρόσωπα που
δικαιούνται να παρίστανται η) Το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής. θ) Τον τύπο, τα ποσοστά, το
νόμισμα, τον χρόνο υποβολής των εγγυήσεων, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις, εάν τυχόν ζητούνται ι) Την
πηγή χρηματοδότησης και τον τρόπο πληρωμής. ια) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που είναι αναγκαία για
την εκτίμηση του κατωτάτου ορίου οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων, τα οποία ο Η.Λ.Π.Α.Π.
απαιτεί από τους προμηθευτές. ιβ) Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών. ιγ) Τα
κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση της προμήθειας. Στην περίπτωση που
κριτήριο είναι η συμφερότερη προσφορά, καθορίζονται και τα στοιχεία με βάση τα οποία γίνεται η
αξιολόγηση της προσφοράς. ιδ) Την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών από την αρμόδια
υπηρεσία και την διεύθυνση στην οποία πρέπει vu αποσταλούν. ιε) Την διάρκεια ισχύος των προσφορών.
ιστ) Τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του τιμήματος, εφόσον κρίνεται ότι απαιτείται τέτοιος όρος. ιζ)
Τους αναγκαίους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις ΚΛΕIΣΤΟΥ διαγωνισμού, η διακήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) Τα
υπό στοιχεία της παραπάνω παραγράφου 2 του άρθρου τούτου εκτός των εδαφίων στ, ιδ & ιε. β) Τον τύπο
και το περιεχόμενο των αιτήσεων συμμετοχής, την προθεσμία για την υποβολή τους στην αρμόδια
Υπηρεσία και την διεύθυνση στην οποία πρέπει να υποβληθούν. γ) Την ημερομηνία μέχρι την οποία θα
αποσταλούν από τον Η.Λ.Π.Α.Π. οι προσκλήσεις για την υποβολή προσφορών. δ) Τα όρια μεταξύ των
οποίων θα κυμανθεί ο αριθμός των υποψηφίων που πρόκειται να προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά
(εφ` όσον είναι απαραίτητο).
4. Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) Την προθεσμία
για την υποβολή των προσφορών και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν. β) Τα αρμόδια
όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, τα πρόσωπα που μπορούν να παρίστανται καθώς και την
ημερομηνία, ώρα και τόπο αποσφράγισης. γ) Την διάρκεια ισχύος των προσφορών. Με την πρόσκληση,
αποστέλλεται σ` αυτούς που επιλέχθηκαν για υποβολή προσφορών και η σχετική διακήρυξη μαζί με όλα τα
συμπληρωματικά της διακήρυξης έγγραφα και στοιχεία.
5. Ο ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ επιλέγεται για προμήθεια ειδών, των οποίων η κατ` είδος ετήσια δαπάνη
δεν υπερβαίνει ποσό που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Aνάπτυξης σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις και διενεργείται από τριμελή επιτροπή με υποβολή εγγράφων προσφορών. Δημοσίευση
διακήρυξης στη περίπτωση αυτή δεν απαιτείται.
Άρθρο 3
Τεχνικές Προδιαγραφές
1. Στην διακήρυξη και σύμβαση επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια υλικού ή
αναφέρεται συγκεκριμένο πρότυπο (ευρωπαϊκό ή αναγνωρισμένου οργανισμού) ή προδιαγραφή
(ενοποιημένη άλλου φορέα).
2. Τεχνικές προδιαγραφές είναι οι τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά
του υλικού προκειμένου αυτό να προσδιοριστεί αντικειμενικά έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην χρήση,
για την οποία προορίζεται από τον Η.Λ.Π.Α.Π. Οι τεχνικές αυτές απαιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα
επίπεδα ποιότητας ή απόδοσης, την ασφάλεια, τις διαστάσεις, καθώς και τις απαιτήσεις που ισχύουν για
το υλικό ή το προϊόν όσον αφορά την ποιότητα, την ορολογία, τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμών, την
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συσκευασία, τη σήμανση. Οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένες και πλήρως
κατανοητές από όλους τους ενδιαφερόμενους.
3. Ορισμός προτύπων. α) Ως πρότυπο θεωρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από ένα
αναγνωρισμένο οργανισμό τυποποίησης για επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή. β) Ως ευρωπαϊκό
πρότυπο, θεωρείται το πρότυπο που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης Ηλεκτροτεχνικών Προϊόντων (CEN ELEC) ή Ευρωπαϊκό Πρότυπο (ΕΝ) ή
Έγγραφο Εναρμόνισης (ΕD) σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των εν λόγω οργανισμών.
4. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλικών ορίζονται από τον Η.Λ.Π.Α.Π., περιλαμβάνουν όλα
εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε τα υλικά αυτά να εκπληρώνουν το σκοπό για τον οποίο
προορίζονται και περιγράφονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής
στον διαγωνισμό.
5. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή όρων στις τεχνικές προδιαγραφές και στις διακηρύξεις που να
προσδιορίζουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης ή μεθόδους επεξεργασίας, οι οποίες έχουν
ως αποτέλεσμα να ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα. Ειδικότερα, οι τεχνικές προδιαγραφές
απαγορεύεται να αναφέρονται σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης
προέλευσης ή παραγωγής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφ` όσον δεν είναι δυνατό να περιγραφεί ένα είδος
με τεχνικές προδιαγραφές σαφείς και πλήρως κατανοητές, η μνεία των ανωτέρω στοιχείων είναι
επιτρεπτή, αλλά υποχρεωτικά συνοδεύεται από τις λέξεις "ή αντίστοιχο" ή προσκομίζεται και "δείγμα".
6. Στην περίπτωση που οι προμήθειες ή αναθέσεις εργασιών γίνονται από το Υπουργείο Aνάπτυξης οι
τεχνικές προδιαγραφές ελέγχονται, τροποποιούνται όπου απαιτείται και εγκρίνονται από αυτό. Πριν την
προκήρυξη διαγωνισμού απαιτείται να έχουν εγκριθεί οι Τεχνικές Προδιαγραφές.
7. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις οι τεχνικές προδιαγραφές και οι ειδικοί όροι της διακήρυξης θα πρέπει να
έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. του Η.Λ.Π.Α.Π. πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού. Σε αυτή την περίπτωση οι
τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να υπόκεινται σε έλεγχο, τροποποίηση και έγκριση είτε κατά το στάδιο
της ένταξης στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) είτε κατά την διάρκεια εκτέλεσης αυτού. Στην
περίπτωση που αποφασισθεί έλεγχος των τεχνικών προδιαγραφών μετά την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα
Προμηθειών, η σχετική έγκριση αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των διαδικασιών της
προμήθειας. Οι παραπάνω έλεγχοι, τροποποιήσεις και εγκρίσεις των πρoδιαγραφών ισχύουν στην
περίπτωση των διαγωνισμών με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά και για τα στοιχεία και τις ομάδες
τις οποίες αυτά απαρτίζουν, καθώς και για τους συντελεστές βαρύτητας τόσο των ομάδων, όσο και των
στοιχείων τα οποία αποτελούν τις ομάδες.
Άρθρο 4
Κανόνες Δημοσιότητας
1. Ο Η.Λ.Π.Α.Π. μετά την έγκριση του Ενιαίου Προγράμματος Κρατικών Προμηθειών γνωστοποιεί, το
ταχύτερο δυνατό, με σχετική ανακοίνωση στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην
Τράπεζα δεδομένων ΤΕD, όλες τις προμήθειες κατά κατηγορίες προϊόντων που προτίθεται να διενεργήσουν
κατά την διάρκεια των επομένων δώδεκα μηνών και των οποίων η συνολική προϋπολογιζόμενη αξία τους
είναι ίση ή μεγαλύτερη των 750.000 ΕΥΡΩ.
2. Στις περιπτώσεις ανοικτού και κλειστού διαγωνισμού, ο Η.Λ.Π.Α.Π. μεριμνά για ευρεία γνωστοποίηση
της σχετικής διακήρυξης και ειδικότερα: α) Για τη δημοσίευση περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της
διακήρυξης σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. β) Για την ανάρτηση της περίληψης σε
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εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. γ) Για την αποστολή της διακήρυξης στα
Επιμελητήρια και στον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας
(ΕΟΜΜΕΧ). Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού αποστέλλεται η σχετική ανακοίνωση. δ) Για την
διάθεση της διακήρυξης ή της σχετικής ανακοίνωσης σε περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, στους
ενδιαφερομένους από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψής της. ε) Για την αποστολή περίληψης
της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφόσον η
προϋπολογισθείσα αξία, εκτός του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, είναι ίση ή μεγαλύτερη των 400.000 ΕΥΡΩ
(Π.Δ./57/2.3.2000 για την οδηγία 93/38 ΕΟΚ και τροποποιητική οδηγία 98/4 Ε.Κ). Η δημοσίευση της
περίληψης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο δεν γίνεται πριν από την ημερομηνία αποστολής της
περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία
πρέπει να αναφέρει και την ημερομηνία αυτή και δεν μπορεί να περιέχει πληροφορίες διάφορες από τις
δημοσιευόμενες στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τα παραπάνω ισχύουν και σε
κάθε περίπτωση που απαιτείται δημοσίευση ανακοίνωσης, σχετικά με διαγωνισμό που έχει προκηρυχθεί.
3. Ο Η.Λ.Π.Α.Π. μετά την υπογραφή μιας σύμβασης της οποίας η αξία είναι εκτός Φ.Π.Α. ίση ή μεγαλύτερη
από την αντίστοιχη αξία των 400.000 ΕΥΡΩ αποστέλλουν στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
στην Τράπεζα δεδομένων ΤΕD εντός 48 ημερών σχετική ανακοίνωση. Είναι δυνατόν όμως να μη
δημοσιευθούν ορισμένες πληροφορίες σχετικές με την σύμβαση, όταν η ανακοίνωσή τους ενδέχεται να
εμποδίσει την εφαρμογή νόμων, να είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, να βλάψει θεμιτά εμπορικά
συμφέροντα δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών.
4. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τον Η.Λ.ΠΑ.Π, στη δε επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την Ευρωπαϊκή Ένωσή.
5. Οι παραπάνω ανακοινώσεις συντάσσονται σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στο
παράρτημα του παρόντος.
Άρθρο 5
Γλώσσα
Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σ` αυτούς
συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Άρθρο 6 Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής
1. Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά:
α) ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: (1) Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. (2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου,
έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημά σχετικό
με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. (3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και
επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώxευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. (4)
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση
εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) & (4) εκδίδονται με
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό. (5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σ` αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια
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Δημόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που
θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.
β) ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ: (1) Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. (2) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή
ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης
του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με
την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. (3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασή τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α του παρόντος άρθρου. (4) Πιστοποιητικό της
αρμόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασή τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου
ή σε ισοδύναμες διεπαγγελματικές οργανώσεις που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν την
διενέργεια του διαγωνισμού.
γ) ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ: Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β)
εντός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου που απαιτείται μόνο
για το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, καθώς επίσης και επίσημο αντίγραφο του καταστατικού
της, πρόσφατης έκδοσης με τις τυχόν τροποποιήσεις του.
δ) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: (1) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (1), (3) και (4) του εδαφίου α του παρόντος
άρθρου. (2) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. ε) ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για
κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ενωση.
2. Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με
την προσφορά, εφ` όσον έχουν κατατεθεί σε προγενέστερο χρόνο στην Υπηρεσία και δεν έχει λήξει η ισχύ
τους θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό.
3. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με
την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
4. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω
περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.
Άρθρο 7
Προσφορά ενώσεων προμηθευτών
1. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους
του προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή
το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς.
2. Με την υποβολή της προφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται σε ολόκληρο. Σε περίπτωση
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύμβασης.
3. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών,
τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν
η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη
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συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα
υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η
αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Η.Λ.Π.Α.Π. ύστερα από γνωμοδότηση των
Νομικών Συμβούλων του και εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσιακής Μονάδας ή της αρμόδιας για το θέμα
επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
Άρθρο 8
Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων προμηθευτών για συμμετοχή τους σε κλειστούς διαγωνισμούς
1. Για την επιλογή των προμηθευτών που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορές και προκειμένου να
διαπιστωθεί ή φερεγγυότητά τους, η επαγγελματική αξιοπιστία τους, η χρηματοπιστωτική και οικονομική
γενικότερα κατάστασή τους και οι τεχνικές δυνατότητές τους, λαμβόνονται υπόψη: α) Τυχόν νομικοί
περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. β) Εάν τυχόν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε
διαγωνισμούς. γ) Αν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά τη άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας. δ) Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων,
όσο και των υποχρεώσεών της, εν γένει προς το Δημόσιο Τομέα. ε) Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς
δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. στ) Η οικονομική επιφάνεια
της επιχείρησης. ζ) Η επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή της επιχείρησης, το εύρος της δραστηριότητά
της και το κύρος της. η) Οι εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης. θ) Ο τεχνικός εξοπλισμός και το
προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση. ι) Η παραγωγική δυνατότητα ια) Η ποιότητα των προϊόντων. ιβ)
Κάθε άλλο κριτήριο υπό την προϋπόθεση ότι τούτο θα αναφέρεται στην διακήρυξη.
2. Προκειμένου να διαπιστωθούν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 στοιχεία, στην πρόσκληση για την
εκδήλωση ενδιαφέροντος καθορίζεται από τον Η.Λ.Π.Α.Π. η υποβολή με την αίτηση συμμετοχής των κατά
την κρίση του αναγκαίων από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθ. 6 του παρόντος, με εξαίρεση
την εγγύηση συμμετοχής, ή από τα ακόλουθα: α) Κατάλληλα τραπεζικά έγγραφα, αντίγραφο ή απόσπασμα
του ισολογισμού της επιχείρησης, δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της
επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια υλικό, κατά τις
τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί
επιxειρηματική δραστηριότητα σχετικά με το υπό προμήθεια υλικό, κατά χρονικό διάστημα που δεν
επιτρέπει την έκδοση, κατά νόμο, τριών ισολογισμών, υποβάλει τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και
τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. β) Κατάλογο στον οποίο να
αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων και ειδικότερα τα υλικά, οι
ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες παραγγελίας παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης καθώς και οι
παραλήπτες (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο δημόσιο τομέα,
οι παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας, στα οποία θα αναφέρεται και
η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό
τομέα, οι παραδόσεις βεβαιούνται από αυτόν ή εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, δηλώνονται υπεύθυνα από
τον προμηθευτή. γ) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέσων ελέγχου. δ)
Κατάσταση Προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη από την αρμόδια αρχή.
ε) Δείγμα των
προσφερομένων υλικών, περιγραφή ή φωτογραφίες αυτών. στ) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από
επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες υπηρεσίες, που να βεβαιώνουν τήρηση ορισμένων
προδιαγραφών ή προτύπων των προϊόντων, όταν απαιτούνται από την Υπηρεσία.
3. Κατά την διαδικασία επιλογής των προμηθευτών η αρμόδια επιτροπή ή Υπηρεσία του Η.Λ.Π.Α.Π. που
διενεργεί τον διαγωνισμό έχει την διακριτική ευχέρεια να ζητήσει οποιαδήποτε δικαιολογητικά είτε απ`
αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος, εκτός της εγγύησης συμμετοχής, είτε από τα
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δικαιολογητικά της παραγράφου 2 που δεν ζητήθηκαν με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
4. Η έκταση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο αυτό πρέπει να περιορίζεται στο
αντικείμενο του διαγωνισμού και ο Η.Λ.Π.Α.Π. οφείλει να σέβεται πλήρως την εμπιστευτική φύση κάθε
πληροφορίας που παρέχεται από τους προμηθευτές.
5. Οσοι, από αυτούς που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, επιλεγούν να υποβάλουν προσφορά, με
απόφαση του Δ.Σ. του ΗΛΠΑΠ ή του εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της
αρμόδιας Υπηρεσίας ή Επιτροπής, οφείλουν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 του
παρόντος, εκτός εκείνων που έχουν ήδη προσκομισθεί και δεν έχει λήξει η ισχύς τους.
6. Στην περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά σε ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό από προμηθευτή που δεν
είναι ο ίδιος κατασκευαστής ολικά ή μερικά του υπό προμήθεια υλικού, ο Η.Λ.Π.Α.Π. έχει την διακριτική
ευχέρεια στο στάδιο αξιολόγησης να ζητήσει να προσκομισθούν οποιαδήποτε από τα δικαιολογητικά της
παραγράφου 2 και για τον κατασκευαστή.
Άρθρο 9
Δικαιολογητικά ανοικτών διαγωνισμών
Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, με την διακήρυξη καθορίζεται από τον Η.Λ.Π.Α.Π. ποια από τα
δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του προηγουμένου άρθρου 8 πρέπει να υποβληθούν
με την προσφορά.
Άρθρο 10
Προθεσμίες διαγωνισμών
1. Στους ανοικτούς διαγωνισμούς: α) Στις ανοικτές διαδικασίες, η προθεσμία παραλαβής των προσφορών
δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 52 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην
Υπηρεσία Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από
προθεσμία επαρκή για να επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν έγκυρες προσφορές και η
οποία θα είναι γενικά μικρότερη από 36 ημέρες και οπωσδήποτε όχι μικρό τερη από 22 ημέρες από την
ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης που απαιτείται δημοσίευση προς την στην επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Όταν δεν απαιτείται δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού δεν πρέπει να είναι μικρότερη από τριάντα (30)
ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4
παραγρ. 2 του παρόντος. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών επιτρέπεται να
συντμηθεί σε δεκαπέντε (15) το λιγότερο ημέρες με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του ΗΛΠΑΠ ή του
εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου. β) Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ή αναδόχους,
ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή
αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε
περιπτώσεις επείγοντος, η προθεσμία αυτή, μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες. γ) Εφόσον
ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές
παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των
προσφορών. δ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα
ή οι συμπληρωματικές πληροφορίες δεν είναι δυνατόν λόγω του όγκου τους, να αποσταλούν μέσα στις
προθεσμίες που ορίζονται στα εδάφια β και γ ή όταν οι προσφορές δεν μπορούν να γίνουν παρά μόνο μετά
από επιτόπια επίσκεψη ή μετά από επιτόπου εξέταση των σχετικών με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό
εγγράφων, τότε οι προθεσμίες του εδαφίου α παρατείνονται ανάλογα. ε) Η περίληψη της διακήρυξης του
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ανοικτού διαγωνισμού περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία της παρα- γράφου "Β" του παραρτήματος
του παρόντος Κανονισμού Προμηθειών.
2. Στους κλειστούς διαγωνισμούς: α) Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής σε κλειστό
διαγωνισμό δεν πρέπει να είναι μικρότερη των τριάντα επτά (37) ημερών από την ημερομηνία αποστολής
της περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για
δημοσίευση, ή των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσής της στον Ελληνικό τύπο, όταν δεν
απαιτείται δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 4 παρ. 2 του παρόντος. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν τις
προθεσμίες αυτές ανεφάρμοστες, τότε μπορεί να περιορισθούν με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του
Η.Λ.Π.Α.Π. ή του εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου, μέχρι δέκα πέντε (15) και δέκα (1 Ο) ημέρες
αντίστοιχα. Για τον καθορισμό των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες της αποστολής
περίληψης της διακήρυξης στην υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή της
δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο και της τελευταίας ημερομηνίας για την υποβολή της αίτησης
συμμετοχής. β) Στους προμηθευτές που έχουν επιλεγεί για την υποβολή προσφοράς, αποστέλλεται
ταυτόχρονα έγγραφη πρόσκληση η οποία περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4
του παρόντος. Η πρόσκληση συνοδεύεται από την διακήρυξη του διαγωνισμού. γ) Η προθεσμία για την
υποβολή των προσφορών δεν πρέπει να είναι μικρότερη των σαράντα (40) ημερών, από την ημερομηνία
αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης στην περίπτωση που η προϋπολογιζόμενη αξία της προμήθειας
εκτός Φ.Π.Α., είναι ίση ή μεγαλύτερη των 400.000 ΕΥΡΩ και των είκοσι (20) ημερών από την αυτή
ημερομηνία στις λοιπές περιπτώσεις. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν τις
προθεσμίες αυτές ανεφάρμοστες τότε μπορεί να περιορισθούν με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του
Η.Λ.Π.Α.Π. ή του εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου μέχρι δέκα πέντε (15) και δέκα (10) ημέρες
αντίστοιχα από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφη πρόσκλησης. Για τον καθορισμό των προθεσμιών
αυτών συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης και της τελευταίας
ημερομηνίας για την υποβολή της προσφοράς. δ) Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικές με την συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν
από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Σε περίπτωση επείγοντος, η
προθεσμία αυτή συντέμνεται σε τέσσερις (4) ημέρες. ε) Η περίληψη της διακήρυξης του κλειστού
διαγωνισμού περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία της παραγράφου "Γ" του παραρτήματος του παρόντος
Κανονισμού Προμηθειών.
3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προσφορές δύνανται να γίνουν μόνο κατόπιν επιτοπίου επισκέψεως
ή μετά από επιτόπου εξέταση των σχετικών με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό εγγράφων, τότε η
προθεσμία των σαράντα (40) ημερών που ορίζεται στην παράγραφο 2γ του παρόντος άρθρου μπορεί να
παρατείνεται ανάλογα.
4. Με απόφαση του το Δ.Σ. του Η.Λ.Π.Α.Π. ή του εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου, μπορεί να
μετατίθεται η ημερομηνία της υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή της διενέργεια διαγωνισμού, με ή
χωρίς τροποποιήσεις των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης. Όταν η μετάθεση γίνεται χωρίς
τροποποιήσεις των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης, το χρονικό διάστημα της μετάθεσης ορίζεται
με την παραπάνω απόφαση. Όταν η μετάθεση γίνεται με τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης ή της
διακήρυξης, πρέπει από την ημερομηνία δημοσίευσής της σχετικής ανακοίνωσης μέχρι την ημερομηνία
υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή διενέργειας του διαγωνισμού, να μεσολαβεί χρονικό διάστημα όχι
μικρότερο του ορισθέντος από την αρχική πρόσκληση ή διακήρυξη, εκτός αν από την απόφαση μετάθεσης
προβλέπεται η σύντμηση του χρόνου αυτού τηρουμένων των προθεσμιών που ορίζονται στις
προηγούμενες παραγράφους. Στις περιπτώσεις αυτές, όσον αφορά την δημοσίευση, ακολουθείται η ίδια
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διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 4 του παρόντος.

Άρθρο 11
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα
στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση.
2. Οι προσφορές μετά την αποσφράγισή τους, παραλαμβάνονται από την αρμόδια γπηρεσία του
Η.Λ.Π.Α.Π. που διενεργεί τον διαγωνισμό.
3. Εάν από την διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν
και δείγματα του υλικού ή της εργασίας, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην αρμόδια
Υπηρεσία του Η.Λ.Π.Α.Π., η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά. Κατάθεση δείγματος
δεν απαιτείται σε περίπτωση που έχει ήδη κατατεθεί κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής σε
κλειστό διαγωνισμό.
4. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία του Η.Λ.Π.Α.Π. με οποιοδήποτε τρόπο
και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στον
Η.Λ.Π.Α.Π. μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυτές,
όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω,
υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο θα περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την
επομένη της ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται
απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία.
5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα
οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται
υπόψη.
6. Προσφορές που περιέχονται στον Η.Λ.Π.Α.Π. με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του
διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των
προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από
την διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με
την προαναφερόμενη διαδικασία. Στην περίπτωση κλειστού διαΥωνισμού τυχόν υποβληθείσα προσφορά
από προμηθευτή που δεν προσκλήθηκε προς τούτο, επιστρέφεται από την Υπηρεσία χωρίς να
αποσφραγιστεί. Επίσης επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή
περιέρχονται στον Η.Λ.Π.Α.Π., με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.
7. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) Η λέξη "Προσφορά" β) Ο πλήρης
τίτλος του Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. που διενεργεί την προμήθεια γ) Ο αριθμός της διακήρυξης δ) Η ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού ε) Τα στοιχεία του αποστολέα
8. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο ακόμη
κι αν το ίδιο είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει την
συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους προς τους όρους της διακήρυξης.
Άρθρο 12
Προσφορές

1494
1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο σε δύο αντίγραφα ο οποίος θα φέρει τις
ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 του παρόντος. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα
τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: α) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται
με κριτήριο την χαμηλότερη μόνο τιμή, στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα
δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "Τεχνική Προσφορά". Τα οικονομικά
στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης
μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "Οικονομική Προσφορά". β) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός
γίνεται με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά, στον κυρίως φάκελο προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα
ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της
προσφοράς, όπως κατατάσσονται στις ομάδες που αναφέρονται στο άρθρο 20 του παρόντος,
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "Τεχνική
Προσφορά". Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "Οικονομική Προσφορά".
2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως
φάκελο με την ένδειξη "Παράρτημα Προσφορά" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
4. Οι πρoσφoρές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον
προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον
έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ` αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου
αξιολόγησης των προσφορών.
5. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή
πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία
τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους
όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να
αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της
προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται, από αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε
ύστερα από έγγραφο του Η.Λ.Π.Α.Π.μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις
διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Άρθρο 13
Χρόνος ισχύος προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της
διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην διακήρυξη ή την πρόσκληση, καθώς και
για τον χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
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3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από τον Η.Λ.Π.Α.Π., πριν από τη λήξη
της, κατ` ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη. Μετά την λήξη
και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού ματαιώνονται.
Άρθρο 14
Αντιπροσφορές
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως
απαράδεκτες.
Άρθρο 15
Διοικητικές προσφυγές
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ` αυτόν και της νομιμότητας της
διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση.
2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του
Η.Λ.Π.Α.Π. ως εξής: α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού (1) Στον ανοικτό διαγωνισμό μέσα στο μισό
του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι
ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολή προσφορών. (2) Στον κλειστό διαγωνισμό, μόνο από
εκείνους που επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την
ημερομηνία αποστολής σ` αυτούς της πρόσκλησης συμμετοχής για την παραλαβή της διακήρυξης μέχρι την
ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες αποστολής της πρόσκλησης συμμετοχής και της διενέργειας του
διαγωνισμού. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού του
Η.Λ.Π.Α.Π. και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τη διενέργεια
του διαγωνισμού, από το Δ.Σ. του Η.Λ.Π.Α.Π. β) Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ` αυτόν ή της
νομιμότητας της διενέργειας ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά
τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και μέχρι την επομένη εργάσιμη ημέρα. Στον κλειστό
διαγωνισμό δικαίωμα ένστασης στην περίπτωση αυτή έχουν μόνον όσοι επιλέχθηκαν να υποβάλουν
προσφορά. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του
διαγωνισμού και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού, από το Δ.Σ. του Η.Λ.Π.Α.Π.
Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται με φροντίδα του ενιστάμενου,
σ` αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, καθώς και στον εκπρόσωπο ή τον αντίκλητο κάθε θιγομένου από
τυχόν ολική ή μερική παραδοχή της, άλλως απορρίπτεται ως απαράδεκτη. γ) Κατά της νομιμότητας της
διενέργειας του διαγωνισμού (ανοικτού και κλειστού) έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε
χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από της καταχώρησης των σχετικών αποφάσεων στο βιβλίο
που τηρείται για τον σκοπό αυτό από τον Η.Λ.Π.Α.Π. Στον κλειστό διαγωνισμό δικαίωμα ένστασης στην
περίπτωση αυτή έχουν μόνο όσοι επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από
το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και η σχετική απόφαση εκδίδεται από το Δ.Σ.
του Η.Λ.Π.Α.Π. το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής
ενστάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η προθεσμία των δέκα (10) εργασίμων ημερών μπορεί να
παραταθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Η.Λ.Π.Α.Π. 3) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε
άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 4) Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν
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γνώση της σχετικής απόφασης με φροντίδα τους. 5) Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που
επιβάλλουν οιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος του να υποβάλει προσφυγή. μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία της καταχώρησης της σχετικής απόφασης στο βιβλίο
που τηρείται για τον σκοπό αυτό από τον Η.Λ.Π.Α.Π. Επί της προσφυγής αποφασίζει το Δ.Σ. του Η.Λ.Π.Α.Π.
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός των
προσφυγών κατά αποφάσεων των άρθρων 34 παρ. 5γ και 39 του παρόντος για τις οποίες αποφασίζει ο
Υπουργός Aνάπτυξης. Οι εν λόγω αποφάσεις δεν επιδέχονται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως
διοικητική προσφυγή.
Άρθρο 16
Προσφερόμενη τιμή
1. Με την προσφορά, η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στην
διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
εκτός από Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην διακήρυξη.
2. Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ΕΥΡΩ ή σε συνάλλαγμα κατά τα καθοριζόμενα κάθε φορά στηv
διακήρυξη. Εφ` όσον από την διακήρυξη προβλέπεται δυνατότητα προσφορών σε συνάλλαγμα, τότε η
προσφερόμενη τιμή εκφράζεται στο νόμισμα που επιθυμεί ο προμηθευτής. Ο Η.Λ.Π.Α.Π. δεν υποχρεούται
να προβεί στην πληρωμή με το νόμισμα της προσφοράς, αλλά με το νόμισμα στο οποίο
πραγματοποιούνται οι πληρωμές από την Τράπεζα Ελλάδος, προς την χώρα καταγωγής του υλικού.
3. Για την σύγκριση των προσφορών, οι τιμές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε ΕΥΡΩ με βάση την
ισχύουσα τιμή FIXING του Επισήμου Δελτίου Συναλλαγμάτων έναντι ΕΥΡΩ (Ελεύθερη σύγκριση FIXING της
Διατραπεζικής Αγοράς) κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
4. Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του Δ.Σ. του Η.Λ.Π.Α.Π., ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
Άρθρο 17
Αναπροσαρμογή τιμών
1. Όταν από την διακήρυξη προβλέπεται χρόνος παράδοσης υλικών μεγαλύτερος των δώδεκα (12) μηνών,
τότε ορίζεται στην διακήρυξη όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής. Στην περίπτωση αυτή πρέπει
υποχρεωτικά να καθορίζεται στην διακήρυξη ο τύπος, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις της αναπροσαρμογής.
Μεταξύ αυτών που θα λαμβάνονται υπόψη για την αναπροσαρμογή των τιμών είναι και τα εξής: α) Χρόνος
εκκίνησης της αναπροσαρμογής είναι η ημερομηνία υποβολής των προσφορών που καθορίζεται από την
διακήρυξη ή την πρόσκληση και υπολογίζεται μέχρι και την ημερομηνία παράδοσης των υλικών, β)
Αναπροσαρμογή σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων χορηγείται για τις ποσότητες που ορίζονται από
την διακήρυξη να παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών. γ) Σε περίπτωση
εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του προμηθευτή, ο χρόνος του εκπροθέσμου δεν υπολογίζεται
για την αναπροσαρμογή. δ) Η τυχόν προκαταβολή αφαιρείται από την προς αναπροσαρμογή συμβατική
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αξία.
2. Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του Η.Λ.Π.Α.Π. που διενεργεί την προμήθεια, μπορεί να ορίζεται
στην διακήρυξη όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής ακόμη και αν το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα
παράδοσης των ειδών είναι μικρότερο των 12 μηνών.
3. Για την πληρωμή του επιπλέον ποσού που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή, δεν απαιτείται σύναψη
συμπληρωματικής σύμβασης.
4. Όταν από την διακήρυξη προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών προσφορά με τιμές σταθερές
απορρίπτεται.
Άρθρο 18
Καταγωγή των προσφερομένων υλικών
1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται ανάλογα με την μορφή του διαγωνισμού να αναφέρουν στις αιτήσεις
συμμετοχής ή στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής των υλικών που προσφέρουν.
2. Ο συμμετέχων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευάσει τα
προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφ` όσον γα την παραγωγή του τελικού
προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, μπορεί από τη σχετική διακήρυξη να
επιβάλλεται να δηλώνεται στην προσφoρά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν
διαπιστωθεί από τον Η.Λ.Π.Α.Π. ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται και στον προσφέροντα επιβάλλεται,
με απόφαση του Δ.Σ. του Η.Λ.Π.Α.Π., ποινή προσωρινού αποκλεισμού τριών (3) μηνών έως και τριών (3)
ετών ή οριστικού αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Η.Λ.Π.Α.Π. μετά από γνώμη του αρμόδιου
οργάνου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 του ισχύοντος Συντάγματος. Η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή
ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου που ισχύει
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
3. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσoυν τα πρoσφερόμενα υλικά, μερικά η ολικά σε δικό τους
εργοστάσιο, εκτός των στοιχείων της παραγράφου 2 που δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να
επισυνάψουν σ` αυτήν και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα
κατασκευασθούν τα υλικά, με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται τη εκτέλεση της προμήθειας, σε
περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση προκειμένου
να συνεκτιμηθεί και το στοιχείο τούτο.
4. Μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ` αρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγη του εργοστασίου που δηλώθηκε
με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Μπορεί να εγκριθεί μετά από αιτιολογημένο
αίτημα του προμηθεύτη η αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση του Δ.Σ. του Η.Λ.Π.Α.Π. ή του
εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου
διενέργειας του διαγωνισμού.
Άρθρο 19
Συγκρότηση συλλογικών οργάνων
Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και
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παραλαβής για τις προμήθειες του Η.Λ.Π.Α.Π., γίνεται από τις επιτροπές. Οι επιτροπές διενέργειας και
αξιολόγησης των διαγωνισμών παραλαμβάνουν τις προσφορές από το Τμήμα Προμηθειών του Η.Λ.ΠΑ.Π.
και διενεργούν τους διαγωνισμούς σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στον παρόντα
Κανονισμό. Οι επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Δ.Σ. του Η.Λ.Π.Α.Π. η του εξουσιοδοτημένου από
αυτό οργάνου. Οι επιτροπές είναι πενταμελείς, συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον ΗΛΠΑΠ και λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές
διατάξέις περί συλλογικών οργάνων. Οι επιτροπές συγκροτούνται για χρονικό διάστημα ενός έτους ή μέχρι
της οριστικής περάτωσης του διαγωνισμού. Οι επιτροπές γνωμοδοτούν πέραν των θεμάτων αξιολόγησης
προσφορών και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την εκτέλεση των συμβάσεων. Με απόφαση του Δ.Σ.
του Η.Λ.Π.Α.Π. η του εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου συγκροτούνται σε εφαρμογή της παρ. 3 του
άρθρου 6 του Ν. 2286/95 κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση
ειδικών θεμάτων προμηθειών. Με την απόφαση καθορίζονται η αρμοδιότητα και το έργο της επιτροπής ή
ομάδας εργασίας, η συγκρότηση, η σύνθεση, η διάρκεια και ο τρόπος λειτουργίας της. Η δαπάνη για τυχόν
αποζημίωση των μελών, καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Η.Λ.Π.Α.Π. ή του εξουσιοδοτημένου από
αυτό οργάνου. Όταν πρόκειται για πρόχειρο διαγωνισμό, οι επιτροπές είναι τριμελείς και συγκροτούνται
από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση στον Η.Λ.Π.Α.Π.
Άρθρο 20
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών
1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την σχετική διακήρυξη ή
πρόσκληση. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία. α) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με
κριτήριο την χαμηλότερη μόνο τιμή, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής
προσφοράς μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η
τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά
μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ` ένα νέο φάκελο ο οποίος
επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία, προκειμένου να
αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση. β) Σε
περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά, αποσφραγίζεται ο κυρίως
φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το
παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο. Για την
οικονομική προσφορά ακολουθείται η ίδια παραπάνω, διαδικασία.
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που
υποβάλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, κατά διαγωνισμό, όταν πρόκειται
για περισσότερους από ένα διαγωνισμούς, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει
3. Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στην περίπτωση ανοικτού διαγωνισμού δημόσια, στην περίptωση
δε του κλειστού διαγωνισμού παρουσία μόνο αυτών που κλήθηκαν και υπέβαλαν προσφορά ή
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, τους οποίους καλεί το αρμόδιο όργανο με βάση πίνακα που του έχει
παραδώσει η αρμόδια για την εκτέλεση της προμήθειας Υπηρεσία. Προσφορά που υποβλήθηκε από
προμηθευτή που δεν περιλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα της Υπηρεσίας, δεν αποσφραγίζεται, αλλά
παραδίδεται στην υπηρεσία για επιστροφή.
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4. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού, μαζί με τους σφραγισμένους
φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται με απόδειξη σε υπάλληλο
της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Οι σφραγισμένο φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των
προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση και ακολουθεί σχετική
ανακοίνωση τιμών κατά τα ανωτέρω. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται,
αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο και για την
αξιολόγησή τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραμένουν σ`
αυτό.
5. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των
προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό καθώς επίσης και των τιμών που
προσφέρθηκαν.
Άρθρο 21
Αξιολόγηση προσφορών
1. Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του προμηθευτή (μόνο
χαμηλότερη τιμή ή συμφερότερη προσφορά) καθορίζεται κατά την διαδικασία ένταξης των ειδών στο
Ε.Π.Π.
2. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία: α) Οταν για την
τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι μόνο η χαμηλότερη τιμή. (1) Η συμφωνία της προσφοράς
προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. (2) Ο ανταγωνισμός
που αναπτύxθηκε. (3) Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους
διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό. Η κατακύρωση τελικά
γίνεται στον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν
κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες
θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. β) Οταν για την τελική επιλογή του
προμηθευτή κριτήριο είναι η συμφερότερη προσφορά. (1) Η τιμή. (2) Οι όροι πληρωμής. (3) Το κόστος
εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, όταν και όπως αυτά καθορίζονται συγκεκριμένα στην
διακήρυξη.
(4) Η συμφωνία των προσφερομένων υλικών με συγκεκριμένα ουσιώδη τεχνικά
χαρακτηριστικά των προδιαγραφών που καθορίζονται στην διακήρυξη. (5) Η λειτουργικότητα και η
αποδοτικότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης. (6) Η καταλληλότητα των
προσφερομένων υλικών για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζεται: (7) Η τυχόν
απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από τον Η.Λ.Π.Α.Π. (8) Η
παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης. (9) Η ποιότητα της εξυπηρέτησής (service) μετά την
πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του προμηθευτή καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης
ανταλλακτικών. (10) Η τυχόν απαιτούμενη ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα ειδίκευση και ο διατιθέμενος
εξοπλισμός εκ μέρους του προμηθευτή, για την τεχνική υποστήριξη των ειδών. (11) Ο χρόνος παράδοσης
των υλικών εφ` όσον τα αρμόδια όργανα του Η.Λ.Π.Α.Π. αποφαίνονται αιτιολογημένα ότι τούτο ασκεί
επιρροή στην προμήθεια. (12) Κάθε άλλο στοιχείο ανάλογα με την φύση των υπό προμήθεια υλικών ή και
των ιδιαιτέρων αναγκών του Η.Λ.Π.Α.Π.. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται
μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της
Διακήρυξης. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης
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και της πρόσκλησης, προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε οικονομοτεχνικά ως η πλέον
συμφέρουσα. Η διαδικασία της οικονομοτεχνικής αξιολόγησης είναι η παρακάτω: Τα προαναφερόμενα
στοιχεία αξιολόγησης πλην των οικονομικών (τιμή, όροι πληρωμής και κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας
και συντήρησης, ήτοι στοιχεία β1 ,β2, β3) κατατάσσονται σε δύο ομάδες. 1. Ομάδα Τεχνικών
Προδιαγραφών και Ποιότητας και Απόδοσης όπου περιλαμβάνονται τα στοιχεία β4, β5, β6 και β7. 2.
Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και κάλυψης όπου περιλαμβάνονται τα στοιχεία β8, β9, β10, β11. Για τις
παραπάνω δύο ομάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστό επί τοις
εκατό 80 και 30 για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Το άθροισμα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100. Για
κάθε στοιχείο των ομάδων, καθορίζεται από την διακήρυξη ο επί μέρους συντελεστής βαρύτητας ώστε το
άθροισμά τους για κάθε ομάδα να ισούται με τον καθορισθέντα συντελεστή βαρύτητας της ομάδας. Ολα
τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία
των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι
τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που
υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης μειώνεται μέχρι 80 βαθμούς για τις περιπτώσεις που
δεν καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των
προδιαγραφών έχουν κριθεί ως επουσιώδεις και η προσφορά ως τεχνικά αποδεκτή. Η σταθμισμένη
βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του
στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των
σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων. Η τελική βαθμολογία με βάση τα
παραπάνω κυμαίνεται από 80 έως 120 βαθμούς. Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής λαμβάνονται
υπόψη η τιμή της προσφοράς, οι όροι πληρωμής και όταν από την διακήρυξη προβλέπεται το κόστος
εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης. Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το
μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της. Από τον Η.Λ.Π.Α.Π.
καθορίζονται τα στοιχεία που απαρτίζουν τις δύο ομάδες, οι συντελεστές βαρύτητας τόσον της κάθε
ομάδας συνολικά όσον και των στοιχείων της κάθε ομάδας ξεχωριστά και αυτά αναφέρονται απαραίτητα
στην διακήρυξη. Οταν πρόκειται για προμήθειες που εκτελούνται από το Υπουργείο Aνάπτυξης, τα
παραπάνω (στοιχεία ομάδων και συντελεστές βαρύτητας) ελέγχονται, τροποποιούνται όπου αυτό
απαιτείται και εγκρίνονται από το Υπουργείο αυτό. 3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη
εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του
αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. 4. Προσφορές που
παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της
πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι
παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές. 5.
Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν
χαρακτηρισθεί στην διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη
των προσφορών.
Άρθρο 22
Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση ων αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή του, μπορεί
να προτείνει: α) Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά
ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στην διακήρυξη. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το
30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για
κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται
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προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. β) Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον
πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή την
διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό
ο προμηθευτής επιλέγεται με κλήρωση. γ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και
επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. δ) Ματαίωση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης. ε) Χορήγηση
εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία για να προβεί στην πραγματοποίηση της προμήθειας. στ)
Ματαίωση της προμήθειας.
Άρθρο 23
Διαδικασία με διαπραγμάτευση
Προμήθειες με διαπραγμάτευση (εξαιρετική ή απ` ευθείας ανάθεση) με ή χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
προκήρυξης μπορεί να γίνουν εάν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2
παράγραφος 13 του Ν. 2286/95. Ειδικότερα η περίπτωση του εδαφίου VII της παραγράφου 13 του άρθρου
2 του Ν. 2286/95 δεν εφαρμόζεται προκειμένου αποκλειστικά για προμήθειες των οποίων η αξία είναι ίση
ή μεγαλύτερη των 200.000 ΕΥΡΩ και η περίπτωση του εδαφίου 1β (ββ) της εν λόγω παραγράφου δεν
εφαρμόζεται για προμήθειες των οποίων η αξία είναι μικρότερη των 200.000 ΕΥΡΩ. Προκειμένου να
ακολουθηθεί η διαδικασία με διαπραγμάτευση απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. του Η.Λ.Π.Α.Π. ή του
εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την διενέργεια του
σχετικού διαγωνισμού συλλογικού οργάνου. Η απόφαση αυτή δεν απαιτείται για την περίπτωση του
εδαφίου VIII της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/95. Σε περίπτωση που της διαπραγμάτευσης
προηγείται διαγωνισμός, η παραπάνω απόφαση υποκαθίσταται από την απόφαση κρίσεως των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Άρθρο 24
Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης
1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική
ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: α) Το είδος β) Την ποσότητα γ) Την
τιμή δ) Την συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της
πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων. ε) Την προθεσμία υπογραφής της
σύμβασης.
2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί
έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
3. Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε
δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί
να προσέλθει για την υπογραφή ης σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να
υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει
στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία
αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας
των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
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4. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή ή ανακοίνωση απευθύνεται στον
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα ή
τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται
να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της
μεσολαβούσης Τράπεζας στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται
μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
5. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. του Η.Λ.Π.Α.Π. ή του εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας για θέματα Προμηθειών Υπηρεσιακής Μονάδας, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 34 του παρόντος.
Άρθρο 25
Συμβάσεις
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης καταρτίζεται από τον Η.Λ.Π.Α.Π. η σχετική σύμβαση
που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: α) Τον τόπο και
χρόνο υπογραφής της σύμβασης. β) Τα συμβαλλόμενα μέρη. γ) Τα προς προμήθεια υλικά και την
ποσότητα δ) Την τιμή ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές
των υλικών ζ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. η) Τις προβλεπόμενες ρήτρες θ) Τον τρόπο επίλυσης των
τυχόν διαφορών ι) Τον τρόπο και τον χρόνο πληρωμής ια) Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού
τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή.
3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλqυ κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά,
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο
και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α) Παραδόθηκε ολόκληρη ποσότητα, ή εάν αυτή που
παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από
το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο. β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που
παραδόθηκε. γ) Εγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις. δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Άρθρο 26
Εγγυήσεις
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα
έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση.
2. Με την εγγυητική επιστολή - πoυ αποτελεί αυτοτελή σύμβαση -το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την
υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς
να μπορεί να ερευνά, αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
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3. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν: (α) Την ημερομηνία
έκδοσης. (β) Τον εκδότη. (γ) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται (δ) Τον αριθμό εγγύησης. (ε) Το
ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. (στ) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτής υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση. (ζ) Τους όρους ότι: Ι) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως. ΙΙ) το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της
Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά
από απλή έγγραφη ειδοποίηση. ΙΙΙ) ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της
ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο του Η.Λ.Π.Α.Π., που αποστέλλεται πριν από την ημερομηνία
λήξης της εγγύησης.
4. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. α) Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, με ΦΠΑ , εκτός εάν
ορίζεται διαφορετικό ποσοστό στην διακήρυξη ή πρόσκληση. β) Οταν ο διαγωνισμός αφορά διάφορα
υλικά και επιτρέπεται από την διακήρυξη η προσφορά μερικών απ` αυτά, γίνεται δεκτή προσφορά και στην
περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων των προσφερομένων
υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθμού υλικών που
προβλέπεται από την διακήρυξη, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την
εγγύηση. γ) Προσφορά της οποία η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία,
μπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5%. δ) Η εγγύηση συμμετοχής
περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα: (Ι) Την σχετική διακήρυξη, την
ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά. (ΙΙ) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της
εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς
που ζητά η διακήρυξη). ε) Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την
προσφορά είναι: (1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό με
μόνη την δήλωση εκείνου προς το οποίο απευθύνεται (2) Ο αριθμός της διακήρυξης. (3) Το ποσόν που
καλύπτει η εγγύηση. (4) Η ημερομηνία έκδοσής της. (5) Τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου
εκδίδεται Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να
καλύπτονται εκ των υστέρων.
5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. α) Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η
ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της
οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στην διακήρυξη ή την πρόσκληση. β) Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης. γ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα
ακόλουθα:
(Ι) Τον αριθμό της σχετικής διακήρυξης ή της σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά.
(ΙΙ) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση
ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό
ορίζεται από την διακήρυξη.
6. Εγγύηση προκαταβολής.
α) Με την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον προβλέπεται απ` αυτήν, χορηγείται στον προμηθευτή
προκαταβολή σε ποσοστό μέχρι 50% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Η προκαταβολή είναι
έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του
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Υπουργού Οικονομικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του Ν. 2362/95 και χορη γείται με κατάθεση
ισόποσης εγγύησης. Το ποσό της προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος που αντιστοιχεί σ` αυτήν μέχρι
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού από τον Η.Λ.Π.Α.Π. συμψηφίζονται κατά την
εξόφληση της συμβατικής αξίας ή της αξίας κάθε τμηματικής παράδοσης.
β) Η εγγύηση προκαταβολής περιλαμβάνει και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3
και 5γ.
7. Εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια,
επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5)
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον
διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή
ανάθεσης.
8. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης και προκαταβολής επιστρέφονται μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από
τους δύο συμβαλλομένους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται σύμφωνα με
την σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του
μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευση των εγγυητικών
επιστολών καλής εκτέλεσης και προκαταβολής απαιτείται προηγουμένη γνωμοδότηση του αρμόδιου
συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη
παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα,
των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
9. Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό.
10. Εγγύηση συμμετοχής μπορεί να ζητηθεί και στις προμήθειες με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης
(εξαιρετική ή απ` ευθείας ανάθεση).
11. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
12. Εφόσον από την διακήρυξη προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης, ο προμηθευτής
υποχρεούται να καταθέσει χρηματική εγγύηση πριν από τη έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας ή
διατήρησης. Η αξία, ο χρόνος ισχύος και κάθε ειδικότερος όρος της εγγύησης καθορίζονται στην
διακήρυξη.
13. Εντοκα γραμμάτια Δημοσίου.
α) Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστικής
τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς.
β) Σε περίπτωση που συντρέχουν οι οριζόμενες από τον παρόντα Κανονισμό Προμηθειών περιπτώσεις
κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου στην αξία
που αντιπροσωπεύουν κατά τον χρόνο της εκποίησής τους.
γ) Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνεται με παραλαβή τούτων από
τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με την υπογραφή του σχετικού αποδεικτικού
παραλαβής.
Άρθρο 27
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Χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης υλικών
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει
η σύμβαση.
2. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. του Η.Λ.Π.Α.Π. ή του
εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού, ύστερα από σχετικό
αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού
χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από
τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. του Η.Λ.Π.Α.Π. ή του εξουσιοδοτημένου
από αυτό οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού. Μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης
- παράδοσης, το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης
σχετικά με την αιτηθείσα παράταση. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο
συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο
παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό.
3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί τον Η.Λ.Π.Α.Π., την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την
επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
4. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο προμηθευτής υποχρεούται να
υποβάλει στον Η.Λ.Π.Α.Π. αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο
αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση
της οποίας προσκομίστηκε.
5. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί με απόφαση τουΔ.Σ. του Η.Λ.Π.Α.Π. ή του
εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να μετατίθεται.
Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία
εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν
ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν
επιβάλλονται κυρώσεις.
Άρθρο 28
Παραλαβή υλικών
1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές.
2. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής
και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά
στη σύμβαση, ενεργείται:
Α) Με μακροσκοπική εξέταση.
Β) Με χημική ή μηχανική εξέταση.
Γ) Με πρακτική δοκιμασία.
Δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή
και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής.
3. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή
παραλαβής οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού
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ελέγχου.
Οταν η σύμβαση προβλέπει, εκτός από την μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους (όπως χημική
εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία) συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το
πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή
απόρριψης) μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι
προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν
εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την
επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας.
4. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις
παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και
γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εφόσον κριθεί από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο
του Η.Λ.Π.Α.Π. ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί, με απόφαση του Δ.Σ. του Η.Λ.Π.Α.Π. ή του εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου μπορεί
να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με ή χωρίς έκπτωση
επί της συμβατικής τιμής. Υστερα από την απόφαση αυτή η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί
στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην απόφαση. Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που
διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή
δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους. Τα παραπάνω δείγματα λαμβάνονται και
αποστέλλονται προς έλεγχο, στην περίπτωση που με απόφαση του Δ.Σ. του ΗΛΠΑΠ ή του
εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου εγκρίθηκε η μακροσκοπική παραλαβή υλικού που απορρίφθηκε από
την επιτροπή παραλαβής, λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο.
Στην περίπτωση αυτή το οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) συντάσσεται μετά τα
αποτελέσματα του ελέγχου των δειγμάτων. Με απόφαση του Δ.Σ. του Η.Λ.Π.Α.Π. ή του εξουσιοδοτημένου
από αυτό οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή
υλικού για το οποίο η επιτροπή εξέδωσε οριστικό πρωτόκολλο, στο οποίο αναφέρει παρεκκλίσεις από τους
όρους της σύμβασης, με ή χωρίς έκπτωση.
5. Σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής παραπέμπονται για επανεξέταση περιmώσεις υλικών που
απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο
ή από άλλους ελέγχους που διενήργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα
ανωτέρω δίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από το Δ.Σ. του Η.Λ.Π.Α.Π. ή
του εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει, κατά
περίπτωση, στους ελέγχους που διενεργεί και η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής και συντάσσει σχετικό
πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει εκτός από τον
μακροσκοπικό έλεγχο και άλλους ελέγχους, η επιτροπή, εάν το υλικό κρίνεται απ` αυτήν παραληπτέο με
βάση τον μακροσκοπικό έλεγχο, λαμβάνει και αποστέλλει τα προβλεπόμενα δείγματα και αντιδείγματα.
Στην περίπτωση που το υλικό κρίνεται απ` την επιτροπή παραλαβής απορριπτέο με βάση τον μακροσκοπικό
έλεγχο, δεν προβαίνει σε δειγματοληψία και στους τυχόν περαιτέρω προβλεπόμενους ελέγχους. Εφόσον
κριθεί από το αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις αυτές του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά
του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με απόφαση του Δ.Σ. του Η.Λ.Π.Α.Π. ή του εξουσιοδοτημένου από αυτό
οργάνου μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με ή
χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής.
Υστερα από την απόφαση αυτή, η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην
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παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην απόφαση. Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής,
υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την
ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής,
βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση,
ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα
έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Η.Λ.Π.Α.Π. ήτου εξουσιοδοτημένου από αυτό
οργάνου και εκπίπτονται από τα λαβείν του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής
εκτέλεσης της σύμβασης.
6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες,
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.
7. Με απόφαση του Δ.Σ. του Η.Λ.Π.Α.Π. ή του εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου, μπορεί να
παραπέμπεται δειγματοληπτικά για επανεξέταση υλικό σε επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς
τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής.
Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το Η.Λ.Π.Α.Π. και για τον προμηθευτή τα αναφερόμενα στην παραπάνω
παράγραφο 5.
Άρθρο 29
Χρόνος παραλαβής υλικών
1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα
στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο.
2. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που
διενεργούνται από την ίδια επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως
εργαστήρια, δοκιμαστήρια) που ανήκουν στον Η.Λ.Π.ΑΠ., ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την
ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει, εκτός από
μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στον
Η.Λ.Π.Α.Π, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του
υλικού, χωρίς να υπολογίζεται σ` αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο,
μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην επιτροπή. Εφόσον ο προμηθευτής δεν
τηρήσει την υποχρέωση της παραγράφου 3, του άρθρου 26 του παρόντος, ο συμβατικός χρόνος
παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η επιτροπή παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στην
διαδικασία παραλαβής.
3. Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Η.Λ.Π.Α.Π. και εκδίδεται προς τούτο
σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Η.Λ.Π.Α.Π. ή του εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου, με βάση μόνο το
θεωρημένο από την γπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε
με την απόφαση αυτή η αποθήκη του Η.Λ.Π.Α.Π. εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφή του στα
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.
4. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του Δ.Σ. του Η.Λ.Π.Α.Π. ή του εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να
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συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον
προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο και όταν:
α) Το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστησει σύμφωνα με τον
ισχύοντα, άλλως υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.
β) Το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, κρίνεται όμως παραληπτέο, ο
προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση τούτων, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή
ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή με έκπτωση.
Και για τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις εκδίδεται απόφαση του Δ.Σ. του Η.Λ.Π.Α.Π. ή του εξουσιοδοτημένου
από αυτό οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει σχετικό
πρωτόκολλο, η δε αμοιβή των μετασχόντων σε αυτήν και τυχόν άλλα έξοδα βαρύνουν τον Η.Λ.Π.Α.Π.
Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Άρθρο 30
Ναύλωση - Ασφάλιση
1. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται με τον όρο παράδοσης FOB -FOT, η εκλογή του
μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του Η.Λ.Π.Α.Π. Ο προμηθευτής μετά την υπογραφή της
σύμβασης υποχρεούται να ζητήσει από τον Η.Λ.Π.Α.Π. έγγραφες οδηγίες σχετικά με την μεταφορά του
υλικού.
Στις άλλες περιπτώσεις η εκλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή
με τους εξής περιορισμούς.
α) Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση σε ενδιάμεσους σταθμούς ή λιμάνια χωρίς την συγκατάθεση του
Η.Λ.Π.Α.Π..

β) Εφόσον το μεταφορικό μέσο είναι πλοίο, τούτο υπόκειται στους όρους
CLASSIFICATION CLAUSES.

και συμφωνίες της

Επίσης η φόρτωση γίνεται μέσα στα κύτη και όχι στο κατάστρωμα του πλοίου εκτός αν άλλως κρίνει ο
Η.Λ.Π.Α.Π.. Τυχόν επασφάλιστρα λόγω ηλικίας του πλοίου, η από
οποιαδήποτε άλλη αιτία, βαρύνουν τον προμηθευτή, όταν η προμήθεια γίνεται με τον όρο της παράδοσης
C + F.
2. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται με όρο κατά τον οποίο η ασφάλιση γίνεται με
μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, αυτή ανατίθεται σε ασφαλιστική εταιρεία και καλύπτει κινδύνους
επιλογής του Η.Λ.Π.Α.Π., ανάλογα με την φύση του εμπορεύματος, τα περιστατικά του ταξιδιού, τη
συσκευασία και λοιπούς συναφείς παράγοντες οι οποίοι θα ορίζονται στην σχετική σύμβαση. Εκτός από
τους παραπάνω κινδύνους, καλύπτονται και κίνδυνοι όπως πολέμου, απεργιών, στάσεων, πολιτικών
ταραχών, όπως αυτοί ορίζονται στις ρήτρες του ινστιτούτου των ασφαλιστών του Λονδίνου που ισχύουν
κάθε φορά.
3. Σε όλες τις περιπτώσει ασφαλίσεων η έναρξη και η λήξη των ασφαλιζομένων κινδύνων μεταφοράς θα
γίνεται σύμφωνα με την ρήτρα από
αποθήκη σε αποθήκη (WAREHOUSE ΤΟ WAREHOUSE)
περιλαμβανομένης και της παραμονής των εμπορευμάτων στους τελωνειακούς χώρους ή άλλες αποθήκες
INTRANSIT του τόπου προορισμού των υλικών, για σαράντα πέντε (45) ημέρες από την άφιξή τους.
4. Η ασφάλιση καλύπτει την αξία C + F του εμπορεύματος πλέον 5%.
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Άρθρο 31
Ανακοίνωση φόρτωσης
1. Ο προμηθευτής αμέσως μετά τη φόρτωση των υλικών, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον Η.Λ.Π.Α.Π.,
με τηλεγράφημα ή τηλετύπημα ή τηλεομοιοτυπία, τα στοιχεία φόρτωσης στα οποία να περιλαμβάνονται
τουλάχιστον:
α) Ο αριθμός της σύμβασης και της σχετικής πίστωσης της μεσολαβούσης Τράπεζας, αν υπάρχει
β) Σε περίπτωση που η μεταφορά γίνεται με πλοίο, το όνομα του πλοίου, η εθνικότητά του και η σημαία
του.
γ) Ο αριθμός κιβωτίων, τα επ` αυτών σημεία και αριθμοί, καθώς και η φορτωθείσα ποσότητα και το βάρος
(μικτό - καθαρό).
δ) Η πιθανή ημερομηνία άφιξης του μεταφορικού μέσου στο τόπο προορισμού.
2. Εάν ο προμηθευτής παραλείψει ή καθυστερήσει να αποστείλει το παρόν τηλεγράφημα ή τηλετύπημα ή
τηλεομοιοτυπία, βαρύνεται με τυχόν έξοδα υπερημεριών και παραμονής σε τελωνειακούς χώρους ή
χώρους INTRANSIT των συμβατικών υλικών, από την επόμενη της άφιξής του μεταφορικού μέσου μέχρι
την παραλαβή τους.
Άρθρο 32
Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό
1. Οταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό, πριν από την φόρτωση τούτων ή κατά το στάδιο
κατασκευής τους, ο Η.Λ.Π.Α.Π.. μπορεί να αναθέσει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί κρατικών
προμηθειών, τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή η
οριστική παραλαβή του υλικού γίνεται στην Ελλάδα από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με
τα οριζόμενα από τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις.
2. Εναντι του διεθνούς γραφείου ελέγχου ο προμηθευτής έχει τις εξής υποχρεώσεις.
α) Να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και εργατοτεχνικό προσωπικό για μετακίνηση, μετατόπιση,
στοιβασία κ.λπ. του προς έλεγχο υλικού.
β) Να διαθέτει για την εξακρίβωση της ποιότητας του προς ελέγχου ύλικού όσα τεχνικά μέσα έχει στην
διάθεσή του.
γ) Να έχει συγκεντρωμένα τα υλικά στην ίδια πόλη ή τοποθεσία, άλλως βαρύνεται με τα πρόσθετα έξοδα
ελέγχου.
δ) Να ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του διεθνούς γραφείου ελέγχου, σχετικά με την πορεία εκτέλεσης
της παραγγελίας.
ε) Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών από το διεθνές γραφείο ελέγχου, ο προμηθευτής βαρύνεται με τα
έξοδα που θα προκύψουν από τον απαιτούμενο δεύτερο έλεγχο ή ελέγχους.
3. Εάν δεν προσέλθει έγκαιρα το διεθνές γραφείο ελέγχου για τον έλεγχο του υλικού, ο προμηθευτής
υποχρεούται να απευθυνθεί στον Η.Λ.Π.Α.Π.., για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.
4. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων του υλικού, όπου τούτο απαιτείται, κατά τον έλεγχο στο
εξωτερικό, βαρύνει τον προμηθευτή.
5. Το διεθνές γραφείο ελέγχου υποχρεούται σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι το υλικό
δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύμβασης, να μην εκδώσει το πιστοποιητικό ελέγχου, αλλά να
ενημερώσει αμέσως τον Η.Λ.Π.Α.Π. προκειμένου να λάβει οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειές του.
6. Ο Η.Λ.Π.Α.Π. αντί να αναθέσει τον έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου, μπορεί να αποστείλει επιτροπή
από εξειδικευμένους υπαλλήλους του, για την διενέργεια του ελέγχου στο εξωτερικό. Στην περίπτωση ατή
η επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει στον Η.Λ.Π.Α.Π. πρακτικό του διενεργηθέντος ελέγχου. Οι
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υποχρεώσεις του προμηθευτή έναντι της επιτροπής είναι οι ίδιες με εκείνες προς το διεθνές γραφείο
ελέγχου.
Άρθρο 33
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση - παράδοση
1. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά
περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:
α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του μέγιστου
προβλεπομένου από το άρθρο 26 του παρόντος χρόνου παράτασης, ποσοστό 0,5% επί της συμβατικής
αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το 1/4 μέχρι το 1/2 του μέγιστου
προβλεπομένου από το άρθρο 26 του παρόντος χρόνου παράτασης, ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας
της πόσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης, των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα ημέρας,
θεωρείται ολόκληρη ημέρα.
γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, ποσοστό 5% επί της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

συμβατικής αξίας της

2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των
εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που τα υλικά που παραδόθηκαν
εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα το πρόστιμο
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ` αυτόν η δυνατότητα να
παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργείας του σε βάρος του διαγωνισμού,
επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής,
ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση
αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο
διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, με απόφαση του Δ.Σ. του Η.Λ.Π.Α.Π. ή του
εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου, ύστερα από οριστική παραλαβή των υλικών.
4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης - παράδοσης ή
αντικατάστασης, με απόφαση του Δ.Σ. του Η.Λ.Π.Α.Π. ή του εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του
ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και
μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
5. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από
την επoμένη της λήξης του συμβατικσύ ή του μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, μέχρι την προσκόμιση του
συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
6. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από το
λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το
απαιτούμενο ποσό.
7. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλΟΥικά σε όλα τα μέλη
της ένωσης.
Άρθρο 34
Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση
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1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του Δ.Σ του Η.Λ.Π.Α.Π. ή του εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία αυτή
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο
συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των 30 ημερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται
μετά τη λήξη του, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω
εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικό χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσμία 20 ημερών από
την κοινοποίησή της για την παραλαβή των απορριφθέντων υλικών. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την
παρέλευση των 5 πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης
συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται
πριν την ολοκλήρωση παράδοσης των υλικών και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων.
Επίσης, δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του
δόθηκε δικαίωμα παράδοσης ή πριν τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοση τούτων. Το παραπάνω
πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και
εφόσον δεν παραληφθούν τα υλικά, πέραντου προστίμου, τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά
την κρίση του Η.Λ.Π.Α.Π. σύμφωνα με τα ισχύοντα.
2. Η επιστροφή των υλικών, που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται
να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε 20 ημέρες από την
ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί
ύστερα από αίτημα του προμηθευτή που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν
από την εκπνοή της, με απόφαση του Δ.Σ. του H.Λ.Π.A.Π. ή του εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου, με
την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης
ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που τυχόν χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν
παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο Η.Λ.Π.Α.Π. μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της
ποσότητας αυτής, κατά τα ισχύοντα.
3. Με απόφαση του Δ.Σ. του Η.Λ.Π.Α.Π. ή του εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που
απoρρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προωπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει
χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.
Άρθρο 35
Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, να υπογράψει την
σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο
όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του Η.Λ.Π.Α.Π. ή του
εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση των κατά περίπτωση αρμοδίων
Υπηρεσιών ή Επιτροπών του.
2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εφ` όσον δεν φόρτωσε παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά
υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του
δόθηκε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του παρόντος.
3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση, όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη
του Η.Λ.Π.Α.Π.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

1512
4. Με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η
δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού
που γίνεται σε βάρος του πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού
γίνεται δεκτή.
5. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται,
με απόφαση του Δ.Σ. του Η.Λ.Π.Α.Π. ή του εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή
εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 του ισχύοντος Συντάγματος, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω
κυρώσεις:
α) Kατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης
περίπτωση.

της σύμβασης, κατά

β) Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές
που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια
διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του παρόντος.
Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του Η.Λ.Π.Α.Π. ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει,
καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην
περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην
περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την
κρίση του Η.Λ.Π.Α.Π. και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
γ) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο ή μέρος των προμηθειών του
Η.Λ.Π.Α.Π. που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/95. Ο αποκλεισμός σε οποιαδήποτε
περίπτωση πραγματοποιείται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από εισήγηση του
Η.Λ.Π.Α.Π.
δ) Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε
έκπτωτος όταν τού δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην
περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 32 του παρόντος.
ε) Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από την σύμβαση
προμηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο,
είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία
λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του
ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο
υπερημερίας.
6. Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση των
όρων ή των τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες
κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται
υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή των τεχνικών
προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.
Άρθρο 36
Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή προμηθευτή στο εσωτερικό και το
εξωτερικό
1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή μπορεί να γίνει με ένα από τους παρακάτω
τρόπους:
α) Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
β) Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι πoσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι
ισόποσης εγγύησης και το υπόλοιπο είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε με την πληρωμή
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ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ με το μακροσκοπικό πρωτόκολλο παραλαβής και
εξόφλησης της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των
υλικών.
γ) Με προθεσμιακό διακανονισμό για το 100% της συμβατικής αξίας ή για μέρος αυτής.
δ) Με κάθε άλλο τρόπο που καθορίζεται απαραίτητα στην διακήρυξη.
2. Στην διακήρυξη απαραίτητα καθορίζεται ο επιθυμητός τρόπος πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες.
3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις εφόσον προβλέπονται
από την σύμβαση.
4. Ειδικά για προμήθειες εσωτερικού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής
θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Η.Λ.Π.Α.Π..
γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη "Εξοφλήθηκε".
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη "Εξοφλήθηκε".
ε) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Η.Λ.Π.Α.Π. που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
5. Ειδικά για προμήθειες εξωτερικού:
Ι. -Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή γίνεται μέσω της μεσολαβούσης Τράπεζας, είτε με
άνοιγμα ενέγγυας ανέκκλητης πίστωσης, είτε με έμβασμα. Στην περίπτωση που η πληρωμή γίνεται με
άνοιγμα πίστωσης δεν χορηγείται προκαταβολή. Οταν η πληρωμή γίνεται με έμβασμα, χορηγείται
προκαταβολή.
ΙΙ. -Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
α) Σε περίπτωση προμήθειας με παράδοση FOB ή FOT.
(1) Πλήρης σειρά φορτωτικών πραγματικής φόρτωσης στο όνομα του Η.Λ.Π.Α.Π. ή σε διαταγή αυτού, που
να αναφέρουν ότι ο ναύλος πληρώνεται στον τόπο προορισμού.
(2) Πιστοποιητικό καταγωγής των υλικών εις τριπλούν.
(3) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις εξαπλούν, που θα φέρει την ένδειξη ότι έχει εξοφληθεί.
(4) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, στην περίπτωση που το τιμολόγιο δεν φέρει ένδειξη ότι
εξοφλήθηκε.
(5) Ζυγολόγιο ή μετρολόγιο εις εξαπλούν.
(6) Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνές γραφείο
ελέγχου ή πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε επιτροπή.
(7) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα και αποδεικτικό εισαγωγής
του υλικού στην αποθήκη του Η.Λ.Π.Α.Π., εφόσον από τη σύμβαση προβλέπεται η πληρωμή να γίνεται
μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού στην Ελλάδα.
(8) Αντίγραφο τηλεγραφήματος ή τηλετυπήματος ή τηλεομοιοτυπίας του προμηθευτή, με το οποίο να
γνωρίζει στον Η,Λ.Π.Α.Π. τα στοιχεία της φόρτωσης.
β) Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης C + F. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, με την
διαφορά ότι η φορτωτική θα αναφέρει ότι ο ναύλος έχει πληρωθεί
γ) Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο CIF.
(1) Ολα τα παραπάνω δικαιολογητικά για την περίπτωση C+F.
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(2) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή πιστοποιητικό ασφάλισης ασφαλιστικής Εταιρείας, που να καλύπτει τους
κινδύνους που προβλέπονται στο άρθρο 29 του παρόντος.
(3) Απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων.
δ) Στην περίπτωση παράδοσης με τον όρο παράδοσης "Ελεύθερον".
(1) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα ή στην περίπτωση
αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το
άρθρο 28 του παρόντος.
(2) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν, που να φέρει την ένδειξη "Εξοφλήθηκε".
(3) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη "Εξοφλήθηκε".
(4) Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνές γραφείο
ελέγχου ή πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε επιτροπή.
6. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών τα αρμόδια όργανα του Η.Λ.Π.Α.Π. που διενεργούν τον έλεγχο και
την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο.
Άρθρο 37
Δείγματα - Δειγματοληψία - Εργαστηριακές εξετάσεις
1. Τα δείγματα που χρησιμοποιούνται κατά την διενέργεια των προμηθειών υπάγονται στις παρακάτω
κατηγορίες:
α) Δείγματα του Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα που αποστέλλει ο Η.Λ.Π.Α.Π. για τον οποίο προορίζονται τα
προς προμήθεια υλικά, βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια.
β) Δείγματα προμηθευτών.
Στην περίπτωση αυτή υπάγονται τα δείγματα που καταθέτουν οι προμηθευτές, όταν απαιτείται, κατά την
διενέργεια του διαγωνισμού.
γ) Δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα που λαμβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής προς
δειγματισμό των υλικών που παραδίδουν οι προμηθευτές σε εκτέλεση συμβάσεων.
2. Κάθε δείγμα ανάλογα με την φύση του προς προμήθεια υλικού, πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος
απόλυτα επαρκές για την σχετική μηχανική, χημική ή μακροσκοπική εξέταση, ή πρακτική δοκιμασία. Η
ποσότητα ή το μέγεθος των δειγμάτων μπορεί να ορίζονται:
α) Από τα αρμόδια Οργανα του Η.Λ.Π.Α.Π. που διενεργεί την προμήθεια, προκειμένου για δείγματα του
Η.Λ.Π.Α.Π. (κατηγορία α).
β) Με την διακήρυξη ή πρόσκληση, προκειμένου για δείγματα προμηθευτών (κατηγορία β).
γ) Από την σύμβαση, προκειμένου για δείγματα των προς παραλαβή συμβατικών υλικών (κατηγορία γ).
Εφόσον στην σχετική σύμβαση δεν αναφέρεται η ποσότητα και το μέγεθος των δειγμάτων, ισχύουν οι
διατάξεις για τις δειγματοληψίες του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.)
3. Τα δείγματα όλων των κατηγοριών κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία του Η.Λ.Π.Α.Π. εις διπλούν
(δείγμα - αντιδείγμα) με εξαίρεση:
α) Τα δείγματα του Η.Λ.Π.Α.Π., εφόσον οι αρμόδιες Υπηρεσίες έχουν ορίσει διαφορετικά.
β) Τα δείγματα τα οποία λόγω της φύσης τους ή της αξίας τους, δεν
υποβληθούν εις διπλούν.

μπορούν να σταλούν ή να

γ) Τα δείγματα που λαμβάνουν οι επιτροπές παραλαβής κατά την διαδικασία ελέγχου των προς παραλαβή
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συμβατικών υλικών, τα οποία λαμβάνονται μεν εις διπλούν, πλην όμως, το ένα απ` αυτά αποστέλλεται
απευθείας από την επιτροπή για εργαστηριακή ή μηχανική εξέταση ή χρησιμοποιείται για πρακτική
δοκιμασία.
4. Εφόσον από την διακήρυξη ή την πρόσκληση δεν προβλέπεται κατάθεση
προσκομιζόμενα από τους προμηθευτές δείγματα δεν γίνονται δεκτά.

δειγμάτων, τυχόν

5. Δείγματα που δεν είναι κατά τρόπον εμφανή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη ή την
πρόσκληση δεν γίνονται δεκτά.
6. Εφόσον τα δείγματα ανήκουν σε ευπαθή, ή επικίνδυνα υλικά, ο προμηθευτής υποχρεούται να
αναφέρει τούτο εγγράφως επί του δείγματος στην ελληνική γλώσσα, καθορίζοντας συγχρόνως τον τρόπο
φύλαξης και συντήρησής τους. Για δείγματα του Η.Λ.Π.Α.Π. καθώς και δείγματα από τα προς παραλαβή
συμβατικά υλικά που ανήκουν στην κατηγορία αυτή, την παραπάνω υποχρέωση έχει ο Η.Λ.Π.Α.Π. και ο
πρόεδρος της επιτροπής αντίστοιχα.
7. Εφόσον η προμήθεια του υλικού γίνεται με βάση δείγματα του Η.Λ.Π.Α.Π., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να λαμβάνουν γνώση του δείγματος αυτού κατά το διάστημα της προθεσμίας που ορίζεται από την
διακήρυξη ή την πρόσκληση είτε με απλή μακροσκοπική εξέταση αυτού από τους ενδιαφερόμενους, είτε
με λήψη αντιγράφου ή απεικόνισης αυτού, με δική τους μέριμνα και ευθύνη.
8. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών από το αρμόδιο όργανο, τίθενται υπόψη του και τα σχετικά
δείγματα.
Εφόσον για την διενέργεια του ελέγχου από το αρμόδιο όργανο είναι απαραίτητη η αποσφράγιση του
δείγματος, αυτή γίνεται ενώπιον υπαλλήλου της Υπηρεσίας τήρησης των δειγμάτων, μετά δε τον έλεγχο,
γίνεται επανασφράγιση του δείγματος. Επίσης ενώπιον του υπαλλήλου της Υπηρεσίας δειγμάτων γίνεται,
όταν απαιτείται, λήψη μέρους του δείγματος.
9. Η επισημοποίηση των δειγμάτων και αντιδειγμάτων γίνεται από το αρμόδιο για την τεχνική αξιολόγηση
των προσφορών όργανο, ως εξής:
.Των δειγμάτων που αποστέλλονται από τον Η.Λ.Π.Α.Π. για τον οποίο προορίζονται τα υλικά, κατά το
στάδιο έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών. Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία έγκρισης
τροποποιηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές, το επισημοποιούμενο δείγμα του Η.Λ.Π.Α.Π. δεν θα ισχύει
κατά το μέρος στο οποίο τυχόν αναφέρονται οι τροποποιήσεις.
.Των δειγμάτων που καταθέτουν οι προμηθευτές κατά την διενέργεια των
κατακύρωση της προμήθειας.

διαγωνισμών, μετά την

.Τα επισημοποιηθέντα δείγματα παραλαμβάνονται από την επιτροπή παραλαβής για να χρησιμοποιηθούν
κατά το στάδιο των ελέγχων και επιστρέφονται μετά το πέρας της παραλαβής των υλικών, εφόσον λόγω
της φύσης τους δεν καταστρέφονται κατά την διαδικασία των ελέγχων.
10. Στον συμβασιούχο προμηθευτή παραδίδεται, ύστερα από αίτημά του, το επίσημο δείγμα του
Η.Λ.Π.Α.Π. ή μέρος αυτού, ανάλογα με τη φύση του υλικού, για να του χρησιμεύσει κατά την κατασκευή
του και υποχρεούται να το επιστρέψει το αργότερο με την παράδοση του υλικού.
11. Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται ως εξής:
α) Του Η.Λ.Π.Α.Π., μέσα σε τριάντα ημέρες από την επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής και
αφού έχει συντελεστεί η οριστική παραλαβή του συμβατικού υλικού, με μέριμνα και ευθύνη του
Η.Λ.Π.Α.Π.
β) Των προμηθευτών στους οποίους δεν κατακυρώθηκαν ή δεν ανατέθηκε η προμήθεια, μέσα σε 15
ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης κατακύρωσης ή ανάθεσης, με μέριμνα και ευθύνη τούτων.
γ) Των συμβασιούχων προμηθευτών που κατατέθηκαν με την προσφορά τους και δεν κατεστράφη καν
μερικώς ή ολικώς κατά την διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε τριάντα ημέρες από την επιστροφή τους από
την επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή, με μέριμνα και ευθύνη
τούτων.
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δ) Τα δείγματα που δεν χρησιμοποιήθηκαν για κατ` έφεση εξέταση, επιστρέφονται μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την οριστική παραλαβή των συμβατικών υλικών, με μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή.
12. Τα δείγματα που δεν θα παραληφθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, εκποιούνται από την Υπηρεσία
παραλαβής και φύλαξής τους, εφόσον έχουν εμπορική αξία, υπέρ του Η.Λ.Π.Α.Π., άλλως καταστρέφονται
από την οριζόμενη προς τούτο επιτροπή.
13. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων που λαμβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής, βαρύνει του
προμηθευτές και δεν καταβάλλεται
14. Εφόσον από την σύμβαση προβλέπονται και εργαστηριακοί έλεγχοι, αυτοί διενεργούνται από τα
εργαστήρια του Η.Λ.Π.Α.Π., εάν διαθέτει, άλλως από το Γ.Χ.Κ. ή από οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο που
ανήκει στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ήδη δε από το
άρθρο 51 του Ν. 1892/90 και το άρθρο 4 παρ. 6 του Ν. 1943/91 ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια
υλικού και την μορφή του ελέγχου.
15. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων, μπορεί
να ζητήσει εγγράφως κατ` έφεση εξέταση των οικείων αντιδειγμάτων. Η κατ` έφεση εξέταση γίνεται
ύστερα από έγγραφο του Η.Λ.Π.Α.Π., από το Γ.Χ.Κ. ή σε περίπτωση που λόγω της φύσεως του υλικού ή της
μορφής του ελέγχου το Γ.Χ.Κ. δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον έλεγχο, η κατ` έφεση εξέταση γίνεται από
οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις, ήδη δε από το άρθρο 51 του Ν. 1892/90 και το άρθρο 4 παρ. 6 του Ν.1943/91 εκτός από το
εργαστήριο που διενήργησε την αρχική εξέταση. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο
εργαστήριο από αυτό που διενήργησε τον αρχικό έλεγχο, η κατ` έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό, αλλά με
εξεταστή του Γ.Χ.Κ. ή άλλου φορέα.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει το προβλεπόμενο για την περίπτωση παράβολο. Το αίτημα του
προμηθευτή για την κατ` έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι
(20) ημερών από την γνωστοποίηση σ` αυτόν τωv αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης. Κατ` έφεση
εξέταση μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα με απόφαση του Δ.Σ. του Η.Λ.Π.Α.Π. ή του εξουσιοδοτημένου
από αυτό οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη
λήψη του πρωτοκόλλου της επιτροπής παραλαβής.
Κατά την κατ` έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος του Η.Λ.Π.Α.Π., υποχρεωτικά δε καλείται να
παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής.
Εάν κατά την διενέργεια της κατ` έφεση εξέτασης υπάρχει διαφωνία από τον εκπρόσωπο του Η.Λ.Π.Α.Π. ή
τον προμηθευτή σε τεχνικό θέμα (όπως εφαρμοζόμενη μέθοδος εξέτασης, χρήση οργάνων), αυτή
διατυπώνεται με σαφήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο, η δε υπόθεση παραπέμπεται στο Ανώτατο Χημικό
Συμβούλιο για γνωμάτευση. Το αποτέλεσμά της κατ` έφεση εξέτασης είναι υποxρεωτικό και τελεσίδικο και
για τα δύο μέρη.
Άρθρο 38
Ανωτέρα βία
Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να
προσκομίσει στον Η.Λ.Π.Α.Π. τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Άρθρο 39
Αποκλεισμός προμηθευτού
Με απόφαση του Υπουργού Aνάπτυξης ύστερα από γνωμοδότηση της Ε.Π.Π.Π., η οποία υποχρεωτικά
καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 του ισχύοντος Συντάγματος και μετά
από αιτιολογημένη εισήγηση του Η.Λ.Π.Α.Π., μπορεί να αποκλεισθεί προμηθευτής για ορισμένο ή αόριστο
χρόνο από συγκεκριμένη προμήθεια ή από τις προμήθειες του δημόσιου τομέα, λόγω ανάρμοστης
συμπεριφοράς σε διαδικασία προμήθειας.
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Άρθρο 40
Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία
Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που ανακύπτει μεταξύ του Η.Λ.Π.Α.Π. και των συμβαλλομένων
για την ερμηνεία και εφαρμογή του συμφωνητικού αρμόδια είναι αποκλειστικά τα Πολιτικά Δικαστήρια
της Αθήνας, θα εφαρμόζεται δε το Ελληνικό Δίκαιο.

Άρθρο 41 Μεταβατικές διατάξεις
Προμήθειες για τις οποίες έχει δημοσιευθεί διακήρυξη ή έχει υπογραφεί σύμβαση πριν την ισχύ του
παρόντος εκτελούνται σύμφωνα με τους όρους αυτών.
Μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται για την ανάθεση των προμηθειών εργασιών του ΗΛΠΑΠ οι διατάξεις του Ν. 2286/95 του Π.Δ. 394/96 καθώς και οι σχετικές με το αντικείμενο
αποφάσεις του Δ.Σ. του ΗΛΠΑΠ.
Άρθρο 42
Παρατίθεται κατωτέρω παράρτημα "Υποδείγματα Ανακοινώσεων και Προκηρύξεων Διαγωνισμών και
Διαδικασιών με Διαπραγμάτευση για Συμβάσεις Προμηθειών του Η.Λ.Π.Α.Π." που προσαρτάται και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ Η.Λ.Π.Α.Π.
Α. Προκαταρτική ενημέρωση
1. Επωνυμία, ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και
τηλεομοιοτύπου του Η.Λ.Π.Α.Π., και, εάν διαφέρουν, της Υπηρεσίας από την οποία μπορούν να ληφθούν
πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία.
2. Φύση και έκταση των συμβάσεων που πρόκειται να συναφθούν, Ταξινόμηση CPA.
3. Προσωρινή ημερομηνία έναρξης διαδικασιών σύναψής της ή των συμβάσεων (εάν είναι γνωστή).
4. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.
5. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.
6. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Β. Ανοικτές Διαδικασίες.
1. Ονομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, τηλεγράφου, τέλεξ και τηλεφωτοαντιγραφικού μηχανήματος
του Η.Λ.Π.Α.Π.
2. α) Διαδικασία που επελέγη για την σύναψη των συμβάσεων.
β) Τύπος της σύμβασης για την οποία γίνεται η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών.
3. α) Τόπος παράδοσης.
β) Φύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων. Τα ξινόμηση CPA.
γ) Πληροφορίες για την δυνατότητα των προμηθευτών να υποβάλλουν προσφορές για μέρος των
απαιτουμένων προμηθειών.
4. Ταχθείσα, ενδεχομένως, προθεσμία παράδοσης.
5. α) Επωνυμία και διεύθυνση της Υπηρεσίας από την οποία είναι δυνατόν να ζητηθούν οι συγγραφές
υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη της σύμβασης.
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β) Προθεσμία υποβολής της αίτησης αυτής.
γ) Ενδεχομένως, ύψος και τρόπος πληρωμής του ποσού που πρέπει να καταβληθεί για την απόκτηση
αυτών των εγγράφων.
6. α) Προθεσμία υποβολής των προσφορών.
β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν.
γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν οι προσφορές.
7. α) Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρευρεθούν στην αποσφράγιση των προσφορών.
β) Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών.
8. Ενδεχομένως, απαιτούμενες εγγυήσεις και λοιπές εξασφαλίσεις.
9. Βασικοί όροι για την χρηματοδότηση και πληρωμή ή και παραπομπή στις σχετικές, κανονιστικές
διατάξεις.
10. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί ο όμιλος των προμηθευτών στον
οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση.
11. Αναγκαίες πληροφορίες και διατυπώσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχει το ΜΙΝΙΜUΜ των
οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων που πρέπει να πληροί ο προμηθευτής.
12. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων υποχρεούται να διατηρεί την προσφορά του ανοικτή.
13. Κριτήρια για την κατακύρωση της σύμβασης. Τυχόν άλλα κριτήρια εκτός από την χαμηλότερη τιμή,
αναφέρονται εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην συγγραφή υποχρεώσεων.
14. Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών.
15. Λοιπές πληροφορίες.
16. Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της διαδικασίας προκαταρκτικής ενημέρωσης ή
επισήμανσης της τυχόν παράλειψης της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
17. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.
18. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Γ. Κλειστές διαδικασίες.
1. Ονομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, τηλεγράφου, τέλεξ και τηλεφωτοαντιγραφικού μηχανήματος
του Η.Λ.Π.Α.Π.
2. α) Διαδικασία που επελέγη για την σύναψη της σύμβασης.
β) Ενδεχομένως, λόγοι προσφυγής στην συνοπτική διαδικασία.
γ) Τύπος της σύμβασης για την οποία γίνεται πρόσκληση για την υποβολή προσφορών.
3. α) Τόπος παράδοσης.
β) Φύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων. Ταξινόμηση CPA.
γ) Πληροφορίες για την δυνατότητα των προμηθευτών να υποβάλλουν προσφορές για μέρος των
απαιτουμένων προμηθειών.
4. Ταχθείσα, ενδεχομένως, προθεσμία παράδοσης.
5. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία την οποία θα πρέπει να περιβληθεί όμιλος των προμηθευτών
στον οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση.
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6. α) Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν.
γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν.
7. Προθεσμία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών.
8. Ενδεχομένως τυχόν απαιτούμενες εγγυήσεις.
9. Πληροφορίες σχετικά με την ιδιαίτερη κατάσταση του προμηθευτή καθώς και αναγκαίες πληροφορίες
και διατυπώσεις για να κριθεί να πληροί το ΜΙΝΙΜUΜ των απαιτουμένων οικονομικών και τεχνικών
προϋποθέσεων.
10. Κριτήρια για την κατακύρωση της σύμβασης εφόσον δεν αναφέρονται στην πρόσκληση για την
υποβολή προσφορών.
11. Αριθμός ή όρια του αριθμού υποψηφίων που πρόκειται να προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά.
12. Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών.
13. Λοιπές πληροφορίες.
14. Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της διαδικασίας προκαταρκτικής ενημέρωσης ή
επισήμανσης της τυχόν παράλειψης της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
15. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.
16. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Δ. Διαδικασίες με διαπραγμάτευση
1. Ονομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, τηλεγράφου, τέλεξ και τηλεφωτοαντιγραφικού μηχανήματος
του Η.Λ.Π.Α.Π.
2. α) Διαδικασία που επελέγη για τη σύναψη της σύμβασης.
β) Ενδεχομένως, λόγοι προσφυγής στην συνοπτική διαδικασία.
γ) Τύπος της σύμβασης για την οποία γίνεται η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών.
3. α) Τόπος παράδοσης.
β) Φύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων. Ταξινόμηση CPA.
γ) Πληροφορίες για την δυνατότητα των προμηθευτών να υποβάλλουν προσφορές για μέρος των
απαιτουμένων προμηθειών.
4. Ταχθείσα ημερομηνία παράδοσης.
5. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί ο όμιλος των προμηθευτών στον οποίο
κατακυρώνεται η ρύμβαση.
6. α) Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν.
γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν.
7. Ενδεχομένως, τυχόν απαιτούμενες εγγυήσεις.
8. Πληροφορίες σχετικά με την ιδιαίτερη κατάσταση του προμηθευτή καθώς και αναγκαίες πληροφορίες
και διατυπώσεις για να κριθεί αν συγκεντρώνει τις απαιτούμενες οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις.
9. Αριθμός ή όρια του αριθμού των υποψηφίων που πρόκειται να προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά.
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10. Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών.
11. Ενδεχομένως ονόματα και διευθύνσεις των προμηθευτών που έχουν ήδη επιλεγεί από την
αναθέτουσα αρχή.
12. Ημερομηνία προηγουμένων δημοσιεύσεων στην Επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
13. Λοιπές πληροφορίες.
14. Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης.
15. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Ε. Συναφθείσες Συμβάσεις
(Άρθρο 8, παραγρ. 3 και 6 του Π.Δ. 370/95 ΦΕΚ 199/Α`/95)
1. Επωνυμία και διεύθυνση του Η.Λ.Π.Α.Π.
2. Επιλεγείσα διαδικασία σύναψης των συμβάσεων.
Στην περίπτωση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση προκήρυξης
διαγωνισμού, αιτιολόγηση της επιλογής αυτής.
3. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.
4. Κριτήρια κατακύρωσης της σύμβασης.
5. Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν.
6. Ονομα και διεύθυνση του ή των προμηθευτών.
7. Φύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων. Ταξινόμηση CPA.
8. Τιμή ή κλίμακα τιμών (ελάχιστη / μέγιστη) που έχει(ουν) καταβληθεί.
9. Ενδεχομένως, αξία και ποσοστά της σύμβασης που ενδέxεται να δοθεί ως εργολαβία σε τρίτους.
10. Λοιπές πληροφορίες.
11. Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
12. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας ανακοίνωσης.
13. Ημερομηνία παραλαβής της ανακοίνωσης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Άρθρο 43 Ισχύς του Κανονισμού
Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την έγκριση του με απόφαση του Δ.Σ. του Η.Λ.Π.Α.Π. και
των αρμοδίων σύμφωνα με το Νόμο 2286/95 (άρθρο 5) Υπουργών Aνάπτυξης και Μεταφορών Επικοινωνιών. “
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(23) της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης – Μεταφορών και Επικοινωνιών
78761/7062/2001 (Β 1819) «Κανονισμός Προμηθειών Η.Σ.Α.Π.»,, το κείμενο των οποίων είχε ως
εξής:
“Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπάγονται, κατά το άρθρο 5 παρ. 3 του Ν. 2286/1995, οι
προμήθειες αγαθών της Ανώνυμης Εταιρίας των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Αθηνών - Πειραιώς (Α.Ε.
ΗΣΑΠ). Οι έννοιες και οι ορισμοί που περιέχονται στο Ν. 2286/1995 εφαρμόζονται υποχρεωτικά και στις
προμήθειες που διενεργεί η Α.Ε. ΗΣΑΠ. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εφαρμόζονται ανάλογα και
στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1.α. Για προμήθειες που περιέχουν και εκτέλεση έργου. β. Για παροχή
υπηρεσιών (μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, διαφημίσεις, ανάδειξη ασφαλιστού κ.λπ.), με την εξαίρεση
όσων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π .Δ. 346/1998 (Α` 230). γ. Για εκτυπώσεις των κάθε φύσης
εντύπων. δ. Για μισθώσεις κινητών πραγμάτων. 2. Για κάθε περίπτωση που δεν αντιμετωπίζεται από τον
παρόντα κανονισμό, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Π.Δ. 394/96 (Α` 266), όπως κάθε φορά
ισχύει3. Προμήθειες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 57/2000 (Α` 45), διενεργούνται
σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού, συμπληρωματικό δε και με τις διατάξεις του παρόντος. Για τις
προμήθειες αυτές έχει επίσης εφαρμογή και ο Ν. 2854/2000 (Α` 243) "Δικαστική προστασία κατά το στάδιο
που προηγείται της σύναψης συμβάσεων φορέων, οι οποίοι λειτουργούν στους τομείς του ύδατος, της
ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών, σύμφωνα με την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ και άλλες
διατάξεις. 4. Του παρόντος Κανονισμού εξαιρούνται: α. Η ανάθεση εκτέλεσης δημόσιου έργου, που
διέπεται από το Ν. 1418/1984. β. Η μίσθωση ακινήτων. γ. Η εκποίηση άχρηστου αγαθού.
Άρθρο 2
Προϋποθέσεις για τη διενέργεια προμήθειας
Για τη διενέργεια προμήθειας απαιτούνται: α. αιτιολόγηση της απαιτούμενης προμήθειας. β. έγκριση από
το αρμόδιο για το προϋπολογιζόμενο ποσό όργανο διοίκησης. γ. ύπαρξη αντίστοιχης πίστωσης
Άρθρο 3
Διακρίσεις προμηθειών
Οι προμήθειες διακρίνονται, ανάλογα με τον τρόπο διενέργειάς τους, σε προμήθειες: α) με δημόσιο
διαγωνισμό, ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας, β) ανάθεσης με διαπραγμάτευση, γ) Με πρόχειρο
διαγωνισμό (συνοπτική διαδικασία), δ) με πρόσκληση ενδιαφέροντος. Η διάκριση αυτή αναφέρεται σε
προμήθειες αγαθών, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης.
Άρθρο 4
Αρμοδιότητες – Γνωστοποιήσεις
1. Οι αρμοδιότητες για την έγκριση της προμήθειας και την κατακύρωση των κάθε φύσης διαγωνισμών
καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ή, εφόσον δεν υπάρχουν, με αποφάσεις του Δ.Σ. της
εταιρίας. 2. Οι γνωστοποιήσεις ή κοινοποιήσεις του παρόντος Κανονισμού γίνεται είτε με επιστολή
(συστημένη ή απλή) είτε με αποστολή fax, είτε και με τα δύο αυτά μέσα.
Άρθρο 5
Όργανα
1. `Οργανα της Α.Ε. ΗΣΑΠ που επιμελούνται της διαδικασίας για την πραγματοποίηση των προμηθειών
είναι: α) Η Υπηρεσία Προμηθειών. β) Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αποσφράγισης, γ) Η
Επιτροπή Κρίσεως Προσφορών και δ) Οι Επιτροπές αγορών για την πραγματοποίηση προμηθειών έκτακτης
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και επείγουσας ανάγκης (άρθρο 2 παράγραφος 12 εδαφ. γ και δ Ν. 2286/1995). Με εγκύκλιο του
Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζεται η αρμοδιότητα όλων των παραπάνω οργάνων. 2. Οι προβλεπόμενες
από την παρόντα Κανονισμό υπηρεσιακές ενέργειες διενεργούνται με επιμέλεια και μέριμνα την Υπηρεσίας
Προμηθειών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. 3. Κατ` εξαίρεση επιμελούνται της διαδικασίας για την
πραγματοποίηση προμηθειών ειδικού αντικειμένου, δηλαδή για ορισμένο έργο ή για ορισμένο χρόνο και
άλλα υπηρεσιακά όργανα που ορίζονται αρμόδια με απόφαση Δ.Σ. της εταιρίας, ή, κατ` εξουσιοδότηση,
από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Άρθρο 6
Επιτροπές
1. Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμών και Αποσφράγισης. Οι διαγωνισμοί διεξάγονται ενώπιον της
Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών, η οποία αποτελείται από τρία μέλη, υπαλλήλους της Α.Ε. ΗΣΑΠ. Τα
μέλη της Επιτροπής, τακτικά και αναπληρωματικά, ορίζονται, για διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός έτους,
με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος της
Υπηρεσίας Προμηθειών, που προτείνεται από τον προϊστάμενο της. 2. Επιτροπή Κρίσεως προσφορών. Η
Επιτροπή, αποτελούμενη από πέντε μέλη, υπαλλήλους της Α.Ε. ΗΣΑΠ, είναι αρμόδια για την κρίση των
προσφορών. Σε ειδικές περιπτώσεις, λόγω της φύσης του υπό κρίση αντικειμένου, η ανωτέρω επιτροπή
μπορεί να διευρύνεται και με δύο (2) ακόμη σχετικής ειδικότητας υπαλλήλους, που ορίζονται με απόφαση
του Διευθύνοντος Συμβούλου. Τα μέλη της Επιτροπής, τακτικά και αναπληρωματικά, ορίζονται για
διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός έτους, με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Καθήκοντα
γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος της Υπηρεσίας Προμηθειών, που προτείνεται από τον
προϊστάμενο της. Στους πρόχειρους διαγωνισμούς η Επιτροπή Κρίσεως μπορεί να αποτελείται από τρία
μέλη.
Άρθρο 7
Μητρώο Προμηθευτών
Η Α.Ε. ΗΣΑΠ τηρεί μητρώο προμηθευτών σύμφωνα με όσα ορίζονται στην σχετική απόφαση των αρμοδίων
Υπουργών (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2286/95).
Άρθρο 8
Προκήρυξη διαγωνισμού
1. Σε κάθε προμήθεια με μειοδοτικό διαγωνισμό κλειστής ή ανοικτής διαδικασίας η Υπηρεσία προμηθειών,
ή άλλο αρμόδιο εξουσιοδοτημένο όργανο συντάσσει την οικεία διακήρυξη διαγωνισμού. 2. Οι όροι της
διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις και να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) το
είδος του διαγωνισμού. β) το κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση της
προμήθειας. Σε περίπτωση που κριτήριο είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά καθορίζονται και τα
στοιχεία βάσει των οποίων γίνεται αξιολόγηση της προσφοράς. γ) το είδος, την ποσότητα, τις τεχνικές
προδιαγραφές, τα τυχόν σχέδια και την τυχόν δυνατότητα των προμηθευτών να υποβάλουν προσφορά για
μέρος ή για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας. δ) τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης και
παραλαβής των αγαθών. ε) τα πλήρη στοιχεία (διεύθυνση, τηλέφωνο, fax) της εταιρίας και το όνομα του
αρμόδιου υπάλληλου. στ) την ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσίας
Επισήμων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής `Ενωσης για δημοσίευση, εάν αυτό απαιτείται ζ) την προθεσμία μέσα
στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί διαγωνισμό
τα σχετικά έγγραφα, το ποσό που τυχόν απαιτείται για τη χορήγηση των εγγράφων αυτών και τον τρόπο
πληρωμής του. η) τα αρμόδια για την αποσφράγιση των προσφορών όργανα, την ημερομηνία, τον τόπο και
την ώρα αποσφράγισης και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται θ) το νόμισμα, τα ποσοστά, τον
τύπο αναπροσαρμογής, τον χρόνο υποβολής των εγγυήσεων και άλλες εξασφαλίσεις, εάν τυχόν
απαιτούνται ι) Τον τρόπο πληρωμής. ια) τα στοιχεία και δικαιολογητικά οικονομικών και τεχνικών
προϋποθέσεων, που απαιτούνται από του προμηθευτές. ιβ) ενδεχομένως απαγόρευση εναλλακτικών
προσφορών. ιγ) την προθεσμία για την υποβολή των προσφορών και τη διεύθυνση που πρέπει να
κατατεθούν ή αποσταλούν. ιδ) τη διάρκεια ισχύος των προσφορών. ιε) τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής
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του τιμήματος, εφ` όσον κρίνεται ότι απαιτείται τέτοιος όρος. ιστ) τους αναγκαίους όρους, τυχόν απόκλιση
από τους οποίους επιφέρει απόρριψη της προσφοράς. 3. Στις περιπτώσεις κλειστού διαγωνισμού η
διακήρυξη περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, με εξαίρεση των
προβλεπομένων στα εδάφια στ, ιδ και ιε, όπως επίσης και: α) τον τύπο και το περιεχόμενο των αιτήσεων
συμμετοχής, την προθεσμία για την υποβολή τους στην αρμόδια υπηρεσία και τη διεύθυνση στην οποία
πρέπει να υποβληθούν. β) την ημερομηνία αποστολής από την αρμόδια υπηρεσία των προσκλήσεων για
την κατάθεση των τεχνικών προσφορών. γ) τα όρια μεταξύ των οποίων θα κυμανθεί ο αριθμός των
υποψηφίων που πρόκειται να προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά (εφόσον είναι απαραίτητο). 4. Η
πρόσκληση για την υποβολή προσφορών περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) την προθεσμία για
την υποβολή των προσφορών και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν. β) τα αρμόδια όργανα
για την αποσφράγιση των προσφορών, τα πρόσωπα που μπορούν να παρίστανται καθώς και την
ημερομηνία, ώρα και τόπο αποσφράγισης. γ) Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών. Με την πρόσκληση
αποστέλλεται σ` αυτούς που επιλέχθηκαν για υποβολή προσφορών και η σχετική διακήρυξη μαζί με όλατα
συμπληρωματικά της διακήρυξης έγγραφα και στοιχεία. 5. Σε περιπτώσεις πρόχειρου διαγωνισμού δεν
απαιτείται δημοσίευση διακήρυξης. Ο πρόχειρος διαγωνισμός επιλέγεται στις περιπτώσεις προμηθείας
ειδών, που η κατ` είδος ετήσια δαπάνη του δεν υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 5του Π.Δ. 394/1996, όπως αυτή
εκάστοτε ισχύει και διενεργείται από τριμελή επιτροπή επί των εγγράφων κλειστών προσφορών που έχουν
υποβληθεί.
Άρθρο 9
Προδιαγραφές
1. Στην διακήρυξη και τη σύμβαση επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού
ή αναφέρεται συγκεκριμένο πρότυπο (ευρωπαϊκό ή αναγνωρισμένου οργανισμού) ή προδιαγραφή
(ενοποιημένη) άλλου φορέα. 2. Τεχνικές προδιαγραφές είναι οι τεχνικές περιγραφές που καθορίζονται τα
απαιτούμενα χαρακτηριστικά του αγαθού προκειμένου αυτό να προσδιορισθεί αντικειμενικά, έτσι ώστε να
ανταποκρίνεται στη χρήση για την οποία προορίζεται από την εταιρία. Οι τεχνικές αυτές προδιαγραφές
πρέπει να περιλαμβάνουν τα επίπεδα ποιότητας και απόδοσης, την ασφάλεια, τις διαστάσεις και τις
απαιτήσεις που ισχύουν για το αγαθό ή το προϊόν όσον αφορά την ποιότητα, την ορολογία, τις δοκιμές και
μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία και τη σήμανση. Οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να είναι σαφώς
διατυπωμένες και πλήρως κατανοητές από όλους τους ενδιαφερόμενους. 3. Ορισμός προτύπων. α) ως
πρότυπο θεωρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από ένα αναγνωρισμένο οργανισμό
τυποποίησης για επανειλημμένη διαρκή εφαρμογή. β) ως Ευρωπαϊκό πρότυπο θεωρείται το πρότυπο που
έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης
ηλεκτρονικών προϊόντων (CENELEC) ή Ευρωπαϊκό πρότυπο (ΕΝ) ή έγγραφο εναρμόνισης (ΕΟ) σύμφωνα με
τους κοινούς κανόνες των οργανισμών. 4. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια αγαθών ορίζονται
από τον ΗΣΑΠ, περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ώστε τα αγαθά να εκπληρώνουν το
σκοπό για τον οποίο προορίζονται και περιγράφονται κατά τρόπο που διασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή
ευρύτητα συμμετοχής στον διαγωνισμό. 5. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή όρων στις τεχνικές προδιαγραφές
και στη διακήρυξη που προσδιορίζουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης ή μεθόδους
επεξεργασίας, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ορισμένες επιχειρήσεις η προϊόντα.
Ειδικότερα οι τεχνικές προδιαγραφές απαγορεύεται να αναφέρονται σε εμπορικά σήματα, διπλώματα
ευρεσιτεχνίας, τύπους προέλευσης ή παραγωγής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον δεν είναι δυνατόν
να περιγραφεί ένα είδος με τεχνικές προδιαγραφές σαφείς και πλήρως κατανοητές, η μνεία των ανωτέρω
στοιχείων είναι επιτρεπτή, αλλά υποχρεωτικά θα συνοδεύεται από τις λέξεις" ή αντίστοιχο".
Άρθρο 10
Κανόνες δημοσιότητας
1. Οι προγραμματισμένες προμήθειες αγαθών του έτους, των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία είναι ίση ή
μεγαλύτερη από 750.000 ΕΥΡΩ, γνωστοποιούνται, κατά κατηγορίες προϊόντων, το ταχύτερο δυνατόν με
σχετική ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής `Ενωσης και στην Τράπεζα δεδομένων ΤΕΟ.
2. Περίληψη των ουσιωδών στοιχείων των διακηρύξεων επί διαγωνισμών κλειστής ή ανοικτής διαδικασίας
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δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον οικονομικές εφημερίδες και μία ημερησία, πανελλαδικής κυκλοφορίας.
3. Αντίστοιχη περίληψη αναρτάται σε εμφανές μέρος στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας. 4. Η Α.Ε. ΗΣΑΠ
μεριμνά επίσης για την αποστολή περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της
Ευρωπαϊκής `Ενωσης, εφόσον η προϋπολογισθείσα αξία, είναι ίση ή μεγαλύτερη από 400.000 ΕΥΡΩ. Η
δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο δεν γίνεται πριν από τη ημερομηνία
αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής `Ενωσης, η
οποία πρέπει να αναφέρει και την ημερομηνία αυτή και δεν μπορεί να περιέχει πληροφορίες διάφορες
από τις δημοσιευμένες στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής `Ενωσης.
Άρθρο 11
Προθεσμίες δημοσιότητας διενέργειας διαγωνισμών
1. Στους ανοικτούς διαγωνισμούς: α. Η προθεσμία για τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού δεν πρέπει
να είναι μικρότερη των πενήντα δύο (52) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της
διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής `Ενωσης. β. Η προθεσμία για τη
διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού δεν πρέπει να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών από τη
δημοσίευση της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο. Σε περιπτώσεις επείγοντος η προθεσμία αυτή μπορεί να
συντμηθεί σε δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου
Διοίκησης, ανάλογα με το προϋπολογιζόμενο ποσό. γ. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές
ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή
αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης και της
καταβολής του ποσού που τυχόν απαιτείται Σε περιπτώσεις επείγοντος η προθεσμία αυτή μπορεί να
συντμηθεί σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες. δ. Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα συμπληρωματικές πληροφορίες
σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την
ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 2. Στους κλειστούς διαγωνισμούς: α. Η
προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής σε κλειστό διαγωνισμό δεν πρέπει να είναι
μικρότερη των τριάντα επτά (37) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης
στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής `Ενωσης. β. Η αντίστοιχη προθεσμία δημοσίευσης
στον ελληνικό τύπο δεν πρέπει να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ημερών. Σε περιπτώσεις επείγοντος οι
ανωτέρω προθεσμίες μπορεί να συντμηθούν σε δέκα πέντε (15) και δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον
αντίστοιχα με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου Διοίκησης, ανάλογα με το
προϋπολογιζόμενο ποσό. Για τον καθορισμό των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες
αποστολής για δημοσίευση και η τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων. γ. Στους προμηθευτές που
έχουν επιλεγεί για την υποβολή προσφοράς αποστέλλεται ταυτόχρονα έγγραφη πρόσκληση που περιέχει
τα προβλεπόμενα από την παρ. 2 του άρθρου 8 του παρόντος, στοιχεία Η, ΙΓ, ΙΔ και συνοδεύεται από τη
διακήρυξη του διαγωνισμού. δ. Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών δεν πρέπει να είναι
μικρότερη των σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης στην
περίπτωση που η προϋπολογιζόμενη αξία της προμήθειας, χωρίς Φ.Π.Α., είναι ίση ή μεγαλύτερη των
400.000 ΕΥΡΩ (ή όπως ορίζουν οι εκάστοτε κείμενες διατάξεις) και των είκοσι (20) ημερών από την αυτή
ημερομηνία στις λοιπές περιπτώσεις. Σε περιπτώσεις επείγοντος οι ανωτέρω προθεσμίες μπορεί να
συντμηθούν σε δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου
Διοίκησης. Για τον καθορισμό των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες αποστολής για
δημοσίευση και η τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων. ε. Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με το διαγωνισμό, αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες
πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Σε περίπτωση επείγοντος η
προθεσμία αυτή συντέμνεται σε τέσσερις (4) ημέρες. 3. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες, οι προσφορές
μπορούν να γίνουν μόνο μετά από επιτόπια επίσκεψη ή μετά από επιτόπου εξέταση των σχετικών με τον
προκηρυσσόμενο διαγωνισμό εγγράφων, τότε η προθεσμία των σαράντα (40) ημερών που προβλέπεται
στην παράγραφο 2δ του παρόντος άρθρου μπορεί να παρατείνεται ανάλογα. Στις περιπτώσεις αυτές,
αναφορικά με τη δημοσίευση, τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 10 του παρόντος.
Άρθρο 12
Γλώσσα
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Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε αυτούς, εκτός των
τεχνικών φυλλαδίων (prospectus), συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφρασή τους,
μαζί με τα πρωτότυπα.
Άρθρο 13
Δικαιολογητικά συμμετοχής – προσόντα
Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμού υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά: Α)
Οι `Ελληνες Πολίτες 1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης
εντός του τελευταίου τριμήνου προ του διαγωνισμού, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί
για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. 3. Πιστοποιητικό αρμοδίας
δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης εντός του τελευταίου εξαμήνου προ του διαγωνισμού, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη
κατάσταση και επίσης ότι δεν εκκρεμεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή θέσης σε
αναγκαστική εκκαθάριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη διαδικασία. 4. Πιστοποιητικό που
εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους
στην αλλοδαπή, τα αιτούμενα στις παραγράφους 3 και 4 δικαιολογητικά εκδίδονται σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης τους. 5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το
οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ` αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, ή βεβαίωση άσκησης
επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την διενέργεια του
διαγωνισμού. Β) Αλλοδαποί `Ολα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκ των οποίωντα υπ` αριθμ. 2,3,4, και 5
εκδιδόμενα από αρχή της χώρας εγκατάστασης τους. Γ) Τα Νομικά Πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά `Ολα
τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο
εγγράφου, που απαιτείται μόνο για τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας, και επιπλέον επίσημο αντίγραφο
του ισχύοντος καταστατικού, πρόσφατης έκδοσης με τις τυχόν τροποποιήσεις του και των άλλων τυχόν
εγγράφων νομιμοποίησης. Δ) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: `Ολα τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε μέλος που συμμετέχει στην `Ενωση. Ε) Οι
συνεταιρισμοί. (1) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1, 3, 4 του παρόντος. (2) Βεβαίωση εποπτεύουσας
αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. (3) Αντίγραφο καταστατικού. ΣΤ) `Εμποροι: έκτος των
ανωτέρω που απαιτούνται για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και τα εξής, υπό μορφή υπεύθυνων
δηλώσεων, δικαιολογητικά: (1). `Οτι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του
Δημοσίου. (2) `Οτι δεν έχουν υποβάλει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που
ζητούνται από την Υπηρεσία. (3) Σχετικά με την οικονομική επιφάνεια και τις εμπορικές επιδόσεις της
επιχείρησης. Ζ) Κατασκευαστές: εκτός των ανωτέρω που απαιτούνται για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα
απαιτούμενα για του εμπόρους δικαιολογητικά και τα ακόλουθα: (1) Περί της επιχειρηματικής δομής, ήτοι
για τη μορφή της επιχείρησης, το εύρος της δραστηριότητάς της και το κύρος της. (2) Για την παραγωγική
δυνατότητα (βάσει πιστοποιητικών) (3) Για τον τεχνικό εξοπλισμό (περιγραφή και μέσα ελέγχου ποιότητας)
καθώς και την κατάσταση του προσωπικού κατά ειδικότητα, με τη θεώρηση της αρμόδιας αρχής. Τα
παραπάνω δικαιολογητικά των παρ. ΣΤ και Ζ στους κλειστούς διαγωνισμούς αποτελούν κριτήρια
αξιολόγησης για την συμμετοχή. Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί
να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί σε προγενέστερο χρόνο στην
υπηρεσία και εφόσον δεν έχει λήξει η ισχύς τους, εάν γίνεται ρητή σχετική μνεία στην προσφορά. Εάν σε
κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά, ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω
περιπτώσεις, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. `Οταν ο νόμος της χώρας δεν προβλέπει
ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνησίου
υπογραφής του δηλούντος από αρμοδία δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Εφόσον οι
Προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο, υποβάλλουν, μαζί με την αίτηση
συμμετοχής, και έγγραφο εξουσίας προς τον αντιπρόσωπο τους (εξουσιοδότηση), θεωρημένο από επίσημη
αρχή.ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 1. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η
οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
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αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της
προσφοράς. 2. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύμβασης. 3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω
ανωτέρας βίας μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον
χρόνο αξιολόγησης των προσφορών τα υπόλοιπα μελή συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της
κοινής προσφοράς με την ιδία τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της
σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και
τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν αν προτείνουν
αντικατάσταση. Η αντικατάσταση πρέπει να εγκριθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου Διοίκησης
ανάλογα με τον προϋπολογιζόμενο ποσό.0
Άρθρο 14
Προσφορές
Α. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ1. Οι προσφορές των ενδιαφερομένων
υποβάλλονται εγγράφως και κατατίθενται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή
πρόσκληση . 2. Οι προσφορές, μετά την αποσφράγισή τους, παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή
που διενεργεί το διαγωνισμό. 3. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση απαιτείται κατάθεση δειγμάτων
των υπό προμήθεια αγαθών, τα δείγματα κατατίθενται πριν από το διαγωνισμό στην Υπηρεσία
Προμηθειών, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά. 4. Οι προσφορές αποστέλλονται
στην Υπηρεσία Προμηθειών ή στις επιτροπές αγορών (άρθρο 5 παρ. 1 περ. δ του παρόντος) με
οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές
περιήλθαν στην Υπηρεσία πριν από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης που προβλέπεται από τη σχετική
διακήρυξη ή πρόσκληση. Στη διακήρυξη ή πρόσκληση μπορεί να ορισθεί διαφορετικός τρόπος κατάθεσης
προσφορών. 5. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω οι υποβαλλόμενες προσφορές ή δείγματα δεν
λαμβάνονται υπόψη. 6. Προσφορές που περιέρχονται στην εταιρία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την
διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα
αποσφράγισης των προσφορών (Επιτροπές Κρίσεως), προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες
προσφορές. Σε περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, προσφορά προμηθευτή που δεν έχει προσκληθεί,
επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί. Β. 1. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα μέσα σε
φάκελο σφραγισμένο στον οποίο αναγράφονται οι ενδείξεις : - Η λέξη "Προσφορά" - Ο αριθμός της
διακήρυξης. - Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. - Η ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού. - Τα στοιχεία του αποστολέα. 2. Μέσα στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς
τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: α. `Ολα τα ζητούμενα
δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. β. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς όπως και τυχόν άλλα
στοιχεία αξιολόγησής της, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη "Τεχνική
προσφορά". γ. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης ολόκληρης της προσφοράς,
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη "Οικονομική προσφορά". (3) Σε περίπτωση
που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον
κυρίως φάκελο, τότε συσκευάζονται ιδιαίτερα με την ένδειξη "Παράρτημα Τεχνικής Προσφοράς" και τις
λοιπές ενδείξεις. (4) Οι προσφορές γράφονται με ανεξίτηλη μελάνη και δεν πρέπει να έχουν ξέσματα,
σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να
είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και
αποσφράγισης κατά τον έλεγχο κάνει μνεία της διόρθωσης και την μονογράφει (5) Ο προσφέρων
θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης,
εκτός εάν, κατά περίπτωση, στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν
αποδέχεται Στην ίδια περίπτωση πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους που
είναι διαφορετικοί από αυτούς της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά τη κατάθεση της
προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της
διακήρυξης ή πρόσκλησης. Εάν ζητηθούν διευκρινίσεις πριν την υποβολή της προσφοράς, δίνονται από την
Υπηρεσία Προμηθειών, ή προφορικά ή εγγράφως.
Άρθρο 15
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Αντιπροσφορές
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Άρθρο 16
Χρόνος ισχύος προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί ενενήντα ( 90 ) ημέρες από την επομένη
της διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη ή τηνπρόσκληση, καθώς
και για το χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους σε περίπτωση που τους ζητηθεί 2.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον προβλεπόμενο στη διακήρυξη απορρίπτεται 3. Η
ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία πριν από τη λήξη της για
χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.
Άρθρο 17
Προσφερόμενη τιμή
1. Με την προσφορά, η τιμή του προς προμήθεια αγαθού δίνεται ανά μονάδα, εκτός εάν στη διακήρυξη ή
πρόσκληση ορίζεται διαφορετικά. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς
και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α, για παράδοση του αγαθού στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στη διακήρυξη. 2. Η προσφερόμενη τιμή δίδεται στο οριζόμενο στη διακήρυξη νόμισμα.
Εφόσον από τη διακήρυξη προβλέπεται δυνατότητα υποβολής της προσφερόμενης τιμής σε συνάλλαγμα,
τότε η προσφερόμενη τιμή εκφράζεται στο νόμισμα που επιθυμεί ο προμηθευτής. Η εταιρία δεν
υποχρεούται να προβεί στη πληρωμή με το νόμισμα της προσφοράς, αλλά με το νόμισμα στο οποίο
πραγματοποιούνται οι πληρωμές από την Τράπεζα Ελλάδος προς τη χώρα προέλευσης του αγαθού. 3. Για
τη σύγκριση των προσφορών οι τιμές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε ΕΥΡΩ με βάση το ισχύον Δελτίο
Τιμών που δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 και 4 του Ν.
2842/2000 (ΦΕΚ 207 Α), κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 4. Προσφορά για εγχώριο
προϊόν που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα, ή με ρήτρα συναλλάγματος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 5.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη. 6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του αρμοδίου οργάνου Διοίκησης ανάλογα με το
προϋπολογιζόμενο ποσό, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών
οργάνου.
Άρθρο 18
Αναπροσαρμογή τιμών
`Οταν στη διακήρυξη προβλέπεται χρόνος παράδοσης των αγαθών μεγαλύτερος των δώδεκα μηνών από
την υπογραφή της σύμβασης, τότε μπορεί να ορίζεται στη διακήρυξη όρος περί αναπροσαρμογής της
τιμής. Στη περίπτωση αυτή υποχρεωτικά καθορίζεται ο τύπος, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις της
αναπροσαρμογής. Μεταξύ των στοιχείων που λαμβάνονται υπόψη για την αναπροσαρμογή των τιμών
είναι και τα εξής: α) Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρμογής είναι η ημερομηνία που καθορίζεται από τη
διακήρυξη ή την πρόσκληση και υπολογίζεται μέχρι και την ημερομηνία παράδοσης των αγαθών. β)
Αναπροσαρμογή σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων χωρεί μόνο για τις ποσότητες που ορίζονται από
τη διακήρυξη να παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα μηνών. γ) Σε περίπτωση εκπρόθεσμης
παράδοσης, με υπαιτιότητα του προμηθευτή, ο χρόνος του εκπροθέσμου δεν υπολογίζεται για την
αναπροσαρμογή. δ) Η τυχόν προκαταβολή που καταβλήθηκε αφαιρείται από την προς αναπροσαρμογή
συμβατική αξία. 2. Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του εκάστοτε αρμοδίου οργάνου της εταιρίας
που προκηρύσσει τον διαγωνισμό, μπορεί να περιλαμβάνεται στη διακήρυξη όρος περί αναπροσαρμογής
της τιμής ακόμη και αν το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα παράδοσης των αγαθών είναι μικρότερο των
δώδεκα μηνών. 3. Για την πληρωμή του επί πλέον ποσού που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή, δεν
απαιτείται σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης. 4. `Οταν από τη διακήρυξη προβλέπεται αναπροσαρμογή
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τιμών, προσφορά με τιμές σταθερές απορρίπτεται.
Άρθρο 19
Προέλευση προσφερόμενων αγαθών
1. Οι προμηθευτές, ανάλογα με τη μορφή του διαγωνισμού, υποχρεούνται να αναφέρουν στις αιτήσεις
συμμετοχής τους, ή τις προσφορές τους, την χώρα προέλευσης των αγαθών που προσφέρουν. 2. Ο
συμμετέχων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο κατασκευής των αγαθών που
προσφέρει καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος
μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, μπορεί από τη σχετική διακήρυξη να επιβάλλεται να
δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του. Προσφορά στην
οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν διαπιστωθεί από την Επιτροπή
Κρίσεως του Διαγωνισμού ανυπαρξία εργοστασίου που δηλώθηκε, κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του
διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται και στον διαγωνιζόμενο επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού από
τους διαγωνισμούς τριών μηνών έως τριών ετών ή οριστικός αποκλεισμός μετά από απόφαση του
Διευθύνοντος Συμβούλου, αφού κληθεί ο ενδιαφερόμενος για παροχή εξηγήσεων. Η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή
ολικώς των αγαθών, έχει επι βληθεί ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς του δημοσίου που ισχύει κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 3. Οι προμηθευτές που δεν συμμετέχουν οι ίδιοι σαν
κατασκευαστές πρέπει να επισυνάπτουν στην προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση του νομίμου
εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευασθούν τα αγαθά στην οποία δηλώνεται ότι
αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ τού οποίου
έχει εκδοθεί η υπεύθυνη δήλωση. 4. Μετά τη σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται αλλαγή του
εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά. Μπορεί να επιτραπεί η αλλαγή του εργοστασίου μετά από
αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή και έγκριση του αρμοδίου οργάνου Διοίκησης ανάλογα με το
προϋπολογιζόμενο ποσό.

Άρθρο 20
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών
1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών κατά την ημερομηνία και ώρα που προβλέπει η σχετική διακήρυξη. 2. Σε
περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, ανεξάρτητα από το κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού,
αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος μονογράφονται κατά φύλλο τα δικαιολογητικά και ο φάκελος της
τεχνικής προσφοράς. Ο φάκελος των οικονομικών προσφορών μονογράφεται και ανοίγεται μετά την
ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης. Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στην περίπτωση αυτή μόνο
παρουσία αυτών που κλήθηκαν να καταθέσουν προσφορά. 3. Σε περίπτωση ανοικτού διαγωνισμού
αποσφραγίζεται μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και ο φάκελος τεχνικής προσφοράς, ο δε φάκελος
των οικονομικών προσφορών μονογράφεται και ανοίγεται μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης.
Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στην περίπτωση αυτή δημόσια. 4. Μετά την αποσφράγιση των
προσφορών το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην καταχώρηση των ονομάτων αυτών που υποβάλλουν
προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει 5. Μετά την
παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους που
περιέχουν οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται στην Υπηρεσία Προμηθειών. Μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών ακολουθεί η διαδικασία αποσφράγισης των
οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές από το αρμόδιο όργανο. Για τις
προσφορές που δεν έγιναν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές και επιστρέφονται
στους ενδιαφερόμενους, εφόσον το ζητήσουν. 6. Προσφορές και δικαιολογητικά που δεν αναζητήθηκαν
εντός δύο μηνών από την ανακοίνωση της απόρριψης, καταστρέφονται χωρίς ευθύνη της εταιρίας. 7. `Οσοι
δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, λαμβάνουν
γνώση και των τιμών που προσφέρθηκαν.
Άρθρο 21
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Αξιολόγηση προσφορών – κριτήρια
1. Το κριτήριο για την αξιολόγηση κάθε προσφοράς και την τελική επιλογή του προμηθευτή (χαμηλότερη
μόνο τιμή, ή πλέον συμφέρουσα προσφορά) καθορίζεται κατά τη διαδικασία ένταξης των ειδών στο Ετήσιο
Πρόγραμμα Προμηθειών της εταιρίας. 2. `Οταν για την επιλογή του προμηθευτή κριτήριο αξιολόγησης
είναι η χαμηλότερη τιμή, λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία: (1) Η συμφωνία της
προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ή πρόσκλησης. (2) Εάν
αναπτύxθηκε επαρκής ανταγωνισμός. (3) Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε
άλλους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές αγαθό. 3. `Οταν για την
επιλογή του προμηθευτή κριτήριο αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά, λαμβάνονται
υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία: Η τιμή προσφοράς, οι όροι πληρωμής, το κόστος εγκατάστασης
λειτουργίας και συντήρησης όταν ζητούνται και όπως αυτά καθορίζονται στη διακήρυξη και τα παρακάτω
Α. ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ α. Η συμφωνία των προσφερομένων
αγαθών με συγκεκριμένα ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά των προδιαγραφών που καθορίζονται στη
διακήρυξη. β. Η εμπειρία (references) του προμηθευτή για το συγκεκριμένο προϊόν που προσφέρεται στον
διαγωνισμό. γ. Η τυχόν ομοιογένεια του αγαθού προς άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από την εταιρία. Β.
ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΠΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ α. Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.
β. Η ποιότητα της εξυπηρέτησης SERVICE μετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του
προμηθευτή καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών. γ. Η τυχόν απαιτούμενη ιδιαίτερη
ικανότητα, πείρα, ειδίκευση και ο διατιθέμενος εξοπλισμός εκ μέρους του προμηθευτή, για την τεχνική
υποστήριξη των ειδών. δ. Ο χρόνος παράδοσης των αγαθών, εφόσον κρίνεται από την υπηρεσία ότι
επηρεάζει στην προμήθεια. ε. Κάθε άλλο στοιχείο ανάλογα με το υπό προμήθεια αγαθό. Για την επιλογή
της πλέον συμφέρουσας προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά
αποδεκτές. Για τις παραπάνω δύο ομάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που μπορεί να ανέρχεται μέχρι
ποσοστό επί τοις εκατό 80 και 30 για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Το άθροισμα των ποσοστών ανέρχεται σε
100. Για κάθε στοιχείο των ομάδων καθορίζεται από την διακήρυξη ο επί μέρους συντελεστής βαρύτητας,
ώστε το άθροισμά τους για κάθε ομάδα να ισούται με τον καθορισθέντα συντελεστή βαρύτητας της
ομάδας. Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η
βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται
ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις
που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης μειώνεται μέχρι 80 βαθμούς για τις περιπτώσεις
που δεν καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των
προδιαγραφών έχουν κριθεί ως επουσιώδεις και η προσφορά ως τεχνικά αποδεκτή. Η σταθμισμένη
βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του
στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των
σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων. Η τελική βαθμολογία με βάση τα
παραπάνω κυμαίνεται από 80 έως 120 βαθμούς. Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής λαμβάνονται
υπόψη η τιμή της προσφοράς, οι όροι πληρωμής και, όταν από τη διακήρυξη προβλέπεται, το κόστος
εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης. Πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει
το μικρότερο λόγο της τιμής της προσφοράς προς τη βαθμολογία της. 4. Προσφορά που είναι αόριστη και
ανεπίδεκτη εκτίμησης, ή είναι υπό αίρεση, απορρίmεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη
γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση οργάνου. 5. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν
απορρίπτονται προσφορές, εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 6. Αποκλίσεις
από όρους της διακήρυξης, ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηρισθεί στη
διακήρυξη ως απαράβατοι όροι, είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και επιφέρουν απόρριψη των προσφορών.
Άρθρο 22
Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού
1. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη
γνωμοδότησή του προς το αρμόδιο αποφασιστικό όργανο της Διοίκησης, μπορεί να προτείνει: α.
Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη, μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό τοις εκατό,
που θα καθορίζεται στη διακήρυξη. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στη περίπτωση
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μεγαλύτερης ποσότητας, ή το 50% σε περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Σε περίπτωση κατακύρωσης
ποσότητας μικρότερης από την καθοριζόμενη στη διακήρυξη, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή του
προμηθευτή. β. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό αγαθό,
μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, ή τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ
των μειοδοτών. Εφόσον το αγαθό δεν είναι διαιρετό ο προμηθευτής επιλέγεται με κλήρωση. γ. Ματαίωση
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος. δ. Ματαίωση της προμήθειας. 2. Επί της
γνωμοδότησης μπορεί, μετά από εντολή της διοίκησης, να εκφράζει έγγραφη άποψη και η αρμόδια
υπηρεσία για την οποία προορίζεται το αγαθό ή η υπηρεσία.
Άρθρο 23
Διαδικασία με διαπραγμάτευση
1. Προμήθειες με διαπραγμάτευση (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση) με ή χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση διακήρυξης, επιτρέπεται να γίνουν εάν συντρέχουν οι λόγοι που προβλέπονται από τις
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 2. Στην περίπτωση που αποφασισθεί η διαδικασία αυτή το αρμόδιο
ανάλογα με το προϋπολογιζόμενο ποσό όργανο Διοίκησης, ορίζει πενταμελή επιτροπή, από υπηρεσιακούς
παράγοντες, που συγκροτείται ως συλλογικό όργανο, η οποία καλεί τους ενδιαφερόμενους, ή όσους είχαν
συμμετάσχει στο διαγωνισμό και οι προσφορές τους δεν απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες, να υποβάλουν
νέες γραπτές προσφορές σε σφραγισμένους φακέλους εντός ορισμένης προθεσμίας. Μετά το άνοιγμα των
προσφορών και την αξιολόγηση τους από την Επιτροπή καλούνται οι συμμετέχοντες, για περαιτέρω
διαπραγμάτευση. 3. Μετά το πέρας διαπραγματεύσεων η Επιτροπή, σε πρακτικό που συντάσσει, προτείνει
στο αρμόδιο ανάλογα με το προϋπολογιζόμενο ποσό όργανο Διοίκησης, την κατακύρωση ή όχι της
προμήθειας σε ορισμένο προμηθευτή. 4. Το αρμόδιο ανάλογα με το προϋπολογιζόμενο ποσό όργανο
Διοίκησης αποφασίζει τελικά.
Άρθρο 24
Ανακοίνωση κατακύρωσης
1. Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση διαγωνισμού, ή ανάθεση, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση
(με επιστολή ή FAX) που περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία: - Το είδος - Την ποσότητα - Την τιμή - Τυχόν
τροποποιήσεις που έγιναν εκατέρωθεν αποδεκτές- Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης 2. Με την
ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει
αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 3. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια
υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης
για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης. 4. Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης. 5. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη
σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του παρόντος.
Άρθρο 25
Διοικητικές προσφυγές
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή, της νομιμότητας της διενέργειας
έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση. 2. Η ένσταση κατατίθεται εγγράφως, εντός των
παρακάτω προθεσμιών, στη Κεντρική Γραμματεία και απευθύνεται προς την Επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισμού.α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού.(ί) Στον ανοικτό διαγωνισμό μέσα στο μισό του
χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες
δημοσίευσης και υποβολής των προσφορών. (ίί) Στον κλειστό διαγωνισμό, μόνον από εκείνους που
επιλέχθηκαν να υποβάλλουν προσφορά, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της
διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό
της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες αποστολής της διακήρυξης και διενέργειας του
διαγωνισμού. Η ένσταση εξετάζεται από το Συμβούλιο Διεύθυνσης και η σχετική απόφαση εκδίδεται
τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. β. Κατά της
συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό ή της νομιμότητας ως προς τη διαδικασία παραλαβής και
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αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Στον κλειστό διαγωνισμό δικαίωμα ένστασης στη περίπτωση αυτή έχουν μόνο όσοι επιλέχθηκαν να
υποβάλουν προσφορά. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν
κατά του οποίου στρέφεται, αλλιώς απορρίπτεται ως απαράδεκτη.Οι ενστάσεις και η προθεσμία υποβολής
τους δεν αναστέλλουν τη διαδικασία του διαγωνισμού. γ. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του
διαγωνισμού, ανοικτού ή κλειστού, έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών
εργασίμων ημερών από την καταχώρηση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Στον κλειστό διαγωνισμό
στη περίπτωση αυτή δικαίωμα ένστασης έχουν μόνον όσοι επιλέχθηκαν να υποβάλλουν προσφορά. Η
ένσταση εξετάζεται από το Συμβούλιο Διεύθυνσης και η σχετική απόφαση εκδίδεται πριν από την επόμενη
αποφασιστική φάση της διαδικασίας. 3. `Ενσταση που υποβάλλεται για οποιουοδήποτε άλλους λόγους δεν
γίνεται δεκτή.4. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση των σχετικών αποφάσεων με φροντίδα τους. 5. Ο
προμηθευτής μπορεί, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος του
κατ` άρθρο 36 του παρόντος, να υποβάλει προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30)
ημερών, από την ημερομηνία της καταχώρησης της σχετικής απόφασης στο βιβλίο που τηρείται για τον
σκοπό αυτό από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΗΣΑΠ. Επί της προσφυγής αποφασίζει το Συμβούλιο
Διεύθυνσης ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής κρίσεως προσφορών ή άλλου αρμοδίου συλλογικού
οργάνου, εκτός επί προσφυγών κατά αποφάσεων αποκλεισμού προμηθευτή κατά τ` άρθρα 37 και 40 του
παρόντος, για τις οποίες αποφασίζει ο υπουργός Ανάπτυξης ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής
Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών.
Άρθρο 26
Συμβάσεις
1. Μετά την κατακύρωση ή ανάθεση καταρτίζεται από την υπηρεσία η σύμβαση και υπογράφεται και από
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον
τα εξής: - τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης - τα συμβαλλόμενα μέρη - τα προς προμήθεια αγαθά
και την ποσότητα αυτών - την τιμή - τον τόπο- χρόνο και τρόπο παράδοσης των αγαθών - τις τεχνικές
προδιαγραφές των αγαθών - τις προβλεπόμενες εγγυήσεις - τις προβλεπόμενες ρήτρες - το τρόπο και
χρόνο πληρωμής - τον τρόπο τυχόν αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος - τον τρόπο επίλυσης
τυχόν διαφορών 3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου σχετικού με την προμήθεια. 4.
Η σύμβαση τροποποιείται εάν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο, ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο τα
συμβαλλόμενα μέρη, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Κρίσεως του Διαγωνισμού. 5. Η σύμβαση
θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α. παραδόθηκε η ποσότητα, ή η ποσότητα που παραδόθηκε, σε
περίπτωση διαιρετού αγαθού, υπολείπεται της συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή
Παραλαβής ασήμαντη. β. παραλήφθηκε οριστικά ποιοτικά και ποσοτικά η ποσότητα που παραδόθηκεγ.
έγινε αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις,
σε περιπτώσεις που συνέτρεξαν οι αντίστοιχοι λόγοιδ. εκπληρώθηκαν οι τυχόν λοιπές συμβατικές
υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Άρθρο 27
Εγγυήσεις
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στις
χώρες της Ευρωπαϊκής `Ενωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα
έγγραφα, αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα, συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 2. Με
την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την
υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς
να δικαιούται να ερευνά, αν πράγματι υπάρχει, ή αν είναι νόμιμη, η απαίτηση (κυρία οφειλή). Σχετικά
υποδείγματα εγγυητικών επιστολών χορηγούνται από την Υπηρεσία μαζί με τη διακήρυξη και παρατίθενται
στο τέλος του παρόντος κανονισμού. 3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ α. Η εγγύηση εκδίδεται
υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστο πέντε στα εκατό (5%) επί της
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της υπηρεσίας με Φ.Π.Α., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη
διακήρυξη ή στην πρόσκληση. β. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα
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ανωτέρω αξία, μπορεί να γίνει δεκτή μόνον εφόσον υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5%. γ. Η εγγύηση
συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια,
επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 4. ΕΓΓΥΗΣΗ
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ α. Ο προμηθευτής στον οποίο γίνεται η κατακύρωση του διαγωνισμού ή η ανάθεση,
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στη διακήρυξη ή στην πρόσκληση. Η εγγύηση αυτή κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης. β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
της προμήθειας και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους. γ. Σε περίπτωση
που το προς προμήθεια αγαθό είναι διαιρετό και η παράδοση τμηματική, η ανωτέρω εγγύηση
αποδεσμεύεται σταδιακά και αντίστοιχα με τη ποσότητα που παραδόθηκε. Για την σταδιακή αποδέσμευση
απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου, εφόσον προβλέπεται στη διακήρυξη. 5.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ α. Με την υπογραφή της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από αυτή, χορηγείται
στον προμηθευτή προκαταβολή σε ποσοστό μέχρι 50% της συνολικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Η προκαταβολή
αυτή είναι έντοκη από την καταβολή της, επιβαρυνόμενη με το ύψοςτου επιτοκίου που καθορίζεται
εκάστοτε με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών βάσει των διατάξεων για τις προμήθειες του
Δημοσίου και χορηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγύησης. Το ποσό της προκαταβολής που χορηγείται και ο
τόκος που αντιστοιχεί σ` αυτήν μέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αγαθού
συμψηφίζεται κατά την εξόφληση της συμβατικής αξίας ή της αξίας κάθε τμηματικής παράδοσης. β. Η
ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας και
την εκκαθάριση των τυχόν εκατέρωθεν απαιτήσεων των συμβαλλομένων. Σε περίπτωση που το προς
προμήθεια αγαθό είναι διαιρετό και η παράδοση τμηματική, η ανωτέρω εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά
και αντίστοιχα με τη ποσότητα που παραδόθηκε. Για την σταδιακή αποδέσμευση απαιτείται προηγούμενη
απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 6. Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται στον
πρόχειρο διαγωνισμό. 7. Εγγύηση συμμετοχής μπορεί να απαιτηθεί και στις προμήθειες με τις διαδικασίες
της διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση). 8. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι
εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της
ένωσης. 9. Εφόσον από τη διακήρυξη προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης, ο
προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας ή
διατήρησης. Η αξία, ο χρόνος ισχύος και κάθε ειδικότερος όρος της εγγύησης αυτής καθορίζονται στη
διακήρυξη. 10. Γίνονται δεκτά ως εγγύηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς και έντοκα γραμμάτια του
Δημοσίου στην ονομαστική τους αξία. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής γίνεται
εκποίηση των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά το χρόνο
εκποίησής τους. Επιστροφή των εντόκων γραμματίων γίνεται με την παραλαβή τους από τον δικαιούχο ή
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτόν με την υπογραφή σχετικού πρακτικού παραλαβής.
Άρθρο 28
Χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης υλικών
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα αγαθά μέσα στα χρονικά όρια κατά τον τρόπο και στον
τόπο που ορίζει ή σύμβαση. 2. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί να παραταθεί, με
απόφαση του αρμοδίου ανάλογα με το προϋπολογιζόμενο ποσό οργάνου Διοίκησης, μέχρι το 1/4 αυτού,
ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του
συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης είναι μικρότερος ή
ίσος με από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, μπορεί, με απόφαση του αρμοδίου ανάλογα με το
προϋπολογιζόμενο ποσό οργάνου Διοίκησης, να παραταθεί μέχρι το 1/2 αυτού. Μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, τα αγαθά δεν παραλαμβάνονται από την επιτροπή
παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα παράταση. Ο προμηθευτής
κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης και δεν
υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να
παραδώσει τα αγαθά. 3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως την Υπηρεσία που εκτελεί
την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των αγαθών και την επιτροπή παραλαβής για την ημερομηνία που
προτίθεται να παραδώσει τα αγαθά, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες ενωρίτερα. 4. Μετά από
κάθε προσκόμιση αγαθού στην αποθήκη υποδοχής αγαθών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει
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στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο την αποθήκης, στο οποίο αναφέρονται η
ημερομηνία προσκόμισης, το αγαθό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκομίστηκε. 5. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί με απόφαση του Διευθύνοντος
Συμβούλου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να μετατίθεται Μετάθεση γίνεται σε
περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των
συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στις περιπτώσεις μετάθεσης
του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
Άρθρο 29
Παραλαβή αγαθών
1. Η παραλαβή των αγαθών γίνεται από τριμελείς επιτροπές (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια). Μέλη
των επιτροπών ορίζονται υπάλληλοι της Α.Ε. ΗΣΑΠ που έχουντις σχετικές γνώσεις, με απόφαση του
Διευθύνοντος Συμβούλου. Οι επιτροπές μπορούν να διευρυνθούν με δύο ακόμη μέλη, υπαλλήλους της Α.Ε.
ΗΣΑΠ, με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, σε περίπτωση σημαντικής προμήθειας. 2. Κατά τη
διαδικασία παραλαβής των αγαθών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής και
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη
σύμβαση, ενεργείται: α. Με μακροσκοπική εξέταση β. Με χημική ή μηχανική εξέταση γ. Με πρακτική
δοκιμασία δ. Με όλους, ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους απαιτείται, ανάλογα με το προς
προμήθεια αγαθό ή και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της επιτροπής
παραλαβής. 3. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την
επιτροπή παραλαβής οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τη διενέργεια του
μακροσκοπικού ελέγχου. `Οταν η σύμβαση προβλέπει, εκτός από την μακροσκοπική εξέταση και άλλους
ελέγχους, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου
και δειγματοληψίας και οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τα αποτελέσματα των
ελέγχων τούτων. Εάν λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι γίνονται
από την επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για τη σύνταξη του
οριστικού πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου
μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας. 4. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το
αγαθό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει
αν το αγαθό μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς να επηρεάζεται λόγω των παρεκκλίσεων η καταλληλότητά
του. Στην περίπτωση αυτή μετά από απόφαση του αρμοδίου οργά νου Διοίκησης ανάλογα με το
προϋπολογιζόμενο ποσό, εγκρίνεται η παραλαβή του αγαθού που απορρίφθηκε από την επιτροπή
παραλαβής, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Εάν το αγαθό απορρίπτεται από την επιτροπή
παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν μόνο με τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν
προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους. Τα
παραπάνω δείγματα λαμβάνονται και αποστέλλονται προς έλεγχο μόνο με απόφαση του Διευθύνοντος
Συμβούλου. Στην περίπτωση αυτή το οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) συντάσσεται μετά
την λήψη των αποτελεσμάτων του ελέγχου των δειγμάτων. Στην περίπτωση αυτή, με απόφαση του
Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να εγκριθεί η παραλαβή του αγαθού με ή χωρίς έκπτωση. 5. Σε
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις αγαθών που
απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο
ή από άλλους ελέγχους που διενήργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή αυτή κατά τα
ανωτέρω πραγματοποιείται, είτε ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, είτε αυτεπάγγελτα από τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει, κατά περίπτωση, στους
ελέγχους που διενήργησε και η πρωτοβάθμια επιτροπή και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή
απόρριψης. Κατά τα λοιπά ακολουθείται η ίδια διαδικασία. Σε περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από
τον Προμηθευτή, πρέπει να υποβληθεί μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών από
την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Το αίτημα για επανεξέταση αγαθού σε
δευτεροβάθμια επιτροπή υποβάλλεται από τον προμηθευτή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10)
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της
δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά
ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή
αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται και εκπίπτονται από το αντάλλαγμα που δικαιούται ο
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προμηθευτής ή εισπράπονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 6. Τα πρωτόκολλα που
συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στον προμηθευτή. 7. Με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου, μπορεί να παραπεμφθεί
δειγματοληπτικά για επανεξέταση αγαθό σε επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται ειδικά προς τούτο,
ακόμη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην
περίπτωση αυτή ισχύουν τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 5. 8. Εάν το αγαθό κριθεί
απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύμφωνα με τα ισχύοντα, διαφορετικά
υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις. 9. Εάν το αγαθό παρουσιάζει αποκλίσεις, κρίνεται όμως
παραληπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση τους εφόσον είναι δυνατόν ή
στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, εφόσον αυτό αποφασισθεί
Στις δύο παραπάνω ρυθμίσεις απαιτείται απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου.
Άρθρο 30
Χρόνος παραλαβής αγαθών
1. Η παραλαβή των αγαθών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα
στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 2. Εάν η παραλαβή των αγαθών και η σύνταξη του σχετικού
πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση
χρόνο η παραλαβή θεωρείται ότι συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων της
εταιρίας και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου, με βάση μόνο το
θεωρημένο από την Υπηρεσία που παραλαμβάνει τα αγαθά, αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα
δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη εκδίδει δελτίο εισαγωγής του αγαθού και εγγραφής του στα βιβλία
της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. 3. Ανεξάρτητα από την κατά τα
ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή των αγαθών και την πληρωμή του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι
προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Διευθύνοντα
Συμβούλου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν
πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο και όταν: α. Το υλικό κρίνεται
απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύμφωνα με τον ισχύοντα, άλλως
υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις. β. Το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της
σύμβασης, κρίνεται όμως παραληπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση
τούτων, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής
τιμής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή με έκπτωση. Και για τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις εκδίδεται
απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η παραπάνω
επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση
και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, η δε αμοιβή των μετασχόντων σε αυτή και τυχόν άλλα έξοδα βαρύνουν
την ΑΕ ΗΣΑΠ. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής δεν λαμβάνεται
υπόψη.
Άρθρο 31
Ναύλωση – Ασφάλιση
Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται με όρο παράδοσης FOB - FOT, η εκλογή του
μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη της εταιρίας. Ο προμηθευτής μετά την υπογραφή της
σύμβασης υποχρεούται να ζητήσει από την εταιρία έγγραφες οδηγίες σχετικά με τη μεταφορά του αγαθού.
Στις άλλες περιπτώσεις η εκλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή
με τους εξής περιορισμούς: α. Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση σε ενδιάμεσους σταθμούς ή λιμένες χωρίς
συγκατάθεση της εταιρίας. β. Εφόσον το μεταφορικό μέσο είναι πλοίο, τούτο υπόκειται στους όρους και
συμφωνίες του νηογνώμονα που το ελέγχει. Επίσης η φόρτωση γίνεται μέσα στα κύτη και όχι στο
κατάστρωμα του πλοίου, εκτός αν άλλως κρίνει η εταιρία. Τυχόν επασφάλιστρα λόγω ηλικίας του πλοίου, ή
από οποιαδήποτε άλλη αιτία, βαρύνουν τον προμηθευτή, όταν η προμήθεια γίνεται με τον όρο παράδοσης
C+F. 2. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται με όρο κατά τον οποίο η ασφάλιση γίνεται με
μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, αυτή ανατίθεται σε ασφαλιστική εταιρία και καλύπτει κινδύνους
επιλογής της εταιρίας, ανάλογα με την φύση του εμπορεύματος, τα περιστατικά του ταξιδιού, τη
συσκευασία και λοιπούς συναφείς παράγοντες οι οποίοι θα ορίζονται στη σχετική σύμβαση. Εκτός από
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τους παραπάνω κινδύνους, καλύπτονται και κίνδυνοι όπως πολέμου, απεργιών, στάσεων, πολιτικών
ταραχών, όπως αυτοί ορίζονται στις ρήτρες του ινστιτούτου των ασφαλιστών Λονδίνου που ισχύουν κάθε
φορά. 3. Σε όλες τις περιπτώσεις ασφαλίσεων η έναρξη και η λήξη των ασφαλιζομένων κινδύνων
μεταφοράς θα γίνεται σύμφωνα με τη ρήτρα από αποθήκη σε αποθήκη (WARE- HOUSE ΤΟ WAREHOUSE)
περιλαμβανομένης και της παραμονής των εμπορευμάτων στους τελωνειακούς χώρους ή άλλες αποθήκες
INTRANSΙΤ του τόπου προορισμού των αγαθών, για σαράντα πέντε (45) ημέρες από την άφιξή τους. 4. Η
ασφάλιση καλύπτει την αξία C + F του εμπορεύματος πλέον 5%.
Άρθρο 32
Φόρτωση αγαθών
1. Ο προμηθευτής, αμέσως μετά την φόρτωση των αγαθών, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην εταιρία,
με τηλεγράφημα ή τηλετύπημα ή τηλεομοιοτυπία, τα στοιχεία φόρτωσης στα οποία να περιλαμβάνονται
τουλάχιστον: α. Ο αριθμός της σύμβασης και της σχετικής πίστωσης της Τράπεζας, αν υπάρχει β. Σε
περίπτωση που η μεταφορά γίνεται με πλοίο, το όνομα του πλοίου, η εθνικότητά του και η σημαία του. γ. Ο
αριθμός των κιβωτίων, τα επ` αυτών σημεία και αριθμοί, καθώς και η φορτωθείσα ποσότητα και το βάρος
(μικτό - καθαρό). δ. Η πιθανή ημερομηνία άφιξης του μεταφορικού μέσου στον τόπο προορισμού. 2. Εάν ο
προμηθευτής παραλείψει ή καθυστερήσει να αποστείλει τηλεγράφημα ή τηλετύπημα ή τηλεομοιοτυπία,
βαρύνεται με τυχόν έξοδα υπερημεριών και παραμονής σε τελωνειακούς χώρους ή χώρους INTRANSΙΤ των
αγαθών, από την επομένη της άφιξης του μεταφορικού μέσου μέχρι την παραλαβή τους.
Άρθρο 33
Ποιοτικοί έλεγχοι
1. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος στα υπό προμήθεια αγαθά γίνεται από αρμόδια προς τούτο
εξουσιοδοτημένη επιτροπή. 2. `Οταν τα αγαθά εισάγονται από το εξωτερικό, πριν από την φόρτωσή τους, ή
κατά το στάδιο κατασκευής τους, η εταιρία, με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να
αναθέσει τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή η οριστική
παραλαβή του αγαθού γίνεται στην Ελλάδα από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τα
οριζόμενα από τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις. `Εναντι του διεθνούς γραφείου ελέγχου ο
προμηθευτής έχει τις εξής υποχρεώσεις: α. Να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και εργατοτεχνικό
προσωπικό για μετακίνηση, μετατόπιση, στοιβασία κ.λπ. του προς έλεγχο αγαθού. β. Να διαθέτει, για την
εξακρίβωση της ποιότητας του προς έλεγχο αγαθού, όσα τεχνικά μέσα έχει στη διάθεσή του. γ. Να έχει
συγκεντρωμένα τα αγαθά στην ίδια πόλη ή τοποθεσία, διαφορετικά βαρύνεται με τα πρόσθετα έξοδα του
ελέγχου. δ. Να ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του διεθνούς γραφείου ελέγχου, σχετικά με την πορεία
εκτέλεσης της παραγγελίας. ε. Σε περίπτωση απόρριψης των αγαθών από το διεθνές γραφείο ελέγχου, ο
προμηθευτής βαρύνεται με τα έξοδα που θα προκύψουν από τον απαιτούμενο δεύτερο έλεγχο ή ελέγχους.
Εάν δεν προσέλθει έγκαιρα το διεθνές γραφείο ελέγχου για τον έλεγχο του αγαθού, ο προμηθευτής
υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως την εταιρία. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων του αγαθού,
όπου τούτο απαιτείται, κατά τον έλεγχο στο εξωτερικό, βαρύνει τον προμηθευτή. Το διεθνές γραφείο
ελέγχου υποχρεούται να μην εκδώσει το πιστοποιητικό ελέγχου, σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον
έλεγχο ότι το αγαθό δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύμβασης, αλλά να ενημερώσει αμέσως την
εταιρία προκειμένου να λάβει οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειές του. 3. Η εταιρία, με απόφαση του
Διευθύνοντος Συμβούλου, αντί να αναθέσει τον έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου, μπορεί να αποστείλει
επιτροπή από εξειδικευμένους υπαλλήλους της, για τη διενέργεια του ελέγχου στο εξωτερικό. 4. Στην
περίπτωση αυτή η επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει πρακτικό του διενεργηθέντος έλεγχου. Οι
υποχρεώσεις του προμηθευτή έναντι της επιτροπής είναι οι ίδιες με εκείνες προς το διεθνές γραφείο
ελέγχου.
Άρθρο 34
Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακοί έλεγχοι
1. Τα δείγματα που χρησιμοποιούνται κατά την διενέργεια των προμηθειών υπάγονται στις παρακάτω
κατηγορίες: α. Δείγματα προμηθειών Στην περίπτωση αυτή υπάγονται τα δείγματα που καταθέτουν οι
προμηθευτές, όταν απαιτείται, κατά την διενέργεια του διαγωνισμού. β. Δείγματα από τα προς παραλαβή
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συμβατικά αγαθά. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα που λαμβάνονται από τις επιτροπές
παραλαβής προς δειγματισμό των αγαθών που παραδίδουν οι προμηθευτές σε εκτέλεση συμβάσεων. γ.
Δείγματα που αποστέλλει η εταιρία βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια. 2. Κάθε δείγμα
ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια αγαθού πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος απόλυτα
επαρκές για τη σχετική μηχανική, χημική ή μακροσκοπική εξέταση, ή πρακτική δοκιμασία. Η ποσότητα ή το
μέγεθος των δειγμάτων μπορεί να ορίζονται: α. Με την διακήρυξη ή πρόσκληση, προκειμένου για δείγματα
προμηθευτών. β. Από την σύμβαση, προκειμένου για δείγματα των προς παραλαβή συμβατικών αγαθών.
Εφόσον στη σχετική διακήρυξη δεν αναφέρεται η ποσότητα και το μέγεθος των δειγμάτων, ισχύουν οι
διατάξεις για τις δειγματοληψίες του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) ή άλλου επίσημα
αναγνωρισμένου φορέα ελέγχου. 3. Τα δείγματα όλων των κατηγοριών κατατίθενται στην αρμόδια
Υπηρεσία ανά δύο (δείγμα- αντιδείγμα) με εξαίρεση: α. Τα δείγματα τα οποία ως εκ της φύσης τους ή της
αξίας τους, δεν μπορούν να σταλούν ή να υποβληθούν ανά δύο. β. Οι επιτροπές παραλαβής, κατά την
διαδικασία ελέγχου των προς παραλαβή συμβατικών αγαθών, λαμβάνουν ανά δύο δείγματα, από τα οποία
το ένα αποστέλλεται απευθείας από την επιτροπή για εργαστηριακή ή μηχανική εξέταση ή χρησιμοποιείται
για πρακτική δοκιμασία. γ. Τα δείγματα της εταιρίας, εφόσον η εταιρία έχει ορίσει διαφορετικά. 4. Εφόσον
από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση δεν προβλέπεται κατάθεση δειγμάτων, τυχόν προσκομιζόμενα από
τους προμηθευτές δείγματα δεν γίνονται δεκτά. 5. Δείγματα που δεν είναι ,κατά τρόπο εμφανή ,σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στην διακήρυξη ή στην πρόσκληση δεν γίνονται δεκτά. 6. Εφόσον τα δείγματα
ανήκουν σε ευπαθή, ή επικίνδυνα αγαθά, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει τούτο εγγράφως επί
του δείγματος στην ελληνική γλώσσα, καθορίζοντας συγχρόνως τον τρόπο φύλαξης και συντήρησης τους.
7. Εφόσον η προμήθεια του αγαθού γίνεται με βάση δείγματα της εταιρίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
λαμβάνουν γνώση του δείγματος αυτού κατά το διάστημα της προθεσμίας που ορίζεται από τη διακήρυξη
ή την πρόσκληση είτε με απλή μικροσκοπική εξέταση αυτού από τους ενδιαφερόμενους, είτε με λήψη
αντιγράφου ή απεικόνισης αυτού, με δική τους μέριμνα και ευθύνη. 8. Κατά την αξιολόγηση των
προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή τίθενται υπόψη της και τα σχετικά δείγματα. Εφόσον για τη
διενέργεια του ελέγχου από την αρμόδια Επιτροπή είναι απαραίτητη η αποσφράγιση του δείγματος, αυτή
γίνεται ενώπιον υπαλλήλου της Υπηρεσίας Προμηθειών. Επίσης ενώπιον υπαλλήλου της Υπηρεσίας
Προμηθειών όταν απαιτείται, γίνεται λήψη μέρους του δείγματος. 9. Η επισημοποίηση των δειγμάτων και
αντιδειγμάτων γίνεται από την αρμόδια για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών Επιτροπή, ως εξής: Των δειγμάτων που καταθέτουν οι προμηθευτές κατά τη διενέργεια των διαγωνισμών, μετά την
κατακύρωση της προμήθειας. - Των δειγμάτων της εταιρίας βάσει των οποίων πραγματοποιείται η
προμήθεια, κατά το στάδιο έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία
έγκρισης τροποποιηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές, το επισημοποιούμενο δείγμα δεν θα ισχύει κατά το
μέρος στο οποίο τυχόν αναφέρονται οι τροποποιήσεις. - Τα επισημοποιηθέντα δείγματα παραλαμβάνονται
από την επιτροπή παραλαβής για να χρησιμοποιηθούν κατά το στάδιο των ελέγχων και επιστρέφονται
μετά το πέρας της παραλαβής των αγαθών, εφόσον λόγω της φύσης τους δεν καταστρέφονται κατά τη
διαδικασία των ελέγχων. 10. Στον προμηθευτή με τον οποίο υπογράφτηκε σύμβαση παραδίδεται, ύστερα
από αίτημά του, το επίσημο δείγμα της εταιρίας ή μέρος αυτού, ανάλογα με τη φύση του αγαθού, για να
του χρησιμεύσει κατά την κατασκευή του και υποχρεούται να το επιστρέψει το αργότερο με την παράδοση
του αγαθού. 11. Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται ως εξής: α. Των προμηθευτών στους οποίους δεν
κατακυρώθηκαν ή δεν ανατέθηκε η προμήθεια, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία
ανακοίνωσης της ανάθεσης, με μέριμνα και ευθύνη των. β. Των προμηθευτών με τους οποίους
υπογράφτηκε σύμβαση, των δειγμάτων που κατατέθηκαν με την προσφορά τους και δεν καταστράφηκαν
μερικώς ή ολικώς κατά την διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επιστροφή τους
από την επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή, με μέριμνα και ευθύνη
του προμηθευτή. γ. Εκείνων που δεν χρησιμοποιήθηκαν για κατ` έφεση εξέταση μέσα σε τριάντα ημέρες
από την οριστική παραλαβή των συμβατικών αγαθών, με μέριμνα του προμηθευτή. 12. Τα δείγματα που
δεν θα παραληφθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά περίπτωση από την
εταιρία, σύμφωνα με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου. 13. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων
που λαμβάνονται από τις επιτροπές, βαρύνει τους προμηθευτές και δεν καταβάλλεται εκτός και αν ορίζει
διαφορετικά η διακήρυξη. 14. Εφόσον από τη διακήρυξη προβλέπονται και εργαστηριακοί έλεγχοι, αυτοί
διενεργούνται από την εταιρία, εάν διαθέτει, άλλως από το Γ.Χ.Κ. ή από οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο που
ανήκει στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 15. Σε
περίπτωση που ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων, μπορεί να
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ζητήσει εγγράφως σε δεύτερο βαθμό εξέταση των οικείων αντιδειγμάτων. Η κατ` έφεση εξέταση γίνεται,
ύστερα από έγγραφο της εταιρίας, από το Γ.Χ.Κ. ή άλλο οποιοδήποτε εργαστήριο του δημόσιου τομέα,
όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, εκτός από το εργαστήριο που διενήργησε
την αρχική εξέταση. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που
διενήργησε τον αρχικό έλεγχο, η κατ` έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό, αλλά με εξεταστή του Γ.Χ.Κ. ή άλλου
φορέα ανάλογα. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει το προβλεπόμενο για την περίπτωση
παράβολο. Το αίτημα του προμηθευτή για την σε δεύτερο βαθμό εξέταση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σ` αυτόν των αποτελεσμάτων της
αρχικής εξέτασης. Σε δεύτερο βαθμό εξέταση μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα με απόφαση του
Διευθύνοντα Συμβούλου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήψη του πρωτοκόλλου της επιτροπής
παραλαβής. Κατά την σε δεύτερο βαθμό εξέτασης παρίσταται εκπρόσωπος της εταιρίας, υποχρεωτικά δε
καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, και ο προμηθευτής. Εάν κατά τη διενέργεια της σε δεύτερο
βαθμό εξέταση υπάρχει διαφωνία από τον εκπρόσωπο της εταιρίας ή τον προμηθευτή σε τεχνικό θέμα
(όπως εφαρμοζόμενη μέθοδος εξέτασης, χρήση οργάνων), αυτή διατυπώνεται με σαφήνεια σε σχετικό
πρωτόκολλο, η δε υπόθεση παραπέμπεται στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο για γνωμάτευση. Το
αποτέλεσμα της σε δεύτερο βαθμό εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Άρθρο 35
Απόρριψη συμβατικών αγαθών
1 .Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των αγαθών, με
απόφαση της αρμοδίου οργάνου διοίκησης ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής
παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί
να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος
δεν είναι μεγαλύτερος των τριάντα (30) ημερών. Σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη
του, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα αγαθά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία
που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις. 2. Με την απόφαση της παραπάνω παραγράφου καθορίζεται προθεσμία είκοσι
(20) ημερών τουλάχιστον από την κοινοποίησή της για την παραλαβή των απορριφθέντων αγαθών. Εάν η
παραλαβή των απορριφθέντων αγαθών από τον προμηθευτή γίνει μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών,
από την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας επιβάλλεται πρόστιμο σε αυτόν 10% επί της αντίστοιχης
συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων η εταιρία μπορεί να μην επιστρέψει τα
απορριφθέντα αγαθά από την ολοκλήρωση παράδοσης των αγαθών και των υπολοίπων τμηματικών
παραδόσεων. 3. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων η εταιρία μπορεί να μην επιστρέψει τα
απορριφθέντα αγαθά από την ολοκλήρωση παράδοσης των αγαθών και των υπολοίπων τμηματικών
παραδόσεων. 4. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρία μπορεί να μην επιστρέψει τα απορριφθέντα αγαθά πριν
από την παραλαβή των αγαθών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης ή
τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοση τούτων. Το παραπάνω αναφερόμενο πρόστιμο του 10% επί της
συμβατικής αξίας επιβάλλεται και στη περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και
εφόσον δεν παραληφθούν τα αγαθά, πέραν του προστίμου, τα αγαθά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά
την κρίση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας και σύμφωνα με τα ισχύοντα. 5. Η επιστροφή των
αγαθών, που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού
αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την
ποσότητα που απορρίφθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής των
νέων αγαθών και αφού καταβάλει το μετά από απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου, πρόστιμο σε
ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει ή προθεσμία αυτή, ή
υποβάλει εκπρόθεσμα την αίτησή του, η εταιρία μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της
ποσότητας αυτής, κατά τα ισχύοντα. 6. Με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας, ύστερα
από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των
αγαθών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να
καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που
απορρίφθηκε.
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Άρθρο 36
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση – παράδοση
Σε περίπτωση που το αγαθό φορτωθεί, παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
όπως αυτός προσδιορίσθηκε με τυχόν χορηγηθείσα παράταση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης
που χορηγήθηκε, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο
που υπολογίζεται ως εξής: α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει
το 1/4 του μεγίστου προβλεπόμενου χρόνου παράδοσης ποσοστό 0,5% επί της συμβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από
το 1/4 μέχρι το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράδοσης, ποσοστό 2% επί της συμβατικής
αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν, κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράδοσης, των
περιπτώσεων α` και β` προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. γ. Για καθυστέρηση που
υπερβαίνει το παραπάνω 1/2 του μέγιστου προβλεπομένου χρόνου παράδοσης ποσοστό 5% επί της
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση,
ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων αγαθών,
χωρίς τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που τα αγαθά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη
χρησιμοποίηση των αγαθών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής
αξίας της συνολικής ποσότητας. 3. Εάν με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου παρέχεται σε
αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα αγαθά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του
νέου διαγωνισμού εξ αιτίας του, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με
ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο
χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν
ο έκπτωτος παραδώσει τα αγαθά πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού τότε ο διαγωνισμός
ματαιώνεται, με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου και ύστερα από την οριστική παραλαβή των
αγαθών. 4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης - παράδοσης ή
αντικατάστασης των αγαθών, με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου, ύστερα από γνωμοδότηση της
αρμόδιας επιτροπής παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά
τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται
αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 5. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από
το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της
προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου
παράδοσης, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού αγαθού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του
ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 6. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής
γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού,
με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο
προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 7. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών για τα πρόστιμα
και τους τόκους κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται σε ολόκληρο για το σύνολό τους.
Άρθρο 37
Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική
σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου Διοίκησης. 2. Με την
ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε
δικαίωμά του που απορρέει απ` αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά
αγαθά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του
δόθηκε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική σύμβαση. 3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από
την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση, όταν: α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το αγαθό δεν
φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη της εταιρίας. β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας
βίας. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής που την επικαλείται υποχρεούται μέσα σε είκοσι μέρες από
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που την συνιστούν, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει
στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 4. Στην απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από

1539
τη σύμβαση μπορεί να περιέχεται όρος που να παρέχει τη δυνατότητα παράδοσης του αγαθού μέχρι την
προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του νέου διαγωνισμού που διενεργείται εξ αιτίας του, πέραν
της οποίας δεν γίνεται δεκτή καμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος αγαθού. 5. Στον
προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με
απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης ύστερα από πρόσκληση προς τον ενδιαφερόμενο για παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α. κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης
συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. β. Προμήθεια του αγαθού σε βάρος του
εκπτώτου προμηθευτή: - είτε από τους επόμενους μειοδότες του διαγωνισμού - είτε από τους
προμηθευτές που είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση - είτε με διενέργεια νέου διαγωνισμού - είτε με
πρόσκληση για διαπραγμάτευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 23 του παρόντος. Κάθε
άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία της εταιρίας ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται
σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση αυτή που
δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του αγαθού. Στη περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του
καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης
και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. γ. Προσωρινός ή οριστικός
αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο ή μέρος των Προμηθειών της εταιρίας. Στην περίπτωση
προμηθειών αγαθών (υλικών) ο αποκλεισμός γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από
αιτιολογημένη εισήγηση της εταιρίας και μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής και
Προγραμματισμού Προμηθειών η οποία καλεί υποχρεωτικά τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων.
Στην περίπτωση προμηθειών παροχής υπηρεσιών ο αποκλεισμός γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της
εταιρείας, μετά από σχετική εισήγηση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας. δ. Καταλογισμός στον
προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των αγαθών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του
δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα αγαθά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του
νέου διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. ε. Η είσπραξη
εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση προμηθευτή, είτε από
ποσό που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της
εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής
από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον
κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της
επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 6. Σε περίπτωση που η προμήθεια
αγαθού σε βάρος εκπτώτου προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της
κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά
τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από
την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς
καταλογισμό ποσό.
Άρθρο 38
Τρόπος πληρωμής – Απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή προμηθευτή
1. Η πληρωμή της αξίας των αγαθών στον προμηθευτή μπορεί να γίνει με ένα από τους παρακάτω
τρόπους: α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας με τά την οριστική παραλαβή των αγαθών.
β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι
ισόποσης εγγύησης και το υπόλοιπο είτε μετά την οριστική παραλαβή των αγαθών, είτε με πληρωμή
ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το μακροσκοπικό πρωτόκολλο παραλαβής και
εξόφλησης της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των
αγαθών. γ. Με προθεσμιακό διακανονισμό για το 100% της συμβατικής αξίας ή για μέρος αυτής. δ. Με
κάθε άλλο τρόπο που καθορίζεται απαραίτητα στη διακήρυξη. 2. Στη διακήρυξη απαραίτητα καθορίζεται ο
επιθυμητός τρόπος πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες. 3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής
εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις εφόσον προβλέπονται από την σύμβαση. 4. Ειδικά για
προμήθειες εσωτερικού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: α) Πρωτόκολλο οριστικής
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό
προσκόμισης του αγαθού στην αποθήκη. β) Αποδεικτικό εισαγωγής του αγαθού στην αποθήκη. γ)
Τιμολόγιο του προμηθευτή που φέρει την ένδειξη "εξοφλήθηκε", εφόσον η πληρωμή είναι τοις μετρητοίς.
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη "εξοφλήθηκε". ε) Κάθε
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άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και
την πληρωμή. 5. Ειδικά για προμήθειες εξωτερικού: Ι. Η πληρωμή της αξίας των αγαθών στον προμηθευτή
γίνεται μέσω Τραπέζης, είτε με άνοιγμα ενέγγυας ανέκκλητης πίστωσης, είτε με έμβασμα. Στην περίπτωση
που η πληρωμή γίνεται με άνοιγμα πίστωσης δεν χορηγείται προκαταβολή. `Οταν η πληρωμή γίνεται με
έμβασμα, μπορεί να χορηγηθεί προκαταβολή. 11. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: α) Σε
περίπτωση προμήθειας με παράδοση FOB ή FOT. (1) Πλήρης σειρά φορτωτικών πραγματικής φόρτωσης
στο όνομα της εταιρίας, που να αναφέρουν ότι ο ναύλος πληρώνεται στον τόπο προορισμού. (2)
Πιστοποιητικό καταγωγής των αγαθών σε τρία (3) αντίτυπα. (3) Τιμολόγιο του προμηθευτή σε έξι (6)
αντίτυπα, που θα φέρει την ένδειξη ότι έχει εξοφληθεί (4) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, στην
περίπτωση που το τιμολόγιο δεν φέρει ένδειξη ότι εξοφλήθηκε. (5) Ζυγολόγιο ή μετρολόγιο, σε έξι (6)
αντίτυπα. (6) Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνές
γραφείο ελέγχου ή πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε επιτροπή. (7) Πρωτόκολλο οριστικής
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα και αποδεικτικό εισαγωγής του αγαθού στην αποθήκη
της εταιρίας, εφόσον από τη σύμβαση προβλέπεται η πληρωμή να γίνεται μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του αγαθού στην Ελλάδα. (8) Αντίγραφο τηλεγραφήματος ή τηλετυπήματος ή
τηλεομοιοτυπίας του προμηθευτή, με το οποίο να γνωρίζει στην Υπηρεσία τα στοιχεία της φόρτωσης. β)
Στην περίπτωση προμήθειας με όρο παράδοσης C+F. `Ολα τα παραπάνω δικαιολογητικά, με την διαφορά
ότι η φορτωτική θα αναφέρει ότι ο ναύλος έχει πληρωθεί γ) Στην περίπτωση προμήθειας με όρο
παράδοσης CIF `Ολα τα παραπάνω δικαιολογητικά για την περίπτωση C + F και επιπλέον: (1) Ασφαλιστήριο
συμβόλαιο ή πιστοποιητικό ασφάλισης ασφαλιστικής Εταιρίας, που να καλύπτει τους κινδύνους που
προβλέπονται (2) Απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων. δ) Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο
παράδοσης "Ελεύθερο". (1) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα ή
στην περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του αγαθού στην
αποθήκη. (2) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν. (3) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή εφόσον το
τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη "εξοφλήθηκε". (4) Πιστοποιητικό ποιοτικού ή ποσοτικού ελέγχου, εάν
ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνές γραφείο ελέγχου ή πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε
επιτροπή. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που προβλέπεται στη διακήρυξη ή τη
σύμβαση.
Άρθρο 39
Εφαρμοστέο δίκαιο – δωσιδικία
Κάθε διαφορά που θα προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και των διακηρύξεων,
συμβάσεων κ.λ.π. λύεται από τα δικαστήρια Αθηνών και εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο. Τα ποσά
που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό είναι αυτά που ισχύουν κατά την ημερομηνία έκδοσής του και
μπορούν να τροποποιηθούν σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 40
Αποκλεισμός προμηθευτή
Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός προμηθευτή από το σύνολο ή το μέρος των προμηθειών της
εταιρείας επιβάλλεται από τα όργανα και κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 37, παράγρ.5 εδαφ.γ του
παρόντος, εάν ο προμηθευτής επέδειξε ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διαδικασία προμήθειας.”
“Άρθρο 42
Ισχύς
Ο παρών κανονισμός ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
εφαρμόζεται σε συμβάσεις που θα συναφθούν μετά από διακηρύξεις που θα δημοσιευθούν ή θα
πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία αυτή.”
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(24) της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Μεταφορών και Επικοινωνιών
78870/2001 (Β 1750) «Κανονισμός Προμηθειών Ε.Ε.Ε.Τ.»,, το κείμενο των οποίων είχε ως εξής:
Άρθρο 1
Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται
κατωτέρω: ΕΕΤΤ: Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Κανονισμός: Ο παρών
Κανονισμός Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών Υπηρεσιών και Μελετών. Σύμβαση. Η σύμβαση εξ επαχθούς
αιτίας η συναπτόμενη προμήθειας: εγγράφως μεταξύ ενός προμηθευτή (φυσικού ή νομικού προσώπου),
αφενός, και της ΕΕΤΤ, αφετέρου, η οποία έχει ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη
μίσθωση ή την αγορά με δόσεις, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Η παράδοση των εν λόγω
προϊόντων δύναται επιπροσθέτως να περιλαμβάνει εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης. Σύμβαση. Η
σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας συναπτόμενη υπηρεσιών:εγγράφως μεταξύ ενός παρέχοντος υπηρεσίες και
της ΕΕΤΤ. Ανάδοχος:Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, περιλαμβανομένων και των δημόσιων οργανισμών,
που προσφέρει υπηρεσίες και εκπονεί μελέτες ή προμηθεύει προϊόντα στην ΕΕΤΤ. Υποψήφιος:Κάθε φυσικό
ή νομικό πρόσωπο, περιλαμβανομένων και των δημόσιων οργανισμών, που μετέχει σε οποιοδήποτε στάδιο
οποιασδήποτε διαδικασίας ανάθεσης του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 2
Αντικείμενο
Ο παρών Κανονισμός καθορίζει τον τρόπο και τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων της ΕΕΤΤ για την
προμήθεια προϊόντων, την παροχή υπηρεσιών και την εκπόνηση μελετών προς αυτήν για τους σκοπούς και
την λειτουργία της.
Άρθρο 3
Διαδικασίες ανάθεσης
1. Για την επιλογή Αναδόχου (προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών ή εκπόνησης μελετών) και την
σύναψη σχετικής σύμβασης, η ΕΕΤΤ μπορεί να εφαρμόσει μία από τις παρακάτω διαδικασίες ανάθεσης: α)
Ανοικτή Διαδικασία, β) Κλειστή διαδικασία, γ) Διαδικασία με διαπραγμάτευση: αα) με δημοσίευση
προκήρυξης διαγωνισμού, ή ββ) χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, δ) Συνοπτική διαδικασία, ε)
Απ` ευθείας ανάθεση:(αα) με συγκέντρωση προσφορών, ή(ββ) με απ` ευθείας επιλογή Αναδόχου, στ)
Διαγωνισμός μελετών. 2. Σε κάθε περίπτωση σύναψης σύμβασης προμήθειας προϊόντων, παροχής
υπηρεσίας ή εκπόνησης μελέτης, η ΕΕΤΤ κάνει δεκτή χωρίς διακρίσεις και με τους ίδιους όρους που
εφαρμόζονται για τους Έλληνες Υποψήφιους, τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων προμηθευτών,
παρεχόντων υπηρεσίες και μελετητών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εφ` όσον διαθέτουν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που απαιτούνται
κατά περίπτωση, υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και δεσμεύσεων που ανέλαβε ή θα αναλάβει η Ε,Ε,
έναντι τρίτων χωρών σε διεθνές επίπεδο και σε πολυμερή ή διμερή βάση σχετικά με την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων.
Άρθρο 4
Ανοικτή Διαδικασία (ανοικτός διαγωνισμός)
1. Ανοικτή διαδικασία (ανοικτός διαγωνισμός) είναι η διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας κάθε
ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει προσφορά. Ειδικότερα, κατά την ανοικτή διαδικασία καλούνται να
υποβάλουν προσφορές όλοι οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τους όρους που απαιτεί η προκήρυξη. Βάσει
των υποβαλλομένων προσφορών, των όρων του διαγωνισμού και την οριζόμενη στα τεύχη του
διαγωνισμού διαδικασία, γίνεται η ανάδειξη του Αναδόχου μετά από αξιολόγηση. 2. Η Ανοικτή Διαδικασία
μπορεί να αποφασίζεται από την ΕΕΤΤ για κάθε σύναψη σύμβασης προμήθειας προϊόντων ή παροχής
υπηρεσιών ή εκπόνησης μελέτης, που η προϋπολογιζόμενη αξία της εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας
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είναι ίση ή ανώτερη των 200.000 ευρώ (ή 68.150.000 δρχ.), καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που
προβλέπεται από τις οικείες κανονιστικές διατάξεις.
Άρθρο 5
Κλειστή Διαδικασία (κλειστός διαγωνισμός)
1. Κλειστή διαδικασία (κλειστός διαγωνισμός) είναι η διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας μπορούν να
υποβάλουν προσφορά μόνο όσοι από τους προμηθευτές ή παρέχοντες υπηρεσίες ή μελετητές έχουν
προσκληθεί από την ΕΕΤΤ και οι οποίοι πληρούν τα εκάστοτε προβλεπόμενα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.
2. Η Κλειστή Διαδικασία μπορεί να αποφασίζεται από την ΕΕΤΤ για κάθε σύναψη σύμβασης προμήθειας
προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών ή εκπόνησης μελέτης, που η προϋπολογιζόμενη αξία της εκτός φόρου
προστιθέμενης αξίας είναι ίση ή ανώτερη των 200.000ευρώ (ή 68.150.000 δρχ.), καθώς και σε κάθε άλλη
περίπτωση που προβλέπεται από τις οικείες κανονιστικές διατάξεις. 3. Η κλειστή διαδικασία, διενεργείται
σε δύο στάδια: α) Στάδιο Α` - Προεπιλογή. β) Στάδιο Β` - Επιλογή. 4. Κατά το στάδιο Α` της προεπιλογής: α)
Με σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον όσοι επιθυμούν
από τους προμηθευτές ή παρέχοντες υπηρεσίες ή μελετητές οι οποίοι πληρούν τους όρους της σχετικής
προκήρυξης του διαγωνισμού, υποβάλλοντας τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά. β)
Στη συνέχεια γίνεται, μεταξύ αυτών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, προεπιλογή όσων ικανοποιούν τις
ελάχιστες απαιτήσεις, τους όρους και τα κριτήρια της προκήρυξης. 5. Κατά το στάδιο Β` της επιλογής: α)
Διεξάγεται διαγωνισμός στον οποίο καλούνται να συμμετάσχουν και να υποβάλουν προσφορές μόνο οι
παραπάνω προεπιλεγέντες. β) Βάσει (i) των προσφορών αυτών, (ii) των όρων του διαγωνισμού και την
οριζόμενη στα τεύχη του διαγωνισμού διαδικασία, και (iii) των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού,
γίνεται η αξιολόγηση των προσφορών και η ανάδειξη του αναδόχου. 6. Οταν η ΕΕΤΤ προσφεύγει στην
κλειστή διαδικασία για τη σύναψη μιας σύμβασης, είναι δυνατόν να προβλέπονται τα όρια στα πλαίσια
των οποίων θα κυμανθεί ο αριθμός των Υποψηφίων οι οποίοι θα προσκληθούν. Εφ` όσον καθοριστούν
τέτοια όρια, αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη, καθορίζονται σε συνάρτηση με τη φύση των προς παροχή
υπηρεσιών ή των προς εκπόνηση μελετών ή των προς προμήθεια προϊόντων, το κατώτερο δε από τα όρια
αυτά δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 5 (πέντε), το δε μεγαλύτερο μπορεί να ορισθεί μέχρι 20 (είκοσι).
Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των Υποψηφίων που καλούνται για να υποβάλουν προσφορά πρέπει να
επαρκεί για την εξασφάλιση συνθηκών πραγματικού ανταγωνισμού.
Άρθρο 6
Διαδικασία με Διαπραγμάτευση
1. Διαδικασία με διαπραγμάτευση είναι η διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας η ΕΕΤΤ προσφεύγει στους
προμηθευτές ή παρέχοντες υπηρεσίες ή μελετητές της επιλογής της και διαπραγματεύεται τους όρους της
σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς, και οι οποίοι πληρούν τα εκάστοτε προβλεπόμενα
κριτήρια ποιοτικής επιλογής. 2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και, υπό
την επιφύλαξη των ειδικότερων προϋποθέσεων που τίθενται παρακάτω, μπορεί να αποφασίζεται από την
ΕΕΤΤ για κάθε σύναψη σύμβασης προμήθειας προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών ή εκπόνησης μελέτης, που
η προϋπολογιζόμενη αξία της εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας είναι ίση ή ανώτερη των 200.000 ευρώ (ή
68.150.000 δρχ.), καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τις οικείες κανονιστικές
διατάξεις. 3. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση, μπορεί να διεξάγεται είτε μετά από δημοσίευση
προκήρυξης είτε χωρίς αυτή, σύμφωνα με όσα ειδικότερα προβλέπονται στις παρ. 4 και 5 του παρόντος
άρθρου και στις οικείες κανονιστικές διατάξεις. 4. Διαδικασία με διαπραγμάτευση με δημοσίευση
προκήρυξης διαγωνισμού: Η ΕΕΤΤ μπορεί να ακολουθήσει τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, αφού
προηγηθεί δημοσίευση σχετικής προκήρυξης στις ακόλουθες, αποκλειστικά αναφερόμενες, περιπτώσεις:
α) Οταν πρόκειται για τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας προϊόντων: (i) Σε περίπτωση υποβολής
αντικανονικών προσφορών, μετά από προσφυγή σε ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι
οι αρχικοί όροι της διακήρυξης δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς. (ii) Σε περίπτωση που, μετά από
προσφυγή σε ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, υποβλήθηκαν προσφορές οι οποίες κρίθηκαν απαράδεκτες με
βάση τις διατάξεις του Κανονισμού και τους όρους της προκήρυξης, υπό την προϋπόθεση ότι οι αρχικοί
όροι της διακήρυξης δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς. β) Οταν πρόκειται για τη σύναψη συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών / εκπόνησης μελετών: (i) Σε περίπτωση αντικανονικών προσφορών, μετά από
προσφυγή σε ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι οι αρχικοί όροι της διακήρυξης δεν
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έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς. (ii) Σε περίπτωση υποβολής προσφορών οι οποίες κρίθηκαν απαράδεκτες
με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι οι αρχικοί όροι της διακήρυξης δεν έχουν
τροποποιηθεί ουσιωδώς. (iii) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν πρόκειται για υπηρεσίες που η φύση τους ή
αστάθμητοι παράγοντες δεν επιτρέπουν μία προκαταρκτική και συνολική τιμολόγηση. (iv) Οταν η φύση των
παρεχόμενων υπηρεσιών, ιδίως δε στην περίπτωση διανοητικών υπηρεσιών και υπηρεσιών της κατηγορίας
6 του Παραρτήματος ΙΑ του ΠΔ 346/1998, είναι τέτοια που οι προδιαγραφές της σύμβασης δεν είναι
δυνατόν να διατυπωθούν με ακρίβεια ικανή να επιτρέψει τη σύναψη της σύμβασης αυτής με επιλογή της
καλύτερης προσφοράς, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν την κλειστή και την ανοικτή διαδικασία. 5.
Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού: Η ΕΕΤΤ μπορεί να
ακολουθήσει τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση σχετικής προκήρυξης
στις ακόλουθες, αποκλειστικά αναφερόμενες, περιπτώσεις: α) Οταν πρόκειται για τη σύναψη συμβάσεων
προμήθειας προϊόντων: (i) Σε περίπτωση υποβολής αντικανονικών προσφορών στο πλαίσιο ανοικτής ή
κλειστής διαδικασίας ή σε περίπτωση προσφορών οι οποίες κρίθηκαν απαράδεκτες με βάση τις διατάξεις
του Κανονισμού και τους όρους της προκήρυξης, υπό την προϋπόθεση ότι: αα) Οι αρχικοί όροι της
διακήρυξης δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς, ββ) Γίνονται δεκτοί στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση
όλοι οι προσφέροντεςπου υπέβαλαν προσφορά, σύμφωνα με τις τυπικές προϋποθέσεις που η
προηγούμενη (ανοικτή ή κλειστή) διαδικασία σύναψης της σύμβασης απαιτούσε. (ii) Οταν δεν έχει
υποβληθεί καμία προσφορά ή καμία κατάλληλη προσφορά μετά από πρόσκληση σε ανοικτή ή κλειστή
διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι: αα) Οι αρχικοί όροι της διακήρυξης δεν έχουν τροποποιηθεί
ουσιωδώς, καιββ) Διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (iii) Οταν τα σχετικά προϊόντα
κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς ερευνητικούς, πειραματικούς, μελετητικούς ή αναπτυξιακούς.
Η διάταξη αυτή δεν καλύπτει την παραγωγή ποσοτήτων ικανών να εξασφαλίσουν εμπορική βιωσιμότητα
στο προϊόν ή την απόσβεση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης. (iv) Οταν για λόγους τεχνικής ή
καλλιτεχνικής ιδιαιτερότητας, ή για λόγους που αφορούν την προστασία δικαιωμάτων αποκλειστικότητας,
τα προς προμήθεια προϊόντα μπορούν να κατασκευασθούν ή να παραδοθούν μόνο από ορισμένο
προμηθευτή. (v) Στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίο, όταν λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της
προμήθειας, που προκύπτει από γεγονότα απρόβλεπτα για την ΕΕΤΤ, οι προθεσμίες που απαιτούνται για
τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν. Οι περιστάσεις
που επικαλείται η ΕΕΤΤ για την δικαιολόγηση του κατεπείγοντος χαρακτήρα της προμήθειας, δεν πρέπει σε
καμία περίπτωση να απορρέουν από δική της ευθύνη. (vi) Για τις συμπληρωματικές παραδόσεις που
πραγματοποιούνται από τον αρχικό προμηθευτή και προορίζονται είτε για την μερική ανανέωση
προμηθειών ή εγκαταστάσεων τρέχουσας χρήσης, είτε για επέκταση υφισταμένων προμηθειών ή
εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προμηθευτή θα υποχρέωνε ενδεχομένως την ΕΕΤΤ να προμηθευτεί
προϊόντα με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι ασυμβίβαστα ή προκαλούν δυσανάλογες
τεχνικές δυσχέρειες ως προς την χρήση και συντήρηση, Η διάρκεια αυτών των συμβάσεων, καθώς και των
ανανεώσιμων συμβάσεων δεν επιτρέπεται, κατά κανόνα, να υπερβαίνει τα τρία έτη. β) Οταν πρόκειται για
τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών / εκπόνησης μελετών: (i) Σε περίπτωση που δεν έχει
υποβληθεί καμία κανονική προσφορά στο πλαίσιο ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας ή σε περίπτωση
υποβολής προσφορών, οι οποίες κρίθηκαν απαράδεκτες με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού και τους
όρους της προκήρυξης, υπό την προϋπόθεση ότι: αα) Οι αρχικοί όροι της διακήρυξης δεν έχουν
τροποποιηθεί ουσιωδώς, και ββ) Γίνονται δεκτοί όλοι οι προσφέροντες που υπέβαλαν προσφορά,
σύμφωνα με τις τυπικές προϋποθέσεις που η προηγούμενη (ανοικτή ή κλειστή) διαδικασία σύναψης της
σύμβασης απαιτούσε. (ii) Οταν δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά ή καμία κατάλληλη προσφορά σε
προκηρυχθέντα διαγωνισμό ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας, υπό την προϋπόθεση ότι: αα) Οι αρχικοί όροι
της διακήρυξης δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς καιββ) Διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, μετά από αίτημά της. (iii) Οταν, για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την
προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, η εκτέλεση των υπηρεσιών μπορεί να ανατεθεί μόνο σε
συγκεκριμένο πρόσωπο. (iv) Οταν η σύμβαση αποτελεί συνέχεια ενός διαγωνισμού μελετών και σύμφωνα
με τους εφαρμοζόμενους κανόνες πρέπει να ανατεθεί στο νικητή ή σε έναν από τους νικητές του
διαγωνισμού αυτού. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, όλοι οι νικητές του διαγωνισμού πρέπει να κληθούν
να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις. (v) Στον βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίο, όταν η επιτακτικά
επείγουσα ανάγκη που προκύπτει από γεγονότα απρόβλεπτα για την ΕΕΤΤ δεν συμβιβάζεται με τις
προθεσμίες που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες. Στην
περίπτωση αυτή, οι περιστάσεις που μπορεί να επικαλεστεί η ΕΕΤΤ για την αιτιολόγηση της επιτακτικά
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επείγουσας ανάγκης δεν πρέπει να απορρέουν από δική της ευθύνη. (vi) Για τις συμπληρωματικές
υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικά προβλεπόμενο σχέδιο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα
σύμβαση, και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την παροχή της
υπηρεσίας της αρχικής σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στο πρόσωπο το οποίο
παρέχει την εν λόγω υπηρεσία και: - όταν αυτές οι συμπληρωματικές υπηρεσίες δεν μπορούν, από τεχνική
ή οικονομική άποψη, να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα
προβλήματα για την ΕΕΤΤ ή - όταν αυτές οι υπηρεσίες, παρότι μπορούν να διαχωριστούν από την εκτέλεση
της αρχικής σύμβασης, είναι απολύτως αναγκαίες για την τελειοποίησή της και - υπό την προϋπόθεση ότι
σε κάθε περίπτωση, η προϋπολογιζόμενη συνολική αξία των συμβάσεων που ανατίθενται για
συμπληρωματικές υπηρεσίες δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της κύριας σύμβασης. (vii) Για νέες
υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη άλλων παρόμοιων υπηρεσιών που ανατέθηκαν στον ίδιο
παρέχοντα υπηρεσίες, ανάδοχο μίας πρώτης σύμβασης που συνήφθη με την ΕΕΤΤ, υπό την προϋπόθεση
ότι: - οι νέες υπηρεσίες είναι σύμφωνες με ένα βασικό σχέδιο, - το σχέδιο αυτό έχει αποτελέσει το
αντικείμενο μίας πρώτης σύμβασης που συνήφθη μέσω της ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας, - η
δυνατότητα προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση επισημαίνεται ήδη κατά την προκήρυξη του
πρώτου διαγωνισμού, - ο προϋπολογισμός των νέων υπηρεσιών είναι ίσος ή μικρότερος του
προϋπολογισμού των υπηρεσιών που ήδη ανατέθηκαν, - ο προϋπολογισμός των νέων υπηρεσιών,
αυτοτελώς θεωρούμενος, είναι κατώτερος των ορίων που προβλέπονται στην παρ. 2 του παρόντος
άρθρου, - δεν έχει παρέλθει τριετία από τη σύναψη της αρχικής σύμβασης. 6. Οταν η ΕΕΤΤ προσφεύγει στη
διαδικασία με δια- πραγμάτευση για τη σύναψη της σύμβασης, στις περιπτώσεις που αναφέρονται
παραπάνω στις παραγράφους 4, 5 εδ. (α) περ. (i) και 5 εδ. β` περ. (i) του παρόντος άρθρου 6 του
Κανονισμού, οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί για διαπραγμάτευση δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από
τρεις, εκτός αν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός κατάλληλων υποψηφίων.
Άρθρο 7
Συνοπτική Διαδικασία (πρόχειρος διαγωνισμός)
1. Συνοπτική Διαδικασία (πρόχειρος διαγωνισμός) είναι η διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας καλείται να
υποβάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος, που πληροί τους όρους που απαιτεί η προκήρυξη. Βάσει των
υποβαλλομένων προσφορών, των όρων του διαγωνισμού και την οριζόμενη στα τεύχη του διάγωνισμού
διαδικασία, γίνεται η ανάδειξη του Αναδόχου μετά από αξιολόγηση. Η συνοπτική διαδικασία αποτελεί
εξαιρετική διαδικασία και μπορεί να αποφασίζεται από την ΕΕΤΤ υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων
προϋποθέσεων που τίθενται παρακάτω. 2. Η συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος διαγωνισμός) μπορεί να
αποφασίζεται από την ΕΕΤΤ για κάθε σύναψη σύμβασης προμήθειας προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών ή
εκπόνησης μελέτης, που η προϋπολογιζόμενη αξία της εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας είναι ίση ή
ανώτερη των "90.000 ευρώ"και κατώτερη των ορίων που καθορίζονται σύμφωνα ταάρθρα 4 παρ. 2, 5παρ.
2 και 6 παρ. 2του παρόντος Κανονισμού, σε συνδυασμό με τιςεκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές
διατάξεις.***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το εντός " " όριο τροποποιήθηκε σε "90.000,00 ευρώ" από"50.000 ευρώ (ή
17.037.500 δρχ.)" με την αποφ. του Προέδρου της ΕθνικήςΕπιτροπής τηλεπικοινωνιών και
ταχυδρομείων383/17/2006 (ΦΕΚ 647 Β΄/2006).
Άρθρο 8
Απ` ευθείας Ανάθεση
1. Απ` ευθείας ανάθεση είναι η διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας η ΕΕΤΤ, μετά από συνοπτική έρευνα
αγοράς, αναθέτει απ` ευθείας σε προμηθευτές ή παρέχοντες υπηρεσίες ή μελετητές της επιλογής της την
εκτέλεση ορισμένης σύμβασης. Η απ` ευθείας ανάθεση αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και μπορεί να
αποφασίζεται από την ΕΕΤΤ υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων προϋποθέσεων που τίθενται παρακάτω.
2. Η διαδικασία απ` ευθείας ανάθεσης μπορεί να αποφασίζεται από την ΕΕΤΤ για κάθε σύναψη σύμβασης
προμήθειας προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών ή εκπόνησης μελέτης, που η προϋπολογιζόμενη αξία της
εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας είναι κατώτερη των "90.000,00 ευρώ".***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το εντός " "
όριο τροποποιήθηκε σε "90.000,00 ευρώ" από"50.000 ευρώ (ή 17.037.500 δρχ.)" με την αποφ. του
Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων383/17/2006 (ΦΕΚ 647 Β΄/2006).3. Με
την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, η διαδικασία της απ` ευθείας ανάθεσης, διενεργείται ως
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εξής: α) Η ΕΕΤΤ, ενεργώντας συνοπτική έρευνα αγοράς, απευθύνεται σε τρεις κατ` ελάχιστο υποψηφίους
αναδόχους της επιλογής της, στους οποίους κοινοποιείται η προκήρυξη του οικείου διαγωνισμού και από
τους οποίους ζητείται η υποβολή σχετικής προσφοράς (στάδιο α`). β) Στη συνέχεια η ΕΕΤΤ δικαιούται να
αναδείξει ως ανάδοχο οποιονδήποτε από τους ως άνω προσφέροντες είτε βάσει της προσφοράς του είτε
μετά από περαιτέρω διαπραγμάτευση με έναν ή περισσότερους από τους προσφέροντες (στάδιο β`). γ) Ως
υποψήφιοι ανάδοχοι στο πλαίσιο της διαδικασίας απ` ευθείας ανάθεσης, επιλέγονται κατά προτίμηση οι
προμηθευτές, παρέχοντες υπηρεσίες και μελετητές, που έχουν επιλεγεί ή έχουν συμμετάσχει σε
προηγούμενες διαδικασίες διαγωνισμού, ή που έχουν συμβληθεί ή συνεργαστεί στο παρελθόν με την ΕΕΤΤ
με οποιονδήποτε τρόπο ή που διαθέτουν ειδικά χαρακτηριστικά εμπειρίας, ικανότητας και εν γένει
επάρκειας. 4. Κατ` εξαίρεση των ανωτέρω, σε περίπτωση που το αντικείμενο της προμήθειας ή υπηρεσίας
ή μελέτης είναι ίσο ή κατώτερο των "45.000,00 ευρώ",η ΕΕΤΤ μπορεί να επιλέξει απ` ευθείας ανάδοχο και
να συνάψει σχετικήσύμβαση μαζί του χωρίς την τήρηση των διαδικασιών της παρ. 3 του
παρόντοςάρθρου.***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το εντός " " όριο τροποποιήθηκε σε "45.000,00 ευρώ" από"15.000
ευρώ (ή 5.111.250 δρχ.)" με την αποφ. του Προέδρου της ΕθνικήςΕπιτροπής τηλεπικοινωνιών και
ταχυδρομείων383/17/2006 (ΦΕΚ 647 Β΄/2006).
Άρθρο 9
Διαγωνισμός Μελετών
1. Διαγωνισμός μελετών, είναι η διαδικασία που αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει η ΕΕΤΤ μελέτες ή σχέδια,
ιδίως στους τομείς της αρχιτεκτονικής, των έργων πολιτικού μηχανικού καθώς και της ηλεκτρονικής
επεξεργασίας δεδομένων, τα οποία επιλέγονται από κριτική επιτροπή μετά από σύγκριση και με ή χωρίς
την απονομή χρηματικών βραβείων. 2. Η διαδικασία του διαγωνισμού μελετών του παρόντος άρθρου,
μπορεί να εφαρμόζεται: α) Στους διαγωνισμούς μελετών που οργανώνονται στα πλαίσια διαδικασίας
σύναψης συμβάσεων υπηρεσιών, η προϋπολογιζόμενη αξία των οποίων εκτός φόρου προστιθέμενης
αξίας, είναι ίση ή ανώτερη του ποσού που καθορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 32 Π.Δ. 346/1998, όπως
αυτή αντικαταστάθη κε με το άρθρο 9 του Π.Δ. 18/2000 και ισχύει. Και β) Σε όλες τις περιπτώσεις
διαγωνισμών μελετών, όταν το συνολικό ύψος των χρηματικών βραβείων στους διαγωνισμούς και των
ποσών που καταβάλλονται στους συμμετέχοντες, ισούται με ή υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται στην
παρ. 2 του άρθρου 32 Π.Δ. 346/1998, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ. 18/2000 και
ισχύει 3. Με απόφαση της ΕΕΤΤ ορίζεται Κριτική Επιτροπή που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη,
η οποία επιλέγει μετά από σύγκριση το νικητή του διαγωνισμού και απονέμει ή όχι χρηματικά βραβεία
ανάλογα με την ειδική πρόβλεψη της σχετικής προκήρυξης του διαγωνισμού μελετών. Η κριτική επιτροπή
συγκροτείται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα ανεξάρτητα από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και
τα οποία προέρχονται από την ΕΕΤΤ ή και εκτός αυτής. 4. Οι αποφάσεις ή οι γνώμες της κριτικής επιτροπής
εκ δίδονται βάσει των μελετών που υποβάλλονται κατά τρόπο ανώνυμο και στηρίζονται αποκλειστικά στα
κριτήρια επιλογής που απαριθμούνται στη σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού. 5. Οταν απαιτείται από
τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να διαθέτουν ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό προσόν, τουλάχιστον
το ένα τρίτο των μελών της κριτικής επιτροπής πρέπει να διαθέτει το ίδιο ή ισοδύναμο προσόν. 6. Η
συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό μελετών δεν μπορεί να περιορίζεται: - στην ελληνική επικράτεια ή σε τμήμα
αυτής, - από το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι, βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, φυσικά
ή νομικά πρόσωπα. 7. Ο διαγωνισμός μελετών μπορεί να απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους
που συγκεντρώνουν τα τυπικά προσόντα (ανοικτός) ή σε συγκεκριμένο αριθμό υποψηφίων που
προεπιλέγονται (κλειστός). Ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται να συμμετάσχουν στους
διαγωνισμούς πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη εξασφάλισης πραγματικού ανταγωνισμού, σε καμία
δε περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από τρεις (3). Σε κάθε περίπτωση, η ΕΕΤΤ θεσπίζει σαφή
και αμερόληπτα κριτήρια επιλογής.
Άρθρο 10
Επιλογή Διαδικασίας Ανάθεσης
1. Η διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη ορισμένης σύμβασης, επιλέγεται από το αρμόδιο όργανο της
ΕΕΤΤ σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό. 2. Σε
περιπτώσεις που η σύναψη ορισμένης σύμβασης προμήθειας, ή υπηρεσιών ή μελέτης, δεν εμπίπτει στα
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ποσοτικά όρια ή στο εν γένει πεδίο εφαρμογής των άρθρων 4 παρ. 2, 5 παρ. 2 και 6 παρ. 2 του παρόντος
Κανονισμού και των οικείων κανονιστικών διατάξεων, η ΕΕΤΤ έχει την διακριτική ευχέρεια να προσφύγει σε
μία από τις διαδικασίες ανάθεσης που προβλέπονται από τα ως άνω άρθρα του Κανονισμού,
εφαρμόζοντας αναλογικά τις σχετικές διατάξεις προσαρμοσμένες στην κάθε περίπτωση, εκτός αν
προβλέπει διαφορετικά κανόνας δικαίου που είναι εφαρμοστέος στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Άρθρο 11
Διατυπώσεις Δημοσιότητας -Διαδικασίες Ανοικτή, Κλειστή, με Διαπραγμάτευση
1. Το παρόν άρθρο, εφαρμόζεται και αφορά τις διατυπώσεις δημοσιότητας συμβάσεων προμηθειών,
υπηρεσιών ή μελετών που ανατίθενται σύμφωνα με την ανοικτή διαδικασία, την κλειστή διαδικασία και
την διαδικασία με διαπραγμάτευση.2. Η ΕΕΤΤ, προβαίνει σε ανακοινώσεις σχετικά με τη σύναψη
συμβάσεωνπρομηθειών, υπηρεσιών ή μελετών, με τους ακόλουθους τρόπους:α) Με ενδεικτική ετήσια
ανακοίνωση, σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.β) Με προκήρυξη σύμβασης ή διαγωνισμού
μελετών, σύμφωνα με την παρ. 4του παρόντος άρθρου.γ) Με ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαδικασίας
ανάθεσης ή διαγωνισμού μελετών, σύμφωνα με την παρ. 5 του παρόντος άρθρου.3. Ενδεικτική ετήσια
ανακοίνωση: Η ΕΕΤΤ γνωστοποιεί το ταχύτερο δυνατό, μετά την έναρξη του οικονομικού της έτους, με
σχετική ανακοίνωση:α) Όλες τις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων τις οποίες προτίθεται να συνάψει κατά
τους δώδεκα επόμενους μήνες κατά κατηγορίες προϊόντων, των οποίων η συνολική προϋπολογιζόμενη
αξία, είναι ίση ή μεγαλύτερη από750.000 ευρώ (ή 255.562.500 δρχ.). Οι κατηγορίες των προϊόντων
καθορίζονται από την ΕΕΤΤ με παραπομπή στην ονοματολογία Classificationof Products According to
Activities - CPA (ΕΕ αριθ. L 342 της31/12/1993 σελ. 1).β) Το συνολικό ύψος των συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών ή εκπόνησης μελετών, για κάθε μία από τις κατηγορίες υπηρεσιών που απαριθμούνται στο
Παράρτημα ΙΑ του Π.Δ. 346/1998, τις οποίες προτίθεται να αναθέσει κατά τους δώδεκα μήνες που
ακολουθούν, όταν το προϋπολογιζόμενο συνολικό ύψος τους είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 750.000 ευρώ
(ή255.562.500 δρχ.).4. Προκήρυξη σύμβασης ή διαγωνισμού μελετών: Η ΕΕΤΤ όταν επιθυμεί να συνάψει
σύμβαση προμηθειών, υπηρεσιών ή μελετών με ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό ή με διαδικασία με
διαπραγμάτευση, καθώς και όταν επιθυμεί να διενεργήσει διαγωνισμό μελετών, γνωστοποιεί την πρόθεσή
της με προκήρυξη, με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται σχετικά με την διαδικασία με
διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 6 παρ.5 του παρόντος Κανονισμού).5. Ανακοίνωση
αποτελεσμάτων διαδικασίας ανάθεσης ή διαγωνισμού μελετών: Η ΕΕΤΤ, όταν συνάπτει σύμβαση
προμήθειας, υπηρεσίας ή μελέτης,καθώς και όταν διοργάνωσε διαγωνισμό μελετών, και το αργότερο 48
ημέρες από τη σύναψη της αντίστοιχης σύμβασης ή τη λήξη του αντίστοιχου διαγωνισμού, γνωστοποιεί τα
αποτελέσματα της σχετικής διαδικασίας μεσχετική ανακοίνωση. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι
δυνατόν να μη δημοσιευθούν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης, όταν η
γνωστοποίηση τέτοιου είδους πληροφοριών θα εμπόδιζε την εφαρμογή νόμων, θα ήταν αντίθετη προς το
δημόσιο συμφέρον, θα μπορούσε να βλάψει θεμιτά εμπορικά συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών
επιχειρήσεων ή να βλάψει το θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών ή των παρεχόντων
υπηρεσίες.6. Οι ανακοινώσεις και οι προκηρύξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 3, 4 και 5 του
παρόντος άρθρου αποστέλλονται από την ΕΕΤΤ το ταχύτερο δυνατό και με τα καταλληλότερα μέσα στην
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Στην περίπτωση της επισπευσμένης
διαδικασίας του άρθρου 13 παρ. 3 περ. ε` του παρόντος Κανονισμού, οι ανακοινώσεις αποστέλλονται με
τηλέτυπο (τέλεξ) ή τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία.7. Οι ανακοινώσεις και οι προκηρύξεις καταρτίζονται
σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV του Π.Δ. 370/1995,όπως αυτό
αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 17 παρ. 8 Π.Δ. 105/2000, ή στα Παραρτήματα III και IV του Π.Δ.
346/1998, όπως το πρώτο από αυτά αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 11 Π.Δ. 18/2000, ανάλογα με
την περίσταση.8. Η ΕΕΤΤ, όταν ζητεί πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τα οικονομικά και τεχνικά κριτήρια
που θέτει στους προμηθευτές για την επιλογή τους καθώς και τους οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα
όρους που θέτει στους παρέχοντες υπηρεσίες για την επιλογή τους, δεν μπορεί να θέτει όρους άλλους από
εκείνους που προβλέπονται στις παρ, 5 έως και 10 του άρθρου14 Π.Δ. 370/1995 ή στα άρθρα 26 και 27
παρ. 2 επ. του Π.Δ. 346/1998,αντίστοιχα.9. Οι ανακοινώσεις και οι προκηρύξεις που προβλέπονται στις
παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, δημοσιεύονται αναλυτικά:α) Στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην τράπεζα δεδομένων TED. Αυθεντικό θεωρείται μόνο το κείμενο της
πρωτότυπης γλώσσας.β) Σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες με πανελλαδική κυκλοφορία.10. Η
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υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δημοσιεύει τις ανακοινώσεις δώδεκα ημέρες
το αργότερο μετά την αποστολή τους. Στην περίπτωση της επισπευσμένης διαδικασίας του άρθρου 13 παρ.
3 περ. ε`του παρόντος Κανονισμού, αυτή η προθεσμία μειώνεται σε πέντε ημέρες.11. Οι ανακοινώσεις και
οι προκηρύξεις δεν πρέπει να δημοσιεύονται στον ελληνικό τύπο πριν από την ημερομηνία αποστολής τους
στην υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την οποία πρέπει και να αναφέρουν
ρητά. Οι εν λόγω δημοσιεύσεις δεν πρέπει να περιέχουν άλλες πληροφορίες εκτός από εκείνες που
δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.12. Η ΕΕΤΤ πρέπει να είναι σε θέση
να αποδείξει την ημερομηνία της αποστολής της ανακοίνωσης ή της προκήρυξης.13. Τα έξοδα δημοσίευσης
των προκηρύξεων και των ανακοινώσεων στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βαρύνουν
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κείμενο της προκήρυξης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τη μία σελίδα της εν
λόγω εφημερίδας, δηλαδή περίπου 650 λέξεις.14. Για κάθε σύμβαση που έχει συναφθεί, η ΕΕΤΤ καταρτίζει
πρακτικό,στο οποίο περιλαμβάνονται τουλάχιστον:- το όνομα και η διεύθυνση της ΕΕΤΤ, το αντικείμενο και
η αξία της σύμβασης,- τα ονόματα ή οι επωνυμίες των επιλεγέντων υποψηφίων ή προσφερόντων και η
αιτιολόγηση της επιλογής τους,- τα ονόματα ή οι επωνυμίες των αποκλεισθέντων υποψηφίων ή
προσφερόντων και οι λόγοι αποκλεισμού τους,- το όνομα ή η επωνυμία του αναδόχου και η αιτιολόγηση
της επιλογής της προσφοράς του, καθώς και εάν είναι γνωστό, το τμήμα της σύμβασης που ο ανάδοχος
προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους,- όσον αφορά τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση, οι
περιστάσεις οι οποίες δικαιολογούν την προσφυγή στις διαδικασίες αυτές. Το πρακτικό αυτό ή τα
κυριότερα σημεία του κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από αίτησή της.15. Η ΕΕΤΤ
υποβάλλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ή άλλη εκάστοτε οριζόμενη
αρμόδια κυβερνητική υπηρεσία,στατιστική έκθεση με τις συναφθείσες από αυτήν συμβάσεις, σύμφωνα με
όσα ορίζονται στο άρθρο 17 Π.Δ. 105/2000 και στις παρ. 2 επ. του άρθρου35 Π.Δ. 346/1998, όπως ισχύουν.
Άρθρο 12
Διατυπώσεις Δημοσιότητας - Συνοπτική Διαδικασία, απ` ευθείας Ανάθεση
1. Το παρόν άρθρο, εφαρμόζεται και αφορά τις διατυπώσεις δημοσιότητας συμβάσεων προμηθειών,
υπηρεσιών ή μελετών που ανατίθενται σύμφωνα με την συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος διαγωνισμός)
και την διαδικασία απ`ευθείας ανάθεσης.2. Στις περιπτώσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου,
δημοσιεύεταιπεριληπτική προκήρυξη σε τουλάχιστον δύο εφημερίδες με πανελλαδική κυκλοφορία.3. Εάν
πρόκειται για σύμβαση προμήθειας προϊόντων, η κατά τα ως άνω προκήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον:α)
την περιγραφή των υπό προμήθεια προϊόντων.β) την ενδεικτική αμοιβή / αξία (προϋπολογισμός χωρίς
ΦΠΑ).γ) την απαιτούμενη ποσότητα και το χρόνο, εντός του οποίου θα γίνει η παράδοση.δ) την διαδικασία
προμήθειας.ε) τη διαδικασία αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής του αναδόχου.στ) τα απαιτούμενα
ουσιαστικά και τυπικά προσόντα των υποψηφίων. ζ) τον τόπο παράδοσης.η) την προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών.θ) την επωνυμία, ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση,
τους αριθμούς τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιοτύπου, εάν υπάρχουν, της ΕΕΤΤ.ι) την επωνυμία και
διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία διατίθενται τα έγγραφα πληροφοριακά στοιχεία της προμήθειας,
καθώς και η αναλυτική προκήρυξη.ια) την προθεσμία, εντός της οποίας οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να
λάβουν τα ανωτέρω πληροφοριακά έγγραφα / στοιχεία της προμήθειας.4. Εάν πρόκειται για σύμβαση
παροχής υπηρεσιών ή εκπόνησης μελετών, η κατά τα ως άνω προκήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον:α) την
περιγραφή της υπό ανάθεση σύμβασης υπηρεσίας / μελέτης.β) την ενδεικτική αμοιβή / αξία
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ).γ) την προβλεπόμενη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών ή ολοκλήρωσης της
μελέτης.δ) την διαδικασία ανάθεσης. ε) τη διαδικασία αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής του
αναδόχου.στ) τα απαιτούμενα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα των υποψηφίων.ζ) τον τόπο παροχής των
υπηρεσιών.η) την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών.θ) την επωνυμία,
ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση, τους αριθμούς τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιοτύπου, εάν
υπάρχουν, της ΕΕΤΤ.ι) την επωνυμία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία διατίθενται τα έγγραφα
πληροφοριακά στοιχεία του διαγωνισμού, καθώς και η αναλυτική προκήρυξη.ια) την προθεσμία, εντός της
οποίας οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν τα ανωτέρω πληροφοριακά έγγραφα / στοιχεία του
διαγωνισμού.5. Η προκήρυξη - ανακοίνωση αυτή δύναται να δημοσιεύεται επιπροσθέτωςστην ιστοσελίδα
της ΕΕΤΤ στο διαδίκτυο ή και σε άλλη ειδικώς καθορισμένη σελίδα στο διαδίκτυο, μνεία της οποίας μπορεί
να γίνεται κατά τη δημοσίευσή της στον τύπο.
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Άρθρο 13
Προθεσμίες Διεξαγωγής των Διαδικασιών Ανάθεσης
1. Το παρόν άρθρο, εφαρμόζεται και αφορά τις προθεσμίες για την διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης
των συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών ή μελετών, καθώς και των διαγωνισμών μελετών, όπως
προβλέπονται στο Κεφάλαιο Β` του παρόντος Κανονισμού.2. Ανοικτή διαδικασία: Στην περίπτωση της
ανάθεσης με ανοικτή διαδικασία (ανοικτός διαγωνισμός), οι προθεσμίες διενέργειας των σχετικών
διαδικασιών έχουν ως εξής:α) Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη
των 52 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.β) Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών που προβλέπεται στην προηγούμενη
παράγραφο μπορεί να αντικατασταθεί από προθεσμία επαρκούς διάρκειας, ώστε να επιτρέπει στους
ενδιαφερόμενους να υποβάλουν έγκυρες προσφορές και η οποία, κατά γενικό κανόνα, δεν θα είναι
κατώτερη των 36ημερών, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα είναι κατώτερη των 22 ημερών από την
ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης, εφόσον η ΕΕΤΤ έχει αποστείλει στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ενδεικτική ετήσια ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2
περ. α` του παρόντος Κανονισμού, 52 τουλάχιστον ημέρες και το πολύ δώδεκα μήνες πριν από την
ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της προκήρυξης της
σύμβασης, και, επιπλέον, εφόσον η ενδεικτική ετήσια ανακοίνωση, περιέχει τουλάχιστον όσα στοιχεία
απαριθμούνται στο οικείο υπόδειγμα ανακοίνωσης των Π.Δ. 370/1995 και346/1998 όπως αντίστοιχα
τροποποιήθηκαν από τα Π.Δ. 105/2000 και18/2000 και ισχύουν, και εφόσον αυτά ήταν διαθέσιμα κατά το
χρόνο της δημοσίευσής της.γ) Στις περιπτώσεις όπου οι προσφορές δύνανται να συνταχθούν μόνον μετά
από επιτόπια επίσκεψη ή άμεση εξέταση των συμπληρωματικών ή συνοδευτικών εγγράφων της
προκήρυξης, και στις περιπτώσεις που τα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα ή πληροφορίες δεν είναι
δυνατό, λόγω του όγκου τους, να παρασχεθούν εντός των προβλεπομένων προθεσμιών, οι προθεσμίες των
προηγουμένων εδαφίων πρέπει να παρατείνονται ανάλογα.3. Κλειστή διαδικασία - διαδικασία με
διαπραγμάτευση: Στην περίπτωση της ανάθεσης με κλειστή διαδικασία (κλειστός διαγωνισμός) καθώς και
της ανάθεσης με διαδικασία με διαπραγμάτευση και με δημοσίευση προκήρυξης,οι προθεσμίες
διενέργειας των σχετικών διαδικασιών έχουν ως εξής:α) Η προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων
συμμετοχής (α` στάδιο) δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 37 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της
προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.β) Αντίστοιχα, η προθεσμία
παραλαβής των προσφορών (β` στάδιο) δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 40 ημερών από την ημερομηνία
αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης εκ μέρους της ΕΕΤΤ στους διαγωνιζόμενους για να υποβάλλουν
προσφορά.γ) Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών που προβλέπεται στο ανωτέρω εδ. (β) της
παρούσας παραγράφου, μπορεί να μειωθεί σε 26 ημέρες, εφόσον η Εταιρία έχει αποστείλει στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ενδεικτική ετήσια ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.
3του παρόντος Κανονισμού, 52 τουλάχιστον ημέρες και το πολύ δώδεκα μήνες πριν από την ημερομηνία
αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της προκήρυξης της σύμβασης και,
επιπλέον, εφόσον η ενδεικτική ετήσια ανακοίνωση, περιέχει τουλάχιστον όσα στοιχεία απαριθμούνται στο
οικείο υπόδειγμα ανακοίνωσης των Π.Δ. 370/1995 και346/1998 όπως αντίστοιχα τροποποιήθηκαν από τα
Π.Δ. 105/2000 και18/2000 και ισχύουν, και εφόσον αυτά ήταν διαθέσιμα κατά το χρόνο της δημοσίευσής
της.δ) Στην περίπτωση που οι προσφορές μπορούν να συνταχθούν μόνο μετά από επιτόπια επίσκεψη ή
μετά από επιτόπια εξέταση των τευχών που προσαρτώνται στη συγγραφή υποχρεώσεων, η προθεσμία των
σαράντα (40)ημερών και των είκοσι έξι (26 ημερών) πρέπει να παρατείνεται ανάλογα.ε) Σε περιπτώσεις
κατά τις οποίες λόγοι επείγοντος χαρακτήρα καθιστούν αδύνατη την τήρηση των ως άνω προθεσμιών, τότε
η ΕΕΤΤ μπορεί να ορίσει τις ακόλουθες προθεσμίες:(αα) Προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων
συμμετοχής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία
αποστολής της προκήρυξης.(ββ) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών η οποία δεν μπορεί να
είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης για την
υποβολή προσφορών.4. Συνοπτική διαδικασία: Στην περίπτωση της ανάθεσης με συνοπτική διαδικασία
(πρόχειρος διαγωνισμός), η προθεσμία υποβολής των προσφορών ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από
την τελευταία δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης στον τύπο.5. Απ` ευθείας ανάθεση: Στην περίπτωση
της ανάθεσης με απ` ευθείας ανάθεση, και με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 8 παρ. 4 του
Κανονισμού, η προθεσμία υποβολής των προσφορών ορίζεται σε πέντε (5)ημέρες από την ημερομηνία
αποστολής της σχετικής πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών από την ΕΕΤΤ.
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Άρθρο 14
Σκοπιμότητα Ανάθεσης
1. Για την σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης προμήθειας, υπηρεσίας ή μελέτης, με οποιανδήποτε από τις
διαδικασίες ανάθεσης του Κεφαλαίου Β`του παρόντος Κανονισμού, και για την έναρξη των σχετικών
διαδικασιών που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό, απαιτείται προηγούμενη λήψη απόφασης
σχετικά με τη σκοπιμότητα της εν λόγω ανάθεσης, ως εξής:α) Σε περίπτωση που το αντικείμενο της
προμήθειας ή υπηρεσίας ή μελέτης είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 300.000 ευρώ (ή 102.225.000 δρχ.)από την
Ολομέλεια της ΕΕΤΤ.β) Σε περίπτωση που το αντικείμενο της προμήθειας ή υπηρεσίας ή μελέτης είναι
μεγαλύτερο ή ίσο των "45.000,00 ευρώ"και μικρότερο των 300.000 ευρώ (ή 102.225.000 δρχ.), από την
Ολομέλεια της ΕΕΤΤ ή από επιτροπή μελών της ή και μελών του προσωπικού της που έχουν εξουσιοδοτηθεί
ειδικά προς τούτο.***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το εντός " " όριο τροποποιήθηκε σε "45.000,00 ευρώ" από "15.000
ευρώ (ή 5.111.250 δρχ.)" με την αποφ. του Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής τηλεπικοινωνιών και
ταχυδρομείων383/17/2006 (ΦΕΚ 647 Β΄/2006).γ) Σε περίπτωση που το αντικείμενο της προμήθειας ή
υπηρεσίας ή μελέτης είναι μικρότερο των "45.000,00 ευρώ", από τον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ.***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Το εντός " " όριο τροποποιήθηκε σε "45.000,00 ευρώ" από "15.000 ευρώ (ή 5.111.250 δρχ.)" με την αποφ.
του Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων383/17/2006 (ΦΕΚ 647 Β΄/2006).2.
Η λήψη απόφασης σχετικά με τη σκοπιμότητα ορισμένης ανάθεσης,γίνεται μετά από σχετική εισήγηση
αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας της ΕΕΤΤ.3. Η έγκριση της σκοπιμότητας ορισμένης ανάθεσης, πρέπει να
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:α) Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην
προκήρυξη του διαγωνισμού, σε περίπτωση δε απ` ευθείας ανάθεσης του άρθρου 8 του παρόντος
Κανονισμού τα στοιχεία που είναι απαραίτητο να περιλαμβάνονται στην πρόσκληση για την υποβολή
προσφορών. β) Επιλογή του τρόπου ανάθεσης, μεταξύ των διαδικασιών που προβλέπονται στο Κεφάλαιο
Β` του παρόντος Κανονισμού (ανοικτή διαδικασία, κλειστή διαδικασία, διαδικασία με διαπραγμάτευση,
συνοπτική διαδικασία, απ` ευθείας ανάθεση, διαγωνισμός μελετών) και υπό την επιφύλαξη των σχετικών
διατάξεων. γ) Τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας, υπηρεσίας ή μελέτης, σύμφωνα
και με το άρθρο 16 του παρόντος Κανονισμού. δ) Τη συγκρότηση επιτροπής ή επιτροπών του διαγωνισμού,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται παρακάτω στο άρθρο 17 του παρόντος Κανονισμού. ε) Έγκριση της
προκήρυξης του διαγωνισμού ή της πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών σε περίπτωση απ` ευθείας
ανάθεσης και όλων των συνοδευτικών τευχών δημοπράτησης.4. Η έγκριση της προκήρυξης του
διαγωνισμού ή της πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών σε περίπτωση απ` ευθείας ανάθεσης, και των
συνοδευτικών τευχών δημοπράτησης, ισοδυναμεί με έγκριση σκοπιμότητας της ανάθεσης εφ` όσον σε
αυτά περιλαμβάνονται όλα τα υπό (α), (β), (γ)και (δ) στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου.5. Ο
Πρόεδρος της ΕΕΤΤ ή τυχόν άλλο ειδικά εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο, υπογράφει την
προκήρυξη του διαγωνισμού και τα τεύχη δημοπράτησης, καθώς και κάθε διαδικαστική ενέργεια ή
έγγραφο που αφορούν τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης (προκήρυξη, ανακοινώσεις,έγγραφα
δημοσιότητας κλπ).
Άρθρο 15
Προκήρυξη - Τεύχη Δημοπράτησης
1. Ο διαγωνισμός για την επιλογή του αναδόχου και τη σύναψη της σύμβασης των υπηρεσιών, των
προμηθειών ή των μελετών διενεργείται με βάση τη σχετική προκήρυξη και τα τυχόν λοιπά τεύχη του
διαγωνισμού που τη συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. Η προκήρυξη μνημονεύει τα
τεύχη διαγωνισμού (ή δημοπράτησης), τα οποία είναι κάθε φορά ανάλογα με τον προκρινόμενο τρόπο
επιλογής αναδόχου.2. Η προκήρυξη και γενικότερα τα τεύχη δημοπράτησης αναλύουν και προσδιορίζουν
με σαφήνεια όλες τις πληροφορίες, όρους, περιγραφές και προδιαγραφές που είναι απαραίτητες για τον
ακριβή προσδιορισμό του αντικειμένου της σύμβασης και του τρόπου που θα γίνει η ανάθεση. Η
προκήρυξη και τα τυχόν λοιπά τεύχη δημοπράτησης, αποτελούντη βάση για την κατάρτιση της σχετικής
σύμβασης με τον Ανάδοχο, με την οποία μπορεί να βελτιώνεται περαιτέρω η προσφορά του Αναδόχου.3. Η
σύνταξη της προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών και των τευχών δημοπράτησης,
γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της ΕΕΤΤ ή σε περίπτωση που αυτό κρίνεται σκόπιμο ήα
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ναγκαίο, η σύνταξή τους μπορεί να ανατεθεί σε τρίτους, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την
λειτουργία της ΕΕΤΤ.
Άρθρο 16
Τεχνικές Προδιαγραφές
1. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές ορισμένης προμήθειας, υπηρεσίας ή μελέτης, επισυνάπτονται στη σύμβαση
και πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένες, ώστε να είναι πλήρως κατανοητές από τους ενδιαφερομένους.2.
Με την επιφύλαξη των εθνικών υποχρεωτικών τεχνικών κανόνων και εφόσον οι κανόνες αυτοί είναι
σύμφωνοι με το κοινοτικό δίκαιο, οι ως άνω τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται από την ΕΕΤΤ με
παραπομπή είτε στα εθνικά πρότυπα που ισχύουν κατ` εφαρμογή των αντίστοιχων ευρωπαϊκών, είτε σε
ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, είτε σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές.3. Εκτός των περιπτώσεων κατά τις
οποίες οι προδιαγραφές δικαιολογούνται από το αντικείμενο της σύμβασης, απαγορεύεται η αναγραφή
τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες αφορούν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης ή
κατασκευασμένα με ιδιαίτερες μεθόδους, και που έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται
ορισμένοι προμηθευτές ή παρέχοντες υπηρεσίες ή προϊόντα. Απαγορεύεται ιδίως η αναφορά εμπορικών
σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τύπων ή ορισμένης προελεύσεως παραγωγής ή καταγωγής. Τέτοια
αναφορά επιτρέπεται εφόσον συνοδεύεται από τους όρους "ή αντίστοιχο" ή "ή το ισοδύναμο", όταν ηΕΕΤΤ
δεν έχει τη δυνατότητα να προβεί σε περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης χρησιμοποιώντας
προδιαγραφές επαρκώς σαφείς και πλήρως κατανοητές για όλους τους ενδιαφερόμενους.
Άρθρο 17
Επιτροπές
1. Για τις ανάγκες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού και για κάθε διαδικασία ανάθεσης
ορισμένης σύμβασης, συστήνεται Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ) η οποία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:α)
Είναι υπεύθυνη για την παραλαβή από την αρμόδια υπηρεσία της ΕΕΤΤ των προσφορών σε συγκεκριμένο
διαγωνισμό, μεριμνώντας για την τήρηση των όρων των τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού και των
διατάξεων του παρόντος.β) Αξιολογεί τις προσφορές που υποβλήθηκαν και εισηγείται το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού.2. Η Επιτροπή Διαγωνισμού συγκροτείται με απόφαση της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ ή του
Προέδρου ή της ειδικά εξουσιοδοτημένης επιτροπής του άρθρου14 παρ. 1 περ. (β) του Κανονισμού
αναλόγως της αρμοδιότητας, και αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, που μπορεί να είναι μέλη της
ΕΕΤΤ ή / και μέλη του προσωπικού της ΕΕΤΤ ή / και τρίτα πρόσωπα με ειδικά επιστημονικά, τεχνικά,
εμπειρικά ή άλλα προσόντα που αρμόζουν στο αντικείμενο της ανάθεσης. Ένα μέλος της ορίζεται ως
Πρόεδρος.3. Σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο ή αναγκαίο λόγω του συμβατικού αντικειμένου ή του
εξειδικευμένου χαρακτήρα των ζητουμένων προϊόντων ή υπηρεσιών, η ΕΕΤΤ μπορεί αντί της ως άνω
Επιτροπής Διαγωνισμού να συνιστά δύο επιτροπές ως εξής:α) Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού (ΕΔΔ), η
οποία ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται παραπάνω στην παρ. 1 περ. (α) του παρόντος άρθρου. Η
ΕΔΔ αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.β) Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΑΠ), η οποία
ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται παραπάνω στην παρ. 1 περ. (β) του παρόντος άρθρου. Η ΕΑΠ
αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.γ) Η ΕΔΔ και η ΕΑΠ συγκροτούνται με απόφαση της Ολομέλειας
της ΕΕΤΤ ήτου Προέδρου ή της ειδικά εξουσιοδοτημένης επιτροπής του άρθρου 14 παρ.1 περ. (β) του
Κανονισμού αναλόγως της αρμοδιότητας. Μέλη της ΕΔΔ και της ΕΑΠ μπορεί να είναι μέλη της ΕΕΤΤ ή / και
μέλη του προσωπικού της ΕΕΤΤ ή / και τρίτα πρόσωπα με ειδικά επιστημονικά, τεχνικά, εμπειρικά ή άλλα
προσόντα που αρμόζουν στο αντικείμενο της ανάθεσης. Ένα μέλος της κάθε μίας ορίζεται ως Πρόεδρος της
αντίστοιχης Επιτροπής.4. Με απόφαση της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ μπορεί να ορίζονται μόνιμες επιτροπές
του παρόντος άρθρου για τη διενέργεια αναθέσεων ορισμένης κατηγορίας ή ορισμένου ποσού.5. Με
απόφαση της ΕΕΤΤ μπορεί να ορίζεται αποζημίωση των μελών των ανωτέρω Επιτροπών.
Άρθρο 18
Προσόντα και Δικαιολογητικά Συμμετοχής.
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Οι συμμετέχοντες στις διαδικασίες ανάθεσης υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, τα δικαιολογητικά
που προβλέπονται από την προκήρυξησύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και την εφαρμοστέα κοινοτική
και εθνική νομοθεσία.
Άρθρο 19
Παραλαβή των Προσφορών
1. Η παραλαβή των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού,επικουρούμενη από υπηρεσιακή
μονάδα ή μέλη του προσωπικού της ΕΕΤΤ. Η παραλαβή των προσφορών έχει πάντοτε τακτή ώρα λήξης. Η
έναρξη παραλαβής κηρύσσεται μία τουλάχιστον ώρα πριν από την ώρα λήξης που προβλέπεται στην
προκήρυξη. Η υπηρεσία πρωτοκόλλου της ΕΕΤΤ παραδίδει στην Επιτροπή Διαγωνισμού τις προσφορές που
τυχόν απεστάλησαν ταχυδρομικά έναντι αποδείξεως ή με υπηρεσία διακίνησης εγγράφων. Η παραλαβή
μπορεί να συνεχισθεί αν η παράδοση προσφορών είναι διαρκής λόγω του πλήθους των ενδιαφερομένων.
Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται με προειδοποίηση λίγων λεπτών της ώρας.2. Οι προσφορές
κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού όλα όσα
καθορίζονται στην προκήρυξη. Ο φάκελος προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει επίσης σφραγισμένους
όσους υποφακέλους προβλέπει η προκήρυξη (π.χ. τυπικά προσόντα, τεχνική προσφορά, οικονομική
προσφορά κλπ.). Τα απαιτούμενα έγγραφα και πιστοποιητικά και οι διαδικασίες διασφάλισης της
γνησιότητας και εγκυρότητας των υποβαλλομένων εγγράφων καθορίζονται στην προκήρυξη και τα
υπόλοιπα τεύχη του διαγωνισμού.3. Η αποσφράγιση των φακέλων της προσφοράς γίνεται από την
Επιτροπή Διαγωνισμού με τον τρόπο και τη διαδικασία που ορίζεται από την προκήρυξη και σε χρόνο που
ορίζεται από την προκήρυξη ή γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους σύμφωνα με αυτήν. Η Επιτροπή
Διαγωνισμού καταγράφει σε πίνακα την εκπλήρωση ή μη των τυπικών προϋποθέσεων που απαιτεί η
προκήρυξη και δύναται να ζητήσει από τους διαγωνιζόμενους να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
πιστοποιητικά ή τα έγγραφα που υποβλήθηκαν.4. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου η Επιτροπή
Διαγωνισμού σε κλειστή συνεδρίαση αποφασίζει αν έχουν τηρηθεί οι τυπικές προϋποθέσεις απ`όλους όσοι
υπέβαλαν προσφορά και αν αυτοί ανταποκρίνονται στα αντίστοιχα κριτήρια που αναφέρονται στην
προκήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης. Όσοι από τους συμμετέχοντες δεν πληρούν τα ζητούμενα τυπικά
και ουσιαστικά προσόντα, αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στην περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης
και καλούνται να έρθουν να παραλάβουν τις (τεχνικές ή / και οικονομικές) προσφορές τους, οι οποίες δεν
ανοίγονται. Αν οι ενδιαφερόμενοι δηλώσουν ότι θα διατυπώσουν ενστάσεις κατά της απόρριψής τους,
τότε οι φάκελοι τους κρατούνται χωρίς να ανοιχτούν μέχρι την έκδοση απόφασης επί των ενστάσεων από
την ΕΕΤΤ ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για υποβολή ενστάσεων. Κατόπιν τούτου ακολουθεί το
στάδιο της αξιολόγησης των παραδεκτών προσφορών.
Άρθρο 20
Αξιολόγηση των Προσφορών
1. Σε όλες τις διαδικασίες η επιλογή του αναδόχου γίνεται με κριτήρια που καθορίζονται με λεπτομέρειες
στην οικεία προκήρυξη.2. Ανάλογα με τα προβλεπόμενα κριτήρια επιλογής στην προκήρυξη, κατά την
αξιολόγηση των υποψηφίων συνεκτιμώνται η τεχνική και η οικονομική προσφορά εκάστου υποψηφίου και
γίνεται βαθμολόγηση ανάλογα με τα κριτήρια και τους τυχόν θετικούς ή αρνητικούς συντελεστές
βαρύτητας που προβλέπονται στην προκήρυξη.3. Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και παρέλθει ο χρόνος
υποβολής ενστάσεων, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει το συνολικό επαναξιολόγησης με βάση τα κριτήρια
και την βαθμολόγηση που ορίζονται στην προκήρυξη και τα τεύχη του διαγωνισμού και υποβάλλει προς το
αρμόδιο όργανο για την κατακύρωση, την τελική πρόταση για την ανάθεση των προμηθειών, υπηρεσιών ή
μελετών.
Άρθρο 21
Ενστάσεις κατά της Διαδικασίας Ανάθεσης
1. Ένσταση κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, της διαδικασίας και των πράξεων διενέργειας του
διαγωνισμού καθώς και κατά της απόφασης κατακύρωσης ή ανάθεσης ορισμένης σύμβασης, δικαιούνται
να υποβάλλουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις σχετικές διαδικασίες ή αποκλείονται σε
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οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.2. Όλες οι ενστάσεις, απευθύνονται στην ΕΕΤΤ και υποβάλλονται
στην έδρα της ΕΕΤΤ.3. Οι ενστάσεις κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, αφορούν μόνο τη νομιμότητα
των όρων της προκήρυξης και ασκούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την
τελευταία δημοσίευση της προσβαλλόμενης πράξης. Επ` αυτών αποφαίνονται τα όργανα της ΕΕΤΤ
πουέχουν την αρμοδιότητα λήψης απόφασης για τη σκοπιμότητας της οικείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις
διακρίσεις του άρθρου 14 παρ. 1 του παρόντος Κανονισμού.4. Οι ενστάσεις κατά της διαδικασίας και των
πράξεων διενέργειας του διαγωνισμού, ασκούνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη δημοσίευση της
προσβαλλομένης πράξης ή την τέλεση της διαδικαστικής ενέργειας. Επ`αυτών αποφαίνονται τα όργανα της
ΕΕΤΤ που έχουν την αρμοδιότητα λήψης απόφασης για τη σκοπιμότητα ανάθεσης της οικείας σύμβασης,
σύμφωνα με τις διακρίσεις του άρθρου 14 παρ. 1 του παρόντος Κανονισμού, μετά από εισήγηση της
Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού). Σε περίπτωση που αντί της Επιτροπής
Διαγωνισμού έχουν συσταθεί Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών
(άρθρο 17παρ. 3 του Κανονισμού), τότε εισηγείται η Επιτροπή πράξη ή ενέργεια της οποίας
προσβάλλεται.5. Οι ενστάσεις κατά της απόφασης κατακύρωσης ή ανάθεσης της δημοπρατούμενης
προμήθειας, υπηρεσίας ή μελέτης, ασκούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την
δημοσίευση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με ανάρτησή του στην έδρα της ΕΕΤΤ, κατά τα οριζόμενα
στην παρ. 5 του άρθρου 22 του παρόντος Κανονισμού. Επ`αυτών αποφαίνονται τα όργανα της ΕΕΤΤ που
έχουν την αρμοδιότητα έγκρισης της σκοπιμότητας της οικείας σύμβασης, σύμφωνα με τις διακρίσεις του
άρθρου 14 παρ. 1 του παρόντος Κανονισμού, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρο 17
παρ. 1 του Κανονισμού). Σε περίπτωση που αντί της Επιτροπής Διαγωνισμού έχουν συσταθεί Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού και Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών (άρθρο 17παρ. 3 του Κανονισμού), τότε
εισηγείται η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών.6. Σχετικά με ενστάσεις επί αναθέσεων, η αξία των οποίων
είναι ίση ή ανώτερη των ορίων που καθορίζονται στα άρθρα 4 παρ. 2, 5 παρ. 2 και 6παρ. 2 του παρόντος
Κανονισμού, εφαρμόζονται οι σχετικοί κοινοτικοί και εθνικοί κανόνες δικαίου που αφορούν τις διαδικασίες
προσφυγής και έννομης προστασίας στον τομέα της σύναψης δημοσίων συμβάσεων,συμπληρωματικά
προς τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού που εφαρμόζονται κατ` αναλογία.
Άρθρο 22
Κατακύρωση Διαγωνισμού
1. Ο διαγωνισμός και γενικότερα η σχετική διαδικασία ανάθεσης,ολοκληρώνεται με την κατακύρωση του
αποτελέσματος από τα όργανα της ΕΕΤΤ που έχουν την αρμοδιότητα λήψης απόφασης για τη σκοπιμότητα
της οικείας σύμβασης, σύμφωνα με τις διακρίσεις του άρθρου 14 παρ. 1 του παρόντος Κανονισμού. Η
κατακύρωση του αποτελέσματος είναι οριστική. Η πράξη κατακύρωσης περιλαμβάνει και τυχόν βελτιώσεις
της προσφοράς, που γίνονται δεκτές από τον Υποψήφιο.2. Τα όργανα της ΕΕΤΤ που έχουν την αρμοδιότητα
λήψης απόφασης για τη σκοπιμότητα της οικείας σύμβασης, σύμφωνα με τις διακρίσεις του
άρθρου14παρ.1 του παρόντος Κανονισμού, μπορούν με απόφασή τους να ματαιώσουν ορισμένο
διαγωνισμό ή διαδικασία ανάθεσης:α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται
το αποτέλεσμα της διαδικασίας ανάθεσης,β) αν το αποτέλεσμα της διαδικασίας ανάθεσης κρίνεται
αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό για την ΕΕΤΤ. γ) αν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή αν υπάρχουν
σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού.
Στις περιπτώσεις αυτές η ΕΕΤΤ μπορεί να προχωρήσει σε νέα διαδικασία ανάθεσης με τους ίδιους ή
τροποποιημένους όρους ή να προχωρήσει στην ανάθεση κατά οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο, που
προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό.3. Ματαίωση του διαγωνισμού και εν γένει της διαδικασίας
ανάθεσης μπορεί επίσης να γίνει εάν κατά την διάρκεια της διενέργειας του διαγωνισμού υπάρξουν
σοβαρές αλλαγές των αναγκών της ΕΕΤΤ. Στην περίπτωση αυτή όμως δεν είναι δυνατή η διενέργεια νέου
διαγωνισμού με το ίδιο συμβατικό αντικείμενο, εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι που επέβαλαν
τη ματαίωσή του.4. Η ΕΕΤΤ μπορεί, χωρίς καμία υποχρέωση έναντι των διαγωνιζομένων:α) Να μην
κατακυρώσει το διαγωνισμό. β) Να απορρίψει μία, περισσότερες ή όλες τις προσφορές.γ) Να ματαιώσει το
διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.δ) Να αναβάλλει ή να επαναλάβει τον διαγωνισμό.5.
Κάθε απόφαση αρμοδίου οργάνου σχετικά με την κατακύρωση ή ακύρωση ή ματαίωση ορισμένου
διαγωνισμού και εν γένει διαδικασίας ανάθεσης ορισμένης σύμβασης στο πλαίσιο του παρόντος
Κανονισμού, δημοσιεύεται με ανάρτησή της στα γραφεία της έδρας της ΕΕΤΤ την επομένη εργάσιμη ημέρα
από εκείνη κατά την οποία ελήφθη η σχετική απόφαση, επικουρικά δε κοινοποιείται στον ανάδοχο και τους
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υπολοίπους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία ή άλλο πρόσφορο τρόπο.6. Σε
καμία περίπτωση δεν δημιουργείται υποχρέωση καταβολής από την ΕΕΤΤ στους διαγωνιζόμενους
οποιασδήποτε αποζημίωσης για δαπάνες ή για άλλες θετικές ή αποθετικές ζημίες που τυχόν υπέστησαν
από την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.7. Μετά την περάτωση της διαδικασίας ανάθεσης με την
σύναψη της σχετικής σύμβασης με τον Ανάδοχο ή μετά τον αποκλεισμό ορισμένου Υποψηφίου από την
περαιτέρω διαδικασία ανάθεσης, η ΕΕΤΤ επιστρέφει τους φακέλους προσφορών με όλο το περιεχόμενό
τους, μετά από αίτηση του Υποψηφίου.
Άρθρο 23
Συμβάσεις
1. Σε κάθε περίπτωση που αντικείμενο της προμήθειας ή υπηρεσίας ή μελέτης υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ
(5.111.250 δρχ.), απαιτείται η κατάρτιση έγγραφης σύμβασης. Κάθε σύμβαση υπογράφεται από τον
Πρόεδρο της ΕΕΤΤ ή από πρόσωπα στα οποία έχει τυχόν ανατεθεί σχετικό καθήκον και εξουσία διοίκησης
και διαχείρισης, σύμφωνα και με την διάταξη του άρθρου 3 παρ. 12 Ν. 2867/2000.2. Η σύμβαση για την
εκτέλεση των προμηθειών ή την παροχή των υπηρεσιών ή την εκπόνηση των μελετών, καταρτίζεται με
βάση τους όρους της προκήρυξης και την προσφορά του αναδόχου, όπως τελικά διαμορφώθηκαν και
εγκρίθηκαν με την πράξη κατακύρωσης. Τα τεύχη δημοπράτησης και όλα τα τυχόν συνοδευτικά έγγραφα
που περιγράφονται στην προκήρυξη,αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της οικείας σύμβασης.
Άρθρο 24
Εγγυητικές Επιστολές
α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής.1. Για την ανάθεση ορισμένης σύμβασης με προϋπολογιζόμενο
αντικείμενο ίσο ή μεγαλύτερο των 200.000 ευρώ (ή 68.150.000 δρχ.), η ΕΕΤΤ ζητά από τους Υποψήφιους να
προσκομίζουν με την προσφορά τους ή την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγυητική επιστολή
συμμετοχής στο διαγωνισμό. Η απαίτηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνεται ως στοιχείο στον τηρούμενο
τύπο δημοσιότητας του διαγωνισμού. Για την ανάθεση σύμβασης με προϋπολογιζόμενο αντικείμενο
μικρότερο των 200.000 ευρώ (ή 68.150.000δρχ.), η ΕΕΤΤ μπορεί να απαλλάσσει τους Υποψήφιους από την
υποχρέωση αυτή.2. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, το περιεχόμενο και ο τύπος αυτής
προσδιορίζονται στα τεύχη δημοπράτησης του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Το ποσό είναι ορισμένο και
κοινό για όλους τους Υποψήφιους. Οι εγγυητικές επιστολές ισχύουν μέχρι την επιστροφή τους από την
ΕΕΤΤ.3. Η εγγύηση συμμετοχής του Υποψηφίου που θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος καταπίπτει υπέρ της ΕΕΤΤ,
σε περίπτωση που αυτός δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στο προκαθορισμένο από την
ΕΕΤΤ χρονικό διάστημα για την υπογραφή της. Στην περίπτωση αυτή, ο επιλεγείς Ανάδοχος βαρύνεται και
με τα έξοδα διενέργειας νέου διαγωνισμού, καθώς και με τη διαφορά του τιμήματος, εάν επιλεγεί ο
αμέσως επόμενος Υποψήφιος.4. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των Υποψηφίων
επιστρέφονται,κατόπιν αιτήσεώς τους, μετά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε περίπτωση που
μεσολαβεί στάδιο προεπιλογής και ορισμένος Υποψήφιος αποκλειστεί κατά το στάδιο αυτό από την
περαιτέρω διαδικασία, τότε οι εγγυητικές επιστολές του επιστρέφονται, κατόπιν αιτήσεώς του, μετά την
ολοκλήρωση του οικείου σταδίου της διαδικασίας ανάθεσης. β) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.5. Ο
επιλεγείς, ως Ανάδοχος, Υποψήφιος είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να καταθέσει, εφ` όσον υπάρχει σχετική
πρόβλεψη στην προκήρυξη, κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της
υπό ανάθεση σύμβασης, αντικαθιστώντας με αυτήν την εγγυητική επιστολή συμμετοχής του στο
διαγωνισμό.6. Τα τεύχη δημοπράτησης ορίζουν το ύψος, το είδος, τον τύπο και το περιεχόμενο της
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που πρέπει να προσκομισθεί, σύμφωνα και με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο παρόν άρθρο.7. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δίνεται προς κάλυψη της ευθύνης
του Αναδόχου έναντι της ΕΕΤΤ για την εμπρόθεσμη και κατά τους συμφωνηθέντες όρους καλή εκτέλεση της
σύμβασης που θα του ανατεθεί και ισχύει καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης της ανατεθείσας σύμβασης.
Επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή των προϊόντων ή της μελέτης ή της υπηρεσίας.8.
Συμπληρωματική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης απαιτείται σε κάθε μεταγενέστερη αύξηση του
οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. Σε περίπτωση μείωσης της αξίας του συμβατικού αντικειμένου,
είναι δυνατόν να επέλθει ανάλογη μείωση του ύψους των εγγυήσεων, μετά από αίτηση του Αναδόχου.γ)
Εγγυητική επιστολή προκαταβολής.9. Με την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος είναι δυνατόν να
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δικαιούται να λάβει προκαταβολή, εφόσον ο ίδιος το ζητήσει και υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην
προκήρυξη ή τα τεύχη δημοπράτησης του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Ο Ανάδοχος, με την παραλαβή της
προκαταβολής, πρέπει να καταθέτει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής. Η προκαταβολή δεν
μπορεί να είναι ανώτερη του 50% της συνολικής αξίας της οικείας σύμβασης.δ) Τύπος των εγγυητικών
επιστολών.10. Οι εγγυητικές επιστολές των προηγουμένων παραγράφων, προέρχονται από
αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα
ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. (ή του Ε.Ο.Χ.) και έχει το δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών,
σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών - μελών της Ε.Ε. (ή του Ε.Ο.Χ.).11. Υπόδειγμα του περιεχομένου των
εγγυητικών επιστολών πρέπει να περιλαμβάνεται στα Τεύχη Δημοπράτησης και σε κάθε περίπτωση να
δίνεται στους ενδιαφερόμενους από την ΕΕΤΤ.12. Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι
συντεταγμένες στα ελληνικά. Σε περίπτωση που δεν είναι συντεταγμένες στα ελληνικά θα συνοδεύονται
από επίσημη μετάφρασή τους.13. Στην περίπτωση κοινοπραξίας που διαθέτει νομική προσωπικότητα, οι
εγγυητικές επιστολές των προηγούμενων παραγράφων εκδίδονται στην επωνυμία αυτής και καλύπτουν
την αλληλέγγυα ευθύνη όλων των κοινοπρακτούντων μερών, τα οποία και αναφέρονται στο σώμα της
επιστολής. Σε κάθε άλλη περίπτωση ένωσης προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, οι εγγυητικές
επιστολές μπορούν να είναι ενιαίες ή να είναι άθροισμα εγγυητικών επιστολών στο όνομα όλων των
συμπραττόντων μελών. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση, τυχόν κατάπτωση θα αφορά το σύνολο των
εγγυητικών επιστολών.14. Οι ανωτέρω εγγυητικές επιστολές περιλαμβάνουν τον όρο ότι ο εγγυητής
παραιτείται από το δικαίωμα διζήσεως και αναγνωρίζει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης, χωρίς ουδεμία ένσταση ή αντίρρηση μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την επέλευση του γεγονότος
κατάπτωσης της εγγύησης. ε) Αποκλίσεις.15. Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ των όρων του
παρόντος άρθρου περί εγγυητικών επιστολών με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη και τα τεύχη
δημοπράτησης, υπερισχύουν τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης.
Άρθρο 25
Παρακολούθηση της Εκτέλεσης Ορισμένης Σύμβασης
1. Ανάλογα με τη φύση της προμήθειας ή της υπηρεσίας ή της μελέτης,μπορεί να ορίζεται από την ΕΕΤΤ, με
απόφαση της Ολομέλειας ή του Προέδρου, ο Επιβλέπων την εκτέλεση καταρτισθείσας σύμβασης
προμήθειας,υπηρεσίας ή μελέτης.2. Ως Επιβλέπων είναι δυνατόν να ορίζεται μέλος της ΕΕΤΤ ή υπηρεσιακό
στέλεχος της ΕΕΤΤ ή εξειδικευμένος εξωτερικός ειδικός σύμβουλος /εμπειρογνώμονας. Σε ειδικές
περιπτώσεις και με απόφαση της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ, η επίβλεψη είναι δυνατόν να ασκείται από ομάδα
εξειδικευμένων επιστημόνων. Στην περίπτωση αυτή, ορίζεται και ο συντονιστής της ομάδας Επίβλεψης.
Ομοίως, σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να ανατίθενται,με απόφαση της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ,
καθήκοντα συμβούλου σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την υποστήριξη του έργου της επίβλεψης.3. Ο
Επιβλέπων, ενεργώντας για λογαριασμό της ΕΕΤΤ:α) Παρακολουθεί και ελέγχει την εκτέλεση της οικείας
σύμβασης κατά τα τυχόν επιμέρους στάδια, φάσεις ή τμήματά της. β) Έχει το δικαίωμα να προσκαλεί τον
Ανάδοχο σε συσκέψεις, κατά τις οποίες ο Ανάδοχος παρουσιάζει την πρόοδο υλοποίησης της
σύμβασης,παρέχει εξηγήσεις ή διευκρινίσεις και δέχεται οδηγίες και κατευθύνσεις από τον Επιβλέποντα. γ)
Μπορεί να απευθύνεται εγγράφως στον Ανάδοχο, δίδοντας συγκεκριμένες οδηγίες και κατευθύνσεις ή
ζητώντας στοιχεία προόδου ή διευκρινιστικά στοιχεία.
Άρθρο :26
Αποδοχή του Κανονισμού - Επίλυση διαφορών
1. Η συμμετοχή οποιουδήποτε προσώπου σε οποιαδήποτε διαδικασία ανάθεσης στο πλαίσιο του παρόντος
Κανονισμού, συνεπάγεται την εκ μέρους του ρητή αποδοχή των όρων που περιλαμβάνονται στην
προκήρυξη, τα τεύχη δημοπράτησης και τον παρόντα Κανονισμό.2. Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει
μεταξύ της ΕΕΤΤ και οποιουδήποτε προμηθευτή ή παρέχοντα υπηρεσίες ή μελετητή, που συμμετέχει ή
συμμετέσχε σε οποιαδήποτε διαδικασία ανάθεσης στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού, και για κάθε
ζήτημα που αφορά τις έννομες σχέσεις των μερών από αυτή την διαδικασία ανάθεσης, τόσο κατά το
προσυμβατικό όσο και κατά το συμβατικό στάδιο, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό
δίκαιο, αποκλειστικά δε αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς καθίστανται τα καθ` ύλην αρμόδια
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δικαστήριατης Αθήνας, εκτός αν ρητά έχει οριστεί ή συμφωνηθεί διαφορετικά από τα τεύχη διαγωνισμού
(δημοπρασίας) ή την τυχόν καταρτισθείσα σύμβαση.
Άρθρο 27
Όργανα της ΕΕΤΤ
1. Όπου στον παρόντα Κανονισμό γίνεται αναφορά σε απόφαση, πράξη ή παράλειψη της ΕΕΤΤ, εννοείται
ότι πρόκειται για απόφαση, πράξη ή παράλειψη της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ, εκτός αν ρητά προβλέπεται
διαφορετικά.2. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, σύμφωνα και με την διάταξη του άρθρου3 παρ. 12 Ν.
2867/2000, συγκεκριμένα καθήκοντα διοίκησης και διαχείρισης που σχετίζονται με τον παρόντα
Κανονισμό, μπορεί να ανατίθενται στον Πρόεδρο, σε μέλη της ΕΕΤΤ ή σε μέλη του προσωπικού της. Από και
δια της ως άνω ανάθεσης, αρμόδια καθίστανται τα πρόσωπα αυτά.
Άρθρο 28
Εμπιστευτικότητα
1. Η ΕΕΤΤ δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεσή της από
Υποψηφίους, ιδίως εάν αφορούν τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα
πνευματικής- ιδιοκτησίας, εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη "Εμπιστευτικό Έγγραφο".2. Η παράβαση της
αρχής της εμπιστευτικότητας πρέπει να προκύπτει μόνον από έγγραφο που εκδόθηκε από αρμόδιο όργανο
της ΕΕΤΤ.3. Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την ΕΕΤΤ προς τις αρχές του Ελληνικού
Κράτους και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.4. Η εμπιστευτικότητα αίρεται πάντοτε κατόπιν συμφωνίας
με τον Υποψήφιο. Αίρεται επίσης αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς ένστασης,δίκης ή διαιτησίας, στο
απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, από τους νομικούς τους
παραστάτες, καθώς και από τους δικαστές ή διαιτητές .
Άρθρο 29
Παροχή Πληροφοριών - Αλληλογραφία – Γλώσσα
1. Η ΕΕΤΤ παρέχει στους διαγωνιζόμενους, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς τους, κάθε απαραίτητη πληροφορία
ή διευκρίνιση για τη διεξαγωγή διαγωνισμού.2. Ουδεμία άλλη πληροφορία σε σχέση με διαγωνισμό
δύναται να δοθεί σε ενδιαφερόμενους από την ΕΕΤΤ, τα όργανα αυτής ή τους λοιπούς διαγωνιζόμενους.3.
Κάθε παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, υποβολή ένστασης, αίτησης, κλπ, από και προς
την ΕΕΤΤ διατυπώνεται εγγράφως στην ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 30
Τροποποίηση ορίων του Κανονισμού
Με απόφαση της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ, μπορεί να τροποποιούνται (α) το όριο των 50.000 ευρώ (ή
17.037.500 δρχ.) που προβλέπεται στα άρθρα7παρ. 2 και 8 παρ. 2 του παρόντος Κανονισμού, (β) τα όρια
που προβλέπονται στο άρθρο 14 παρ. 1 του παρόντος Κανονισμού, και (γ) το όριο των 15.000 ευρώ (ή
5.111.250 δρχ.) που προβλέπεται στα άρθρα 8παρ. 4 και 23 παρ. 1 του παρόντος Κανονισμού.”
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(25) της απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας 36072/2001 (Β 1441) «Κανονισμός Προμηθειών
Μ.Ο.Δ. Α.Ε.», πλην των άρθρων 1 – 14 του Κεφαλαίου ΙΙΙ,το κείμενο του οποίου είχε ως εξής”
« ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Αρθρο 1: Αντικείμενο του Κανονισμού
Αρθρο 2: Κλιμάκια Προϋπολογισμού Προμηθειών
Αρθρο 3: Τρόποι επιλογής Προμηθευτών
Αρθρο 4: Μητρώο Προμηθευτών
Αρθρο 5: Σύσταση Επιτροπής Προμηθειών
Αρθρο 6: Εισήγηση για Προμήθεια
Αρθρο 7: Προκήρυξη Διαγωνισμού
Αρθρο 8: Τεχνικές Προδιαγραφές
Αρθρο 9: Κανόνες Δημοσιότητας
Αρθρο 10: Υποβολή Προσφορών
Αρθρο 11: Διεξαγωγή και Κατακύρωση του Διαγωνισμού
Αρθρο 12: Αξιολόγηση προσφορών Συμβάσεις
Αρθρο 13: Ενστάσεις
Αρθρο 14: Συμβάσεις
Αρθρο 15: Εγγυήσεις
Αρθρο 16: Τρόπος και Χρόνος Παραλαβής
Αρθρο 17: Τρόπος Πληρωμής - Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Πληρωμή
Προμηθευτή
Αρθρο 18: Επίλυση Διαφορών
Αρθρο 19: Εναρξη Ισχύος
Άρθρο 1
Αντικείμενο του Κανονισμού
Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των διαδικασιών που αφορούν την αγορά,
μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση, με ή χωρίς δικαίωμα εξαγοράς, αγαθών που ενεργούνται από την
Μ.Ο.Δ. Α.Ε για την κάλυψη ιδίων αναγκών καθώς και για λογαριασμό τρίτων φορέων διαχείρισης και
υλοποίησης έργων του Γ΄ ΚΠΣ, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδρυτικού
της νόμου 2372/96, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον νόμο 2860/2000 και τις τροποποιήσεις του.
Για περιπτώσεις προμήθειας υλικών και εξοπλισμού προϋπολογισμού μεγαλύτερου των διακοσίων
χιλιάδων (200.000) ευρώ, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου, οι οποίες και υπερισχύουν.
Ως προμήθειες νοούνται ενδεικτικά κατά τον κανονισμό:
• η προμήθεια αναλώσιμων ειδών
• η προμήθεια ειδών Γραφείου
• η προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας
• η προμήθεια λοιπών αγαθών που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία Γραφείων
Για κάθε περίπτωση που δεν αντιμετωπίζεται από τον παρόντα κανονισμό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις
του Π.Δ. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/96).
Προμήθειες εμπίπτουσες στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 370/95 (ΦΕΚ 199/Α/95) εκτελούνται σύμφωνα με
τις διατάξεις αυτού, συμπληρωματικά δε και με τις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 2
Κλιμάκια προϋπολογισμού προμηθειών
Από άποψη ύψους προϋπολογισμού δαπάνης οι προμήθειες κατατάσσονται στα παρακάτω κλιμάκια:
• Κλιμάκιο 1: Από 150 ευρώ μέχρι 600 ευρώ
• Κλιμάκιο 2: Από 601 ευρώ μέχρι 6.000 ευρώ
• Κλιμάκιο 3: Από 6.001 ευρώ μέχρι 30.000 ευρώ
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• Κλιμάκιο 4: Από 30.001 ευρώ μέχρι 120.000 ευρώ
• Κλιμάκιο 5: Από 120.001 ευρώ και άνω Τα ανωτέρω όρια μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση
του Δ.Σ της εταιρείας.
Στον υπολογισμό του ύψους των ανωτέρω αναφερόμενων κλιμακίων δεν λαμβάνεται υπόψη ο ΦΠΑ και
τυχόν άλλοι φόροι ή επιβαρύνσεις της εταιρείας.
Για προμήθειες αγαθών έως 150 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ και των τυχόν άλλων φόρων ή
επιβαρύνσεων) οι αγορές γίνονται από το αρμόδιο Διευθυντικό στέλεχος της ΜΟΔ και το τιμολόγιο
εξοφλείται από το Μικρό Ταμείο της Κεντρικής Υπηρεσίας.
Άρθρο 3
Τρόποι Επιλογής Προμηθευτών
Oι προμήθειες αγαθών γίνονται είτε μέσω διαγωνισμών είτε μέσω διαπραγματεύσεων.
Οι προμήθειες με προϋπολογισμό δαπάνης αντίστοιχης του 1ου γίνονται με απευθείας ανάθεση και
έγκριση του Υπευθύνου του Τομέα
Οι προμήθειες με προϋπολογισμό δαπάνης αντίστοιχης του 2ου γίνονται με απευθείας ανάθεση και
έγκριση του Γενικού Διευθυντή. Στις περιπτώσεις των προμηθειών του 1ου και 2ου κλιμακίου δεν
απαιτείται η σύναψη σύμβασης μεταξύ της εταιρείας και του προμηθευτή.
Οι προμήθειες με προϋπολογισμό δαπάνης αντίστοιχης του 3ου γίνονται με απευθείας ανάθεση και
έγκριση του Γενικού Διευθυντή ή και του Προέδρου αναλόγως των ορίων αρμοδιότητας εκάστου.
Οι προμήθειες με προϋπολογισμό δαπάνης αντίστοιχης του 4ου κλιμακίου γίνονται με ανάθεση εφ ΄όσον
ζητηθούν προσφορές από τουλάχιστον τρεις (3) προμηθευτές και έγκριση του ΔΣ της εταιρείας ή και του
Γενικού και του Προέδρου αναλόγως των ορίων αρμοδιότητας εκάστου.
Οι προμήθειες με προϋπολογισμό δαπάνης αντίστοιχης του 5ου κλιμακίου γίνονται είτε με διαγωνισμό είτε
με διαπραγματεύσεις και έγκριση του Δ.Σ της εταιρείας.
Στις περιπτώσεις των προμηθειών του 3ου,4ου και 5ου κλιμακίου απαιτείται η σύναψη σύμβασης με τον
προμηθευτή.
Οι διαδικασίες διαγωνισμών και διαπραγματεύσεων ακολουθούνται για τις προμήθειες του 5ου κλιμακίου
είναι ως εξής:
3.1. Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Ι
Οι διαγωνισμοί διακρίνονται σε ανοικτούς, κλειστούς και πρόχειρους.
3.1.α Ανοικτός
Ανοικτός είναι ο διαγωνισμός στον οποίο μπορεί να υποβάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος
προμηθευτής.
3.1.β Κλειστός
Κλειστός είναι ο διαγωνισμός στον οποίο μπορούν να υποβάλουν προσφορά μόνον εκείνοι οι προμηθευτές
που προσκαλούνται για το σκοπό αυτό από την ΜΟΔ ως εξής:
3.1.β Με πρόσκληση προς τους προμηθευτές που είναι γραμμένοι στο μητρώο προμηθευτών της ΜΟΔ για
το συγκεκριμένο είδος.
Σε περιπτώσεις όπου πρόκειται για προμήθεια νέων ειδών για τα οποία δεν υπάρχει γνώση της αγοράς θα
ακολουθείται η διαδικασία του κλειστού διαγωνισμού με προηγούμενη δημοσίευση και επιλογή.
3.γ. Πρόχειρος
Πρόχειρος είναι ο διαγωνισμός που γίνεται μόνο για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών αξίας κάτω των
200.000 ECU, ετήσιας συνολικής δαπάνης.
Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία μπορεί να επιλέξει προμηθευτή εφόσον υπάρχουν τρεις (3) τουλάχιστον
προσφορές
3.2. Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Ε Σ Μ Ε Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Η
Με διαπραγμάτευση είναι οι διαδικασίες κατά τις οποίες η ΜΟΔ προσφεύγει στους προμηθευτές της
επιλογής της και διαπραγματεύεται τους όρους των υπό σύναψη συμβάσεων προμηθειών με έναν ή
περισσότερους απ' αυτούς. Διακρίνονται δε σε διαδικασίες με διαπραγμάτευση με προηγούμενη
δημοσίευση προκήρυξης ή χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, και διενεργούνται ως ακολούθως:
3.2.α. Διαδικασίες με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη.
Αν κατά τη διενέργεια διαγωνισμού υποβλήθηκαν προσφορές μη κανονικές και δεν μεταβάλλονται
ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της διακήρυξης.
3.2.β. Διαδικασίες με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη προκήρυξη.
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• Αν κατά τη διενέργεια διαγωνισμού δεν μεταβάλλονται ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της διακήρυξης και
εφόσον:
• Κατά τη διενέργεια ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού δεν υποβλήθηκε προσφορά, ή οι προσφορές που
υποβλήθηκαν κρίθηκαν απαράδεκτες.
• Για τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς λόγους ή για λόγους που σχετίζονται με την προστασία δικαιωμάτων
αποκλειστικότητας, τα προς προμήθεια αγαθά κατασκευάζονται και παραδίδονται μόνο από ορισμένο
προμηθευτή.
• Τα είδη κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, πειραμάτων, μελετών και προτύπων
εφαρμογής.
• Για λόγους επείγουσας ανάγκης που οφείλεται σε αυταπόδεικτα απρόβλεπτες καταστάσεις, δεν είναι
δυνατόν να τηρηθούν οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού για τους
διαγωνισμούς.
• Για συμπληρωματικές προμήθειες από τον αρχικό προμηθευτή εφόσον η αλλαγή του θα υποχρέωνε την
ΜΟΔ να αγοράσει αγαθά με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά που θα ήταν ασυμβίβαστα ή θα
προκαλούσαν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ή οικονομικές επιβαρύνσεις στη λειτουργία ή στη
συντήρησή τους.
• Η προμήθεια αγαθών κρίνεται σκόπιμο να ανατεθεί σε εκπαιδευτικά, ερευνητικά ή παρόμοια ιδρύματα
για εκ- παιδευτικούς, ερευνητικούς, πειραματικούς, μελετητικούς ή αναπτυξιακούς σκοπούς.
• Υπάρχει ένας μοναδικός προμηθευτής. Στην περίπτωση αυτή η πραγματοποίηση της προμήθειας
αποφασίζεται από το ΔΣ, τον Πρόεδρο Δ.Σ. και τον Γενικό Διευθυντή της ΜΟΔ αναλόγως της αρμοδιότητας
εκάστου μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Προμηθειών, στην οποία καθορίζονται τουλάχιστον το
είδος, η ποσότητα, η αξία και η πηγή χρηματοδότησης.
Περιπτώσεις Μοναδικού προμηθευτή θεωρούνται όσοι πληρούν τα κάτωθι:
• Μόνο αυτός δύναται να προμηθεύσει (μονοπώλιο)
• Έχει αξιολογηθεί έναντι άλλων και έχει βρεθεί επανειλημμένα καλύτερος σε σχέση -ποιότητας - τιμής υπηρεσίες συντήρησης.
Στις προγραμματικές συμφωνίες επιλογή του ή των προμηθευτών γίνεται με την διαδικασία της Αίτησης
Αγοράς .
Στις συμφωνίες της κατηγορίας αυτής λαμβάνονται υπόψη:
• Συγκεκριμένη Χρονική διάρκεια ισχύος της συμφωνίας
• Προδιαγεγραμμένα τεχνικά χαρακτηριστικά
• Προδιαγεγραμμένα ποσοστά εκπτώσεων
• Τρόπος πληρωμής
• Συνολικό ύψος δαπάνης
• Άλλα στοιχεία που καθορίζει η Επιτροπή
Οι προγραμματικές συμφωνίες υποβάλλονται στο ΔΣ για έγκριση.
Για τις τμηματικές αγορές βάσει προγραμματικών συμφωνιών εκδίδεται ανά παραγγελία Εντολή Αγοράς, η
οποία εγκρίνεται βάση του πίνακα ορίων εγκρίσεων των δαπανών της ΜΟΔ.
Άρθρο 4
Μητρώο Προμηθευτών
Η εταιρεία υποχρεούται στην τήρηση Μητρώου Προμηθευτών. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της εταιρείας ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Μητρώου Προμηθευτών, η οποία συστήνεται με
απόφαση του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής,
διαγραφής, αξιολόγησής, ο τρόπος τήρησής του καθώς και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την
εκπλήρωση του σκοπού του.
Άρθρο 5
Σύσταση Επιτροπής Προμηθειών και Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών
Οι διαδικασίες προμηθειών με προϋπολογισμό δαπάνης αντίστοιχο του 4ου και 5ου κλιμακίου
διενεργούνται από τριμελή Επιτροπή Προμηθειών η οποία συστήνεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή
της ΜΟΔ μετά την έγκριση της σκοπιμότητας της προμήθειας από το ΔΣ.
Στην Επιτροπή δύνανται να συμμετέχουν μέλη του ΔΣ, στελέχη της εταιρείας με συναφή προς το
αντικείμενο της προμήθειας εξειδίκευση ή και τρίτοι.
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Η Επιτροπή, δύναται να ζητήσει την υποστήριξη ειδικών εμπειρογνωμόνων στην σύνταξη των τεχνικών
προδιαγραφών της προκήρυξης, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή.
Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της προκήρυξης του
διαγωνισμού, την δημοσίευση της σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, την διενέργεια του διαγωνισμού
και την παραλαβή των αγαθών.
Την ευθύνη διαδικασιών προμήθειας με προϋπολογισμό δαπάνης αντίστοιχο των κλιμακίων 1, 2 και 3 του
άρθρου 2 του παρόντος έχει ο Τομέας Διοικητικού και Οικονομικού, σε άμεση συνεργασία με τον Τομέα
στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η εισήγηση για την προμήθεια. Στις περιπτώσεις αυτές ο Τομέας
Διοικητικού - Οικονομικού είναι αρμόδιος για την αναζήτηση προσφορών από τους υποψήφιους
προμηθευτές.
Για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών των προμηθευτών καθώς και την υποβολή έκθεσης
αξιολόγησης προσφορών προς το ΔΣ της εταιρείας ή και τον Πρόεδρο και το Γενικό Δ/ντή αναλόγως των
ορίων αρμοδιότητας εκάστου, αρμόδια είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών. Η Επιτροπή
Αξιολόγησης προσφορών είναι τριμελής και συστήνεται με απόφαση του Γενικού Δ/ντή.
Στην Επιτροπή Αξιολόγησης δύνανται να συμμετέχουν μέλη του ΔΣ, στελέχη της εταιρείας με συναφή προς
το αντικείμενο εξειδίκευση ή και τρίτοι.
Οι προγραμματικές συμφωνίες για αγορές αγαθών πραγματοποιούνται από Επιτροπή την οποία συστήνει
ο Γενικός Διευθυντής και στην οποία συμμετέχουν:
• Ο Υπεύθυνος του Τομέα ή Υπεύθυνος της Ομάδας το τμήμα του οποίου αφορά η προμήθεια
• Ο Υπεύθυνος του Τομέα Διοικητικού - Οικονομικού
• Ο Γενικός Διευθυντής ή άλλο άτομο που αυτός ορίζει
Άρθρο 6
Εισήγηση για Προμήθεια
Για όλες τις προμήθειες απαιτείται προηγούμενη εισήγηση η οποία αναλόγως του κλιμακίου στο οποίο
εντάσσεται ο προϋπολογισμός δαπάνης της σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος Κανονισμού,
συντάσσεται από:
Κλιμάκιο 1:
Το αρμόδιο στέλεχος της εταιρείας με τη διαδικασία της Εντολής Αγοράς, η οποία εγκρίνεται από τον/την
Υπεύθυνο/η του αρμόδιου Τομέα.
Κλιμάκιο 2:
Το αρμόδιο στέλεχος της εταιρείας με τη διαδικασία της Εντολής Αγοράς, η οποία εγκρίνεται από τον/την
Υπεύθυνο/η του αρμόδιου Τομέα και τον Γενικό Δ/ντή
Κλιμάκιο 3:
Το αρμόδιο στέλεχος της εταιρείας με τη διαδικασία της Εντολής Αγοράς, η οποία εγκρίνεται από τον/την
Υπεύθυνο/η του αρμόδιου Τομέα, τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας και τον Πρόεδρο, αναλόγως των
ορίων αρμοδιότητας εκάστου
Κλιμάκιο 4:
Τον/την Υπεύθυνο/η του αρμόδιου Τομέα με τη διαδικασία της Αίτησης Αγοράς, η οποία εγκρίνεται από το
ΔΣ της εταιρείας ή και τον Πρόεδρο του Δ.Σ και τον Γενικό Διευθυντή αναλόγως των ορίων αρμοδιότητας
εκάστου. Μετά την κατά ανωτέρω έγκριση του αναδόχου συντάσσεται αρμοδίως σχετική εντολή αγοράς.
Κλιμάκιο 5:
Τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ της εταιρείας.
Οι σχετικές διαδικασίες, όροι και αρμοδιότητες εισήγησης και έγκρισης αναφέρονται αναλυτικά στις
αντίστοιχες Πρότυπες Οδηγίες Λειτουργίας (ΠΟΛ) της εταιρείας.
Άρθρο 7
Προκήρυξη διαγωνισμού
Οι όροι της διακήρυξης κάθε διαγωνισμού πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις. Η διακήρυξη υπογράφεται
από τον Γεν. Διευθυντή της ΜΟΔ.
1. Ανοικτός διαγωνισμός. Στις περιπτώσεις ανοικτού διαγωνισμού, η διακήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον
τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Το είδος του διαγωνισμού.
β. Το είδος, την ποσότητα και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια αγαθών καθώς και τη
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δυνατότητα για τους προμηθευτές υποβολής προσφορών για μέρος ή για το σύνολο των προς προμήθεια
αγαθών.
γ. Τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης και παραλαβής των αγαθών.
δ. Το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας που διενεργεί το
διαγωνισμό, την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ενεργήσουν οι ενδιαφερόμενοι και το ποσό που
τυχόν χρειάζεται να καταβληθεί για τη χορήγηση των σχετικών εγγράφων καθώς και τους όρους πληρωμής
του ποσού αυτού.
ε. Το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής.
στ. Τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα καθώς και τον χρόνο υποβολής των εγγυήσεων, καθώς και άλλες
εξασφαλίσεις, εάν τυχόν ζητούνται.
ζ. Την πηγή χρηματοδότησης και τον τρόπο πληρωμής.
η. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που είναι αναγκαία για την εκτίμηση του κατώτατου ορίου οικονομικών
και τεχνικών προϋποθέσεων, που η ΜΟΔ απαιτεί από τους προμηθευτές.
θ. Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών.
ι. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση της προμήθειας. Στην περίπτωση
που κριτήριο είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά καθορίζονται και τα στοιχεία με βάση τα οποία γίνεται
η αξιολόγηση της προσφοράς.
ια. Την ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση, όπου τούτο απαιτείται.
ιβ. Τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του τιμήματος, εφόσον κρίνεται ότι απαιτείται τέτοιος όρος.
ιγ. Την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών από την ΜΟΔ τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να
αποσταλούν και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να έχουν συνταχθεί.
ιδ. Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, την ημερομηνία, την ώρα και
τον τόπο αποσφράγισης, καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται.
ιε. Τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών.
ιστ. Τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται οπωσδήποτε την απόρριψη της
προσφοράς.
2. Κλειστός διαγωνισμός Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού η διακήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα
προαναφερόμενα στοιχεία των εδαφίων 7.1.α. μέχρι και 7.1.ιβ. της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
α. Εφόσον ο διαγωνισμός γίνει με τη διαδικασία του εδαφίου 3.1.βτου άρθρου 3, τότε η διακήρυξη του
εδαφίου 7.2.α.περιλαμβάνει επιπλέον και τα εξής:
α.1. Τον τύπο και το περιεχόμενο των αιτήσεων συμμετοχής.
α.2. Τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να υποβληθούν.
α.3. Την προθεσμία υποβολής τους.
α.4. Την ημερομηνία μέχρι την οποία θα αποσταλούν από την ΜΟΔ οι προσκλήσεις στους υποψήφιους
προμηθευτές για την υποβολή προσφορών.
α.5. Οποιοδήποτε έγγραφο ή δικαιολογητικό που η ΜΟΔ κρίνει ότι θα βοηθήσει στην επιλογή των
υποψηφίων προμηθευτών. Αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προαναφερόμενων
αιτήσεων συμμετοχής, γίνεται η επιλογή των υποψηφίων προμηθευτών και σε όσους επιλεγούν
αποστέλλεται πρόσκληση για υποβολή προσφορών. Η πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα
στοιχεία που αναφέρονται στα εδάφια της παραγρ. 7.1.ιγ, 7.1.ιδ, 7.1.ιε του παρόντος άρθρου. Με την
πρόσκληση αποστέλλεται σ'αυτούς που επιλέχτηκαν για υποβολή προσφορών και η σχετική διακήρυξη
μαζί με όλα τα συμπληρωματικά της διακήρυξης έγγραφα και στοιχεία.
β. Εφόσον ο διαγωνισμός γίνει με προηγούμενη δημοσίευση της διακήρυξης και επιλογή από το μητρώο
προμηθευτών του άρθρου 3, τότε σ΄αυτούς που υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος αποστέλλεται:
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στα
εδάφια 7.1.ιγ., 7.1.ιδ., και 7.1.ιε της παραγρ. 7.1. του παρόντος άρθρου.
γ. Στην περίπτωση προμηθειών αξίας μεγαλύτερης των 200.000 ECU, δύναται στην προκήρυξη να
αναφέρεται ο αριθμός των προμηθευτών οι οποίοι πρόκειται να προσκληθούν να υποβάλλουν προσφορά.
Το κατώτερο από τα όρια αυτά δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πέντε (5), το δε ανώτερο μέχρι είκοσι
(20).
3. Πρόχειρος διαγωνισμός Στον πρόχειρο διαγωνισμό, δεν απαιτείται δημοσίευση διακήρυξης. Ο πρόχειρος
διαγωνισμός διενεργείται από τριμελή Επιτροπή Προμηθειών με υποβολή έγγραφων προσφορών.
4. Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη προκήρυξη
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Για τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προκήρυξη απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της
ΜΟΔ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 3 Παρ. 3.2 του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 8
Τεχνικές προδιαγραφές
• Σε κάθε διακήρυξη και σύμβαση επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές του αγαθού ή αναφέρεται
συγκεκριμένο πρότυπο (ευρωπαϊκό ή αναγνωρισμένου οργανισμού) ή προδιαγραφή (ενοποιημένη, άλλου
φορέα).
• Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά, ώστε τα υπό προμήθεια
αγαθά να εκπληρώνουν το σκοπό για τον οποίο προορίζονται, όπως τα επίπεδα ποιότητας ή απόδοσης, την
ασφάλεια, τις διαστάσεις, την ορολογία, τη συσκευασία, τη σήμανση κλπ.
• Δεν επιτρέπεται η αναγραφή στους όρους των διακηρύξεων τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρουν
προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης, ή μεθόδους επεξεργασίας οι οποίες έχουν σαν
αποτέλεσμα να ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων κατά τις
οποίες δεν είναι δυνατόν να διατυπωθούν διαφορετικά σαφείς προδιαγραφές της φύσεως των προς
προμήθεια ειδών, οπότε μπορεί να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα εμπορικά σήματα κ.λ.π. με τον όρο
όμως ότι θα συνοδεύεται η αναφορά αυτή με τις λέξεις "αντίστοιχο". Ειδικότερα δεν επιτρέπεται να
αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνιών, τύπου ορισμένης
προέλευσης ή παραγωγής, εκτός αν υποχρεωτικά συνοδεύονται από τις λέξεις "ή αντίστοιχα" και εφόσον
δεν είναι διαφορετικά σαφώς και πλήρως κατανοητές απ΄όλους τους ενδιαφερομένους.
Άρθρο 9
Κανόνες Δημοσιότητας
Στην περίπτωση που απαιτείται δημοσίευση της πρόσκλησης για υποβολή προσφορών, σχετική
ανακοίνωση δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες και μία (1) ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας
και όπου απαιτείται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τηρουμένων των σχετικών
προθεσμιών.
Άρθρο 10
Υποβολή Προσφορών Διαγωνισμού
Στις προμήθειες που διενεργούνται με βάση τις διατάξεις του παρόντος δικαίωμα συμμετοχής έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις και κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή
προσφορά.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην εταιρεία μέχρι την ώρα και ημέρα που καθορίζεται στη προκήρυξη ή
στην πρόσκληση. Η υποβολή προσφορών γίνεται από τον διαγωνιζόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.
Εκπροθέσμως υποβληθείσες προσφορές δεν γίνονται για κανένα λόγο αποδεκτές.
Οι προσφορές, σε κάθε περίπτωση, υποβάλλονται, σε δύο (2) αντίγραφα, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος
εμπεριέχει τους ακόλουθους τρεις επιμέρους χωριστούς υποφακέλους με τις ενδείξεις που αναφέρονται
στην διακήρυξη ή πρόσκληση:
Φάκελος Α:
Νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά (υποβάλλεται ανοικτός).
Φάκελος Β:
Τεχνική προσφορά χωρίς οικονομικά στοιχεία σε αντίτυπα που τον αριθμό τους καθορίζει η διακήρυξη
(υποβάλλεται κλειστός).
Φάκελος Γ:
Σφραγισμένος φάκελος με την οικονομική προσφορά (υποβάλλεται κλειστός).
Ειδικότερα:
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως
φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον
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προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον
έλεγχο να καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και να μονογράφει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του
οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή
πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία
τυχόν δεν απο- δέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους
όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να
αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς.
Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από το αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε εγγράφως.
Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Το ένα από τα δύο αντίγραφα των προσφορών θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και όλες οι σελίδες του
θα πρέπει να φέρουν αύξουσα αρίθμηση και να είναι μονογραμμένες.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στη
διακήρυξη ή την πρόσκληση. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερου του προβλεπόμενου από τη
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία, πριν από τη
λήξη της κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο ως χρόνο ισχύος στη διακήρυξη.
Μετά τη λήξη και του ανωτάτου αυτού ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνοντας τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού.
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές.
Άρθρο 11
Διεξαγωγή και κατακύρωση του διαγωνισμού
Οι φάκελοι των προσφορών ανάλογα με την ένδειξη τους Α, Β, ή Γ κατά το προηγούμενο άρθρο,
αποσφραγίζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών.
Η ανωτέρω Επιτροπή παραλαμβάνει τις προσφορές. Κατ΄ αρχήν ελέγχονται ως προς την πληρότητα οι
φάκελοι Α και η Επιτροπή αποφασίζει για την νομιμότητα της συμμετοχής των διαγωνιζομένων.
Αμέσως μετά και εφόσον οι συμμετοχές κρίνονται νόμιμες, αποσφραγίζονται οι φάκελοι Β, οι οποίοι
εξετάζονται από την Επιτροπή ως προς την πληρότητα τους και όσοι γίνονται αποδεκτοί, αξιολογούνται
τεχνικά σε ξεχωριστή συνεδρίαση. Οι φάκελοι Γ με τις οικονομικές προσφορές φυλάσσονται σφραγισμένοι
μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της τεχνικής αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης
Προσφορών, οπότε και αποσφραγίζονται εκείνοι, οι οποίοι κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτοί.
Στην περίπτωση ανοικτών διαγωνισμών και σε κάθε άλλη περίπτωση που θα προβλέπεται ρητά στη
σχετική διακήρυξη κατά τη διάρκεια ελέγχου των στοιχείων και δικαιολογητικών του φακέλου Α και την
αποσφράγιση των φακέλων Β και Γ μπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι των υποψηφίων αναδόχων.
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών συντάσσεται από την Επιτροπή "πρακτικό αποσφράγισης
προσφορών", στο οποίο αναγράφονται η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο αριθμός των
προσκληθέντων, το είδος του διαγωνισμού, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη, τα στοιχεία αυτών που
υπέβαλαν προσφορές, οι παρευρεθέντες στην αποσφράγιση, τυχόν ενστάσεις, καθώς και οποιαδήποτε
παρατήρηση της Επιτροπής. Τα μέλη της Επιτροπής μονογράφουν τις προσφορές και τους φακέλους και
προχωρούν στην αξιολόγηση των προσφορών.
Στα τεύχη του διαγωνισμού θα πρέπει να αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, όπως τα κριτήρια
επιλογής, οι συντελεστές βαρύτητας της τεχνικής αξιολόγησης, οι ελάχιστες απαιτήσεις αποδοχής της
προσφοράς, η βαθμολογία της τεχνικής ή/και οικονομικής αξιολόγησης και άλλα κριτήρια ανάλογα με το
επιλεγέν σύστημα του διαγωνισμού.
Για την κατακύρωσης ή μη του διαγωνισμού απαιτείται εμπεριστατωμένη εισήγηση της Επιτροπής
Αξιολόγησης Προσφορών. Σε περίπτωση που η Επιτροπή εισηγηθεί την για οποιοδήποτε λόγο ακύρωση του
διαγωνισμού θα πρέπει στην εισήγηση της να συντάξει πρόταση υλοποίησης του έργου (επανάληψη
διαγωνισμού, απ΄ ευθείας ανάθεση, κ.λπ).
Την απόφαση για κατακύρωση ή μη του διαγωνισμού λαμβάνει το Δ.Σ της εταιρείας ή ο Πρόεδρος και ο
Γενικός Διευθυντής ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο.
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Το Δ.Σ. της εταιρείας ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Διευθυντής δεν δεσμεύονται από την εισήγηση της Επιτροπής
Αξιολόγησης και δύνανται να μην αναθέσουν το έργο στον μειοδότη, αλλά να προχωρήσουν στην κρίση
των επόμενων μειοδοτών κατά σειρά, εφόσον μετά πλήρη αιτιολόγηση ο μειοδότης δεν ικανοποιεί τα
κριτήρια. Δύνανται επίσης ή να ματαιώσουν ή αναβάλλουν ή μη κατακυρώσουν το αποτέλεσμα, χωρίς
αποζημίωση του μειοδότη. Σε κάθε περίπτωση δύνανται να ζητήσουν διευκρινίσεις ή και βελτιώσεις της
προσφοράς του μειοδότη.
Στον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώνεται ο διαγωνισμός ή ανατίθεται η προμήθεια, αποστέλλεται
σχετική ανακοίνωση με επιστολή, ή/και τηλεμοιοτυπία με συνημμένη την απόφαση κατακύρωσης ή
ανάθεσης στην οποία ορίζεται και η προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται να προσέλθει εντός της προθεσμίας
που ορίζεται στην ανακοίνωση για την υπογραφή της σύμβασης ή της παραγγελίας. Σε αντίθετη περίπτωση
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του ΔΣ της ΜΟΔ.
Άρθρο 12
Αξιολόγηση προσφορών
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία:
1. Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι μόνο η χαμηλότερη τιμή:
Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της
πρόσκλησης.
Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. Η προσφερόμενη τιμή και οι όροι πληρωμής σε σχέση με τιμές που
προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή
παρεμφερές υλικό.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή από τους προμηθευτές των οποίων
οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της
διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες
με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ή της πρόσκλησης.
2. Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι η συμφερότερη προσφορά:
• Η τιμή
• Οι όροι πληρωμής
• Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, όταν και όπως αυτά καθορίζονται συγκεκριμένα
στην διακήρυξη.
• Η συμφωνία των προσφερομένων υλικών με συγκεκριμένα ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά των
προδιαγραφών που καθορίζονται στην διακήρυξη.
• Η λειτουργικότητα και η αποδοτικότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης.
• Η καταλληλότητα των προσφερομένων υλικών για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο
προορίζεται.
• Η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από τον
ενδιαφερόμενο φορέα.
• Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.
• Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (service) μετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του
προμηθευτή καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών.
• Η τυχόν απαιτούμενη ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα, εξειδίκευση και ο διατιθέμενος εξοπλισμός εκ μέρους
του προμηθευτή, για την τεχνική υποστήριξη των ειδών.
• Ο χρόνος παράδοσης των υλικών εφ'όσον το αρμόδιο όργανο αποφαίνεται αιτιολογημένα ότι τούτο ασκεί
επιρροή στην προμήθεια.
• Κάθε άλλο στοιχείο ανάλογα με την φύση των υπό προμήθεια υλικών ή και των ιδιαιτέρων αναγκών του
φορέα.
Η διαδικασία οικονομικοτεχνικής αξιολόγησης, ο τρόπος βαθμολόγησης και η τυχόν κατάταξη των
παραπάνω στοιχείων σε ομάδες καθορίζονται από τη διακήρυξη.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ή της
πρόσκλησης προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε με τα παραπάνω στοιχεία ως η πλέον
συμφέρουσα. Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που κατά την παραπάνω αξιολόγηση δίνουν το αυτό
αποτέλεσμα.
Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές
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σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και την διακήρυξη όρους.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις από
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ή της πρόσκλησης απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως
επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές.
Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν
χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη
των προσφορών.
Σε περίπτωση υπερβολικά χαμηλών προσφορών σε σχέση με το αντικείμενό τους, πριν αυτές
απορριφθούν, ζητούνται εγγράφως διευκρινίσεις ως προς τα επιμέρους στοιχεία τους. Το αρμόδιο όργανο
μπορεί να λαμβάνει υπόψη επεξηγήσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής
ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προμηθευτής
για την προμήθεια των προϊόντων ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων αγαθών.
Άρθρο 13
Ενστάσεις
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής
προμηθευτή σ΄ αυτόν, υποβάλλεται στην Επιτροπή Προμηθειών εγγράφως έως και την κατακυρωτική
απόφαση ως εξής:
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού.
α. Στον ανοικτό διαγωνισμό, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης
μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.
β. Στον κλειστό διαγωνισμό, μόνο από εκείνους που επιλέγηκαν να υποβάλλουν προσφορά, μέσα στο μισό
του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία αποστολής σ'αυτούς της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία
λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες αποστολής της διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού.
Η ένσταση εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή Προμηθειών η οποία υποβάλλει αιτιολογημένη
γνωμοδότηση στο Δ.Σ. της εταιρείας. Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. εκδίδεται το αργότερο πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της
σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.
2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ως προς την διαδικασία παραλαβής και
αποσφράγισης των προσφορών ή της συμμετοχής προμηθευτή σ΄αυτόν, κατά την διάρκεια του
διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς του. Στην
περίπτωση κλειστού διαγωνισμού ένσταση υποβάλλεται μόνο από εκείνους που επιλέγηκαν να υποβάλουν
προσφορά. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία υποβάλλει την
ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στο Δ.Σ. της εταιρείας το οποίο αποφαίνεται τελικά.
3. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού (ανοικτού και κλειστού) έως και την
κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από της καταχώρησης
των σχετικών αποφάσεων στο βιβλίο που τηρείται για τον σκοπό αυτό από την αρμόδια υπηρεσία που
διενεργεί τον διαγωνισμό. Στον κλειστό διαγωνισμό δικαίωμα ένστασης στην περίπτωση αυτή έχουν μόνο
όσοι επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από την Επιτροπή Προμηθειών και
η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας
υποβολής ενστάσεων. Σε εξαιρετικές η προθεσμία των δέκα (10) εργασίμων ημερών μπορεί να παραταθεί
με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται
δεκτές.
Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον
ενιστάμενο σ'αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.
Άρθρο 14
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Συμβάσεις
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης καταρτίζεται από την εταιρεία η σχετική σύμβαση που υπογράφεται
και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη. Σε κάθε περίπτωση η σύμβαση υπογράφεται από τον Νόμιμο
εκπρόσωπο της εταιρείας.
Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
• Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης
• Τα συμβαλλόμενα μέρη
• Τα προς προμήθεια υλική και την ποσότητα
• Την τιμή
• Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών
• Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών (αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης)
• Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις
• Τις προβλεπόμενες ρήτρες
• Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
• Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής
• Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή
• Καταγγελία και λύση της σύμβασης Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο
στηρίζεται όπως προσφορά, προκήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός καταδήλων
σφαλμάτων ή παραδρομών.
Η προκήρυξη προσαρτάται στην σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής
Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο
και τα δυο συμβαλλόμενα μέρη.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν:
• Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή σε περίπτωση τμηματικής παράδοσης η ποσότητα που υπολείπεται
της συμβατικής, κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντη.
• Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε
• Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή
εκπτώσεις
• Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Άρθρο 15
Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
α Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της
συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικό ποσοστό στην διακήρυξη ή την
πρόσκληση.
β. Όταν ο διαγωνισμός αφορά διάφορα υλικά και επιτρέπεται από την διακήρυξη η προσφορά μερικών
από αυτά, γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο
ποσοστό της αξίας όλων των προσφερομένων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί
στην αξία του ελάχιστου αριθμού υλικών που προβλέπεται από την διακήρυξη, η δε κατακύρωση
περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση.
γ. Εγγύηση δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό.
δ. Εγγύηση μπορεί να ζητηθεί και στην περίπτωση προμήθειας με τη διαδικασία με διαπραγμάτευση.
ε. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η
προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε
πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν
μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της
κατακύρωσης ή της ανάθεσης.
στ. Προσφορές χωρίς εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής
συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην διακήρυξη ή την πρόσκληση.
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β. Εγγύηση δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό.
γ. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης
δ. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από
την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι
διαιρετό και η παράδοση γίνεται σύμφωνα με την σύμβαση τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται
σταδιακά, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, κατά ποσόν που αναλογεί στο μέρος της
ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση,
κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
3. Εγγύηση προκαταβολής.
α. Με την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον προβλέπεται απ' αυτή, χορηγείται στον προμηθευτή
προκαταβολή, σε ποσοστό μέχρι 50% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Η προκαταβολή
χορηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγύησης που θα περιλαμβάνει και όρο ότι καλύπτει και την καταβολή
τόκων επί του ποσού της προκαταβολής σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή μη παράδοσης υλικού.
β. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από
την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι
διαιρετό και η παράδοση γίνεται σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται
σταδιακά κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν
στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω
σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και
του εκπρόθεσμου.
Στις περιπτώσεις που από τη διακήρυξη προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης, ο
προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει χρηματική εγγύηση, πριν από την έναρξη του χρόνου καλής
λειτουργίας ή διατήρησης, η αξία της οποίας θα καθορίζεται στη διακήρυξη. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης
και κάθε ειδικότερος όρος καθορίζονται στη διακήρυξη.
Στις περιπτώσεις που από τη διακήρυξη προβλέπεται παροχή εκπαίδευσης, ο προμηθευτής υποχρεούται
να καταθέσει και σχετική χρηματική εγγύηση της οποίας ο χρόνος καταβολής και η αξία της θα
καθορίζονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση θα επιστρέφεται μόνο μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, η
οποία πρέπει να γίνεται μέσα στο χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στη σύμβαση, διαφορετικά η εγγύηση
θα καταπίπτει.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα αυτό το δικαίωμα.
Άρθρο 16
Τρόπος και Χρόνος Παραλαβής
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από Επιτροπή Προμηθειών που συγκροτείται για το σκοπό αυτό και μόνο,
ή άλλο εξουσιοδοτημένο κατά περίπτωση όργανο της εταιρείας.
Κατά τη διάρκεια της παραλαβής των υλικών δύναται να παρίσταται ο προμηθευτής και διενεργείται
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση
ενεργείται με μακροσκοπική, μηχανική εξέταση και πρακτική δοκιμασία.
Κατά την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής από την Επιτροπή, το οποίο κοινοποιείται
υποχρεωτικά στους προμηθευτές.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η
σύμβαση.
Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης του υλικού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή και
έγκριση του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου Τμήματος ή της
Επιτροπής Μισθώσεων, μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 25% αυτού, εφόσον το σχετικό αίτημα
υποβληθεί, υποχρεωτικά εγγράφως, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δέκα
(10) ημέρες πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου.
Επίσης, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή,
ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος της εταιρείας (Τομέας Διοικητικού και Οικονομικού) επί του
σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.
Η ΜΟΔ δύναται μονομερώς να μεταθέσει το χρόνο παράδοσης των αγαθών σε περίπτωση σοβαρών λόγων
που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παραλαβής των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις
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που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία.
Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης ή
παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τ΄ ανωτέρω
χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το αρμόδιο Τμήμα της εταιρείας για την ημερομηνία που
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Άρθρο 17
Τρόπος Πληρωμής Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Πληρωμή Προμηθευτή
Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους
που θα αναφέρονται στη προκήρυξη:
• Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών
• Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. έναντι
ισόποσης εγγύησης και το υπόλοιπο μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
• Με προθεσμιακό διακανονισμό για το 100% της συμβατικής αξίας ή για μέρος αυτής.
• Με κάθε άλλο τρόπο που προβλέπεται στη σύμβαση. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και
στις τμηματικές παραδόσεις εφόσον προβλέπονται από την σύμβαση.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και πρέπει να προβλέπονται στη σύμβαση είναι τα εξής:
• Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής θεωρημένο αποδεικτικό
προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη
• Τιμολόγιο του προμηθευτή που να αναφέρει την ένδειξη "ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ"
• Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο και την
πληρωμή.
Άρθρο 18
Επίλυση Διαφορών
Για κάθε διαφωνία ή διαφορά σχετική με το περιεχόμενο της σύμβασης, η εταιρεία και ο προμηθευτής θα
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για εξώδικη επίλυση της. Εφόσον δεν καταστεί δυνατή τελικά η
εξώδικη διευθέτηση της διαφοράς ή διαφωνίας τους, αυτή θα επιλύεται από τα πολιτικά δικαστήρια της
έδρας της εταιρείας.
Άρθρο 19
Έναρξη Ισχύος
Ο παρών Κανονισμός ισχύει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της απόφασης του
αρμόδιου Υπουργού περί της έγκρισής του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Άρθρο 1:
Αντικείμενο του Κανονισμού
Άρθρο 2: Κλιμάκια προϋπολογισμού Μελετών -Υπηρεσιών
Άρθρο 3: Τρόποι Επιλογής Αναδόχων
Άρθρο 4: Μητρώο Μελετητών, Συμβούλων, Εμπειρογνωμόνων
Άρθρο 5: Σύσταση Επιτροπής Μελετών - Υπηρεσιών
Άρθρο 6: Εισήγηση για την Σύναψη Σύμβασης Υπηρεσιών
Άρθρο 7: Προκήρυξη διαγωνισμού
Άρθρο 8: Τεχνικές προδιαγραφές
Άρθρο 9: Κανόνες Δημοσιότητας
Άρθρο 10: Υποβολή Προσφορών Διαγωνισμού
Άρθρο 11: Διεξαγωγή και κατακύρωση του διαγωνισμού
Άρθρο 12: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής αναδόχου
Άρθρο 13: Κριτήρια σύναψης συμβάσεων
Άρθρο 14: Ενστάσεις
Άρθρο 15: Συμβάσεις
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Άρθρο 16: Εγγυήσεις
Άρθρο 17: Τρόπος και Χρόνος Παραλαβής
Άρθρο 18: Τρόπος Πληρωμής
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Πληρωμή του Αναδόχου
Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού
Αντικείμενο του Κανονισμού είναι ο καθορισμός των διαδικασιών που αφορούν την προμήθεια υπηρεσιών
από τη Μ.Ο.Δ. α.ε., για την κάλυψη ιδίων αναγκών καθώς και για λογαριασμό τρίτων φορέων διαχείρισης
και υλοποίησης έργων του Γ΄ ΚΠΣ, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της σύμφωνα με τις διατάξεις του
ιδρυτικού της νόμου 2372/96, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή
κοινοπραξίες αυτών, καθώς και από δημόσιους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην παροχή
υπηρεσιών
Στις ανωτέρω υπηρεσίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται, η εκπόνηση μελετών και η παροχή
εμπειρογνωμοσύνης, για την ανάπτυξη τυποποιημένων μεθοδολογιών και διαδικασιών, οργανωτικών,
πληροφορικών και διαχειριστικών συστημάτων, εντύπων καθώς και η παροχή εξειδικευμένων τεχνικών και
συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Για περιπτώσεις συμβάσεων υπηρεσιών προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου των διακοσίων χιλιάδων
(200.000) Ευρώ εφαρμόζονται οι διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου (π.δ. 346/1998), οι οποίες και
υπερισχύουν
Για κάθε περίπτωση που δεν αντιμετωπίζεται από τον παρόντα κανονισμό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις
του Π.Δ. 346/1998
Άρθρο 2
Κλιμάκια προϋπολογισμού Μελετών -Υπηρεσιών
Από άποψη ύψους προϋπολογισμού δαπάνης οι μελέτες -υπηρεσίες κατατάσσονται στα παρακάτω
κλιμάκια:
• Κλιμάκιο 1: Μέχρι 15.000 ευρώ
• Κλιμάκιο 2: Από 15.001 έως 45.000 ευρώ
• Κλιμάκιο 3: Από 45.001 ευρώ έως 120.000 ευρώ
• Κλιμάκιο 4: Από 120.001 ευρώ και άνω Τα ανωτέρω όρια μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση
του Δ.Σ της εταιρείας.
Στον υπολογισμό του ύψους των ανωτέρω αναφερόμενων κλιμακίων δεν λαμβάνεται υπόψη ο ΦΠΑ και
τυχόν άλλοι φόροι ή επιβαρύνσεις της εταιρείας.
Άρθρο 3
Τρόποι Επιλογής Προμηθευτών
Η προμήθεια υπηρεσιών προϋπολογισμού δαπάνης αντιστοίχου του 1ου κλιμακίου γίνεται με απευθείας
ανάθεση, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή, μετά από εισήγηση του αρμόδιου Τομέα, με τη διαδικασία
αίτησης αγοράς για παροχή υπηρεσιών.
Στις περιπτώσεις των προμηθειών του 1ου κλιμακίου δεν απαιτείται η σύναψη σύμβασης μεταξύ της
εταιρείας και του προμηθευτή,
Η προμήθεια υπηρεσιών προϋπολογισμού δαπάνης αντίστοιχου του 2ου κλιμακίου γίνεται με απευθείας
ανάθεση με απόφαση του Προέδρου του ΔΣ ή και του Γενικού Διευθυντή, αναλόγως των ορίων
αρμοδιότητας εκάστου, μετά από εισήγηση του αρμόδιου Τομέα, με τη διαδικασία αίτησης αγοράς για
παροχή υπηρεσιών.
Η προμήθεια υπηρεσιών προϋπολογισμού δαπάνης αντίστοιχου του 3 ου κλιμακίου γίνεται με ανάθεση
εφ΄ όσον ζητηθούν προσφορές από τουλάχιστον τρεις (3) προμηθευτές και έγκριση του ΔΣ της εταιρείας
μετά από εισήγηση της Επιτροπής Μελετών - Υπηρεσιών.
Σ΄ όλες τις περιπτώσεις προμηθειών με προϋπολογισμό δαπάνης αντίστοιχο του 2 ου 3 ου και 4 ου
κλιμακίου απαιτείται η σύναψη η σύμβασης με τον προμηθευτή.
Οι σχετικές διαδικασίες, όροι και αρμοδιότητες εισήγησης και έγκρισης αναφέρονται αναλυτικά στις
αντίστοιχες Πρότυπες Οδηγίες Λειτουργίας (ΠΟΛ) της εταιρείας.
Η παροχή υπηρεσιών στις περιπτώσεις προμηθειών του 4ου κλιμακίου γίνεται είτε μέσω ανοικτών, είτε
μέσω κλειστών διαγωνισμών είτε μέσω διαπραγματεύσεων μετά από εισήγηση της Επιτροπής Μελετών και
Υπηρεσιών- και της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών στην περίπτωση των διαγωνισμών - και εγκρίνεται
από το ΔΣ
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3.1. Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Ι
Οι διαγωνισμοί διακρίνονται σε ανοικτούς, κλειστούς και πρόχειρους.
3.1.α Ανοικτός
Ανοικτός είναι ο διαγωνισμός στον οποίο μπορεί να υποβάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος να παρέχει
υπηρεσίες.
3.1.β Κλειστός
Κλειστός είναι ο διαγωνισμός στον οποίο μπορούν να υποβάλουν προσφορά μόνον όσοι παρέχοντες
υπηρεσίες έχουν προσκληθεί από την εταιρεία:
3.1.β.1 Με πρόσκληση προς αυτούς που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Μελετητών της Μ.Ο.Δ. για
συγκεκριμένο είδος υπηρεσίας.
3.1.β.2 Με προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης και επιλογή μελετητών από εκείνους που θα
εκδηλώσουν εν- διαφέρον και οι οποίοι θα προσκληθούν για να υποβάλλουν προσφορές.
3.γ. Πρόχειρος
Πρόχειρος είναι ο διαγωνισμός που γίνεται μόνο για τη σύναψη συμβάσεων υπηρεσιών αξίας κάτω των
200.000 Eυρώ, συνολικής δαπάνης.
Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία μπορεί να επιλέξει ανάδοχο εφόσον υπάρχουν τρεις (3) τουλάχιστον
προσφορές
3.2. Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Ε Σ Μ Ε Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Η
Με διαπραγμάτευση είναι οι διαδικασίες κατά τις οποίες η Μ.Ο.Δ. προβαίνει σε διαβουλεύσεις με
παρέχοντες υπηρεσίες της επιλογής της και διαπραγματεύεται τους όρους των υπό σύναψη συμβάσεων
υπηρεσιών με έναν ή περισσότερους απ' αυτούς. Διακρίνονται δε, σε διαδικασίες με διαπραγμάτευση με
προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης ή χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, και διενεργούνται ως ακολούθως:
3.2.α. Διαδικασίες με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη.
• Αν κατά τη διενέργεια ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού υποβλήθηκαν προσφορές απαράδεκτες και δεν
μεταβάλλονται ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της διακήρυξης.
• Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν πρόκειται για υπηρεσίες που η φύση τους ή αστάθμητοι παράγοντες
δεν επιτρέπουν μια προκαταρτική και συνολική τιμολόγηση.
• Όταν η φύση των παρεχομένων υπηρεσιών, ιδίως στην περίπτωση διανοητικών υπηρεσιών, είναι τέτοια
που οι προδιαγραφές της σύμβασης δεν είναι δυνατό να διατυπωθούν με ακρίβεια ικανή να επιτρέψει τη
σύναψη της σύμβασης αυτής με επιλογή της καλύτερης προσφοράς, σύμφωνα με τους κανόνες που
διέπουν την κλειστή και την ανοιχτή διαδικασία.
3.2.β. Διαδικασίες με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη προκήρυξη.
• Αν κατά τη διενέργεια διαγωνισμού υποβλήθηκαν προσφορές μη κανονικές και εφόσον κλήθηκαν για
διαπραγμάτευση όσοι υπέβαλαν προσφορές κατά την προηγηθείσα διαδικασία και δεν μεταβάλλονται
ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της διακήρυξης.
• Όταν κατά τη διενέργεια ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού δεν υποβλήθηκε προσφορά, ή οι προσφορές
που υποβλήθηκαν κρίθηκαν ακατάλληλες.
• Όταν για τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς λόγους ή για λόγους που σχετίζονται με την προστασία δικαιωμάτων
η εκτέλεση των υπηρεσιών μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο πρόσωπο.
• Στο βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίο, όταν η επιτακτικά επείγουσα ανάγκη που προκύπτει από
γεγονότα απρόβλεπτα καταστάσεις, δεν συμβιβάζεται με τις προθεσμίες που προβλέπονται για τις
ανοικτές, κλειστές η με διαπραγμάτευση διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 9 του παρόντος.
• Για συμπληρωματικές υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό προβλεπόμενο σχέδιο, ούτε στην
πρώτη συναφθείσα σύμβαση, και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά
την εκτέλεση της υπηρεσίας της αρχικής σύμβασης υπό την προϋπόθεση ότι η σύναψη γίνεται στο
πρόσωπο το οποίο εκτελεί την εν λόγω υπηρεσία:
- όταν αυτές οι συμπληρωματικές υπηρεσίες δεν μπορούν, από τεχνική ή οικονομική άποψη να
διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στην εταιρεία ή
στους φορείς για λογαριασμό των οποίων ενεργεί.
- όταν αυτές οι υπηρεσίες παρ΄ότι μπορούν να διαχωριστούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης είναι
απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της.
Ωστόσο η προϋπολογιζόμενη συνολική αξία των συμβάσεων που ανατίθενται για συμπληρωματικές
υπηρεσίες δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50%της αξίας της κύριας σύμβασης.
- για νέες υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη άλλων παρόμοιων υπηρεσιών που ανατέθηκαν
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στον ίδιο παρέχοντα υπηρεσίες ανάδοχο μιας πρώτης σύμβασης που συνήφθη με την εταιρεία, υπό την
προϋπόθεση ότι οι νέες υπηρεσίες είναι σύμφωνες με ένα βασικό σχέδιο που έχει αποτελέσει μιας πρώτης
σύμβασης ή οποία συνήφθη μέσω κλειστής ή ανοιχτής διαδικασίας. Η δυνατότητα προσφυγής στη
διαδικασία με διαπραγμάτευση πρέπει να επισημαίνεται ήδη κατά την πρώτη προκήρυξη. Προσφυγή στη
διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει μόνο επί μία τριετία από τη σύναψη της αρχικής σύμβασης.
Άρθρο 4
Μητρώο Μελετητών, Συμβούλων, Εμπειρογνωμόνων
Η εταιρεία υποχρεούται στην τήρηση Μητρώου Μελετητών, Συμβούλων, Εμπειρογνωμόνων. Με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Μητρώου Μελετητών,
Συμβούλων, η οποία συστήνεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας, καθορίζονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις εγγραφής, διαγραφής, αξιολόγησής, ο τρόπος τήρησής του καθώς και κάθε άλλο
στοιχείο απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού του.
Η Επιτροπή αποτελείται από τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, τους Υπεύθυνους των Τομέων, στελέχη
της εταιρείας ή και τρίτους.
Η εγγραφή στο Μητρώο γίνεται με αίτηση των ενδιαφερομένων υποψηφίων, μετά από πρόσκληση
ενδιαφέροντος, που δημοσιεύεται σε δύο οικονομικές και μία ημερήσια εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας.
Ενδεικτικά αναφερόμενα, κριτήρια για τη εγγραφή τους στο Μητρώο αποτελούν η επιστημονική επάρκεια,
η επαγγελματική εμπειρία, η οργάνωση της δομής τους, η οικονομική και οργανωτική αξιοπιστία τους κ.α.
Αρμόδιος για τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης η οποία υπογράφεται από τον Γενικό Διευθυντή
είναι ο Τομέας Παροχής Υποστήριξης.
Άρθρο 5
Σύσταση Επιτροπής Μελετών - Υπηρεσιών
Σε όλες τις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, δαπάνης αντίστοιχης του 3ου και 4ου κλιμακίου του άρθρου
2 του παρόντος, συστήνεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας Επιτροπή Μελετών Υπηρεσιών η οποία είναι αρμόδια για την πραγματοποίηση, κατά περίπτωση, των διαδικασιών σύναψης
σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή εκπόνησης μελετών με φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Στην Επιτροπή συμμετέχουν:
• Ο Προϊστάμενος Τομέα/Τμήματος ή Συντονιστής Ομάδας (ο Αιτών).
• Ένας Προϊστάμενος Τομέα/Τμήματος που ορίζεται από τον Γενικό Διευθυντή.
• Ο Προϊστάμενος του Τομέα Διοικητικού Οικονομικού.
• Στην Επιτροπή δύνανται να συμμετέχουν μέλη του ΔΣ, στελέχη της εταιρείας με συναφή προς το
αντικείμενο των υπηρεσιών εξειδίκευση ή και τρίτοι.
Η Επιτροπή, δύναται να ζητήσει την υποστήριξη ειδικών εμπειρογνωμόνων την σύνταξη των τεχνικών
προδιαγραφών της προκήρυξης, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή.
Η Επιτροπή Μελετών -Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και των
όρων της προκήρυξης του διαγωνισμού, την δημοσίευση της σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, για
την διενέργεια του διαγωνισμού ή των διαπραγματεύσεων.
Στην περίπτωση ανάθεσης με διαγωνισμό (κλιμάκιο 4ο) η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την
Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών που συστήνεται με απόφαση του Γενικού Δ/ντή και η οποία είναι
αρμόδια για την υποβολή έκθεσης αξιολόγησης προσφορών προς το ΔΣ.
Στην Επιτροπή Αξιολόγησης δύνανται να συμμετέχουν μέλη του ΔΣ, στελέχη της εταιρείας ή και τρίτοι με
συναφή εμπειρία
Άρθρο 6
Εισήγηση για την Σύναψη Σύμβασης Υπηρεσιών Ανεξαρτήτως προϋπολογισμού δαπάνης οι υπεύθυνοι των
Τομέων εισηγούνται στον Γενικό Διευθυντή την ανάθεση σε εξωτερικούς αναδόχους (μελετητές,
συμβούλους εμπειρογνώμονες) εκπόνησης, ανάπτυξης και εφαρμογής μελετών, την παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών και εμπειρογνωμοσύνης, για λογαριασμό της Μ.Ο.Δ., είτε για την κάλυψη των
αναγκών της Μ.Ο.Δ., είτε για την κάλυψη αναγκών φορέων διαχείρισης και υλοποίησης έργων του Γ΄ ΚΠΣ.
Η εισήγηση για την προμήθεια υπηρεσιών πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
• Πλήρη και σαφή περιγραφή των παρεχομένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, του αντικειμένου της
μελέτης και της εμπειρογμωμοσύνης με πλήρη αιτιολόγηση της σκοπιμότητας ανάθεσης, την τεχνική
περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό έργου.
• Τον τρόπο επιλογής του αναδόχου.
• Τον τρόπο και τα κριτήρια αξιολόγησης του αναδόχου
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• Το χρονοδιάγραμμα διαδικασιών για την επιλογή του αναδόχου, από την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού ή των διαπραγματεύσεων μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
Οι εισηγήσεις περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στο πλαίσιο Προγραμμάτων Δράσης της εταιρείας εκτός των
εκτάκτων περιπτώσεων.
Στις περιπτώσεις έργων δαπάνης αντίστοιχης των 3ου και 4ου κλιμακίου οι εισηγήσεις των Υπευθύνων των
τομέων διαβιβάζονται από τον Γενικό Δ/ντή στην Επιτροπή Μελετών που εκτελεί όλες τις απαραίτητες
διαδικασίες για την σύναψη της σύμβασης.
Άρθρο 7
Προκήρυξη διαγωνισμού
Ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 7 του μέρους Α του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 8
Τεχνικές προδιαγραφές
1. Σε κάθε διακήρυξη και σύμβαση επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές του αγαθού ή αναφέρεται
συγκεκριμένο πρότυπο (ευρωπαϊκό ή αναγνωρισμένου οργανισμού) ή προδιαγραφή (ενοποιημένη, άλλου
φορέα).
2. Η εταιρεία μπορεί να παρεκκλίνει από τα ανωτέρω:
• Εάν τα πρότυπα, οι ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, ή κοινές τεχνικές προδιαγραφές δεν περιλαμβάνουν
καμία διάταξη ως προς την εξακρίβωση της καταλληλότητας του ενός προϊόντος.
• Αν τα εν λόγω πρότυπα επιβάλλουν την χρησιμοποίηση προϊόντων ή υλικών συμβατών με τις εν χρήσει
εγκαταστάσεις της εταιρείας ή των φορέων για λογαριασμό των οποίων ενεργεί ή θα συνεπάγονται
δυσανάλογα έξοδα και δυσανάλογες τεχνικές δυσκολίες στα πλαίσια μιας σαφώς καθορισμένης
στρατηγικής.
• Αν το σχέδιο αποτελεί καινοτομία και εφόσον δεν θα ήταν σκόπιμη η χρησιμοποίηση υπαρχόντων
προτύπων και τεχνικών εγκρίσεων ή κοινών τεχνικών προδιαγραφών.
3. Εάν δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά πρότυπα ή κοινές τεχνικές εγκρίσεις οι τεχνικές προδιαγραφές
α. καθορίζονται με βάση τις εθνικές προδιαγραφές
β. μπορούν να καθορίζονται με αναφορά στις τεχνικές προδιαγραφές όσον αφορά σχεδιασμό, τον
υπολογισμό και εκτέλεση έργων και τη χρησιμοποίηση προϊόντων.
γ. μπορούν να καθορίζονται σε αναφορά με άλλα έγγραφα.
4. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή στους συμβατικούς όρους μιας συγκεκριμένης σύμβασης, τεχνικών
προδιαγραφών που αναφέρουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης, ή μεθόδους επεξεργασίας
οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα να ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα, εκτός αν οι
προδιαγραφές αυτές δικαιολογούνται από το αντικείμενο της σύμβασης
Απαγορεύεται να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα εμπορικά σήματα κ.λ.π. με τον όρο όμως ότι θα
συνοδεύεται η αναφορά αυτή με τις λέξεις "αντίστοιχο". Ειδικότερα δεν επιτρέπεται να αναφέρονται οι
τεχνικές προδιαγραφές σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνιών, τύπου ορισμένης προέλευσης ή
παραγωγής, εκτός αν υποχρεωτικά συνοδεύονται από τις λέξεις "ή αντίστοιχα" και εφόσον δεν είναι
δυνατό να περιγραφεί το αντικείμενο της σύμβασης μέσω προδιαγραφών που είναι αρκούντως ακριβείς
και κατανοητές από όλους τους ενδιαφερόμενους.
Άρθρο 9
Κανόνες Δημοσιότητας
Ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 9 του Κεφαλαίου Ι του παρόντος Κανονισμού.
Επιπλέον η ανακοίνωση της σχετικής πρόσκλησης θα δημοσιεύεται και σε περιοδικά επιστημονικών
συλλόγων.
Άρθρο 10
Υποβολή Προσφορών Διαγωνισμού
Ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 10 του Κεφαλαίου Ι του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 11
Διεξαγωγή και κατακύρωση του διαγωνισμού
Ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 11 του Κεφαλαίου Ι του παρόντος Κανονισμού
Άρθρο 12
Κριτήρια ποιοτικής επιλογής αναδόχου
1. Κάθε παρέχων υπηρεσίες μπορεί να αποκλεισθεί από την διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών
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εάν:
α. Βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. β. Έχει κινηθεί εναντίον του
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή
οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις.
γ. Καταδικάσθηκε για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή του, βάσει απόφασης η οποία έχει
ισχύ δεδικασμένου.
δ. Έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από τις
αναθέτουσες αρχές.
ε. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή σύμφωνα με την ελληνική
νομοθεσία.
στ. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων και τελών σύμφωνα με την
ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.
ζ. Είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών
Ως απόδειξη, ότι ο προσφέρων δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία
α' β' γ' ε' και στ' της προηγούμενης § 1, η Μ.Ο.Δ. μπορεί να ζητεί να της προσκομισθούν έγγραφα, όπως
απόσπασμα ποινικού μητρώου και λοιπά πιστοποιητικά, ή ελλείψει αυτών, ισότιμα έγγραφα εκδιδόμενα
από δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης
2. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες οφείλουν να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι
μέλη συγκεκριμένου οργανισμού της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, για να είναι σε θέση να παράσχουν
τις ζητούμενες υπηρεσίες, η Μ.Ο..Δ να μπορεί να απαιτήσει να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση
αυτή, καθώς και την εγγραφή τους σε αναγνωρισμένο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.
3. Η χρηματοοικονομική ικανότητα του παρέχοντος υπηρεσίες αποδεικνύεται με ένα ή περισσότερα από τα
ακόλουθα έγγραφα:
α. Τραπεζικά έγγραφα ή πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων.
β. Ισολογισμός ή αποσπάσματα ισολογισμών, στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους είναι
υποχρεωτική.
γ. Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια των τριών προηγούμενων
οικονομικών ετών.
Στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ορίζονται ποια άλλα δικαιολογητικά εκτός των ανωτέρω, πρέπει να
προσκομισθούν.
4. Η ικανότητα των παρεχόντων κρίνεται βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητας, της
εμπειρίας και της αξιοπιστίας τους.
5. Η τεχνική ικανότητα των παρεχόντων υπηρεσίες αποδεικνύεται, ανάλογα με τη φύση, την έκταση και το
σκοπό των προς παροχή υπηρεσιών, με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:
• Τους τίτλους σπουδών και επαγγελματικούς τίτλους των παρεχόντων υπηρεσίες ή και των διευθυντικών
στελεχών της επιχείρησής τους, ιδίως δε εκείνου η εκείνων που θα έχουν την ευθύνη της παροχής των
υπηρεσιών.
• Κατάλογο των κυριότερων υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί κατά τα τρία τελευταία έτη.
• Κατάλογο του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών
• Δήλωση προσωπικού της επιχείρησης του παρέχοντος υπηρεσίες κατά τα τρία τελευταία έτη.
• Δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που θα διαθέσει ο
παρέχων υπηρεσίες
• Περιγραφή των μέτρων που λαμβάνει ο παρέχων υπηρεσίες για να εξασφαλίσει την ποιότητα, καθώς και
την περιγραφή των μέσων μελέτης και έρευνας της επιχείρησής του.
• Αναφορά του τμήματος της σύμβασης που ο παρέχων υπηρεσίες προστίθεται ενδεχομένως να αναθέσει
υπεργολαβικά σε τρίτους.
Άρθρο 13
Κριτήρια σύναψης συμβάσεων
Τα κριτήρια βάσει των οποίων ανατίθενται οι συμβάσεις υπηρεσιών μπορεί να είναι τα ακόλουθα:
1. Όταν η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, προσφορά, διάφορα
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μεταβλητά κριτήρια που συνδέονται με την συγκεκριμένη σύμβαση, όπως:
• η ποιότητα
• τα τεχνικά πλεονεκτήματα
• τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά
• η τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση
• η ημερομηνία παράδοσης ή εκτέλεσης
• η τιμή
2. Απλώς η χαμηλότερη τιμή Στην περιπτώσεις της πλέον συμφέρουσας οικονομικά προσφοράς η Μ.ΟΔ.
δηλώνει στην συγγραφή υποχρεώσεων ή στην προκήρυξη, τα κριτήρια βάσει των οποίων πρόκειται να
αναθέσει τη σύμβαση, σε φθίνουσα τάξη, ανάλογα με τη σημασία που τους προσδίδεται.
Στην περίπτωση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών η εταιρεία πριν απορρίψει τις παραπάνω
προσφορές, ζητεί εγγράφως διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς και μπορεί να λάβει υπόψη
επεξηγήσεις που αφορούν την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας ή τις επιλεγείσες τεχνικές
λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο προσφέρων θα παράσχει την υπηρεσία ή την
πρωτοτυπία του σχεδίου του προσφέροντος.
Άρθρο 14
Ενστάσεις
Ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 14 του Κεφαλαίου Ι του Παρόντος.
Άρθρο 15
Συμβάσεις
1. Ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 15 του Κεφαλαίου Ι του Παρόντος.
2. Στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών πρέπει να περιλαμβάνεται ο όρος:
Τα παραδοτέα βάσει της συναφθείσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή έργου αποτελούν ιδιοκτησία της
Μ.Ο.Δ. α.ε. η οποία από την παραλαβή τους και την ολοσχερή καταβολή του συμβατικού τιμήματος στον
ανάδοχο δύναται να τα επεκτείνει, τροποποιεί, διαθέτει ή άλλως πως εκμεταλλεύεται στα πλαίσια
εκπλήρωσης του σκοπού της χωρίς προηγούμενη άδεια του αναδόχου καθώς και τρίτων που εμπλέκονται
στην διαδικασία παραγωγής ή εκτέλεσής τους.
Άρθρο 16
Εγγυήσεις
Ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 16 του Κεφαλαίου Ι του Παρόντος.
Άρθρο 17
Τρόπος και Χρόνος Παραλαβής
Στις περιπτώσεις προμήθειας έργων με προϋπολογισμό δαπάνης αντίστοιχο του 2ου, 3ου και 4ου
κλιμακίου η παραλαβή του έργου γίνεται από την Επιτροπή Μελετών -Υπηρεσιών.
Ως προς τα λοιπά, ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 17 του Κεφαλαίου Ι του Παρόντος.
Άρθρο 18
Τρόπος Πληρωμής Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Πληρωμή του Αναδόχου
Ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 18 του Κεφαλαίου Ι του Παρόντος.
[….]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Άρθρο 1: Αντικείμενο του Κανονισμού
Άρθρο 2: Ορολογία
Άρθρο 3: Κλιμάκια προϋπολογισμού έργου
Άρθρο 4: Τρόποι Επιλογής Αναδόχου
Άρθρο 5: Μητρώο Εργοληπτών
Άρθρο 6: Εισήγηση εκτέλεσης έργου
Άρθρο 7: Τεύχη δημοπράτησης
Aρθρο 8: Δημοσιότητα - Πρόσκληση υποβολής προσφορών
Aρθρο 9: Συστήματα οικονομικών προσφορών
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Aρθρο 10: Εγγυήσεις εξασφαλίσεις
Aρθρο 11: Υποβολή προσφορών
Aρθρο 12: Αποσφράγιση, αξιολόγηση προσφορών και κατακύρωση διαγωνισμού
Aρθρο 13: Ενστάσεις
Aρθρο 14: Εργολαβική Σύμβαση
Aρθρο 15: Διοίκηση Έργου - Επίβλεψη
Aρθρο 16: Εκπροσώπηση του αναδόχου
Aρθρο 17: Σύμπραξη του μελετητή στην κατασκευή
Aρθρο 18: Χρονοδιάγραμμα κατασκευής έργου
Aρθρο 19: Ημερολόγιο έργου
Aρθρο 21: Προθεσμίες - Ποινικές Ρήτρες
Aρθρο 22: Επιμετρήσεις
Aρθρο 23: Προκαταβολές
Aρθρο 24: Πιστοποιήσεις -Λογαριασμοί
Aρθρο 25: Αναθεώρηση τιμών
Aρθρο 26: Συμπληρωματικές εργασίες - Απρόβλεπτες δαπάνες
Aρθρο 27: Βλάβες στα έργα - Αναγνώριση αποζημιώσεων
Aρθρο 28: Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώματα
Aρθρο 29: Έκπτωση αναδόχου
Άρθρο 30: Διακοπή εργασιών -Διάλυση της σύμβασης
Άρθρο 31: Υποκατάσταση αναδόχου
Άρθρο 32: Παραλαβή έργου
Άρθρο 33: Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας - χρόνος συντήρησης
Άρθρο 34: Επίλυση διαφορών
Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού
Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι η καθιέρωση παγίων διαδικασιών για την υλοποίηση των έργων
που εκτελούνται από την ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ,
Α.Ε., "Μ.Ο.Δ., Α.Ε." με σκοπό την διαμόρφωση, επισκευή και συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων, για
την κάλυψη ιδίων αναγκών εγκατάστασης καθώς και αναγκών των Ειδικών Υπηρεσιών του Γ΄ ΚΠΣ, στο
πλαίσιο δραστηριοτήτων της σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδρυτικού της νόμου Ν. 2372/96 καθώς και του
Ν. 2860/00 όπως ισχύει αυτός τροποποιημένος.
Η ΜΟΔ εκτελεί τα παραπάνω έργα κατ' εξαίρεση από κάθε κείμενη διάταξη, πλην εκείνων του Δικαίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 8 του Ν. 2229/94. Για περιπτώσεις έργων
προϋπολογισμού μεγαλύτερου των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) EΥΡΩ εφαρμόζονται οι διατάξεις του
Ευρωπαϊκού Δικαίου οι οποίες και υπερισχύουν.
Άρθρο 2
Ορολογία
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού έχει χρησιμοποιηθεί ενιαία ορολογία για τις παρακάτω λέξεις
ή φράσεις σύμφωνα με το νόημα που τους προσδίδεται στο παρόν άρθρο.
Εταιρεία: Η "Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, Α.Ε." και επί το
συντομότερο αναφερόμενη ως Μ.Ο.Δ. Α.Ε.
Έργο: Έργο είναι κάθε μελέτη, κατασκευή, επέκταση, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός των κτιρίων που
χρησιμοποιούνται και στεγάζουν Υπηρεσίες που εμπλέκονται στην διαχείριση και υλοποίηση του
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ή εγκατάσταση της ΜΟΔ Α.Ε.
Αναθέτουσα Αρχή: Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτό όργανα.
Διοίκηση: Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της εταιρείας και ο Γενικός Διευθυντής αυτής.
Τομέας Παροχής Υποστήριξης: Ο τομέας της εταιρείας που επιλαμβάνεται και εισηγείται προς τον Γενικό
Διευθυντή και το Δ.Σ. όλων των θεμάτων που έχουν σχέση με το σύστημα δημοπράτησης και τις
τροποποιήσεις των συμβάσεων (συντάσσει την εισήγηση του έργου, τα τεύχη δημοπράτησης και έχει την
ευθύνη υλοποίησης της δημοπράτησης του έργου και τον συντονισμό των ενεργειών για την έγκαιρη
διενέργεια του διαγωνισμού).
Επιτροπή Μητρώου Εργοληπτών (Μ.Ε): Επιτροπή που συστήνεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή και
εισηγείται στο Δ.Σ τον τρόπο και τους όρους δημιουργίας και τήρησης του Μητρώου Εργοληπτών της
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Εταιρείας και έχει την ευθύνη τήρησής του.
Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών: Τριμελής ή Πενταμελής Επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του
Γενικού Διευθυντή, αναλόγως του κλιμακίου στον οποίο εντάσσεται ο προϋπολογισμός του έργου και είναι
αρμόδια για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και για την υποβολή εισήγησης
κατακύρωσης ή ματαίωσης του διαγωνισμού.
Ομάδα Διοίκησης- Διαχείρισης Έργου: Ορίζεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή και αποτελείται από
ένα στέλεχος του Τομέα Παροχής Υποστήριξης, έναν μηχανικό του Τ.Π.Υ με συναφή εμπειρία και ένα
στέλεχος του Τομέα Διοικητικού Οικονομικού και έργο της είναι η υλοποίηση των Έργων από την υπογραφή
της εργολαβικής σύμβασης μέχρι και την προσωρινή παραλαβή του έργου, συμπεριλαμβανομένων των
εργασιών διοίκησης, παρακολούθησης, ελέγχου και διαχείρισης του έργου.
Εργολήπτης ή Εργολάβος: Οποιαδήποτε τεχνική εταιρεία, νομικό ή φυσικό πρόσωπο - εργολήπτης ή ένωση
προσώπων, που έχει τα νόμιμα προσόντα σύμφωνα με τη διακήρυξη του έργου να αναλάβει την εκτέλεση
του έργου της εταιρείας και να συνάψει τη σχετική σύμβαση.
Σύμβαση: Η γραπτή συμφωνία ανάμεσα στην εταιρεία και τον ανάδοχο για την υλοποίηση του έργου, και
το σύνολο των σχετικών τευχών (οικονομικά, εμπορικά, τεχνικά), σχεδίων και προδιαγραφών που
εκδίδονται για το σκοπό αυτό.
Άρθρο 3
Κλιμάκια προϋπολογισμού έργου
Από άποψη ύψους προϋπολογισμού δαπάνης τα έργα κατατάσσονται στα παρακάτω κλιμάκια:
1ο κλιμάκιο, έως 30.000 ευρώ
2ο κλιμάκιο από 30.001 ευρώ έως 60.000 ευρώ
3ο κλιμάκιο από 60.001 ευρώ έως 150.000 ευρώ.
4ο κλιμάκιο από 150.001 ευρώ έως 600.000 ευρώ
5ο κλιμάκιο από 600.001 ευρώ και άνω.
Τα όρια των ανωτέρω κλιμακίων μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας.
Για τον υπολογισμό του ύψους του ως άνω προϋπολογισμού δαπάνης εκτέλεσης του έργου, δεν
λαμβάνεται υπόψη ο Φ.Π.Α. και τυχόν άλλοι φόροι ή επιβαρύνσεις της εταιρείας.
Άρθρο 4
Τρόποι επιλογής αναδόχου
Σκοπός της δημοπρασίας είναι η ανάδειξη αναδόχου ικανού για την έγκαιρη, άρτια και οικονομική
κατασκευή του συγκεκριμένου έργου.
Για την ανάδειξη αναδόχου επιλέγεται, κατά περίπτωση, ένας από τους παρακάτω τρόπους:
Ανοικτός διαγωνισμός: Σύμφωνα με αυτόν, καλούνται να υποβάλλουν προσφορές ανάδοχοι που διαθέτουν
την εμπειρία και τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτεί η διακήρυξη. Βάσει των προσφορών αυτών, των
όρων του διαγωνισμού και την οριζόμενη στα τεύχη του διαγωνισμού διαδικασία, γίνεται μετά από
αξιολόγηση, η ανάδειξη του αναδόχου. Η προκήρυξη γίνεται δια του τύπου, σε τουλάχιστον δύο (2)
οικονομικές εφημερίδες, σε μία ημερήσια ευρείας κυκλοφορίας και σε μία τοπική εφημερίδα όταν το έργο
πρόκειται να εκτελεσθεί στην επαρχία, ή και στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον απαιτείται
από την Κοινοτική Νομοθεσία.
Κλειστός διαγωνισμός με προεπιλογή Ο διαγωνισμός διενεργείται σε δύο στάδια: Α. Στάδιο εκδήλωσης
ενδιαφέροντος. Κατ΄ αυτό γίνεται ανακοίνωση δια του τύπου ή άλλων μέσων στις περιπτώσεις που
απαιτείται (π.χ. Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους
αναδόχους που διαθέτουν την εμπειρία και τα επαγγελματικά προσόντα που ζητά η διακήρυξη,
υποβάλλοντας τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.
Στη συνέχεια γίνεται, μεταξύ αυτών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, προεπιλογή όσων ικανοποιούν τις
απαιτήσεις, τους όρους και τα κριτήρια διακήρυξης, από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών και
έγκριση του Γενικού Διευθυντή.
Β. Ακολουθεί διαγωνισμός στον οποίο καλούνται να συμμετάσχουν και να υποβάλλουν προσφορές μόνο οι
παραπάνω προεπιλεγέντες. Βάσει των προσφορών αυτών, των όρων του διαγωνισμού και την οριζόμενη
στα τεύχη του διαγωνισμού διαδικασία, γίνεται μετά από αξιολόγηση, η ανάδειξη του αναδόχου.
Διαγωνισμός από το Μητρώο Εργοληπτών. Σύμφωνα με αυτόν καλούνται, μετά από πρόσκληση, να
υποβάλλουν προσφορές μόνον ανάδοχοι που περιλαμβάνονται στο τηρούμενο από την εταιρεία Μητρώο
Εργοληπτών (Μ.Ε) της εταιρείας και οι οποίοι κρίνονται από το Δ.Σ. ως ικανοί να αναλάβουν την εκτέλεση
έργων φύσεως και μεγέθους παρόμοιων με το αντικείμενο της πρόσκλησης. Βάσει των προσφορών αυτών
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και την οριζόμενη στα τεύχη διαγωνισμού διαδικασία, γίνεται, μετά από αξιολόγηση (των προσφορών
κ.λ.π.) η ανάδειξη του αναδόχου.
Ανάθεση μέσω διαπραγματεύσεων: Η μέθοδος αυτή είναι επιτρεπτή για έργα με προϋπολογισμό δαπάνης
αντίστοιχο του 1ου και του 2ου κλιμακίου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού,
για δε τα έργα των επομένων κλιμακίων, μετά από απόφαση του Δ.Σ, σε περιπτώσεις που συντρέχουν
εξαιρετικοί λόγοι, όπως περιπτώσεις κατεπείγοντος, θεομηνίας, σοβαρού κινδύνου, μοναδικότητας
κατασκευαστή, συνέχισης εργασιών ύστερα από έκπτωση του αναδόχου ή διάλυση εργολαβικής
σύμβασης, ανάγκης αποκατάστασης ζημιάς από φυσική ή ανθρώπινη ενέργεια η οποία δημιουργεί
προφανείς κινδύνους και χρήζει επείγουσας επισκευής, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις εργασιών
συντήρησης, έργων ειδικής φύσης, σε περιπτώσεις που ένας διαγωνισμός δεν απέδωσε τα προσδοκώμενα
αποτελέσματα, ή κρίνεται ότι δεν υπήρξε επαρκής συμμετοχή και η επανάληψή του κρίνεται ασύμφορη.
Άρθρο 5
Μητρώο Εργοληπτών (Μ. Ε.)
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι εργολήπτες - κατασκευαστές κατατάσσονται στο Μ.Ε. στις ακόλουθες (3) βαθμίδες
όσον αφορά το μέγεθος προϋπολογισμού έργων:
Βαθμίδα 1η μέχρι 150.000 ευρώ.
Βαθμίδα 2η από 150.001 ευρώ μέχρι 600.000 ευρώ.
Βαθμίδα 3η από 600.001 ευρώ και άνω. Κάθε εργολήπτης κατατάσσεται σε μια μόνο βαθμίδα για κάθε
κατηγορία.
Η εγγραφή στο Μ.Ε. της εταιρείας γίνεται με αίτηση των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων. Κριτήρια για την
εγγραφή αποτελούν η οργάνωση της επιχείρησης, η στελέχωσή της από διπλωματούχους μηχανικούς και
από άλλο επιστημονικό ή τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό, η εμπειρία σε έργα που έχουν εκτελεσθεί από
την επιχείρηση ή τα στελέχη της που απασχολεί σε μόνιμη βάση, ο εξοπλισμός που η επιχείρηση διαθέτει η
ίδια ή αποδεδειγμένα έχει δια- χειρισθεί με επιτυχία στο παρελθόν, η οικονομική επιφάνεια και πίστη, το
εταιρικό, ο ισολογισμός, η διαχειριστική ικανότητα και άλλα παρόμοια στοιχεία. Οι όροι και οι
προϋποθέσεις εγγραφής, διαγραφής, αξιολόγησης, ο τρόπος τήρησης καθώς και κάθε άλλο στοιχείο
απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. ύστερα από εισήγηση της
Επιτροπής Μητρώου. Η Επιτροπή Μητρώου είναι τριμελής συστήνεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή.
Η κατάταξη, ανανέωση, διαγραφή και εξέλιξη των εργοληπτών στις βαθμίδες του Μ.Ε. της εταιρείας
γίνεται από την Επιτροπή Μητρώου μετά από έγκριση του Γενικού Διευθυντή.
Οι εργολήπτες που συμμετέχουν σε διαγωνισμό "με προσκλήσεις", επιλέγονται από την βαθμίδα που
αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό, ή και από την αμέσως υψηλότερη βαθμίδα.
Αρμόδιος για την δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης είναι ο Τομέας Παροχής Υποστήριξης. Η πρόσκληση
υπογράφεται από το Γενικό Διευθυντή.
Άρθρο 6
Εισήγηση εκτέλεσης έργου
Η εισήγηση εκτέλεσης έργου συντάσσεται από τον Τομέα Παροχής Υποστήριξης (Τ.Π.Υ.) και προωθείται για
έγκριση από τον Υπεύθυνο Τ.Π.Υ., στον Γενικό Διευθυντή, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και το Δ.Σ., αναλόγως του
κλιμακίου δαπάνης στον οποίο εντάσσεται το έργο. Η εισήγηση εκτέλεσης έργου θα πρέπει να περιέχει
τουλάχιστον τα παρακάτω:
1) Πλήρη και σαφή περιγραφή του αντικειμένου του έργου που θα περιλαμβάνει σκοπιμότητα εκτέλεσης,
τεχνική περιγραφή, προκαταρκτική μελέτη και ενδεικτικό προϋπολογισμό.
2) Το τρόπο επιλογής αναδόχου με πλήρη αιτιολόγηση, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
3) Το τρόπο αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής του αναδόχου, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
4) Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα των ενεργειών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
μέχρι την αποπεράτωση του έργου.
Οι σχετικές διαδικασίες όροι και αρμοδιότητες αναφέρονται αναλυτικά στις αντίστοιχες Πρότυπες Οδηγίες
Λειτουργίας (ΠΟΛ) της εταιρείας.
Άρθρο 7
Τεύχη Δημοπράτησης
Αναλόγως με τον προκριθέντα τρόπο επιλογής αναδόχου συντάσσονται από τον Τομέα Παροχής
Υποστήριξης τα τεύχη δημοπράτησης με τους οικονομικούς όρους και τις υποχρεώσεις, τους τεχνικούς
όρους, περιγραφές και προδιαγραφές του έργου και εγκρίνονται από τον Γενικό Διευθυντή. Την ευθύνη της
υλοποίησης της δημοπράτησης και τον συντονισμό της έγκαιρης διενέργειάς της έχει ο Τομέας Παροχής
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Υποστήριξης.
Τα τεύχη δημοπράτησης περιέχουν, ενδεικτικά, τα ακόλουθα:
1) Τη διακήρυξη της δημοπρασίας με οδηγίες προς τους διαγωνιζόμενους για την σύνταξη προσφοράς και
τους λοιπούς όρους της δημοπράτησης.
2) Γενικούς όρους σύμβασης ή γενική συγγραφή υποχρεώσεων.
3) Σχέδιο σύμβασης.
4) Τεχνική περιγραφή ή τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων.
5) Τεχνικές προδιαγραφές.
6) Προϋπολογισμό μελέτης.
7) Πλήρη κατασκευαστικά σχέδια και μελέτη εφαρμογής (αν υπάρχουν).
8) Τιμολόγιο προσφοράς.
9) Κατάλογο υποπρομηθευτών υλικών και υπεργολάβων (εφόσον το είδος του έργου το επιβάλλει).
10) Οτιδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί σκόπιμο. Η χορήγηση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται με την
καταβολή ανταλλάγματος το ύψος του οποίου καθορίζεται από την διακήρυξη του κάθε έργου.
Άπαντα τα ανωτέρω εκπονούνται:
α) απευθείας από την εταιρεία με κατάλληλο τεχνικό προσωπικό ή με τη χρήση εξωτερικών συνεργατών
που υπάρχουν ή προσλαμβάνονται ειδικά για τη μελέτη του έργου.
β) με ανάθεση σε ιδιωτικό μελετητικό γραφείο που επιλέγεται από την εταιρεία κατά τα άρθρα 4,5 του
παρόντος.
γ) με απευθείας ανάθεση σε ιδιωτικό μελετητικό γραφείο για έργα εξειδικευμένα.
δ) με άλλο τρόπο που εγκρίνεται από το Δ.Σ. της εταιρείας.
Το Δ.Σ. της εταιρείας μπορεί να προσδιορίσει και όποια άλλη διαδικαστική λεπτομέρεια, όπως προθεσμία,
τρόπο και κάθε θέμα γενικά που αναφέρεται στην εκπόνηση και αποδοχή ή όχι της μελέτης.

Άρθρο 8
Δημοσιότητα - Πρόσκληση για υποβολή προσφορών
Η πρόσκληση για υποβολή προσφορών ή εκδηλώσεων ενδιαφέροντος γίνεται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον
ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών, με δημοσίευση σε δύο (2) οικονομικές
εφημερίδες και μία (1) ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας και σε μία τοπική εφημερίδα όταν
το έργο πρόκειται να εκτελεσθεί στην επαρχία.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. Την ευθύνη της δημοσίευσης της πρόσκλησης για την
υποβολή προσφορών έχει ο Τομέας Παροχής Υποστήριξης.
Στην περίπτωση διαγωνισμού από το Μητρώο Εργοληπτών της εταιρείας, ζητούνται προσφορές ανάλογα
με το κλιμάκιο προϋπολογιζόμενης δαπάνης στο οποίο κατατάσσεται το έργο, σύμφωνα με τον παρόντα
κανονισμό.
• Για το 1ο κλιμάκιο ζητούνται προσφορές από τουλάχιστον (3) τρεις εργολήπτες.
• Για το 2ο και 3ο κλιμάκιο ζητούνται προσφορές από τουλάχιστον (5) πέντε εργολήπτες.
• Για το 4ο και 5ο κλιμάκιο ζητούνται προσφορές από τουλάχιστον (8) οκτώ εργολήπτες.
Όλες οι προσφορές θα υποβάλλονται γραπτώς και μέσα σε σφραγισμένους (κλειστούς) φακέλους όπου
απαιτείται και ως θα αναφέρεται στην Διακήρυξη Δημοπράτησης.
Άρθρο 9
Συστήματα Οικονομικών Προσφορών
Στη διακήρυξη εκτός των άλλων στοιχείων που προαναφέρθηκαν, πρέπει να αναφέρεται το αντικείμενο
που θα καλύπτει η προσφορά και ο τρόπος σύνταξης της οικονομικής προσφοράς.
Στις περιπτώσεις μεγάλων εκπτώσεων επί των τιμών του προϋπολογισμού ή γενικά πολύ χαμηλών τιμών,
εκτός από το θέμα της προϋπόθεσης της ομαλότητας των τιμών (όπου καθορίζεται και προβλέπεται στη
διακήρυξη) η εταιρεία δικαιούται να ζητά την αναλυτική δικαιολόγηση των εκπτώσεων ή των τιμών βάσει
των οποίων θα κριθεί τελικά κάποια προσφορά, ως και να απορρίπτει προσφορές αν κριθεί ότι
περιλαμβάνει απαράδεκτα μεγάλες εκπτώσεις ή χαμηλές τιμές.
Τα συστήματα προσφοράς είναι:
Α. Σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. Οι διαγωνιζόμενοι προσφέρουν ενιαία έκπτωση, στις
τιμές του τιμολογίου της Υπηρεσίας, που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό.
Β. Σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης.
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Το σύστημα αυτό προσφοράς εφαρμόζεται ιδίως όταν είναι μεγάλο το πλήθος των τιμών μονάδας με βάση
τις οποίες θα καταρτιστεί η σύμβαση.
Στους διαγωνιζόμενους χορηγείται απ' την εταιρεία για υποβολή στο διαγωνισμό έντυπο προσφοράς
ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών, που συμπληρώνεται σύμφωνα με τις
επόμενες παραγράφους.
Οι διαγωνιζόμενοι προσφέρουν επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών του τιμολογίου και
του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό. Είναι δυνατό σε κάποια ή κάποιες
ομάδες εργασιών η προσφερόμενη έκπτωση να είναι μηδενική ή αρνητική, με την προϋπόθεση ότι η
συνολική έκπτωση είναι θετική. Η τελευταία αυτή προϋπόθεση ισχύει εφόσον δεν ορίζεται ρητά
διαφορετικά στη διακήρυξη.
Τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, εφόσον αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη, πρέπει να βρίσκονται σε
ομαλή σχέση μεταξύ τους. Για τον έλεγχο της ομαλότητας υπολογίζεται, για κάθε προσφορά, το συνολικό
ύψος προϋπολογισμού που διαμορφώνεται, μετά την αφαίρεση από κάθε ομάδα εργασιών της έκπτωσης
που προσφέρθηκε. Με σύγκριση του προϋπολογισμού που προκύπτει, προς τον αρχικό προϋπολογισμό της
υπηρεσίας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κονδύλιο για απρόβλεπτα, συνάγεται η μέση έκπτωση επί τοις
εκατό (Εμ). Ομαλή είναι η προσφορά όταν κανένα επιμέρους ποσοστό έκπτωσης (Εi) δεν είναι μικρότερο
ούτε μεγαλύτερο από τα όρια που θα καθορίσει η εταιρεία σε σχέση με την μέση έκπτωση. Τα όρια αυτά
καθώς και ό,τι άλλο σχετικό με αυτά (απόρριψη σε περίπτωση υπέρβασης τους, κ.λ.π.) θα αναφέρονται
στη διακήρυξη.
Γ. Σύστημα προσφοράς συμπλήρωσης τιμολογίου. Στους διαγωνιζόμενους χορηγούνται από την εταιρεία
για υποβολή στο διαγωνισμό:
α. Τιμολόγιο όμοιο με το τιμολόγιο της εταιρείας στο οποίο όμως οι τιμές είναι ασυμπλήρωτες.
β. Προϋπολογισμός, όμοιος με τον προϋπολογισμό της εταιρείας στον οποίο όμως οι τιμές μονάδας, τα
γινόμενα και τα αθροίσματα είναι ασυμπλήρωτα. Το κονδύλιο για απρόβλεπτες δαπάνες είναι
συμπληρωμένο ίδιο ακριβώς με εκείνο του προϋπολογισμού της εταιρείας. Οι διαγωνιζόμενοι προσφέρουν
τιμές συμπληρώνοντας τα ασυμπλήρωτα τιμολόγια και προϋπολογισμό με τις προσφερόμενες από αυτούς
τιμές. Για τον έλεγχο ομαλότητας ισχύουν τα προαναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο και όπως
καθορίζεται ατή διακήρυξη του έργου.
Δ. Σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση Τιμολογίου.
Σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου εφαρμόζεται σε έργα ανεξάρτητα από
προϋπολογισμό. Στο σύστημα αυτό οι τιμές του τιμολογίου μπορεί να είναι αναλυτικές ή περιληπτικές για
ολοκληρωμένα τμήματα σύνθετων εργασιών ή να είναι κατ' αποκοπή τιμές για ευρύτερα τμήματα του
έργου ή για όλο το έργο.
Στους ενδιαφερόμενους χορηγούνται απ' την υπηρεσία ασυμπλήρωτα τιμολόγιο και προϋπολογισμός όπως
και στο σύστημα προσφοράς με συμπλήρωση τιμολογίου και έλεγχο ομαλότητας.
Οι διαγωνιζόμενοι προσφέρουν τιμές συμπληρώνοντας το ασυμπλήρωτο τιμολόγιο και προϋπολογισμό,
χωρίς όμως καμιά δέσμευση ομαλότητας. Οι όροι σχετικοί με αυτό το σύστημα προσφοράς, καθορίζονται
από τη διακήρυξη.
Ε. Σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή
Το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή εφαρμόζεται κάθε φορά που κρίνεται
σκόπιμος ο συνδυασμός σύνταξης ή ολοκλήρωσης ή αναθεώρησης υπάρχουσας μελέτης με την κατασκευή
ή αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. Κατά την εφαρμογή του συστήματος αυτού μπορεί με τη διακήρυξη να
ζητείται από τους διαγωνιζόμενους εκτός από την οικονομική τους προσφορά, συμπλήρωση ή σύνταξη
μελετών, προσδιορισμός χαρακτηριστικών και προδιαγραφών επιμέρους στοιχείων του έργου ή η υποβολή
προτάσεων - λύσεων σε δεδομένο τεχνικό πρόβλημα ή ο καθορισμός της προθεσμίας αποπεράτωσης του
έργου. Για την ανάδειξη του αναδόχου λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές προσφορές, έπειτα από την
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών ή και της προθεσμίας για την αποπεράτωση. Η κρίση και η
αξιολόγηση αυτή γίνεται πάντα πριν ανοιχτούν οι οικονομικές προσφορές. Τα κριτήρια της αξιολόγησης και
οι συντελεστές επιρροής τους ορίζονται πάντοτε στη διακήρυξη.
Άρθρο 10
Εγγυήσεις - Εξασφαλίσεις
Εγγυήσεις με τη μορφή επιστολών τραπέζης, ή του ΤΣΜΕΔΕ, ή άλλης μορφής εγγυήσεις, ζητούνται ως
ακολούθως:
1. Η εταιρεία δύναται να ζητήσει την κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στον διαγωνισμό.
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• Για την συμμετοχή σε δημοπρασία και την υποβολή οικονομικής προσφοράς απαιτείται η κατάθεση
εγγύησης. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται πάντα στη διακήρυξη σταθερό για όλους τους ενδιαφερομένους
και μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ του 2% έως 5% της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου, με ανάλογη
στρογγύλευση και αναλόγως της δυσκολίας εκτέλεσης του έργου.
• Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που δεν θα υπερβαίνει
κατά 30 ημέρες τον προδιαγραφόμενο χρόνο ισχύος των προσφορών.
• Η εγγύηση συμμετοχής του αναδόχου επιστρέφεται με την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Οι
εγγυήσεις των λοιπών διαγωνιζομένων αποδίδονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία
ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης.
• Εγγύηση μπορεί να ζητηθεί και στην περίπτωση ανάθεσης με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης.
• Προσφορές χωρίς εγγύηση στην περίπτωση που προβλέπονται από τη διακήρυξη απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
• Με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση με το 20% της
συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην διακήρυξη ή την
πρόσκληση. Η εταιρεία δύναται να επιστρέψει μέρος στον ανάδοχο μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου
προσωρινής παραλαβής του έργου, εφόσον τούτο ορίζεται στη σύμβαση ή άλλως επιστρέφεται στο σύνολο
της στον ανάδοχο μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου και σύμφωνα με
τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης. Για πρόσθετη εξασφάλιση παρακρατείται 5% της αξίας
κάθε πιστοποίησης και το συνολικό ποσό που παρακρατήθηκε επιστρέφεται με την έγκριση προσωρινής
παραλαβής του έργου.
3. Η εταιρεία δύναται να ζητήσει την κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής
• Με την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον προβλέπεται απ' αυτή, χορηγείται στον ανάδοχο
προκαταβολή, σε ποσοστό μέχρι 25 % της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Η προκαταβολή
χορηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγύησης που θα περιλαμβάνει και όρο ότι καλύπτει και την καταβολή
τόκων επί του ποσού της προκαταβολής σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή μη παράδοσης του
έργου. Η αποπληρωμή της προκαταβολής παρακρατείται κατά τους επόμενους δυο λογαριασμούς αλλά σε
κάθε περίπτωση αποπληρώνεται εξ ολοκλήρου πριν εισπραχθεί το 70% του συμβατικού αντικειμένου της
εργολαβίας.
• Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των
τυχόν απαιτήσεων των συμβαλλομένων. Σε περίπτωση που το έργο είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται
σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά κατά ποσόν που αναλογεί στην
αξία του μέρους του έργου που παραλήφθηκε. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την
αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
Άρθρο 11
Υποβολή προσφορών
Ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 10 του Κεφαλαίου Ι του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 12
Αποσφράγιση, αξιολόγηση προσφορών και κατακύρωση διαγωνισμού Αρμόδια για την αποσφράγιση και
αξιολόγηση των προσφορών των έργων όλων των κλιμακίων είναι Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, η
οποία συστήνεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή.
Για τα έργα προϋπολογισμού αντίστοιχου του 1 ου και του 2 ου κλιμακίου συστήνεται Τριμελής Επιτροπή
Αξιολόγησης στην οποία συμμετέχουν ο Προϊστάμενος του Τομέα Παροχής Υποστήριξης, ο Προϊστάμενος
του Τομέα Διοικητικού - Οικονομικού και ένας πολιτικός ή αρχιτέκτων μηχανικός της εταιρείας με συναφή
εμπειρία.
Για τα έργα προϋπολογισμού αντίστοιχου του 3 ου , 4 ου και 5 ου κλιμακίου συστήνεται Πενταμελής
Επιτροπή Αξιολόγησης στην οποία συμμετέχουν ο Προϊστάμενος του Τομέα Παροχής Υποστήριξης, ο
Προϊστάμενος του Τομέα Διοικητικού - Οικονομικού, δύο μηχανικοί της εταιρείας εκ των οποίων ο ένας
τουλάχιστον θα είναι πολιτικός ή αρχιτέκτων μηχανικός και ένα στέλεχος της εταιρείας ή μέλος του ΔΣ ή
εξωτερικός συνεργάτης με συναφή εμπειρία.
Οι φάκελοι των προσφορών ανάλογα με την ένδειξη τους (Α, Β ή Γ κατά το προηγούμενο άρθρο) ελέγχονται
- αποσφραγίζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Επιτροπή αφού ελέγξει την πληρότητα και
καταλληλότητα των νομιμοποιητικών στοιχείων και λοιπών απαραίτητων δικαιολογητικών των φακέλων Α,
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αποφασίζει για τη νομιμότητα της συμμετοχής των διαγωνιζομένων.
Αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος για την συμμετοχή (βάσει του φακέλου Α), εφόσον
προβλέπεται από την διακήρυξη η ύπαρξη φακέλου Β, τότε αποσφραγίζονται οι φάκελοι Β με τις τεχνικές
προσφορές όσων έγιναν αποδεκτοί οι φάκελοι Α. Οι φάκελοι Β εξετάζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης
κατ' αρχήν ως προς την πληρότητα τους, και όσοι γίνονται αποδεκτοί, αξιολογούνται τεχνικά σε ξεχωριστή
συνεδρίαση.
Οι φάκελοι Γ με τις οικονομικές προσφορές φυλάσσονται σφραγισμένοι μέχρι την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων της τεχνικής αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης οπότε και αποσφραγίζονται
εκείνοι των οποίων οι φάκελοι Β κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτοί.
Οι φάκελοι Γ με τις οικονομικές προσφορές αποσφραγίζονται αμέσως μετά την ανακοίνωση του
αποτελέσματος για τη συμμετοχή (βάσει του φακέλου Α) εφόσον δεν προβλέπεται από την διακήρυξη η
ύπαρξη φακέλου Β.
Στην περίπτωση των ανοικτών διαγωνισμών και σε κάθε άλλη περίπτωση που θα προβλέπεται ρητά στη
σχετική διακήρυξη κατά τη διάρκεια ελέγχου των στοιχείων και δικαιολογητικών του φακέλου Α και την
αποσφράγιση των φακέλων Β και Γ μπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι των υποψηφίων αναδόχων.
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών συντάσσεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης "πρακτικό
αποσφράγισης προσφορών" στο οποίο αναγράφονται η ημερομηνία που έγινε η αποσφράγιση, ο αριθμός
διαγωνισμού, ο κωδικός έργου, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη, ο αριθμός προσκληθέντων, τα στοιχεία
αυτών που υπέβαλαν προσφορές, οι παρευρεθέντες κατά την αποσφράγιση εκπρόσωποι των αναδόχων,
τυχόν ενστάσεις, καθώς και οποιαδήποτε παρατήρηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Τα μέλη της Επιτροπής
μονογράφουν τις προσφορές και τους φακέλους και στην συνέχεια προχωρούν στην αξιολόγηση των
προσφορών.
Στα τεύχη του διαγωνισμού θα πρέπει να αναφέρονται όλα εκείνα τα κριτήρια, οι συντελεστές βαρύτητας
της τεχνικής αξιολόγησης, οι ελάχιστες απαιτήσεις αποδοχής της προσφοράς η βαθμολογία της τεχνικής
ή/και οικονομικής αξιολόγησης και άλλα κριτήρια όπως απαιτείται από το ισχύον σύστημα του
διαγωνισμού.
Η έγκριση κατακύρωσης ή μη του διαγωνισμού θα γίνεται ύστερα από εμπεριστατωμένη εισήγηση της
Επιτροπής Αξιολόγησης, αναλόγως του κλιμακίου που εντάσσεται ο προϋπολογισμός του έργου.
Σε περίπτωση εισήγησης για ακύρωση θα πρέπει η εισήγηση να προτείνει και την πορεία υλοποίησης του
έργου (επανάληψη διαγωνισμού, απ' ευθείας ανάθεση, κ.λ.π.).
Την απόφαση για κατακύρωση ή μη του διαγωνισμού λαμβάνει η εταιρεία δια του Δ.Σ., του Προέδρου του
ΔΣ και του Γενικού Διευθυντή ή του υπ' αυτών εξουσιοδοτημένου οργάνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 6 του παρόντος.
Το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο της Διοίκησης (ΔΣ, Πρόεδρος του ΔΣ, Γενικός Διευθυντής) μπορεί να
μην αναθέσει το έργο στον μειοδότη αλλά να προχωρήσει στην κρίση των επομένων μειοδοτών κατά
σειρά, εφόσον μετά πλήρη αιτιολόγηση ο μειοδότης δεν ικανοποιεί τα κριτήρια, ή να ματαιώσει ή να
αναβάλει ή να μην κατακυρώσει το αποτέλεσμα χωρίς αποζημίωση του μειοδότη. Διευκρινήσεις ή και
βελτιώσεις της προσφοράς του μειοδότη όμως δεν αποκλείονται.
Άρθρο 13
Ενστάσεις
Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο από όσους συμμετέχουν στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκαν απ'
αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του, είτε κατά της διακήρυξης ή των τευχών δημοπράτησης
είτε κατά των αποφάσεων στις διάφορες φάσεις του διαγωνισμού.
Ενστάσεις κατά των αποφάσεων στις διάφορες φάσεις του διαγωνισμού γίνονται δεκτές μόνο από όσους
συμμετέχουν στο διαγωνισμό, εφόσον υποβληθούν από τους άμεσα ενδιαφερόμενους εντός δύο (2)
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης του αποτελέσματος της αντίστοιχης φάσης.
Επί των ενστάσεων αποφασίζει εντός (5) εργάσιμων ημερών το ΔΣ μετά από εισήγηση της Επιτροπής
Αξιολόγησης. Η υποβολή ενστάσεων δεν διακόπτει την εξέλιξη οποιασδήποτε φάσης του διαγωνισμού. Οι
αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με κάθε ένσταση είναι τελεσίδικες.
Άρθρο 14
Εργολαβική Σύμβαση
Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου στον ανάδοχο γίνεται με έγγραφη σύμβαση, που συντάσσεται με
ευθύνη του Τομέα Διοικητικού - Οικονομικού σε συνεργασία με τον Τομέα Παροχής Υποστήριξης.
Με βάση την εγκριτική απόφαση της εταιρεία, τα τεύχη δημοπράτησης και τα σχέδια με τα οποία
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διενεργήθηκε η δημοπρασία συνάπτεται σύμβαση για την κατασκευή του έργου. Για την υπογραφή της
σύμβασης καλείται ο ανάδοχος σε ορισμένο τόπο και σε προθεσμία που ορίζει η εταιρεία και δεν μπορεί
να είναι μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να προσκομίσει τις σχετικές εγγυήσεις.
Η σύμβαση περιλαμβάνει ότι και τα τεύχη δημοπράτησης και τουλάχιστον τα εξής:
I. Τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης
II. Συμβαλλόμενα μέρη και την εκπροσώπησή τους και τις κοινοποιήσεις
III. Περιγραφή του έργου
IV. Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
V. Διοίκηση έργου και επίβλεψη
VI. Σύμπραξη στην κατασκευή του μελετητή όταν η μελέτη έχει εκπονηθεί από ιδιωτικό μελετητικό γραφείο
VII. Χρονοδιάγραμμα κατασκευής
VIII. Ημερολόγιο του έργου
IX. Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου
X. Υποχρεώσεις μελών αναδόχου κοινοπραξίας (όπου υπάρχει κοινοπραξία)
XI. Προθεσμίες - Ποινικές Ρήτρες
XII. Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) όταν η ταχύτερη εκτέλεση του έργου έχει ιδιαίτερη σημασία
XIII. Επιμετρήσεις
XIV. Προκαταβολές
XV. Λογαριασμούς - Πιστοποιήσεις
XVI. Αναθεώρηση τιμών
XVII. Αυξομειώσεις εργασιών
XVIII. Βλάβες στα έργα - Αναγνώριση αποζημιώσεων
XIX. Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώματα - Παράλειψη συντήρησης
XX. Έκπτωση αναδόχου
XXI. Διακοπή εργασιών - Διάλυση της σύμβασης
XXII. Ματαίωση διάλυσης
XXIII. Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης
XXIV. Υποκατάσταση
XXV. Βεβαίωση περάτωσης εργασιών
XXVI. Προσωρινή παραλαβή του έργου
XXVII. Οριστική παραλαβή του έργου
XXVIII. Χρόνο και όρους υποχρεωτικής συντήρησης, εφόσον προβλέπεται από τη διακήρυξη.
Όταν πρόκειται για σύμβαση που καταρτίζεται μετά από δημοπρασία το έγγραφο της σύμβασης έχει
αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα.
Άρθρο 15
Διοίκηση Έργου - Επίβλεψη
Η διοίκηση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος του έργου, ασκούνται από Ομάδα Διοίκησης - Διαχείρισης
Έργου (Ο.Δ.Δ.Ε) της εταιρείας η οποία και ορίζει εκπρόσωπο της τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου. Στα
καθήκοντα του εκπροσώπου της ομάδας περιλαμβάνεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας
και της ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων της σύμβασης.
Σε περίπτωση περισσοτέρων επιβλεπόντων μηχανικών ως εκπροσώπων για το ίδιο έργο, τα καθήκοντα του
καθενός ορίζονται από τον Γενικό Διευθυντή.
Η εταιρεία δύναται, με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή και απόφαση του ΔΣ, να αναθέσει καθήκοντα
τεχνικού συμβούλου σε ιδιώτη ή τεχνικό γραφείο για το σχεδιασμό, την μελέτη, τον έλεγχο μελέτης, την
επίβλεψη ή τη διεύθυνση ολικά ή μερικά συγκεκριμένου έργου ή τμήματος του έργου.
Η διεύθυνση των έργων (επίβλεψη κ.λ.π.) από την πλευρά του αναδόχου στους τόπους κατασκευής τους
γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την εταιρεία.
Η άσκηση ελέγχου και επίβλεψης από πλευράς της εταιρείας ως προς την εκτέλεση της σύμβασης δεν
μειώνει σε καμία περίπτωση τις ευθύνες του αναδόχου που απορρέουν από την σύμβαση και το νόμο.
Άρθρο 16
Εκπροσώπηση του αναδόχου
Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος γνωστοποιεί εγγράφως στην εταιρεία, τη νόμιμη
εκπροσώπηση και τα ονόματα των πληρεξουσίων του για το συγκεκριμένο έργο.
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Όταν πρόκειται για υπογραφή του χρονοδιαγράμματος, των επιμετρήσεων, των πρωτοκόλλων αφανών
εργασιών, των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) και των πιστοποιήσεων
με τα στοιχεία που τις συνοδεύουν, ο ανάδοχος μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνο από τεχνικό που έχει τις
σχετικές επιστημονικές γνώσεις.
Ο ανωτέρω τεχνικός, μπορεί να είναι ολικά ή μερικά και πληρεξούσιος ή εκπρόσωπος του αναδόχου.
Άρθρο 17
Σύμπραξη του μελετητή στην κατασκευή
Σε περίπτωση που η μελέτη του έργου έχει εκπονηθεί από ιδιωτικό γραφείο, η Ομάδα Διοίκησης Διαχείρισης Έργου ειδοποιεί εγγράφως τον μελετητή για την ημερομηνία έναρξης κατασκευής του έργου
που έχει μελετήσει. Για κάθε τροποποίηση της μελέτης εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στη
σύμβαση ανάθεσης της μελέτης.
Άρθρο 18
Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής Έργου
Ο ανάδοχος με βάση την ολική ή τις τμηματικές προθεσμίες και μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται
στα συμβατικά τεύχη, συντάσσει και υποβάλλει στην Ομάδα Διοίκησης - Διαχείρισης Έργου το
χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
Ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του έργου, το χρονοδιάγραμμα κατασκευής θα είναι:
α. Για έργα με συμβατικό προϋπολογισμό μέχρι και 150.000 Ευρώ περίπου, χρονοδιάγραμμα υπό μορφή
τετραγωνικού πίνακα (bar chart) που αναλύει κάθε δραστηριότητα του προγραμματισμένου έργου ανά
μονάδα χρόνου. Η κλίμακα της μονάδας χρόνου (ημέρες, εβδομάδες, ή μήνες), θα προσδιορισθεί από την
Ομάδα Διοίκησης Διαχείρισης Έργου αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης.
β. Για έργα συμβατικού προϋπολογισμού άνω των 150.000 Ευρώ, προϊόν προγράμματος Η/Υ που θα
δείχνει το μέγεθος, την διάρκεια, την πορεία και την αλληλεξάρτηση όλων των επί μέρους δραστηριοτήτων
με την λογική μιας εκ των μεθόδων Critical Path Method (C.P.M.) ή Program Evaluation and Review
Technique (P.E.R.T.)
Η Ομάδα Διοίκησης - Διαχείρισης Έργου εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα και μπορεί να ζητήσει τροποποιήσεις
στις προτάσεις του αναδόχου σχετικά με τη σειρά και τη διάρκεια κατασκευής των διαφόρων
δραστηριοτήτων. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στα συμβατικά τεύχη, η έγκριση γίνεται μέσα σε διάστημα
είκοσι (20) ημερών από την υποβολή του χρονοδιαγράμματος. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί
συμβατικό στοιχείο σχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του έργου.
Ενημέρωση του χρονοδιαγράμματος, με σκοπό την ενσωμάτωση της επιτευχθείσας προόδου των
εργασιών, γίνεται μηνιαίως και οπωσδήποτε κάθε φορά που ο ανάδοχος υποβάλει λογαριασμό προς
πληρωμή στον οποίον επισυνάπτει αντίγραφο του πρόσφατα ενημερωμένου χρονοδιαγράμματος του
έργου.
Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος γίνονται όταν μεταβληθεί το συμβατικό αντικείμενο του έργου ή
όταν υπάρξουν καθυστερήσεις, ανεξαρτήτως του αν αυτές είναι υπαιτιότητας του αναδόχου ή της
εταιρείας.
Άρθρο 19
Ημερολόγιο του έργου
Για κάθε έργο, με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου και υπό την εποπτεία της Ομάδας ΔιοίκησηςΔιαχείρισης Έργου, τηρείται ημερολόγιο σε βιβλιοδετημένα διπλότυπα αριθμημένα φύλλα. Το ημερολόγιο
συμπληρώνεται καθημερινά και αναγράφονται σ' αυτό καιρικές συνθήκες, στοιχεία για το απασχολούμενο
προσωπικό κατά κατηγορίες, τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, τα προσκομιζόμενα υλικά, οι
εκτελούμενες εργασίες με συνοπτικό τρόπο, οι εργαστηριακές εξετάσεις, οι εντολές και παρατηρήσεις των
οργάνων παρακολούθησης και επίβλεψης, τυχόν έκτακτα περιστατικά και κάθε άλλο σχετικό με το έργο
σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο. Το ημερολόγιο υπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του
αναδόχου, το δε πρωτότυπο φύλλο αυτού περιέρχεται στην Ομάδα Διοίκησης- Διαχείρισης Έργου της
εταιρείας.
Άρθρο 20
Γενικές Υποχρεώσεις του αναδόχου
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί πιστά και χωρίς καμιά παρέκκλιση τα στοιχεία της μελέτης, τα
σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς επίσης και την τήρηση των διατάξεων της εργατικής
νομοθεσίας και των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, στο
προσωπικό της εταιρείας, ή στον οποιονδήποτε τρίτο.
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Ο εργολάβος είναι υπεύθυνος να καταβάλει όλους του απαιτούμενους φόρους, τέλη, κρατήσεις και
οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση
καταβολής τους.
Αν ο ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωμές των αποδοχών του προσωπικού που χρησιμοποιεί στο έργο, η
Ομάδα Διοίκησης - Διαχείρισης Έργου, μετά από γραπτή όχληση των ενδιαφερομένων, καλεί τον ανάδοχο
να εξοφλήσει τους δικαιούχους μέσα σε δεκαπέντε ημέρες. Αν ο ανάδοχος δεν εξοφλήσει τους
δικαιούχους, τότε η Ομάδα Δι- οίκησης - Διαχείρισης Έργου συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των
οφειλομένων και πληρώνει απευθείας τους δικαιούχους από τις πιστώσεις του έργου, για λογαριασμό του
αναδόχου και έναντι του λαβείν του.
Τα υλικά που συναντώνται κατά την κατασκευή του έργου ή προέρχονται από καθαίρεση παλιών έργων
ανήκουν στον κύριο του έργου, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Πέραν από την υποχρέωση του αναδόχου για τη διάθεση όλου του αναγκαίου προσωπικού για την
εκτέλεση του έργου, η σύμβαση μπορεί να ορίζει ειδικό τεχνικό προσωπικό που πρέπει να διαθέτει ο
ανάδοχος κατά την εκτέλεση του έργου. Η εταιρεία έχει δικαίωμα να ζητήσει αιτιολογημένα απομάκρυνση
προσωπικού του αναδόχου που κρίνεται ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων του.
Στη φάση της περάτωσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος:
α) Να παραδώσει τα τροποποιημένα σχέδια (as built) που έχουν προκύψει από αλλαγές κατά την
εφαρμογή της μελέτης, τόσο σε μορφή σχεδιαγραμμάτων, όσο και σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων
συμβατών με τους Η/Υ της εταιρείας.
β) Να παραδώσει τις προδιαγραφές χρήσης και συντήρησης του εξοπλισμού, τα χρονοδιαγράμματα και τις
εργασίες συντήρησης του.
γ) Να εκτελέσει το πρόγραμμα της εκπαίδευσης του προσωπικού του φορέα που θα αναλάβει την χρήση
του έργου, επί των νέων εγκαταστάσεων.
δ) Να εκτελέσει τις δοκιμές και να εκδώσει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
Άρθρο 21
Προθεσμίες - Ποινικές Ρήτρες
Σε κάθε σύμβαση έργου της εταιρείας, εκτός από την προθεσμία για την περάτωση του συνόλου του έργου
(συνολική προθεσμία) μπορεί να ορίζονται και προθεσμίες για τη συμπλήρωση ορισμένων τμημάτων του
έργου (τμηματικές προθεσμίες).
Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης
του έργου εξ υπαιτιότητας του, καθορίζεται μέχρι 1% του συμβατικού τιμήματος για κάθε πλήρη
ημερολογιακή εβδομάδα και μέχρι συνολικού ποσοστού 10%. Μετά την παρέλευση 10 εβδομάδων ο
εργοδότης μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο.
Ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών ορίζονται από τη σύμβαση και δεν μπορεί να
υπερβαίνει η κάθε μια το 15% του συμβατικού ποσού, του αντίστοιχου τμήματος του έργου, αθροιστικά δε
το 10% του όλου συμβατικού ποσού.
Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας και παρακρατούνται
από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου ή από τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.
Η άρση ποινικών ρητρών για υπέρβαση μη αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών, γίνεται μόνο, εφόσον ο
ανάδοχος ολοκληρώσει το έργο στην προβλεπόμενη προθεσμία.
Άρθρο 22
Επιμετρήσεις
Οι επιμετρήσεις γίνονται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της Ομάδας
Διοίκησης -Διαχείρισης Έργου.
Μαζί με κάθε πιστοποίηση ο ανάδοχος συντάσσει τις επιμετρήσεις για τις εργασίες που αναφέρονται στην
πιστοποίηση, με την ένδειξη "όπως συντάχθηκε από τον ανάδοχο".
Οι επιμετρήσεις αυτές περιέχουν για κάθε εργασία:
α) Συνοπτική περιγραφή (ένδειξη αντίστοιχου τιμολογίου ή πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδων νέων
εργασιών).
β) Αναλυτικούς υπολογισμούς.
γ) Επιμετρητικά σχέδια και διαγράμματα. Η Ομάδα Διοίκησης - Διαχείρισης Έργου μετά τον έλεγχο και
τυχόν διορθώσεις, εγκρίνει τις επιμετρήσεις και τις κοινοποιεί στον ανάδοχο.
Μέσα σε ένα μήνα από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου και πριν την υπογραφή του πρωτοκόλλου
προσωρινής παραλαβής ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην εταιρεία επί μέρους
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επιμετρήσεις που πιθανόν λείπουν από την τελική επιμέτρηση, δηλαδή συνοπτικό πίνακα που
ανακεφαλαιώνει όλες τις επιμετρήσεις
Σε περίπτωση συμβάσεων που ο ανάδοχος προβλέπεται να πληρωθεί με κατ' αποκοπή τίμημα, η τελική
επιμέτρηση είναι επιβεβαίωση της κατασκευής των επιμέρους εργασιών ποσοτικά όπως προβλέπεται στη
σύμβαση και σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου.
Άρθρο 23
Προκαταβολές
Η προκαταβολή, αν προβλέπεται από την διακήρυξη, καταβάλλεται στον ανάδοχο ύστερα από αίτησή του,
στο σύνολο ή τμηματικά.
Το ποσό της προκαταβολής δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 25% του συμβατικού
τιμήματος του έργου. Η προκαταβολή είναι έντοκος με το ισχύον κατά το χρόνο λήψεως της προκαταβολής
επιτόκιο του ταμιευτηρίου της Εθνικής Τράπεζας.
Για την λήψη προκαταβολής εκ μέρους του αναδόχου, θα πρέπει αυτός να καταθέσει εγγυητική επιστολή
που να καλύπτει το ποσό της προκαταβολής. Με την αποπληρωμή της προκαταβολής η εγγυητική επιστολή
αποδεσμεύεται και επιστρέφεται στον ανάδοχο.
Η αποπληρωμή της προκαταβολής γίνεται τμηματικά, με παρακράτηση από κάθε πληρωμή προς τον
ανάδοχο, μεταγενέστερη του χρόνου λήψης της προκαταβολής, εκατοστιαίου ποσοστού που θα επιτρέψει
την αποπληρωμή της προκαταβολής πριν τη παρέλευση του εβδομήντα τοις εκατό (70%) του χρόνου
περαίωσης του έργου. Εάν η σύμβαση διαλυθεί με υπαιτιότητα του αναδόχου το τυχόν υπόλοιπο προς
αποπληρωμή μέρος της προκαταβολής πρέπει να επιστραφεί το αργότερο σε τρεις μήνες από τη διάλυση
της σύμβασης. Μετά την προθεσμία αυτή στο υπόλοιπο προς αποπληρωμή μέρος της προκαταβολής
οφείλεται ο νόμιμος τόκος υπερημερίας.
Άρθρο 24
Πιστοποιήσεις - Λογαριασμοί
Μετά την λήξη κάθε μήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που τυχόν ορίζει η σύμβαση για τμηματικές
πληρωμές, ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασμό των οφειλομένων σ' αυτόν ποσών από εργασίες που
εκτελέσθηκαν. Οι λογαριασμοί αυτοί στηρίζονται στις επιμετρήσεις των εργασιών και στα πρωτόκολλα
παραλαβής αφανών εργασιών. Κατ' αρχήν απαγορεύεται να περιλαμβάνονται στο λογαριασμό εργασίες
που δεν έχουν επιμετρηθεί. Για τμήματα του έργου που κατά την κρίση του εκπροσώπου της εταιρείας
ήταν δυνατή η σύνταξη επιμετρήσεων κατά διακριτά και αυτοτελώς επιμετρήσιμα τμήματα του έργου,
επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στο λογαριασμό εργασίες βάσει προσωρινών επιμετρήσεων, για τις
οποίες όμως έχουν ληφθεί επιμετρητικά στοιχεία.
Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται επίσης αποζημιώσεις κάθε είδους που έχουν εγκριθεί, αντίτιμο
απολογιστικών εργασιών που εκτελέσθηκαν μέσω της εργολαβίας και κάθε άλλη δαπάνη που
καταβάλλεται στον ανάδοχο.
Από τους λογαριασμούς αφαιρούνται όλες οι απαιτήσεις του εργοδότη όπως συμπληρωματική κράτηση
εγγύησης αν γι' αυτή δεν έχουν κατατεθεί εγγυητικές επιστολές οπότε γίνεται σχετική μνεία, απόσβεση
προκαταβολών, παρακράτηση αξίας τυχόν χορηγουμένων υλικών, πληρωμές που έγιναν σε βάρος και για
λογαριασμό του αναδόχου και γενικά κάθε απαίτηση του εργοδότη που δεν έχει ικανοποιηθεί με άλλο
τρόπο όπως και ποινικές ρήτρες.
Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στην Ομάδα Διοίκησης - Διαχείρισης Έργου που τους ελέγχει και τους
διορθώνει, στις προθεσμίες που προβλέπει η σύμβαση. Αν ο λογαριασμός που έχει υποβληθεί έχει
ασάφειες ή ανακρίβειες σε βαθμό που να είναι δυσχερής η διόρθωση του, η Ομάδα Διοίκησης Διαχείρισης Έργου επιστρέφει μέσα σε ένα (1) μήνα με έγγραφο την πιστοποίηση για ανασύνταξη και εκ
νέου υποβολή του. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία για τον επανέλεγχο από την εκ νέου υποβολή του
λογαριασμού από τον ανάδοχο είναι ένας (1) μήνας. Ο έλεγχος του λογαριασμού γίνεται από τον
επιβλέποντα μηχανικό ή τους επιβλέποντες μηχανικούς που έχει ορίσει η εταιρεία στο έργο, ο οποίος
υπογράφει το λογαριασμό, βεβαιώνοντας έτσι ότι, οι ποσότητες είναι σύμφωνες με τις επιμετρήσεις και τα
επιμετρητικά στοιχεία, οι τιμές σύμφωνες με τη σύμβαση και τις σχετικές διατάξεις και γενικά ότι έχουν
διενεργηθεί στο λογαριασμό όλες οι περικοπές ή εκπτώσεις ποσών που προκύπτουν από το νόμο και την
εφαρμογή της σύμβασης. Ο λογαριασμός μετά τον έλεγχο εγκρίνεται από την Ομάδα Διοίκησης Διαχείρισης Έργου και έτσι εγκεκριμένος αποτελεί την πιστοποίηση του αναδόχου η οποία πληρώνεται από
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τα αρμόδια όργανα της εταιρείας.
Με την υποβολή του τελικού λογαριασμού ο ανάδοχος δηλώνει ότι δεν έχει άλλες απαιτήσεις από την
εκτέλεση του έργου.
Άρθρο 25
Αναθεώρηση Τιμών
Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης αναλαμβάνει την ευθύνη της έγκαιρης αποπεράτωσης του
έργου. Δεν αποτελεί ανωτέρα βία η μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταβολή της τιμής των υλικών που
θα χρησιμοποιηθούν, του ύψους των ημερομισθίων, των φόρων προς το δημόσιο και των εισφορών σε
ασφαλιστικούς Οργανισμούς και γενικά των στοιχείων που επηρεάζουν το κόστος κατασκευής και
επομένως δεν αποτελούν λόγους αναθεώρησης των τιμών του συμβατικού τιμήματος βάσει της κείμενης
νομοθεσίας.
Άρθρο 26
Συμπληρωματικές εργασίες - Απρόβλεπτες δαπάνες
Αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικώς
ανατεθέν έργο και οι οποίες κατέστησαν κατά την εκτέλεση του έργου αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων
περιστάσεων ήτοι όταν οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την
κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργούν μείζονα προβλήματα, ή όταν παρ' ότι μπορούν να διαχωριστούν
είναι απόλυτα αναγκαίες για την βελτίω- ση της, συνάπτεται συμπληρωματική σύμβαση κατόπιν
διαπραγμάτευσης υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον ανάδοχο που εκτελεί το αρχικό έργο.
Η συμπληρωματική σύμβαση περιλαμβάνει τις ενδείξεις εργασιών, τις τιμές μονάδος, τα μεγέθη των
ποσοτήτων και τις δαπάνες του αρχικού προϋπολογισμού, του προϋπολογισμού που ισχύει με την αμέσως
προηγούμενη σύμβαση καθώς επίσης και τις διαφορές δαπανών που προκύπτουν από την σύγκριση των
κονδυλίων του προϋπολογισμού που ισχύει και του προτεινόμενου με ανακεφαλαιωτικό πίνακα.
Αν στην συμπληρωματική αυτή σύμβαση περιλαμβάνονται και εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν τιμές
μονάδος τότε πρέπει να συνοδεύονται από πρωτόκολλο που κανονίζει τις νέες τιμές για τις εργασίες αυτές.
Σε κάθε σύμβαση αρχική ή συμπληρωματική περιλαμβάνεται και ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες ίσο με το
10 % του αντίστοιχου συμβατικού ποσού.
Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό των συμβάσεων συμπληρωματικών εργασιών δεν μπορεί να υπερβεί
το 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης.
Οι απρόβλεπτες δαπάνες (απρόβλεπτα) έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν το τεχνικό αντικείμενο
της συγκεκριμένης σύμβασης κάθε φορά. Με τις δαπάνες αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν εργασίες από
αλλαγές της μελέτης, δηλαδή εργασίες που αφορούν σε διαφορετικό από το δημοπρατηθέν τεχνικό
αντικείμενο. Επίσης δεν μπορούν να καλυφθούν οι συμπληρωματικές εργασίες εξαιτίας "απρόβλεπτων
περιστάσεων", αφού αποτελούν αντικείμενο καινούργιας σύμβασης.
Η εισήγηση για τη συμπληρωματική σύμβαση συντάσσεται από τον Τομέα Παροχής Υποστήριξης και
εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας αναλόγως του κλιμακίου προϋπολογισμού του αρχικού
έργου και υπογράφεται και από τον ανάδοχο.
Άρθρο 27
Βλάβες στα έργα - Αναγνώριση αποζημιώσεων
Ο ανάδοχος δε δικαιούται καμιά αποζημίωση από την εταιρεία για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στα
έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά, για οποιαδήποτε ζημιά του που οφείλεται σε
αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του, ή σε μη χρήση των κατάλληλων
μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις βαριάς αμέλειας ή δόλου της εταιρείας ή
ανωτέρας βίας.
Η Ομάδα Διοίκησης - Διαχείρισης Έργου μπορεί, όταν διαπιστώσει ανεπάρκεια της οργάνωσης του
αναδόχου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων, να προτείνει στον Τ.Π.Υ την κατασκευή
μέρους ή και του συνόλου των διατασσόμενων εργασιών με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.

Άρθρο 28
Ακαταλληλότητα Υλικών - Ελαττώματα
Αν κατά την κατασκευή των έργων ο ελέγχων θεωρεί ότι τα προς χρησιμοποίηση υλικά δεν πληρούν τις
απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από την Ομάδα Διοίκησης Διαχείρισης Έργου η μη χρησιμοποίηση των υλικών. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν
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χρησιμοποιούνται αν δεν κριθεί η καταλληλότητα τους από εργαστηριακό έλεγχο. Η δαπάνη για τις
εργαστηριακές έρευνες προκαταβάλλονται από τον ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η
ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει την εταιρεία και αποδίδεται στον
ανάδοχο από τις πιστώσεις του έργου.
Οι εργασίες που παρουσιάζουν ουσιώδη ελαττώματα δεν περιλαμβάνονται στην πιστοποίηση.
Οι εργασίες που παρουσιάζουν επουσιώδη ελαττώματα περιλαμβάνονται με μειωμένη τιμή όπως
καθορίζεται στην ειδική εντολή μέχρι την αποκατάσταση του ελαττώματος.
Άρθρο 29
Έκπτωση αναδόχου
Ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος αν καθυστερήσει την έναρξη των εργασιών ή την υποβολή του
χρονοδιαγράμματος ή καθυστερεί την πρόοδο των εργασιών ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η
εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου ή αν οι εργασίες του είναι κατά σύστημα κακότεχνες ή τα υλικά που
χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, αν δεν εφαρμόζει τα εγκεκριμένα σχέδια ή αν
συστηματικά παραλείπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή αν έληξε
η ολική προθεσμία του έργου χωρίς αυτό να έχει αποπερατωθεί.
Πριν από την έκπτωση κοινοποιείται στον ανάδοχο ειδική πρόσκληση της Ομάδας Διοίκησης - Διαχείρισης
Έργου η οποία μνημονεύει απαραίτητα τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη
περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν από τον ανάδοχο μέσα σε προθεσμία που
τάσσει η ίδια ειδική πρόσκληση. Η προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη σχετικά μ' αυτά που ζητούνται να
εκτελεσθούν και πάντως όχι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες.
Η έκπτωση κηρύσσεται με απόφαση του Δ.Σ, ή του Γενικού Διευθυντή και του Προέδρου του ΔΣ, κατόπιν
εισήγησης της Ομάδας Διοίκησης - Διαχείρισης Έργου, μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στην
ειδική πρόσκληση και εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφώθηκε προς όσα διατάσσονται σ' αυτή.
Η έκπτωση γίνεται οριστική αν δεν ασκηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών ένσταση ή αν απορριφθεί η
ένσταση. Η ένσταση που ασκείται εμπρόθεσμα αναστέλλει την απόφαση έκπτωσης μέχρι να εκδοθεί η
απόφαση επί της ένστασης. Για την ένσταση αποφασίζει, το Δ.Σ. της εταιρείας.
Όταν ή έκπτωση καταστεί οριστική ο ανάδοχος αποξενούται και αποβάλλεται από το έργο. Κατ' εξαίρεση,
μπορεί να επιτραπεί στον έκπτωτο ανάδοχο να εκτελέσει συμπληρώσεις ημιτελών εργασιών, ώστε αυτές
να μπορεί να επιμετρηθούν ή για άρση ή αποτροπή κινδύνων.
Για την εκκαθάριση της έκπτωτης εργολαβίας καλείται εγγράφως ο έκπτωτος ανάδοχος να υποβάλλει το
βραδύτερο εντός 20 ημερών την επιμέτρηση των εργασιών που έχει εκτελέσει.
Για την οριστική εκκαθάριση της έκπτωτης εργολαβίας λαμβάνεται υπόψη και η διαφορά δαπάνης των
υπολειπομένων εργασιών που θα εκτελεσθούν με νέα εργολαβία και που βαρύνουν τον έκπτωτο ανάδοχο.
Άρθρο 30
Διακοπή εργασιών - Διάλυση Σύμβασης
Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από εισήγηση του Τομέα Παροχής Υποστήριξης και απόφαση του
Δ.Σ., του Προέδρου του Δ.Σ και του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας αναλόγως του κλιμακίου στο οποίο
εντάσσεται ο προϋπολογισμός του έργου μπορεί να γίνει διακοπή εργασιών ή και διάλυση σύμβασης.
Μετά την κοινοποίηση της απόφασης της εταιρείας για διακοπή ή διάλυση ο ανάδοχος υποβάλλει
εγγράφως αίτησή του με στοιχεία υπολογισμού της αποζημίωσης που αξιώνει. Ο Τομέας Παροχής
Υποστήριξης εξετάζει το βάσιμο των απαιτήσεων του αναδόχου και εκτιμά το ύψος των θετικών ζημιών
που προκλήθηκαν από την καθυστέρηση της έναρξης ή τη διακοπή των εργασιών και μπορεί να ζητήσει
από τον ανάδοχο πληροφορίες και συμπληρωματικά στοιχεία.
Η διάλυση της σύμβασης και η σχετική αποζημίωση εγκρίνονται με απόφαση της Διοίκησης της εταιρείας.
Η αποζημίωση δεν μπορεί να είναι ανώτερη από αυτή που έχει εκτιμήσει ο Τομέας Παροχής Υποστήριξης
εκτός αν πρόκειται για διόρθωση ή συμπλήρωση των στοιχείων της έκθεσης της. Με την έγκριση της
ματαίωσης μπορεί να εγκριθούν και οι αναγκαίες προσαρμογές στις προθεσμίες του έργου.
Άρθρο 31
Υποκατάσταση Αναδόχου
Για να εγκριθεί η υποκατάσταση με απαλλαγή από την ευθύνη του αρχικού αναδόχου, στην αίτηση του
αναδόχου, προσδιορίζεται το τμήμα της εργολαβίας για το οποίο ζητείται η υποκατάσταση με απαλλαγή
από την ευθύνη και η πιστοποίηση μετά την οποία όλες οι πληρωμές θα διενεργούνται απ' ευθείας στο νέο
ανάδοχο. Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται και δήλωση του νέου αναδόχου, ότι αποδέχεται το περιεχόμενο
της αίτησης.
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Οι εγγυήσεις έπ' ονόματι του αρχικού αναδόχου ή το μέρος τους που ορίζεται με την εγκριτική απόφαση,
αποδίδονται αφού προηγουμένως κατατεθούν νέες ισόποσες εγγυήσεις από το νέο ανάδοχο. Μόνο μετά
την κατάθεση αυτή επέρχεται η απαλλαγή του αρχικού αναδόχου από την ευθύνη του.
Αν ο ανάδοχος πτωχεύσει η σύμβαση διαλύεται αυτοδίκαια. Αν ο ανάδοχος είναι προσωπική επιχείρηση
και αποβιώσει αυτός που την ασκεί, η σύμβαση διαλύεται αυτοδίκαια, εκτός αν εγκριθεί από την εταιρεία
η αποπεράτωση των εργασιών από τους κληρονόμους οι οποίοι στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνουν όλες
τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του αναδόχου. Η έγκριση δίνεται ύστερα από αίτηση των κληρονόμων,
που πρέπει να υποβληθεί μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα ημερών από το θάνατο του αναδόχου.
Άρθρο 32
Παραλαβή του έργου
Αρμόδια για την προσωρινή παραλαβή του έργου είναι η Ομάδα Διοίκησης - Διαχείρισης του Έργου. Η
προσωρινή παραλαβή πραγματοποιείται μετά την περάτωση των εργασιών, τη σύνταξη της τελικής
επιμέτρησης και την υποβολή σχετικής αίτησης από τον ανάδοχο. Για την παραλαβή συντάσσεται
πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα μέλη της Ομάδας Διοίκησης - Διαχείρισης Έργου, από τον
επιβλέποντα μηχανικό και τον ανάδοχο που παραδίδει το έργο. Η Ομάδα Διοίκησης - Διαχείρισης Έργου
παίρνει αποφάσεις κατά πλειοψηφία. Τυχόν διαφωνία μέλους της ως προς την παραλαβή ή σε επιμέρους
σημεία του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής καταγράφεται και υπογράφεται.
Η Ομάδα Διοίκησης - Διαχείρισης Έργου ελέγχει κατά το δυνατό την επιμέτρηση με γενικές ή
δειγματοληπτικές επιμετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης, την
τροποποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων, επίσης ελέγχει την ποιότητα των εργασιών και αναγράφει στο
πρωτόκολλο τις παρατηρήσεις της ιδίως για τις εργασίες που κρίνονται απορριπτέες ή ελαττωματικές που
πρέπει να αποκατασταθούν ή παραδεκτές μεν, αλλά με μείωση της τιμής τους και τέλος ελέγχει τη τήρηση
ή μη της συμβατικής προθεσμίας και δικαιολογεί ή καταλογίζει με αυστηρά συμβατικά κριτήρια τυχόν
καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου.
Στην παραλαβή καλείται έγγραφα να παραστεί ο ανάδοχος. Η παραλαβή γίνεται νόμιμα και χωρίς την
παρουσία του αναδόχου αν έχει κληθεί να παραστεί.
Η προσωρινή παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Διοίκηση της εταιρείας.
Η Διοίκηση μπορεί να αναβάλλει την έγκριση του πρωτοκόλλου, μέχρι να αποκατασταθούν από τον
ανάδοχο ελαττώματα που διαπιστώθηκαν κατά την προσωρινή παραλαβή.
Η οριστική παραλαβή πραγματοποιείται από την Ομάδα Διοίκησης - Διαχείρισης Έργου, τον Τομέα Παροχής
Υποστήριξης (ΤΠΥ) και τον Γενικό Διευθυντή. Για την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο που
υπογράφεται από τον επιβλέποντα μηχανικό και τα άλλα μέλη της Ομάδας Διοίκησης - Διαχείρισης Έργου,
ένα στέλεχος του Τ.Π.Υ, τον Γενικό Διευθυντή και τον ανάδοχο που παραδίδει το έργο.
Η οριστική παραλαβή διενεργείται μέσα στο χρονικό διάστημα που θα ορίζεται, κατά περίπτωση, στο
αντίστοιχο τεύχος δημοπράτησης. Αν η οριστική παραλαβή δεν διενεργηθεί μέσα σε αυτήν την προθεσμία,
θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα μέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής
όχλησης για την διενέργεια της. Αν η προσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί μέχρι την οριστική
παραλαβή, αυτή διενεργείται ταυτόχρονα με την οριστική παραλαβή.
Άρθρο 33
Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας - χρόνος συντήρησης
Ο χρόνος εγγύησης κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη
συντήρηση του και μετά την πάροδο του οποίου διενεργείται η οριστική παραλαβή ορίζεται με τη
διακήρυξη κάθε έργου.
Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από την προσωρινή παραλαβή του έργου όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του
παρόντος.
Σε περίπτωση οιασδήποτε βλάβης εντός του χρόνου εγγυήσεως και μη αποκαταστάσεως αυτής μέχρι του
συμβατικά ορισθέντος χρόνου λήψεως αυτής, ο χρόνος της εγγυήσεως παρατείνεται μέχρι της πλήρους
αποκαταστάσεως της βλάβης.
Κατά το χρόνο εγγύησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά κάθε βλάβη που δεν οφείλεται
στη χρήση, εντός της τασσόμενης προθεσμίας από τη λήψη της αναγγελίας της βλάβης από την αρμόδια
υπηρεσία της εταιρείας. Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του για την αποκατάσταση της
βλάβης, οι απαραίτητες εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν από την εταιρεία με οποιοδήποτε τρόπο σε
βάρος και για λογαριασμό του υπόχρεου αναδόχου.
Άρθρο 34
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Επίλυση διαφορών
Η επίλυση κάθε ανακύπτουσας διαφοράς μέχρι της οριστικής παραλαβής του έργου επιλύεται από το
Εφετείο Αθηνών ανεξάρτητα από την περιφέρεια, πόλη, νομό που εκτελείται το έργο κατά τους ορισμούς
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Κατά της απόφασης του Εφετείου επιτρέπεται μόνο αναίρεση ενώπιον του Αρείου Πάγου για τους λόγους
που αναφέρονται στο άρθρο 13 του Ν. 1418/1984.»
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(26) της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης – Μεταφορών και Επικοινωνιών
Α/12681/934/2001 (Β 333) «Κανονισμός Προμηθειών Ο.Α.Σ.Α.», το κείμενο των οποίων είχε
ως εξής:
“Άρθρο 1
Εισαγωγή - Αντικείμενο του Κανονισμού
1. Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των όρων και προυποθέσεων με βάση τις οποίες
διεκπεραιώνεται η διαδικασία για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των προμηθειών του Ο.Α.Σ.Α.
καθώς και για την πληρωμή του τιμήματος στους προμηθευτές. 2. Αντικείμενο των προμηθειών
αποτελούν: α. Τα υλικά που αποτίθενται σε αποθήκες (ανταλλακτικά, αναλώσιμα κλπ). β. Τα υλικά που δεν
αποτίθενται σε αποθήκες αλλά ενσωματώνονται στα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ο.Α.Σ.Α. (οχήματα,
πάγιος εξοπλισμός, μηχανήματα κλπ). γ. Η παροχή εργασιών από τρίτους προς τον Ο.Α.Σ.Α. εφ`όσον
σύμφωνα με το Νόμο 2286/95 ή άλλο σχετικό Νόμο η ανάθεση τους γίνεται με τη διαδικασία που
ακολουθείται και για την προμήθεια υλικών. Στα πλαίσια αυτά όπου στον παρόντα Κανονισμό
αναφέρονται αναθέσεις εργασιών νοούνται εργασίες της κατηγορίας αυτής. δ. Η χρηματοδοτική μίσθωση
και η μίσθωση αγαθών. 3. Οι εκ των ανωτέρω προμηθειών εμπίπτουσες στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας
93/38/Ε.Ο.Κ. εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής.
Άρθρο 2
Εξαιρέσεις
Του παρόντος Κανονισμού εξαιρούνται: α. Η ανάθεση εκτέλεσης έργων που υπάγονται στο Νόμο περί
Δημοσίων Εργων. β. Η μίσθωση και η αγορά ακινήτων. γ. Η ανάθεση εργασιών που δεν υπάγονται στην
περίπτωση της παραγράφου γ του προηγουμένου άρθρου. δ. Οι προμήθειες ή οι αναθέσεις εργασιών που
γίνονται στα πλαίσια διεθνούς συμφωνίας η οποία έχει συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Κράτους και μιας
ή περισσοτέρων άλλων χωρών. ε. Η ανάθεση εκπόνησης μελετών που υπάγεται στην αντίστοιχη
Νομοθεσία.
Άρθρο 3
Αρμοδιότητα διενέργειας προμηθειών και αναθέσεως εργασιών που εκτελούνται με τις διαδικασίες του
παρόντος κανονισμού
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Α. και μετά από εξουσιοδότησή του ο Διευθύνων Σύμβουλός του
αποφασίζουν για την αναγκαιότητα των προμηθειών του και των αναθέσεων εργασιών που ρυθμίζονται με
τον παρόντα κανονισμό, σε τρίτους. Το δικαίωμα αυτό είναι δυνατό να εκχωρηθεί με αιτιολογημένη
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Υπηρεσιακά Οργανα από τα οποία διενεργούνται οι
προμήθειες ή ανατίθενται οι εργασίες σε τρίτους. 2. Οι προϋποθέσεις, διαδικασίες, δικαιοδοσίες και οι
λοιπές ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη διενέργεια των προμηθειών και την ανάθεση των εργασιών της
παραγράφου γ του παραπάνω άρθρου 1 προσδιορίζονται από τον παρόντα Κανονισμό Προμηθειών.
Άρθρο 4
Εκδήλωση ανάγκης και πιστοποίηση της αναγκαιότητας της προμήθειας/ανάθεσης εργασίας
1. Στο πρώτο εξάμηνο κάθε χρόνου όλες οι Διευθύνσεις και οι Ανεξάρτητες Υπηρεσιακές Μονάδες του
Ο.Α.Σ.Α. που χρησιμοποιούν υλικά ή δέχονται σχετικές εργασίες τρίτων, προγραμματίζουν τις αναλώσεις σε
υλικά και τις σχετικές εργασίες που προβλέπουν ότι θα χρειαστούν τον επόμενο χρόνο. 2. Τα ετήσια αυτά
προγράμματα διαβιβάζονται στις αρμόδιες για τα θέματα Προϋπολογισμών και Προμηθειών Υπηρεσιακές
Μονάδες του Ο.Α.Σ.Α., προκειμένου μετά από κατάλληλη επεξεργασία να καταρτιστούν τα διαχειριστικά
προγράμματα προμήθειας υλικών και σχετικών εργασιών, να διαμορφωθούν οι προϋπολογισμοί
εκμετάλλευσης και επενδύσεων και σε όσες περιπτώσεις απαιτείται να συνταχθεί και υποβληθεί προς
έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Α. τους εποπτεύοντες φορείς και τα αρμόδια Υπουργεία το
Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) του επομένου έτους. 3. Μετά την έγκριση του Ε.Π.Π. και των
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αιτηθεισών αναθέσεων εργασιών από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Α. και τα αρμόδια Υπουργεία, η
αρμόδια για τα θέματα Προμηθειών Υπηρεσιακή Μονάδα καλεί τις Διευθύνσεις και τις Ανεξάρτητες
Υπηρεσιακές Μονάδες που υπέβαλαν τα παραπάνω εγκριθέντα προγράμματα αναθέσεων να υποβάλουν
αντίστοιχες Αιτήσεις Προμηθείας Υλικών ή Εκτελέσεως Εργασιών από τις οποίες να προκύπτουν: α. Η
περιγραφή του υλικού ή της σχετικής εργασίας με πλήρη στοιχεία αναγνώρισης τους (ονομασία, κωδικός,
τεχνικές προδιαγραφές κλπ). β. Η ποσότητα. γ. Η προϋπολογιστική δαπάνη από την ανάθεση της
προμήθειας/εργασίας. δ. Η μέθοδος ανάθεσης της προμήθειας/εργασίας που πρέπει να ακολουθηθεί
σύμφωνα με τη δοθείσα έγκριση ή ο οικονομικότερος τρόπος ανάθεσης της προμηθείας/εργασίας που
προτείνει η αιτούσα Διεύθυνση ή Ανεξάρτητη Υπηρεσιακή Μονάδα ε. Οι προμηθευτές ή οι ανάδοχοι στους
οποίους κρίνεται σκόπιμο να απευθυνθεί ο Ο.Α.Σ.Α. στ. Ο χρόνος υλοποίησης της προμήθειας/εργασίας και
η τυχόν απαιτούμενη τμηματική εκτέλεση τους. 4. Σε περιπτώσεις που παρουσιάζεται ανάγκη για
προμήθεια υλικών τα οποία δεν εντάσσονται στο Ε.Π.Π. και δεν υπάρχουν στις Αποθήκες ή για υπηρεσίες
τρίτων η Υπηρεσιακή Μονάδα στην οποία εκδηλώθηκε η ανάγκη διαβιβάζει στην αρμόδια για τα θέματα
Προμηθειών Υπηρεσιακή Μονάδα, Αίτηση Προμηθείας Υλικών ή Εκτελέσεως Εργασιών, χωρίς
προηγούμενη πρόσκληση και όποτε εμφανίζεται η ανάγκη πραγματοποίησης τους. 5. Κάθε αίτηση
αναφέρεται σε ομοειδή υλικά ή εργασίες και η αιτούμενη ποσότητα αφορά στην κάλυψη των αναγκών
ορισμένου χρόνου (αν είναι δυνατό ολοκλήρου του έτους). 6. Η αναγκαιότητα κάθε προμήθειας ή
αναθέσεως εργασίας πιστοποιείται με τη συμπλήρωση της σχετικής θέσεως του εντύπου και την
υπογραφή του Προισταμένου της Υπηρεσιακής Μονάδας που συντάσσει την αίτηση. Παράλληλα για όσα
υλικά διατηρούνται αποθέματα στις αποθήκες του Ο.Α.Σ.Α. η αναγκαιότητα της αιτούμενης προμήθειας
πιστοποιείται με την υπογραφή της παραπάνω αίτησης από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσιακής Μονάδας
που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των αποθηκών του Οργανισμού.
Άρθρο 5
Διάκριση προμηθειών/αναθέσεων σχετικών εργασιών
1. Οι προμήθειες/αναθέσεις εργασιών από απόψεως διαδικασίας διακρίνονται σε προμήθειες/αναθέσεις
εργασιών με διαπραγμάτευση και σε προμήθειες/αναθέσεις εργασιών με διαγωνισμό. 2. Οι διαγωνισμοί
διακρίνονται σε: α. Πρόχειρους β. Κλειστούς γ. Ανοικτούς
Άρθρο 6
Προέγκριση της δαπάνης προμήθειας/ανάθεσης εργασιών
1. Η προέγκριση δίνεται για την προμήθεια υλικών ή την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια που έχουν
εγκριθεί στον Ετήσιο Προϋπολογισμό του Ο.Α.Σ.Α. 2. Η αρμοδιότητα προέγκρισης της δαπάνης κατανέμεται
ανάλογα με τα προεκτιμώμενα όρια της δαπάνης σε διάφορα όργανα του Ο.Α.Σ.Α. με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του και ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας για τα θέματα Προμηθειών
Υπηρεσιακής Μονάδας του. 3. Η προέγκριση πιστοποιείται με την υπογραφή του αρμόδιου οργάνου στη
σχετική θέση του εντύπου Αίτησης Προμηθείας Υλικών/Εκτελέσεως Εργασιών ,διατυπουμένων και των
τυχόν παρατηρήσεων. 4. Τα όρια αρμοδιότητας προέγκρισης μπορούν να αναπροσαρμόζονται για
τιμαριθμικούς λόγους μόνο με απόφαση του ΔΣ του Ο.Α.Σ.Α. ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας για τα
θέματα Προμηθειών Υπηρεσιακής Μονάδας του.
Άρθρο 7
Μέθοδος αναθέσεως προμηθειών/εργασιών και διαδικασία εκτέλεσης τους
1. Η μέθοδος αναθέσεως προμηθειών/εργασιών προσδιορίζεται ανάλογα με το ύψος της
προϋπολογιστικής δαπάνης από όργανα του Ο.Α.Σ.Α. τα οποία καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας για τα θέματα Προμηθειών Υπηρεσιακής Μονάδας
του. Η κατά τα ανωτέρω επιλογή της μεθόδου αναθέσεως δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να βρίσκεται
εκτός των πλαισίων που καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία. 2. Σε έκτακτες και
επείγουσες περιπτώσεις όπως π.χ. η αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ή η εσπευσμένη
εφαρμογή Κυβερνητικής Πολιτικής με κοινωνικές προεκτάσεις ή η διαφυγή από την καθυστέρηση εσόδων
πολλαπλασίων της δαπάνης και εφ` όσον δεν είναι δυνατό να τηρηθούν οι προθεσμίες που προβλέπονται
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από τον παρόντα Κανονισμό για τη διενέργεια διαγωνισμών, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μέθοδος
αναθέσεως προμηθείας ή εργασιών που αντιστοιχεί σε χαμηλότερο κλιμάκιο προϋπολογιστικής δαπάνης
με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο
τουλάχιστον Διοικητικών Συμβούλων μετά από εισήγηση της αρμόδιας για τα θέματα Προμηθειών
Υπηρεσιακής Μονάδας του.
Άρθρο 8
Αναθέσεις προμηθειών/εργασιών μετά από διαπραγμάτευση
1. Σε επείγουσες ή ειδικές περιπτώσεις όταν οι λοιπές μέθοδοι δεν είναι πρόσφορες για την ανάθεση
προμηθειών ή εργασιών επιτρέπεται η ανάθεση τους μετά από διαπραγμάτευση με προμηθευτές της
επιλογής του Ο.Α.Σ.Α., χωρίς την υποχρέωση δημοσίευσης διακήρυξης. 2. Για την προμήθεια υλικών ή την
ανάθεση εργασιών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, θα πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις
που προβλέπονται στο άρθρο 2, παρ. 13 του Ν.2286/1995 και στην οδηγία 93/38 της Ε.Ο.Κ. Η αρμοδιότητα
πιστοποίησης των παραπάνω προϋποθέσεων ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Α. μπορεί όμως
να εκχωρείται με σχετική απόφασή του σε διάφορα `Οργανα του Οργανισμού.
Άρθρο 9
Συλλογή προσφορών
1. Στην περίπτωση ανάθεσης προμηθειών/εργασιών μετά διαπραγμάτευση η αξιολόγηση των υπαρχουσών
εναλλακτικών λύσεων και η επιλογή του αναδόχου μπορεί να πραγματοποιείται ύστερα και από τη
συλλογή προσφορών από τους υποψήφιους προμηθευτές. Στην περίπτωση αυτή η συλλογή προσφορών
γίνεται από τους υπαλλήλους μέλη της Επιτροπής Αγορών ή από άλλο αρμόδιο Οργανο, ύστερα από
πρόσκληση ή επίσκεψη του προμηθευτή/αναδόχου. 2. Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την ίδια
την Επιτροπή Αγορών ή το κατά περίπτωση Οργανο συλλογής των προσφορών και η γνωμάτευση τους
υποβάλλεται στην αρμόδια για τα θέματα Προμηθειών Υπηρεσιακή Μονάδα του Ο.Α.Σ.Α.
Άρθρο 10
Πρόχειρος διαγωνισμός
1. Πρόχειρος είναι ο διαγωνισμός που γίνεται με συνοπτική διαδικασία κατά την οποία δεν ισχύουν οι όροι
του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού και διενεργείται και αξιολογείται από τρεις (3) υπαλλήλους,
οριζόμενους από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Σ.Α. ή άλλο εξουσιοδοτημένο Οργανο. 2. Κατά τη
διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού συγκεντρώνονται όσο το δυνατό περισσότερες προσφορές με
γρήγορο και απλό τρόπο και εγκρίνονται ανάλογα με το ύψος της δαπάνης, από όργανα του Ο.Α.Σ.Α. που
ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας για τα θέματα
Προμηθειών Υπηρεσιακής Μονάδας του. 3. Κατά τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού λαμβάνονται
υπ`όψη και προσφορές οι οποίες αναφέρονται σε προηγούμενες όμοιες προμήθειες/αναθέσεις εφ`όσον
δεν μεταβάλλονται οι όροι της προμήθειας/ανάθεσης.
Άρθρο 11
Κατακύρωση προμήθειας ή ανάθεσης εργασιών χωρίς διαγωνισμό - Παραλαβή
1. Η κατακύρωση και η έγκριση της δαπάνης σε όλες τις περιπτώσεις προμηθείας/ανάθεσης εργασιών
χωρίς διαγωνισμό γίνεται κατ`αρχήν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α.,αλλά η
αρμοδιότητα αυτή μπορεί να εκχωρείται σε άλλα Οργανα ύστερα από απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου. Σε αυτή την περίπτωση, η κατακύρωση και η έγκριση της δαπάνης πιστοποιείται με την
υπογραφή του αρμόδιου οργάνου στη σχετική θέση του εντύπου Αίτησης Προμήθειας Υλικών /Εκτέλεσης
Εργασιών. 2. Σε όλες τις περιπτώσεις προμηθείας/ανάθεσης εργασιών χωρίς διαγωνισμό, η παραλαβή των
ειδών ή εργασιών και η βεβαίωση της καταλληλότητας τους γίνεται με ευθύνη του Οργάνου που ορίζεται
προς τούτο ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α
Άρθρο 12
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Αρμοδιότητες ανάθεσης προμηθειών/εργασιών μέσω Δημόσιου Διαγωνισμού
1. Προμήθειες ή εργασίες με εκτιμώμενη δαπάνη πάνω από τα όρια που εκάστοτε καθορίζει το Διοικητικό
Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Α. πραγματοποιούνται με τις διαδικασίες κλειστού ή ανοικτού διαγωνισμού. 2. Η
αρμοδιότητα της προέγκρισης της προμήθειας ή της αναθέσεως εργασίας που βρίσκεται πάνω από αυτά
τα όρια γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α. Ειδικά στην περίπτωση που
προβλέπεται η ένταξη κάποιας προμήθειας στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών η παραπάνω προέγκριση
επικυρώνεται και από την έγκριση του Ε.Π.Π. στην οποία καθορίζεται και η μέθοδος ανάδειξης του
αναδόχου της προμηθείας. 3. Στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α. υπάγονται
επίσης: α. Η έγκριση της διακήρυξης του διαγωνισμού. β. Η σύσταση των Επιτροπών διενέργειας του
διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής της προμήθειας ή του ανατιθέμενου έργου. γ.
Η αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων του διαγωνισμού όπως η εκδίκαση ενστάσεων κλπ. δ. Η ανάδειξη του
αναδόχου ή των αναδόχων και η κατακύρωση ή η ακύρωση ή η ματαίωση/διακοπή του διαγωνισμού. ε. Η
έγκριση της τελικής δαπάνης και η υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης. στ. Η υλοποίηση της σύμβασης. 4.
Οι παραπάνω αρμοδιότητες μπορούν να μεταβιβάζονται σε διάφορα Οργανα του Ο.Α.Σ.Α. με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του.
Άρθρο 13
Ανοικτός Διαγωνισμός
Ανοικτός είναι ο διαγωνισμός στον οποίο μπορεί να υποβάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος ύστερα
από δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης στον Τύπο.
Άρθρο 14
Κλειστός Διαγωνισμός
Κλειστός είναι ο διαγωνισμός στον οποίο μπορούν να υποβάλουν προσφορές μόνο εκείνοι εκ των
ενδιαφερομένων που προσκαλούνται για το σκοπό αυτό από τον Ο.Α.Σ.Α. και γίνεται με την παρακάτω
διαδικασία: α. Δημοσιεύεται προκήρυξη στον Τύπο με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να
υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. β. Από την αρμόδια Επιτροπή επιλέγονται μεταξύ των
υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 του παρόντος, εκείνοι που καλούνται για την
υποβολή των προσφορών.
Άρθρο 15
Διακήρυξη Διαγωνισμού
1. Οι όροι της διακήρυξης κάθε διαγωνισμού πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις. 2. Στις περιπτώσεις
ανοικτού διαγωνισμού, η διακήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α. Το είδος του
διαγωνισμού β. Το είδος την ποσότητα και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών ή των
προς ανάθεση εργασιών καθώς και τη δυνατότητα για τους ενδιαφερομένους υποβολής προσφορών για
μέρος ή για το σύνολο των ζητουμένων υλικών/εργασιών. γ. Τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης
των υλικών ή των εργασιών ως και το χρόνο παραλαβής τους. δ. Το όνομα, τη διεύθυνση, τον αρμόδιο
υπάλληλο, τον αριθμό τηλεφώνου, ΤΕΛΕΞ και τηλεφωτοαντιγραφικού μηχανήματος (FAX) του Ο.Α.Σ.Α. ε.
Την ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση όταν και όπου τούτο απαιτείται στ. Την προθεσμία μέσα στην
οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από τον Ο.Α.Σ.Α.,τα σχετικά έγγραφα, το ποσό που τυχόν
χρειάζεται να καταβληθεί για τη χορήγηση των εγγράφων αυτών καθώς και τους όρους πληρωμής του
ποσού αυτού. ζ. Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, τις ημερομηνίες, ώρα και τόπο
της αποσφράγισης καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται η. Το νόμισμα της
προσφερόμενης τιμής. θ. Τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα καθώς και το χρόνο υποβολής των εγγυήσεων
καθώς και άλλες εξασφαλίσεις, εάν τυχόν ζητούνται ι. Την πηγή χρηματοδότησης και τον τρόπο πληρωμής.
ια. Τ α στοιχεία και δικαιολογητικά που είναι αναγκαία για την εκτίμηση του κατώτατου ορίου οικονομικών
και τεχνικών προϋποθέσεων τα οποία ο Ο.Α.Σ.Α. απαιτεί από τους προμηθευτές/ αναδόχους. ιβ.
Ενδεχομένως απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών ιγ. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των
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προσφορών και την κατακύρωση της προμήθειας/ανάθεσης. Στην περίπτωση που κριτήριο είναι η
συμφερότερη προσφορά καθορίζονται και τα στοιχεία με βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγηση της
προσφοράς. ιδ. Την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών από τον Ο.Α.Σ.Α. και τη διεύθυνση στην
οποία πρέπει να αποσταλούν. ιε. Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών. ιστ. Τις προϋποθέσεις
αναπροσαρμογής του τιμήματος, εφ`όσον κρίνεται ότι απαιτείται τέτοιος όρος. ιζ. Τους αναγκαίους όρους,
απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. 3. Στις περιπτώσεις κλειστού
διαγωνισμού η διακήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: α. Τα στοιχεία της παραπάνω
παραγράφου 2 του άρθρου τούτου εκτός των στοιχείων των εδαφίων στ, ιδ και ιε. β. Τον τύπο και το
περιεχόμενο των αιτήσεων συμμετοχής, την προθεσμία για την υποβολή τους στον Ο.Α.Σ.Α. και τη
διεύθυνση στην οποία πρέπει να υποβληθούν. γ. Την ημερομηνία μέχρι την οποία θα αποσταλούν από τον
Ο.Α.Σ.Α. οι προσκλήσεις για την υποβολή προσφορών. δ. Τα όρια μεταξύ των οποίων θα κυμανθεί ο
αριθμός των υποψηφίων που πρόκειται να προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά (εφ`όσον είναι
απαραίτητο). 4. Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: α. Την
προθεσμία για την υποβολή των προσφορών και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν. β. Τα
αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται
καθώς και την ημερομηνία, ώρα και τόπο αποσφράγισης. γ. Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών. Με την
πρόσκληση αποστέλλεται σ`αυτούς που επιλέχτηκαν για υποβολή προσφορών και η σχετική διακήρυξη
μαζί με όλα τα συμπληρωματικά της διακηρύξεως έγγραφα και στοιχεία. 5. Τα παραπάνω δεν ισχύουν στις
περιπτώσεις πρόχειρου διαγωνισμού. Ο πρόχειρος διαγωνισμός επιλέγεται για προμήθεια ειδών, των
οποίων η κατ`έτος ετήσια δαπάνη δεν υπερβαίνει ποσό που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και διενεργείται από τριμελή Επιτροπή με υποβολή
εγγράφων προσφορών. Δημοσίευση διακήρυξης στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται (άρθρο 2, παρ. 5 του
Π.Δ. 394/96).
Άρθρο 16
Τεχνικές Προδιαγραφές
1. Στη διακήρυξη και σύμβαση επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια υλικού ή της
υπό ανάθεση εργασίας ή αναφέρεται συγκεκριμένο πρότυπο (Ευρωπαίκό ή αναγνωρισμένου Οργανισμού)
ή προδιαγραφή (ενοποιημένη, άλλου φορέα). 2. Τεχνικές Προδιαγραφές είναι οι τεχνικές απαιτήσεις που
καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του υλικού ή των εργασιών προκειμένου αυτά να
προσδιορισθούν αντικειμενικά έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του Ο.Α.Σ.Α. Οι τεχνικές αυτές
απαιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα επίπεδα ποιότητας ή απόδοσης, την ασφάλεια, τις διαστάσεις
καθώς και τις απαιτήσεις που ισχύουν για το υλικό, το προϊόν ή την εργασία όσον αφορά την ποιότητα, την
ορολογία,τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία και τη σήμανση. Οι τεχνικές προδιαγραφές
πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένες και πλήρως κατανοητές από όλους τους ενδιαφερομένους. 3.
Ορισμός προτύπων α. Ως πρότυπο θεωρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από ένα
αναγνωρισμένο Οργανισμό τυποποίησης οια επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή. β. Ως Ευρωπαϊκό
πρότυπο θεωρείται το πρότυπο που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης Ηλεκτροτεχνικών Προϊόντων (CENELEC) ή το Ευρωπαϊκό Πρότυπο (ΕΝ) ή
το Εγγραφο Εναρμόνισης (ΕΟ) σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των εν λόγω Οργανισμών. 4. Οι τεχνικές
προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλικών ή των προς ανάθεση εργασιών ορίζονται από την Υπηρεσιακή
Μονάδα για την οποία προορίζονται (ή από την αρμόδια για τα τεχνικά θέματα Υπηρεσιακή Μονάδα όπου
αυτό απαιτείται) και περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ώστε να εκπληρώνουν το
σκοπό για τον οποίο προορίζονται, Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στο διαγωνισμό. 5. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή στους όρους
των διακηρύξεων και των συμβάσεων τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρουν προϊόντα η υπηρεσίες
ορισμενης κατασκευής ή προέλευσης, ή μεθόδους επεξεργασίας οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα να
ευνοούνται ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα. Ειδικότερα οι τεχνικές προδιαγραφές απαγορεύεται να
αναφέρονται σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης προέλευσης ή
παραγωγής, Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εφ`όσον δεν είναι δυνατό να περιγραφεί ένα είδος με τεχνικές
προδιαγραφές σαφείς και πλήρως κατανοητές, η μνεία των ανωτέρω στοιχείων είναι επιτρεπτή αλλά
υποχρεωτικά συνοδεύεται από τις λέξεις "ή αντίστοιχο". 6. Στην περίπτωση που οι προμήθειες ή αναθέσεις
εργασιών γίνονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης οι τεχνικές προδιαγραφές ελέγχονται, τροποποιούνται
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όπου απαιτείται και εγκρίνονται από αυτό. Πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού απαιτείται να έχουν
εγκριθεί οι τεχνικές προδιαγραφές. 7. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις οι τεχνικές προδιαγραφές και οι
ειδικοί όροι της διακήρυξης θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Α. πριν την
προκήρυξη του διαγωνισμού. Σε αυτή την περίπτωση οι τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να υπόκεινται σε
έλεγχο, τροποποίηση και έγκριση είτε κατά το στάδιο της ένταξης στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών
(Ε.Π.Π.), είτε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτού. Στην περίπτωση που αποφασιστεί έλεγχος των τεχνικών
προδιαγραφών μετά την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών η σχετική έγκριση αποτελεί
προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των διαδικασιών της προμηθείας. Οι παραπάνω έλεγχοι, τροποποιήσεις
και εγκρίσεις των προδιαγραφών, ισχύουν στην περίπτωση των διαγωνισμών με κριτήριο τη συμφερότερη
προσφορά και για τα στοιχεία και τις ομάδες τις οποίες αυτά απαρτίζουν, καθώς και για τους συντελεστές
βαρύτητας τόσο των ομάδων, όσο και των στοιχείων τα οποία αποτελούν τις ομάδες.
Άρθρο 17
Κανόνες δημοσιότητας
1. Μετά την έγκριση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών η αρμόδια για τα θέματα Προμηθειών
Υπηρεσιακή Μονάδα γνωστοποιεί το ταχύτερο δυνατό με σχετική ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην Τράπεζα Δεδομένων ΤΕΟ όλες τις προμήθειες κατά κατηγορία
προϊόντων που προτίθεται να διενεργήσει ο Ο.Α.Σ.Α. κατά τη διάρκεια των επόμενων δώδεκα μηνών και
των οποίων η συνολική προϋπολογιζόμενη αξία τους είναι ίση ή μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αξία σε
δραχμές 750.000 ECU. 2. Στις περιπτώσεις ανοικτού και κλειστού διαγωνισμού η αρμόδια για τα θέματα
Προμηθειών Υπηρεσιακή Μονάδα που διενεργεί στο διαγωνισμό, μεριμνά για ευρεία γνωστοποίηση της
σχετικής διακήρυξης και ειδικότερα: α. Για τη δημοσίευση περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της
διακήρυξης σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες και εφ` όσον κρίνεται σκόπιμο και στο
λοιπό ημερήσιο Τύπο. β. Για την ανάρτηση της περίληψης σε εμφανές μέρος των Γραφείων του Ο.Α.Σ.Α. γ.
Για την αποστολή της διακήρυξης στα Επιμελητήρια, και στον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων
Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ). Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού
αποστέλλεται η σχετική ανακοίνωση, δ. Για τη διάθεση της διακήρυξης ή της σχετικής ανακοίνωσης στην
περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, στους ενδιαφερόμενους από την ημερομηνία δημοσίευσης της
περίληψής της. ε. Για την αποστολή περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφ` όσον η προϋπολογισθείσα αξία εκτός του Φόρου Προστιθεμένης Αξίας είναι
ίση ή μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αξία σε δραχμές 400.000 Ευρωπαϊκών Λογιστικών Μονάδων (ECU). Η
δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο δεν γίνεται πριν από την ημερομηνία
αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων η οποία πρέπει να αναφέρει και την ημερομηνία αυτή και δεν μπορεί να περιέχει πληροφορίες
διάφορες από τις δημοσιευόμενες στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τα παραπάνω
ισχύουν και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται δημοσίευση ανακοίνωσης, σχετικά με διαγωνισμό που έχει
προκηρυχθεί 3. Μετά την υπογραφή μιας σύμβασης της οποίας η αξία είναι ίση ή μεγαλύτερη από την
αντίστοιχη αξία σε δραχμές 400.000 Ευρωπαικών Λογιστικών Μονάδων (ECU) αποστέλλεται στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην Τράπεζα Δεδομένων ΤΕΟ εντός 48 ημερών σχετική
ανακοίνωση. Είναι δυνατόν όμως να μη δημοσιευθούν ορισμένες πληροφορίες σχετικές με τη σύμβαση
όταν η ανακοίνωσή τους ενδέχεται να εμποδίσει την εφαρμογή Νόμων, να είναι αντίθετη προς το Δημόσιο
συμφέρον, να βλάψει θεμιτά εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή τον υγιή
ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών/αναδόχων. 4. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον
Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ο.Α,Σ.Α. στη δε Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την
Ευρωπαϊκή Ενωση. 5. Οι παραπάνω ανακοινώσεις συντάσσονται σύμφωνα με τα υποδείγματα που
περιλαμβάνονται στο παράρτημα του παρόντος.
Άρθρο 18
Γλώσσα
1. Ολα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε αυτούς
συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
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Άρθρο 19
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής
1. Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά:
α. Οι Έλληνες Πολίτες (1) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης
του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με
την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (3) Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής
Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση,
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι
δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. (4) Πιστοποιητικό
που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους
στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά του παρόντος και του προηγουμένου εδαφίου εκδίδονται με βάση την
ισχύουσα Νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό. (5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγροφή τους
σε αυτό, το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή ή Αρχή
Τοπικής Αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα που θα πρέπει να έχουν
εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. β. Οι αλλοδαποί: (1)
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδυνάμου εγγράφου
αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους έκδοσης του τελευταίου τριμήνου
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας. (3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας Δικαστικής ή
Διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι
περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α της παρούσας παραγράφου. (4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής
της χώρας εγκατάστασης τους περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις. γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: Ολα τα παραπάνω
δικαιολογητικά των εδαφίων α και β εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδυνάμου προς
τούτο εγγράφου. δ. Οι συνεταιρισμοί: (1) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (1), (3) και (4) του εδαφίου
α της παρούσας παραγράφου. (2) Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
ε. Οι Ενώσεις διαγωνιζομένων που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση
δικαιολογητικά για κάθε διαγωνιζόμενο που συμμετέχει στην Ένωση. 2. Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός
από την εγγύηση συμμετοχής μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά εφ` όσον έχουν
κατατεθεί σε προγενέστερο χρόνο στις Υπηρεσίες του Ο.Α.Σ.Α. και δεν έχει λήξει η ισχύς τους θα γίνεται δε
ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό. 3. Εφ` όσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό
με αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 4. Αν σε κάποια
χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να
αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου.
Άρθρο 20
Ενώσεις προμηθευτών
1. Η ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους όσους
αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή της εργασίας ή το μέρος αυτών
που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. 2. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος
της ένωσης ευθύνεται σε ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας ή της
εργασίας η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης 3. Σε περίπτωση που εξ
αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρα βία μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί
στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν
να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα
προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
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ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω
περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α. ύστερα από γνωμοδότηση των Νομικών Συμβούλων του και εισήγηση
της αρμόδιας για τα θέματα Προμηθειών Υπηρεσιακής Μονάδας του.
Άρθρο 21
Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων για συμμετοχή σε κλειστούς διαγωνισμούς
1. Για την επιλογή όσων θα κληθούν να υποβάλουν προσφορές και προκειμένου να διαπιστωθεί η
φερεγγυότητα τους, η επαγγελματική αξιοπιστία τους, η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα
κατάσταση τους και οι τεχνικές δυνατότητες τους, λαμβάνονται υπόψη: α. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί
λειτουργίας της Επιχείρησης. β. Εάν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς. γ. Εάν έχουν
υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. δ. Η
συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των
υποχρεώσεων της εν γένει προς το Δημόσιο Τομέα. ε. Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά
την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από τον Ο.Α.Σ.Α. στ. Η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης. ζ. Η
επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή της επιχείρησης, το εύρος των δραστηριοτήτων της και το κύρος της.
η. Οι εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης. θ. Ο τεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που διαθέτει η
επιχείρηση. ι. Η παραγωγική δυνατότητα. ια. Η ποιότητα των προϊόντων ή των παρεχόμενων εργασιών. ιβ.
Κάθε άλλο κριτήριο υπό την προϋπόθεση ότι τούτο θα αναφέρεται στη διακήρυξη. 2. Προκειμένου να
διαπιστωθούν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 στοιχεία, στην πρόσκληση για την εκδήλωση
ενδιαφέροντος καθορίζεται ότι υποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής τα κατά την κρίση του Ο.Α.Σ.Α.
αναγκαία δικαιολογητικά είτε από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 19 του παρόντος (εκτός της εγγύησης
συμμετοχής) είτε και από τα ακόλουθα: α. Κατάλληλα Τραπεζικά έγγραφα, αντίγραφο ή απόσπασμα του
ισολογισμού της επιχείρησης, δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης
καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα τα υπό προμήθεια υλικά ή τις υπό ανάθεση
εργασίες, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση
λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με τα υπό προμήθεια υλικά ή τις υπό ανάθεση
εργασίες, κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών υποβάλλει
τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. β.
Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων και ειδικότερα
οι εργασίες, τα υλικά, οι ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες παραγγελίας παράδοσης και υποχρέωσης
παράδοσης καθώς και οι παραλήπτες (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα) . Στην περίπτωση που ο παραλήπτης
ανήκει στο δημόσιο τομέα οι παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας,
στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών/εργασιών. Στην περίπτωση που ο
παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα οι παραδόσεις αποδεικνύονται με βεβαίωση του παραλήπτη και
αν τούτο δεν είναι δυνατό αρκεί σχετική δήλωση του διαγωνιζόμενου. γ. Περιγραφή του τεχνικού
εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέσων ελέγχου. δ. Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα
θεωρημένη από αρμόδια Αρχή. ε. Δείγματα των προσφερομένων υλικών/εργασιών, περιγραφή ή
φωτογραφίες αυτών. στ. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή
αρμόδιες Υπηρεσίες, που να βεβαιώνουν τήρηση ορισμένων προδιαγραφών ή προτύπων των προϊόντων
(όταν απαιτούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ο.Α.Σ.Α.). 3. Κατά τη διαδικασία επιλογής των
προμηθευτών η αρμόδια για τα θέματα Προμηθειών Υπηρεσιακή Μονάδα του Ο.Α.Σ.Α. έχει τη διακριτική
ευχέρεια να ζητήσει οποιαδήποτε δικαιολογητικά είτε από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 19 του
παρόντος εκτός της εγγύησης συμμετοχής είτε από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 που δεν
ζητήθηκαν με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 4. Η έκταση των δικαιολογητικών που
αναφέρονται στο άρθρο αυτό πρέπει να περιορίζεται στο αντικείμενο του διαγωνισμού και τα αρμόδια
Όργανα του Ο.Α.Σ.Α. οφείλουν να σέβονται πλήρως την εμπιστευτική φύση κάθε πληροφορίας που
παρέχεται από τους διαγωνιζόμενους. 5. Η επιλογή αυτών που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά,
γίνεται με .απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α. ή άλλου εξουσιοδοτημένου Οργάνου,
ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας για τα θέματα Προμηθειών Υπηρεσιακής Μονάδας και αφού ληφθεί
υπ`όψη το πρακτικό αξιολόγησης της Επιτροπής που έχει οριστεί ως υπεύθυνη για την παραπάνω επιλογή.
`Οσοι από αυτούς που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραπάνω παραγράφων επιλεγούν να υποβάλουν
προσφορά καλούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του άρθρου 19 του παρόντος καθώς και τα
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προαναφερόμενα (παρ.2), εκτός εκείνων που έχουν ήδη προσκομιστεί και δεν έχει λήξει η ισχύς τους. 6.
Στην περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά σε ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό από ενδιαφερόμενο που
δεν είναι ο ίδιος κατασκευααστής ολικά ή μερικά του υπό προμήθεια υλικού ή του υπό ανάθεση έργου, ο
Ο.Α.Σ.Α. έχει τη διακριτική ευχέρεια στο στάδιο αξιολόγησης να ζητήσει να προσκομισθούν οποιαδήποτε
από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 και για τον κατασκευαστή.

Άρθρο 22
Δικαιολογητικά ανοικτών διαγωνισμών
Στους ανοικτούς διαγωνισμούς με τη διακήρυξη καθορίζεται ποια από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται
στην παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου πρέπει να υποβληθούν με την προσφορά.
Άρθρο 23
Προθεσμίες διαγωνισμών
1. Στους ανοικτούς διαγωνισμούς: α. Η προθεσμία για τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού δεν πρέπει
να είναι μικρότερη των πενήντα δύο (52) ημερών από την ημερομηνία αποστολής περίληψης της
διακήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία δημοσίευσης της στον Ελληνικό Τύπο, όταν δεν απαιτείται δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ.2 του παρόντος. Σε
περιπτώσεις επείγοντος η προθεσμία των τριάντα ημερών επιτρέπεται να συντμηθεί σε δεκαπέντε (15) το
λιγότερο μέρες με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α. ή άλλου
εξουσιοδοτημένου Οργάνου. β. Εφ όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ή αναδόχους εργασιών
ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα αυτά παραδίδονται ή
αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε
περιπτώσεις επείγοντος η προθεσμία μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες. γ. Εφ όσον ζητηθούν
εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές παρέχονται το
αργότερο έξι (6) μέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών. δ. Στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα ή οι
συμπληρωματικές πληροφορίες δεν είναι δυνατό λόγω του όγκου τους να αποσταλούν μέσα στις
προθεσμίες που ορίζονται στα εδάφια β και γ ή όταν οι προσφορές δύνανται να γίνουν μόνο κατόπιν
επιτοπίου επισκέψεως ή κατόπιν εξετάσεως των σχετικών με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό εγγράφων
τότε οι προθεσμίες του εδαφίου α παρατείνονται ανάλογα. ε. Η περίληψη της διακήρυξης του ανοικτού
διαγωνισμού περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία της παραγράφου Β του παραρτήματος του παρόντος.
2. Στους κλειστούς διαγωνισμούς: α. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε κλειGtό
διαγωνισμό δεν πρέπει να είναι μικρότερη των τριάντα εφτά 37 ημερών από την ημερομηνία αποστολής
περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων - για
δημοσίευση ή των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της στον Ελληνικό Τύπο, όταν δεν
απαιτείται δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 17 παρ. 2 του παρόντος. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν τις
προθεσμίες αυτές ανεφάρμοστες, τότε μπορεί να περιοριστούν με αιτιολογημένη απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α. ή άλλου εξουσιοδοτημένου Οργάνου μέχρι δεκαπέντε (15) και δέκα
(10) μέρες αντίστοιχα. Για τον καθορισμό των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες της
αποστολής περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή
της δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο και της τελευταίας ημερομηνίας για την υποβολή της αίτησης
συμμετοχής. β. Στους ενδιαφερόμενους που έχουν επιλεγεί για την υποβολή προσφοράς αποστέλλεται
ταυτόχρονα έγγραφη πρόσκληση η οποία περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 15 παρ. 4 του
παρόντος. γ. Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών δεν πρέπει να είναι μικρότερη των σαράντα
(40) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης στην περίπτωση που η
προϋπολογιζόμενη αξία της προμήθειας/εργασίας εκτός ΦΠΑ είναι ίση ή μεγαλύτερη των 400.000 ECU και
των είκοσι (20) ημερών από την αυτή ημερομηνία στις λοιπές περιπτώσεις. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες
επείγοντες λόγοι καθιστούν τις προθεσμίες αυτές ανεφάρμοστες, τότε μπορεί να περιοριστούν με
αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α. ή άλλου εξουσιοδοτημένου Οργάνου
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μέχρι δέκα (10) μέρες από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης. Για τον καθορισμό των
προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες της αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης και της
τελευταίας ημερομηνίας για την υποβολή της προσφοράς. δ. Εφ όσον ζητηθούν εγκαίρως
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τη συγκεκριμένη προμήθεια ή εργασία αυτές παρέχονται έξι
(6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών. Σε
περιπτώσεις επείγοντος η προθεσμία αυτή -συντέμνεται σε τέσσερις ημέρες. ε. Η περίληψη της
διακήρυξης του κλειστού διαγωνισμού περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία της παραγράφου Γ του
παραρτήματος του παρόντος. 3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προσφορές δύνανται να γίνουν μόνο
κατόπιν επιτοπίου επισκέψεως ή μετά από επί τόπου εξέταση των σχετικών με τον προκηρυσσόμενο
διαγωνισμό εγγράφων τότε η προθεσμία των σαράντα (40) ημερών που ορίζεται στην παράγραφο 2γ του
παρόντος άρθρου μπορεί να παρατείνεται ανάλογα. 4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ο.Α.Σ.Α. ή άλλου εξουσιοδοτημένου Οργάνου μπορεί να μετατίθεται η ημερομηνία της υποβολής των
αιτήσεων συμμετοχής ή της διενέργειας διαγωνισμού με ή χωρίς τροποποιήσεις των όρων της πρόσκλησης
ή της διακήρυξης. Όταν η μετάθεση γίνεται χωρίς τροποποιήσεις των όρων της πρόσκλησης ή της
διακήρυξης το χρονικό διάστημα της μετάθεσης ορίζεται με την παραπάνω απόφαση. Όταν η μετάθεση
γίνεται με τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης πρέπει από την ημερομηνία
δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή
διενέργειας του διαγωνισμού να μεσολαβεί χρονικό διάστημα όχι μικρότερο του ορισθέντος από την
αρχική πρόσκληση ή διακήρυξη εκτός αν από την απόφαση της μετάθεσης προβλέπεται η σύντμηση του
χρόνου αυτού τηρουμένων των προθεσμιών που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους. Στις
περιπτώσεις αυτές όσο αφορά τη δημοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από το
άρθρο 17 του παρόντος.
Άρθρο 24
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα
στην προθεσμία που καθορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. 2. Οι προσφορές μετά την
αποσφράγισή τους παραλαμβάνονται από την αρμόδια για τα θέματα Προμηθειών Υπηρεσιακή Μονάδα
που διενεργεί το διαγωνισμό. 3. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την
προσφορά πρέπει να κατατεθούν και δείγματα του υλικού ή της εργασίας αυτά κατατίθενται πριν από το
διαγωνισμό στην Υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά. Κατάθεση
δείγματος δεν απαιτείται στην περίπτωση που έχει ήδη κατατεθεί κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων
συμμετοχής σε κλειστό διαγωνισμό. 4. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στον Ο.Α.Σ.Α. με
οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές
θα περιέρχονται στον Ο.Α.Σ.Α. μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Στις
περιπτώσεις αυτές όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος επιτρέπεται η αποστολή του σύμφωνα με τα
οριζόμενα παραπάνω υπό την προ υπόθεση όμως ότι τούτο θα περιέλθει στον Ο.Α.Σ.Α. μέχρι τέσσερις (4)
ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού το δε αποδεικτικό της αποστολής
θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελλο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία. 5. Στις περιπτώσεις που οι
υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις
των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπ` όψη. 6. Προσφορές που
περιέρχονται στον Ο.Α.Σ.Α. με οποιονδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια Όργανα αποσφράγισης των προσφορών που
παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την
πρόσκληση προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη
διαδικασία. Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού τυχόν υποβληθείσα προσφορά από προμηθευτή που
δεν προσκλήθηκε προς τούτο επιστρέφεται από την αρμόδια για τα θέματα Προμηθειών Υπηρεσιακή
Μονάδα χωρίς να αποσφραγιστεί. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που
υποβάλλονται ή περιέρχονται στον ΟΑΣΑ με οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα. 7. Στο φάκελλο κάθε
προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη "Προσφορά" β. Ο πλήρης τίτλος του Ο.Α.Σ.Α. ο
οποίος διενεργεί το διαγωνισμό. γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. δ. Η ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 8. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο
Οργανο ακόμη και αν το ίδιο είναι αρμόδιο και για την αξιολόγηση τους δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει
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τη συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους προς τους όρους της διακήρυξης.
Άρθρο 25
Προσφορές
1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελλο σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις
ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 24 του παρόντος. Μέσα στο φάκελλο προσφοράς τοποθετούνται
όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: α. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός
γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη μόνο τιμή στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα
ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται
σε χωριστό σφραγισμένο φάκελλο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "Τεχνική Προσφορά". Τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο
φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "Οικονομική Προσφορά". β. Σε περίπτωση που ο
διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά στον κυρίως φάκελο προσφοράς
τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά
στοιχεία της προσφοράς όπως κατατάσσονται στις ομάδες που αναφέρονται στο άρθρο 33 του παρόντος
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελλο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "Τεχνική
Προσφορά". Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "Οικονομική Προσφορά". 2. Οι
φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλλου. 3. Σε
περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω μεγάλου όγκου να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως
φάκελλο με την ένδειξη "Παράρτημα Προσφοράς" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλλου. 4. Οι
προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα σβησίματα προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον
προσφέροντα το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον
έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου
αξιολόγησης των προσφορών. 5. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως
όλους τους όρους της διακήρυξης ή της πρόσκλησης εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά
αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να
αναφέρει στην προσφορά του τούς όρους της που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης
προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της
πρόσκλησης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο Όργανο είτε
ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο του Ο.Α.Σ.Α. μετά από σχετική γνωμοδότηση του Οργάνου.
Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Άρθρο 26
Χρόνος ισχύος προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί τριάντα (30) ημέρες από την επομένη
της διενέργειας του διαγωνισμού εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη ή την πρόσκληση καθώς
και για το χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο
ισχύος της μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Η ισχύς της
προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από τον Ο .Α.Σ.Α. πριν από τη λήξη της, κατ`ανώτατο
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω
ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς τα αποτελέσματα του διαγωνισμού
ματαιώνονται.
Άρθρο 27
Αντιπροσφορές
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Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Άρθρο 28
Διοικητικές προσφυγές
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της νομιμότητας διενέργειας του ή της συμμετοχής κάποιου
διαγωνιζόμενου σε αυτόν έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση. 2. Η ένσταση
υποβάλλεται εγγράφως στον Ο.Α.Σ.Α. ως εξής: α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού (1) Στον ανοιχτό
διαγωνισμό μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την
ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών.
(2) Στον κλειστό διαγωνισμό, μόνο από εκείνους που επιλέχτηκαν να υποβάλουν προσφορά, μέσα στο μισό
του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία αποστολής σε αυτούς της διακήρυξης μέχρι την
ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της αποστολής της διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού.
Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και η απόφαση
εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού. β. Κατά της της
συμμετοχής διαγωνιζόμενου σε αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς τη διαδικασία
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών Μπορεί να υποβληθεί κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του
ιδίου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Στον κλειστό διαγωνισμό, δικαίωμα
ένστασης στην περίπτωση αυτή έχουν μόνο εκείνοι που επιλέχτηκαν να υποβάλουν προσφορά. Η ένσταση
αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και η
απόφαση εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής διαγωνιζομένου
κοινοποιείται υποχρεωτικά σ` αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. γ. Κατά της νομιμότητας διενέργειας του
διαγωνισμού (ανοικτού ή κλειστού). Μπορεί να υποβληθεί το αργότερο έως και την ημερομηνία λήψης της
κατακυρωτικής απόφασης και πάντοτε μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από την
ημερομηνία καταχώρησης της αποφάσεως κατά της οποία στρέφεται η υπόψη ένσταση, στα βιβλία που
τηρούνται γι` αυτό το σκοπό από τον Ο.Α.Σ.Α. Στον κλειστό διαγωνισμό, δικαίωμα ένστασης στην
περίπτωση αυτή έχουν μόνο εκείνοι που επιλέχτηκαν να υποβάλουν προσφορά. Η ένσταση εξετάζεται από
το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και η απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα
(10) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η
προθεσμία των δέκα (10) εργασίμων ημερών μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α. 3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους
προαναφερόμενους λόγους δεν γίνονται δεκτές. 4. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής
απόφασης με δική τους φροντίδα. 5. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν
οιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος του να υποβάλει προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης της σχετικής απόφασης στο βιβλίο που τηρείται γι`
αυτό το σκοπό από τον Ο.Α.Σ.Α. Επί της προσφυγής αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Α.
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού Οργάνου, εκτός επί προσφυγών κατά των
αποφάσεων αποκλεισμού προμηθευτή κατά τα άρθρα 47 & 52 του παρόντος για τις οποίες αποφασίζει ο
Υπουργός Ανάπτυξης. Οι εν λόγω αποφάσεις δεν επιδέχονται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως
διοικητική προσφυγή.
Άρθρο 29
Προσφερόμενη τιμή
1. Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα όπως καθορίζεται στη
διακήρυξη. Αντίστοιχα στην περίπτωση προσφοράς για εκτέλεση εργασιών η τιμή της προς ανάθεση
εργασίας δίνεται όπως καθορίζεται στη διακήρυξη. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν
υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον ΦΠΑ για παράδοση του υλικού ή της
εργασίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. 2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε
δραχμές ή συνάλλαγμα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από τη διακήρυξη. Εφ`όσον από τη διακήρυξη
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προβλέπεται δυνατότητα προσφορών σε συνάλλαγμα τότε η προσφερόμενη τιμή εκφράζεται στο νόμισμα
που επιθυμεί ο διαγωνιζόμενος. Ο Ο.Α.Σ.Α. δεν υποχρεούται να προβεί στην πληρωμή με το νόμισμα της
προσφοράς αλλά με το νόμισμα στο οποίο πραγματοποιούνται οι πληρωμές από την Τράπεζα της Ελλάδος
προς τη χώρα καταγωγής του υλικού. 3. Για τη σύγκριση των προσφορών οι τιμές σε συνάλλαγμα
μετατρέπονται σε δραχμές με βάση την ισχύουσα τιμή FIXING του Επισήμου Δελτίου Συναλλαγμάτων
έναντι δραχμής (Ελεύθερη σύγκριση FIXING της Διατραπεζικής Αγοράς) κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού. 4. Προσφορά για εγχώριο προϊόν, που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα
συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό
να προβλέπεται από τη διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 6. Εφ`όσον από την προσφορά δεν
προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του
Προέδρου ή του Γεν. Διευθυντού του Ο.Α.Σ.Α. ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση
των προσφορών οργάνου και σχετική εισήγηση της αρμόδιας για τα θέματα Προμηθειών Υπηρεσιακής
Μονάδας.
Άρθρο 30
Αναπροσαρμογή τιμών
1. Οταν από τη διακήρυξη προβλέπεται χρόνος παράδοσης των υλικών/εργασιών μεγαλύτερος των 12
μηνών τότε ορίζεται στη διακήρυξη όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής. Στην περίπτωση αυτή πρέπει
υποχρεωτικά να καθορίζεται στη διακήρυξη ο τύπος, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις της αναπροσαρμογής.
Μεταξύ αυτών που θα λαμβάνονται υπ` όψη για την αναπροσαρμογή των τιμών είναι και τα εξής: α.
Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρμογής είναι η ημερομηνία υποβολής των προσφορών που καθορίζεται
από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση και υπολογίζεται μέχρι και την ημερομηνία παράδοσης των
υλικών/εργασιών. β. Αναπροσαρμογή σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων χορηγείται για τις
ποσότητες που ορίζονται από τη διακήρυξη να παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών.
γ. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης με υπαιτιότητα του προμηθευτή/αναδόχου ο χρόνος του
εκπροθέσμου δεν υπολογίζεται για την αναπροσαρμογή. δ. Η τυχόν προκαταβολή που χορηγήθηκε
αφαιρείται από την προς αναπροσαρμογή συμβατική αξία. 2. Σε ειδικές περιπτώσεις κατά την κρίση του
Ο.Α.Σ.Α. μπορεί να ορίζεται στη διακήρυξη όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής ακόμα και αν το
προβλεπόμενο χρονικό διάστημα παράδοσης των ειδών/εργασιών είναι μικρότερο των δώδεκα (12)
μηνών. 3. Για την πληρωμή του επί πλέον ποσού που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή δεν απαιτείται
σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης. 4. Όταν από τη διακήρυξη προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών
προσφορά με τιμές σταθερές απορρίπτεται.
Άρθρο 31
Προέλευση των προσφερομένων υλικών
1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται ανάλογα με τη μορφή του διαγωνισμού να αναφέρουν στις αιτήσεις
συμμετοχής ή στις προσφορές τους τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα
παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης. 2. Ο προσφέρων πρέπει
να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά καθώς
και τον τόπο εγκατάστασης του. Εφ`όσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες
φάσεις βιομηχανοποίησης μπορεί από τη σχετική διακήρυξη να επιβάλλεται να δηλώνεται στην προσφορά
το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασης του. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η
παραπάνω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν διαπιστωθεί από τον Ο.Α.Σ.Α. ανυπαρξία του
εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η
προσφορά απορρίπτεται και στον προσφέροντα επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ο.Α.Σ.Α. ποινή προσωρινού αποκλεισμού τριών μηνών έως και τριών ετών ή οριστικού αποκλεισμού από
τους διαγωνισμούς του Ο.Α.Σ.Α. και των θυγατρικών εταιρειών του μετά από γνώμη του αρμόδιου για την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού Οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 του ισχύοντος Συντάγματος. Η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή
ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου που ισχύει
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 3. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα
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προσφερόμενα υλικά μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο εκτός των στοιχείων της παραγράφου 2 που
δηλώνονται στην προσφορά πρέπει να επισυνάψουν σε αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου
εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά, με την οποία θα δηλώνεται ότι
αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου
εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση προκειμένου να συνεκτιμηθεί και το στοιχείο τούτο. 4. Μετά τη σύναψη της
σύμβασης κατ`αρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά και με
βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Μπορεί να εγκριθεί μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή
η αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α. ή άλλου
εξουσιοδοτημένου Οργάνου του και ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας για τα θέματα Προμηθειών
Υπηρεσιακής Μονάδας του.
Άρθρο 32
Αποσφράγιση προσφορών-Ανακοίνωση τιμών
1. Το αρμόδιο Όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή
πρόσκληση. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρμόδια για τα θέματα Προμηθειών
Υπηρεσιακή Μονάδα για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω
διαδικασία: α. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη μόνο τιμή
αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και
σφραγίζονται από το παραπάνω Όργανο, όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Οι
φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το
παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται
από το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην αρμόδια για τα θέματα Προμηθειών υπηρεσιακή Μονάδα
προκειμένου να αποσφραγιστεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση.
β. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά αποσφραγίζεται ο
κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελλος τεχνικής προσφοράς μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το
παραπάνω Όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο. Για την
οικονομική προσφορά ακολουθείται η ίδια παραπάνω διαδικασία. 2. Μετά την αποσφράγιση των
προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς
και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, κατά διαγωνισμό, όταν πρόκειται για περισσότερους από ένα
διαγωνισμούς, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 3. Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται
στην περίπτωση ανοικτού διαγωνισμού δημόσια, στην περίπτωση δε του κλειστού διαγωνισμού παρουσία
μόνο αυτών που κλήθηκαν και υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, τους οποίους
καλεί το αρμόδιο Όργανο με βάση πίνακα που του έχει παραδώσει η αρμόδια για τα θέματα Προμηθειών
Υπηρεσιακή Μονάδα. Προσφορά που υποβλήθηκε από άτομο που δεν περιλαμβάνεται στον παραπάνω
πίνακα, δεν αποσφραγίζεται αλλά παραδίδεται στην αρμόδια για τα θέματα Προμηθειών Υπηρεσιακή
Μονάδα για επιστροφή. 4. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με
τους σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραδίδεται με
απόδειξη στην αρμόδια για τα θέματα Προμηθειών Υπηρεσιακή Μονάδα. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα
οικονομικά στοιχεία των προσφορών μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών,
επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στο παραπάνω ξργανο για την αποσφράγιση
τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση και ακολουθεί
ανακοίνωση των τιμών κατά τα ανωτέρω. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται
αλλά επιστρέφονται. Εφ`όσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο και για την
αξιολόγηση τους οι σφραγισμένοι φάκελλοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραμένουν σε
αυτό. 5. Όσοι δικαιούνται σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης
των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των τιμών που
προσφέρθηκαν.
Άρθρο 33
Αξιολόγηση προσφορών
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1. Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του προμηθευτή/αναδόχου
(μόνο χαμηλότερη τιμή ή συμφερότερη προσφορά) καθορίζεται κατά τη διαδικασία ένταξης των ειδών στο
Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών. 2. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπ` όψη κυρίως τα
παρακάτω στοιχεία: α. Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή/αναδόχου κριτήριο είναι μόνο η
χαμηλότερη τιμή: - Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης και της πρόσκλησης - Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε - Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με
τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για
όμοιο ή παρεμφερές υλικό/εργασία. Η κατακύρωση τελικά γίνεται σε αυτόν που προσφέρει τη χαμηλότερη
τιμή και η προσφορά του περιλαμβάνεται σε εκείνες που έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς
τιμή και οι οποίες είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της
πρόσκλησης. β. Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή/αναδόχου κριτήριο είναι η συμφερότερη
προσφορά: 1. Η τιμή 2. Οι όροι πληρωμής 3. Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης όταν και
όπως αυτά καθορίζονται συγκεκριμένα στη διακήρυξη 4. Η συμφωνία των προσφερομένων
υλικών/εργασιών με συγκεκριμένα ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά των προδιαγραφών που καθορίζονται
στη διακήρυξη 5. Η λειτουργικότητα και η αποδοτικότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις της
διακήρυξης 6. Η καταλληλότητα των προσφερόμενων υλικών για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον
οποίο προορίζονται 7. Η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιμοποιείται
από τον Ο.Α.Σ.Α. 8. Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης 9. Η ποιότητα της
εξυπηρέτησης (SERVICE) μετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του προμηθευτή/αναδόχου
καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών. 10. Η τυχόν απαιτούμενη ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα,
ειδίκευση και ο διατιθέμενος εξοπλισμός εκ μέρους του προμηθευτού/αναδόχου για την τεχνική
υποστήριξη των προσφερομένων ειδών 11. Ο χρόνος παράδοσης των υλικών/εργασιών εφ` όσον τα
αρμόδια Όργανα του Ο.Α.Σ.Α. αποφαίνονται αιτιολογημένα ότι τούτο ασκεί επιρροή στην προμήθεια 12.
Κάθε άλλο στοιχείο ανάλογα με τη φύση των υπό προμήθεια υλικών/εργασιών ή και των ιδιαίτερων
αναγκών του Ο.Α.Σ.Α. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές
που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. Η
κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης και της
πρόσκλησης διαγωνιζόμενο του οποίου η προσφορά κρίθηκε οικονομοτεχνικά ως η πλέον συμφέρουσα. Η
διαδικασία της οικονομοτεχνικής αξιολόγησης είναι η παρακάτω: Τα προαναφερόμενα στοιχεία
αξιολόγησης πλην των οικονομικών (τιμή, όροι πληρωμής και κόστος εγκατάστασης λειτουργίας και
συντήρησης ήτοι στοιχεία β 1, β2, β3) κατατάσσονται σε 2 ομάδες: (1) Ομάδα τεχνικών προδιαγραφών και
ποιότητας και απόδοσης όπου περιλαμβάνονται τα στοιχείαβ4, β5, β6, β7. (2) Ομάδα τεχνικής υποστήριξης
και κάλυψης όπου περιλαμβάνονται τα στοιχεία β8, β9, β10, β11. Για τις παραπάνω ομάδες ορίζεται
συντελεστής βαρύτητας που μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστό επί τοις εκατό 80 και 30 για κάθε ομάδα
αντίστοιχα. Το άθροισμα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 1 00. Για κάθε στοιχείο των ομάδων
καθορίζεται από τη διακήρυξη ο επί μέρους συντελεστής βαρύτητας ώστε το άθροισμα τους για κάθε
ομάδα να ισούται με το συντελεστή βαρύτητας της ομάδας. Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων
βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των
προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η
βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές
προδιαγραφές. Επίσης μειώνεται μέχρι 80 βαθμούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι
τεχνικές προδιαγραφές υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών έχουν κριθεί ως
επουσιώδεις και η προσφορά ως τεχνικά αποδεκτή. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των
ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και
η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των
στοιχείων και των δύο ομάδων Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 80 έως 120
βαθμούς. Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής λαμβάνονται υπ`όψη η τιμή προσφοράς, οι όροι
πληρωμής και όταν απ` τη διακήρυξη προβλέπεται το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης.
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς
(συγκριτικής) προς τη βαθμολογία της. Από τον Ο.Α.Σ.Α. καθορίζονται τα στοιχεία που απαρτίζουν τις δύο
ομάδες, οι συντελεστές βαρύτητας τόσο της κάθε ομάδας όσο και των στοιχείων της κάθε ομάδας
ξεχωριστά και αυτά αναφέρονται απαραίτητα στη διακήρυξη. Όταν πρόκειται για προμήθειες που
εκτελούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, τα παραπάνω (στοιχεία ομάδων και συντελεστές βαρύτητας)
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ελέγχονται,τροποποιούνται όπου αυτό απαιτείται και εγκρίνονται από το Υπουργείο αυτό. 3. Προσφορά
που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από
προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
Οργάνου 4. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού Οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν
απορρίπτονται προσφορές αν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται επουσιώδεις οπότε θεωρούνται
τεχνικά αποδεκτές. 5. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών
που έχουν χαρακτηριστεί στη διακήρυξη σαν απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν
απόρριψη των προσφορών.
Άρθρο 34
Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού
1. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού Όργανο με γνωμοδότηση του
μπορεί να προτείνει: α. Κατακύρωση της προμήθειας ή ανάθεση της εργασίας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη
ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό που θα καθορίζεται στη διακήρυξη. Το ποσοστό αυτό δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση
μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τη διακήρυξη
ποσοστού απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή/ανάδοχο. β. Την κατανομή της προς
προμήθεια ποσότητας ή της υπό ανάθεση εργασίας, εφ`όσον πρόκειται για διαιρετά μεγέθη μεταξύ
περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών
για την επιλογή του προμηθευτή/αναδόχου. Εφ`όσον το υλικό ή η εργασία δεν είναι διαιρετά μεγέθη ο
προμηθευτής/ανάδοχος επιλέγεται με κλήρωση. γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και
επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών δ. Ματαίωση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. ε. Ματαίωση της
προμήθειας/ανάθεσης εργασίας.
Άρθρο 35
Διαδικασία με διαπραγμάτευση
1. Προμήθειες με διαπραγμάτευση (εξαιρετική ή απ`ευθείας ανάθεση) με ή χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση προκήρυξης μπορεί να γίνουν εάν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 2, παρ. 13 του Ν. 2286/95. Ειδικότερα η περίπτωση του εδαφίου VΙΙ της παρ. 13, του άρθρου 2, του
Ν. 2286/95 δεν εφαρμόζεται προκειμένου για προμήθειες των οποίων η αξία είναι ίση ή μεγαλύτερη των
400.000 ECU και η περίπτωση του εδαφίου 1 ββ της εν λόγω παραγράφου δεν εφαρμόζεται για προμήθειες
των οποίων η αξία είναι μικρότερη των 400.000 ECU. 2. Προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία με
διαπραγμάτευση απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α. ή άλλου
εξουσιοδοτημένου Οργάνου του, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας για τα θέματα Προμηθειών
Υπηρεσιακής Μονάδας ή του αρμόδιου για τη διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού συλλογικού Οργάνου.
Η απόφαση αυτή δεν απαιτείται για την περίπτωση του εδαφίου VIII της παρ. 13, του άρθρου 2, του Ν.
2286/95. . 3. Σε περίπτωση που της διαπραγμάτευσης προηγείται διαγωνισμός, η παραπάνω απόφαση
υποκαθίσταται από την απόφαση κρίσεως των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Άρθρο 36
Ανακοίνωση κατακύρωσης - Ανάθεση
1. Στον διαγωνιζόμενο στον οποίο γίνεται κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας/εργασίας αποστέλλεται
σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: α. Το είδος β. Την ποσότητα γ.
Την τιμή δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό ή η εργασία ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή
της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις
των όρων τούτων. στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης 2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση
θεωρείται ως συναφθείσα το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
3. Αυτός στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια/εκτέλεση εργασίας υποχρεούται να
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προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
Ο προμηθευτής/ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15
μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή, ο χρόνος
παράδοσης των υλικών/εργασιών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 μέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των
υλικών/εργασιών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφ`όσον
η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω ο
χρόνος παράδοσης των υλικών/εργασιών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 4.
Αν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπο του στην
Ελλάδα αν υπάρχει σε αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον
αλλοδαπό προμηθευτή/ανάδοχο. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή/ανάδοχο
προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον
ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και
αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 5. Εάν αυτός στον οποίο
έγινε η ανακοίνωση δεν προσήλθε να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α. ή εξουσιοδοτημένου Οργάνου του, ύστερα από γνωμοδότηση της
αρμόδιας για τα θέματα Προμηθειών Υπηρεσιακής Μονάδας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 47 του
παρόντος.
Άρθρο 37
Συμβάσεις
1. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης ή ανάθεσης καταρτίζεται από τον Ο.Α.Σ.Α. η σχετική σύμβαση
που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της
προμήθειας/ανάθεσης και τουλάχιστον τα εξής: α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης β. Τα
συμβαλλόμενα μέρη γ. Τα προς προμήθεια υλικά ή τις προς ανάθεση εργασίες και την αντίστοιχη ποσότητα
δ. Την τιμή ε. Τον τόπο, τον τρόπο και το χρόνο παράδοσης των υλικών/εργασιών στ. Τις τεχνικές
προδιαγραφές των υλικών/εργασιών ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες θ. Τον
τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών ι. Τον τρόπο και το χρόνο πληρωμής ια. Τον τρόπο αναπροσαρμογής
του συμβατικού τιμήματος εφ` όσον προβλέπεται αναπροσαρμογή 3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει
κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης
ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο
προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα
από γνωμοδότηση της αρμόδιας για θέματα Προμηθειών Υπηρεσιακής Μονάδας και της Νομικής
Υπηρεσίας του Οργανισμού. 5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α. Παραδόθηκε ολόκληρη η
ποσότητα, ή αν αυτή που παραδόθηκε, σε περίπτωση διαιρετού υλικού/έργου, υπολείπεται της
συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο Όργανο του Ο.Α.Σ.Α. ως ασήμαντο. β. Παραλήφθηκε
οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε γ. Εγινε η αποπληρωμή του συμβατικού
τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν
λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές
εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Άρθρο 38
Εγγυήσεις
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα
έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση. 2. Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση - το πιστωτικό ίδρυμα
αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια
οφειλή). 3. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν: (α) Την
ημερομηνία έκδοσης (β) Τον εκδότη (γ) Την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται (δ) Τον αριθμό της
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εγγύησης (ε) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση (στ) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του
διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (ζ) Τους όρους ότι: (Ι) η εγγύηση παρέχεται
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως (ΙΙ) το ποσό της
εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Ο.Α.Σ.Α και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά σε τρεις (3) ημέρες μετά
από απλή έγγραφη ειδοποίηση (ΙΙΙ) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (IV) ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση
της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο του Ο.Α.Σ.Α., που θα υποβληθεί πριν από την
ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 4. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται
υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης με Φ.Π.Α., εκτός αν ορίζεται διαφορετικό ποσοστό στη διακήρυξη ή την πρόσκληση. β. Οταν ο
διαγωνισμός αφορά διάφορα υλικά ή εργασίες και επιτρέπεται από τη διακήρυξη η προσφορά για μερικά
από αυτά, γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο
ποσοστό της αξίας όλων των προσφερομένων υλικών/εργασιών αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που
αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθμού υλικών/εργασιών πρυ προβλέπεται από τη διακήρυξη, η δε
κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά/εργασίες που καλύπτονται από την εγγύηση. γ. Προσφορά της οποίας
η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία μπορεί να γίνει δεκτή εφ` όσον η
εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5%. δ. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των
προϋποθέσεων της παρ.3 και τα ακόλουθα: (Ι) τη σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία του διαγωνισμού και
τα προς προμήθεια υλικά ή τις υπό ανάθεση εργασίες (ΙΙ) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
(Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η
διακήρυξη). ε. Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι: (1) η
ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου
προς τον οποίο απευθύνεται (2) ο αριθμός της διακήρυξης (3) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση (4) η
ημερομηνία έκδοσης της (5) τα στοιχεία του προμηθευτή/αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ
των υστέρων. 5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης α. Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο έγινε η
κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης,
το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη ή την πρόσκληση. β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή
της σύμβασης. γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ.3 και τα
ακόλουθα: (Ι) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά ή τις προς ανάθεση
εργασίες (ΙΙ) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο
Ο.Α.Σ.Α. υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά/εργασίες πλέον δύο μήνες ή μεγαλύτερος εφ`όσον αυτό
ορίζεται από τη διακήρυξη. 6. Εγγύηση προκαταβολής α. Με την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον
προβλέπεται από αυτή χορηγείται στον προμηθευτή/ανάδοχο προκαταβολή σε ποσοστό μέχρι 50% της
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής επιβαρυνόμενη
με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών βάσει των διατάξεων του
άρθρου 84 του Ν. 2362/95 και χορηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγύησης. Το ποσό της προκαταβολής που
χορηγείται και ο τόκος που αντιστοιχεί σ`αυτήν μέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
υλικού ή των εργασιών από τον Ο.Α.Σ.Α. συμψηφίζεται κατά την εξόφληση της συμβατικής αξίας ή της
αξίας κάθε τμηματικής παράδοσης. β. Η εγγύηση προκαταβολής περιλαμβάνει και τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται στις παρ.3 και 5γ. 7. Εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον διαγωνιζόμενο στον οποίο
κατακυρώθηκε η ανατέθηκε η προμήθεια/ εκτέλεση εργασίας επιστρέφεται μετά την κατάθεση της
προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Οι εγγυήσεις των λοιπών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από
την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. 8. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της
σύμβασης και προκαταβολής επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
υλικού/εργασίας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους.
Σε περίπτωση που το υλικό/εργασία είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση,
τμηματικά, οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της
ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τή σταδιακή αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού Οργάνου.
Εαν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
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παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 9. Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτούνται στον
πρόχειρο διαγωνισμό 10. Εγγύηση συμμετοχής μπορεί να ζητηθεί και στην περίπτωση αντιμετώπισης
προμήθειας/ανάθεσης εργασίας με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απ`ευθείας
ανάθεση). 11. Στην περίπτωση ένωσης διαγωνιζομένων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 12. Εφ`όσον από τη διακήρυξη
προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης ο προμηθευτής ή ο ανάδοχος των εργασιών
υποχρεούται να καταθέσει χρηματική εγγύηση πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας ή
διατήρησης. Η αξία, ο χρόνος ισχύος και κάθε ειδικότερος όρος της εγγύησης καθορίζονται στη διακήρυξη.
13. Έντοκα γραμμάτια Δημοσίου. α. Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου
γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους αξία ως εγγύηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς. β. Σε περίπτωση
που συντρέχουν οι οριζόμενες από τον παρόντα Κανονισμό περιπτώσεις κατάπτωσης της εγγύησης
συμμετοχής γίνεται εκποίηση των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν
κατά το χρόνο της εκποίησής τους. γ. Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου
γίνεται με παραλαβή τούτων από τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με την υπογραφή του
σχετικού αποδεικτικού παραλαβής.
Άρθρο 39
Χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης υλικών/εργασιών
1. Ο προμηθευτής/ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει το υλικό/εργασία μέσα στα χρονικά όρια και με
τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 2. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης μπορεί με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α. ή άλλου εξουσιοδοτημένου Οργάνου του να παρατείνεται μέχρι το
1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή/αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από
τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης/παράδοσης δεν είναι
μεγαλύτερος από 30 ημερολογιακές ημέρες μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α.
ή άλλου εξουσιοδοτημένου Οργάνου του να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού. Μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου φόρτωσης/παράδοσης, το υλικό/εργασία δεν παραλαμβάνεται από την Επιτροπή
παραλαβής μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα παράταση. Ο
προμηθευτής/ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσηςπαράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασης του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω
χρόνος χωρίς να παραδώσει το υλικό/εργασία. 3. Ο προμηθευτής/ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί τον
Ο.Α.Σ.Α. την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την Επιτροπή παραλαβής για την ημερομηνία που
προτίθεται να παραδώσει το υλικό/εργασία τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες ενωρίτερα. 4. Μετά
από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει
στην αρμόδια για τα θέματα Προμηθειών Υπηρεσιακή Μονάδα του Ο.Α.Σ.Α. αποδεικτικό θεωρημένο από
τον υπεύθυνο της αποθήκης στο οποίο να αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα
και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. Ανάλογη διαδικασία θα τηρείται και
κατά την προσωρινή παράδοση εργασίας στην αρμόδια Υπηρεσιακή Μονάδα ή την Επιτροπή παραλαβής
της. 5. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ο.Α.Σ.Α. ή άλλου εξουσιοδοτημένου Οργάνου του ύστερα από εισήγηση του αρμοδίου Οργάνου να
μετατίθεται Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία
εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή εργασιών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που
συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν
επιβάλλονται κυρώσεις.
Άρθρο 40
Παραλαβή υλικών/εργασιών
1. Η παραλαβή των υλικών/εργασιών γίνεται από Επιτροπές ή άλλο αρμόδιο όργανο που ορίζει με
απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Σ.Α. 2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των
υλικών/εργασιών καλείται να παραστεί, εφ`όσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής/ανάδοχος και διενεργείται
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος, εφ` όσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση,
ενεργείται: α. Με μακροσκοπική εξέταση β. Με χημική ή μηχανική εξέταση γ. Με πρακτική δοκιμασία δ. Με
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όλουςή όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή την
ανατεθείσα εργασία ή και με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της Επιτροπής
παραλαβής. 3. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την
Επιτροπή παραλαβής οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τη διενέργεια του
μακροσκοπικού ελέγχου. Οταν η σύμβαση προβλέπει, εκτός από τη μακροσκοπική εξέταση και άλλους
ελέγχους (όπως χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία) συντάσσεται από την Επιτροπή
παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και οριστικό
πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν λόγω της φύσης
του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την Επιτροπή παραλαβής και δεν
μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για τη σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου, τούτο
συντάσσεται από την Επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και
δειγματοληψίας. 4. Σε περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό ή την εργασία, αναφέρει
στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους
λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό ή η παραδοθείσα εργασία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν. Εφ`όσον κριθεί από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο του Ο.Α.Σ.Α. ότι οι
παρεκκλίσεις του υλικού ή της εργασίας δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα τους και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν με απόφαση του του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α. ή άλλου εξουσιοδοτημένου
Οργάνου του μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού ή της εργασίας που απορρίφθηκαν από την
Επιτροπή παραλαβής με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση αυτή η
Επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού ή της εργασίας και να συντάξει
σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Εάν το υλικό ή η
εργασία απορρίπτονται από την Επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά το
μακροσκοπικό έλεγχο, η Επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για
άλλους περαιτέρω ελέγχους. Τα παραπάνω δείγματα λαμβάνονται και αποστέλλονται προς έλεγχο στην
περίπτωση που με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α. ή άλλου εξουσιοδοτημένου
Οργάνου του εγκρίθηκε η μακροσκοπική παραλαβή υλικού ή εργασίας που απορρίφθη`καν από την
Επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά το μακροσκοπικό έλεγχο. Στην
περίπτωση αυτή το οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) συντάσσεται μετά τα αποτελέσματα
του ελέγχου των δειγμάτων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α. ή άλλου
εξουσιοδοτημένου Οργάνου του ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας για τα θέματα Προμηθειών
Υπηρεσιακής Μονάδας μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού/εργασίας για το οποίο η Επιτροπή
παραλαβής εξέδωσε οριστικό πρωτόκολλο στο οποίο αναφέρει παρεκκλίσεις από τους όρους της
σύμβασης με ή χωρίς έκπτωση. 5. Σε δευτεροβάθμια Επιτροπή παραλαβής παραπέμπονται για
επανεξέταση περιπτώσεις υλικών/εργασιών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με αποκλίσεις
που διαπιστώθηκαν κατά το μακροσκοπικό έλεγχο ή από άλλους ελέγχους που διενήργησε η πρωτοβάθμια
Επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του
προμηθευτή/αναδόχου ή αυτεπάγγελτα από τον Ο.Α.Σ.Α. Η δευτεροβάθμια Επιτροπή παραλαβής
προβαίνει, κατά περίπτωση, στους ελέγχους που διενεργεί και η πρωτοβάθμια Επιτροπή παραλαβής και
συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης). Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει εκτός
από το μακροσκοπικό έλεγχο και άλλους ελέγχους, η Επιτροπή, αν το υλικό ή η εργασία κρίνονται από
αυτήν παραληπτέα με βάση το μακροσκοπικό έλεγχο λαμβάνει και αποστέλλει τα προβλεπόμενα δείγματα
και αντιδείγματα. Στην περίπτωση που το υλικό ή η εργασία κρίνονται από την Επιτροπή παραλαβής
απορριπτέα με βάση τον μακροσκοπικό έλεγχο, δεν προβαίνει σε δειγματοληψία και στους τυχόν
περαιτέρω προβλεπόμενους ελέγχους. Εφ`όσον κριθεί από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο του
Ο.Α.Σ.Α. ότι οι παρεκκλίσεις αυτές του υλικού ή της εργασίας δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα τους και
μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α. ή άλλου
εξουσιοδοτημένου Οργάνου του μπορεί να εγκριθεί η ποραλαβή του υλικού ή της εργασίας που
απορρίφθηκαν από την Επιτροπή παραλαβής με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Υστερα από
την απόφαση αυτή η δευτεροβάθμια Επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του
υλικού ή της εργασίας και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην απόφαση. Το αίτημα για επανεξέταση υλικού ή εργασίας σε δευτεροβάθμια Επιτροπή
παραλαβής υποβάλλεται από. τον προμηθευτή/ανάδοχο μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20)
ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας
Επιτροπής παραλαβής βαρύνουν τον προμηθευτή/ανάδοχο εφ` όσον τα είδη ή οι εργασίες απορριφθούν
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οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα αν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα
του προμηθευτή/αναδόχου ή αυτε- πάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α. ή άλλου εξουσιοδοτημένου Οργάνου του και εκπίπτων από το λαβείν του
προμηθευτή/αναδόχου ή εισπράπονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 6. Τ α
πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις Επιτροπές παραλαβής (πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές/αναδόχους. 7. Με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α. ή άλλου εξουσιοδοτημένου Οργάνου του μπορεί να παραπέμπεται
δειγματοληπτικά για επανεξέταση υλικό ή εργασία σε Επιτροπή παραλαβής, που συγκροτείται προς τούτο,
ακόμα και στην περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια Επιτροπή παραλαβής. Στην
περίπτωση αυτή ισχύουν για τον Ο.Α.Σ.Α. αλλά και για τον προμηθευτή/ανάδοχο τα αναφερόμενα στην
παραπάνω παράγραφο 5.
Άρθρο 41
Χρόνος παραλαβής υλικών/εργασιών
1. Η παραλαβή των υλικών/εργασιών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα στον καθορισμένο από τη σύμβαση χρόνο. 2. Σε περίπτωση που η σύμβαση
προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια την
Επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμαστήρια) που
ανήκουν στον Ο.Α.Σ.Α. ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής
προσκόμισης του υλικού ή παράδοσης της εργασίας. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει εκτός από
μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα τα οποία δεν ανήκουν
στον Ο.Α.Σ.Α. ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του
υλικού χωρίς να υπολογίζεται σε αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο
μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην Επιτροπή. Εφ`όσον ο προμηθευτής δεν
τηρήσει την υποχρέωση της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του παρόντος ο συμβατικός χρόνος παραλαβής
αρχίζει από την ημερομηνία που η Επιτροπή παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία
παραλαβής. 3. Εάν η παραλαβή των υλικών/εργασιών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν
πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο θεωρείται ότι
η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Ο.Α.Σ.Α. και εκδίδεται
προς τούτο σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α. ή άλλου εξουσιοδοτημένου
Οργάνου του με βάση μόνο το θεωρημένο από την Υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά/εργασίες
αποδεικτικό προσκόμισης/παράδοσης τούτων, στην περίπτωση δε της παράδοσης υλικού, σύμφωνα με την
απόφαση αυτή, η αποθήκη του Ο.Α.Σ.Α. εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία
της προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. 4. Ανεξάρτητα από την κατά τα
ανωτέρω αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή/αναδόχου πραγματοποιούνται οι
προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α. ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου του στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν
ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη
σύμβαση χρόνο και: α. Όταν το υλικό ή η εργασία κρίνονται απορριπτέα ο προμηθευτής ή ο ανάδοχος
υποχρεούται κατά περίπτωση να αντικαταστήσει το υλικό ή να επανορθώσει τις ατέλειες της εργασίας
σύμφωνα με τα ισχύοντα, αλλιώς υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις. β. όταν το υλικό ή η
εργασία παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης κρίνονται όμως παραληπτέα ο
προμηθευτής ή ο ανάδοχος υποχρεούνται στην αποκατάσταση τούτων εφ`όσον είναι δυνατό ή στην
καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, εφ`όσον αποφασιστεί παραλαβή
με έκπτωση. Και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις εκδίδεται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ο.Α.Σ.Α. ή άλλου εξουσιοδοτημένου Οργάνου του ύστερα από γνωμοδότηση της πιο πάνω Επιτροπής. Η
παραπάνω Επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες , τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από τη
σύμβαση και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο,η δε αμοιβή των μετασχόντων σε αυτή (εφ`όσον προβλέπεται
τέτοια) και τυχόν άλλα έξοδα βαρύνουν τον Ο.Α.Σ.Α. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την
αρχική Επιτροπή παραλαβής δεν λαμβάνεται υπ`όψη.
Άρθρο 42
Ναύλωση - Ασφάλιση
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1. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται με τον όρο παράδοσης FOB-FOT η εκλογή του
μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του Ο.Α.Σ.Α. Ο προμηθευτής μετά την υπογραφή της
σύμβασης υποχρεούται να ζητήσει από τον Ο.Α.Σ.Α. έγγραφες οδηγίες σχετικά με τη μεταφορά του υλικού.
Στις άλλες περιπτώσεις η εκλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή
με τους εξής περιορισμούς: α. Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση σε ενδιάμεσους σταθμούς ή λιμάνια χωρίς
τη συγκατάθεση του Ο.Α.Σ.Α. β. Εφ`όσον το μεταφορικό μέσον είναι πλοίο τούτο υπόκειται στους όρους και
συμφωνίες της CLASSIFICATION CLAUSES. Επίσης η φόρτωση γίνεται μέσα στα κύτη και όχι στο
κατάστρωμα του πλοίου εκτός αν κρίνει διαφορετικά ο Ο.Α.Σ.Α. Τυχόν επασφάλιστρα λόγω ηλικίας του
πλοίου, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, βαρύνουν τον προμηθευτή ,όταν η προμήθεια γίνεται με τον όρο
παράδοσης C + F. 2. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται με όρο κατά τον οποίο η
ασφάλιση γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή αυτή ανατίθεται σε ασφαλιστική εταιρεία και
καλύπτει κινδύνους επιλογής του Ο.Α.Σ.Α. ανάλογα με τη φύση του εμπορεύματος, τα περιστατικά του
ταξιδίου, τη συσκευασία και λοιπούς συναφείς παράγοντες οι οποίοι θα ορίζονται στη σχετική σύμβαση
Εκτός από τους παραπάνω κινδύνους, καλύπτονται και κίνδυνοι όπως πολέμου, απεργιών, στάσεων,
πολιτικών ταραχών, όπως αυτοί ορίζονται στις ρήτρες των ασφαλιστών Λονδίνου που ισχύουν κάθε φορά.
3. Σε όλες τις περιπτώσεις ασφαλίσεων, η έναρξη και η λήξη των ασφαλιζομένων κινδύνων μεταφοράς, θα
γίνεται σύμφωνα με τη ρήτρα από αποθήκη σε αποθήκη (WAREHOUSE ΤΟ WAREHOUSE)
περιλαμβανομένης και της παραμονής των εμπορευμάτων στους τελωνειακούς χώρους ή άλλες αποθήκες
INTRANSIT του τόπου προορισμού των υλικών, για σαράντα πέντε (45) μέρες από την άφιξη τους. 4. Η
ασφάλιση καλύπτει την αξία C + F του εμπορεύματος πλέον 5%.
Άρθρο 43
Ανακοίνωση φόρτωσης
1. Ο προμηθευτής αμέσως μετά τη φόρτωση των υλικών, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον Ο.Α.Σ.Α., με
τηλεγράφημα ή τηλετύπημα ή τηλεομοιοτυπία, τα στοιχεία φόρτωσης στα οποία να περιλαμβάνονται
τουλάχιστον: α. Ο αριθμός της σύμβασης και της σχετικής πίστωσης της Τράπεζας της Ελλάδος, αν υπάρχει.
β. Σε περίπτωση που η μεταφορά γίνεται με πλοίο το όνομα του πλοίου, η εθνικότητα του και η σημαία
του. γ. Ο αριθμός των κιβωτίων, τα επ` αυτών σημεία και αριθμοί καθώς και η φορτωθείσα ποσότητα και
το βάρος (μικτό - καθαρό). δ. Η πιθανή ημερομηνία άφιξης του μεταφορικού μέσου στον τόπο προορισμού.
2. Αν ο προμηθευτής παραλείψει ή καθυστερήσει να αποστείλει το παραπάνω τηλεγράφημα ή τηλετύπημα
ή τηλεομοιοτυπία, βαρύνεται με τυχόν έξοδα υπερημεριών και παραμονής σε τελωνειακούς χώρους ή σε
χώρους INTRANSIT των συμβατικών υλικών, από την επομένη της άφιξης του μεταφορικού μέσου μέχρι την
παραλαβή τους.
Άρθρο 44
Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό
1. Όταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό ή οι εργασίες εκτελούνται στο εξωτερικό, πριν από τη
ψόρτωση τους ή κατά το στάδιο κατασκευής/εκτέλεσης τους, ο Ο.Α.Σ.Α. μπορεί να αναθέσει, σύμφωνα με
τις κείμενες περί κρατικών προμηθειών διατάξεις, τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο σε διεθνές γραψείο
ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, η οριστική παραλαβή των υλικών ή εργασιών γίνεται στην Ελλάδα από την
αρμόδια Επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις. 2.
Εναντι του διεθνούς γραφείου ελέγχου ο προμηθευτής του υλικού ή ο ανάδοχος των εργασιών έχουν τις
εξής υποχρεώσεις: α. Να διαθέτουν τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και εργατοτεχνικό προσωπικό για
μετακίνηση, μετατόπιση, στοιβασία κλπ των προς έλεγχο υλικών. β. Να διαθέτουν για την εξακρίβωση της
ποιότητας των προς έλεγχο υλικών/εργασιών όσα τεχνικά μέσα έχουν στη διάθεση τους. γ. Να έχουν
συγκεντρωμένα τα υλικά στην ίδια πόλη ή τοποθεσία, αλλιώς βαρύνονται με τα πρόσθετα έξοδα του
ελέγχου. δ. Να ενημερώνουν τα αρμόδια όργανα του διεθνούς γραφείου ελέγχου, σχετικά με την πορεία
εκτέλεσης της παραγγελίας. ε. Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών/εργασιών από το διεθνές γραφείο
ελέγχου, ο προμηθευτής/ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα που θα προκύψουν από τον απαιτούμενο
δεύτερο έλεγχο ή ελέγχους. 3. Αν δεν προσέλθει έγκαιρα το διεθνές γραφείο ελέγχου για τον έλεγχο των
υλικών/εργασιών ο προμηθευτής/ανάδοχος υποχρεούται να απευθυνθεί στον Ο.Α.Σ.Α. για να προβεί στις
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απαραίτητες ενέργειες. 4. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων του υλικού, όπου τούτο απαιτείται,
κατά τον έλεγχο στο εξωτερικό, βαρύνει τον προμηθευτή. 5. Το διεθνές γραφείο ελέγχου υποχρεούται σε
περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι το υλικό ή η εργασία δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
της σύμβασης, να μην εκδώσει το πιστοποιητικό ελέγχου αλλά να ενημερώσει αμέσως τον Ο.Α.Σ.Α.
προκειμένου να λάβει οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες του. 6. Ο Ο.Α.Σ.Α. αντί να αναθέσει τον έλεγχο
σε διεθνές γραφείο ελέγχου μπορεί να αποστείλει Επιτροπή από εξειδικευμένους υπαλλήλους του, για τη
διενέργεια του ελέγχου στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει στον
Ο.Α.Σ.Α. πρακτικό του διενεργηθέντος ελέγχου. Οι υποχρεώσεις του προμηθευτή/αναδόχου έναντι της
Επιτροπής είναι ίδιες με εκείνες προς το διεθνές γραφείο ελέγχου.

Άρθρο 45
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση/παράδοση
1. Σε περίπτωση που τα υλικά/εργασίες φορτωθούν, παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης
που χορηγήθηκε, σύμψωνα με το άρθρο 39 του παρόντος, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων,
κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται
σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 39 του
παρόντος χρόνου παράτασης, ποσοστό 0,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα. β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το 1/4 μέχρι το 1/2 του
μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 39 του παρόντος χρόνου παράτασης, ποσοστό 2% επί της
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το
παραπάνω 1/2 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Αν κατά τον
υπολογισμό του χρόνου παράτασης των παραπάνω περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα ημέρας,
θεωρείται ολόκληρη ημέρα. 2. Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της
συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών/εργασιών χωρίς τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που
τα υλικά/εργασίες που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών ή εργασιών
που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής
ποσότητας αυτών. 3. Εφ`όσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή/αναδόχου εκπτώτου, παρέχεται σ`
αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά/εργασίες μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας
διενέργειας του σε βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση
ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο
παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη
παράγραφο. Αν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά/εργασίες ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού
ματαιώνονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α. ή άλλου εξουσιοδοτημένου Οργάνου
του, ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών/εργασιών. 4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού
διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης, παράδοσης ή αντικατάστασης, με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α. ή άλλου εξουσιοδοτημένου Οργάνου του, ύστερα από γνωμοδότηση της
αρμόδιας για τα θέματα προμηθειών Υπηρεσιακής Μονάδας του δεν λαμβάνεται υπ` όψη ο χρόνος που
παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο
προμηθευτής/ανάδοχος και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 5. Εφ` όσον ο
προμηθευτής/ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο,
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επομένη
της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, μέχρι της προσκόμισης του συμβατικού
υλικού ή της παράδοσης της εργασίας, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο ποσοστού του τόκου
υπερημερίας. 6. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση
από το λαβείν του προμηθευτή/αναδόχου ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα, εφ` όσον ο
προμηθευτής/ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 7. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή
αναδόχων εργασίας το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης.
Άρθρο 46
Απόρριψη συμβατικών υλικών/εργασιών-Αντικατάσταση
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1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των
υλικών/εργασιών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α. ή ή άλλου εξουσιοδοτημένου
Οργάνου του και ύστερα από γνωμοδότηση των κατά περίπτωση αρμοδίων Οργάνων, μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάσταση της με άλλη που είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία
που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του
συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των 30
ημερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του, ο δε προμηθευτής/ανάδοχος
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εαν ο
προμηθευτής/ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά/εργασίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία
που του τάχθηκε και εφ`όσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή, καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίησή της για την παραλαβή των παραληφθέντων υλικών/εργασιών.Εαν η παραλαβή γίνει μετά την
παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ημερών επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή/ανάδοχο 10% επί της
αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων τα απορριφθέντα υλικά/εργασίες
δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση παράδοσης των υλικών/εργασιών και των υπολοίπων τμηματικών
παραδόσεων. Επίσης δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των υλικών/εργασιών για τα οποία ο
προμηθευτής/ανάδοχος κηρύχτηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης ή τη λήξη της
προθεσμίας για την παράδοση τούτων. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση
αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφ` όσον δεν παραληφθούν τα υλικά/εργασίες, πέραν
του προστίμου, τα υλικά/εργασίες εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση του Ο.Α.Σ.Α. σύμφωνα με
τα ισχύοντα. 2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν (ή των εργασιών που αποφασίστηκε να
επιστραφούν) γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή
παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής/ανάδοχος υποχρεούται να παραλάβει την
ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της
οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα
του προμηθευτή/αναδόχου που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την
εκπνοή της, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α. ή άλλου εξουσιοδοτημένου Οργάνου
του, με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης
ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που τυχόν χορηγηθεί και ο
προμηθευτής/ανάδοχος δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα ο Ο.Α.Σ.Α. μπορεί να προβεί στην
καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής κατά τα ισχύοντα. 3. Με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α. ή άλλου εξουσιοδοτημένου Οργάνου του και ύστερα από γνωμοδότηση των κατά
περίπτωση αρμοδίων Υπηρεσιών ή Επιτροπών του, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον
προμηθευτή/ανάδοχο των υλικών/εργασιών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάσταση τους,με την
προϋπόθεση ο προμηθευτής/ανάδοχος να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την τυχόν
κατααβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.
Άρθρο 47
Κήρυξη προμηθευτού/αναδόχου εκπτώτου
1. Ο προμηθευτής/ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει
τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο
όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ο.Α.Σ.Α. ή άλλου εξουσιοδοτημένου Οργάνου του και ύστερα από γνωμοδότηση των κατά περίπτωση
αρμοδίων Υπηρεσιών ή Επιτροπών του. 2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής/ανάδοχος κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτήν, εφ` όσον
δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά/εργασίες, μέσα σ[0 συμβατικό χρόνο ή στο
χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 39 του παρόντος. 3. Ο
προμηθευτής/ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή τη σύμβαση
όταν: α. Η σύμβαση δεν υπογράφτηκε ή το υλικό/εργασία δεν φορτώθηκε, παραδόθηκε ή
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Ο.Α.Σ.Α. β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 4. Με την απόφαση κήρυξης
προμηθευτή/αναδόχου εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης
των υλικών/εργασιών μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται

1613
σε βάρος του πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση παραδοθέντος υλικού/εργασίας
γίνεται δεκτή. 5. Στον προμηθευτή/ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α. ή άλλου εξουσιοδοτημένου
Οργάνου του και ύστερα από γνωμοδότηση των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπηρεσιών ή Επιτροπών του
αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις: α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής
ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση β. Προμήθεια του υλικού ή ανάθεση της εργασίας σε
βάρος του έκπτωτου προμηθευτή/αναδόχου. Σε αυτή την περίπτωση, η επιλογή του νέου
αναδόχου/προμηθευτή μπορεί να γίνει είτε από τους υπόλοιπους που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή
είχαν κληθεί σε διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση αν συντρέχουν
οι προϋποθέσεις του άρθρου 35 του παρόντος. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημιά ή η τυχόν
διαφορά που θα προκύψει καταλογίζονται σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή/αναδόχου. Ο
καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμα και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια υλικού ή
νέα ανάθεση εργασιών, κατά παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του
καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο κατά την κρίση του Ο.Α.Σ.Α. και με βάση τις αρχές
της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του
προμηθευτή/αναδόχου από τις προμήθειες/αναθέσεις που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του
παρόντος. Ο αποκλεισμός προμηθευτή από τις προμήθειες του Ο.Α.Σ.Α. πραγματοποιείται μόνο με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. δ. Καταλογισμός στον προμηθευτή/ανάδοχο ποσού ίσου με το 10%
της αξίας των υλικών/εργασιών για τα οποία κηρύχτηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να
παραδώσει τα υλικά/εργασίες μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού,
ανεξάρτητα αν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή
και τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 45 του παρόντος. ε. Η είσπραξη εντόκως της τυχόν
προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση προμηθευτή/ανάδοχο, είτε από ποσό που
δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον
προμηθευτή ή ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου,με το
ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριό επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και
μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 6. Σε περίπτωση που η
προμήθεια του υλικού ή η ανάθεση της εργασίας σε βάρος έκπτωτου προμηθευτή/αναδόχου γίνεται με
τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις
οποίες κηρύχτηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του,
λαμβάνεται υπ`όψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών
προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.
Άρθρο 48
Τρόπος πληρωμής - Απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή προμηθευτή/αναδόχου στο εσωτερικό και
το εξωτερικό
1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών/εργασιών στον προμηθευτή/ανάδοχο μπορεί να γίνει με ένα από τους
παρακάτω τρόπους: α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των
υλικών/εργασιών. β. Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας
χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και το υπόλοιπο είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών είτε με
πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το μακροσκοπικό πρωτόκολλο παραλαβής και
εξόφλησης της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με το συνολικό Φ.Π.Α. μετά την οριστική παραλαβή των
υλικών/εργασιών. γ. Με προθεσμιακό διακανονισμό για το 100% της συμβατικής αξίας ή για μέρος αυτής.
δ. Με κάθε άλλο τρόπο που καθορίζεται απαραίτητα στη διακήρυξη. 2. Στη διακήρυξη απαραίτητα
καθορίζεται ο επιθυμητός τρόπος πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες. 3. Οι παραπάνω τρόποι
πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις εφ`όσον προβλέπονται από τη σύμβαση. 4.
Ειδικά για προμήθειες/εργασίες εσωτερικού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: α.
Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής
θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού ή εκτέλεσης της εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 41 του
παρόντος. β. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Ο.Α.Σ.Α. εφ`όσον πρόκειται για υλικό
που αποθηκεύεται γ. Τιμολόγιο του προμηθευτή/αναδόχου εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη
ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. δ. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή/αναδόχου αν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη
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ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. ε. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τα αρμόδια Οργανα του Ο.Α.Σ.Α.
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 5. Στην περίπτωση προμηθειών/αναθέσεων εργασιών
προέλευσης εξωτερικού: ι. Η πληρωμή της αξίας των υλικών/εργασιών στον προμηθευτή/ανάδοχο γίνεται
μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος είτε με άνοιγμα ενέγγυας ανέκκλητης πίστωσης είτε με έμβασμα. Στην
περίπτωση που η πληρωμή γίνεται με άνοιγμα πίστωσης δεν χορηγείται προκαταβολή. Όταν η πληρωμή
γίνεται με έμβασμα, χορηγείται προκαταβολή. ΙΙ. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: α. Σε
περίπτωση προμήθειας με παράδοση FOB ή FOT (1) Πλήρης σειρά φορτωτικών πραγματικής φόρτωσης στο
όνομα του Ο.Α.Σ.Α. ή σε διαταγή αυτού που να αναφέρουν ότι ο ναύλος πληρώνεται στον τόπο
προορισμού. (2) Πιστοποιητικό καταγωγής των υλικών εις τριπλούν. (3) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις
εξαπλούν που θα φέρει την ένδειξη ότι έχει εξοφληθεί (4) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή στην
περίπτωση που το τιμολόγιο δεν φέρει ένδειξη ότι εξοφλήθηκε. (5) Ζυγολόγιο ή μετρολόγιο εις εξαπλούν
(6) Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνές γραφείο
ελέγχου ή πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε Επιτροπή. (7) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και
ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα και αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Ο.Α.Σ.Α.
εφ`όσον από τη σύμβαση προβλέπεται η πληρωμή να γίνεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του υλικού στην Ελλάδα. (8) Αντίγραφο τηλεγραφήματος ή τηλετυπήματος ή τηλεομοιοτυπίας
του προμηθευτή με το οποίο να γνωρίζει στον Ο.Α.Σ.Α. τα στοιχεία της φόρτωσης. β. Σε περίπτωση
προμήθειας με όρο παράδοσης C + F Ολα τα παραπάνω δικαιολογητικά με τη διαφορά ότι η ψορτωτική θα
αναφέρει ότι ο ναύλος έχει πληρωθεί γ. Σε περίπτωση προμήθειας με τον όρο CIF (1) Ολα τα παραπάνω
δικαιολογητικά για την περίπτωση C+F (2) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή πιστοποιητικό ασφάλισης
ασφαλιστικής εταιρείας, που να καλύπτει τους κινδύνους που προβλέπονται στο άρθρο 42 του παρόντος.
(3) Απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων δ. Σε περίπτωση ανάθεσης εργασιών ή σε περίπτωση
προμήθειας με τον όρο παράδοσης "ελεύθερον". (1) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής στην Ελλάδα ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης
του υλικού στην αποθήκη σύμφωνα με το άρθρο 41 του παρόντος. (2) Τιμολόγιο του
προμηθευτή/αναδόχου εις τριπλούν που να φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. (3) Εξοφλητική απόδειξη του
προμηθευτή/αναδόχου αν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. (4) Πιστοποιητικό ποιοτικού
και ποσοτικού ελέγχου, εάν ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνές γραφείο ελέγχου ή πρακτικό, εάν
ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε Επιτροπή. 6. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών τα αρμόδια Οργανα του
Ο.Α.Σ.Α. που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο.
Άρθρο :49 Άρθρο 49 Δείγματα - Δειγματοληψία - Εργαστηριακές εξετάσεις 1. Τα δείγματα που
χρησιμοποιούνται κατά τη διενέργεια των προμηθειών υπάγονται στις παρακάτω κατηγορίες: α. Δείγματα
Ο.Α.Σ.Α. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα που αποστέλλονται από τον Ο.Α.Σ.Α. και με βάση τα
οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η προμήθεια β. Δείγματα προμηθευτών Στην περίπτωση αυτή
υπάγονται τα δείγματα που καταθέτουν οι προμηθευτές, όταν απαιτείται, κατά τη διενέργεια του
διαγωνισμού. γ. Δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα
δείγματα που λαμβάνονται από τις Επιτροπές παραλαβής προς δειγμάτιση των υλικών που παραδίδουν οι
προμηθευτές σε εκτέλεση συμβάσεων. 2. Κάθε δείγμα ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού
πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος απόλυτα επαρκές για τη σχετική μηχανική, χημική ή μακροσκοπική
εξέταση ή πρακτική δοκιμασία. Η ποσότητα ή το μέγεθος των δειγμάτων μπορεί να ορίζονται: α. Από τα
αρμόδια Οργανα του Ο.Α.Σ.Α. προκειμένου για δείγματά του (κατηγορία α). β. Με τη διακήρυξη ή
πρόσκληση, προκειμένου για δείγματα προμηθευτών (κατηγορία β). γ. Από τη σύμβαση προκειμένου για
δείγματα των προς παραλαβή συμβατικών υλικών (κατηγορία γ). Εφ`όσον στη σχετική σύμβαση δεν
αναφέρεται η ποσότητα και το μέγεθος των δειγμάτων ισχύουν οι διατάξεις για τις δειγματοληψίες του
Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.). 3. Τα δείγματα όλων των κατηγοριών κατατίθενται στην αρμόδια για
τα θέματα Προμηθειών γπηρεσιακή Μονάδα εις διπλούν (δείγμα και αντίδειγμα) με εξαίρεση: α. Τα
δείγματα του Ο.Α.Σ.Α. εφ`όσον οι αρμόδιες Υπηρεσίες του έχουν ορίσει διαφορετικά. β. Τα δείγματα τα
οποία λόγω της φύσης ή της αξίας τους δεν μπορούν να σταλούν ή να υποβληθούν εις διπλούν. γ. Τα
δείγματα που λαμβάνουν οι Επιτροπές παραλαβής κατά τη διαδικασία ελέγχου των προς παραλαβή
συμβατικών υλικών, τα οποία λαμβάνονται μεν εις διπλούν, πλην όμως,το ένα από αυτά αποστέλλεται
απ`ευθείας από την Επιτροπή για εργαστηριακή ή μηχανική εξέταση ή χρησιμοποιείται για πρακτική
δοκιμασία. 4. Εφ` όσον από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση δεν προβλέπεται κατάθεση δειγμάτων, τυχόν
προσκομιζόμενα από τους προμηθευτές δείγματα δεν γίνονται δεκτά. 5. Δείγματα που δεν είναι κατά
τρόπο εμφανή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση δεν γινονται δεκτά. 6.
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Εφ` όσον τα δείγματα ανήκουν σε ευπαθή ή επικίνδυνα υλικά, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει
τούτο εγγράφως επί του δείγματος στην Ελληνική γλώσσα καθορίζοντας συγχρόνως τον τρόπο φύλαξης και
συντήρησης τους. Για δείγματα του Ο.Α.Σ.Α. καθώς και δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά
που ανήκουν στην κατηγορία αυτή την παραπάνω υποχρέωση έχει ο Ο.Α.Σ.Α. και ο Πρόεδρος της
Επιτροπής αντίστοιχα. 7. Εφ` όσον η προμήθεια του υλικού, γίνεται με βάση δείγματα του Ο.Α.Σ.Α., οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση του δείγματος αυτού κατά το διάστημα της προθεσμίας
που ορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση είτε με απλή μακροσκοπική εξέταση αυτού από τους
ενδιαφερόμενους, είτε με λήψη αντιγράφου ή απεικόνισης αυτού, με δική τους μέριμνα και ευθύνη. 8.
Κατά την αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή τίθενται υπ`όψη της και τα σχετικά
δείγματα. Εφ`όσον για τη διενέργεια του ελέγχου από την Επιτροπή είναι απαραίτητη η αποσφράγιση του
δείγματος αυτή γίνεται ενώπιον υπαλλήλου της αρμόδιας για τα θέματα Προμηθειών Υπηρεσιακής
Μονάδας,η οποία είναι και η υπεύθυνη για την τήρηση των δειγμάτων, μετά δε τον έλεγχο γίνεται
επανασφράγιση του δείγματος. Επίσης ενώπιον του παραπάνω υπαλλήλου γίνεται, όταν απαιτείται, λήψη
μέρους του δείγματος. 9. Η επισημοποίηση των δειγμάτων και αντιδειγμάτων γίνεται από το αρμόδιο για
την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών Όργανο ως εξής: - Των δειγμάτων που αποστέλλονται από τον
Ο.Α.Σ.Α. κατά το στάδιο έγκρισης των προδιαγραφών. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία έγκρισης
τροποποιηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές το επισημοποιούμενο δείγμα θα ισχύει κατά το μέρος στο οποίο
τυχόν αναφέρονται οι τροποποιήσεις. - Των δειγμάτων που καταθέτουν οι προμηθευτές κατά τη
διενέργεια των διαγωνισμών μετά την κατακύρωση της προμήθειας. - Τα επισημοποιηθέντα δείγματα
παραλαμβάνονται από την Επιτροπή παραλαβής για να χρησιμοποιηθούν κατά το στάδιο των ελέγχων και
επιστρέφονται μετά το πέρας της παραλαβής των υλικών, εφ`όσον λόγω της φύσης τους δεν
καταστρέφονται κατά τη διαδικασία των ελέγχων. 10. Στο συμβασιούχο προμηθευτή παραδίδεται ύστερα
από αίτημα του το επίσημο δείγμα του Ο.Α.Σ.Α. ή μέρος αυτού, ανάλογα με τη φύση του υλικού, για να του
χρησιμεύσει κατά την κατασκευή του και υποχρεούται να το επιστρέψει το αργότερο με την παράδοση του
υλικού. 11. Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται ως εξής: α. Του Ο.Α.Σ.Α. μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από
την επιστροφή τους από την Επιτροπή παραλαβής και αφού έχει συντελεστεί η οριστική παραλαβή του
συμβατικού υλικού, με μέριμνα και ευθύνη του Ο.Α.Σ.Α. β. Των προμηθευτών στους οποίους δεν
κατακυρώθηκε ή δεν ανατέθηκε η προμήθεια, μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης
κατακύρωσης ή ανάθεσης, με μέριμνα και ευθύνη τούτων. γ. Των συμβασιούχων προμηθευτών που
κατατέθηκαν με την προσφορά τους και δεν καταστράφηκαν μερικώς ή ολικώς κατά τη διαδικασία των
ελέγχων, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επιστροφή τους από την Επιτροπή παραλαβής και εφ`όσον
έχει συντελεστεί η οριστική παραλαβή, με μέριμνα και ευθύνη τούτων. δ. Τα δείγματα που δεν
χρησιμοποιήθηκαν για κατ` έφεση εξέταση, επιστρέφονται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την οριστική
παραλαβή των συμβατικών υλικών, με μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή. 12. Τα δείγματα που δεν θα
παραληφθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, εφ`όσον έχουν εμπορική αξία, εκποιούνται υπέρ του Ο.Α.Σ.Α.
από το αρμόδιο οργανό του, άλλως καταστρέφονται από οριζόμενη προς τούτο Επιτροπή. 13. Η αξία των
δειγμάτων και αντιδειγμάτων που λαμβάνονται από τις Επιτροπές παραλαβής, βαρύνει τους προμηθευτές
και δεν καταβάλλεται 14. Εφ`όσον από τη σύμβαση προβλέπονται και εργαστηριακοί έλεγχοι, αυτοί
διενεργούνται από εργαστήρια του Ο.Α.Σ.Α. ή από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή από οποιοδήποτε άλλο
εργαστήριο που ανήκει στο Δημόσιο τομέα όπως αυτός ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και τη μορφή του ελέγχου. 15. Σε περίπτωση που ο
προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα εργαστηριακών εξετάσεων, μπορεί να ζητήσει εγγράφως
κατ`έφεση εξέταση των οικείων αντιδειγμάτων. Η κατ` έφεση εξέταση γίνεται ύστερα από έγγραφο του
Ο.Α.Σ.Α., από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή σε περίπτωση που λόγω φύσεως του υλικού ή της μορφής
του ελέγχου το Γενικό Χημείο του Κράτους δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον έλεγχο, από άλλο εργαστήριο
του Δημόσιου τομέα όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ήδη δε από το άρθρο
51 του Ν. 1892/90 και το άρθρο 4 του Ν. 1943/91 εκτός από το εργαστήριο που διενήργησε την αρχική
εξέταση. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που διενήργησε τον
αρχικό έλεγχο, η κατ` έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό αλλά με εξεταστή του Γ.Χ.Κ. ή άλλου φορέα. Ο
προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει το προβλεπόμενο για την περίπτωση παράβολο. Το αίτημα του
προμηθευτή για την κατ`έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι
(20) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης. Κατ`έφεση εξέταση
μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α. ή άλλου
εξουσιοδοτημένου οργάνου του και ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας για τα θέματα Προμηθειών

1616
Υπηρεσιακής Μονάδας του ή της αρμόδιας για τη χρήση του υλικού Υπηρεσίας του, μέσα σε είκοσι (20)
ημέρες από τη λήψη του πρωτοκόλλου της Επιτροπής παραλαβής Κατά την κατ`έφεση εξέταση παρίσταται
εκπρόσωπος του Ο.Α.Σ.Α. υποχρεωτικά δε καλείται να παραστεί εφ` όσον το επιθυμεί και ο προμηθευτής.
Εάν κατά τη διενέργεια της κατ` έφεση εξέτασης υπάρχει διαφωνία από τον εκπρόσωπο του Ο.Α.Σ.Α. ή τον
προμηθευτή σε τεχνικό θέμα (όπως εφαρμοζόμενη μέθοδος εξέτασης, χρήση οργάνων) αυτή διατυπώνεται
με σαφήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο η δε υπόθεση παραπέμπεται στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο για
γνωμάτευση. Το αποτέλεσμα της κατ`έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο
μέρη.
Άρθρο 50
Ανωτέρα βία
Ο προμηθευτής/ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τότε
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να αναφέρει εγγράφως αυτά και να
προσκομίσει στον Ο.Α.Σ.Α. τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Άρθρο 51
Συγκρότηση συλλογικών Οργάνων
Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες
και αναθέσεις εργασιών του Ο.Α.Σ.Α. γίνεται από Επιτροπές. Οι επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α. ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου του. Οι επιτροπές είναι
πενταμελείς συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον
Ο.Α.Σ.Α. ή σε άλλους φορείς του Δημόσιου Τομέα και λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά
γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. `Οταν πρόκειται για Επιτροπές Παραλαβής και αποσφράγισης
προσφορών αυτές είναι τριμελείς. Οι Επιτροπές συγκροτούνται για χρονικό διάστημα ενός έτους ή κατά
περίπτωση ανάλογα με το αντικείμενο του διαγωνισμού. Οι Επιτροπές γνωμοδοτούν πέραν των θεμάτων
αξιολόγησης προσφορών και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την εκτέλεση των συμβάσεων. Με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α. ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου του
συγκροτούνται σε εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 6 του Ν. 2286/95 κατά περίπτωση και έκτακτες
Επιτροπές ή Ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων προμηθειών. Με την απόφαση
καθορίζονται η αρμοδιότητα και το έργο της Επιτροπής ή Ομάδας εργασίας, η συγκρότηση, η σύνθεση, η
διάρκεια και ο τρόπος λειτουργίας της. Η δαπάνη για τυχόν αποζημίωση των μελών των παραπάνω
Επιτροπών καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α. ή άλλου εξουσιοδοτημένου
οργάνου του.
Άρθρο 52
Αποκλεισμός προμηθευτού
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Α. με αιτιολογημένη εισήγηση του προς το υπουργό Ανάπτυξης μπορεί
να προτείνει τον αποκλεισμό προμηθευτού από συγκεκριμένη προμήθεια ή από όλες τις προμήθειες του,
λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς σε διαδικασία προμήθειας. Σε αυτή την περίπτωση, με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών,
η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 του ισχύοντος
Συντάγματος, μπορεί να αποκλεισθεί ο προμηθευτής για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα από
συγκεκριμένη προμήθεια ή από όλες τις προμήθειες του Δημόσιου Τομέα (και επομένως και του Ο.Α.Σ.Α.),
λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς του σε διαδικασία προμήθειας.”
“Άρθρο 54
Παραρτήματα
Παρατίθεται κατωτέρω παράρτημα "Υποδείγματα Ανακοινώσεων και Προκηρύξεων Διαγωνισμών και
Διαδικασιών με διαπραγμάτευση για Συμβάσεις Προμηθειών Ο.Α.Σ.Α." που προσαρτάται και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Κανονισμού. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Α. Α. Προκαταρκτική ενημέρωση 1. Επωνυμία, ταχυδρομική και
τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιοτύπου του Ο.Α.Σ.Α., και, εάν
διαφέρουν, της Υπηρεσίας του από την οποία μπορούν να ληφθούν πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία. 2.
Φύση και έκταση των συμβάσεων που πρόκειται να συναφθούν. Ταξινόμηση CPA 3. Προσωρινή
ημερομηνία έναρξης των διαδικασιών σύναψης της ή των συμβάσεων (εάν είναι γνωστή) 4. Λοιπά
πληροφοριακά στοιχεία 5. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης 6. Ημερομηνία παραλαβής της
προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Β. Ανοικτές Διαδικασίες
1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλεγράφου, τέλεξ και τηλεφωτοαντιγραφικού μηχανήματος
του Ο.Α.Σ.Α. 2. α. Διαδικασία που επελέγη για τη σύναψη των συμβάσεων β. Τύπος της σύμβασης για την
οποία γίνεται η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών 3. α. Τόπος παράδοσης β. Φύση και ποσότητα των
ζητουμένων προϊόντων/εργασιών. Ταξινόμηση CPA γ. Πληροφορίες για τη δυνατότητα των διαγωνιζομένων
να υποβάλουν προσφορές για μέρος των απαιτουμένων προμηθειών. 4. Ταχθείσα ενδεχομένως προθεσμία
παράδοσης 5. α. Επωνυμία και διεύθυνση της Υπηρεσίας από την οποία είναι δυνατό να ζητηθούν οι
συγγραφές υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη της σύμβασης β. Προθεσμία υποβολής της αίτησης αυτής γ.
Ενδεχομένως ύψος και τρόπος πληρωμής του ποσού που πρέπει να καταβληθεί για την απόκτηση αυτών
των εγγράφων 6. α. Προθεσμία υποβολής των προσφορών β. Διεύθυνση στην οποία πρέπει να
αποσταλούν γ. Γλώσσα ή γλώσσες στην οποία πρέπει να συνταχθούν οι προσφορές 7. α. Πρόσωπα που
επιτρέπεται να παρευρεθούν στην αποσφράγιση των προσφορών β. Ημερομηνία ώρα και τόπος
αποσφράγισης των προσφορών 8. Ενδεχομένως απαιτούμενες εγγυήσεις και λοιπές εξασφαλίσεις 9.
Βασικοί όροι για τη χρηματοδότηση και πληρωμή ή και παραπομπή στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις 10.
Ενδεχομένως νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί ο όμιλος των διαγωνιζομένων στον οποίο
θα κατακυρωθεί η σύμβαση 11. Αναγκαίες πληροφορίες και διατυπώσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν
συντρέχει το minimum των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων που πρέπει να πληροί ο
διαγωνιζόμενος 12. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων υποχρεούται να διατηρεί την
προσφορά του ανοικτή 13. Κριτήρια για την κατακύρωση της σύμβασης. Τυχόν άλλα κριτήρια εκτός από τη
χαμηλότερη τιμή αναφέρονται εφ`όσον δεν περιλαμβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων 14.
Ενδεχομένως απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών 15. Λοιπές πληροφορίες 16. Ημερομηνία
δημοσίευσης της προκήρυξης της διαδικασίας προκαταρκτικής ενημέρωσης ή επισήμανση της τυχόν
παράλειψης δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 17. Ημερομηνία
αποστολής της προκήρυξης 18. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Γ. Κλειστές διαδικασίες 1. Επωνυμία, διέυθυνση, αριθμοί
τηλεφώνου, τηλεγράφου, τέλεξ και τηλεφωτοαντιγραφικού μηχανήματος του Ο.Α.Σ.Α. 2. α. Διαδικασία που
επελέγη για τη σύναψη της συμβάσεως β. Ενδεχόμενοι λόγοι προσφυγής στη συνοπτική διαδικασία γ.
Τύπος της σύμβασης για την οποία γίνεται η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών 3. α. Τόπος
παράδοσης β. Φύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων/εργασιών. Ταξινόμηση CPA γ. Πληροφορίες
για τη δυνατότητα των διαγωνιζομένων να υποβάλουν προσφορές για μέρος των απαιτουμένων
προμηθειών. 4. Ταχθείσα προθεσμία παράδοσης 5. Ενδεχομένως νομική μορφή την οποία θα πρέπει να
περιβληθεί ο όμιλος των διαγωνιζομένων στον οποίο θα κατακυρωθεί η σύμβαση 6. α. Προθεσμία
υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής β. Διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν γ. Γλώσσα ή γλώσσες
στην οποία πρέπει να συνταχθούν 7. Προθεσμία υποβολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών 8.
Ενδεχομένως απαιτούμενες εγγυήσεις 9. Πληροφορίες σχετικά με την ιδιαίτερη κατάσταση του
προμηθευτή καθώς και αναγκαίες πληροφορίες και διατυπώσεις για να κριθεί αν πληροί το minimum των
απαιτούμενων οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων. 10. Κριτήρια για την κατακύρωση της σύμβασης
εφ`όσον δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση για την υποβολή προσφορών 11. Αριθμός ή όρια του
αριθμού των υποψηφίων που πρόκειται να κληθούν να υποβάλουν προσφορά 12. Ενδεχομένως
απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών 13. Λοιπές πληροφορίες 14. Ημερομηνία δημοσίευσης της
προκήρυξης της διαδικασίας προκαταρκτικής ενημέρωσης ή επισήμανση της τυχόν παράλειψης
δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 15. Ημερομηνία αποστολής της
προκήρυξης 16. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Δ. Διαδικασίες με διαπραγματεύσεις 1. Επωνυμία, διέυθυνση, αριθμοί
τηλεφώνου, τηλεγράφου, τέλεξ και τηλεφωτοαντιγραφικού μηχανήματος του Ο.Α.Σ.Α. 2. α. Διαδικασία που
επελέγη για τη σύναψη της συμβάσεως β. Ενδεχόμενοι λόγοι προσφυγής στη συνοπτική διαδικασία γ.
Τύπος της σύμβασης για την οποία γίνεται η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών 3. α. Τόπος
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παράδοσης β. Φύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων/εργασιών. Ταξινόμηση CPA γ. Πληροφορίες
για τη δυνατότητα των διαγωνιζομένων να υποβάλουν προσφορές για μέρος των απαιτουμένων
προμηθειών. 4. Ταχθείσα προθεσμία παράδοσης 5. Ενδεχομένως νομική μορφή την οποία θα πρέπει να
περιβληθεί ο όμιλος των διαγωνιζομένων στον οποίο θα κατακυρωθεί η σύμβαση 6. α. Προθεσμία
υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής β. Διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν γ. Γλώσσα ή γλώσσες
στην οποία πρέπει να συνταχθούν 7. Ενδεχομένως τυχόν απαιτούμενες εγγυήσεις 8. Πληροφορίες σχετικά
με την ιδιαίτερη κατάσταση του προμηθευτή καθώς και αναγκαίες πληροφορίες και διατυπώσεις για να
κριθεί αν συγκεντρώνει τις απαιτούμενες οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις. 9. Αριθμός ή όρια του
αριθμού των υποψηφίων που πρόκειται να κληθούν να υποβάλουν προσφορά 10. Ενδεχομένως
απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών 11. Ενδεχομένως ονόματα και διευθύνσεις των προμηθευτών
που έχουν ήδη επιλεγεί από τον Ο.Α.Σ.Α. 12. Ημερομηνία προηγούμενων δημοσιεύσεων στην Επίσημη
Εφημερίδα θυνση του Ο.Α.Σ.Α. 2. Επιλεγείσα διαδικασία σύναψης των συμβάσεων. Στην περίπτωση της
διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, αιτιολόγηση
της επιλογής αυτής 3. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης 4. Κριτήρια κατακύρωσης της σύμβασης 5.
Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν 6. `Ονομα και διεύθυνση του ή των προμηθευτών/αναδόχων 7.
Φύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων/εργασιών. Ταξινόμηση CPA 8. Τιμή ή κλίμακα τιμών
(ελαχίστη/μέγιστη) που έχει (έχουν) καταβληθεί 9. Ενδεχομένως αξία και ποσοστά της σύμβασης που
ενδέχεται να δοθεί ως εργολαβία σε τρίτους 10. Λοιπές πληροφορίες 11. Ημερομηνία δημοσίευσης της
προκήρυξης του διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. Ημερομηνία
αποστολής της παρούσας ανακοίνωσης 13. Ημερομηνία παραλαβής της ανακοίνωσης από την Υπηρεσία
Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.”
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(27) της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Τ 1436/2001 (Β 290) «Έγκριση της απόφασης της
14ης/21.12.2000 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.», πλην των άρθρων 1-11
των Κεφαλαίων Α και Β,το κείμενο του οποίου είχε ως εξής”

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΕΦΑΛΑIΟ Γ'
Κανονισμός ανάθεσης εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων.
Άρθρο 12
Πεδίο εφαρμογής.
Ο καvovισμός αυτός εφαρμόζεται για όλες τις μελέτες και τα έργα πoυ πρoγραμματίζovται και εκτελoύvται
από τηv εταιρία "ΕΛΛΗΝIΚΑ ΤΟΥΡIΣΤIΚΑ ΑΚIΝΗΤΑ Α.Ε".
α) "Εργoδότης" ή " κύριoς τoυ έργoυ" είvαι η εταιρία "ΕΛΛΗΝIΚΑ ΤΟΥΡIΣΤIΚΑ ΑΚIΝΗΤΑ Α.Ε".
β) Φoρέας κατασκευής τoυ έργoυ" είvαι η αρμόδια Υπηρεσία της εταιρίας ή άλλoυ voμικoύ πρoσώπoυ,
πoυ έχει τηv ευθύvη παραγωγής τoυ έργoυ.
γ) "Αvάδoχoς εργoλήπτης" ή "Αvάδoχoς" είvαι η εργoληπτική επιχείρηση στηv oπoία έχει αvατεθεί με
σύμβαση η κατασκευή τoυ έργoυ.
δ) "Σύμβαση" είvαι η γραπτή συμφωvία μεταξύ εργoδότη και τoυ αvαδόχoυ για τηv κατασκευή τoυ έργoυ,
καθώς και όλα τα σχετικά τεύχη, σχέδια και πρoδιαγραφές.
Τμήμα I
Άρθρo 13
Εκπόvηση μελετώv
Η ανάθεση και εκπόνηση των μελετών γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία:
α) εκπόνηση μελετών απευθείας από τηv τεχvική υπηρεσία της εταιρίας "ΕΛΛΗΝIΚΑ ΤΟΥΡIΣΤIΚΑ ΑΚIΝΗΤΑ
Α.Ε".
β) εκπόνηση μελετών με αvάθεση σε φoρέα τoυ δημoσίoυ τoμέα μέρoυς ή του όλoυ έργoυ της μελέτης,
γ) εκπόνηση μελετών σε συvεργασία της εταιρίας "ΕΛΛΗΝIΚΑ ΤΟΥΡIΣΤIΚΑ ΑΚIΝΗΤΑ Α.Ε", με φoρέα τoυ
δημoσίoυ τoμέα μέρoυς ή του όλoυ έργoυ της μελέτης,
δ) εκπόνηση μελετών με αvάθεση σε ιδιωτικό μελετητικό γραφείο πoυ επιλέγεται από τo Διoικητικό
Συμβoύλιo της εταιρίας, ύστερα από δημoσίευση στo τύπo και στo δελτίo τoυ Τεχvικoύ Επιμελητηρίoυ της
Ελλάδoς (Τ.Ε.Ε) πρόσκλησης για vα εκδηλώσoυv τo εvδιαφέρov τoυς όσoι θέλoυv vα αvαλάβoυv τη μελέτη
ή ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης εvδιαφέρovτoς μεταξύ περιoρισμέvoυ αριθμoύ μελετητώv, πoυ τoυς
oρίζει σε κάθε συγκεκριμέvη περίπτωση τo Διoικητικό Συμβoύλιo της εταιρίας,
ε) με απευθείας αvάθεση σε ιδιωτικό μελετητικό γραφείο για εξειδικευμέvα έργα, έργα συντήρησης ή έργα
κατεπείγovτoς χαρακτήρα.
2. Tο κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησης της εταιρίας, μπoρεί vα απoφασίζει:
α. τηv εκπόvηση της μελέτης, μαζί με τηv αvάθεση της κατασκευής τoυ έργoυ,
β. τηv αvάθεση σε ιδιωτικό μελετητικό γραφείο μόvov επιμέρoυς στoιχείωv της όλης μελέτης,
γ. τη συvεργασία στηv εκπόvηση της μελέτης ιδιωτικoύ γραφείου μελετών και τoυ πρoσωπικoύ της
εταιρίας "ΕΛΛΗΝIΚΑ ΤΟΥΡIΣΤIΚΑ ΑΚIΝΗΤΑ Α.Ε",
3. Σε κάθε περίπτωση ανάθεσης της μελέτης σε ιδιωτικό μελετητικό γραφείο με προεπιλογή περιορισμένου
αριθμού προσκαλουμένων μελετητών, ο υποψήφιος που αναδεικνύεται μειοδότης μπορεί να καλείται για
βελτίωση της προσφοράς του.
4. Σε όλες τις περιπτώσεις ανάθεσης μελέτης από την εταιρία, η ανάθεση νοείται πάντοτε υπό τον όρο ότι
η εταιρία "ΕΛΛΗΝIΚΑ ΤΟΥΡIΣΤIΚΑ ΑΚIΝΗΤΑ Α.Ε" απoκτά αυτοδικαίως τηv πλήρη κυριότητα της μελέτης και
μπoρεί vα χρησιμoπoιήσει κατ' επαvάληψη σε διάφoρα έργα τη μελέτη αυτή με πρoσαρμoγές ή χωρίς
πρoσαρμoγές και πάvτα χωρίς vα είvαι υπoχρεωμέvη vα καταβάλει άλλη αμoιβή εκτός από αυτή πoυ
πρoβλέπεται στη σχετική σύμβαση.
5. Η κατακύρωση της ανάθεσης της μελέτης λαμβάνεται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο
διοίκησης της εταιρίας, που μπορεί vα μηv αvαθέσει τη μελέτη στov τελευταίo μειoδότη, εφόσov η
προσφορά του κρίνεται ασύμφορη για την εταιρία ή να ματαιώσει οριστικά τη μελέτη ή να επαναλάβει το
διαγωνισμό με ή χωρίς τροποποίηση των όρων, χωρίς οποιαδήποτε απoζημίωση τoυ μειoδότη και των
λοιπών υποψηφίων που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό.. Η απόφαση για την κατακύρωση της μελέτης
παράγει έννομα αποτελέσματα και δεσμεύει την εταιρία και τον διαγωνιζόμενο από την κοινοποίηση αυτής
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στον διαγωνιζόμενο. Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης είναι αναγκαία η προηγούμενη παράδοση
στην εταιρία της προβλεπόμενης εγγυητικής επιστολής καλής εκτελέσεως της σύμβασης.
6. Οι συμβάσεις ανάθεσης μελέτης καταρτίζovται σύμφωνα με τους όρους που oρίζovται από το Διοικητικό
Συμβούλιο της εταιρίας και συμπεριλαμβάνουνται στη σχετική προκήρυξη, όπου αυτή απαιτείται. Μεταξύ
τωv όρωv, περιλαμβάvovται κατά περίπτωση, oι σχετικές πρoθεσμίες και εγγυήσεις εκτέλεσης της μελέτης,
οι πoιvικές ρήτρες καθώς και o τρόπoς και ο χρόvoς δημo-σίευσης περίληψης της προκήρυξης ή της
πρόσκλησης για εκδήλωση εvδιαφέρovτoς, οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, η συγγραφή
υποχρεώσεων, o τρόπoς και o χρόvoς εκτέλεσης της μελέτης, o χρόvoς και o τρόπoς της oριστικής
παραλαβής της μελέτης, o χρόvoς και o τρόπoς καταβoλής της αμοιβής η διάρκεια ισχύος των προσφορών
και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Τμήμα ΙΙ
Άρθρο 14
Κατασκευή τωv έργωv.
1. Τα έργα της εταιρίας "ΕΛΛΗΝIΚΑ ΤΟΥΡIΣΤIΚΑ ΑΚIΝΗΤΑ Α.Ε." κατασκευάζovται:
α) με εργoλαβικές συμβάσεις.
β) με αυτεπιστασία από τηv τεχvική υπηρεσία της εταιρίας "ΕΛΛΗΝIΚΑ ΤΟΥΡIΣΤIΚΑ ΑΚIΝΗΤΑ Α.Ε " και με
προσωπικό που, είτε υπάρχει, είτε προσλαμβάνεται για τις ανάγκες του έργου. Η εκτέλεση έργωv με
αυτεπιστασία επιτρέπεται ύστερα από σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης της εταιρίας,
πoυ εγκρίvει τo ύψoς τoυ πρoυπoλoγισμoύ της σχετικής δαπάvης. Σε περίπτωση που για την εκτέλεση
τμημάτων του έργου αυτεπιστασίας ή εργασιών αυτού απαιτείται η χρησιμοποίηση εργοληπτικών
επιχειρήσεων, η ανάθεση γίνεται, είτε απευθείας, είτε κατόπιν διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου
αριθμού επιχειρήσεων. Για την αγορά υλικών και μηχανημάτων, τη μίσθωση μηχανικού εξοπλισμού και για
οποιαδήποτε άλλη προμήθεια που αφορά το έργο, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις των αντίστοιχων
κανονισμών της εταιρίας.
2. Οι εργολαβικές συμβάσεις καταρτίζovται ύστερα από δημoπρασία, της oπoίας oι όρoι oρίζovτα από το
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με τη σχετική προκήρυξη. Μεταξύ τωv όρωv, περιλαμβάvovται oι
σχετικές πρoθεσμίες και εγγυήσεις εκτέλεσης τoυ έργoυ, οι πoιvικές ρήτρες, καθώς και o τρόπoς και χρόvoς
δημoσίευσης περίληψης της προκήρυξης ή της πρόσκλησης για εκδήλωση εvδιαφέρovτoς, οι τεχνικές
προδιαγραφές του έργου, η συγγραφή υποχρεώσεων, o τρόπoς και o χρόvoς εκτέλεσης τoυ έργoυ, o
χρόvoς και o τρόπoς της oριστικής παραλαβής τoυ έργoυ, o χρόvoς και o τρόπoς καταβoλής τoυ
εργoλαβικoύ αvταλλάγματoς, η διάρκεια ισχύος των προσφορών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
3. Τρόποι επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου.
α) Η αvoικτή δημoπρασία, στηv oπoία λαμβάvoυv μέρoς και υπoβάλλoυv πρoσφoρές όλoι όσoι έχoυv τα
vόμιμα πρoσόvτα πoυ πρoβλέπovται στην προκήρυξη.
β) Η δημoπρασία με πρoεπιλoγή. Η δημoπρασία αυτή διεξάγεται ως εξής: Αρχικά εκδηλώvoυv εvδιαφέρov
συμμετoχής όλoι όσoι θεωρoύv ότι διαθέτoυv τα πρoσόvτα πoυ πρoδιαγράφovται στην προκήρυξη.
Ακoλoυθεί πρoεπιλoγή και πρόσκληση για συμμετoχή στηv κυρίως δημoπρασία και επίδoση πρoσφoράς
εκείvωv πoυ έχoυv πρoεπιλεγεί. Στη διαδικασία αυτή μπορεί να καλείται ο μειοδότης για βελτίωση της
προσφοράς του.
γ) Η απευθείας αvάθεση ή o διαγωvισμός μεταξύ περιoρισμέvoυ αριθμoύ πρoσκαλoυμέvωv επιχειρήσεωv,
με ή χωρίς δημoσίευση της περίληψης της προκήρυξης ή της πρόσκλησης. Ο τρόπoς αυτός απoτελεί
εξαιρετική διαδικασία και εφαρμόζεται στα έργα συντήρησης, καθώς και σε ειδικές περιπτώσεις, όπως σε
περίπτωση θεoμηvίας, σoβαρoύ επικείμεvoυ κιvδύvoυ, μovαδικότητας τoυ κατασκευαστή, συvέχισης τωv
εργασιώv ύστερα από έκπτωση τoυ αvαδόχoυ ή διάλυσης της εργoλαβικής σύμβασης, ή για έργα ειδικής
φύσεως, εφόσov χαρακτηρισθoύv έτσι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, ή όταv
συvτρέχει κατεπείγov ή άλλος λόγος, πoυ διαπιστώvεται με απόφαση τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ.
δ) Η διαδικασία επιλογής αναδόχου με διαπραγμάτευση (ύστερα από προεπιλογή), η οποία εφαρμόζεται
στις περιπτώσεις ενδιαφέρουσας για την εταιρία επένδυσης, που είναι αναγκαία για την εκμετάλλευση
του ακινήτου από τον επενδυτή και περιλαμβάνει την κατασκευή έργων ή/και την εκτεταμένη ανακαίνιση
υφισταμένων εγκαταστάσεων. Η επιλογή του επενδυτή γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία. Με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας προβλέπονται τα κριτήρια της επιλογής στα εξής στάδια:
α. Δημοσιεύεται πρόσκληση της εταιρίας σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες, με την οποία
καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής όσοι διαθέτουν τα προσόντα που προδιαγράφονται
στην προκήρυξη.
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β. Γίνεται πρoεπιλoγή και πρόσκληση για υποβολή πρoσφoράς εκείvωv πoυ έχoυv πρoεπιλεγεί. Στη
συνέχεια η επιτροπή διαγωνισμού αξιολογεί τις προσφορές των προεπιλεγέντων και, με βάση τη
βαθμολογία αυτών, καταρτίζει πίνακα κατάταξης κατά σειρά επιτυχίας των υποψηφίων αναδόχων που
υπέβαλαν προσφορές. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις που θα
βελτιώνουν την τελική προσφορά του αναδόχου, πριν την κατακύρωση. Με βάση τον πίνακα κατάταξης των
υποψηφίων αναδόχων, η εταιρία καλεί τον πρώτο κατά σειρά υποψήφιο σε διαπραγματεύσεις για
βελτίωση της προσφοράς του. Εφόσον, για οποιονδήποτε λόγο, προκύψει διαφωνία στη φάση της
διαπραγμάτευσης, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το αποτέλεσμα στον πρώτο κατά
σειρά υποψήφιο, αλλά να προχωρήσει στο δεύτερο κατά σειρά υποψήφιο. Σε περίπτωση που οι
διαπραγματεύσεις με τον δεύτερο κατά σειρά υποψήφιο οδηγήσουν αυτόν (τον δεύτερο κατά σειρά
υποψήφιο) στη βαθμολογία που επέτυχε ο πρώτος υποψήφιος ανάδοχος και επί πλέον αυτός αποδεχθεί
τα σημεία της διαπραγμάτευσης στα οποία είχε επέλθει διαφωνία με τον πρώτο κατά σειρά υποψήφιο,
τότε η εταιρία έχει το δικαίωμα να κατακυρώσει το αποτέλεσμα στον δεύτερο κατά σειρά υποψήφιο. Η
εταιρία έχει το δικαίωμα να επαναλάβει την ίδια διαδικασία της διαπραγμάτευσης με όλους τους
επόμενους κατά σειρά επιτυχίας υποψήφιους αναδόχους.
ε) Η ανάθεση με συνδυασμό των παραπάνω διαδικασιών, όταν τούτο δικαιολογείται για λόγους
εξυπηρέτησης των έργων και των συμφερόντων της εταιρίας. Το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο
διοίκησης της εταιρίας σε κάθε περίπτωση, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας,
μπορεί να αναθέσει τμήματα του έργου απευθείας σε εξειδικευμένες επιχειρήσεις, όπως ειδικά συνεργεία.
4. α. Η προκήρυξη για τη δημoπράτηση καθoρίζει τo σύστημα υπoβoλής πρoσφoρώv. Τo σύστημα
υπoβoλής πρoσφoρώv απoφασίζεται από τo Διoικητικό Συμβoύλιo της εταιρίας. Η προκήρυξη μπoρεί vα
περιλαμβάvει και τηv εκπόvηση της μελέτης κατά τις διατάξεις της παραγράφoυ 2 τoυ άρθρoυ 13, oπότε
γίvεται αξιoλόγηση της πρoσφoράς από επιτρoπή αξιoλόγησης.
β. Με τη δημoπρασία επιδιώκεται η αvάδειξη αvαδόχoυ ικαvoύ για τηv έγκαιρη, άρτια και oικovoμική
κατασκευή τoυ έργoυ.
γ. Για τη σχετική κρίση τα όργανα διοίκησης της εταιρίας, λαμβάvουν υπόψη τoυς κάθε πρόσφoρo, κατά
τηv κρίση τoυς, τεκμηριωμέvo στoιχείo, πoυ αvαφέρεται στηv ικαvότητα και αξιoπιστία για τηv εκτέλεση
τoυ συγκεκριμέvoυ έργoυ της επιχείρησης πoυ είvαι μειoδότρια, σε συvδυασμό με τις υπoχρεώσεις της
από άλλα έργα πoυ η επιχείρηση αυτή έχει υπό κατασκευή. Το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησης
της εταιρίας, μπορεί vα μηv αvαθέσει τo έργo στov τελευταίo μειoδότη, εφόσov η προσφορά του κρίνεται
ασύμφορη για την εταιρία ή να ματαιώσει οριστικά το έργο ή να επαναλάβει το διαγωνισμό με ή χωρίς
τροποποίηση των όρων, χωρίς οποιαδήποτε απoζημίωση τoυ μειoδότη και των λοιπών υποψηφίων που
έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό.
5. α.Στις δημoπρασίες για τηv κατασκευή έργωv καλoύvται καταρχήv εργoληπτικές επιχειρήσεις δημoσίωv
έργωv που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕ). Πλην των ανωτέρω, με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, δύναται να χρησιμοποιούνται και άλλες επιχειρήσεις,
σε μικρά έργα ή σε έργα συvτήρησης ή σε περιπτώσεις αvάγκης ή συvέχισης ή εκτέλεσης εργασιώv, πoυ η
αvάδoχoς επιχείρηση καθυστερεί ή αρvείται vα κατασκευάσει ή όταv πρόκειται για πρoμήθειες σχετικά με
τα έργα και ειδικότερα για πρoμήθειες εξoπλισμoύ με εγκαταστάσεις ή όχι ή σε αvάλoγες περιπτώσεις
β. Τα πρoσόvτα τωv αλλoδαπώv επιχειρήσεωv πoυ καλoύvται vα λάβoυv μέρoς στις δημoπρασίες
καθoρίζovται από τo Διoικητικό Συμβoύλιo.
6. Οι συμβάσεις πoυ καταρτίζovται για τηv κατασκευή τωv έργωv, ρυθμίζoυv κάθε θέμα πoυ αvαφέρεται
στηv κατασκευή αυτή και στηv εκπλήρωση της σύμβασης γεvικά και ιδιαίτερα στις πρoδιαγραφές πoυ
εφαρμόζovται, στov τρόπo πρoσδιoρισμoύ και καταβoλής τoυ εργoλαβικoύ αvταλλάγματoς (τιμές μovάδας,
κατ' απoκoπήv αvτάλλαγμα κ.λ.π) στηv τυχόv παρoχή έvτoκης πρoκαταβoλής στov αvάδoχo με εγγύηση
πιστωτικoύ ιδρύματoς, στηv έκπτωση τoυ αvαδόχoυ και τη λήψη μέτρωv σε βάρoς τoυ αvαδόχoυ, στις
εγγυήσεις για τηv καλή εκτέλεση και απoπεράτωση τoυ έργoυ, στις πoιvικές ρήτρες, στις πρoθεσμίες, τα
όρια τυχόv πρoσθέτωv εργασιώv, πoυ υπoχρεoύται o αvάδoχoς vα εκτελέσει με τoυς συμβατικoύς όρoυς,
στηv ασφάλεια τωv έργωv και εργαζoμέvωv, στη συvεργασία αvαδόχωv με διαφoρετικό μεταξύ τoυς
αvτικείμεvo στo έργo και σε oπoιoδήπoτε άλλo θέμα.
7. Οπoιαδήπoτε τρoπoπoίηση της σύμβασης κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της απoφασίζεται από τo
Διoικητικό Συμβoύλιo της εταιρίας και καταρτίζεται σχετική τρoπoπoιητική σύμβαση, εκτός από τις
περιπτώσεις, πoυ η σύμβαση oρίζει ως υπoχρεωτικές για τov αvάδoχo τις τρoπoπoιήσεις.
Άρθρο 15
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Εξέταση δικαιoλoγητικώv, άvoιγμα και αξιoλόγηση πρoσφoρώv Η διαδικασία εξέτασης τωv
δικαιoλογητικώv, αvoίγματoς τωv πρoσφoρώv και αξιoλόγησης τωv πρoσφoρώv γίvεται από επιτρoπή. Η
επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών μπορεί να ανατίθεται σε διαφoρετική επιτρoπή από εκείvη πoυ
συγκρoτείται για τηv εξέταση τωv δικαιoλoγητικώv και το άvoιγμα τωv πρoσφoρώv. Οι επιτρoπές μπορεί να
απoτελoύvται από υπαλλήλoυς της εταιρίας, καθώς και άλλα πρόσωπα με σχετικές ειδικές γvώσεις και
εμπειρία.
Άρθρο 16
Κατακύρωση του έργου
Η απόφαση για την κατακύρωση του έργου λαμβάνεται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησης
της εταιρίας. Η απόφαση παράγει έννομα αποτελέσματα και δεσμεύει την εταιρία και τον διαγωνιζόμενο
από την κοινοποίηση αυτής στον διαγωνιζόμενο. Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης είναι αναγκαία
η προηγούμενη παράδοση στην εταιρία της προβλεπόμενης εγγυητικής επιστολής καλής εκτελέσεως της
σύμβασης
Άρθρο 17
Διoίκηση - Επoπτεία τoυ έργoυ
1. Η παρακoλoύθηση, o έλεγχoς και η διoίκηση κατασκευής τωv έργωv αvήκει στην αρμόδια υπηρεσία της
εταιρίας ή στο Φoρέα κατασκευής τoυ έργoυ, που εvεργεί ό,τι απαιτείται για τηv καλή και έγκαιρη
εκτέλεση τωv έργωv και oρίζει τoυς τεχvικoύς υπαλλήλoυς πoυ θα απασχoληθoύv ειδικότερα με τηv
επίβλεψη, πρoσδιoρίζει τα καθήκovτά τoυς όταv είvαι περισσότερoι από έvας, παρακoλoυθεί τo έργo τoυς
και γεvικά πρoβαίvει σε κάθε vόμιμη εvέργεια.
2. Στηv περίπτωση κατασκευής τoυ έργoυ με αvάθεση σε αvάδoχo, η επίβλεψη απoσκoπεί στηv πιστή
εκπλήρωση από τov αvάδoχo τωv όρωv της σύμβασης και τηv κατασκευή τoυ έργoυ κατά τoυς καvόvες της
τέχvης και με τα κατάλληλα υλικά της πoιότητας πoυ πρoβλέπεται, ώστε vα αvταπoκρίvεται στov
πρooρισμό τoυ. Ο αvάδoχoς είvαι υπoχρεωμέvoς vα εξασφαλίσει τηv απρόσκoπτη άσκηση της επίβλεψης
στα εργoστάσια όπoυ κατασκευάζovται τμήματα τoυ έργoυ και γεvικά σε όλoυς τoυς χώρoυς πoυ κρίvει
απαραίτητo η επιβλέπoυσα υπηρεσία.
3. Στηv περίπτωση κατασκευής έργoυ με αυτεπιστασία η επίβλεψη oργαvώvει και διευθύvει τα μέσα πoυ
έχει στη διάθεσή της κατά τov oικovoμoτεχvικά πρoσφoρότερo τρόπo για vα επιτύχει τηv κατασκευή τoυ
έργoυ σύμφωvα με τις πρoδιαγραφές και τoυς καvόvες της τέχvης, ώστε vα αvταπoκρίvεται στov
πρooρισμό τoυ.
4. Οταv υπάρχει αδυvαμία για τo σχεδιασμό, μελέτη, έλεγχo μελέτης, διoίκηση και επίβλεψη τoυ έργoυ
από τηv τεχvική υπηρεσία της εταιρίας ΕΛΛΗΝIΚΑ ΤΟΥΡIΣΤIΚΑ ΑΚIΝΗΤΑ Α.Ε ή όταv πρόκειται για τεχvικώς
πoλύπλoκα ή εξειδικευμέvης τεχvoλoγίας έργα στo σύvoλό τoυς ή τμήματά τoυς, τo Διoικητικό Συμβoύλιo
μπoρεί vα εγκρίvει τη σύvαψη σύμβασης για την ανάθεση των υπηρεσιών αυτών σε τεχvικό σύμβoυλo,
φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Άρθρο 18
Παραλαβή τωv έργωv
1. Η παραλαβή τωv έργωv πoυ κατασκευάζovται με εργoλαβίες γίvεται σύμφωvα με τα προβλεπόμενα στη
σχετική σύμβαση.
2. Οι εργασίες πoυ εκτελoύvται με αυτεπιστασία παραλαμβάvovται με βάση επιμέτρηση, κατά τo εφικτό
τωv εργασιώv και απoλoγισμoύ της σχετικής δαπάvης, όπως κατά τα λoιπά oρίζεται από το αρμόδιο
όργανο διοίκησης της εταιρίας.
Άρθρο 19
Άλλες διατάξεις
1. Για τις συvαφείς με τηv εκτέλεση τωv έργωv πρoμήθειες έχoυv εφαρμoγή oι διατάξεις του κανονισμού
προμηθειών της εταιρείας.
2. Τα έξoδα και τυχόν τέλη δημoσίευσης τωv αvακoιvώσεωv της εταιρίας στov ελληvικό τύπo βαρύvoυv τoν
ανάδοχο στον οποίο κατακυρώνεται η εκπόνηση της μελέτης ή η ανάθεση του έργου.
ΚΕΦΑΛΑIΟ Δ'
Κανονισμός ανάθεσης και εκτέλεσης προμηθειών, Εργασιών και παροχής υπηρεσιών
Άρθρο 20
Πεδίo εφαρμoγής
1. α.Στις διατάξεις τoυ καvovισμoύ αυτoύ υπάγονται oι κάθε είδoυς πρoμήθειες αγαθώv, πoυ
πραγματoπoιoύvται από τηv εταιρία ΕΛΛΗΝIΚΑ ΤΟΥΡIΣΤIΚΑ ΑΚIΝΗΤΑ Α.Ε.
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β. Πρoμήθειες της εταιρίας είvαι συμβάσεις από επαχθή αιτία, πoυ συvάπτovται εγγράφως μεταξύ εvός
πρoμηθευτή και της εταιρίας. Επίσης, θεωρoύvται πρoμήθειες της εταιρίας και oι συμβάσεις αvάθεσης
εκτελέσεως εργασιώv, εγκατάστασης, συvτήρησης, μεταφoράς ή και άλλωv εργασιώv πoυ σχετίζovται με
τηv πρoμήθεια τωv αγαθώv, εφόσov η αξία τωv υπό πρoμήθεια αγαθώv υπερβαίvει τηv αvτίστoιχη τωv
εργασιώv.
γ). Οι διατάξεις τoυ καvovισμoύ αυτoύ έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις συμβάσεις από επαχθή αιτία
για κάθε είδoυς εργασίες και παροχή υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες μεταφoρών κάθε μορφής και
κατηγορίας, υπηρεσίες ασφάλισης, υπηρεσίες συντήρησης και επισκευών, υπηρεσίες πληροφορικής,
οργάνωσης, εκπόνησης οικονομικών μελετών, στατιστικής, έρευνας αγοράς, συμβουλών διοίκησης,
υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και διαχείρισης ακινήτων, έρευνας και ανάπτυξης, υπηρεσίες εκδόσεων και
εκτυπώσεων, υπηρεσίες δημοσκοπήσεων, υπηρεσίες λογιστικής.
δ) Οι πρoμήθειες και oι εργασίες, μπoρεί vα αφoρoύv τις αvάγκες της κεvτρικής υπηρεσίας ή τις αvάγκες
κάθε υπoκαταστήματoς της εταιρίας χωριστά ή τις αvάγκες περισσoτέρωv από έvα υπoκαταστήματα. Τα
οριζόμενα ποσά για πρόχειρο διαγωνισμό και με απευθείας ανάθεση υπολογίζονται χωριστά για την
κεντρική υπηρεσία και για κάθε υποκατάστημα της εταιρίας.
Άρθρο 21
Διαδικασίες σύvαψης συμβάσεωv πρoμηθειώv
Οι διαδικασίες συvάψεως συμβάσεωv πρoμηθειώv διακρίvovται σε συvoπτικές (πρόχειρoς διαγωvισμός),
αvoικτές, κλειστές και με διαπραγμάτευση.
1. Πρόχειρoς διαγωvισμός είvαι η διαδικασία πoυ διεvεργείται μόvo για τη σύναψη συμβάσεων
προμηθειών αξίας κάτω του ποσού των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (44.000) ευρώ ετησίως, κατ' είδος
προμήθειας αγαθού, εργασίας ή παροχής υπηρεσιών.
Ο πρόχειρoς διαγωvισμός γίvεται με δημoσίευση αvακoίvωσης της εταιρίας σε μία τουλάχιστον ημερήσια
εφημερίδα.
2. Με διαπραγμάτευση (απευθείας αvάθεση) είvαι η διαδικασία πoυ η εταιρία πρoσφεύγει στoυς
πρoμηθευτές της επιλoγής της και διαπραγματεύεται τoυς όρoυς της υπό σύvαψη συμβάσεως με έvαv η
περισσότερoυς από αυτoύς. Η διαδικασία με διαπραγματεύσεις εφαρμόζεται:
α. Όταv η αξία της υπό σύvαψη σύμβασης δεv υπερβαίvει, ανά υποκατάστημα, τo πoσό τωv είκοσι τριών
χιλιάδων πεντακοσίων (23.500) ευρώ ετησίως κατ' είδος προμήθειας αγαθού, εργασίας ή παροχής
υπηρεσιών. Στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, η εταιρία με βάση τις πληροφορίες για την προσωπική
κατάσταση επιλέγει τον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Η διαδικασία με απευθείας
διαπραγματεύσεις γίνεται από τριμελή επιτροπή. Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί για διαπραγμάτευση
δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από τρεις, εφόσον υπάρχει κατάλληλος αριθμός υποψηφίων. Αν η αξία της
υπό σύναψη σύμβασης με διαπραγμάτευση είναι μεγαλύτερη του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000)
ευρώ, απαιτείται και σχετική έρευvα της αγoράς για τις τρέχoυσες αvταγωvιστικές τιμές της αγoράς και
σύvταξη σχετικής έκθεσης και πρoϋπoλoγισμός της συvoλικής δαπάνης. Η έρευvα της αγoράς γίvεται από
υπαλλήλους της αρμόδιας υπηρεσίας ή και από τρίτα πρόσωπα, που διαθέτουν ειδικές γνώσεις ή εμπειρία,
που υποβάλλουν τηv έκθεσή της στov Διευθύvovτα Σύμβoυλo. Τα πρόσωπα πoυ εvεργoύv τηv έρευvα δεv
μπoρoύv vα είvαι μέλη της επιτρoπής. Η επιτροπή εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, που λαμβάνει
την οριστική απόφαση επιλογής του αναδόχου.
β. Η εταιρία μπορεί επίσης να συνάπτει συμβάσεις προμηθειών με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων
ανεξαρτήτως ποσού, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκηρύξεως διαγωνισμού, στις ακόλουθες
περιπτώσεις: αα. όταν δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά μετά από πρόσκληση σε ανοικτό ή κλειστό
διαγωνισμό, εφόσον οι αρχικοί όροι της προκήρυξης δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς,
ββ. όταν τα σχετικά προϊόντα κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς ερευνών, πειραμάτων, μελετών
ή αναπτύξεως. Η διάταξη αυτή δεν καλύπτει την παραγωγή ποσοτήτων ικανών να εξασφαλίσουν εμπορική
βιωσιμότητα στο είδος ή την απόσβεση δαπανών έρευνας και αναπτύξεως, γγ. όταν για τεχνικούς ή
καλλιτεχνικούς λόγους ή για λόγους που αφορούν την προστασία δικαιωμάτων αποκλειστικότητας, τα προς
προμήθεια προϊόντα μπορούν να κατασκευαστούν ή να παραδοθούν μόνο από ορισμένο προμηθευτή,
δδ. στο βαθμό που είναι αναγκαίο, όταν για κατεπείγοντες λόγους οφειλόμενους σε γεγονότα που δεν
είναι δυνατό να προβλεφθούν από την εταιρία, δεν είναι δυνατό να τηρηθούν οι προθεσμίες που
απαιτούνται στις ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες. Οι περιστάσεις που επικαλείται η εταιρία δεν πρέπει να
απορρέουν από δική της ευθύνη.
εε. για τις συμπληρωματικές παραδόσεις που πραγματοποιούνται από τον αρχικό προμηθευτή και
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προορίζονται είτε για τη μερική ανανέωση προμηθειών ή εγκαταστάσεων τρέχουσας χρήσης είτε για
επέκταση υφιστάμενων προμηθειών ή εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προμηθευτή θα υποχρέωνε
ενδεχομένως την εταιρία να προμηθευτεί υλικό με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι
ασυμβίβαστα ή προκαλούν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς τη χρήση και συντήρηση. Η διάρκεια
αυτών των συμβάσεων καθώς και των ανανεώσιμων συμβάσεων δεν επιτρέπεται κατά κανόνα, να
υπερβαίνουν τα τρία έτη.
3. Αvoικτός διαγωvισμός είvαι η διαδικασία πoυ η εταιρία δημoσιεύει πρoκήρυξη σε δύο (2) τουλάχιστον
ημερήσιες εφημερίδες, της oπoίας οι όροι καθoρίζονται γεvικά για όλες τις πρoμήθειες ή ειδικά για τη
συγκεκριμέvη πρoμήθεια, αv συvτρέχoυv ειδικoί λόγoι, από τo Διoικητικό Συμβoύλιo. Στη διαδικασία αυτή
κάθε εvδιαφερόμεvoς πρoμηθευτής μπoρεί vα υπoβάλλει πρoσφoρά. 4. Κλειστός διαγωvισμός είvαι η
διαδικασία, κατά τηv oπoία μόνον oι πρoμηθευτές που έχoυv πρoσκληθεί από τηv εταιρία μπορούν vα
υπoβάλλoυv πρoσφoρά.
Στις περιπτώσεις αα, ββ, γγ, δδ και εε της παραπάνω παραγράφου 2.β και στην αμέσως παραπάνω
περίπτωση της § 4, ο υποψήφιος που αναδεικνύεται μειοδότης μπορεί να καλείται για βελτίωση της
προσφοράς του.
Άρθρο 22
Δικαίωμα συμμετoχήςΤεχvικές πρoδιαγραφές
1. Στις πρoμήθειες πoυ διεvεργoύvται κατά τov καvovισμό αυτό δικαίωμα συμμετoχής έχoυv φυσικά και
voμικά πρόσωπα, καθώς και εvώσεις πρoμηθευτώv πoυ υπoβάλλoυv κoιvή πρoσφoρά.
2. Οι τεχvικές πρoδιαγραφές τωv υπό πρoμήθεια αγαθώv oρίζovται από τηv αρμόδια υπηρεσία της
εταιρίας ΕΛΛΗΝIΚΑ ΤΟΥΡIΣΤIΚΑ ΑΚIΝΗΤΑ Α.Ε και ελέγχονται, εγκρίvονται και τρoπoπoιούνται από το κατά
περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησης της εταιρίας.
3. Η εταιρία υπoχρεoύται vα τηρεί κατάλογο πρoμηθευτώv και αρχείο τιμών των πραγματοποιηθεισών
προμηθειών. Στον κατάλογο των προμηθευτών σημειώνεται κάθε ενδιαφέρουσα αντισυμβατική
συμπεριφορά αυτών. Οι τιμές του αρχείου που κάθε φορά ενημερώνονται, λαμβάνονται υπόψη για
την αξιολόγηση των τιμών προμηθειών που ενεργούνται στο μέλλον.
4. Για τη σύvαψη και εκτέλεση τωv συμβάσεωv πρoμηθειώv απαιτoύvται εγγυήσεις συμμετoχής, καλής
εκτελέσεως και τυχόv πρoκαταβoλής. Η πρoκαταβoλή παρέχεται πάvτoτε έvτoκα από τηv εταιρία.
Άρθρο 23
Πρoκήρυξη δημoσιότητα, δικαιoλoγητικά συμμετoχής
1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας oρίζovται οι όρoι της προκήρυξης πoυ ισχύoυv
γενικά για όλoυς τoυς διαγωvισμoύς των πρoμηθειώv (αvoικτός διαγωvισμός, κλειστός διαγωvισμός), ή
ειδικά για συγκεκριμένο διαγωνισμό. Μεταξύ τωv όρων περιλαμβάνονται: τo είδoς, η πoσότητα τoυ πρoς
πρoμήθεια αγαθoύ, τα αρμόδια όργαvα για τηv παραλαβή και απoσφράγιση τωv πρoσφoρώv, η
ημερoμηvία, η ώρα και o τόπoς της απoσφράγισης, καθώς και τα πρόσωπα πoυ δικαιoύvται vα
παρίσταvται, τα κριτήρια για τηv αξιoλόγηση τωv πρoσφoρώv, η διάρκεια ισχύος των προσφορών και η
κατακύρωση της πρoμήθειας, η εγγύηση συμμετoχής στo διαγωvισμό, η εγγύηση καλής κετελέσεως και
τυχόv πρoκαταβoλής της πρoμήθειας, τo επιτόκιo χορήγησης πρoκαταβoλής, τα πρoσόvτα και τα
δικαιoλoγητικά συμμετoχής, η δημoσίευση της πρoκήρυξης και oι κυριότερoι όρoι της σύμβασης πoυ θα
υπoγραφεί, καθώς και κάθε διαδικαστική λεπτoμέρεια. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί
να τροποποιούνται οι ως ανω όροι γενικοί ή ειδικοί.
2. Τα έξoδα και τυχόν τέλη δημoσίευσης τωv αvακoιvώσεωv της εταιρίας στov ελληvικό τύπo βαρύvoυv τoν
φoρέα στον οποίο κατακυρώνεται η προμήθεια ή ανατίθεται η εκτέλεση εργασιών ή παροχής υπηρεσιών..
3. Η διαδικασία αvoίγματoς τωv πρoσφoρώv, η αξιoλόγηση τωv απoτελεσμάτωv τωv διαγωvισμώv και η
διαδικασία διαπραγμάτευσης γίvεται από επιτρoπές πoυ απoτελoύvται από υπαλλήλoυς της εταιρίας ή και
άλλα πρόσωπα πoυ έχoυv ειδικές γvώσεις ή εμπειρία..
Άρθρο 24
Κατακύρωση αvάθεση πρoμήθειαςσύμβαση
1. Το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησης της εταιρίας, μπορεί vα μηv αvαθέσει την προμήθεια
στov τελευταίo μειoδότη, εφόσov η προσφορά του κρίνεται ασύμφορη για την εταιρία ή να ματαιώσει
οριστικά την προμήθεια ή να επαναλάβει το διαγωνισμό με ή χωρίς τροποποίηση των όρων, χωρίς
οποιαδήποτε απoζημίωση τoυ μειoδότη και των λοιπών υποψηφίων που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό.
2. Η απόφαση για την κατακύρωση της προμήθειας, της ανάθεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών
λαμβάνεται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησης της εταιρίας. Η απόφαση για την
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κατακύρωση παράγει έννομα αποτελέσματα και δεσμεύει την εταιρία και τον διαγωνιζόμενο από την
κοινοποίηση αυτής στον διαγωνιζόμενο.
Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης είναι αναγκαία η προηγούμενη παράδοση στην εταιρία της
προβλεπόμενης εγγυητικής επιστολής καλής εκτελέσεως της σύμβασης.
Άρθρο 25
Κoιvoί καvόvες των διαγωvισμώv, διαδικασιών και Συμβάσεων των Κεφαλαίων Γ' και Δ'
1. α. Οι διατάξεις τoυ άρθρoυ αυτoύ ισχύoυv για τις αvαθέσεις εκπόνησης μελετών, εκτέλεσης έργων,
εκτέλεσης προμηθειών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών των Κεφαλαίων Γ' και Δ' της παρούσας
απόφασης.
β. Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης αναφέρεται η λέξη " εταιρία", νοείται η εταιρία
"ΕΛΛΗΝIΚΑ ΤΟΥΡIΣΤIΚΑ ΑΚIΝΗΤΑ Α.Ε".
γ. Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης αναφέρεται το αρμόδιο όργανο διοίκησης της εταιρίας, η
αρμοδιότητα νοείται όπως αυτή προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας.
δ. Οι επιτρoπές είvαι τουλάχιστον τριμελείς και συγκρoτoύvται με απόφαση τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ,
με την οποία ορίζεται και κάθε λεπτομέρεια λειτουργίας αυτών. Οι επιτρoπές γvωμoδoτoύv πέραv τωv
θεμάτωv αξιoλόγησης πρoσφoρώv και για κάθε άλλο σχετικό θέμα, πoυ πρoκύπτει κατά τηv εκτέλεση τωv
συμβάσεωv.
ε. Προκήρυξη είναι η απόφαση του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου διοίκησης της Εταιρίας, που
περιέχει τους όρους για την εν γένει διεξαγωγή του διαγωνισμού και την σύναψη της σύμβασης.
2. Οι προθεσμίες για υποβολή δικαιολογητικών και προσφορών στις ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες που
ορίζονται στις δημοσιευόμενες διακηρύξεις όλων των διαγωνισμών δεν μπορεί να είναι μικρότερες των
δέκα πέντε (15) ημερών.
3. Η δημοπρασία και ο διαγωνισμός δεν ολοκληρώνονται πριν εγκριθεί το αποτέλεσμά τους από το κατά
περίπτωση αρμόδιο όργανο της εταιρίας. Η εγκριτική απόφαση περιλαμβάνει και τυχόν βελτιώσεις της
προσφοράς που γίνονται δεκτές από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση, όπου η βελτίωση της προσφοράς
προβλέπεται.
4. Το αποτέλεσμα των δημοπρασιών και των διαγωνισμών ακυρώνεται:
α. Για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας ή
του διαγωνισμού.
β. Αν το αποτέλεσμα της δημοπρασίας ή του διαγωνισμού κρίνεται αιτιολογημένα όχι ικανοποιητικό για την
εταιρία
γ. Αν κατά την κρίση της εταιρίας ο συναγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής, ή αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι
έγινε συνεννόηση των συναγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού συναγωνισμού και
δ. Αν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, μπορεί να ακυρωθεί
μερικά η διαδικασία της δημοπρασίας ή του διαγωνισμού και, ή να αναμορφωθεί ανάλογα το αποτέλεσμα
της δημοπρασίας ή του διαγωνισμού από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο της εταιρίας ή να διαταχθεί
η επανάληψη της δημοπρασίας ή του διαγωνισμού από το σημείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη.
Ακύρωση της δημοπρασίας επέρχεται επίσης αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία ισχύος των προσφορών .
5. Το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο της εταιρίας μπορεί να μην εγκρίνει το αποτέλεσμα της
δημοπρασίας ή του διαγωνισμού και να δημοπρατήσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό με τους ίδιους ή
τροποποιούμενους όρους ή να προχωρήσει στην εκπόνηση της μελέτης, ή την κατασκευή του έργου ή την
ανάθεση της προμήθειας, της εργασίας ή την ανάθεση παροχής υπηρεσιών κατά οποιονδήποτε άλλο
νόμιμο τρόπο.
6. Η έγκριση για την κατακύρωση δημοπρασίας ή διαγωνισμού είναι δυνατόν να γίνει και μετά την πάροδο
της προθεσμίας των προσφορών και η σύμβαση έγκυρα καταρτίζεται εάν συμφωνεί και ο μειοδότης.
7. Για την εκπόνηση της μελέτης, την κατασκευή του έργου ή την ανάθεση της προμήθειας, την ανάθεση
εργασιών ή παροχής εργασιών υπογράφεται σχετική σύμβαση. Η σύμβαση συνάπτεται με βάση τους
όρους της προκήρυξης και των τυχόν τευχών και σχεδίων που με την προσφορά του αποδέχεται ο
ανάδοχος και με βάση την εγκριτική απόφαση. Όταν πρόκειται για σύμβαση που καταρτίζεται ύστερα από
δημοπρασία ή διαγωνισμό, το έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα. Για
την υπογραφή της σύμβασης καλείται ο ανάδοχος σε ορισμένο τόπο και σε προθεσμία που δεν μπορεί
να είναι μικρότερη από τις δεκαπέντε μέρες. Η πρόσκληση γίνεται μαζί με την κοινοποίηση της εγκριτικής
απόφασης. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τις σχετικές
εγγυήσεις. Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει τις
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απαιτούμενες εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση της κηρύσσεται έκπτωτος. Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει
υπέρ της εταιρίας η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ή το διαγωνισμό ως ποινική ρήτρα. Η έκπτωση
κηρύσσεται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο της εταιρίας.
8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
9. Οι εγγυήσεις εκδίδovται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα voμικά πρόσωπα πoυ λειτoυργoύv vόμιμα στην
Ελλάδα ή σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχoυv σύμφωvα με τα ισχύovτα τo δικαίωμα αυτό. Τα
σχετικά έγγραφα, εφόσον είναι συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα προσάγονται μαζί με επίσημη μετάφραση
στην ελληνική, άλλως είvαι απαράδεκτα. Η διάταξη αυτή ισχύει και για όλα τα έγγραφα και τα απαραίτητα
δικαιολογητικά συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης, διαγωνισμών και συμβάσεων.
10. Τo πoσό της εγγύησης συμμετoχής δεv μπoρεί vα είvαι μικρότερo του 5% τoυ συvoλικoύ πoσoύ της
πρoυπoλoγισθείσας δαπάvης χωρίς Φ.Π.Α. Τo πoσό της εγγύησης καλής εκτελέσεως της σύμβασης δεv
μπoρεί vα είvαι μικρότερο του 10% τoυ συvoλικoύ πoσoύ της πρoυπoλoγισθείσας δαπάvης χωρίς Φ.Π.Α.
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό των προμηθειών αγαθών, ανάθεσης
εργασιών και παροχής υπηρεσιών.
11. Προκειμένου για τις αναθέσεις του Κεφαλαίου Γ', η ισχύς της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο
διαγωνισμό λήγει τoυλάχιστov μετά έvα (1) μήvα από τη λήξη της πρoσφoράς τoυ διαγωvιζoμέvoυ και
επιστρέφεται στoν μελετητή ή στον εργολήπτη στov oπoίo κατακυρώθηκε η ανάθεση μέσα σε δέκα (10)
ημέρες από τηv υπoγραφή της σχετικής σύμβασης και τηv παράδoση της εγγυητικής επιστoλής καλής
εκτελέσεως στηv εταιρία, εvώ στoυς λoιπoύς που έλαβαν μέρος στo διαγωvισμό επιστρέφεται μέσα σε
δέκα (10) ημέρες από τηv επίδoση της κατακύρωσης στov μελετητή ή στον εργολήπτη στον οποίο
κατακυρώθηκε. Η ισχύς της εγγυητικής επιστoλής καλής εκτέλεσης λήγει , σύμφωνα με τα οριζόμενα με την
προκήρυξη, αλλά δεν μπορεί να λήγει ενωρίτερα από τoυλάχιστov τρεις (3) μήvες μετά τo συμβατικό χρόvo
παράδoσης της μελέτης ή τoυ έργoυ και επιστρέφεται μέσα σε τρεις (3) μήvες από τηv oριστική παραλαβή
της μελέτης ή τoυ έργoυ Η πρoκαταβoλή δεv μπoρεί vα είvαι μεγαλύτερη τoυ πoσoστoύ 50% της συvoλικής
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Η πρoκαταβoλή είvαι πάvτoτε έvτoκη από της καταβoλής. Τo επιτόκιo
επιβάρυvσης της πρoκαταβoλής δεv μπoρεί vα είvαι κατώτερo από εκείvo πoυ καθoρίζεται από τov
Υπoυργό Οικovoμικώv βάσει τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 84 τoυ v.2362/1995. Η ισχύς της εγγυητικής
επιστoλής της πρoκαταβoλής είναι αόριστης διάρκειας και τo πoσόv αυτής συμψηφίζεται με κάθε
συμβατική πληρωμή πρoς μελετητή ή τov εργολήπτη, αφoύ πρoηγoυμέvως συμψηφισθoύv oι τόκoι και τα
τυχόv έξoδα. Η εγυητική επιστολή της προκαταβολής επιστρέφεται στον μελετητή ή στον εργολήπτη μετά
ένα μήνα από την ολοσχερή απόσβεση της προκαταβολής.
12. Προκειμένου για αναθέσεις του Κεφαλαίου Δ', η εγγυητική επιστoλή συμμετoχής λήγει τoυλάχιστov
έvα (1) μήvα από τη λήξη της πρoσφoράς τoυ διαγωvιζoμέvoυ και επιστρέφεται στov πρoμηθευτή στov
oπoίo κατακυρώθηκε η σύμβαση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τηv υπoγραφή της σχετικής σύμβασης και
τηv παράδoση της εγγυητικής επιστoλής καλής εκτελέσεως στηv εταιρία, εvώ στoυς λoιπoύς πρoμηθευτές
πoυ έλαβαv μέρoς στo διαγωvισμό επιστρέφεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τηv επίδoση της
κατακύρωσης στov πρoμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε . Η εγυητική επιστoλή καλής εκτελέσεως λήγει
τoυλάχιστov μετά δύo (2) μήvες από τo συμβατικό χρόvo της πoσoτικής και πoιoτικής παράδoσης τωv
αγαθών, εργασιώv ή υπηρεσιών και επιστρέφεται μέσα σε έvα (1) μήvα από τη σχετική πoσoτική και
πoιoτική παραλαβή τωv αγαθώv, των εργασιώv ή των υπηρεσιών και ύστερα από τηv εκκαθάριση τωv
τυχόv απαιτήσεωv μεταξύ τωv συμβαλλoμέvωv. Η Εγγυητική επιστoλή της πρoκαταβoλής επιστρέφεται
στov πρoμηθευτή μετά έvα μήvα από τηv oλoσχερή απόσβεση τoυ πoσoύ της πρoκαταβoλής .
13. Με τηv εγγυητική επιστoλή, πoυ απoτελεί αυτoτελή σύμβαση και απευθύνεται πάντοτε στην ανώνυμη
εταιρία ΕΛΛΗΝIΚΑ ΤΟΥΡIΣΤIΚΑ ΑΚIΝΗΤΑ Α.Ε, ο εγγυητής παραιτείται υποχρεωτικά των ενστάσεων διζήσεως
και διαιρέσεως και αναγνωρίζει και αvαλαμβάvει τηv υπoχρέωση έvαvτι της εταιρίας ΕΛΛΗΝIΚΑ
ΤΟΥΡIΣΤIΚΑ ΑΚIΝΗΤΑ Α.Ε. vα καταβάλλει oρισμέvo χρηματικό πoσό, που ορίζεται στο έγγραφο της
εγγύησης, με μόvη τη δήλωση της ως άvω εταιρίας προς τον εγγυητή, χωρίς ο εγγυητής vα μπoρεί vα
ερευvά, oύτε αv υπάρχει oύτε αv είvαι vόμιμη η απαίτηση.
14. Όλα τα έξoδα και τυχόν τέλη της σύμβασης, της κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής και γενικά όλων
των πράξεων της εταιρίας που αφορούν τη σχετική σύμβαση βαρύνουν αποκλειστικά τον μελετητή ή τον
εργολήπτη ή τον προμηθευτή των αγαθών, ή τον ανάδοχο των εργασιών ή παροχής των υπηρεσιών.
15. Κάθε προμηθευτής μπορεί να αποκλεισθεί από τη συμμετοχή του σε διαδικασία ανάθεσης σύμβασης
μελέτης, έργου, προμήθειας ή εργασίας ή παροχής υπηρεσιών στις περιπτώσεις που δεν πληροί τις
προυποθέσεις που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη.
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16. Ο μελετητής, ο εργoλήπτης, o πρoμηθευτής αγαθών και ο ανάδοχος εργασιών ή παροχής υπηρεσιών,
μπoρεί vα συμψηφίσoυv ή να εκχωρήσουν απαιτήσεις τoυς κατά της εταιρίας, μόνον εφόσov η τελευταία
τις έχει αvαγvωρίσει εγγράφως και ωρισμέvως ή πρoκύπτoυv από τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
17. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία ανάθεσης με διαγωνισμό, έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων. Ο
τρόπος, η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων και το αποφαινόμενο επ' αυτών όργανο, καθορίζονται με
την αντίστοιχη προκήρυξη. Στους πρόχειρους διαγωνισμούς δεν υποβάλλεται ένσταση.
18. Σε όλες τις πρoκηρύξεις θα oρίζεται ότι oι διαγωvισμoί και oι σχετικές συμβάσεις της εταιρίας θα
διέπovται από τo ελληvικό δίκαιo και θα προβλέπεται ο τρόπος επίλυσης των τυχόν διαφορών.
19. Όλoι oι όρoι της πρoκήρυξης απoτελoύv υπoχρεωτικό περιεχόμεvo της σχετικής σύμβασης, ακόμη και
αv δεv γίvεται ρητή μvεία των όρων αυτώv στη σύμβαση.
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(28) της απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Φ/4/2/1446/60/2001 (Β 202)
«Κανονισμός ανάθεσης και εκτέλεσης έργων και ανάθεσης και εκτέλεσης μελετών της εταιρείας με την
επωνυμία ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε.», πλην του άρθρου 6,το κείμενο του οποίου είχε ως εξής”
«Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί
1. Ο παρών Κανονισμός Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων και Ανάθεσης και Εκπόνησης Μελετών
εφαρμόζεται σε όλα τα έργα και τις μελέτες, που συνδέονται καθ' οιονδήποτε τρόπο με τα έργα αυτά, που
ανατίθενται από την εταιρεία ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. και των οποίων η σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται ή η
ανάθεση γίνεται (στις περιπτώσεις απ' ευθείας ανάθεσης ή μετά από διαπραγμάτευση) μετά την ισχύ του
παρόντος.
2. Για την ανάθεση και εκτέλεση των έργων καθώς και την ανάθεση και εκπόνηση των μελετών ισχύουν οι
διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και συμπληρωματικά οι διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως κάθε φορά
ισχύει και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις και οι διατάξεις του Ν. 716/77 (Α΄
295) όπως κάθε φορά ισχύει και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις. Για την
ανάθεση και εκτέλεση των έργων καθώς και την ανάθεση και εκπόνηση των μελετών που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 57/2000 (Α΄ 45), με τοοποίο
προσαρμόσθηκε η ελληνική νομοθεσία στις διατάξεις της Οδηγίας 93/38/ΕΟΚ καθώς και οι διατάξεις της
Οδηγίας 98/4/ΕΕ, με τις οποίες τροποποιούνται διατάξεις της Οδηγίας 93/38/ΕΟΚ.
3. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος "ειδικό έργο", νοούνται οι εξής κατηγορίες έργων, για
τις οποίες απαιτείται ειδική εμπειρία από τους υποψήφιους αναδόχους:
α) Σιδηροδρομικά τεχνικά έργα κατηγορίας Γ΄ ή ανωτέρας, σύμφωνα με την κατάταξη του άρθρου 30 του
Π.Δ.696/74.
β) Έργα σιδηροδρομικής επιδομής και σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων.
γ) Έργα σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών.
δ) Έργα ηλεκτροκίνησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Β1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Άρθρο 2
Διαδικασία Ανάθεσης με διαπραγμάτευση
1. Με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. μπορεί να αναθέτει, μετά από γνώμη του
Τεχνικού Συμβουλίου της εταιρείας, οιοδήποτε ειδικό έργο, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1.3 του
παρόντος υπαγόμενο στο πεδίο εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου, και να διαπραγματεύεται τους όρους
της σύμβασης μεταξύ τριών τουλάχιστον ή περισσοτέρων υποψηφίων.
2. Η διαδικασία, οι κανόνες της διαπραγμάτευσης και κάθε σχετική λεπτομέρεια περιλαμβάνονται στην
προκήρυξη, που δημοσιεύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 57/2000 και την οδηγία 98/4/ΕΕ,
που τροποποιεί διατάξεις της Οδηγίας 93/38/ΕΟΚ.
3. Είναι δυνατόν να ανατίθενται έργα με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς την δημοσίευση
προκήρυξης, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 9 του Π.Δ. 57/2000.
Στην περίπτωση αυτή οι κανόνες διαπραγμάτευσης θα περιλαμβάνονται στην οικεία απόφαση της
Προϊσταμένης Αρχής.
Άρθρο 3
Συμφωνίες ΠΛΑΙΣΙΟ
1. Συμφωνίες πλαίσιο είναι δυνατόν να καταρτίζονται μεταξύ της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και αναδόχων που θα
επιλέγονται με ανοιχτή διαδικασία. Με τις ως άνω συμφωνίες θα διασφαλίζονται, για συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα και συγκεκριμένο προϋπολογισμό οι τιμές μονάδας σε συνάρτηση με κλίμακα ποσοτήτων
και ο χρόνος ανταπόκρισης του αναδόχου σε κάθε πρόσκληση για ανάληψη εκτέλεσης συγκεκριμένων
προβλεπομένων από την συμφωνία εργασιών.
2. Η ανάθεση της εκτέλεσης των εργασιών, θα γίνεται με απόφαση της προϊσταμένης αρχής, στην οποία θα
προσδιορίζονται και τα χρονικά όρια υλοποίησής των.
Άρθρο 4
Διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης εκτέλεσης έργων
1. Με την επιφύλαξη της ισχύος της διατάξεως του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1418/1984, με
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απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, είναι δυνατή η ανάθεση εκτέλεσης έργων προϋπολογισμού μέχρι των
5.000.000 EΥΡΩ, σε αναδόχους απ' ευθείας. Η κατά τα πιο πάνω απ' ευθείας ανάθεση αφορά σε έργα, που
χαρακτηρίζονται επείγοντα ή αναγκαία για την απόδοση σημαντικών τμημάτων του δικτύου προς
εκμετάλλευση ή αποτελούν σύνολο επιμέρους εργασιών, συνδεομένων τεχνικά με έργα εκτελεσθέντα ή
εκτελούμενα, στα πλαίσια άλλων εργολαβικών συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι τα ολοκληρώνουν ή
τα βελτιώνουν ή τα τελειοποιούν ή τα προστατεύουν από κινδύνους καταστροφών ή τα καθιστούν
επιμετρήσιμα.
2. Η απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της
εταιρείας, θα προσδιορίζει τους όρους της απ' ευθείας ανάθεσης. Η έγκριση της ανάθεσης γίνεται από την
Προϊσταμένη Αρχή μετά από σχετική εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που περιλαμβάνει την
αξιολόγηση της υποδεικνυόμενης επιχείρησης με βάση την τεχνική και την χρηματοοικονομική ικανότητα
και τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης ως προς τις τιμές.
Άρθρο 5
Η Προϊσταμένη Αρχή κατά την κατάρτιση των διακηρύξεων και για όλα τα έργα ανεξαρτήτως φύσης και
προϋπολογισμού, μπορεί κατά την κρίση της και με σκοπό την διασφάλιση της έγκαιρης και έντεχνης
ολοκλήρωσης των έργων να προσδιορίζει:
Α. όρια εγγυήσεων και ποινικών ρητρών. Β. χρόνο ισχύος των προσφορών.
[...]
Β2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Άρθρο 7
1. Στα έργα, που αναφέρονται στην § 2 του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85 (Α΄ 223) όπως αυτό συμπληρώθηκε
με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 210/1997 (Α΄ 166) υπάγονται:
Α. Έργα πάσης φύσεως και μεγέθους υπόγεια ή υποθαλάσσια.
Β. Έργα εκσυγχρονισμού και ανακαίνισης ή συντήρησης σιδηροδρομικών γραμμών και κάθε συναφής με
αυτά εγκατάσταση.
Γ. Έργα εκτελούμενα σε χώρους, στους οποίους εκτελούνται και έργα άλλων φορέων του Δημοσίου ή
άλλων οργανισμών δημοσίου δικαίου (όπως αυτοί προσδιορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ.
57/2000), στα οποία η σύγχρονη εκτέλεση επιδρά στην αλλοίωση των στοιχείων που ελήφθησαν υπ' όψιν
κατά τον χρόνο εκπόνησης της μελέτης από την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
Άρθρο 8
Σε όλες τις περιπτώσεις των πιο πάνω έργων ανεξαρτήτως προϋπολογισμού είναι δυνατόν να ορίζονται τα
πιο κάτω ποσοστά απρόβλεπτων δαπανών:
1. 20% για έργα της περιπτώσεως Α του άρθρου 7 του παρόντος.
2. 15% για έργα των περιπτώσεων Β και Γ του άρθρου 7 του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
Άρθρο 9
Ανάθεση με συνοπτικές διαδικασίες Μελέτες με προϋπολογιζόμενη αμοιβή μικρότερη από 400.000 ΕΥΡΩ,
οι οποίες μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου χαρακτηρίζονται ως επείγουσες, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ μπορεί
να αναθέτει την εκπόνηση τους με συνοπτική διαδικασία. Για την τήρηση της διαδικασίας αυτής
απευθύνεται πρόσκληση σε τρεις τουλάχιστον μελετητές, στην οποία θα αναφέρονται οι κανόνες και οι
διαδικασίες για την διενέργεια του διαγωνισμού.
Άρθρο 10
Τεχνικός Σύμβουλος
Με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 7 του άρθρου τρίτου του Ν. 1955/91 (Α΄ 112) η εταιρεία μπορεί να
προσλάβει τεχνικό σύμβουλο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρο 6 του Ν. 1418/84. Η πρόσληψη
αυτή γίνεται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της
εταιρείας.
ΙΙ. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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(29) της απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης 5263/ΦΟΡ/559/2000 (Β 897)
«Κανονισμός Προμηθειών ΙΤΕ», το κείμενο του οποίου είχε ως εξής”
«Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των αρχών και διαδικασιών
που διέπουν τις συμβάσεις προμηθειών που διενεργούνται για να καλύψουν τις
λειτουργικές ή άλλες ανάγκες του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, εφεξής ΙΤΕ.
2. Προμήθειες είναι συμβάσεις από επαχθή αιτία, που συνάπτονται εγγράφως μεταξύ ενός
προμηθευτή αφ' ενός και του ΙΤΕ αφ' ετέρου και έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη
χρηματοδοτική μίσθωση και τη μίσθωση υλικών.
3. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται:
α. Στις προμήθειες υλικών, εφοδίων και εξοπλισμού που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία
και ανάπτυξη του ΙΤΕ.
β. Στην παροχή υπηρεσιών προς το ΙΤΕ που έχουν άμεση σχέση με την προμήθεια των
προαναφερόμενων ειδών, όπως ανάθεση εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης,
επιθεώρησης, συντήρησης, μεταφοράς, κλπ.
γ. Στα έργα που εκτελούνται στα πλαίσια του αναπτυξιακού προγράμματος του ΙΤΕ.
4. Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπάγονται οι προμήθειες που εκτελούνται από
το ΙΤΕ και οι αναθέσεις εκτέλεσης εργασιών του ΙΤΕ κατά τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του
άρθρου 1 του Ν. 2286/95.
5. Για κάθε περίπτωση που δεν αντιμετωπίζεται από τον παρόντα κανονισμό έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/96).
6. Προμήθειες εμπίπτουσες στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 370/95 (ΦΕΚ 199/Α/95)
εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού, συμπληρωματικώς δε και με τις διατάξεις του
παρόντος.
7. Στον παρόντα κανονισμό έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ
178/Α/97) "Περί Δικαστικής προστασίας κατά τη διάρκεια σύναψης συμβάσεων
προμηθειών έργων και υπηρεσιών".
Άρθρο 2
Γενικά - Έναρξη διαδικασίας προμήθειας
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΤΕ και οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και της Κεντρικής
Διεύθυνσης είναι τα μόνα αρμόδια όργανα να αποφασίζουν για την αναγκαιότητα και
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διεξαγωγή οποιασδήποτε προμήθειας ή για ανάθεση κατασκευής έργου ή λήψη υπηρεσιών
για τις ανάγκες του Ιδρύματος, σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει.
Οι προμήθειες του ΙΤΕ διενεργούνται σύμφωνα με την νομοθεσία που εκάστοτε ισχύει, με
απευθείας ανάθεση η διαπραγμάτευση και με διαγωνισμό (ανοιχτός, κλειστός και
πρόχειρος).
2. Με απευθείας ανάθεση διενεργούνται οι προμήθειες εργαστηριακού εξοπλισμού,
επιστημονικών ειδών, υλικών και συγγραμμάτων, που προορίζονται για εκπαιδευτικούς
σκοπούς, ή για επιστημονικά πειράματα και έρευνες του ΙΤΕ.
3. Προμήθεια με απευθείας ανάθεση ή και διαπραγμάτευση διενεργείται και στις
περιπτώσεις όπου:
α) υποβλήθηκαν κατά την διενέργεια διαγωνισμού προσφορές μη κανονικές και υπό τους
όρους ότι: αα) κλήθηκαν για διαπραγμάτευση όσοι υπέβαλαν προσφορές και
αξιολογήθηκαν κατά την προηγηθείσα διαδικασία και ββ) δεν έχουν μεταβληθεί ουσιωδώς
οι αρχικοί όροι της διακήρυξης.
β) δεν υποβλήθηκαν προσφορές ή οι υποβληθείσες κρίνονται απαράδεκτες και υπό τις
προϋποθέσεις ότι: αα) δεν μεταβλήθηκαν ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της διακήρυξης
γ) Όταν για τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς λόγους ή για λόγους που σχετίζονται με την
προστασία δικαιωμάτων αποκλειστικότητας, τα προς προμήθεια αγαθά κατασκευάζονται ή
παραδίδονται μόνο από ορισμένο προμηθευτή.
δ) Όταν τα είδη κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, πειραμάτων, μελετών
και προτύπων εφαρμογής
ε) Όταν στα πλαίσια ερευνητικών κατασκευών κριθεί σκόπιμο, με απόφαση του αρμόδιου
κατά περίπτωση οργάνου ότι αγαθά που παράγονται σε πειραματικό στάδιο, πρέπει να
χρησιμοποιηθούν από τις συμμετέχουσες στην πειραματική κατασκευή επιχειρήσεις.
στ) Όταν για λόγους επείγουσας ανάγκης, που οφείλεται σε αυταπόδεικτα απρόβλεπτες
καταστάσεις, δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι προθεσμίες που προβλέπονται από τον
κανονισμό προμηθειών.
ζ) Για συμπληρωματικές προμήθειες αγαθών από τον αρχικό προμηθευτή, εφόσον η αλλαγή
του θα υποχρέωνε το ΙΤΕ να αγοράσει αγαθά με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, που
θα ήταν ασυμβίβαστα ή Θα προκαλούσαν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ή οικονομικές
επιβαρύνσεις στη λειτουργία ή συντήρησή τους.
η) Όταν κρίνεται σκόπιμο από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο του ΙΤΕ η προμήθεια
αγαθών να ανατεθεί σε σωφρονιστικά ιδρύματα νεότητας, εκπαιδευτικά, ερευνητικά ή
παρόμοια ιδρύματα για ερευνητικούς, πειραματικούς, μελετητικούς ή αναπτυξιακούς
σκοπούς και
θ) Για την προμήθεια αγαθών, αξίας κάτω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ECU, ή ποσού
που ορίζεται από ειδικό Νόμο (π.χ. 15 εκ. όπως ορίζει ο Ν. 1514/85) η δαπάνη των οποίων
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δεν υπερβαίνει κατ' είδος σε ετήσια βάση το ποσό που καθορίζεται εκάστοτε από τον
Υπουργό Εμπορίου (Ανάπτυξης).
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΤΕ εξουσιοδοτεί τους Διευθυντές των Ινστιτούτων και της
ΚΔ εφόσον δεν είναι κατά νόμο υποχρεωτική η έγκριση του ΔΣ για διεξαγωγή ανοικτού ή
κλειστού διαγωνισμού, να εγκρίνουν προμήθειες εξοπλισμού και υλικών αξίας μέχρι του
ποσού των 2.000.000 δρχ. στα πλαίσια του προϋπολογισμού των Ινστιτούτων ή της ΚΔ.
Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών αξίας ποσού από δρχ. 2.000.001 έως δρχ. 5.000.000 και
υπό τις ίδιες νόμιμες προϋποθέσεις ενεργούνται μετά από απόφαση του Επιστημονικού
Συμβουλίου του Ινστιτούτου.
Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών αξίας άνω του ποσού των 5.000.001 δρχ. ενεργούνται
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και μετά από σχετική εισήγηση του
Δ/ντή του Ινστιτούτου.
Για προμήθειες από 15 εκ. και άνω και έως το ποσό των 200.000 ECU, εφόσον δεν εμπίπτουν
στις προηγούμενες περιπτώσεις 2, και 3 διενεργείται ανοικτός διαγωνισμός σε εθνικό
επίπεδο.
Τα ως άνω ποσά αναπροσαρμόζονται λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό με υπουργικές
αποφάσεις ή με αποφάσεις του Δ.Σ. του ΙΤΕ προκειμένου και μόνο για τα όρια των 2.000.000
και 5.000.000 δρχ.
5.Την παραλαβή των παραπάνω προμηθειών πραγματοποιούν κατά περίπτωση επιτροπές
αποτελούμενες από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου, τον υπεύθυνο παραγγελιών και τον
υπεύθυνο παρακολούθησης της προμήθειας ή και από άλλα άτομα που ορίζονται με
απόφαση του ΔΣ/ΙΤΕ.
Άρθρο 3
Τρόποι διενέργειας προμηθειών - Συμμετοχή
1. Οι προμήθειες διενεργούνται είτε με διαγωνισμό, είτε με διαπραγμάτευση.
2. Οι διαγωνισμοί διακρίνονται σε ανοικτούς, κλειστούς και πρόχειρους.
3. Οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις.
4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και
ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων που έχουν τα
απαιτούμενα προσόντα που ορίζει κάθε φορά η διακήρυξη.
5. Οι ενώσεις προμηθευτών ή οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη
νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία
δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση και εφόσον
είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Άρθρο 4
Διενέργεια Προμηθειών, με απευθείας ανάθεση ή διαπραγμάτευση
Διαπραγμάτευση ή απευθείας ανάθεση είναι η διαδικασία που τα επί μέρους όργανα του
ΙΤΕ προσφεύγουν στους προμηθευτές της επιλογής τους και διαπραγματεύονται τους όρους
των υπό σύναψη συμβάσεων με έναν ή περισσότερους από αυτούς με ή χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης διαγωνισμού.
Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
Για οποιαδήποτε παραγγελία εξοπλισμού, υλικών, ανάθεσης έργου ή λήψης υπηρεσιών,
απαιτείται διαδικασία η οποία αποτυπώνεται στο Έντυπο Παραγγελίας - Παραλαβής του
ΙΤΕ.
α. Στο έντυπο αυτό αναφέρονται αναλυτικά:
- η διαπίστωση της ανάγκης αγοράς
- ο υπεύθυνος του εργαστηρίου
- το πρόγραμμα που επιβαρύνεται
- ο έλεγχος και έγκριση του Διευθυντή του Επιστημονικού Συμβουλίου, του Διοικητικού
Συμβουλίου, ανάλογα με το ποσό.
- η παραγγελία του είδους
- ο επιλεγείς προμηθευτής
- η αιτιολόγηση της επιλογής του προμηθευτή
β. Τα κριτήρια για την επιλογή του προμηθευτή είναι:
- η μοναδικότητα του
- η συμβατότητα του εξοπλισμού
- η ποιότητα σε σύγκριση με την τιμή
- η παρεχόμενη υποστήριξη - service - ταχύτητα - και ο χρόνος παράδοσης
- η αξιοπιστία και η προηγούμενη καλή συνεργασία με το ΙΤΕ
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γ. Το συμπληρωμένο έντυπο παραμένει στο αρχείο του Ινστιτούτου ή της ΚΔ και αποτελεί
μετά την οριστική παραλαβή των υλικών στοιχείο χρέωσης των προγραμμάτων στο
Ινστιτούτο.
δ. Την παραλαβή των παραπάνω προμηθειών πραγματοποιούν, κατά περίπτωση,
επιτροπές απαρτιζόμενες από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου, υπεύθυνο παραγγελιών και
υπεύθυνο παρακολούθησης της προμήθειας ή και από άλλα άτομα που ορίζονται με
απόφαση του Διευθυντή ή του ΔΣ/ΙΤΕ.
Άρθρο 5
Διαγωνισμοί - Αξιολόγηση
Ι. Διαγωνισμοί
Οι διαγωνισμοί διακρίνονται: 1) σε ανοικτούς στους οποίους μπορούν να υποβάλλουν
προσφορά όλοι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές, 2) στους κλειστούς, στους οποίους
μπορούν να υποβάλλουν προσφορά μόνο εκείνοι που προσκαλούνται για το σκοπό αυτό
από το ΙΤΕ, 3) στους πρόχειρους διαγωνισμούς για προμήθεια ειδών, των οποίων η κατ'
είδος ετήσια δαπάνη δεν υπερβαίνει ποσό που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και διενεργείται από τριμελή επιτροπή με
υποβολή εγγράφων προσφορών. Δημοσίευση διακήρυξης στην περίπτωση αυτή δεν
απαιτείται.
ΙΙ. Προκήρυξη διαγωνισμού
1. Οι όροι της διακήρυξης κάθε διαγωνισμού είναι σαφείς και πλήρεις.
2. Στις περιπτώσεις ανοικτού διαγωνισμού η διακήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα
ακόλουθα στοιχεία:
α. Το είδος του διαγωνισμού.
β. Το είδος, την ποσότητα και στις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών.
γ. Το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης των υλικών ως και τον χρόνο παραλαβής
τους.
δ. Το όνομα, την διεύθυνση, τον αρμόδιο υπάλληλο, τον αριθμό τηλεφώνου, την
τηλεγραφική διεύθυνση και τον αριθμό telefax της ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας που
διενεργεί τον διαγωνισμό.
ε. Την προθεσμία μέσα στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από το ΙΤΕ τα
σχετικά έγγραφα, το ποσό που τυχόν απαιτείται να καταβληθεί για την χορήγηση των
εγγράφων αυτών καθώς και τους όρους πληρωμής αυτού.
στ. Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, τις ημερομηνίες, ώρα και
τόπο αποσφράγισης, καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται.
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ζ. Το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής.
η. Τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα καθώς και τον χρόνο υποβολής των εγγυήσεων, καθώς
και άλλες εξασφαλίσεις, εάν τυχόν ζητούνται.
θ. Την πηγή της χρηματοδότησης και τον τρόπο πληρωμής
ι. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που είναι αναγκαία για την εκτίμηση των κατώτατου ορίου
οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων τα οποία το ΙΤΕ απαιτεί από τους προμηθευτές.
ια. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση την προμήθειας.
Στην περίπτωση που το κριτήριο είναι η συμφερότερη προσφορά καθορίζονται και τα
στοιχεία με βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγηση της προσφοράς.
ιβ. Την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών από το ΙΤΕ την διεύθυνση στην οποία
πρέπει να αποσταλούν και την γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να έχουν
συνταχθεί.
ιγ. Την ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση, όπως τούτο απαιτείται.
ιδ. Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών.
ιε. Τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του τμήματος, εφόσον κρίνεται ότι απαιτείται
τέτοιος όρος.
ιστ. Τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται οπωσδήποτε την
απόρριψη της προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις κλειστού διαγωνισμού, η διακήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα
ακόλουθα:
α. Τα στοιχεία της παραπάνω παραγράφου 2 του άρθρου τούτου, εκτός των στοιχείων των
εδαφίων ε, ιβ, και ιδ.
β. Τον τύπο και το περιεχόμενο των αιτήσεων συμμετοχής, την προθεσμία για την υποβολή
τους στο ΙΤΕ, τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να υποβληθούν και τη γλώσσα ή τις γλώσσες
στις οποίες πρέπει να συνταχθούν.
γ. Την ημερομηνία μέχρι την οποία Θα αποσταλούν από το ΙΤΕ προσκλήσεις για την υποβολή
προσφορών.
4. Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α. Την προθεσμία για την υποβολή των προσφορών, την διεύθυνση στην οποία πρέπει να
αποσταλούν και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να έχουν συνταχθεί.
β. Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, τα πρόσωπα που μπορούν να
παρίστανται καθώς και την ημερομηνία, ώρα και τόπο αποσφράγισης.

1637

γ. Την διάρκεια ισχύος των προσφορών.
Με την πρόσκληση αποστέλλεται σ' αυτούς που επιλέχθηκαν για υποβολή προσφορών και
η σχετική διακήρυξη.
5. Στις περιπτώσεις προμηθειών με απευθείας ανάθεση ή διαπραγμάτευση δεν απαιτείται
διακήρυξη.
Άρθρο 6
Τεχνικές προδιαγραφές
1. Στη διακήρυξη και σύμβαση, επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προς
προμήθεια υλικού, ή αναφέρεται συγκεκριμένο πρότυπο (ευρωπαϊκό ή αναγνωρισμένου
οργανισμού) ή προδιαγραφή (ενοποιημένη, άλλου φορέα).
2. Τεχνικές Προδιαγραφές είναι οι τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζουν τα απαιτούμενα
χαρακτηριστικά του υλικού, προκειμένου αυτό να προσδιορισθεί αντικειμενικά, έτσι ώστε
να ανταποκρίνεται στη χρήση για την οποία προορίζεται. Οι τεχνικές αυτές απαιτήσεις
πρέπει να περιλαμβάνουν τα επίπεδα ποιότητας ή απόδοσης, την ασφάλεια, τις διαστάσεις
της καθώς και τις απαιτήσεις που ισχύουν για το υλικό ή το προϊόν, όσον αφορά την
ποιότητα, την ορολογία, τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμών, την συσκευασία, την σήμανση.
Οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένες και πλήρως κατανοητές
από όλους τους ενδιαφερόμενους.
3. Ορισμός προτύπων.
α) Ως πρότυπο Θεωρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, που έχουν εγκριθεί από ένα
αναγνωρισμένο οργανισμό τυποποίησης για επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή.
β) Ως ευρωπαϊκό πρότυπο, Θεωρείται το πρότυπο που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης Ηλεκτροτεχνικών
Προϊόντων (CENELEC) ή ευρωπαϊκό πρότυπο (ΕΝ) ή Έγγραφο εναρμόνισης (ED), σύμφωνα
με τους κοινούς κανόνες των εν λόγω οργανισμών.
4. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλικών ορίζονται από το Ι.Τ. Ε. και
περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά, ώστε τα υλικά αυτά να εκπληρώνουν τον
σκοπό για τον οποίο προορίζονται και περιγράφονται, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον διαγωνισμό.
5. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή όρων στις τεχνικές προδιαγραφές και στις διακηρύξεις που
να προσδιορίζουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης, ή μεθόδους
επεξεργασίας, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις ή
προϊόντα. Ειδικότερα οι τεχνικές προδιαγραφές απαγορεύεται να αναφέρονται σε
εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης προέλευσης ή παραγωγής.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον δεν είναι δυνατόν να περιγραφεί ένα είδος με τεχνικές
προδιαγραφές σαφείς και πλήρως κατανοητές, η μνεία των ανωτέρω στοιχείων είναι
επιτρεπτή, αλλά υποχρεωτικά συνοδεύεται από τις λέξεις "ή αντίστοιχο.
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Άρθρο 7
Κανόνες Δημοσιότητας
1. Στις περιπτώσεις ανοικτού και κλειστού διαγωνισμού το ΙΤΕ που διενεργεί το διαγωνισμό,
μεριμνά για ευρεία γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης και ειδικότερα:
α. Για τη δημοσίευση περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης σε μια
τουλάχιστον εφημερίδα των Αθηνών και σε τοπική εφημερίδα της έδρας του Ινστιτούτου
που πραγματοποιεί την προκήρυξη ή όπου αλλού κρίνει απαραίτητο το ΔΣ/ΙΤΕ.
β. Για την ανάρτηση της περίληψης σε εμφανές μέρος της υπηρεσίας που διενεργεί τον
διαγωνισμό.
γ. Για τη διάθεση της διακήρυξης ή της σχετικής ανακοίνωσης σε περίπτωση κλειστού
διαγωνισμού στους ενδιαφερόμενους από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψής
της.
δ. Για την αποστολή της διακήρυξης στα Επιμελητήρια και στον Ελληνικό Οργανισμό
Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ). Στην περίπτωση
κλειστού διαγωνισμού αποστέλλεται η σχετική ανακοίνωση.
2. Πέραν από την παραπάνω δημοσίευση, περίληψη της διακήρυξης αποστέλλεται στην
Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφόσον η προϋπολογισθείσα
αξία, εκτός του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, είναι ίση ή μεγαλύτερη από την αντίστοιχη
αξία σε δραχμές 200.000 Ευρωπαϊκών Λογιστικών Μονάδων, ποσόν το οποίο ισχύει κατά
την έκδοση του παρόντος, ή την αντίστοιχη αξία, ύστερα από ενδεχόμενη αναπροσαρμογή
του παραπάνω ποσού.
3. Η δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο γίνεται πριν από την
ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία πρέπει να αναφέρει και την ημερομηνία
δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο και δεν μπορεί να περιέχει πληροφορίες διάφορες από τις
δημοσιευόμενες στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
4. Η δαπάνη για τη δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης στον μεν ελληνικό τύπο, βαρύνει
τους φορείς που εκτελούν τις προμήθειες, στην δε Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, την Κοινότητα.
5. Όλα τα παραπάνω ισχύουν και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται δημοσίευση
ανακοίνωσης σχετικά με διαγωνισμό που έχει προκηρυχθεί.
6. Οι παραπάνω ανακοινώσεις συντάσσονται σύμφωνα με τα υποδείγματα, που
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος.
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Άρθρο 8
Γλώσσα
1. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή
σ' αυτούς συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
2. Από τη διακήρυξη μπορεί να επιτρέπεται η υποβολή των τεχνικών στοιχείων της
προσφοράς και σε άλλη γλώσσα καθώς άλλα δικαιολογητικά που απαιτούνται εφόσον οι
ενδιαφερόμενοι προμηθευτές είναι αλλοδαποί και δεν έχουν εγκατάσταση στο εσωτερικό
της χώρας.
Άρθρο 9
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής
1. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς πρέπει να ασκούν εμπορικό ή
βιομηχανικό ή βιοτεχνικό ή γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην
αλλοδαπή.
2. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς υποβάλλουν μαζί με την προσφορά
τους, τα εξής δικαιολογητικά:
α. Οι Έλληνες πολίτες:
(1) Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
(2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
(3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό,
ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσης
ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
(4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα
δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.
(5) Πιστοποιητικά του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο Θα πιστοποιείται η εγγραφή τους
σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια
Δημόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό
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επάγγελμα, που Θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
β. Οι Αλλοδαποί:
(1) Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
(2) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου
τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με
την άσκησή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
(3) Πιστοποιητικά της κατά περίπτωση αρμόδιας, δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και
(4) του εδαφίου α της παραγράφου αυτής.
(4) Πιστοποιητικό της Αρμόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής στα
μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.
γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός του αποσπάσματος
ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.
δ. Οι Συνεταιρισμοί:.
(1) Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
(2) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
(3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α της παραγράφου αυτής.
ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
(1) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που
συμμετέχει στην Ένωση.
(2) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται
από Μικρομεσαίες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς
συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού
είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες
που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς
αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50°.6. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να
υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
3. Οι Μ Μ Ε εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν
και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ,
από τον οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνεται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη
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χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διευθυντής της Τράπεζας
Ελλάδος.
4. Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής μπορεί να μην
υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία και δεν έχει
λήξει η ισχύς τους, Θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό.
3. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους,
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης.
4. Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη
δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη Χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο
ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούμενου του
γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή
συμβολαιογράφου.
5. Το Δ.Σ. του ΙΤΕ είναι το αποκλειστικά αρμόδιο όργανο να ορίζει κάθε φορά τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό τα οποία και αναφέρονται στην
διακήρυξη του κάθε διαγωνισμού.
6. Ενώσεις προμηθευτών
α. Στους διενεργούμενους διαγωνισμούς, δικαιούνται συμμετοχής ενώσεις προμηθευτών
εφόσον:
ι) Ο κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση, συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο στη
διαμόρφωση του προσφερόμενου προϊόντος.
ιι) Στην ένωση προμηθευτών συμμετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό
ποσοστό τουλάχιστον 50% της τιμής προσφοράς.
β. Κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των
περιπτώσεων (3) και (4) της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του παρόντος.
γ. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο
σύνολο της προσφοράς.
δ. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
ε. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιαδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος
της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
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Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή
και όρους.
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν
αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του ΔΣ/ΙΤΕ.
Άρθρο 10
Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων προμηθευτών για συμμετοχή τους σε κλειστούς
διαγωνισμούς
1. Για την επιλογή των προμηθευτών που θα κληθούν να υποβάλλουν προσφορές και
προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά τους, η επαγγελματική αξιοπιστία τους ή
χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάστασή τους και οι τεχνικές δυνατότητες
τους, λαμβάνονται υπόψη
α. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
β. Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.
γ. Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
δ. Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων,
όσο και των υποχρεώσεών της προς Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.
ε. Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που
ζητούνται από την Υπηρεσία.
στ. Η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης.
ζ. Η επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή της επιχείρησης, το εύρος της δραστηριότητας της
και το κύρος της.
η. Οι εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης.
θ. Ο τεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση.
ι. Η παραγωγική δυνατότητα.
ια. Η ποιότητα των προϊόντων.
ιβ. Κάθε άλλο κριτήριο υπό τη προϋπόθεση ότι τούτο θα αναφέρεται στην διακήρυξη.
2. Προκειμένου να διαπιστωθούν τα αναφερόμενα στην § 1 στοιχεία, στην πρόσκληση για
την εκδήλωση ενδιαφέροντος καθορίζεται από το Ι.Τ. Ε. ότι υποβάλλονται με την αίτηση
συμμετοχής τα κατά την κρίση του αναγκαία από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο
άρθρο 9 του παρόντος, με εξαίρεση την εγγύηση συμμετοχής, ή από τα ακόλουθα:
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α) Κατάλληλα τραπεζικά έγγραφα, αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της
επιχείρησης, δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης,
καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια υλικό, κατά
τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμούοικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση
λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με το υπό προμήθεια υλικό, κατά
χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση, κατά νόμού, τριών ισολογισμών,
υποβάλλει τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που
υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.
β) Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων
χρόνων και ειδικότερα τα υλικά και οι ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες παραγγελίας
παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης καθώς και οι παραλήπτες (δημοσίου ή ιδιωτικού
τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις
αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας, στα οποία θα αναφέρεται
και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει
στον ιδιωτικό τομέα οι παραδόσεις βεβαιούνται από αυτή ή εάν τούτο δεν είναι δυνατόν
δηλώνονται υπεύθυνα από τον προμηθευτή.
γ) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέσων ελέγχου.
δ) Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια αρχή.
ε) Δείγμα των προσφερομένων υλικών περιγραφή ή φωτογραφίες αυτών.
στ) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες
Υπηρεσίες, που να βεβαιώνουν τήρηση ορισμένων προδιαγραφών ή προτύπων των
προϊόντων, όταν απαιτούνται από την Υπηρεσία.
3. Κατά την διαδικασία επιλογής προμηθευτών το ΙΤΕ έχει την ευχέρεια να ζητήσει
οποιαδήποτε κατά την κρίση του δικαιολογητικά εκτός της εγγύησης συμμετοχής
προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα και αξιοπιστία τους.
4. Η έκταση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο αυτό πρέπει να περιορίζεται
στο αντικείμενο του διαγωνισμού του Ι.Τ.Ε οφείλει να σέβεται πλήρως την εμπιστευτική
φύση κάθε πληροφορίας που παρέχεται από τους προμηθευτές.
5. Όσοι, από αυτούς που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις επιλεγούν να υποβάλλουν
προσφορά, με απόφαση του ΔΣ/ΙΤΕ, οφείλουν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του
παραπάνω άρθρου 9 του παρόντος καθώς και τα προαναφερόμενα (περίπτωση 2) εκτός
εκείνων που έχουν ήδη προσκομισθεί και δεν έχει λήξει η ισχύς τους.
6. Στην περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής από προμηθευτή που δεν είναι ο
ίδιος κατασκευαστής ολικά ή μερικά του υπό προμήθεια υλικού τα παραπάνω ισχύουν τόσο
για τον ίδιο όσο και για τον κατασκευαστή.
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Άρθρο 11
Προθεσμίες διαγωνισμών
1. Στους ανοικτούς διαγωνισμούς:
α. Η προθεσμία για την διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού δεν πρέπει να είναι
μικρότερη των 36 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης
στην υπηρεσία Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή (30) τριάντα ημέρες από την
ημερομηνία δημοσίευσης της στον ελληνικό τύπο, όταν δεν απαιτείται δημοσίευση στην
επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι, καθιστούν την προθεσμία αυτή
ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να περιοριστεί, με απόφαση του ΔΣ/ΙΤΕ μέχρι δεκαπέντε (15)
ημέρες για τις προθεσμίες των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία, χωρίς τον φόρο
προστιθέμενης αξίας, είναι μικρότερη από την αντίστοιχη αξία σε δραχμές των διακοσίων
χιλιάδων (200.000) Ευρωπαϊκών Λογιστικών Μονάδων.
β. Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον
προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς,
μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.
γ. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα
του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία
που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες
αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη
της σχετικής αίτησης.
2. Στους κλειστούς διαγωνισμούς.
α. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής σε κλειστό διαγωνισμό δεν
πρέπει να είναι μικρότερη των 21 ημερών από την ημερομηνία αποστολής περίληψης της
διακήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για
δημοσίευση, ή σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της στον Ελληνικό
τύπο, όταν δεν απαιτείται δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος. Σε περιπτώσεις κατά τις
οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να
περιορισθεί με απόφαση του ΔΣ/ΙΤΕ μέχρι δέκα (10) ημέρες. Για τον καθορισμό των
προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες της αποστολής περίληψης της
διακήρυξης στην υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή της
δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο και της τελευταίας ημερομηνίας για την υποβολή της
αίτησης συμμετοχής.
β. Στους προμηθευτές που έχουν επιλεγεί για την υποβολή προσφοράς, αποστέλλεται
έγγραφη πρόσκληση ταυτόχρονα και με τους ίδιους όρους.
γ. Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 21
ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης. Σε περιπτώσεις κατά
τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να
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περιορισθεί με απόφαση του ΔΣ/ΙΤΕ, μέχρι 10 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της
έγγραφης πρόσκλησης. Για τον καθορισμό των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται και οι
ημερομηνίες της αποστολής της έγγραφης πρόκλησης και της τελευταίας ημερομηνίας για
την υποβολή της προσφοράς.
δ. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με την
συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές
πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες
μετά την λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι
καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4)
ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.
3. Με απόφαση του ΔΣ/ΙΤΕ μπορεί να μετατίθεται η ημερομηνία της υποβολής των
αιτήσεων συμμετοχής ή της διενέργειας διαγωνισμού, χωρίς τροποποιήσεις των όρων της
πρόσκλησης ή της διακήρυξης.
Όταν η μετάθεση γίνεται χωρίς τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης,
το χρονικό διάστημα της μετάθεσης ορίζεται με την παραπάνω απόφαση. Όταν η μετάθεση
γίνεται με τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης, πρέπει από την
ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των
αιτήσεων συμμετοχής ή διενέργειας του διαγωνισμού, να μεσολαβεί χρονικό διάστημα όχι
μικρότερο του ορισθέντος από την αρχική πρόσκληση ή διακήρυξη, εκτός αν από την
απόφαση μετάθεσης προβλέπεται η σύντμηση του χρόνου αυτού, τηρουμένων των
προθεσμιών που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους.
Στις περιπτώσεις αυτές, όσον αφορά την δημοσίευση, ακολουθείται η ίδια διαδικασία που
προβλέπεται από το άρθρο 7 του παρόντος.
Άρθρο 12
Χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών
1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες
προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση.
2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί τον
διαγωνισμό.
3. Εάν από την διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει
να κατατεθούν και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην
υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά. Κατάθεση δείγματος
δεν απαιτείται σε περίπτωση που έχει ήδη κατατεθεί κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων
συμμετοχής σε κλειστό διαγωνισμό.
4. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές Θα
περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η
αποστολή του σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο
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Θα περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής Θα περιέχεται απαραίτητα στο
φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία.
5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές
δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων περιπτώσεων της
παρούσης παραγράφου δεν λαμβάνονται υπόψη.
6. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την
διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια
όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που
καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με
τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Στην περίπτωση κλειστού
διαγωνισμού τυχόν υποβληθείσα προσφορά από προμηθευτή που δεν προσκλήθηκε προς
τούτο, επιστρέφεται από την Υπηρεσία χωρίς να αποσφραγισθεί. Επίσης, επιστρέφονται,
χωρίς να αποσφραγισθούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην
Υπηρεσία με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εκπρόθεσμα.
7. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
γ. 0 αριθμός της διακήρυξης.
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.
6. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο όργανο ακόμη κι αν το ίδιο είναι
αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει την συμμόρφωση
των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους προς τους όρους της διακήρυξης.
Άρθρο 13
Προσφορές
1. Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο
σφραγισμένο σε δύο αντίγραφα, ο οποίος Θα φέρει τις ενδείξείς που αναφέρονται στην
παράγραφο Ι του παρόντος. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά
με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
α) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη μόνο τιμή στον
κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση
συμμετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο
φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Τα οικονομικά
στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα
στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ„.
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β) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά, στον
κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση
συμμετοχής. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε
χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς Θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ„ και τις λοιπές
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη
και μονογραμμένη από τον προσφέρονται, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και
αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν
διόρθωση και να μονογράφει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν
υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου
αξιολόγησης των προσφορών.
5. Οι προσφορές χαρτοσημαίνονται σύμφωνα με το νόμο περί χαρτοσήμου. Οι προσφορές
που υποβάλλονται απευθείας από αλλοδαπούς προμηθευτές ταχυδρομικώς, δεν
υπόκεινται στην παραπάνω χαρτοσήμανση. Οι προσφορές που υποβάλλονται από
αλλοδαπούς προμηθευτές μέσω των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους στην Ελλάδα Θα
είναι χαρτοσημασμένες.
6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει
τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο
προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι
διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την
κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της
προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιόν
του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου.
Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω,
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
1. Προσφορά για μέρος της ποσότητας που προκηρύχθηκε, γίνεται αποδεκτή μόνο εφόσον
επιτρέπεται από την Διακήρυξη.
2. Χρόνος ισχύος προσφορών
α. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές τριάντα (30) ημέρες από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην διακήρυξη
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ή την πρόσκληση, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την
προσφορά τους.
β. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
γ. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία πριν
από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την
διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται.
Άρθρο 14
Αντιπροσφορές
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές.
Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
Άρθρο 15
Διοικητικές προσφυγές
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν και της
νομιμότητας της διενέργειας του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται η
ένσταση.
2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού
όργανο του Ι.Τ.Ε. ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού
(1) Στον ανοικτό διαγωνισμό μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση
της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της
δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
(2) Στον κλειστά διαγωνισμό, μόνο από εκείνους που επιλέχθηκαν να υποβάλουν
προσφορά, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία αποστολής σ'
αυτούς της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι
ημερομηνίες αποστολής της διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ένσταση
εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται σχετική απόφαση του Δ.Σ. το
αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
β) Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς
την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια
διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Στον κλειστό
διαγωνισμό δικαίωμα ένστασης στην περίπτωση αυτή έχουν μόνον όσοι επιλέχθηκαν να
υποβάλουν προσφορά. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού
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αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το
αρμόδιο συλλογικά όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση
αυτού.
Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ'
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.
γ) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού (ανοικτού και κλειστού) έως την
κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών από της
καταχώρησης των σχετικών αποφάσεων στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό από το
Ι.Τ.Ε. Στον κλειστό διαγωνισμό δικαίωμα ένστασης στην περίπτωση αυτή έχουν μόνο όσοι
επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από το αρμόδιο
συλλογικά όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες
ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η
προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Δ.Σ.
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους
προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.
4. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με την φροντίδα τους.
5. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οιασδήποτε μορφής
κυρώσεις σε βάρος του να υποβάλλει προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα
(30) ημερών, από την ημερομηνία καταχώρησης της σχετικής απόφασης στο βιβλίο που
τηρείται για το σκοπό αυτό από το Ι.Τ.Ε. Επί της προσφυγής αποφασίζει το Δ.Σ. ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται
προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
6. Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2522/97 ο ενδιαφερόμενος πριν την άσκηση
οποιουδήποτε δικαστικού μέτρου, οφείλει να προσφύγει ενώπιον του Ι.Τ.Ε μέσα σε 5
ημέρες, εφόσον έλαβε γνώση με οποιονδήποτε τρόπο της παράνομης πράξης ή
παράλειψης, προσδιορίζοντας ειδικώς νομικές και πραγματικές αιτιάσεις στις οποίες
στηρίζεται το αίτημα του. Το Ι.Τ. Ε οφείλει να απαντήσει σε 10 ημέρες από την άσκηση της
προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία τεκμαίρεται ως απόρριψη της προσφυγής.
Η προσφυγή κοινοποιείται με την φροντίδα του προσφεύγοντας στον εκπρόσωπο κάθε
Θιγομένου από τυχόν ολική ή μερική αποδοχή της προσφυγής.
Άρθρο 16
Προσφερόμενη τιμή
1. Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως
καθορίζεται στην διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις,
ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ για παράδοση του υλικού στον τόπο και
με τον τρόπο που προβλέπεται στην διακήρυξη.
2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε δραχμές ή συνάλλαγμα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα
από τη διακήρυξη. Οι τιμές σε συνάλλαγμα εκφράζονται στο νόμισμα της χώρας
προέλευσης του υλικού ή σε δολάρια ΗΠΑ ή στο νόμισμα που καθορίζεται σε εμπορική
συμφωνία που υπάρχει μεταξύ Ελλάδος και της Χώρας προέλευσης του υλικού.
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Με την ισχύουσα επίσημη τιμή πώλησης σε δραχμές του νομίσματος τούτου γίνεται και η
σύγκριση της προσφοράς.
3. Όταν από τη διακήρυξη καθορίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε δραχμές,
προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Επίσης, όταν από τη διακήρυξη καθορίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα είναι
σε συνάλλαγμα, προσφορά για εγχώριο προϊόν θα δίδει τιμή σε δραχμές, διαφορετικά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Εφόσον από την διακήρυξη προβλέπεται οι τιμές να προσφέρονται σε συνάλλαγμα, για
τη σύγκριση των προσφορών, μετατρέπονται σε δραχμές με βάση την ισχύουσα επίσημη
τιμή πώλησης σε δραχμές του συναλλάγματος, κατά την ημέρα της διεξαγωγής του
διαγωνισμού.
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτός να προβλέπεται από τη
διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν
δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 17
Αναπροσαρμογή τιμών
1. Όταν από τη διακήρυξη προβλέπεται, χρόνος παράδοσης των υλικών μεγαλύτερος των
δώδεκα (12) μηνών, τότε ορίζεται στη διακήρυξη όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής. Στην
περίπτωση αυτή πρέπει υποχρεωτικά να καθορίζεται στη διακήρυξη ο τύπος, ο τρόπος και
οι προϋποθέσεις της αναπροσαρμογής. Μεταξύ αυτών που θα λαμβάνονται υπόψη για την
αναπροσαρμογή των ημών είναι και τα εξής:
α) Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρμογής είναι η ημερομηνία των προσφορών που
καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση και υπολογίζεται μέχρι και την ημερομηνία
παράδοσης των υλικών.
β) Αναπροσαρμογή σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων χορηγείται για τις ποσότητες
που ορίζονται από τη διακήρυξη να παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα (12)
μηνών.
γ) Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του προμηθευτή, ο χρόνος του
εκπρόθεσμου δεν υπολογίζεται για την αναπροσαρμογή.
δ) Η τυχόν προκαταβολή που χορηγήθηκε, αφαιρείται από την προς αναπροσαρμογή
συμβατική αξία.
2. Σε ειδικές περιπτώσεις κατά την κρίση του ΔΣ/ΙΤΕ μπορεί να ορίζεται στην διακήρυξη όρος
περί αναπροσαρμογής της τιμής ακόμη και αν το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα
παράδοσης των ειδών είναι μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών.
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3. Για την πληρωμή του επιπλέον ποσού που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή δεν
απαιτείται σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης.
4. Όταν από τη διακήρυξη προβλέπεται αναπροσαρμογή ημών, προσφορά με τιμές
σταθερές απορρίπτεται.
Άρθρο 18
Προέλευση των προσφερόμενων υλικών
1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται ανάλογα με τη μορφή του διαγωνισμού να αναφέρουν
στις αιτήσεις συμμετοχής ή στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης και εργοστάσιο
κατασκευής των υλικών που προσφέρουν.
2. Μετά την σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που
δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις
ανωτέρας βίας και μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή
του εργοστασίου, με απόφαση του ΔΣ/ΙΤΕ.
3. Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά,
χωρίς προηγούμενη, κατά τα ανωτέρω, έγκριση της Υπηρεσίας, συνεπάγεται την κήρυξη του
προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση, με τις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.
Άρθρο 19
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών
1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη
της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από
τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο
μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται
στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω
διαδικασία:
α) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο της χαμηλότερη μόνο τιμή,
αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς,
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και
η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο και
παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που
ορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση.
β) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά,
αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς,
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και
τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο. Για την οικονομική προσφορά
ακολουθείται η ίδια παραπάνω διαδικασία.
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2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που
υπέβαλλαν, κατά διαγωνισμό, όταν πρόκειται για περισσότερους από ένα διαγωνισμούς,
σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
3. Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στην περίπτωση ανοικτού διαγωνισμού δημόσια,
στην περίπτωση δε του κλειστού διαγωνισμού παρουσία μόνο αυτών που κλήθηκαν και
υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, τους οποίους καλεί το
αρμόδιο όργανο με βάση πίνακα που του έχει παραδώσει η αρμόδια για την εκτέλεση της
προμήθειας υπηρεσία. Προσφορά που υποβλήθηκε από προμηθευτή που δεν
περιλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα της Υπηρεσίας, δεν αποσφραγίζεται, αλλά
παραδίδεται στην υπηρεσία για επιστροφή.
4. Αυτοί που δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία
αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό
καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν στην περίπτωση που ο διαγωνισμός έγινε
με κριτήριο την χαμηλότερη μόνο τιμή.
5. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους
σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών,
παραδίδεται με απόδειξη σε υπάλληλο της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Οι
σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση
της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές, στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση και όταν κριτήριο
κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη μόνο τιμή, ακολουθεί σχετική ανακοίνωση ημών κατά τα
ανωτέρω. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο και για
την αξιολόγησή τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών
παραμένουν σ' αυτό.
Άρθρο 20
Αξιολόγηση προσφορών
1. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία:
α. Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι μόνο η χαμηλότερη τιμή:
Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
και της πρόσκλησης.
Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους
διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό.
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Κάθε άλλο, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού οργάνου ουσιώδες στοιχείο από το οποίο να εξασφαλίζεται η καλή εκτέλεση
της προμήθειας του υλικού.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με
βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους,
που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή σύγκρισης. Ισότιμες Θεωρούνται οι προσφορές με την
αυτή ακριβώς τιμή σύγκρισης και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.
β. Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι η συμφερότερη προσφορά.
Η τιμή.
Ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
Η ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Η τεχνική αξία και η αποδοτικότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης.
Η απαιτούμενη ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα, ειδικότητα και ο απαιτούμενος εξοπλισμός του
προμηθευτή.
Οι όροι πληρωμής.
Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, όπου απαιτούνται.
Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης
Η εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του
προμηθευτή.
Η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από τον
ενδιαφερόμενο φορέα.
Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού.
Η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.
Η σχέση κόστους - αποδοτικότητας ή και άλλα στοιχεία ανάλογα με τη φύση των υπό
προμήθεια υλικών ή και των ιδιαίτερων αναγκών του φορέα.
Κάθε άλλο στοιχείο, κατά την κρίση του ΔΣ/ΙΤΕ.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης
και της πρόσκλησης προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε με τα παραπάνω
στοιχεία ως η πλέον συμφέρουσα.
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Ισοδύναμες Θεωρούνται οι προσφορές που κατά την παραπάνω αξιολόγηση δίνουν το αυτό
αποτέλεσμα.
Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι
αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και της
διακήρυξης ουσιώδεις όρους και με βάση την παρακάτω διαδικασία:
Τα προαναφερόμενα στοιχεία εκτός από την τιμή, τους όρους πληρωμής καθώς και το
κόστος εγκατάστασης,
λειτουργίας και συντήρησης όπου απαιτείται κατατάσσονται στις ομάδες:
(1) Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας, όπου περιλαμβάνονται η ποιότητα τους
με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, η τεχνική αξία και η αποδοτικότητά
τους με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, η απαιτούμενη ιδιαίτερη
ικανότητα, πείρα, ειδικότητα και ο απαιτούμενος εξοπλισμός του προμηθευτή, τα
λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού, και η τυχόν απαιτούμενη
ομοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από τον ενδιαφερόμενο για
την προμήθεια φορέα.
(2) Ο χρόνος παράδοσης, στοιχεία τεχνικής υποστήριξης, εξυπηρέτησης (SERVICE) και
ανταλλακτικών, όπου περιλαμβάνονται η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, η
εξυπηρέτηση (SERVICE) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή.
(3) Στοιχεία μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Σε περίπτωση που ο φορέας
εκτέλεσης επιλέγει εκτός των παραπάνω και άλλα στοιχεία αυτά κατατάσσονται κατά
περίπτωση στις παραπάνω ομάδες.
Για τις παραπάνω ομάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που μπορεί να ανέρχεται μέχρι
ποσοστό επί τοις εκατόν 50, 30 και 30 για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Το άθροισμα των
ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100.
Το ΔΣ/ΙΤΕ είναι αρμόδιο να καθορίζει την διαδικασία βαθμολόγησης σύμφωνα με τα
ισχύοντα στην Ελλάδα και την ΕΕ.
Το συλλογικό όργανο αξιολόγησης δύναται να χρησιμοποιήσει τις παρακάτω ομάδες
στοιχείων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας διακήρυξης εφόσον έχουν
προβλεφθεί σε αυτή.

α/α ΟΜΑΔΑ Α'

ΥΝΤΕΛ.ΒΑΡΥΤ.
Δ/ΞΗΣ

1.

Συμφωνία προσφοράς με τις Τεχνικές
Προδιαγραφές της Δ/ξης

30%
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2.

3.

Ποιότητα και αποδοτικότητα του μηχανήματος,
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/ξης.

20%

Λειτουργικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος

20%

ΣΥΝΟΛΟ Α' ΟΜΑΔΑΣ

70%

ΟΜΑΔΑ Β'
1.

Εγγύηση καλής λειτουργίας

2.

Στοιχεία Τεχνικής υποστήριξης (παρεχόμενο

10%

service από τον Προμηθευτή, ύπαρξη
ανταλλακτικών)

10%

3.

Χρόνος παράδοσης

5%

4.

Επίδειξη λειτουργίας - Εκπαίδευση προσωπικού

5%

ΣΥΝΟΛΟ Β' ΟΜΑΔΑΣ

30%

Εκτός από τα αναφερόμενα στην περίπτωση 1 αυτής της παραγράφου, στοιχεία,
λαμβάνονται υπόψη και τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
4. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις
κρίνονται ως επουσιώδεις.

Άρθρο 21
Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με
γνωμοδότηση του μπορεί να προτείνει:
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α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά
ποσοστό στα εκατό, που Θα καθορίζεται στη διακήρυξη. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 30°.6 στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση
μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου
από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.
β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή
μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της
προμήθειας του υλικού.
δ. Συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς
τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ή της πρόσκλησης
και εφόσον η προμήθεια κρίνεται επείγουσα, ο διαγωνισμός μπορεί να συνεχισθεί με την
υποβολή νέων εγγράφων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες, οι οποίοι
αξιολογήθηκαν, χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της
διακήρυξης.
ε. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό,
μεταξύ περισσότερων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή την διενέργεια
κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι
διαιρετό ο προμηθευτής επιλέγεται με κλήρωση.
στ. Ματαίωση της προμήθειας.
Άρθρο 22
Ανακοίνωση κατακύρωσης - Ανάθεσης
1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας αποστέλλεται
σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α. Το είδος
β. Την ποσότητα
γ. Την τιμή
δ. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της
πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων.
ε. Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης, όπου τούτο απαιτείται. Ανακοίνωση που δεν
περιλαμβάνει τα στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι άκυρη.
στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση Θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης
που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
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3. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια υποχρεούται να
προσέλθει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την
προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από
την λήξη της προθεσμίας των 15 ημερών που αναφέρονται παραπάνω ο χρόνος παράδοσης
των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
4. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση
απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει σε αντίθετη δε περίπτωση
στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή.
5. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του ΔΣ/ΙΤΕ.
Άρθρο 23
Συμβάσεις
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης καταρτίζεται από την Υπηρεσία η
σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης.
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.
δ. Την τιμή.
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.
ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
Θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
ι. Τον τρόπο και το χρόνο πληρωμής
ια. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται
αναπροσαρμογή.
ιβ. Στις συμβάσεις προμηθειών ειδών εισαγόμένων από το εξωτερικά μπορεί να
συνομολογείται το τίμημα σε ξένο νόμισμα και να υποβάλλεται προσφορά σε συνάλλαγμα
και από Έλληνες προμηθευτές.
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2. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται
όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων
σφαλμάτων ή παραδρομών.
3. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου.
4. Η σύμβαση Θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση
διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο
όργανο ως ασήμαντο.
β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα
από τη σύμβαση.
Άρθρο 24
Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό
5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός εάν ορίζεται διαφορετικό
ποσοστό στην διακήρυξη ή την πρόσκληση.
β. Όταν ο διαγωνισμός αφορά διάφορα υλικά και επιτρέπεται από την διακήρυξη η
προσφορά μερικών από αυτά γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση
δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων των προσφερόμενων υλικών αρκεί
αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθμού υλικών που
προβλέπεται από την διακήρυξη η δε κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται
από την εγγύηση.
γ. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή
ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης
καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι
εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης κατακύρωσης ή ανάθεσης.
δ. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται,
πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα:
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(1) Την ημερομηνία έκδοσης
(2) Τον εκδότη
(3) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται
(4) Τον αριθμό της εγγύησης
(5) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση
(6) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση.
(7) Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά.
(8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.
(9) Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της υπηρεσίας που έχει συνάψει τη
σύμβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις
(3) ημέρες από απλής έγγραφης ειδοποίησης.
(10) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
(11) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη)
(12) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.
Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
ε. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε
ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στην διακήρυξη ή την πρόσκληση.
β. Εγγύηση μπορεί να ζητηθεί και στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης ή
διαπραγμάτευσης από τον επιλεγέντα προμηθευτή.
γ. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
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δ. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται,
πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα:
(1) Την ημερομηνία έκδοσης.
(2) Τον εκδότη.
(3) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
(4) Τον αριθμό της εγγύησης.
(5) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
(6) Την πλήρη επωνυμία και της διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση.
(7) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά.
(8) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως.
(9) Ότι το ποσό της εγγυήσεως τηρείται στη διάθεση του ΙΤΕ και άτι Θα καταβληθεί ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί
το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλής έγγραφης ειδοποίησης.
(10) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
(11) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει
να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο
που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2)
μήνες.)
(12) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.
Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
ε. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού
και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Σε
περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό, και η παράδοση γίνεται σύμφωνα με την σύμβαση,
τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε
οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την
αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
3. Εγγύηση προκαταβολής.
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α. Με την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον προβλέπεται απ' αυτήν χορηγείται στον
προμηθευτή προκαταβολή σε ποσοστά μέχρι 50% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς
ΦΠΑ. Η προκαταβολή χορηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγύησης που Θα περιλαμβάνει
και όρο ότι καλύπτει και την καταβολή τόκων επί του ποσού της προκαταβολής, σε
περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή μη παράδοσης υλικού.
β. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται
πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα:
(1) Την ημερομηνία έκδοσης.
(2) Τον εκδότη.
(3) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
(4) Τον αριθμό της εγγύησης.
(5) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση και με τη ρήτρα ότι καλύπτονται και τόκοι σύμφωνα
με τα οριζόμενα στον παρόν κανονισμό.
(6) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση.
(7) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά.
(8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.
(9) Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της υπηρεσίας που έχει συνάψει τη
σύμβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις
(3) ημέρες από απλής έγγραφης ειδοποίησης.
(10) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
(11) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει
να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο
που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2)
μήνες).
(12) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί τη σύμβαση.
γ. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού
και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε
περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση,
τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του
μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής
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αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή
αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων
και του εκπρόθεσμου.
4. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
5. Οι εγγυήσεις υποχρεωτικά συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και εκδίδονται από
πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά πρόσωπα που έχουν κατά νόμού το δικαίωμα αυτό και
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.
6. Έντοκα γραμμάτια δημοσίου.
α. Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους
αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς.
β. Σε περίπτωση που συντρέξουν οι οριζόμενες από τον παρόντα κανονισμό περιπτώσεις
κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκων γραμματίων του
Δημοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά τον χρόνο της εκποίησής τους.
γ. Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου γίνεται με παραλαβή τούτων από
τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού
παραλαβής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ
Άρθρο 25
Χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης υλικών
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον
τρόπο που ορίζει η σύμβαση.
2. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δ.Σ./Ι.Τ.Ε. να
παρατείνεται μέχρι το αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, που
υποβάλλεται πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός
χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος από 30 ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση του
Δ.Σ./Ι.Τ.Ε., να παρατείνεται μέχρι το ΥΖ αυτού. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου
φόρτωσης παράδοσης, το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, μέχρι
την έκδοση της απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα παράταση. Ο προμηθευτής κηρύσσεται
έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης και δεν
υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασης του ή έληξε ο παραταθείς κατά τ' ανωτέρω χρόνος,
χωρίς να παραδώσει το υλικό.
3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το ΙΤΕ για την ημερομηνία που προτίθεται να
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
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4. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο προμηθευτής
υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της
αποθήκης, στο οποίο αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
5. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δ.Σ./Ι.Τ.Ε., ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση
σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των
συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία.
Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν
επιβάλλονται κυρώσεις.
Άρθρο 26
Παραλαβή υλικών
1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από Επιτροπές.
2. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί,
ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος
εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην σύμβαση, ενεργείται:
α. Με μακροσκοπική εξέταση
β. Με χημική ή μηχανική εξέταση
γ. Με πρακτική δοκιμασία
δ. Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς
προμήθεια υλικό ή και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της
επιτροπής παραλαβής.
3. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από
την επιτροπή παραλαβής οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά την
διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου. Όταν η σύμβαση προβλέπει, εκτός από την
μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους (όπως χημική εξέταση, μηχανική εξέταση,
πρακτική διαδικασία) συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο
μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή
απόρριψης) μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν λόγω της φύσης του είδους,
όλοι οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και
δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του οριστικού
πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη
πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας.
4. Σε περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικά, αναφέρει στο σχετικό
πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και
τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εφόσον
κριθεί από το αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την
καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να εγκριθεί
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η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την Επιτροπή παραλαβής, με ή χωρίς
έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση αυτή η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο
παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Εάν το υλικό, απορρίπτεται από
την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό
έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στην λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων
για άλλους περαιτέρω ελέγχους. Τα παραπάνω δείγματα λαμβάνονται και αποστέλλονται
προς έλεγχο, στην περίπτωση που με απόφαση του Δ.Σ., εγκρίθηκε η μακροσκοπική
παραλαβή υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής υλικού λόγω
παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή
το οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) συντάσσεται μετά τα αποτελέσματα του
ελέγχου των δειγμάτων. Με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή υλικού για το οποίο η επιτροπή παραλαβής
εξέδωσε οριστικό πρωτόκολλο, στο οποίο αναφέρει παρεκκλίσεις από τους όρους της
σύμβασης με ή χωρίς έκπτωση.
5. Σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις
υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα με αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν
κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο ή από άλλους ελέγχους που διενήργησε η πρωτοβάθμια
επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα
του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή
παραλαβής προβαίνει, κατά περίπτωση, στους ελέγχους που διενεργεί και η πρωτοβάθμια
επιτροπή παραλαβής και συντάσσει σχετικά πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. Σε
περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει εκτός από τον μακροσκοπικό έλεγχο και άλλους
ελέγχους, η επιτροπή, εάν το υλικό κρίνεται απ' αυτήν παραλειπτέο με βάση τον
μακροσκοπικό έλεγχο, λαμβάνει και αποστέλλει τα προβλεπόμενα δείγματα και
αντιδείγματα. Στην περίπτωση που το υλικό κρίνεται από την Επιτροπή παραλαβής
απορριπτέο με βάση τον μακροσκοπικό έλεγχο, δεν προβαίνει σε δειγματοληψία και στους
τυχόν περαιτέρω προβλεπόμενους ελέγχους.
Εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις αυτές του υλικού δεν
επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με απόφαση του Δ.Σ.
μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής
με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση αυτή, η
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού
και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην απόφαση. Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή
παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι
(20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της
δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη
απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για
επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά
καταλογίζονται με απόφαση του Δ.Σ. και εκπίπτονται από το λαβείν του προμηθευτή, ή
εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του
δημοσίου ταμείου.
6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις Επιτροπές Παραλαβής Πρωτοβάθμιας ή
Δευτεροβάθμιας κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.
7. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να παραπέμπεται δειγματοληπτικά για επανεξέταση υλικό
σε Επιτροπή παραλαβής, που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που
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παραλήφθηκε οριστικά από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή
ισχύουν για το Ι.Τ. Ε και για τον προμηθευτή τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο
5.
Άρθρο 27
Χρόνος παραλαβής υλικών
1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.
2. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και άλλους
ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια την επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργούνται
από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμαστήρια) που ανήκουν στο Ι.Τ. Ε., ο συμβατικός
χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού. Σε
περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέταση και άλλους
ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στο Ι.Τ.Ε., ο συμβατικός
χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού χωρίς
να υπολογίζεται σ' αυτήν το χρονικό διάστημα από την αποστολή δειγμάτων για έλεγχο,
μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην επιτροπή. Εφόσον ο
προμηθευτής δεν τηρήσει την υποχρέωση της παραγράφου 3, του άρθρου 26 του παρόντος,
ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η επιτροπή παραλαβής
είναι σε Θέση να προβεί στην διαδικασία παραλαβής.
3. Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στο οριζόμενο από τη σύμβαση
χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των
δικαιωμάτων του Ι.Τ. Ε. και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του Δ.Σ., με βάση μόνο
το Θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης
τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του Ι.Τ.Ε. εκδίδει δελτίο εισαγωγής
του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία του, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή
του προμηθευτή.
4. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή
που συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Τ. Ε., στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν
ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στο
προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο και όταν:
α) Το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει
σύμφωνα με τον ισχύοντα, άλλως υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.
β) Το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, κρίνεται όμως
παραλειπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση τούτων, εφόσον
είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής
τιμής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή με έκπτωση. Και για τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις
εκδίδεται απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Τ.Ε. μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, η δε αμοιβή των
μετασχόντων σε αυτή και τυχόν άλλα έξοδα, βαρύνουν το Ι.Τ. Ε. Οποιαδήποτε ενέργεια που
τυχόν έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
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Άρθρο 28
Ναύλωση - Ασφάλιση
1. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται με τον όρο παράδοσης FΟB - FΟT, η
εκλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του ΙΤΕ. Ο προμηθευτής
μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να ζητήσει από το ΙΤΕ έγγραφες οδηγίες
σχετικά με τη μεταφορά του υλικού. Στις άλλες περιπτώσεις η εκλογή του μεταφορικού
μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή με τους εξής περιορισμούς:
α. Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση σε ενδιάμεσους σταθμούς ή λιμάνια, χωρίς ειδική
έγκριση του ΙΤΕ.
β. Εφόσον το μεταφορικά μέσο είναι πλοίο, τούτο υπόκειται στους όρους και συμφωνίες
της CLASSIFICATIΟN CLASSES.
Επίσης η φόρτωση γίνεται μέσα στα κύτη και όχι στο κατάστρωμα του πλοίου εκτός των
περιπτώσεων εκείνων που δοθεί ειδική άδεια από το ΙΤΕ.
Τυχόν επασφάλιστρα, λόγω ηλικίας του πλοίου, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, βαρύνουν
τον προμηθευτή, όταν η προμήθεια γίνεται με τον όρο παράδοσης C+F.
2. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται με όρο που η ασφάλιση γίνεται με
μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, αυτή ανατίθεται σε ασφαλιστική εταιρεία και
καλύπτει κινδύνους επιλογής του ΙΤΕ, ανάλογα με τη φύση του εμπορεύματος, τα
περιστατικά του ταξιδιού, της συσκευασία και λοιπούς συναφείς παράγοντες, οι οποίοι Θα
ορίζονται στη σχετική σύμβαση. Εκτός από τους παραπάνω κινδύνους, καλύπτονται και
κίνδυνοι όπως πολέμου, απεργιών, στάσεων, πολιτικών ταραχών, όπως αυτοί ορίζονται στις
ρήτρες του Ινστιτούτου των ασφαλιστών Λονδίνου, που ισχύουν κάθε φορά.
3. Σε όλες τις περιπτώσεις ασφαλίσεων η έναρξη και η λήξη των ασφαλιζομένων κινδύνων
μεταφοράς Θα γίνεται σύμφωνα με τη ρήτρα από αποθήκη σε αποθήκη (WAREHΟUSE ΤΟ
WAREHΟUSE) περιλαμβανομένης και της παραμονής των εμπορευμάτων στους
τελωνειακούς χώρους ή άλλες αποθήκες TRANSITΟ του τόπου προορισμού των υλικών, για
45 ημέρες από την άφιξή τους.
4. Η ασφάλιση καλύπτει την αξία CΙF του εμπορεύματος πλέον 5%.
Άρθρο 29
Ανακοίνωση φόρτωσης
1. Ο προμηθευτής αμέσως μετά την φόρτωση των υλικών υποχρεούται να γνωστοποιήσει
στο ΙΤΕ με τηλεγράφημα ή τηλετύπημα, τα στοιχεία φόρτωσης στα οποία να
περιλαμβάνονται τουλάχιστον:
α. Ο αριθμός της σύμβασης και της σχετικής πίστωσης της Τράπεζας, αν υπάρχει.
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β. Σε περίπτωση που η μεταφορά γίνεται με πλοίο, το άνομα του πλοίου, ή η εθνικότητα
του και η σημαία του.
γ. Ο αριθμός των κιβωτίων, τα επ' αυτών σημεία και αριθμοί, καθώς και η φορτωθείσα
ποσότητα και το βάρος (μικτό - καθαρό).
δ. Η ημερομηνία φόρτωσης.
ε. Η πιθανή ημερομηνία άφιξης του μεταφορικού μέσου στον τόπο προορισμού.
2. Εάν ο προμηθευτής παραλείψει ή καθυστερήσει να αποστείλει το παραπάνω
τηλεγράφημα ή τηλετύπημα, βαρύνεται με τυχόν έξοδα υπερημεριών και παραμονής σε
τελωνειακούς χώρους ή χώρους TRANSITΟ των συμβατικών υλικών, από την επομένη της
άφιξης του μεταφορικού μέσου μέχρι την παραλαβή τους.
Άρθρο 30
Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό
Για τα υλικά που εισάγονται από το εξωτερικό, πριν από την φόρτωση τούτων ή κατά το
στάδιο κατασκευής τους, το ΙΤΕ μπορεί να αποστείλει επιτροπή από εξειδικευμένους
υπαλλήλους του ή από άλλους φορείς για τη διενέργεια ελέγχου στο εξωτερικό. Στην
περίπτωση αυτή η επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει στο ΙΤΕ πρακτικό του διενεργηθέντος
ελέγχου. Ο προμηθευτής υποχρεούται να συνεργαστεί και να διαθέσει τα απαραίτητα
στοιχεία και τεχνικά μέσα για την πραγματοποίηση του ελέγχου.
Άρθρο 31
Απόρριψη συμβατικών υλικών-αντικατάσταση
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των
υλικών, με απόφαση του ΔΣ του ΙΤΕ ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Εάν ο
προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα
απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση παράδοσης των υλικών και
των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. Επίσης, τα απορριφθέντα υλικά δεν
επιστρέφονται πριν την παραλαβή των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του
δόθηκε δικαίωμα παράδοσης και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοση τούτων.
2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά από την προσκόμιση ίσης
ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση
αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και
αντικαταστήθηκε μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της
νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του
προμηθευτή, που Θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την
εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου Οργάνου. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η
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παράταση που τυχόν έχει χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα
ποσότητα, το ΙΤΕ μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά
τα ισχύοντα.
3. Με απόφαση του ΔΣ/ΙΤΕ ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου Οργάνου, μπορεί να
εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την
αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση
που να καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας του απορρίφθηκε.
Άρθρο 32
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση - παράδοση
1. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου
παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος, επιβάλλεται, εκτός
των τυχόν προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως
εξής:
α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του
μεγίστου προβλεπόμενου, από το άρθρο 27 του παρόντος χρόνου παράτασης, ποσοστό
0,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το 1/4 μέχρι το 1/2 του
μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 27 του παρόντος χρόνου παράτασης ποσοστό 2%
επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον
υπολογισμό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα ημέρας,
Θεωρείται ολόκληρη ημέρα.
γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2 ποσοστό 5% επί της συμβατικής
αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής
αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που τα υλικά
που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της
συνολικής ποσότητας αυτών.
3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ' αυτόν η
δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειάς
του σε βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικό πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση
ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης
μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα
αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο
διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Τ.Ε
ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.
4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης - παράδοσης
ή αντικατάστασης με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Τ.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα
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διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και
μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης-παράδοσης.
5. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα
ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής,
που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου
παράδοσης, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
6. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση
από το λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα, εφόσον ο
προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
7. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε
όλα τα μέλη της ένωσης.
Άρθρο 33
Κήρυξη Προμηθευτή Εκπτώτου
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να
υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση
ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με
απόφαση του ΔΣ του ΙΤΕ ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ' αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε,
παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά, μέσα
στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 25 του παρόντος.
3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την
σύμβαση όταν:
α. Η σύμβαση δεν υπογράφτηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή
αντικαταστάθηκε, με ευθύνη του ΙΤΕ.
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
5. Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από την σύμβαση μπορεί να του
παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του πέραν της οποίας ουδεμία
παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή.
6. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Τ.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων κατά το
άρθρο 20 του ισχύοντος Συντάγματος αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
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α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
κατά περίπτωση.
β) Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους
προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση,
είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
του άρθρου 4 του παρόντος. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του Ι.Τ. Ε. ή το
τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή. Ο
καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα
προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός
του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμόδιου
οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
γ) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο ή μέρος των
προμηθειών του Ι.Τ.Ε. Ο αποκλεισμός σε οποιαδήποτε περίπτωση πραγματοποιείται μόνο
με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
δ) Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου Ι.Τ.Ε. το 10% της αξίας των υλικών για τα
οποία κηρύχθηκε έκπτωτος όταν, του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την
προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε
ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα
αναφερόμενα στην § 2 του άρθρου 32 του παρόντος.
ε) Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη
σύμβαση προμηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση
του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός
των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι
την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με τον ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι
της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.
7. Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος έκπτωτου προμηθευτή γίνεται με
τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της
σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του
διαφέροντας σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την
τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το
προς καταλογισμό ποσό.
Άρθρο 34
Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή προμηθευτή στο εσωτερικό
1. Η πληρωμή της αξίας των προμηθειών στον προμηθευτή μπορεί να γίνει με έναν από
τους παρακάτω τρόπους που Θα αναφέρεται στην διακήρυξη
α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των
υλικών.
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β. Με την χορήγηση εντόκου προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας
χωρίς Φ.Π.Α., έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής και το υπόλοιπο μετά την οριστική
παραλαβή των υλικών.
γ. Με προθεσμιακό διακανονισμό για το 100% της συμβατικής αξίας ή για μέρος αυτής.
δ. Με κάθε άλλο τρόπο που καθορίζεται στη διακήρυξη.
ε. Στη διακήρυξη καθορίζεται ο επιθυμητός τρόπος πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες.
στ. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις εφόσον
προβλέπονται από την σύμβαση.
2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής
α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης
παραλαβής, Θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη,
συνοδευόμενο με αποδεικτικό ποιοτικού ελέγχου ή άλλα δικαιολογητικά που προβλέπονται
στη σύμβαση.
β. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του ΙΤΕ ή στα σημεία που έχουν ορισθεί
από τη σύμβαση.
γ. Τιμολόγιο του προμηθευτή που να αναφέρει την ένδειξη "ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ".
δ. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη
"ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ".
ε. Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
στ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 35
Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή προμηθευτή στο εξωτερικό.
1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή μπορεί να γίνει με έναν από τους
παρακάτω τρόπους
α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των
υλικών.
β. Με τη χορήγηση προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας, έναντι
ισόποσης εγγυητικής επιστολής και το υπόλοιπο μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
γ. Με προθεσμιακό διακανονισμό για το 100% της συμβατικής αξίας ή για μέρος αυτής
έπειτα από συμφωνία των δύο μερών.
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δ. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή γίνεται είτε με άνοιγμα ενέγγυας
ανακλητής ή ανέκκλητης πίστωσης, είτε με έμβασμα, είτε με πληρωμή μετά την οριστική
παραλαβή έναντι φορτωτικών εγγράφων (CAD) σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς
ε. Με κάθε άλλο τρόπο που καθορίζεται απαραίτητα στη διακήρυξη.
2. Στη διακήρυξη απαραίτητα καθορίζεται ο επιθυμητός τρόπος πληρωμής και οι σχετικές
λεπτομέρειες.
3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις εφόσον
προβλέπονται από την σύμβαση.
4. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
α. Σε περίπτωση προμήθειας με παράδοση FΟB ή FΟT.
(1) Πλήρης σειρά φορτωτικών πραγματικής φόρτωσης στο όνομα του ΙΤΕ σε διαταγή αυτού,
που να αναφέρουν ότι ο ναύλος πληρώνεται στον τόπο προορισμού.
(2) Πιστοποιητικό προέλευσης και κατασκευής των υλικών εις τριπλούν.
(3) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις διπλούν.
(Σε περίπτωση που γίνεται η εξόφληση μέσω Τράπεζας δεν απαιτείται Packing List).
(4) Ζυγολόγιο ή μετρολόγιο, εις τριπλούν.
(5) Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου από την ορισθείσα επιτροπή.
(6) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα και
αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του ΙΤΕ, εφόσον από τη σύμβαση
προβλέπεται η πληρωμή να γίνεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
υλικού στην Ελλάδα.
(7) Αντίγραφο τηλεγραφήματος ή τηλετυπήματος του προμηθευτή, με το οποίο να γνωρίζει
στην Υπηρεσία τα στοιχεία της φόρτωσης.
β. Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης C+F. Όλα τα παραπάνω
δικαιολογητικά, με την διαφορά ότι η φορτωτική Θα αναφέρει ότι ο ναύλος έχει πληρωθεί.
γ. Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο CIF.
(1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για την περίπτωση C+F.
(2) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή πιστοποιητικό ασφάλισης ασφαλιστικής Εταιρείας, που να
καλύπτει τους κινδύνους που προβλέπονται στο άρθρο 28 του παρόντος.
(3) Απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων.
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δ. Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης "ελεύθερού".
(1) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα ή στην
περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην
αποθήκη.
(2) Τιμολόγιο του προμηθευτή, εις τριπλούν, που να φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
(3) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη
ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
(4) Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου από την ορισθείσα επιτροπή.
5. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο
και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο.
Άρθρο 36
Δείγματα - Δειγματοληψία - Εργαστηριακές εξετάσεις
1. Τα δείγματα που χρησιμοποιούνται κατά την διενέργεια των προμηθειών υπάγονται στις
παρακάτω κατηγορίες:
α. Δείγματα Ι.Τ.Ε. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα που αποστέλλει το Ι.Τ.Ε.,
βάσει των οποίων Θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια.
β. Δείγματα προμηθειών. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται τα δείγματα που καταθέτουν οι
προμηθευτές, όταν απαιτείται κατά την διενέργεια του διαγωνισμού.
γ. Δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα
δείγματα που λαμβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής προς δειγματισμό των υλικών που
παραδίδουν οι προμηθευτές σε εκτέλεση συμβάσεων.
2. Κάθε δείγμα ανάλογα με την φύση του προς προμήθεια υλικού, πρέπει να είναι σε
ποσότητα ή μέγεθος απόλυτα επαρκές για την σχετική μηχανική, χημική ή μακροσκοπική
εξέταση ή πρακτική δοκιμασία. Η ποσότητα ή το μέγεθος των δειγμάτων μπορεί να
ορίζονται:
α. Από το Ι.Τ.Ε., προκειμένου για δείγματα του (κατηγορία α).
β. Με την διακήρυξη ή πρόσκληση, προκειμένου για δείγματα προμηθευτών (κατηγορία β).
γ. Από την σύμβαση, προκειμένου για δείγματα των προς παραλαβή συμβατικών υλικών
(κατηγορία γ). Εφόσον στην σχετική σύμβαση δεν αναφέρεται η ποσότητα και το μέγεθος
των δειγμάτων, ισχύουν οι διατάξεις για τις δειγματοληψίες του Γενικού Χημείου του
Κράτους (Γ.Χ. Κ.)
3. Τα δείγματα όλων των κατηγοριών κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία εις διπλούν,
(δείγμα - αντίδειγμα) με εξαίρεση:
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α. Τα δείγματα του Ι.Τ.Ε., εφόσον η Υπηρεσία έχει ορίσει διαφορετικά.
β. Τα δείγματα τα οποία λόγω της φύσης τους ή της αξίας τους, δεν μπορούν να σταλούν ή
να υποβληθούν εις διπλούν.
γ. Τα δείγματα που λαμβάνουν οι επιτροπές παραλαβής κατά την διαδικασία ελέγχου των
προς παραλαβή συμβατικών υλικών, τα οποία λαμβάνονται μεν εις διπλούν, πλην όμως, το
ένα απ' αυτά αποστέλλονται απευθείας από την επιτροπή για εργαστηριακή ή μηχανική
εξέταση ή χρησιμοποιείται για πρακτική δοκιμασία.
4. Εφόσον από την διακήρυξη ή την πρόσκληση δεν προβλέπεται κατάθεση δειγμάτων,
τυχόν προσκομιζόμενα από τους προμηθευτές δείγματα δεν γίνονται δεκτά.
5. Δείγματα που δεν είναι κατά τρόπού εμφανή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη
διακήρυξη ή την πρόσκληση δεν γίνονται δεκτά.
6. Εφόσον τα δείγματα ανήκουν σε ευπαθή ή επικίνδυνα υλικά, ο προμηθευτής
υποχρεούται να αναφέρει τούτο εγγράφως επί του δείγματος στην ελληνική γλώσσα,
καθορίζοντας συγχρόνως τον τρόπού φύλαξης και συντήρησης τους. Τα δείγματα Ι.Τ.Ε.
καθώς και δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά που ανήκουν στην κατηγορία
αυτή, την παραπάνω υποχρέωση έχει το Ι.Τ.Ε, και ο Πρόεδρος της επιτροπής, αντίστοιχα.
7. Εφόσον η προμήθεια του υλικού γίνεται με βάση δείγματα του Ι.Τ.Ε., οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να λαμβάνουν γνώση του δείγματος αυτού κατά το διάστημα της προθεσμίας που
ορίζεται από την διακήρυξη ή την πρόσκληση είτε με απλή μικροσκοπική εξέταση αυτού
από τους ενδιαφερόμενους, είτε με λήψη αντιγράφου ή απεικόνισης αυτού, με δική τους
μέριμνα και ευθύνη.
8. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών από το αρμόδιο όργανο, τίθενται υπόψη του και
τα σχετικά δείγματα. Εφόσον για τη διενέργεια ου ελέγχου από το αρμόδιο όργανο είναι
απαραίτητη η αποσφράγιση του δείγματος, αυτή γίνεται ενώπιον υπαλλήλου της Υπηρεσίας
τήρησης των δειγμάτων, μετά δε τον έλεγχο γίνεται επανασφράγιση του δείγματος. Επίσης
ενώπιον του υπαλλήλου της Υπηρεσίας δειγμάτων γίνεται, όταν απαιτείται, λήψη μέρους
του δείγματος.
9. Η επισημοποίηση των δειγμάτων και αντιδειγμάτων γίνεται από το αρμόδιο όργανο για
την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών όργανο ως εξής:
• Των δειγμάτων του Ι.Τ. Ε. κατά το στάδιο έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών ή έκδοσης
της προκήρυξης.
• Των δειγμάτων που καταθέτουν οι προμηθευτές κατά την διενέργεια των διαγωνισμών,
μετά την κατακύρωση της προμήθειας.
• Τα επισημοποιηθέντα δείγματα παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Παραλαβής για να
χρησιμοποιηθούν κατά το στάδιο των ελέγχων και επιτρέπονται μετά το πέρας της
παραλαβής των υλικών εφόσον λόγω της φύσης τους δεν καταστρέφονται κατά τη
διαδικασία των ελέγχων.
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10. Στο συμβασιούχο προμηθευτή παραδίδεται, ύστερα από αίτημα του, το επίσημο δείγμα
του Ι.Τ.Ε. ή μέρος αυτού, ανάλογα με την φύση του υλικού, για να του χρησιμεύσει κατά την
κατασκευή του και υποχρεούται να το επιστρέψει το αργότερο με την παράδοση του
υλικού.
11. Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται ως εξής:
α) Του Ι.Τ.Ε. μέσα σε τριάντα ημέρες από την επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής
και αφού έχει συντελεστεί η οριστική παραλαβή του συμβατικού υλικού, με μέριμνα και
ευθύνη του Ι.Τ.Ε.
β) Των προμηθευτών στους οποίόυς δεν κατακυρώθηκαν ή δεν ανατέθηκε η προμήθεια,
μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης κατακύρωσης ή ανάθεσης, με
μέριμνα και ευθύνη τούτων.
γ) Των συμβασιούχων προμηθευτών που κατατέθηκαν με την προσφορά τους και δεν
καταστράφηκαν μερικώς ή ολικώς, κατά την διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει συντελεσθεί
η οριστική παραλαβή, με μέριμνα και ευθύνη τούτων.
δ) Τα δείγματα που δεν χρησιμοποιήθηκαν για κατ' έφεση εξέταση, επιστρέφονται μέσα σε
τριάντα (30) ημέρες από την οριστική παραλαβή των συμβατικών υλικών, με μέριμνα και
ευθύνη του προμηθευτή.
12. Τα δείγματα που δεν θα παραληφθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, εκποιούνται από το
Ι.Τ.Ε. εφόσον έχουν εμπορική αξία άλλως καταστρέφονται από οριζόμενη προς τούτο
Επιτροπή.
13. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων που λαμβάνονται από τις επιτροπές
παραλαβής, βαρύνει τους προμηθευτές και δεν καταβάλλεται.
14. Εφόσον από την σύμβαση προβλέπονται και εργαστηριακοί έλεγχοι, αυτοί
διενεργούνται από εργαστήρια του Ι.Τ.Ε., εάν διαθέτει άλλως από το Γ.Χ.Κ. ή από
οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο που ανήκει στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται
από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ήδη δε από το άρθρο 51 του Ν. 1892/90 και το άρθρο
4 § 6 του Ν. 1943/91 ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και την μορφή του
ελέγχου.
15. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εργαστηριακών
εξετάσεων, μπορεί να ζητήσει εγγράφως κατ' έφεση εξέταση των οικείων αντιδειγμάτων. Η
κατ' έφεση εξέταση γίνεται ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας, από το Γ.Χ.Κ. ή σε
περίπτωση που λόγω της φύσεως του υλικού ή της μορφής του ελέγχου, το Γ.Χ.Κ. δεν
μπορεί να ανταποκριθεί στον έλεγχο, ή κατ' έφεση γίνεται από οποιοδήποτε άλλο
εργαστήριο του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις, ήδη δε από το άρθρο 51 του Ν. 1892/90 και το άρθρο 4 § 6 του Ν. 1943/91 εκτός
από το εργαστήριο που διενήργησε την αρχική εξέταση. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει
άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που διενήργησε τον αρχικό έλεγχο, η κατ' έφεση
εξέταση γίνεται σε αυτό, αλλά με εξεταστή του Γ.Χ.Κ. ή άλλου φορέα. Ο προμηθευτής
υποχρεούται να καταθέσει το προβλεπόμενο για την περίπτωση παράβολο. Το αίτημα του
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προμηθευτή για την κατ' έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σ' αυτόν των αποτελεσμάτων της
αρχικής εξέτασης. Κατ' έφεση εξέταση μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα με απόφαση του
Δ.Σ. του Ι.Τ.Ε. ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου Οργάνου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες
από τη λήψη του πρωτοκόλλου της επιτροπής παραλαβής. Κατά την κατ' έφεση εξέταση
παρίσταται εκπρόσωπος του Ι.Τ.Ε., υποχρεωτικά δε καλείται να παραστεί, εφόσον το
επιθυμεί, και ο προμηθευτής. Εάν κατά τη διενέργεια της κατ' έφεση εξέτασης υπάρχει
διαφωνία από τον εκπρόσωπο του Ι.Τ. Ε. ή τον προμηθευτή, σε τεχνικό Θέμα (όπως
εφαρμοζόμενη μέθοδος εξέτασης, χρήση οργάνων) αυτή διατυπώνεται με σαφήνεια σε
σχετικό πρωτόκολλο, η δε υπόθεση παραπέμπεται στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο για
γνωμάτευση. Το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και
για τα δύο μέρη.
Άρθρο 37
Ανωτέρα βία
1. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής, βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον προμηθευτή.
2. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται μέσα σε (20) ημέρες από τότε
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως
αυτά και να προσκομίσει στο ΙΤΕ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
3. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα
περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του
δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.

Άρθρο 38
Επίλυση διαφορών
1. Ο προμηθευτής ως προς τη διακήρυξη και τη σύμβαση υπάγεται στην κατά τόπο
αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας του ΙΤΕ ή και της έδρας των περιφερειακών
Ινστιτούτων του.
2. Στη διακήρυξη ή σύμβαση μπορεί να ορίζεται, για την επίλυση διαφορών, αντί της
προσφυγής στα δικαστήρια, η προσφυγή των συμβαλλομένων σε διαιτησία, που ορίζεται
από την ισχύουσα κάθε φορά σχετική νομοθεσία.
Οι αποφάσεις της διαιτησίας είναι υποχρεωτικές για τους συμβαλλόμενους.
Άρθρο 39
Μητρώο Αναγνωρισμένων Προμηθευτών
1. Οι προμηθευτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αναγνωρισμένων Προμηθευτών
(ΜΑΠ) του ΙΤΕ πρέπει να καλύπτουν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, όπως αυτά
καθορίζονται στο άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού.
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2. Το ΙΤΕ είναι δυνατόν να:
α. Απευθύνεται σε προμηθευτές εγγεγραμμένους στο ΜΑΠ για προμήθειες που αφορούν
αναλώσιμα υλικά, απαραίτητα για την καθημερινή λειτουργία του ΙΤΕ και που
διενεργούνται τακτικά στη διάρκεια του έτους και αφορούν κυρίως την προμήθεια
χαρτικών ειδών, απορρυπαντικών, τροφίμων, κ.λπ.
β. Αποστέλλει σε προμηθευτές εγγεγραμμένους στο ΜΑΠ έγγραφες προσκλήσεις
συμμετοχής σε κλειστό διαγωνισμό ή να τους καλεί σε διαπραγματεύσεις.
3. Για την εγγραφή των προμηθευτών άλλων κρατών μελών στο ΜΑΠ δεν είναι δυνατόν να
ζητηθούν άλλες αποδείξεις και δηλώσεις από αυτές που ζητούνται για τους Έλληνες
υπηκόους και αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 40
Μεταβατικές Διατάξεις
1. Προμήθειες για τις οποίες έχει δημοσιευθεί διακήρυξη ή έχει υπογραφεί σύμβαση πριν
την ισχύ του παρόντος εκτελούνται με τους όρους αυτών.

Άρθρο 41
Υποδείγματα Ανακοινώσεων και Προκηρύξεων Διαγωνισμών και Διαδικασιών με
Διαπραγμάτευση για Συμβάσεις προμηθειών Ι.Τ.Ε
Παρατίθεται κατωτέρω παράρτημα "Υποδείγματα Ανακοινώσεων και Προκηρύξεων
Διαγωνισμών και Διαδικασιών με Διαπραγμάτευση για Συμβάσεις προμηθειών Ι.Τ.Ε." που
προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Κανονισμού.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ Ι.Τ.Ε.
Α. Προκαταρκτική ενημέρωση
1. Επωνυμία, ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και
τηλεομοιοτύπου της αναθέτουσας αρχής, και, εάν διαφέρουν, της Υπηρεσίας από την οποία
μπορούν να ληφθούν πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία.
2. Φύση και έκταση των συμβάσεων που πρόκειται να συναφθούν. Ταξινόμηση CPA.
3. Προσωρινή ημερομηνία έναρξης των διαδικασιών σύναψης της ή των συμβάσεων (εάν
είναι γνωστή).
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4. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.
5. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.
6. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:
Β. Ανοικτές Διαδικασίες
1. Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, τηλεγράφου, τέλεξ και τηλεφωτοαντιγραφικού
μηχανήματος του Ι.Τ. Ε.
2. α) Διαδικασία που επελέγη για τη σύναψη των συμβάσεων
β) Τύπος της σύμβασης για την οποία γίνεται η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών.
3. α) Τόπος παράδοσης.
β) Φύση και ποσότητα των ζητούμενων προϊόντων. Ταξινόμηση CPA.
γ) Πληροφορίες για τη δυνατότητα προμηθευτών να υποβάλλουν προσφορές για μέρος των
απαιτούμενων προμηθειών.
4. Ταχθείσα, ενδεχομένως, προθεσμία παράδοσης.
5. α) Επωνυμία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία είναι δυνατόν να ζητηθούν οι
συγγραφές υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη της σύμβασης.
β) Προθεσμία υποβολής της αίτησης αυτής.
γ) Ενδεχομένως, ύψος και τρόπος πληρωμής του ποσού που πρέπει να καταβληθεί για την
απόκτηση αυτών των εγγράφων.
6. α) Προθεσμία υποβολής των προσφορών
β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν.
γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν οι προσφορές.
7. α) Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρευρεθούν στην αποσφράγιση των προσφορών.
β) Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών.
8. Ενδεχομένως, απαιτούμενες εγγυήσεις και λοιπές εξασφαλίσεις.
9. Βασικοί όροι για τη χρηματοδότηση και πληρωμή ή και παραπομπή στις σχετικές,
κανονιστικές διατάξεις.
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10. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί ο όμιλος των
προμηθευτών στον οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση.
11. Αναγκαίες πληροφορίες και διατυπώσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχει το
MINIMUM των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων που πρέπει να πληρεί ο
προμηθευτής.
12. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων υποχρεούται να διατηρεί την προσφορά
του ανοικτή.
13. Κριτήρια για την κατακύρωση της σύμβασης. Τυχόν άλλα κριτήρια εκτός από τη
χαμηλότερη τιμή, αναφέρονται εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων.
14. Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών.
15. Λοιπές πληροφορίες.
16. Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της διαδικασίας προκαταρκτικής
ενημέρωσης ή επισήμανση της τυχόν παράλειψης δημοσίευσής της στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
17. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.
18. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επιστήμων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Γ. Κλειστές διαδικασίες
1. Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, τηλεγράφου, τέλεξ και τηλεφωτοαντιγραφικού
μηχανήματος του Ι.Τ. Ε.
2. α) Διαδικασία που επελέγη για την σύναψη της σύμβασης.
β) Ενδεχομένως, λόγοι προσφυγής στην συνοπτική διαδικασία.
γ) Τύπος της σύμβασης για την οποία γίνεται η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών.
3. α) Τόπος παράδοσης
β) Φύση και ποσότητα των ζητούμενων προϊόντων. Ταξινόμηση CPA.
γ) Πληροφορίες για τη δυνατότητα των προμηθευτών να υποβάλλουν προσφορές για
τμήματα των απαιτούμενων προμηθειών.
4. Ταχθείσα προθεσμία παράδοσης.
5. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία Θα πρέπει να περιβληθεί ο όμιλος των
προμηθευτών στον οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση.
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6. α) Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής
β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν.
γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν.
7. Προθεσμία υποβολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών.
8. Ενδεχομένως, τυχόν απαιτούμενες εγγυήσεις
9. Πληροφορίες σχετικά με την ιδιαίτερη κατάσταση του προμηθευτή καθώς και αναγκαίες
πληροφορίες και διατυπώσεις για να κριθεί αν πληρεί το MINIMUM των απαιτούμενων
οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων.
10. Κριτήρια για την κατακύρωση της σύμβασης εφόσον δεν αναφέρονται στην πρόσκληση
για την υποβολή των προσφορών.
11. Αριθμός ή όρια του αριθμού των υποψηφίων που πρόκειται να προσκληθούν να
υποβάλλουν την προσφορά.
12. Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών.
13. Λοιπές πληροφορίες.
14. Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της διαδικασίας προκαταρκτικής
ενημέρωσης ή επισήμανση της τυχόν παράλειψης δημοσίευσης της στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
15. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.
16. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία επισήμων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Δ. Διαδικασίες με διαπραγματεύσεις
1. Όνομα, Διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, τηλεγράφου, τέλεξ και τηλεφωτοαντιγραφικού
μηχανήματος του Ι.Τ.Ε.
2. α) Διαδικασία που επελέγη για την σύναψη της σύμβασης.
β) Ενδεχομένως, λόγοι προσφυγής στην συνοπτική διαδικασία.
γ) Τύπος της σύμβασης για την οποία γίνεται η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών.
3. α) Τόπος παράδοσης.
β) Φύση και ποσότητα των ζητούμενων προϊόντων. Ταξινόμηση CPA.
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γ) Πληροφορίες για τη δυνατότητα των προμηθευτών να υποβάλλουν προσφορές για
τμήματα των απαιτούμενων προμηθειών.
4. Ταχθείσα προθεσμία παράδοσης.
5. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί ο όμιλος των
προμηθευτών στον οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση.
6. α) Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής
β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν.
γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν.
7. Ενδεχομένως, τυχόν απαιτούμενες εγγυήσεις.
8. Πληροφορίες σχετικά με την ιδιαίτερη κατάσταση του προμηθευτή καθώς και αναγκαίες
πληροφορίες και διατυπώσεις για να κριθεί αν συγκεντρώνει τις απαιτούμενες οικονομικές
και τεχνικές προϋποθέσεις.
9. Αριθμός ή όρια του αριθμού των υποψηφίων που πρόκειται να προσκληθούν να
υποβάλουν προσφορά.
10. Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών.
11. Ενδεχομένως, ονόματα και διευθύνσεις των προμηθευτών που έχουν ήδη επιλεγεί από
το Ι.Τ.Ε.
12. Ημερομηνία προηγούμενων δημοσιευμάτων στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
13. Λοιπές πληροφορίες
14. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης
15. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ε. Συναφθείσες συμβάσεις
(Άρθρο 8 § 3 και 6 του Π.Δ. 370/95, ΦΕΚ 199/Α'/95)
1. Όνομα και διεύθυνση του Ι.Τ.Ε
2. Επιλεγείσα διαδικασία σύναψης των συμβάσεων. Στην περίπτωση της διαδικασίας με
διαπραγμάτευση χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, αιτιολόγηση
της επιλογής αυτής.
3. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.
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4. Κριτήρια κατακύρωσης της σύμβασης.
5. Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν
6. Όνομα και διεύθυνση του ή των προμηθευτών
7. Φύση και ποσότητα των ζητούμενων προϊόντων. Ταξινόμηση CPA.
8. Τιμή ή κλίμακα τιμών (ελάχιστη/μέγιστη) που έχει(ουν) καταβληθεί.
9. Ενδεχομένως, αξία και ποσοστά της σύμβασης που ενδέχεται να δοθεί ως εργολαβία σε
τρίτους.
10. Λοιπές πληροφορίες.
11. Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού στην επίσημη Εφημερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
12. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας ανακοίνωσης.
13. Ημερομηνία παραλαβής της ανακοίνωσης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 42
Έναρξη ισχύος
Ο Κανονισμός αυτός ισχύει μετά την έγκρισή του από τον Υπουργό Ανάπτυξης και την
δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Από της ισχύος του παρόντος καταργείται, ο μέχρι τώρα ισχύον Κανονισμός Προμηθειών
που είχε εγκριθεί με την 90/27-3-92 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΤΕ και είχε δημοσιευθεί στην
εφημερίδα της Κυβέρνησης με Αρ, φύλλου 414 τεύχος Β/9-6-93.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
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(30) της κοινής απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
4203/300/2000 (Β 249) «Κανονισμός Προμηθειών Ο.Σ.Ε»,

Άρθρο 1
`Εννοια προμηθειών - Πεδίο εφαρμογής του κανονισμού
1.- Ο Κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους κανόνες που διέπουν τις προμήθειες των κάθε φύσεως αγαθών
, ή υπηρεσιών, που διενεργούνται από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ).2.- Ως προμήθειες
νοούνται κατά τον κανονισμό αυτό και:α.- Οι προμήθειες που περιέχουν και εκτέλεση έργου, εφόσον όμως
η αξία αυτών υπερβαίνει την αντίστοιχη του έργου.β.- Η παροχή υπηρεσιών όπως ενδεικτικά μεταφορές,
φορτοεκφορτώσεις,εκτελωνισμοί, διαφημίσεις, ποιοτικοί έλεγχοι, ανάδειξη ασφαλιστού,καθαρισμός
υλικών και κτιρίων, οι αναθέσεις εκτελέσεως μελετών, για τις οποίες δεν εφαρμόζονται ειδικές διατάξεις
περί αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών κλπ.γ.- Η εκτύπωση των κάθε φύσεως εντύπων. δ.- Η μίσθωση
αγαθών. ε.- Οι προμήθειες εξοπλισμού, ανεξαρτήτως αν συνεπάγονται ή όχι και εγκατάσταση. στ.- Η
Χρηματοδοτική μίσθωση.3.- Από τον κανονισμό αυτό εξαιρούνται:α.- Η εκτέλεση έργων και η εκπόνηση
μελετών έργων, που εμπίπτουν στις διατάξεις περί εκτελέσεως δημοσίων έργων και αναθέσεως μελετών,
όπως ισχύουν κάθε φορά για τον ΟΣΕ. β.- Η εκποίηση αχρήστου υλικού, εκτός αν διαφορετικά ορισθεί από
τονόμο. γ.- Η εκμίσθωση αγαθών. δ.- Οι προμήθειες υλικών με πάγιες ή προσωρινές προκαταβολές, για
τιςοποίες οι κανόνες και η διαδικασία ρυθμίζονται με ειδική απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου.4.Από τις πιο πάνω προμήθειες οι εμπίπτουσες στο πεδίο εφαρμογής διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας
εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, συμπληρωματικά δε και με τις διατάξεις του παρόντος
Κανονισμού.
Άρθρο 2
Προϋποθέσεις για τη διενέργεια προμήθειας
Για τη διενέργεια προμήθειας απαιτείται η συνδρομή των εξής προϋποθέσεων: α.- Διαπίστωση υπάρξεως
ανάγκης και της εκτάσεως αυτής. β.- Υποβολή αιτήσεως εκ μέρους της αρμόδιας Υπηρεσίας κατά το άρθρο
6του παρόντος Κανονισμού. γ.- Ύπαρξη πιστώσεως. δ.- Ένταξη της προμήθειας στο εγκεκριμένο ετήσιο
ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών (ΕΠΠ), εφόσον απαιτείται, από το Υπουργείο Ανάπτυξης(Ν2286/95). Για τη
σuνδρομή των περιπτώσεων γ και δ κρίνει η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ/ Τομέας
Προμηθειών.
Άρθρο 3
Διαδικασίες συνάψεως συμβάσεων προμηθειών
1.- Οι προμήθειες του ΟΣΕ πραγματοποιούνται: α.- Με ανοικτό διαγωνισμό β.- Με κλειστό διαγωνισμό γ.Με πρόχειρο διαγωνισμό δ.- Με διαπραγμάτευση (εξαιρετική ή απ` ευθείας ανάθεση) ε.- Με συμβάσεις
διάρκειας2.- Κατ` αρχήν οι προμήθειες διενεργούνται με ανοικτούς ή κλειστούς διαγωνισμούς. Η
διενέργεια Προμήθειας με τις διαδικασίες των παρ. 1γ,1δ & 1ε του παρόντος Κανονισμού άρθρου
επιτρέπονται μόνο στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 14, 15 και 16 αντίστοιχα του παρόντος
Κανονισμού.
Άρθρο 4
Έννοια των ανοικτών και κλειστών διαγωνισμών
1.- Ανοικτός είναι ο διαγωνισμός στον οποίο μπορεί να υποβάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος
προμηθευτής, ύστερα από δημοσίευση περίληψης της διακηρύξεως στον τύπο.2.- Κλειστός είναι ο
διαγωνισμός, στον οποίο μπορούν να υποβάλουν προσφορά, μόνο εκείνοι οι προμηθευτές, που
προσκαλούνται για το σκοπό αυτό από τη Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών , που διενεργεί το
διαγωνισμό και γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: α.- Δημοσιεύεται περίληψη της διακηρύξεως στον
τύπο με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής. β.- Γίνεται αξιολόγηση
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των αιτήσεων συμμετοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι συμμετέχοντες πληρούν τις προϋποθέσεις
της παρ. 1 του άρθρου 13 του παρόντος Κανονισμού (φερεγγυότητα, επαγγελματική αξιοπιστία,
χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση, τεχνικές δυνατότητες κ.λ.π.) και στη συνέχεια επιλέγονται,
από αυτούς που πληρούν τις προϋποθέσεις, εκείνοι που θα κληθούν για να υποβάλουν προσφορά. γ.Καλούνται με πρόσκληση αυτοί που επελέγησαν για να υποβάλουν προσφορά.
Άρθρο 5
Όργανα επιμελούμενα των διαδικασιών προμηθειών
1.- Όργανα του ΟΣΕ επιμελούμενα της διαδικασίας για την πραγματοποίηση των προμηθειών είναι: α.- Η
Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών/Τομέας Προμηθειών. β.- Η Επιτροπή Αποσφράγισης. γ.- Η Επιτροπή
Κρίσεως Προσφορών. δ.- Η Επιτροπή Παραλαβών. ε.- Οι Επιτροπές Αγορών για την πραγματοποίηση
προμηθείας υλικών εκτάκτων και επειγουσών αναγκών, των οποίων ο τρόπος ενεργείας το ύψος της αξίας
των υλικών και η αρμοδιότητα καθορίζονται με εγκύκλιο της Διοίκησης.2.- Δύναται κατ` εξαίρεση, να
επιμελούνται της διαδικασίας για την πραγματοποίηση προμηθειών και άλλα υπηρεσιακά όργανα, που
ορίζονται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου και πάντα εντός των διαδικασιών, που προβλέπονται
από τον παρόντα Κανονισμό κατ` ανάλογη,εφαρμογή αυτού. 3.- Οι δικαιοδοσίες για την έγκριση
προμηθειών, κατακύρωση διαγωνισμών και την ανάθεση προμηθειών καθορίζονται κάθε φορά από τις
ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 6
Αίτηση προμήθειας
Η αίτηση προμήθειας συντάσσεται από την υπηρεσία στην αρμοδιότητα τηςοποίας υπάγεται η χρήση του
προς προμήθεια υλικού ή από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ/Τομέας Προμηθειών, όταν
πρόκειται για υλικά συνήθους αναλώσεως και γενικού εφοδιασμού.
Άρθρο 7
Τύπος διακηρύξεων και περιεχόμενο αυτών
1.- Για κάθε προμήθεια με ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό συντάσσεται διακήρυξη. Η διακήρυξη
συντάσσεται από τη Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών/Τομέας Προμηθειών και σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, (Νόμων, Υπουργικών αποφάσεων κλπ) και εγκρίνεται, πλην της
περιπτώσεως του άρθρου 16 του παρόντος Κανονισμού, από το Διευθυντή αυτής.2.- Στις περιπτώσεις του
ανοικτού διαγωνισμού η διακήρυξη περιλαμβάνει υποχρεωτικά τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α.- Το
είδος του διαγωνισμού. β.- Τη χρονολογία καθώς και τον τόπο διενέργειας του διαγωνισμού(υποβολής των
προσφορών). γ.- Σαφή περιγραφή, την ποσότητα, τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών
και την παροχή δυνατότητας στους προμηθευτές να υποβάλουν προσφορά για μέρος ή για το σύνολο της
ζητουμένης ποσότητας. δ.- Τo χρόνο, τόπο και τρόπο παραδόσεως των υλικών, ως και το χρόνο παραλαβής
των. ε.- Το όνομα, τη διεύθυνση, αρμόδιο Υπάλληλο, τον αριθμό τηλεφώνου,Τeleχ και τηλεομοιοτυπικού
μηχανήματος (Fax) της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. στ.- Την ημερομηνία αποστολής περίληψης
της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση. όπου
τούτο απαιτείται. ζ.- Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται. η.-Το νόμισμα, στο οποίο θα
δίδεται η τιμή μονάδας του υλικού. Θ.- Τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα, το χρόνο υποβολής των
εγγυήσεων, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις εάν τυχόν ζητούνται. ι.- Την πηγή χρηματοδότησης και τον
τρόπο πληρωμής. ια.- Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά, που είναι αναγκαία για την εκτίμηση του
κατώτατου ορίου οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων ,όπου απαιτείται, τα οποία η ενδιαφερόμενη
υπηρεσία ζητεί από τους προμηθευτές. ιβ.- Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών και την
κατακύρωση της προμήθειας. Στην περίπτωση που κριτήριο είναι η συμφερότερη προσφορά, καθορίζονται
και τα στοιχεία με βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγηση της προσφοράς. ιγ.- Την προθεσμία για την
παραλαβή των προσφορών από την αρμόδια Υπηρεσία και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να
αποσταλούν. ιδ.- Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών. ιε.- Τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του
τιμήματος, εφ` όσον κρίνεται ότι απαιτείται τέτοιος όρος. ιστ.- Τους αναγκαίους όρους, απόκλιση από τους
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οποίους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. ιζ.- Την προθεσμία μέσα στην οποία οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να ζητήσουν από την αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, τα σχετικά έγγραφα, το
ποσόν που τυχόν απαιτείται να καταβληθεί για τη χορήγηση των εγγράφων αυτών , καθώς και τους όρους
πληρωμής. ιη.- Ενδεχομένως απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών.3.- Οι κλειστοί διαγωνισμοί
διενεργούνται στα εξής δύo στάδια: α.- Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος. (Διακήρυξη κλειστού
διαγωνισμού). Αυτή περιλαμβάνει τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου2 πλην των β, ιγ και ιδ και
επιπλέον τουλάχιστον τα ακόλουθα: (1) Τον τύπο και το περιεχόμενο των αιτήσεων συμμετοχής. (2) Την
προθεσμία και τον τόπο υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. (3) Την κατ` εκτίμηση ημερομηνία μέχρι την
οποία θα αποσταλούν από την Υπηρεσία οι προσκλήσεις για την υποβολή των προσφορών. (4) Τη
διεύθυνση, στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις συμμετοχής και (5) Τα όρια μεταξύ των οποίων θα
κυμανθεί ο αριθμός των υποψηφίων ,που πρόκειται να προσκληθούν για να υποβάλλουν προσφορά
(εφόσον είναι απαραίτητο). β.- Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς. Σε όσους επιλεγούν κατά το πρώτο
στάδιο, αποστέλλεται "πρόσκληση για υποβολή προσφοράς", που περιλαμβάνει εκτός της διακήρυξης του
προηγούμενου σταδίου και τα ακόλουθα: (α) Την προθεσμία για υποβολή των προσφορών και τη
διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν . (β) Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των
προσφορών , τα πρόσωπα που μπορούν να παρίστανται καθώς και την ημερομηνία, ώρα και τόπο
αποσφράγισης. (γ) Χρονολογία και τόπο υποβολής προσφορών . (δ) Διάρκεια ισχύος προσφορών. (ε) Κάθε
τυχόν επί πλέον συμπληρωματικό έγγραφο ή στοιχείο.
Άρθρο 8
Δικαίωμα - Δικαιολογητικά συμμετοχής
1.- Δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις
προμηθευτών , που υποβάλουν κοινή προσφορά 2.- Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς,
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους: α.- ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (1) Έλληνες Προμηθευτές 1.1 Απόσπασμα
Ποινικού Μητρώου, προσφάτου εκδόσεως κατά τα υπό της διακηρύξεως ειδικότερον οριζόμενα, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας. 1.2 Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 1.3 Πιστοποιητικό
του οικείου επιμελητηρίου, εκδόσεως τελευταίου εξαμήνου. 1.4 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής,
σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Κανονισμού. 1.5 Εξουσιοδότηση εκπροσώπησης του προμηθευτή
σε περίπτωση που αυτός συμμετέχει με εκπρόσωπό του. 1.6 Τα δικαιολογητικά, που τυχόν προβλέπονται
επί πλέον στην εκάστοτε διακήρυξη. 1.7 Δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του διαγωνισμού. 1.8
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή
υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. (2) Αλλοδαποί Προμηθευτές 2.1.- Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή
ισοδυνάμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους,
προσφάτου εκδόσεως, κατά τα υπό της διακηρύξεως ειδικότερον οριζόμενα, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητος.
2.2.- Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις της παραγράφου 2 εδαφ. α
περίπτωση (1) υποπερίπτωση 1.2. 2.3.-Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους,περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς
καταλόγους. 2.4.-Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Κανονισμού.
2.5.-Αποδεικτικό έγγραφο αντιπροσώπευσης του οίκου σε περίπτωση που ο προμηθευτής οίκος
συμμετέχει με αντιπρόσωπό του. 2.6.- Τα δικαιολογητικά που τυχόν προβλέπονται επί πλέον στη
διακήρυξη. 2.7 -Δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του διαγωνισμού. 2.8.-Πιστοποιητικό της κατά
περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις της παραγράφου 2 εδαφ. α περίπτωση (1) υποπερίπτωση
1.8.β.- ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (Ημεδαπά ή Αλλοδαπά)(1) Εταιρείες Όλα τα ανωτέρω (παράγραφοι 2 εδάφιο α
περίπτωση (1) ή περίπτωση (2)αντίστοιχα) δικαιολογητικά, εκ των οποίων τα της υποπερίπτωσης 1 των
περιπτώσεων 1 ή 2 αντίστοιχα θα αφορούν τους νομίμους εκπροσώπους των εταιρειών. (2) Ενώσεις
προμηθευτών – Κοινοπραξίες Όλα τα ανωτέρω (παράγραφος 2 εδάφιο α περιπτώσεις (1) ή (2)αντίστοιχα)
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δικαιολογητικά. Σημειώνεται ότι κάθε μέλος της ένωσης πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά της
παραγράφου 2 εδαφιο α περίπτωση (1) υποπερίπτωση1.1, της παραγράφου 2 εδάφιο α περίπτωση (1)
υποπερίπτωση 1.2 και της παραγράφου 2 εδάφιο α περίπτωση (1) υποπερίπτωση 1.3 ή της παραγράφου
2εδάφιο α περίπτωση (2) υποπερίπτωση 2.1, της παραγράφου 2 εδάφιο α περίπτωση (2) υποπερίπτωση
2.2 και της παραγράφου 2 εδάφιο α περίπτωση(2) υποπερίπτωση 2.3 αντίστοιχα, εφ` όσον πρόκειται για
φυσικά πρόσωπα και προκειμένου περί νομικών προσώπων τα δικαιολογητικά της παραγράφου2 εδάφιο
α, περίπτωση (1) υποπερίπτωση 1. 1 και της παραγράφου 2 εδάφιο α περίπτωση (2) υποπερίπτωση 2.1
που θα αφορούν τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. (3) Συνεταιρισμοί `Ολα τα ανωτέρω της
παραγράφου 2 εδάφιο 1 περιπτώσεις (1) ή (2)αντίστοιχα δικαιολογητικά πλην αυτών της παραγράφου 2
εδάφιο α περίπτωση (1) υποπερίπτωση1.1. και της παραγράφου 2 εδάφιο α περίπτωση (2) υποπερίπτωση
2.1 και επί πλέον βεβαίωση της Εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 3.- Τα
παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συμμετοχής,μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την
προσφορά, εφ` όσον έχουν κατατεθεί σε προγενέστερο χρόνο στην Υπηρεσία και δεν έχει λήξει η ισχύς
τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ο
αριθμός του διαγωνισμού, που είχαν κατατεθεί τα εν λόγω έγγραφα και πια ήταν αυτά. Επιπλέον δε θα
προσκομίζονται με την προσφορά φωτοτυπίες των εν λόγω εγγράφων. Απλές φωτοτυπίες των πιο πάνω
εγγράφων δεν θα γίνονται δεκτές. Παράλειψη προσκομίσεως κάποιου από τα παραπάνω δικαιολογητικά
έχει σαν συνέπεια την απόρριψη αυτής ως απαράδεκτης, εκτός αν κάτι άλλο ορίζεται από τη διακήρυξη. 4.Από τη διακήρυξη δύναται να προβλέπονται περισσότερα δικαιολογητικά συμμετοχής, από αυτά που
αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου αυτού. 5.- Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω
έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, είναι δυνατό να αντικατασταθούν από
υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή Συμβολαιογράφου της
χώρας αυτής.

Άρθρο 9
Ενώσεις.- Κοινοπραξίες Προμηθευτών
1.- Η Ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους
τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση,είτε από εκπρόσωπό τους, εξουσιοδοτημένο με
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή
το μέρος αυτού, από το σύνολο της προσφοράς, που αντιστοιχεί στον καθένα. 2.- Με την υποβολή της
προσφοράς, τα μέλη της ένωσης ευθύνονται αλληλεγγύως, απεριορίστως και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση
κατακυρώσεως ή αναθέσεως της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτελέσεως της
συμβάσεως. 3.- Σε περίπτωση που εξαιτίας, ανικανότητας, ή αποκλεισμού για οποιοδήποτε λόγο ή και
ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης, κατά το
χρόνο αξιολόγησης των προσφορών , τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της
κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα ή αποκλεισμός, προκύψει κατά το χρόνο
της εκτελέσεως της συμβάσεως, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της εκπληρώσεως
αυτής, με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης στις παραπάνω περιπτώσεις,
μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη, η αποδοχή του οποίου θα τελεί υπό την έγκριση του αρμοδίου
οργάνου του ΟΣΕ. 4.- Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική
μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Πάντως η επιλεγείσα ένωση προμηθευτών ή η κοινοπραξία
δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σ` αυτήν η σύμβαση, εφόσον η περιβολή
ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την καλή εκτέλεση της συμβάσεως.
Άρθρο 10
Κανόνες Δημοσιότητας
1.- Ο ΟΣΕ μετά την έγκριση του Ενιαίου Προγράμματος Κρατικών Προμηθειών γνωστοποιεί, το ταχύτερο
δυνατό, με σχετική ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην Τράπεζα
δεδομένων ΤΕΟ όλες τις προμήθειες κατά κατηγορίες προϊόντων , που προτίθεται να διενεργήσει κατά τη
διάρκεια των επόμενων δώδεκα μηνών και των οποίων η συνολική προϋπολογιζόμενη αξία τους είναι ίση ή
μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αξία σε δραχμές 750.000 ECU.2.- Στις περιπτώσεις ανοικτού και κλειστού
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διαγωνισμού, ο ΟΣΕ μεριμνά για ευρεία γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης και ειδικότερα: α.- Για τη
δημοσίευση περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης σε δύο τουλάχιστον οικονομικές
εφημερίδες καθώς επίσης και σε τοπική εφημερίδα, εάν υπάρχει, όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από
περιφερειακή Υπηρεσία. β.- Για την ανάρτηση της περίληψης σε εμφανές μέρος της υπηρεσίας,που
διενεργεί το διαγωνισμό. γ.- Για την αποστολή της διακήρυξης στα Επιμελητήρια. Συνδέσμους,Πρεσβείες
και στον Ελληνικό Οργανισμό , Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας
(ΕΟΜΜΕΧ).Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού αποστέλλεται η σχετική ανακοίνωση. δ,- Για τη διάθεση
της διακήρυξης ή της σχετικής ανακοίνωσης, σε περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, στους
ενδιαφερομένους, από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψής της. ε.- Για την αποστολή περίληψης
της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφόσον η
προϋπολογισθείσα αξία, εκτός του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, είναι ίση ή μεγαλύτερη από την
αντίστοιχη αξία σε δραχμές 400.000 ECU. Η δημοσί-ευση της περίληψης της διακήρυξης στον ελληνικό
τύπο δεν γίνεται πριν από την ημερομηνία αποστολής της περίλnψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία
Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία πρέπει να αναφέρει και την ημερομηνία αυτή
και δεν μπορεί να περιέχει πληροφορίες διάφορες από τις δημοσιευόμενες στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τα παραπάνω ισχύουν και σε κάθε περίπτωση, που απαιτείται δημοσίευση
ανακοίνωσης, σχετικά με διαγωνισμό που έχει προκηρυχθεί. 3.- Ο ΟΣΕ μετά την υπογραφή μιας σύμβασης
της οποίας η αξία είναι ίση ή μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αξία σε δραχμές 400.000 ECU, αποστέλλει
εντός 48 ημερών σχετική ανακοίνωση στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην Τράπεζα
δεδομένων ΤΕΟ . Είναι δυνατόν όμως να μη δημοσιευθούν ορισμένες πληροφορίες σχετικές με τη
σύμβαση, όταν η ανακοίνωσή τους ενδέχεται να εμποδίσει την εφαρμογή νόμων, να είναι αντίθετη προς το
δημόσιο συμφέρον, να βλάψει θεμιτά εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή τον
υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών. 4.- Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον ελληνικό
τύπο βαρύνουν τον ΟΣΕ, εκτός αν άλλως ορίζεται στη Διακήρυξη, στη δε Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την Ευρωπαϊκή Ένωση. 5.- Τα αναφερόμενα στις παραγράφους 2 εδάφιο ε και 3
του παρόντος άρθρου ποσά σε ECU αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της
κοινοτικής νομοθεσίας.
Άρθρο 11
Προθεσμίες Διαγωνισμών
1.- Στους ανοικτούς διαγωνισμούς: α.- Η προθεσμία για τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού δεν
πρέπει να είναι μικρότερη των πενήντα δύο (52) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης
της διακήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των τριάντα (30) ημεpών από την
ημερομηνία δημοσίευσής της στον ελληνικό τύπο, όταν δεν απαιτείται δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του
παρόντος Κανονισμού. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών επιτρέπεται να
συντμηθεί μέχρι σε 15 (δέκα πέντε) ημέρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας. β.Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο
διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς, μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες
από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις επείγοντος, η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες. γ.- Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πλnροφορίες, σχετικές με
τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που
έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. δ.- Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα σχετικά με τον
προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα ή οι συμπληρωματικές πληροφορίες δεν είναι δυνατόν λόγω του
όγκου τους, να αποσταλούν μέσα στις προθεσμίες, που ορίζονται στα εδάφια β και γ και της παραγράφου
1 του παρόντος άρθρου ή όταν οι προσφορές δεν μπορούν να γίνουν παρά μόνο μετά από επιτόπια
επίσκεψη ή μετά από επιτόπου εξέταση των σχετικών με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό εγγράφων, τότε
οι προθεσμίες του εδαφίου α της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παρατείνονται ανάλογα.2.- Στους
κλειστούς διαγωνισμούς: α.- Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής σε κλειστό
διαγωνισμό δεν πρέπει να είναι μικρότερη των τριάντα επτά (37) ημερών από την ημερομηνία αποστολής
της περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για
δημοσίευση, ή των είκοσι ημερών (20) από την ημερομηνία δημοσίευσής της στον ελληνικό τύπο, όταν δεν
απαιτείται δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων , σύμφωνα με τις διατάξεις
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του άρθρου 10 παρ.2του παρόντος Κανονισμού. Σε περίπτωση επείγοντος, οι προθεσμίες αυτές
συντέμνονται μέχρι είκοσι (20) και δέκα πέντε (15) ημέρες αντίστοιχα,με αιτιολογημένη απόφαση της
αρμόδιας Υπηρεσίας. Για τον καθορισμό των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες της
αποστολήςπερίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή
της δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο και της τελευταίας ημερομηνίας για την υποβολή της αίτησης
συμμετοχής. β.- Στους προμηθευτές που έχουν επιλεγεί για την υποβολή προσφοράς,αποστέλλεται
ταυτόχρονα και έγγραφη πρόσκληση, η οποία περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στις διατάξεις του
εδαφίου β της παραγράφου 3του άρθρου 7 του παρόντος Κανονισμού, και η οποία συνοδεύεται από τη
διακήρυξη του διαγωνισμού. γ.- Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών δεν πρέπει να είναι
μικρότερη των σαράντα (40) ημερών , από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης στην
περίπτωση που η προϋπολογιζόμενη αξία της προμήθειας εκτός ΦΠΑ, είναι ίση ή μεγαλύτερη της
αντίστοιχης αξίας σε δραχμές των 137.537 ECU και των είκοσι (20) ημερών από την αυτή ημερομηνία στις
λοιπές περιπτώσεις. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή συντέμνεται μέχρι δέκα (10) ημέρες από
την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης, με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας
Υπηρεσίας. Για τον καθορισμό των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της
αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης και της τελευταίας ημερομηνίας για την υποβολή της προσφοράς. δ.Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές μετη συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές
παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των
προσφορών. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή συντέμνεται σε τέσσερις (4)ημέρες. ε.- Στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προσφορές δύνανται να γίνουν μόνο κατόπιν επιτόπιου επισκέψεως ή μετά
από επιτόπου εξέταση των σχετικών με το προκηρυσσόμενο διαγωνισμό εγγράφων , τότε η προθεσμία των
σαράντα (40) ημερών που ορίζεται στο εδάφιο γ της παραγράφου 2 τουπαρόντος άρθρου παρατείνεται
ανάλογα.3.- Με απόφαση του Διευθυντού Προμηθειών, μπορεί να μετατίθεται η ημερομηνία της
υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή της διενέργειας διαγωνισμού, με ή χωρίς τροποποιήσεις των όρων
της πρόσκλησης ή της διακήρυξης. Όταν η μετάθεση γίνεται χωρίς τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης
ή της διακήρυξης, το χρονικό διάστημα της μετάθεσης ορίζεται με την παραπάνω απόφαση. Όταν η
μετάθεση γίνεται με τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης, πρέπει από την
ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής ή διενέργειας του διαγωνισμού, να μεσολαβεί χρονικό διάστημα όχι μικρότερο του ορισθέντος
από την αρχική πρόσκληση ή διακήρυξη και παράλληλα να τηρηθούν εξ αρχής όλοι οι Κανόνες
Δημοσιότητας, του άρθρου 10 του παρόντος Κανονισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, όσον αφορά τη
δημοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία η οποία προβλέπεται από το άρθρο 10 του παρόντος
Κανονισμού.
Άρθρο 12
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
1.- Οι προσφορές αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, συνοδεύονται υποχρεωτικά από εγγυητική
επιστολή Τραπέζης ελληνικής ή αλλοδαπής ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή
εγγύηση ετέρου αναγνωρισμένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού που έχουν
σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα να χορηγούν εγγυητικές επιστολές. Τα έγγραφα των εγγυήσεων που
δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 2.- Με την εγγυητική
επιστολή που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό Ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να
καταβάλει το ποσό που ορίζεται με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται η εγγυητική
επιστολή, χωρίς να μπορεί να ερευνά αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). Η
εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει: (1) Ημερομηνία έκδοσης (2) Τον εκδότη (3) Την Υπηρεσία
προς την οποία απευθύνεται. (4) Τον αριθμό της εγγύησης. (5) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση (6) Την
πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή, υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. (7) Τους όρους
ότι: (Ι) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της
διζήσεως. (ΙΙ) Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και
θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις(3) ημέρες μετά από έγγραφη απλή ειδοποίηση. (ΙΙΙ) Σε
περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (8)
Τη σχετική διακήρυξη, ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά και (9) Την ημερομηνία
λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του
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χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, εκτός αν άλλως ορίζεται σ` αυτή). (10) Η εγγύηση
συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσης δαπάνης, με ΦΠΑ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικό ποσοστό στη διακήρυξη ή την
πρόσκληση. (11) Ο εκδότης της εγγυήσεως υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης
ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας που θα υποβληθεί, πριν από την ημερομηνία λήξης της
εγγύησης.3.- Όταν ο διαγωνισμός αφορά διάφορα υλικά και επιτρέπεται από τη διακήρυξη η προσφορά
μερικών από αυτά, γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το
προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων των προσφερομένων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό
που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθμού υλικών που προβλέπεται από τη διακήρυξη η δε
κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση. 4.- Προσφορά της οποίας η
εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία, μπορεί να γίνει δεκτή, εφόσον η εγγύηση
υπολείπεται του ποσού για το οποίο θα έπρεπε να έχει εκδοθεί, μέχρι ποσοστό 5%. 5.- Προσφορές, χωρίς
εγγύηση συμμετοχής ή με εγγυητική επιστολή, που δεν είναι σύμφωνη με τα υποδείγματα εγγυητικών
επιστολών συμμετοχής των Παραρτημάτων Α και Α 1 του παρόντος Κανονισμού ή με εγγυητική επιστολή
που δεν έχει εκδοθεί για ποσό ίσο με το 5% της αξίας των ειδών που προσφέρονται, απορρίπτονται σαν
απαράδεκτες. 6.- Για τις προμήθειες υλικών με πρόχειρο διαγωνισμό, δεν απαιτείται η κατάθεση
εγγυήσεως συμμετοχής. 7 - Για τις προμήθειες με απ` ευθείας ανάθεση μπορεί να ζητηθεί εγγύηση. 8.- Για
τις προμήθειες υλικών με ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυήσεως συμμετοχής
για προμήθειες συνολικής αξίας μέχρι του ποσού που καθορίζεται, κάθε φορά, με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ. 9.- Η εγγύηση συμμετοχής, καταπίπτει σε όφελος του ΟΣΕ στην
περίπτωση αθετήσεως από αυτόν για τον οποίο εκδόθηκε οποιασδήποτε υποχρεώσεώς του, που απορρέει
από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
10.- α.- Η εγγύηση συμμετοχής των προμηθευτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό και στους οποίους
δεν κατακυρώθηκε προμήθεια, επιστρέφεται μετά την ημερομηνία ανακοινώσεως της κατακυρώσεως ή
αναθέσεως της προμήθειας και παραλαμβάνεται με φροντίδα αυτών . β.- Η εγγύηση συμμετοχής που
αφορά τον προμηθευτή, στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την
κατάθεση της εγγυήσεως καλής εκτελέσεως του άρθρου 35 του παρόντος Κανονισμούκαι παραλαμβάνεται
με φροντίδα αυτού.11.- Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου ή ομολόγων τουΔημοσίου
γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση που
συντρέχουν περιπτώσεις κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, κατά τα οριζόμενα πιο πάνω, γίνεται
εκποίηση των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά το χρόνο της
εκποίησής τους. Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνεται με
παραλαβή τούτων από τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με την υπογραφή σχετικού
αποδεικτικού παραλαβής.
Άρθρο 13
Κριτήρια αξιολογήσεως των αιτήσεων προμηθευτών για συμμετοχή τους σε κλειστούς διαγωνισμούς
1. Για την επιλογή των προμηθευτών που Θα κληθούν να υποβάλουν προσφορές και προκειμένου να
διαπιστωθεί η φερεγγυότητά τους, η επαγγελματική αξιοπιστία τους η χρηματοπιστωτική και οικονομική
γενικότερα κατάσταση τους και οι τεχνικές δυνατότητές τους, λαμβάνονται υπόψη:α) Οι τυχόν νομικοί
περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. β) Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς. γ)
Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. δ)
Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των
υποχρεώσεων της εν γένει προς το ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. ε) Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς
δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. στ) Η οικονομική επιφάνεια της
επιχείρησης. ζ) Η επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή της επιχείρησης, το εύρος της δραστηριότητάς της
και το κύρος της. η) Οι εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης. Θ) Ο τεχνικός εξοπλισμός και το Προσωπικό
που διαθέτει η Επιχείρηση. ι) Η παραγωγική δυνατότητα. ια) Η ποιότητα των προϊόντων. ιβ) Κάθε άλλο
κριτήριο υπό την προϋπόθεση ότι τούτο θα αναφέρεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.2.Προκειμένου να διαπιστωθούν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1στοιχεία, με την πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος καθορίζεται από τη Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών/Τομέας Προμηθειών ότι
υποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής τα κατά την κρίση της αναγκαία από τα δικαιολογητικά που
αναφέρονται στο άρθρο 8 του παρόντος Κανονισμού ή από τα ακόλουθα: α.- Κατάλληλα τραπεζικά
έγγραφα, αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης, δήλωση περί του συνολικού ύψους
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του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα τα υπό
προμήθεια υλικά κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η
επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με το υπό προμήθεια υλικό,κατά το
χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση, κατά νόμον ,τριών ισολογισμών , υποβάλλει τους
ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.
β.- Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων και
ειδικότερα τα υλικά, οι ποσότητες, η αξία,οι ημερομηνίες παραγγελίας, παράδοσης και υποχρέωσης
παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης
ανήκει στο δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται μεσχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που ο
παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι παραδόσεις βεβαιούνται από αυτόν ή εάν τούτο δεν είναι
δυνατό, δηλώνονται υπεύθυνα από τον προμηθευτή. γ.- Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της
επιχείρησης και των μέσων ελέγχου. δ.- Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια
αρχή. ε.- Δείγμα των προσφερομένων υλικών, περιγραφή ή φωτογραφίες αυτών. στ.- Πιστοποιητικά που
εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες υπηρεσίες που να βεβαιώνουν τήρηση
ορισμένων προδιαγραφών ή προτύπων των προϊόντων, όταν απαιτούνται από τη Δ/νση Προμηθειών και
Αποθηκών/Τομέας Προμηθειών.3.- Κατά τη διαδικασία επιλογής των προμηθευτών, η Δ/νση Προμηθειών
και Αποθηκών/Τομέας Προμηθειών έχει τη δυνατότητα να ζητήσει οποιαδήποτε δικαιολογητικά, είτε απ`
αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 8του παρόντος Κανονισμού είτε από τα δικαιολογητικά της παραγράφου
2,του παρόντος άρθρου, εφόσον αυτά δεν ζητήθηκαν με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 4.- Η
έκταση των δικαιολογητικών πρέπει να περιορίζεται στο αντικείμενο του διαγωνισμού και ο ΟΣΕ οφείλει να
σέβεται πλήρως την εμπιστευτική φύση κάθε πληροφορίας που παρέχεται από τους προμηθευτές. 5.- Σε
περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά σε ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό από προμηθευτή που δεν είναι ο
ίδιος κατασκευαστής, ολικά ή μερικά, του υπό προμήθεια υλικού, η Δ/νση Προμηθειών και
Αποθηκών/Τομέας Προμηθειών έχει τη διακριτική ευχέρεια στο στάδιο αξιολόγησης να ζητήσει να
προσκομισθούν οποιαδήποτε από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 και για τον κατασκευαστή.
Άρθρο 14
Πρόχειρος διαγωνισμός
1.- Πρόχειρος είναι ο διαγωνισμός που γίνεται με συνοπτική διαδικασία κατά την οποία δεν ισχύουν οι
όροι του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού και αφορά την προμήθεια ειδών, των οποίων η κατ` είδος
ετήσια δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσόν το οποίον ορίζεται με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. 2.- Ο
Πρόχειρος διαγωνισμός επιτρέπεται για προμήθειες υλικών, που η ετήσια συνολική δαπάνη, ως ορίζεται
στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών(ΕΠΠ), δεν υπερβαίνει τα όρια, που καθορίζονται κάθε φορά με
Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης . 3.- Αντί διακηρύξεως απευθύνεται "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ" σε όλους τους
γνωστούς προμηθευτές, που μπορούν να προσφέρουν, των οποίων ο ελάχιστος αριθμός είναι (5) πέντε ή
στην περίπτωση έλλειψης, όχι μικρότερος των δύο, της οποίας το περιεχόμενο περιέχει τα στοιχεία των
εδαφίων α, β, γ , δ, εκαι η, της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του παρόντος Κανονισμού. Για τον
προσδιορισμό του αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού και της λήψης αποφάσεως έπ` αυτού
ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 33 του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 15
Προμήθεια με διαπραγμάτευση (εξαιρετική ή απ` ευθείας ανάθεση)
1.- Προμήθεια με διαπραγμάτευση θεωρείται η διαδικασία κατά την οποία γίνεται προσφυγή στους
προμηθευτές της επιλογής του ΟΣΕ και διαπραγμάτευση των όρων των υπό σύναψη συμβάσεων με ένα ή
περισσότερους από αυτούς, με ή χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού. Η διαδικασία αυτή μπορεί
να τηρηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις: α.- Εφόσον κατά τη διενέργεια ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας:
1) υποβλήθηκαν προσφορές μη κανονικές και υπό τους όρους ότι : αα) κλήθηκαν για διαπραγμάτευση όσοι
υπέβαλαν προσφορές και αξιολογήθηκαν κατά την προηγηθείσα διαδικασία και ββ) δεν έχουν μεταβληθεί
ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της διακήρυξης. 2) δεν υποβλήθηκαν προσφορές ή οι υποβληθείσες κρίνονται
απαράδεκτες και υπό τις προϋποθέσεις ότι: αα) δε μεταβλήθηκαν ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της
διακήρυξης. ββ) διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης του δραχμικού
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ισόποσου. Η έκθεση αυτή δεν χρειάζεται όταν η αξία των προμηθειών είναι μικρότερη του δραχμικού
ισόποσου των 200.000 ECU. β.- Όταν για τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς λόγους ή για λόγους που σχετίζονται
με την προστασία δικαιωμάτων αποκλειστικότητας, τα προς προμήθεια αγαθά κατασκευάζονται ή
παραδίδονται μόνο από ορισμένο προμηθευτή. γ.- Όταν τα είδη κατασκευάζονται αποκλειστικά για
σκοπούς έρευνας,πειραμάτων, μελετών και προτύπων εφαρμογής. δ.- Όταν στα πλαίσια ερευνητικών
κατασκευών κριθεί σκόπιμο, με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου, ότι αγαθά που
παράγονται σε πειραματικό στάδιο, πρέπει να χρησιμοποιηθούν από τις συμμετέχουσες στην πειραματική
κατασκευή επιχειρήσεις. ε.- Όταν για λόγους επείγουσας ανάγκης, που οφείλεται σε αυταπόδεικτα
απρόβλεπτες καταστάσεις, δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι προθεσμίες που προβλέπονται από τον
Κανονισμό Προμηθειών. στ.- Για συμπληρωματικές προμήθειες αγαθών από τον αρχικό
προμηθευτή,εφόσον η αλλαγή του θα υποχρέωνε τον ΟΣΕ να αγοράσει αγαθά με διαφορετικά τεχνικά
χαρακτηριστικά, που θα ήταν ασυμβίβαστα ή θα προκαλούσαν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ή
οικονομικές επιβαρύνσεις στη λειτουργία ή συντήρησή τους. ζ.- Οταν η προμήθεια αγαθών κρίνεται
σκόπιμο να ανατεθεί σε σωφρονιστικά ιδρύματα, ιδρύματα νεότητας, εκπαιδευτικά, ερευνητικά ή
παρόμοια ιδρύματα για ερευνητικούς, πειραματικούς μελετητικούς ή αναπτυξιακούς σκοπούς. Η
περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται προκειμένου για προμήθειες των οποίων η αξία είναι ίση ή μεγαλύτερη
του δραχμικού ισόποσου των 200.000 ECU. η.- Για προμήθεια αγαθών αξίας μικρότερης του δραχμικού
ισόποσου των200.000 ECU, η δαπάνη των οποίων δεν υπερβαίνει κατ` είδος σε ετήσια βάση το ποσό που
καθορίζεται εκάστοτε από τον Υπουργό Ανάπτυξης. 2.- Στην περίπτωση προμήθειας με διαπραγματεύσεις
ζητείται από εγχώριο ή αλλοδαπό προμηθευτή (απ` ευθείας ή μέσω του αντιπροσώπου του στην Ελλάδα) η
υποβολή προσφοράς που θα περιέχει τα στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος
Κανονισμού. 3.- Για τη λήψη αποφάσεως αναθέσεως της προμήθειας ακολουθείται η διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγρ. 2 του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 16
Προμήθειες με συμβάσεις διαρκείας
1.- Προμήθειες υλικού με συμβάσεις διαρκείας πραγματοποιούνται,εφόσον υπάρχει τουλάχιστον μία των
παρακάτω προϋποθέσεων. α.- Πρόκειται περί κοινού υλικού το οποίο διακινείται συνεχώς, χωρίς μεταβολή
των προδιαγραφών για μακρό χρόνο. β.- Είναι δεδομένη η αξιοπιστία, φερεγγυότητα,
δυναμικότητα,ειδικότητα προμηθευτών - κατασκευαστών. γ.- Εξασφαλίζεται απρόσκοπτος εφοδιασμός του
Δικτύου με υλικά, ανάλογα με τις ανάγκες του, για την ομαλή λειτουργία των παραγωγικών μονάδων. δ.- Η
ετήσια κατανάλωση είναι περίπου σταθερά.2.- Με εξαίρεση την σκοπιμότητα σύναψης συμβάσεων
διαρκείας, που αποτελεί αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ ο τύπος της διακηρύξεως, το
περιεχόμενο αυτής, η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό,η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συμβάσεως
ως και οι λοιποί όροι καθορίζονται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου . Ορίζεται ότι η διάρκεια των
συμβάσεων διάρκειας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) ετών.
Άρθρο 17
Επιτροπή Αποσφράγισης
1.- Οι διαγωνισμοί διεξάγονται ενώπιον Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη και ονομάζεται
Επιτροπή Αποσφράγισης. 2.- Η Επιτροπή Αποσφράγισης εποπτεύεται από το Δ/ντή της Διευθύνσεως
Προμηθειών και Αποθηκών/Τομέας Προμηθειών (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙΑΠΟΘΗΚΩΝ). 3.- Τα μέλη
που μετέχουν στην Επιτροπή Αποσφράγισης, τακτικά και αναπληρωματικά, ορίζονται με απόφαση του
Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ και για διάστημα, όχι μεγαλύτερο των δύο ετών, επιλέγονται δε από
υπαλλήλους άλλων Δ/νσεων ή Υπηρεσιών από εκείνη που πραγματοποιεί το διαγωνισμό. 4.- Καθήκοντα
γραμματέα της Επιτροπής, ασκεί υπάλληλος της Διευθύνσεως Προμηθειών και Αποθηκών/Τομέας
Προμηθειών (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ). 5.- Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της
Επιτροπής Αποσφράγισης καθορίζονται στο άρθρο 21 του παρόντος Κανονισμού. 6.- Σε ειδικές
περιπτώσεις δύναται να συγκροτηθούν , με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου και άλλες Επιτροπές
Αποσφράγισης, για συγκεκριμένο διαγωνισμό ή για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Άρθρο 18
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Επιτροπή κρίσεως προσφορών
1.- Η Επιτροπή κρίσεως προσφορών αποτελείται από τρία μέλη και ένα γραμματέα οριζόμενο από τη Δ/νση
Προμηθειών. 2.- α.- Σε ειδικές περιπτώσεις, λόγω της φύσης των προς προμήθεια υλικών ή των υπηρεσιών
που θα παρασχεθούν, μπορεί να ενισχύεται η Επιτροπή Κρίσεως Προσφορών με έναν ή και περισσότερους
υπαλλήλους καταλλήλου ειδικότητας, που θα ορίζονται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. β.Επιτρέπεται κατ` εξαίρεση η συγκρότηση και άλλων Επιτροπών Κρίσεως Προσφορών με απόφαση του
Διευθύνοντος Συμβούλου για συγκεκριμένο διαγωνισμό ή για περιορισμένο χρονικό διάστημα. 3.- Η
αρμοδιότητα της Επιτροπής Κρίσεως Προσφορών είναι, η αξιολόγηση του τεχνικού και οικονομικού μέρους
των προσφορών και με αιτιολογημένη γνωμάτευσή της εισηγείται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στη
Διεύθυνση Προμηθειών.4.- Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Κρίσεως Προσφορών
ορίζονται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου και γιαχρονικό διάστημα ενός έτους, αποκλειομένης
της παρατάσεώς της, παρά μόνο για κρίση διαγωνισμών οι οποίοι προκηρύχθηκαν στο έτος που αυτή έχει
ορισθεί, κατά τα ειδικότερον οριζόμενα με την προαναφερθείσα απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
5.- Στις περιπτώσεις προμήθειας υλικών που αφορούν το προσωπικό (είδη ένδυσης,υπόδησης, εφοδίων
κλπ) η Επιτροπή θα ενισχύεται με εκπρόσωπο του Κλάδου για λογαριασμό του οποίου γίνεται η προμήθεια
(Προσωπικό:Σταθμών, Κίνησης, `Ελξης κλπ.) και ο οποίος θα υποδεικνύεται κάθε φορά από την Πανελλήνια
Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών. 6.- Η Επιτροπή Κρίσεως Προσφορών, είναι όργανο της Διοίκησης, αλλά θα
εποπτεύεται και θα εξυπηρετείται σε ότι αφορά θέματα, διοικητικής μέριμνας των μελών της από τον
Διευθυντή της Διεύθυνσης Προμηθειών και Αποθηκών - Τομέας Προμηθειών (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΗΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ). 7 - Η θητεία της Επιτροπής αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη
του Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.
Άρθρο 19
Κατάθεση Αποστολή προσφορών
1.-Οι προσφορές αυτών που μετέχουν στο διαγωνισμό κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Αποσφράγισης
, μέχρι και την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, μέσα σε σφραγισμένο φάκελλο που
αναγράφει τη λέξη "Προσφορά" τον αριθμό της διακηρύξεως, το αντικείμενο του διαγωνισμού, την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, τον τίτλο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και τα
στοιχεία του αποστολέα. 2.- Είναι δυνατή η παράδοση προσφοράς, μέσα σε σφραγισμένο φάκελλο στο
Γραμματέα της Επιτροπής Αποσφράγισης, πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού , εφ` όσον φέρει τις
πάνω ενδείξεις επί του φακέλλου και παραλαμβάνεται με αποδείξεις. 3.- Επίσης είναι δυνατή η αποστολή
προσφοράς ταχυδρομικά, με τις πιο πάνω ενδείξεις και γίνεται δεκτή, εφ` όσον παραληφθεί από τον ΟΣΕ
πριν την ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, διαφορετικά δε λαμβάνεται υπόψη ακόμη και εάν έχει
ταχυδρομηθεί η διαβιβαστεί έγκαιρα. 4.- Προσφορές που περιέρχονται στο Γραμματέα της Επιτροπής
Αποσφράγισης ή στην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη
διενέργεια του διαγωνισμού , δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Αποσφράγισης
κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού. 5.- Εκπρόθεσμες προσφορές καθώς και προσφορές
από προμηθευτές που δεν προσκλήθηκαν , στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, δεν παραλαμβάνονται
από την Επιτροπή και πάντως απορρίπτονται ως απαράδεκτες, επιστρέφονται δε χωρίς να
αποσφραγισθούν. 6.- Οι προσφορές και τα δικαιολογητικά που την συνοδεύουν θα υποβάλλονται στην
Ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται η υποβολή των τεχνικών στοιχείων στην Αγγλική γλώσσα, εφ` όσον αυτό
προβλέπεται από τη διακήρυξη. 7.- Εάν στη διακήρυξη ή την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά ή τη δήλωση συμμετοχής πρέπει να κατατεθούν και δείγματα
υλικού, αυτά κατατίθενται πριν τον διαγωνισμό στην υπηρεσία η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με
την προσφορά ή τη δήλωση συμμετοχής. Κατάθεση δείγματος εκ νέου δεν απαιτείται σε περίπτωση
κλειστού διαγωνισμού , όταν τούτο έχει κατατεθεί με τη δήλωση συμμετοχής. 8.- Στις περιπτώσεις, που οι
υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις
των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος Κανονισμού άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη.
Άρθρο 20
Περιεχόμενο Προσφοράς
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1.- Οι προσφορές υποβάλλονται σε φάκελλο ο οποίος περιλαμβάνει 2 ή 3υποφακέλλους με τις ενδείξεις
"Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Οικονομική Προσφορά", " Τεχνική Προσφορά" ανάλογα με το κριτήριο
κατακύρωσης (συμφερότερη προσφορά ή χαμηλότερη τιμή) και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη
σχετική διακήρυξη. 2.- Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες,διορθώσεις,
κενά και θα συντάσσονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη. Εάν υπάρχει στην προσφορά
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα,
το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να
καθαρογράψει και μονογράψει αυτήν. Η ολική τιμή της προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ολογράφως
και αριθμητικώς. 3.- Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτω ςόλους τους όρους
της διακηρύξεως ή προσκλήσεως. 4.- Προσφορά υπό αίρεση ή μη σύμφωνος προς τους όρους της
διακηρύξεως, απορρίπτεται ως απαράδεκτος.
Άρθρο 21
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών
1. Η Επιτροπή Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα, που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. Παραλαμβάνει τις
κατατιθέμενες και τις ευρισκόμενες εντός του φακέλλου ήδη κατατεθείσες προσφορές και λαμβάνει κάθε
μέτρο για την αδιάβλητη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Προσφορές που υποβάλλονται στην πιο πάνω
Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν παραλαμβάνονται.2.- Η αποσφράγιση
γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: α.- Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη
χαμηλότερη μόνο τιμή, ακολουθούν δύο στάδια αποσφράγισης: Πρώτο στάδιο: Αποσφραγίζονται αρχικά οι
κυρίως φάκελοι των προσφορών καθώς και οι φάκελοι με την ένδειξη "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ". Η
Επιτροπή Αποσφράγισης προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών,σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
διακήρυξης, σφραγίζοντας και μονο γράφοντας αυτά ανά φύλλο. Οι προσφορές που κατά το στάδιο αυτό
δεν έγιναν αποδεκτές, δεν προχωρούν στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας,δηλαδή την αποσφράγιση των
φακέλλων με την ένδειξη "TEXNIKH ΚΑΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" , αλλά επιστρέφονται στους
συμμετέχοντες ή τους ,νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, αφού προηγουμένως συνταχθεί
σχετικό πρακτικό όπου και θα υπογράφει ο προσφέρων ή ο εκπρόσωπός του. Σε περίπτωση που δεν
παρίσταται κανείς εκ των δύο, οι φάκελλοι παραδίδονται στη Διεύθυνση Προμηθειών και αυτή με τη σειρά
της επιστρέφει αυτούς στους δικαιούχους ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή. Δεύτερο στάδιο: Για τις
προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές από την Επιτροπή Αποσφράγισης κατά το πρώτο στάδιο της
διαδικασίας και κατά την ίδια ημερομηνία και ώρα, ακολουθεί το στάδιο αποσφράγισης των φακέλλων με
`την ένδειξη " ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", μονογράφονται δε και σφραγίζονται όλα τα τεχνικά
και οικονομικά στοιχεία ανά φύλλο. Γνώση των τεχνικών και οικονομικών στοιχείων των προσφορών
λαμβάνουν μόνο εκείνοι εκ των προμηθευτών, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά το
πρώτο στάδιο. β.- Σε περίπτωση που οι διαγωνισμοί γίνονται με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά,
ακολουθούν τρία στάδια αποσφράγισης: Πρώτο στάδιο: Ακολουθείται η ίδια διαδικασία του πρώτου
σταδίου του εδαφίου α της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου . Δεύτερο στάδιο: Για τις προσφορές που
κρίθηκαν αποδεκτές από την Επιτροπή Αποσφράγισης κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, και κατά την
ίδια ημερομηνία και ώρα, ακολουθεί το στάδιο αποσφράγισης των φακέλλων με την ένδειξη ,"ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ" μονογράφονται δε και σφραγίζονται όλα τα τεχνικά στοιχεία αυτών ανά φύλλο. Στο δεύτερο
στάδιο αποσφράγισης λαμβάνουν γνώση των τεχνικών στοιχείων των προσφορών μόνο εκείνοι, εκ των
προμηθευτών των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά το πρώτο στάδιο. Οι φάκελλοι με την
ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" δεν αποσφραγίζονται,αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την
Επιτροπή Αποσφράγισης και παραδίδονται μαζί με τον φάκελλο του διαγωνισμού στο αρμόδιο όργανο,για
την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών γενικών στοιχείων όργανο(Επιτροπή Κρίσεως Προσφορών). Τρίτο
στάδιο: Η αποσφράγιση των φακέλλων με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΠΡΟΣΦΟΡΑ" και η αξιολόγηση αυτών
, γίνεται για τις προσφορές εκείνες που έγιναν αποδεκτές τυπικά και τεχνικά (στάδιο α και στάδιο β) ενώ
αντιθέτως εκείνες που δεν έγιναν αποδεκτές, επιστρέφονται στους δικαιούχους χωρίς να
αποσφραγιστούν. Η αποσφράγιση γίνεται σε ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ παρουσία των μελών της Επιτροπής Κρίσεως Προσφορών και των
ενδιαφερομένων προμηθευτών, κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως που τους γίνεται. 3.- Αποσφράγιση των
προσφορών γίνεται στην περίπτωση ανοικτού διαγωνισμού δημόσια στην περίπτωση δε του κλειστού
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διαγωνισμού παρουσία μόνο αυτών που κλήθηκαν και υπέβαλαν προσφορά ή των εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων τους, τους οποίους καλεί η Επιτροπή με βάση πίνακα που της έχει παραδώσει η αρμόδια για
την εκτέλεση της προμήθειας Υπηρεσία. Προσφορά που υποβλήθηκε από προμηθευτή που δεν
περιλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα της Υπηρεσίας, δεν αποσφραγίζεται, αλλά παραδίδεται στην
υπηρεσία για επιστροφή. 4.- Μετά την παραπάνω διαδικασία, το πρακτικό κατάθεσης – παραλαβής των
προσφορών του διαγωνισμού, παραδίδεται στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από την Επιτροπή Αποσφράγισης. 5.- Η Επιτροπή Αποσφράγισης
υποχρεούται κατά την παραλαβή των προσφορών και λοιπών εγγράφων να ελέγξει τη συμμόρφωση ή όχι
αυτών που μετέχουν στο διαγωνισμό, με τους όρους της διακήρυξης και τις διατάξεις του παρόντος
Κανονισμού . 6.- Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία
αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης
και των τιμών που προσφέρθηκαν.
Άρθρο 22
Ενστάσεις κατά της διακηρύξεως και της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού.
Διοικητικές προσφυγές 1.- Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ` αυτόν
και της νομιμότητας της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση. 2.- Η
ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του ΟΣΕ ως εξής:
α.- Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. (1) Στον ανοικτό διαγωνισμό μέσα στο μισό του χρονικού
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της
δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. (2) Στον κλειστό διαγωνισμό, μόνο από εκείνους που
επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία
αποστολής σ` αυτούς της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες αποστολής
της διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ένσταση εξετάζεται από τη Διεύθυνση που προέβη
στη διακήρυξη του διαγωνισμού και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5)εργάσιμες ημέρες
πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. β.- Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ` αυτόν ή της νομιμότητας
της διενέργειας ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια
διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Στον κλειστό διαγωνισμό
δικαίωμα ένστασης στην περίπτωση αυτή έχουν μόνον όσοι επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά. Η
ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το όργανο που είναι αρμόδιο για να αποφασίσει την κατακύρωση
του διαγωνισμού, ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη της Υπηρεσίας που διενεργείτο διαγωνισμό. Η
ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ` αυτόν κατά του
οποίου στρέφεται. γ.- Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού (ανοικτού και κλειστού) έως
και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από της
καταχώρησης των σχετικών αποφάσεων στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό από την Υπηρεσία που
διενεργεί το διαγωνισμό. Στον κλειστό διαγωνισμό δικαίωμα ένστασης στην περίπτωση αυτή έχουν μόνο
όσοι επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από την αρμόδια Διεύθυνση που
διενεργεί το διαγωνισμό και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10)εργάσιμες ημέρες από
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η προθεσμία των δέκα (10)
εργασίμων ημερών μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 3.- Ενστάσεις που
υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές.
4.- Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με φροντίδα τους. 5.- Ο προμηθευτής μπορεί
κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος του να υποβάλει προσφυγή
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών , από την επομένη ημέρα της νομίμου κοινοποιήσεως
τους. Επί της προσφυγής αποφασίζει το όργανο που αποφασίζει για την κατακύρωση του αποτελέσματος
του διαγωνισμού μετά από αιτιολογημένη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας, που διενεργεί το διαγωνισμό.
Οι εν λόγω αποφάσεις δεν επιδέχονται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή εκτός
των προσφυγών κατά αποφάσεων αποκλεισμού προμηθευτών κατά τα άρθρα 28 και 50 της παρούσας,για
τις οποίες αποφασίζει ο υπουργός Ανάπτυξης.
Άρθρο 23
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Αντιπροσφορές
Οι προσφορές που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού θεωρούνται
αντιπροσφορές. Επίσης αντιπροσφορά θεωρείται και κάθε προσφορά, στην οποία γίνεται διόρθωση ή
τροποποίηση μετά την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού. Οι αντιπροσφορές απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Άρθρο 24
Χρόνος ισχύος προσφορών
1.- Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για σαράντα πέντε (45) ημέρες από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη ή την πρόσκληση,
καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. 2.- Προσφορά, που ορίζει
χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3.- Η ισχύς
της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ`
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του
παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού
ματαιώνονται.
Άρθρο 25
Δείγματα - Δειγματοληψία - Εργαστηριακές Εξετάσεις
1.- Τα δείγματα που χρησιμοποιούνται κατά τη διενέργεια των προμηθειών υπάγονται στις παρακάτω
κατηγορίες: α) Δείγματα προμηθειών Στην περίπτωση αυτή υπάγονται τα δείγματα που καταθέτουν οι
προμηθευτές, όταν απαιτείται, κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού. β) Δείγματα από τα προς παραλαβή
συμβατικά υλικά 1.- Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα που λαμβάνονται και
εξετάζονται,παρουσία του προμnθευτή ή αντιπροσώπου του, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τη
διακήρυξη, από την Επιτροπή Παραλαβής προς δειγματισμό των υλικών , που παραδίδουν οι προμηθευτές
σε εκτέλεση συμβάσεων. 2.- Όταν στη διακήρυξη ή στην πρόσκληση ορίζεται ότι μαζί με την προσφορά θα
κατατίθενται δείγματα, αυτά κατατίθενται εις διπλούν(Δείγμα - αντιδείγμα) εκτός αν ορίζεται άλλως στη
διακήρυξη ή πρόσκληση ή λόγω της φύσης των δειγμάτων ή της αξίας τους δεν μπορούν να σταλούν ή να
υποβληθούν εις διπλούν. Τα δείγματα που λαμβάνουν οι επιτροπές παραλαβής κατά τη διαδικασίαελέγχου
των προς παραλαβή συμβατικών υλικών λαμβάνονται εις διπλούν μεν, πλην όμως το ένα από αυτά
αποστέλλεται απευθείας από την Επιτροπή για εργαστηριακή ή μηχανική εξέταση ή χρησιμοποιείται για
πρακτική δοκιμασία. 3.- Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τα δείγματα, όταν τούτο προβλέπεται από τη
διακήρυξη ή την πρόσκληση, δεν λαμβάνεται υπόψη. 4.- Εφόσον από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση δεν
προβλέπεται κατάθεση δειγμάτων, τυχόν προσκομιζόμενα από τους προμηθευτές δείγματα δεν γίνονται
δεκτά. 5.- Δείγματα που δεν είναι κατά τρόπο εμφανή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη ή
την πρόσκληση, δεν γίνονται δεκτά. 6.- Κάθε δείγμα ανάλογα με την φύση του προς προμήθεια υλικού,
πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος απόλυτα επαρκές για τη σχετική μηχανική,χημική ή μακροσκοπική
εξέταση ή πρακτική δοκιμασία. Η ποσότητα ή το μέγεθος των δειγμάτων μπορεί να ορίζονται: α) Με τη
διακήρυξη ή πρόσκληση προκειμένου για δείγματα προμηθειών(κατηγορία α). β)Με τη σύμβαση
προκειμένου για δείγματα των προς παραλαβή συμβατικών υλικών (κατηγορία β). Εφόσον από τη σχετική
σύμβαση δεν ορίζεται η ποσότητα και το μέγεθος των δειγμάτων, ισχύουν οι διατάξεις για τις
δειγματοληψίες του Γενικού Χημείου του Κράτους. 7 - Εφόσον η προμήθεια του υλικού γίνεται με βάση
δείγμα του ΟΣΕ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση του δείγματος αυτού κατά το διάστημα
της προθεσμίας, που ορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση,είτε με απλή μικροσκοπική εξέτασή του
από τους ενδιαφερόμενους, είτε μελήψη αντιγράφου ή απεικόνισης αυτού με δική τους μέριμνα και
ευθύνη. Δείγματα των υλικών θα βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων στο χώρο που θα ορίζεται
κάθε φορά στη διακήρυξη. 8.- Εφόσον τα δείγματα ανήκουν σε ευπαθή ή επικίνδυνα υλικά ο προμηθευτής
υποχρεούται να αναφέρει τούτο εγγράφως επί του δείγματος στην ελληνική γλώσσα, καθορίζοντας
συγχρόνως τον τρόπο φύλαξης και συντηρησής τους. Για δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά
πουανήκουν στην κατηγορία αυτή, την παραπάνω υποχρέωση έχει ο Πρόεδρος της Επιτροπής. 9.- Κατά την
αξιολόγηση των προσφορών από το αρμόδιο όργανο, τίθενται υπόψη του και τα σχετικά δείγματα. Εφόσον
για τη διενέργεια του ελέγχου από το αρμόδιο όργανο είναι απαραίτητη η αποσφράγιση του
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δείγματος,αυτή γίνεται ενώπιον υπαλλήλου της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ μετά δε τον
έλεγχο, γίνεται επανασφράγιση του δείγματος. Επίσης ενώπιον υπαλλήλου της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ γίνεται, όταν απαιτείται, λήψη μέρους του δείγματος. Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται
ως εξής: α.- Των προμηθευτών στους οποίους δεν κατακυρώθηκε ή δεν ανατέθηκε η προμήθεια μέσα σε
15 ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης, με μέριμνα και ευθύνη
αυτών, εκτός αν αυτά καταστράφηκαν ή καταναλώθηκαν μερικώς ή ολικώς, κατά τη διαδικασία των
ελέγχων. β.- Των συμβασιούχων προμηθευτών , που κατατέθηκαν με την προσφορά τους και δεν
καταστράφηκαν μερικώς ή ολικώς κατά τη διαδικασία των ελέγχων , μέσα σε τριάντα ημέρες από την
επιστροφή τους από την Επιτροπή Παραλαβής και εφόσον έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή, με
μέριμνα και ευθύνη τούτων. γ.- Τ α δείγματα που δεν χρησιμοποιήθηκαν για κατ` έφεση
εξέταση,επιστρέφονται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την οριστική παραλαβή των συμβατικών υλικών,
με μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή. 10.- Τα δείγματα που δεν θα παραληφθούν , κατά τα πιο
πάνω,περιέρχονται στην κυριότητα του ΟΣΕ χωρίς καμία αποζημίωση σ` αυτόν που τα κατέθεσε. 11.- Η
αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων που λαμβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής βαρύνει τους
προμηθευτές και δεν καταβάλλεται. 12.- Η εξέταση των δειγμάτων (πρακτική δοκιμή,εργαστηριακές
εξετάσεις κλπ) εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη, σύμβαση ή παραγγελία, ενεργείται στο
Χημείο ΟΣΕ, στο Γ.Χ.Κ. ή σε ανεγνωρισμένο εργαστήριο του Δημόσιου τομέα, όπως αυτή οριοθετείται από
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ήδη δε, από το άρθρο 51 του Ν.1892/1990 και το άρθρο 4 παρ. 6 του
Ν.1943/1991.Στην περίπτωση που η εξέταση γίνει από το Χημείο του ΟΣΕ και ο προμηθευτής διαφωνεί με
τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων , δύναται να ζητήσει εγγράφως μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη γνωστοποίηση σ` αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,
την κατ` έφεση εξέταση των οικείων αντιδειγμάτων, σ` ένα από τα παραπάνω εργαστήρια με δαπάνες του.
Τo αποτέλεσμα της κατ` έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Άρθρο 26
Τεχνικές προδιαγραφές
1.- Σε κάθε διακήρυξη και σύμβαση, ή επισυνάπτεται η τεχνική προδιαγραφή του προς προμήθεια υλικού,
ή αναφέρεται συγκεκριμένη προδιαγραφή. 2.- Οι Τεχνικές Προδιαγραφές, ορίζονται και εγκρίνονται από τις
Διευθύνσεις ή Υπηρεσίες, στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγεται το προς προμήθεια υλικό και
περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που κρίνονται απαραίτητα, για τον ακριβή
προσδιορισμό της ταυτότητας του υλικού, παραπέμποντας σε: α.- Κοινοτικά πρότυπα, τα οποία είναι
δεσμευτικά δυνάμει κοινοτικής πράξης, είτε σε β.- Άλλα Κοινοτικά ή Ευρωπαϊκά πρότυπα, αναγνωριζόμενα
από τη χώρα μας, είτε σε γ.- Διεθνή πρότυπα αναγνωριζόμενα από τη χώρα μας, είτε σε δ.- Εθνικά
πρότυπα, είτε σε ε,- Κοινά πρότυπα 3.- Οι τεχνικές προδιαγραφές, δεν μπορεί να περιλαμβάνουν όρους
που προσδιορίζουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προελεύσεως ή μεθόδους επεξεργασίας, που έχουν
σαν αποτέλεσμα να ευνοούν ή να αποκλείουν ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα. Ειδικότερα οι τεχνικές
προδιαγραφές δεν επιτρέπεται να αναφέρονται σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τύπου
ορισμένης προέλευσης ή παραγωγής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον ένα είδος δεν είναι δυνατό να
περιγραφεί με τεχνικές προδιαγραφές σαφείς και πλήρως κατανοητές, η μνεία των ανωτέρω στοιχείων
είναι επιτρεπτή, αλλά υποχρεωτικά συνοδεύεται από τις λέξεις "ή αντίστοιχο".
Άρθρο 27
Μητρώο προμnθευτών
1.- Δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο Προμηθευτών του ΟΣΕ έχουν όλα τα φυσικά ή Νομικά πρόσωπα,
Συνεταιρισμοί, Ενώσεις προμηθευτών και Κοινοπραξίες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς.
2.- Για την εγγραφή στο Μητρώο Προμηθευτών απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: (α) Αίτηση του
ενδιαφερόμενου χαρτοσημασμένη. (β) Καταστατικό της εταιρείας για τα Νομικά Πρόσωπα (γ)
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να
,προκύπτει ότι: Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει
έλθει σε συμβιβασμό με τους πιστωτές ή οι εργασίες της επιχείρησής του δεν έχουν ανασταλεί ή δεν τελεί
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία n οποία προβλέπεται από
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προμηθευτή. Επίσης ότι δεν
βρίσκεται σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής
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εκκαθάρισης ή διαχείρισης, συμβιβασμού με τους πιστωτές ή δεν υπόκειται σε άλλες παρόμοιες
διαδικασίες που προβλέπονται από τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του
προμηθευτή. (δ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου εφ`όσον πρόκειται για
φυσικά πρόσωπα, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. (ε) Πιστοποιητικά πρόσφατης έκδοσης από τις αρμόδιες
κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. (στ) Πιστοποιητικό
της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του,περί εγγραφής στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή
σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις (ζ) Αντίγραφα των ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών ή
σε περίπτωση μη κατάρτισής τους αντίγραφα φορολογικών εντύπων από τα οποία να προκύπτουν τα
αναλυτικά στοιχεία της δραστηριότητας της εταιρείας (η) Κατάλληλες βεβαιώσεις Τραπεζών από τις οποίες
να φαίνεται η χρηματοπιστωτική δυνατότητα των προμηθευτών. (Θ) Κατάλογο με τις κυριότερες
παραδόσεις τους των τριών τελευταίων ετών με τα αντίστοιχα ποσά, τις ημερομηνίες και τους Δημόσιους ή
Ιδιωτικούς αποδέκτες. (ι) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν κατηγορείται
ως ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος ή για ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή
πληροφοριών. (ια) Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης που να ισχύει ή απαλλακτικό άδειας ή ύπαρξη
αιτήσεως που έχει υποβληθεί για ανανέωσή της. (ιβ) Κατάσταση τεχνικού - παραγωγικού εξοπλισμού
καθώς και τυχόν ύπαρξη εργαστηρίων ελέγχου ποιότητας των παραγομένων προϊόντων της καθώς και
τυχόν πιστοποίησή τους. (ιγ) Κατάσταση απασχολούμενου προσωπικού Διοικητικού και Τεχνικού. Οι
συνεταιρισμοί υποχρεούνται στην κατάθεση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στα εδάφια α, β, γ και
ε της παρούσας παραγράφου, καθώς και βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός
λειτουργεί νόμιμα. Οι ενώσεις προμηθευτών ή οι κοινοπραξίες υποβάλλουν τα απαιτούμε να
δικαιολογητικά για κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Εάν σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης δεν εκδίδονται τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 εδάφια γ και δ του άρθρου 27 του παρόντος
Κανονισμού, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου προσώπου
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής του
κράτους- μέλους. Σε κράτη - μέλη όπου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωσn δύναται νααντικατασταθεί αυτή
από υπεύθυνη δήλωση. Η αρμόδια αρχή ή ο συμβολαιογράφος εκδίδει πιστοποιητικό που βεβαιώνει τη
γνησιότητα της ένορκης δήλωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. 3.- Τα κριτήρια αξιολόγησης για την εγγραφή
προμηθευτών στο Μητρώο Προμηθευτών είναι: α.- Η νομιμότητα και η ισχύς των δικαιολογητικών. β.- Η
επαγγελματική συμπεριφορά των προμηθευτών γ.- Η χρηματοπιστωτική δυνατότητα και η τεχνική
ικανότητά τους. δ.- Οι νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. ε.- Ο αποκλεισμός του από
συμμετοχή σε διαγωνισμούς. στ.- Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση των συμβατικών της
υποχρεώσεων. ζ.- Η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης. η.- Η επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή της
επιχείρησης, το εύρος της δραστηριότητας και το κύρος της. Θ.- Οι εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης. ι.Ο τεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση. ια.- Η παραγωγική δυνατότητά της. ιβ.Η ποιότητα των προϊόντων της. 4.- Η αρμόδια υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Προμηθευτών, η
αξιολόγηση των στοιχείων του Μητρώου καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του
Διευθύνοντος Συμβούλου, ύστερα από πρόταση της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ . 5.- Οι
ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν για την εγγραφή τους στο Μητρώο σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία της προηγούμενης παραγράφου. Η εγγραφή στο Μητρώο
Προμηθευτών γίνεται με απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας, ύστερα από αξιολόγηση των κριτηρίων και
προϋποθέσεων που ορίζονται παραπάνω. Η διαδικασία αξιολόγησης -εγγραφής ή η απόρριψη αίτησης
εγγραφής ολοκληρώνεται με έκδοση σχετικής απόφασης το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την
υποβολή της αίτησης μεπλήρη φάκελο δικαιολογητικών. Οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται στους
ενδιαφερόμενους. Η απόρριψη αίτησης εγγραφής γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας
υπηρεσίας. 6.- Το Μητρώο τηρείται κατά κατηγορίες ειδών, όπως αυτές περιλαμβάνονται στο Ενιαίο
Πρόγραμμα Προμηθειών. Στην οικεία μερίδα καταγράφονται όλοι οι προμηθευτές που παράγουν ,
κατασκευάζουν ή εμπορεύονται τα είδη της συγκεκριμένης κατηγορίας. Περιλαμβάνει δε υποχρεωτικά τα
εξής στοιχεία κατά προμηθευτή: α.- Το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή την πλήρη επωνυμία του
Νομικού Προσώπου με την ταχυδρομική διεύθυνση και τους αριθμούς τηλεφώνων, ΤΕΙΕΧ, FAX, αριθμούς
φορολογικού Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών(προκειμένου για Α.Ε.). β.- Το ειδικό επάγγελμα και τα είδη
για τα οποία εγγράφεται γ.- Τις κυρώσεις που τυχόν επιβάλλονται στον προμηθευτή, όπως πρόστιμα
εκπτώσεις επί συμβατικής αξίας, κήρυξη εκπτώτου, αποκλεισμός κλπ. δ.- Κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται
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απαραίτητο ή χρήσιμο από τον ΟΣΕ. 7.- Η διαδικασία διαγραφής προμηθευτή από το οικείο Μητρώο
διενεργείται, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες παύσουν να ισχύουν οι προϋποθέσεις εγγραφής ή υπάρχει
νομικός περιορισμός κλπ με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ύστερα από γνώμη της αρμόδιας
υπηρεσίας. Κατά τη σχετική συζήτηση καλείται υποχρεωτικά ο ενδιαφερόμενος είκοσι (20)τουλάχιστον
ημέρες πριν από τη σχετική συνεδρίαση κατά το άρθρο 20 του Συντάγματος να παραστεί προκειμένου να
εκθέσει τις απόψεις του. Η διαγραφή σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις διενεργείται από τον ΟΣΕ
ύστερα από τη λήξη απράκτου χρόνου άσκησης ενδίκων μέσων από τον ενδιαφερόμενο ή από την έκδοση
οριστικής και αμετάκλητης απόφασης. Η απόφαση διαγραφής κοινοποιείται υποχρεωτικά στον
ενδιαφερόμενο προμηθευτή.
Άρθρο 28
Αποκλεισμός προμηθευτών
1.- Με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του
αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου,το οποίο καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων
κατά το άρθρο 20 του ισχύοντος Συντάγματος, μπορεί να αποκλείονται για ορισμένο χρονικό διάστημα ή
για αόριστο χρόνο, από όλες ανεξαίρετα τις προμήθειες ή από συγκεκριμένες προμήθειες υλικών του ΟΣΕ,
προμηθευτές που σύμφωνα με την αξιολόγηση των στοιχείων του μητρώου προμηθευτών δεν
ανταποκρίθηκαν, όπως απαιτεί η καλή πίστη, λαμβανομένων υπόψη των συναλλακτικών ηθών, επαρκώς
στις υποχρεώσεις τους προς τον ΟΣΕ.
Άρθρο 29
Προσφερόμενη τιμή
1.- Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στη
διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
εκτός από τον Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη
διακήρυξη. 2.- Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε δραχμές ή συνάλλαγμα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από
τη διακήρυξη. Οι τιμές σε συνάλλαγμα εκφράζονται στο νόμισμα της χώρας προέλευσης του υλικού ή σε
δολάρια Η.Π.Α. ή στο νόμισμα που καθορίζεται σε εμπορική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ Ελλάδος και
της χώρας προέλευσης του υλικού. Ο ΟΣΕ δεν υποχρεούται να προβεί στην πληρωμή με το νόμισμα της
προσφοράς, αλλά με το νόμισμα στο οποίο πραγματοποιούνται οι πληρωμές από την Τράπεζα της Ελλάδος
προς τη χώρα προέλευσης του υλικού. 3.- Όταν από τη διακήρυξη καθορίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα
είναι σε δραχμές, προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Επίσης και όταν από τη διακήρυξη καθορίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε
συνάλλαγμα,προσφορά για εγχώριο προϊόν θα δίδει τιμή σε δραχμές, διαφορετικά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. 4.- Εφόσον από τη διακήρυξη προβλέπεται οι τιμές να προσφέρονται σε συνάλλαγμα, για τη
σύγκριση προσφορών , αυτές μετατρέπονται σε δραχμές με βάση την ισχύουσα τιμή fixing του επίσημου
Δελτίου Ελεύθερων Συναλλαγμάτων έναντι δραχμής (ελεύθερη σύγκριση fixing της διατραπεζικής αγοράς),
κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 5.- Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό
να προβλέπεται από τη διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 6.- Εφόσον από την προσφορά δεν
προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δε δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα που
προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
Άρθρο 30
Καταγωγή προσφερομένων υλικών
1.- Οι προμηθευτές υποχρεούνται ανάλογα με τη μορφή του διαγωνισμού να αναφέρουν στις αιτήσεις
συμμετοχής ή στις προσφορές τους τη χώρα καταγωγής των υλικών που προσφέρουν. 2.- Ο συμμετέχων
πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα
υλικά, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφ` όσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος
μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, μπορεί από τη σχετική διακήρυξη να επιβάλλεται να
δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωσιν εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του. Προσφορά στην
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οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν διαπιστωθεί από την
Υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται και στον προσφέροντα επιβάλλεται, με απόφαση του
Διευθύνοντος Συμβούλου ποινή προσωρινού αποκλεισμού τριών (3) μηνών έως και τριών (3) ετών ή
οριστικού αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς ΟΣΕ,μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου για την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς
παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 του ισχύοντος Συντάγματος. Η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών, έχει
επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του ΟΣΕ, που ισχύει κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού. 3.- Όταν οι προσφέροντες δεν πρόκειται να κατασκευάσουν τα
προσφερόμενα υλικά, μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των στοιχείων της παραγράφου 2 που
δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν σ` αυτήν και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου
εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά, με την οποία θα δηλώνεται ότι
αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου
εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου να συνεκτιμηθεί και το στοιχείο τούτο. 4.- Μετά τη σύναψη
της σύμβασης, κατ` αρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά και
με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Μπορεί να εγκριθεί μετά από αιτιολογημένο αίτημα του
προμηθευτή η αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, μετά από γνώμη του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Άρθρο 31
Αναπροσαρμογή τιμών
1.- Όταν από τη διακήρυξη προβλέπεται χρόνος παράδοσης των υλικών μεγαλύτερος των δώδεκα (12)
μηνών, τότε μπορεί να ορίζεται στη διακήρυξη όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής. Στην περίπτωση
αυτήπρέπει υποχρεωτικά να καθορίζεται στη διακήρυξη ο τύπος, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις της
αναπροσαρμογής. Μεταξύ αυτών που θα λαμβάνονται υπόψη για την αναπροσαρμογή των τιμών είναι και
τα εξής: α.- Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρμογής είναι η ημερομηνία υποβολής των προσφορών που
καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση και υπολογίζεται μέχρι και την ημερομηνία παράδοσης των
υλικών. β.- Αναπροσαρμογή σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων χορηγείται για τις ποσότητες που
ορίζονται από τη διακήρυξη να παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών. γ.- Σε περίπτωση
εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του προμηθευτή, ο χρόνος του εκπροθέσμου δεν υπολογίζεται
για την αναπροσαρμογή. δ.- Η τυχόν προκαταβολή που χορηγήθηκε, αφαιρείται από την προς
αναπροσαρμογή συμβατική αξία. 2.-Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του ΟΣΕ μπορεί να ορίζεται στη
διακήρυξη όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής ακόμη και αν το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα
παράδοσης των ειδών είναι μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών. 3.- Για την πληρωμή του επί πλέον ποσού
που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή δεν απαιτείται σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης. 4.- Όταν
από τη διακήρυξη προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών, προσφορά με τιμές σταθερές απορρίπτεται .
Άρθρο 32
Αξιολόγηση προσφορών
1.- Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του προμηθευτή ( χαμηλότερη
τιμή ή συμφερότερη προσφορά)καθορίζεται κατά τη διαδικασία ένταξης των ειδών στο Ενιαίο
ΠρόγραμμαΠρομηθειών. 2.- Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω
στοιχεία: α.- Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι μόνο η χαμηλότερη τιμή: (1) Η
συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της
πρόσκλησης. (2) Ο ανταγωνισμός που αναπτύxθηκε. (3) Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που
προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή
παρεμφερές υλικό. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των
προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές
και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή που είναι
σύμφωνες μετους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. β.- Οταν για
την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι ησυμφερότερη προσφορά. (1) Η τιμή. (2) Οι όροι
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πληρωμής. (3) Τo κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης όταν και όπως αυτά καθορίζονται
συγκεκριμένα στη διακήρυξη. (4) Η συμφωνία των προσφερομένων υλικών με συγκεκριμένα ουσιώδη
τεχνικά χαρακτηριστικά των προδιαγραφών τα οποία καθορίζονται στη διακήρυξη. (5) Η λειτουργικότητα
και η αποδοτικότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης. (6) Η καταλληλότητα των
προσφερομένων υλικών για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζονται. (7) Η τυχόν
απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από τον ΟΣΕ. (8) Η παρεχόμενη
εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης. (9) Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (service ) μετά την πώληση και
της τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του προμηθευτή καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών. (10) Η
τυχόν απαιτούμενη ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα, ειδίκευση και ο διατιθέμενος εξοπλισμός εκ μέρους του
προμηθευτή, για την τεχνική υποστήριξη των ειδών. (11 ) Ο χρόνος παράδοσης των υλικών εφ ` όσον το
αρμόδιο όργανο αποφαίνεται αιτιολογημένα ότι αυτό ασκεί επιρροή στην προμήθεια. Για την επιλογή της
συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και
σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και
τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης και της πρόσκλησnς, προμηθευτή, του οποίου η προσφορά
κρίθηκε οικονομοτεχνικά ως η πλέον συμφέρουσα. Η διαδικασία της οικονομοτεχνικής αξιολόγησης είναι η
παρακάτω: Τα προαναφερόμενα στοιχεία αξιολόγησης πλην των οικονομικών (τιμή,όροι πληρωμής και
κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης ήτοιτ α στοιχεία των περιπτώσεων 1,2,3 του εδαφίου β
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ) κατατάσσονται σε δύο ομάδες: (1) Ομάδα Τεχνικών
Προδιαγραφών και Ποιότητας και Απόδοσης όπου περιλαμβάνονται τα στοιχεία των περιπτώσεων 4,5,6, 7
του εδαφίου β της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου . (2) Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης
όπου περιλαμβάνονται τα στοιχεία των περιπτώσεων 8,9,10,11 του εδαφίου β της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου. Για τις παραπάνω δύο ομάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που μπορεί να
ανέρχεται μέχρι ποσοστό επί τοις 80% και 30% και για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Το άθροισμα των ποσοστών
αυτών ανέρχεται σε 100%. Για κάθε στοιχείο των ομάδων, καθορίζεται από τη διακήρυξη ο επιμέρους
συντελεστής βαρύτητας ώστε το άθροισμά τους για κάθε ομάδα να ισούται με τον καθορισθέντα
συντελεστή βαρύτητας της ομάδας. Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με
βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις
περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120
βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης μειώνεται μέχρι
80βαθμούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές, υπό την
προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών έχουν κριθεί ως επουσιώδεις και άρα η προσφορά ως
τεχνικά αποδεκτή. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί
μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε
προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων.
Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 80 έως 120βαθμούς. Για τη διαμόρφωση της
συγκριτικής τιμής λαμβάνονται υπόψη η τιμή της προσφοράς οι όροι πληρωμής και, όταν από τη
διακήρυξη προβλέπεται, το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης. Συμφερότερη προσφορά
είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς τη βαθμολογία
της. Από τον ΟΣΕ καθορίζονται τα στοιχεία που απαρτίζουν τις δύο ομάδες,οι συντελεστές βαρύτητας
τόσον της κάθε ομάδας συνολικά όσον και των στοιχείων της κάθε ομάδας ξεχωριστά και αυτά
αναφέρονται απαραίτητα στη διακήρυξη. 3.- Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή
είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργά-νου. 4.- Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά
την κρίση του αρμόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες
αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές. 5.- Αποκλίσεις από όρους της
διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως
απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών.
Άρθρο 33
Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού - Λήψη απόφασης
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1.- Η Επιτροπή Κρίσεως Προσφορών, με γνωμοδότησή της μπορεί να προτείνει: α.- Κατακύρωση της
προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που καθορίζεται
στη διακήρυξη. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης
ποσότητας ή το 50%, στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω
του καθοριζομένου από τη διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.
β.- Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ
περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών ,
για την επιλογή του προμηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο προμηθευτής επιλέγεται με
κλήρωση. γ.- Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. δ.- Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφόσον βεβαίως ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου
15 του παρόντος Κανονισμού. ε.- Ματαίωση της προμήθειας. 2.- Η απόφαση επί του διαγωνισμού,
λαμβάνεται κατά την κρίση τουΥπηρεσιακού οργάνου, που έχει την αρμοδιότητα λήψης απόφασης, κατά
τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά στον ΟΣΕ και γίνεται με μέριμνα της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΩΝ .
Άρθρο 34
Ανακοίνωση κατακυρώσεως - αναθέσεως Προμήθειας
1.- Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας,αποστέλλεται σχετική
ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία. α.- Το είδος. β.- Την ποσότητα. γ.- Την
τιμή. δ.- Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης
και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων. ε. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 2.Η ανακοίνωση κατακυρώσεως για τις προμήθειες με κλειστό ή ανοικτό διαγωνισμό, πέραν της σχετικής
εγγράφου ανακοίνωσης που γίνεται απ`ευθείας στο μειοδότη Προμηθευτή, γίνεται και με τοιχοκόλληση
αυτής σε σχετικό πινάκιο, στο κατάστημα της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ. Εφ` όσον ο
μειοδότης προμηθευτής εξωτερικού έχει στην Ελλάδα νόμιμο εκπρόσωπο η έγγραφη ανακοίνωση γίνεται
μόνο σ` αυτόν σε αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία (Fax) στον
αλλοδαπό προμηθευτή.3.- Στην ανακοίνωση της κατακύρωσης ή της απ` ευθείας ανάθεσης της
προμήθειας, εφόσον συντρέχει περίπτωση, περιλαμβάνεται η αίρεση παροχής των, κατά τις κείμενες
διατάξεις, απαιτούμενων εγκρίσεων των αρμοδίων Ελληνικών Αρχών.4.- Ο Προμηθευτής στον οποίο
κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια,υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την
ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης,προσκομίζοντας και
την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την
υπογραφή της σύμβασης τοαργότερο μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία προσκόμισης της εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ταυτόχρονη υπογραφή της σύμβασης
με την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών
αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο
δεν ισχύει στην περίπτωση που οχρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης ή από του ανοίγματος της πιστώσεως. 5.- Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η
ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του
Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Διεύθυνσης,σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 50 του παρόντος Κανονισμού. 6 - Η σύμβαση ή παραγγελία συντελείται από της
αναγγελίας της κατακυρώσεως ή αναθέσεως προμηθείας, το δε έγγραφο της συμβάσεως ή παραγγελίας
που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα και όχι συστατικό . Στην περίπτωση της παραγ. 3 του
παρόντος η σύμβαση ή παραγγελία συντελείται από την πλήρωση της αίρεσης παροχής των εγκρίσεων των
αρμοδίων Ελληνικών Αρχών.
Άρθρο 35
Εγγύηση καλής εκτελέσεως της σύμβασης καλής λειτουργίας και προκαταβολής
1.- Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση,υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης,εντός του χρόνου που προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 4 του
παρόντος Κανονισμού, σύμφωνη με τα παραρτήματα Β και Β1 του παρόντος Κανονισμού, το ύψος της
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οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας , χωρίς το ΦΠΑ, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στη διακήρυξη ή στη σύμβαση. 2.- Επιτρέπεται η απαλλαγή από την υποχρέωση κατάθεσης
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για προμήθεια συνολικής αξίας μέχρι του ποσού που καθορίζεται
κάθε φορά με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 3.- Προκειμένου περί προμήθειας υλικών με
συμβάσεις διαρκείας τα ποσά της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας καθορίζονται με την
απόφαση του αρμοδίου οργάνου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του παρόντος Κανονισμού. 4.- Η
εγγύηση κατατίθεται προ της υπογραφής της σύμβασης και περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της
παρ. 2 του άρθρου 12 του παρόντος Κανονισμού και τα ακόλουθα:Ι) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και
τα προς προμήθεια υλικά.ΙΙ) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με
βάση τη σύμβαση ο ΟΣΕ υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή και μεγαλύτερος,
εφόσον τούτο ορίζεται στη διακήρυξη. 5.- Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης κατάθεσης της εγγύησης καλής
εκτέλεσης εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγρ. 1, επέρχονται οι συνέπειες του άρθρου 50
του παρόντος Κανονισμού. 6.- Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών από τον ΟΣΕ και την ολοσχερή από μέρους του
προμηθευτή εκπλήρωση κάθε άλλης υποχρέωσης που απορρέει από τη σύμβαση ή την παραγγελία ύστερα
από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που το υλικό
είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται σύμφωνα με τη σύμβαση τμηματικά, η εγγύηση δύναται με
απόφαση του αρμόδιου οργάνου να αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του
μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά και εφ` όσον αυτό προβλέπεται στη σχετική διακήρυξη.
Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 7.- Εφόσον στη διακήρυξη προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας,
ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει τη σχετική εγγυητική επιστολή σύμφωνη με τα παραρτήματα Δ
και Δ 1 του παρόντος Κανονισμού, πριν από την έναρξη του οριζόμενου στη σύμβαση χρόνου καλής
λειτουργίας. Η αξία, ο χρόνος ισχύος και κάθε ειδικότερος όρος της εγγύησης καθορίζονται στη διακήρυξη.
8.- Εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό. 9.- Στην περίπτωση ένωσης
προμηθευτών ή κοινοπραξίας προμηθευτών, η εγγύηση περιλαμβάνει και τον όρο ότι αυτή θα καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 10.- Η επιστροφή των εγγυητικών επιστολών
γίνεται, με φροντίδα του προμηθευτή, από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, με την
υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής. 11.- Για τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας
έχουν εφαρμογή κατά τα λοιπά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του παρόντος Κανονισμού . 12.- α.- Με την
υπογραφή της σύμβασης και εφόσον προβλέπεται από τη διακήρυξη και αναφέρεται στη σύμβαση,
χορηγείται στον προμηθευτή προκαταβολή σε ποσοστό μέχρι 50% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς
ΦΠΑ. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρύνεται με το ύψος επιτοκίου που
καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του Ν
2362/1995, αναφέρεται στη δια-κήρυξη, χορηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγύησης σύμφωνης με τα
παραρτήματα Γ και Γ1 του παρόντος Κανονισμού και δίδεται στο νόμισμα της σύμβασης ή παραγγελίας. Το
ποσό της προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος που αντιστοιχεί σ` αυτήν μέχρι την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή του υλικού από τον ΟΣΕ συμψηφίζεται κατά την εξόφληση της συμβατικής αξίας ή
της αξίας κάθε τμηματικής παράδοσης. Για κάθε τμηματική κράτηση της προκαταβολής επιτρέπεται
ισόποση αποδέσμευση από την εγγυητική επιστολή προκαταβολής. β.- Η εγγύηση προκαταβολής
περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στην παράγραφο2 του άρθρου 12 του παρόντος Κανονισμού, ως και τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Επίσης περιλαμβάνει και όρο ότι καλύπτει και την
καταβολή τόκων υπερημερίας, που καταλογίζονται κάθε φορά επί του ποσού της προκαταβολής σε
περίπτωση μη παράδοσης ή μη εμπρόθεσμης παράδοσης του υλικού, υπολογίζονται δε από την επομένη
της λήξης του χρόνου παράδοσης μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού με το ισχύον ανώτατο όριο
του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 13.- Η είσπραξη των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με
παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, εφόσον δεν καταθέσει ο προμηθευτής το
απαιτούμενο ποσό.
Άρθρο 36
Κατάρτιση υπογραφή και εκτέλεση σύμβασης ή παραγγελίας
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1.- Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, καταρτίζεται από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΩΝ σχέδιο της σχετικής σύμβασης, που θεωρείται από τη Δ/νση Νομικών Υπηρεσιών για τη νομική
διατύπωση . Η σύμβαση υπογράφεται και από τον αντισυμβαλλόμενο προμηθευτή και από το αρμόδιο
Υπηρεσιακό όργανο που καθορίζεται κάθε φορά από το σύστημα εξουσιοδοτήσεως που ισχύει στον ΟΣΕ.
2.- Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα ή μέρος, κατά περίπτωση, από τα πιο κάτω στοιχεία. α.- Τον τόπο και
χρόνο υπογραφής σύμβασης. β.- Τα συμβαλλόμενα μέρη. γ.- Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.
δ.- Την τιμή. ε.- Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. στ.-Τον τόπο, τρόπο και χρόνο του
ποιοτικού ελέγχου των υλικών. ζ.- Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. η.- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
Θ.- Τις προβλεπόμενες ρήτρες. ι.- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. ια.- Τον τρόπο και χρόνο
πληρωμής. ιβ.- Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφ` όσον προβλέπεται
αναπροσαρμογή. ιγ.- Η σύμβαση χαρτοσημαίνεται με το τέλος χαρτοσήμου που προβλέπεται από τη
διάταξη του άρθρου 15δ παρ.3 του Κώδικα περί τελών χαρτοσήμου. 3.- Το κείμενο της σύμβασης, κατισχύει
κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη, και απόφαση κατακύρωσης
ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 4.- Η σύμβαση τροποποιείται ή συμπληρούται ή
αναθεωρείται όταν προβλέπεται από συμβατικό όρο ή κατόπιν συμφωνίας των μερών καταγγέλλεται δε
ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ με απόφαση του
υπηρεσιακού οργάνου που υπέγραψε τη σύμβαση. 5.- Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν: α.Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν η ποσότητα που παραδόθηκε, σε περίπτωση διαιρετού υλικού,
υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο, ως ασήμαντο. β.Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. γ.- Εγινε η αποπληρωμή του
συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. δ.- Εκπληρώθηκαν
και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι
σχετικές εγγυήσεις, κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Άρθρο 37
Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος του υλικού.
1.- Ο ΟΣΕ έχει το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, των υπό προμήθεια υλικών , σε όλα τα
στάδια παραγωγής τους, στο εργοστάσιο του προμηθευτή ή και των υποπρομηθευτών του. 2.- Ο έλεγχος
ενεργείται από όργανα που ορίζει ο ΟΣΕ, τα οποία προβλέπονται από τη σύμβαση ή παραγγελία και είναι:
α.- Για τα εγχώρια παραγόμενα υλικά, ειδική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από υπαλλήλους του ΟΣΕ και,
β.- Για τα παραγόμενα στο εξωτερικό, είτε άλλο σιδηροδρομικό Δίκτυο, είτε Διεθνές Γραφείο Ελέγχου και
Επιβλέψεως, είτε ειδική Επιτροπή από υπαλλήλους του ΟΣΕ, είτε μεμονωμένος υπάλληλος αυτού. 3.- Ο
τρόπος, η διαδικασία και το περιεχόμενο του ελέγχου, οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των οργάνων
ελέγχου, καθώς επίσης και οι υποχρεώσεις του προμηθευτή για τον έλεγχο προβλέπονται και καθορίζονται
στη διακήρυξη ή τη σύμβαση ή την παραγγελία. 4.- Για το αποτέλεσμα του ποιοτικού και ποσοτικού
ελέγχου των υλικών στο εσωτερικό ή εξωτερικό συντάσσεται από εξουσιοδοτημένο όργανο του ΟΣΕ
πιστοποιητικό ελέγχου. Το πρωτότυπο μαζί με τις εκθέσεις, τα αποτελέσματα δοκιμών ή χημικών
αναλύσεων και κάθε σχετικό με τον έλεγχο στοιχείο αποστέλλεται στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΩΝ, αντίγραφο δε του πιστοποιητικού παραδίδεται στον προμηθευτή. 5.- Ο ποιοτικός και
ποσοτικός έλεγχος, που διενεργείται δεν θεωρείται ότι έχει την έννοια της οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής των υλικών, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στη σύμβαση ή παραγγελία. Για τον
προμηθευτή το πιστοποιητικό ελέγχου χρησιμεύει μόνο σαν δικαιολογητικό απαραίτητο για την πληρωμή
των υλικών και δεν τον απαλλάσσει της ευθύνης του για παράδοση υλικού, το οποίο θα πρέπει να είναι
σύμφωνο με τις προδιαγραφές και μέσα στο χρόνο που συμφωνήθηκε. 6.- Αν ο εκπρόσωπος ο
εξουσιοδοτηθείς για τον έλεγχο του ΟΣΕ, δεν προσέλθει έγκαιρα, από της ειδοποιήσεώς του, για τον
έλεγχο, ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
εγγράφως για σχετικές οδηγίες. 7 - Για την ποιότητα των υλικών ο ΟΣΕ μπορεί, κατά την κρίση του, να
αρκεστεί σε σχετικό πιστοποιητικό του προμηθευτή, το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται στη σύμβαση
ή παραγγελία.
Άρθρο 38
Επιτροπή παραλαβών
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1.- Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών πραγματοποιείται από τριμελή, κατ`
ελάχιστον, Επιτροπή, που ορίζεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου και λειτουργεί με τις
ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων . 2.- Η σύνθεση των τακτικών και
αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Παραλαβών καθώς επίσης και η θητεία τους, ορίζεται με την ίδια
απόφαση, για ένα χρόνο. 3.- Για την παραλαβή ορισμένων υλικών , λόγω της φύσης των, στην Επιτροπή
Παραλαβών μπορεί να συμμετέχουν επιπλέον ένας ή και περισσότεροι υπάλληλοι που έχουν ειδικές
γνώσεις των υλικών ή να γίνει συγκρότηση με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου Ειδικής Επιτροπής
Παραλαβών για την παραλαβή συγκεκριμένου υλικού. 4.- Στις περιπτώσεις ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής υλικών που αφορούν το προσωπικό (είδη ένδυσης, υπόδησης, εφοδίων κλπ) η Επιτροπή
Παραλαβών ενισχύεται υποχρεωτικά με ένα εκπρόσωπο του κλάδου για λογαριασμό του οποίου γίνεται η
προμήθεια (Προσωπικό Σταθμών, Κίνησης, Ελξης κλπ). Ο εκπρόσωπος αυτός ορίζεται από την Πανελλήνια
Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών, ο οποίος όμως δεν επιτρέπεται να συμμετέχει στην Επιτροπή Κρίσεως
Προσφορών. 5.- Η Επιτροπή (Επιτροπές) Παραλαβών, είναι όργανο της Διοίκησης, αλλά εξυπηρετείται σε ό,
τι αφορά θέματα διοικητικής μέριμνας των μελών της, από τη Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών/Τομέας
Αποθηκών.
Άρθρο 39
Μέθοδοι ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής υλικών
1.- Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβών του
άρθρου 38 του παρόντος Κανονισμού μετά την παράδοση αυτών , εφ , όσον δεν προηγήθηκε ποιοτικός
έλεγχος. Εφ` όσον προηγήθηκε ποιοτικός έλεγχος τότε γίνεται μακροσκοπικός έλεγχος και ποσοτική
παραλαβή, καθώς και ο έλεγχος της συμφωνίας των πιστοποιητικών με τους όρους της σύμβασης. 2.- Κατά
τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφ`όσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Ο
ποιοτικός έλεγχος, εφ` όσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση ή παραγγελία, ενεργείται: α.- Με
μακροσκοπική εξέταση β.- Με χημική ή μηχανική εξέταση γ.- Με πρακτική δοκιμασία δ.-Με όλους ή με
όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και με
οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της Επιτροπής Παραλαβών. 3.- Σε περίπτωση που
η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής οριστικό
πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου. Οταν η σύμβαση
προβλέπει, εκτός από την μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους (όπως χημική εξέταση, μηχανική
εξέταση, πρακτική δοκιμασία) συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο
μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τα
αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από τη
σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την Επιτροπή Παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί
έλεγχοι για την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου , τούτο συντάσσεται από την Επιτροπή χωρίς να
προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας.
Άρθρο 40
Χρόνος παραλαβής υλικών
1.- Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα
στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο. 2.- Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο
μακροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια την Επιτροπή ή και ελέγχους
που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμαστήρια) που ανήκουν στον ΟΣΕ, ο
συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού. Σε
περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους που
διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στον ΟΣΕ, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από
την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού, χωρίς να υπολογίζεται σ`αυτό το χρονικό διάστημα
από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην
Επιτροπή. Εφόσον ο προμηθευτής δεν τηρήσει την υποχρέωση της παραγράφου 3, του άρθρου 46 του
παρόντος Κανονισμού, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η Επιτροπή
Παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής. 3.- Εάν η παραλαβή των υλικών και η
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σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής μέσα στον
οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του ΟΣΕ και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του Διευθύνοντος
Συμβούλου με βάση μόνο το θεωρημένο από την Υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό
προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η Αποθήκη εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού
και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. 4.Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από Επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη
της Επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο. Όταν
σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου : α.- Το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής
υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύμφωνα με τον ισχύοντα, άλλως υπόκειται στις προβλεπόμενες
σχετικές κυρώσεις. β.- Το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, κρίνεται όμως
παραληπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση τούτων, εφόσον είναι δυνατόν, ή
στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, εφόσον αποφασισθεί
παραλαβή με έκπτωση. Και για τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις εκδίδεται απόφαση του Διευθύνοντος
Συμβούλου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η παραπάνω Επιτροπή Παραλαβής
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από τη σύμβαση και συντάσσει σχετικό
πρωτόκολλο, η δε αμοιβή των μετασχόντων σε αυτή και τυχόν άλλα έξοδα βαρύνουν τον ΟΣΕ.
Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική Επιτροπή Παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Άρθρο 41
Απόρριψη συμβατικών ειδών
1.- Σε περίπτωση απορρίψεως, από την Επιτροπή Παραλαβών, των συμβατικών ειδών συντάσσεται από
αυτήν πρωτόκολλο απορρίψεως, στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι απορρίψεώς των,πλήρως αιτιολογημένοι
ως και οι παρεκκλίσεις από τις προδιαγραφές των ειδών που απορρίφθηκαν. 2.- Στο ίδιο πρωτόκολλο η
Επιτροπή Παραλαβών γνωμοδοτεί: α.- Αν τα είδη πρέπει να απορριφθούν σαν ακατάλληλα στο σύνολό
τους ή σε μέρος αυτών. β.- Αν δύνανται να χρησιμοποιηθούν από τον ΟΣΕ και ποία είναι η κατά την κρίση
της επιβλητέα έκπτωση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη σε ποσοστό 5% της συμβατικής τιμής. 3.- Σε
όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις καλείται, από την Επιτροπή Παραλαβών ο προμηθευτής ή ο νόμιμος
εκπρόσωπός του, για να εκφέρει τις απόψεις του, πριν από τη σύνταξη του πρωτοκόλλου απορρίψεως. Αν
εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της ειδοποιήσεως του προμηθευτή, αυτός δεν
παρουσιαστεί, ή δε δεχθεί να υπογράψει το πρωτόκολλο απορρίψεως, αυτό υπογράφεται μόνο από την
Επιτροπή Παραλαβών και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών. 4.- Αντιρρήσεις του
προμηθευτή για την απόρριψη των ειδών ή για την επιβλητέα έκπτωση, ή για τις άλλες συνέπειες που
απορρέουν από την απόρριψη, υποβάλλονται εγγράφως στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από της υπογραφής ή κοινοποιήσεως του πρωτοκόλλου
απορρίψεως. Οι αντιρρήσεις αυτές εξετάζονται από το όργανο που αποφάσισε για το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού και προκειμένου για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ, εξετάζονται από το Διευθύνοντα
Σύμβουλο. Εφ`όσον ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής ζητήσει να εξετασθούν οι αντιρρήσεις του από
δευτεροβάθμια Επιτροπή, τότε με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, συνίσταται Επιτροπή στην
οποία καλείται να παρίσταται ο ενδιαφερόμενος εφ` όσον το επιθυμεί. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής
υποβάλλεται εντός τακτής προθεσμίας στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ οριζομένης με την
ίδια απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Σε περίπτωση που κατά την κρίση της δευτεροβάθμιας
Επιτροπής απαιτείται εξέταση των ειδών εκτός ΟΣΕ, τα έξοδα βαρύνουν τον Οργανισμό. Σε περίπτωση
όμως που η εξέταση αυτή είναι απαίτηση του προμηθευτή, τότε τα έξοδα βαρύνουν τον ίδιο. 5.- Η
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ προκαλεί ειδική απόφαση, του υπηρεσιακού οργάνου που
αποφάσισε για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, και προκειμένου για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ,
του Διευθύνοντος Συμβούλου για την τελική απόρριψη ή παραλαβή των ειδών καθορίζοντας την επιβολή ή
μη εκπτώσεως καθώς και το ύψος αυτής.
Άρθρο 42

1706
Αντικατάσταση απορριφθέντων συμβατικών ειδών
1.- Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του υπηρεσιακού οργάνου που αποφάσισε για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, και
προκειμένου για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ, του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάστασή της ποσότητας με άλλη που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του
1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού όταν ο συμβατικός χρόνος δε είναι μεγαλύτερος
των 30 ημερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του, ο δε προμηθευτής θεωρείται
ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν
αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει
ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση
αυτή καθορίζεται προθεσμία 20 ημερών από την κοινοποίησή της για την παραλαβή των απορριφθέντων
υλικών. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση των 5 πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον
προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα
απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση παράδοσης των υλικών και των υπολοίπων
τμηματικών παραδόσεων. Επίσης, δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των υλικών για τα οποία
κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοση
τούτων.Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του
εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν τα υλικά, πέραν του προστίμου, τα υλικά εκποιούνται ή
καταστρέφονται κατά τα ισχύοντα. 2.- Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την
προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση
αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε
μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή
μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5)
ημέρες τουλάχιστον πριν την εκπνοή της, με απόφαση του Υπηρεσιακού Οργάνου που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της
συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που
τυχόν χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε τη απορριφθείσα ποσότητα, ο ΟΣΕ μπορεί να προβεί
στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τα ισχύοντα. 3.- Με απόφαση του Υπηρεσιακού
Οργάνου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν
από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να
καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

Άρθρο 43
Ναύλωση - Ασφάλιση
1.- Στις περιπτώσεις που λόγω των ισχυόντων όρων Ιn- coterms η μεταφορά - ναύλωση βαρύνει τον
αγοραστή, ο προμηθευτής υποχρεούται, μετά την υπογραφή της σύμβασης να ζητήσει από τον αγοραστή
έγγραφες οδηγίες σχετικά με την μεταφορά του υλικού. Στις άλλες περιπτώσεις η εκλογή του μεταφορικού
μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή με τους εξής περιορισμούς. α.- Δεν επιτρέπεται η
μεταφόρτωση σε ενδιάμεσους σταθμούς ή λιμάνια, χωρίς συγκατάθεση του αγοραστή. β.- Εφόσον το
μεταφορικό μέσο είναι πλοίο, τούτο υπόκειται στους όρους και συμφωνίες της Classification Clauses.
Επίσης η φόρτωση γίνεται μέσα στα κύτη και όχι στο κατάστρωμα του πλοίου εκτός αν άλλως κρίνει ο
αγοραστής. Στις περιπτώσεις που λόγω ισχυόντων όρων Ιn- coterms η ασφάλιση βαρύνει τον αγοραστή τα
επασφάλιστρα λόγω ηλικίας πλοίου ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 2.- Στην
περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται με όρο κατά τον οποίο η ασφάλιση γίνεται με μέριμνα και
δαπάνη του προμηθευτή, αυτή ανατίθεται σε ασφαλιστική εταιρεία και καλύπτει κινδύνους επιλογής του
αγοραστή, ανάλογα με τη φύση του εμπορεύματος, τα περιστατικά του ταξιδιού, τη συσκευασία και
λοιπούς συναφείς παράγοντες οι οποίοι θα ορίζονται στη σχετική σύμβαση. Εκτός από τους παραπάνω
κινδύνους, καλύπτονται και κίνδυνοι όπως πολέμου, απεργιών, στάσεων, πολιτικών ταραχών , όπως αυτοί
ορίζονται στις ρήτρες του ινστιτούτου των ασφαλιστών Λονδίνου και ισχύουν κάθε φορά. 3.- Σε όλες τις
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περιπτώσεις ασφαλίσεων η έναρξη και λήξη των ασφαλιζομένων κινδύνων μεταφοράς θα γίνεται
σύμφωνα με την ρήτρα από αποθήκη σε αποθήκη (Ware- house to warehouse) περιλαμβανομένης και της
παραμονής των εμπορευμάτων στους τελωνειακούς χώρους ή άλλες αποθήκες INTRANSIT του τόπου
προορισμού των υλικών για 90 ημέρες από την άφιξή τους. 4.- Η ασφάλιση καλύπτει την αξία Cost,
Insurance and Freight (CIF)- Carriage and Insurance Paid to (CIP) του εμπορεύματος πλέον 5%.

Άρθρο 44
Ανακοίνωση φόρτωσης
1.- Ο προμηθευτής αμέσως μετά την φόρτωση των υλικών, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον αγοραστή,
με τηλεγράφημα ή τηλετύπημα ή τηλεομοιοτυπία, τα στοιχεία φόρτωσης στα οποία περιλαμβάνονται
τουλάχιστον: α.- Ο αριθμός της σύμβασης και της σχετικής πίστωσης αν υπάρχει της συγκεκριμένης
τράπεζας. β.- Σε περίπτωση που η μεταφορά γίνεται με πλοίο, το όνομα του πλοίου, ή η εθνικότητά του και
η σημαία του. γ.- Ο αριθμός των κιβωτίων τα επ`αυτών σημεία και αριθμοί, καθώς και η φορτωθείσα
ποσότητα και το βάρος (μικτό και καθαρό). δ.- Η πιθανή ημερομηνία άφιξης του μεταφορικού μέσου στον
τόπο προορισμού. 2.- Εάν ο προμηθευτής παραλείψει ή καθυστερήσει να αποστείλει το παρόν
τηλεγράφημα ή τηλετύπημα ή τηλεομοιοτυπία, βαρύνεται με τυχόν έξοδα υπερημεριών και παραμονής σε
τελωνειακούς χώρους ή χώρους INTRANSIT των συμβατικών υλικών , από την επομένη της άφιξης του
μεταφορικού μέσου μέχρι την παραλαβή τους, καθώς και για την απώλεια του υλικού λόγω μη έγκαιρης
ασφάλισης αυτού από τον ΟΣΕ, όταν η παράδοση είναι Εχ Works (EXW), Free Carrier ( FCA) Free Alongside
Ship (FAS), Free Οn Board( FOB).

Άρθρο 45
Τρόπος πληρωμής-απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή προμηθευτή στο εσωτερικό και εξωτερικό.
1.- Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω
τρόπους: α.- Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. β.Με τη χορήγηση προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης
εγγύησης και το υπόλοιπο είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε με πληρωμή ποσοστού 20%
της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το μακροσκοπικό πρωτόκολλο παραλαβής και εξόφλησης της
υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. γ.- Με
προθεσμιακό διακανονισμό για το 100% της συμβατικής αξίας ή για μέρος αυτής. δ.-Με κάθε άλλο τρόπο
που καθορίζεται απαραίτητα στη διακήρυξη. 2.- Στη διακήρυξη απαραίτητα καθορίζεται ο επιθυμητός
τρόπος πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες. 3.- Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις
τμηματικές παραδόσεις, εφόσον προβλέπονται από τη σύμβαση. 4.- Ειδικά στο εσωτερικό τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: α.- Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού
στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 37 του παρόντος Κανονισμού.β.- Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού
στην αποθήκη του φορέα. γ.- Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη
"εξοφλήθηκε". δ.- Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη
"εξοφλήΘηκε". ε.- Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 5.- Ειδικά στο εξωτερικό: Ι.- Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον
προμηθευτή γίνεται μέσω Ελληνικής Τράπεζας ή Ξένης που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, είτε με
άνοιγμα ενέγγυας ανέκκλητης πίστωσης, είτε με έμβασμα. Στην περίπτωση που η πληρωμή γίνεται με
άνοιγμα πίστωσης δεν χορηγείται προκαταβολή. Οταν η πληρωμή γίνεται με έμβασμα, χορηγείται
προκαταβολή. ΙΙ.- Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: α.- Σε περίπτωση προμήθειας με
παράδοση Εχ Works (EXW), Free Carrier (FCA), Free Alongside Ship (FAS), Free Οn Board (FOB): (1) Πλήρη
σειρά φορτωτικών πραγματικής φόρτωσης στο όνομα του ΟΣΕ ή σε διαταγή αυτού, που να αναφέρουν ότι
ο ναύλος πληρώνεται στον τόπο προορισμού του. (2) Πιστοποιητικό καταγωγής των υλικών εις τριπλούν.
(3) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις εξαπλούν, που θα φέρει την ένδειξη ότι έχει εξοφληθεί (4) Εξοφλητική
απόδειξη του προμηθευτή, στην περίπτωση που το τιμολόγιο δεν φέρει ένδειξη ότι εξοφλήθηκε. (5)
Ζυγολόγιο ή μετρολόγιο, εις εξαπλούν. (6) Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν ανατεθεί
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τέτοιος έλεγχος, σε διεθνές γραφείο ελέγχου ή πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε Επιτροπή . (7)
Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα και αποδεικτικό εισαγωγής του
υλικού στην αποθήκη του ΟΣΕ εφόσον από τη σύμβαση προβλέπεται η πληρωμή να γίνεται μετά την
οριστική πο- σοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού στην Ελλάδα. (8) Αντίγραφο τηλεγραφήματος ή
τηλετυπήματος ή τηλεομοιοτυπίας του προμηθευτή με το οποίο να γνωρίζει στην Υπηρεσία τα στοιχεία της
φόρτωσης. β.- Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης Cost and Freight (CFR) - Carriage Paid Το
(CPT) όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, με τη διαφορά ότι η φορτωτική θα αναφέρει ότι ο ναύλος έχει
πληρωθεί. γ.- Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο Carriage an Insurance Paid to (CIP) - Cost, Insurance
and Freight (CIF) : (1) Ολα τα παραπάνω δικαιολογητικά για την περίπτωση Cost and Freight (CFR) - Carriage
Paid Τo (CPT). (2) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή πιστοποιητικό ασφάλισης ασφαλιστικής Εταιρείας που να
καλύπτει τους κινδύνους που προβλέπονται στο άρθρο 43 του παρόντος Κανονισμού. (3) Απόδειξη
πληρωμής των ασφαλίστρων. δ.- Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης "ελεύΘερον". (1)
Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα ή στην περίπτωση αυτοδίκαιης
παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 40 του
παρόντος Κανονισμού. (2) Τιμολόγιο του προμηθευτή, εις τριπλούν , που να φέρει την ένδειξη
"εξοφλήΘηκε". (3) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη
"εξοφλήΘηκε". (4) Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου εάν ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε
διεθνές γραφείο ελέγχου ή πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε Επιτροπή . 6.- Πέραν των ανωτέρω
δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να
ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο.
Άρθρο 46
Χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης υλικών
1.- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και τον τρόπο που ορίζει η
σύμβαση. 2.- Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί με απόφαση του αρμοδίου
υπηρεσιακού οργάνου, που υπέγραψε τη σύμβαση ή παραγγελία να παρατείνεται μέχρι του 1/4 αυτού
ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του
συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης δεν είναι
μεγαλύτερος από 30 ημερολογιακές ημέρες μπορεί με απόφαση του αρμόδιου κατά τα ανωτέρω
υπηρεσιακού οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του
αιτήματος παράτασης μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης δεν μπορεί να είναι
μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε
περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης -παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα
παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό. Εκπρόθεσμη
θεωρείται και η παράδοση του υλικού, που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, επειδή καθυστέρησε η
παράδοση άλλου συνεργαζόμενου υλικού της αυτής σύμβασης ή παραγγελίας. Σε περίπτωση αδυναμίας εξ
οιουδήποτε λόγου συμπεριλαμβανόμενης και της ανωτέρας βίας, παράδοσης υλικού συνεργαζόμενου με
άλλο της ιδίας σύμβασης ή παραγγελίας, ο ΟΣΕ δικαιούται να αποποιηθεί αζημίως την παραλαβή και του
άλλου συνεργαζόμενου υλικού.3.- Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία, που εκτελεί την
προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την Επιτροπή Παραλαβής για την ημερομηνία που
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.4.- Μετά από κάθε
προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην
υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να αναφέρονται η
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκομίστηκε.5.- Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί με απόφαση του αρμόδιου κατά
τα ανωτέρω υπηρεσιακού οργάνου , να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων
που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις
που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου
φόρτωσης
παράδοσης,
δεν
επιβάλλονται
κυρώσεις.

Άρθρο 47
Υπαιτιότητα του ΟΣΕ
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Αν η άπρακτη παρέλευση των συμβατικών προθεσμιών παραδόσεως ή φορτώσεως ολικά ή μερικά
οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΟΣΕ παρατείνεται ανάλογα ο χρόνος παραδόσεως των υλικών, χωρίς
συνέπεια για τον προμηθευτή.
Άρθρο 48
Ανωτέρα βία
1.- Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή.2.- Ο
προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην
Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.3.- Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω
προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία,
στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.
Άρθρο 49
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση - παράδοση
1.- Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί-παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου παράδοσης, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεσή του, σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 46 του
παρόντος Κανονισμού, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση κυρώσεων και
πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:α.- Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν
υπερβαίνει το 1/2 του μεγίστου προβλεπομένου, από τα άρθρα 42 και 46 του παρόντος Κανονισμού,
χρόνου παράτασης ποσοστού 2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται
ολόκληρη ημέρα.β.- Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2 του μεγίστου προβλεπόμενου, από
τα άρθρα 42 και 46 του παρόντος Κανονισμού χρόνου παράτασης, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας
της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.2.- Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων
υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον Φ.Π.Α. Σε
περίπτωση που τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.3.- Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ`αυτόν η δυνατότητα να
παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του σε βάρος του διαγωνισμού,
επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής,
ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση
αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος προμηθευτής
παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, με απόφαση του αρμοδίου
κατά περίπτωση οργάνου , ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.4.- Κατά τον υπολογισμό του
χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης- παράδοσης ή αντικατάστασης με απόφαση του κατά
περίπτωση αρμοδίου οργάνου, δε λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου , κατά τα
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα
ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.5.- Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το
προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της
προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου
παράδοσης μέχρι της προσκόμισης του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του
ποσοστού του τόκου από υπερημερία.6.- Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής,
γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού ,
με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα, εφόσον ο
προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.7.- Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και
οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης.
Άρθρο 50
Κήρυξη Προμηθευτή Εκπτώτου
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1.- Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, για να υπογράψει τη
σχετική σύμβαση, ή δεν καταθέτει μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος
Κανονισμού την εγγύηση καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή την
ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του
αρμοδίου κατά περίπτωση οργά- νου, ύστερα από γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Προμηθειών και
Αποθηκών . 2.- Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 42 και 46 του παρόντος Κανονισμού. 3.- Ο προμηθευτής δεν
κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση, όταν: α.- Η σύμβαση δεν
υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του ΟΣΕ. β.Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 4.- Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή έκπτωτου από τη σύμβαση
μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή
αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή. 5.- Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από
την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου
ύστερα από γνωμοδότηση της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ , που καλεί υποχρεωτικά τον
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 του ισχύοντος Συντάγματος, αθροιστικά ή
διαζευτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α.- Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής
εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση. β.- Προμήθεια του υλικού σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή
είτε από τους υπολοίπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για απ`
ευθείας ανάθεση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με απ` ευθείας ανάθεση, αν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του άρθρου 15 του παρόντος Κανονισμού. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημιά του
ΟΣΕ ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή. Ο
καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια υλικού,
κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται
με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών. γ.- Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο ή μέρος
των προμηθειών του ΟΣΕ που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2286/95. Ο αποκλεισμός σε
οποιαδήποτε περίπτωση πραγματοποιείται μόνο με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης. δ.- Καταλογισμός
στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος όταν , του
δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. ε.- Η είσπραξη εντόκως
της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση προμηθευτή, είτε από ποσόν που
τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον
προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως έκπτωτου, με το ισχύον κάθε
φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο υπερημερίας, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της
επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 6.- Σε περίπτωση που η
προμήθεια υλικού σε βάρος έκπτωτου προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών
προδιαγραφών της κατακύρωσης ή ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος κατά
περίπτωση κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν
προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών η οποία συμψηφίζεται με
το προς καταλογισμό ποσό.

Άρθρο 51
Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο Δίκαιο
Κάθε διαφορά που ανακύπτει περί την ερμηνεία και εφαρμογή της σύμβασης ή παραγγελίας, που
συνάπτεται μεταξύ ΟΣΕ και προμηθευτών εγχωρίων ή αλλοδαπών, ανεξάρτητα που κατοικούν , υπάγεται
στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων και μάλιστα του τόπου υπογραφής της
σύμβασης και εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο. Εξαίρεση από τον πιο πάνω κανόνα, όταν επιβάλλεται από
τις περιστάσεις, είναι δυνατή μόνο κατόπιν αποφάσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου.
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Άρθρο 52
Αρμοδιότητα ενεργειών που απορρέουν από τον κανονισμό προμηθειών
Κάθε υπηρεσιακή ενέργεια, που προβλέπεται από αυτό τον Κανονισμό, και αναφέρεται είτε σε προμήθεια
υλικού, είτε σε έκδοση αποφάσεων και διαταγών του Διευθύνοντος Συμβούλου επί του αντικειμένου
αυτού του κανονισμού, γίνεται με φροντίδα της Διεύθυνσης Προμηθειών και Αποθηκών , εκτός αν άλλο τι
ειδικώς ορίζεται.
Άρθρο 53
Αποδεικτική ισχύς κειμένου συμβάσεων
Το κείμενο της συμβάσεως ή της παραγγελίας κατισχύει κάθε άλλου κειμένου επί του οποίου στηρίζεται
(διακηρύξεως ή αιτήσεως προς υποβολή προσφοράς, κλπ.) εκτός προφανών σφαλμάτων ή παραδρομών.

Άρθρο 54
Ισχύς του κανονισμού προμηθειών
Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την πρώτη του επομένου μηνός από τη δημοσίευσή του στην
εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα προσαρτόμενα παραρτήματα Α, Α1, Β, Β1. Γ, Γ1, Δ, Δ 1 αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος κανονισμού.
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(31) της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας 58192/2000 (Β 61)
«Κανονισμός Προμηθειών Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.», πλην των άρθρων 41, 42, 44, 45, 47, 48 και 51
“Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής - Αρμοδιότητα, προϋποθέσεις διενέργειας προμηθειών
`Εγκριση - Οργανα - Διάκριση προμηθειών
1. Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπάγονται οι προμήθειες ποu εκτελούνται από τον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και οι αναθέσεις εκτέλεσης εργασιών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κατά τις διατάξεις των παρ. 1 & 2
του άρθρου 1 του Ν. 2286/95.
2. Για κάθε περίπτωση που δεν αντιμετωπίζεται από τον παρόντα κανονισμό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις
του Π.Δ. 394/96 (ΦΕΚ 266/ Α/96).
3. Προμήθειες εμπίπτουσες στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 370/95 (ΦΕΚ 199/Α/95) εκτελούνται σύμφωνα
με τις διατάξεις αυτού, συμπληρωματικώς δε και με τις διατάξεις του παρόντος.
4. Στον παρόντα κανονισμό έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97) "Περί
Δικαστικής προστασίας κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων προμηθειών έργων και υπηρεσιών.
5. Κάθε προμήθεια διενεργείται με απόφαση του Δ.Σ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης
των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων.
6. Η έκδοση της απόφασης για κάθε προμήθεια προϋποθέτει: α) Διαπίστωση ανάγκης. β) Την ύπαρξη
πίστωσης στον προϋπολογισμό του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. γ) Σύνταξη προγράμματος προμηθειών των υπηρεσιακών
μονάδων και ένταξή τους στο ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. δ) `Εγκριση του ετήσιοι
προγράμματος προμηθειών. 7. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα
προμηθειών με απόφασή του. Στην απόφαση αυτή προσδιορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές , ο τρόπος
διενέργειας των προμηθειών , καθορίζονται οι δικαιοδοσίες των υπηρεσιακών οργάνων των μονάδων που
συμμετέχουν σε αυτό καθώς και ο τρόπος πραγματοποίησης εκτάκτων προμηθειών που δεν μπορούσαν να
προβλεφθούν και να ενταχθούν στο ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών. 8. `Οργανα για τη διενέργεια των
προμηθειών είναι: α) Η αρμόδια για τις προμήθειες Υπηρεσία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. β) Οι Περιφερειακές
Υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. γ) Οι επιτροπές Προμηθειών (Διενέργειας Διαγωνισμών-Αξιολόγησης
προσφορών). δ) Οι επιτροπές Παραλαβών (Πρωτοβάθμιες - Δευτεροβάθμιες) . 9. Οι προμήθειες
διενεργούνται: α) Με διαγωνισμό β) Με διαπραγμάτευση Ο διαγωνισμός διακρίνεται: α) Σε ανοικτό
διαγωνισμό β) Σε κλειστό διαγωνισμό γ) Σε πρόχειρο διαγωνισμό
Άρθρο 2
Προκήρυξη διαγωνισμού
1. Οι Όροι της διακήρυξης κάθε διαγωνισμού πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις.
2. Στις περιπτώσεις ανοικτού διαγωνισμού, η διακήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Το είδος του διαγωνισμού. β) Το είδος, τις τεχνικές προδιαγραφές και την ποσότητα του προς προμήθεια
υλικού , καθώς και τη δυνατότητα στους προμηθευτές να υποβάλουν προσφορά για μέρος ή για το σύνολο
της ζητούμενης ποσότητας. γ) Το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης των υλικών ως και το χρόνο
παραλαβής τους. δ) Το όνομα, τη διεύθυνση, τον αρμόδιο υπάλληλο, τον αριθμό τηλεφώνου και τον
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αριθμό του τηλεφωτοαντιγραφικού μηχανήματος (FAX) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. ε) Την ημερομηνία αποστολής
περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για
δημοσίευση, όπου τούτο απαιτείται. στ) Την προθεσμία μέσα στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ζητήσουν από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τα σχετικά έγγραφα,το ποσό που τυχόν απαιτείται να καταβληθεί για τη
χορήγηση των εγγράφων αυτών καθώς και τους όρους πληρωμής αυτού ζ) Τα αρμόδια όργανα για την
αποσφράγιση των προσφορών, την ημερομηνία, ώρα και τόπο αποσφράγισης, καθώς και τα πρόσωπα που
δικαιούνται να παρίστανται. η) Τo νόμισμα της προσφερόμενης τιμής. θ) Τον τύπο, τα ποσοστά, το
νόμισμα, το χρόνο υποβολής των εγγυήσεων, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις, εάν τυχόν ζητούνται ι) Την
πηγή χρηματοδότησης και τον τρόπο πληρωμής. ια) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που είναι αναγκαία για
την εκτίμηση του κατώτατου ορίου οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων, τα οποία ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε
απαιτεί από τους προμηθευτές. ιβ) Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών . ιγ) Τα
κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση της προμήθειας. Στην περίπτωση που
κριτήριο είναι η συμφερότερη προσφορά καθορίζονται και τα στοιχεία με βάση τα οποία γίνεται η
αξιολόγηση της προσφοράς. ιδ) Την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών . από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν. ιε) Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών. ιστ) Τις
προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του τιμήματος, εφόσον κρίνεται ότι απαιτείται τέτοιος όρος. ιζ) Τους
αναγκαίους όρους απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις κλειστού διαγωνισμού,η διακήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) Τα
στοιχεία της παραπάνω παραγράφου 2 του άρθρου τούτου, εκτός των εδαφίων στ , ιδ και ιε. β) Τον τύπο
και το περιεχόμενο των αιτήσεων συμμετοχής, την προθεσμία για την υποβολή τους στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και
τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να υποβληθούν. γ) Την ημερομηνία, μέχρι την οποία θα αποσταλούν από
τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. οι προσκλήσεις για την υποβολή προσφορών. δ) Τα όρια μεταξύ των οποίων θα
κυμανθεί ο αριθμός των υποψηφίων, που πρόκειται να προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά (εφόσον
είναι απαραίτητο ). "
4. Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) Την προθεσμία
για την υποβολή των προσφορών και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν. β) Τα αρμόδια
όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, τα πρόσωπα που μπορούν να παρίστανται καθώς και την
ημερομηνία, ώρα και τόπο αποσφράγισης. γ) Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών. Με την πρόσκληση
αποστέλλεται σ` αυτούς που επιλέχθηκαν για υποβολή προσφορών και η σχετική διακήρυξη μαζί με όλα τα
συμπληρωματικά της διακήρυξης έγγραφα και στοιχεία.
5. Ο πρόχειρος διαγωνισμός επιλέγεται για προμήθεια ειδών, των οποίων η κατά είδος ετήσια δαπάνη δεν
υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις και διενεργείται από τριμελή Επιτροπή με υποβολή εγγράφων προσφορών. Δημοσίευση της
Διακήρυξης στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται.
Άρθρο 3
Τεχνικές Προδιαγραφές
1. Στη διακήρυξη και σύμβαση, επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια υλικού , ή
αναφέρεται συγκεκριμένο πρότυπο (ευρωπαϊκό ή αναγνωρισμένου οργανισμού) ή προδιαγραφή
(ενοποιημένη, άλλου φορέα). Η διακήρυξη εγκρίνεται και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..
2. Τεχνικές Προδιαγραφές είναι οι τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά
του υλικού, προκειμένου αυτό να προσδιορισθεί αντικειμενικά, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στη χρήση
για την οποία προορίζεται Οι τεχνικές αυτές απαιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα επίπεδα ποιότητας ή
απόδοσης, την ασφάλεια τις διαστάσεις καθώς και τις απαιτήσεις που ισχύουν για το υλικό ή το προϊόν,
όσον αφορά την ποιότητα, την ορολογία, τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμών , τη συσκευασία, τη σήμανση.
Οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένες και πλήρως κατανοητές από όλους τους
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ενδιαφερομένους.
3, Ορισμός προτύπων α) Ως πρότυπο θεωρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από ένα
αναγνωρισμένο οργανισμό τυποποίησης για επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή. β) Ως ευρωπαϊκό
πρότυπο, θεωρείται το πρότυπο που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης Ηλεκτροτεχνικών Προϊόντων (CENELEC) ή Ευρωπαϊκό πρότυπο (ΕΝ) ή
`Εγγραφο εναρμόνισης (ΕΟ), σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των εν λόγω οργανισμών.
4. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλικών ορίζονται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και
περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ώστε τα υλικά αυτά να εκπληρώνουν το σκοπό για
τον οποίο προορίζονται και περιγράφονται, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα
συμμετοχής στο διαγωνισμό.
5. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή όρων στις τεχνικές προδιαγραφές και στις διακηρύξεις που να
προσδιορίζουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης, ή μεθόδους επεξεργασίας, οι οποίες έχουν
ως αποτέλεσμα να ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα. Ειδικότερα οι τεχνικές προδιαγραφές
απαγορεύεται να αναφέρονται σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης
προέλευσης ή παραγωγής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον δεν είναι δυνατόν να περιγραφεί ένα είδος
με τεχνικές προδιαγραφές σαφείς και πλήρως κατανοητές, η μνεία των ανωτέρω στοιχείων είναι
επιτρεπτή, αλλά υποχρεωτικά συνοδεύεται από τις λέξεις "ή αντίστοιχο".
6. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών μπορεί να υπόκεινται σε έλεγχο, τροποποίηση και έγκριση είτε
κατά το στάδιο της ένταξης των Προμηθειών στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π) είτε κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης αυτού. Στην περίπτωση που αποφασισθεί έλεγχος των τεχνικών προδιαγραφών μετά
την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών, η σχετική έγκριση αποτελεί προϋπόθεση για την
ολοκλήρωση των διαδικασιών της προμήθειας. Οι παραπάνω έλεγχοι, τροποποιήσεις και εγκρίσεις των
προδιαγραφών, ισχύουν στην περίπτωση των διαγωνισμών με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά και για
τα στοιχεία και τις ομάδες τις οποίες αυτά απαρτίζουν , καθώς και τους συντελεστές βαρύτητας τόσο των
ομάδων όσο και των στοιχείων τα οποία αποτελούν τις ομάδες.
Άρθρο 4
Κανόνες Δημοσιότητας
1. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μετά την έγκριση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π) πρέπει να
γνωστοποιεί το ταχύτερο δυνατό, με σχετική ανακοίνωση στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαίκών
Κοινοτήτων και στην τράπεζα δεδομένων ΤΕΟ, όλες τις προμήθειες κατά κατηγορίες προίόντων που
προτίθεται να διενεργήσει κατά τn διάρκεια των επόμενων δώδεκα μηνών και των οποίων η συνολική
προϋπολογιζόμενη αξία τους είναι ίση ή μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αξία σε δραχμές 750.000 Ε U R.
2. Στις περιπτώσεις ανοικτού και κλειστού διαγωνισμού, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μεριμνά για ευρεία γνωστοποίηση
της σχετικής διακήρυξης και ειδικότερα: α) Για τη δημοσίευση περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της
διακήρυξης σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες και σε μια τοπική αν υπάρχει (όταν ο
διαγωνισμός προκηρύσσεται από Περιφερειακή Υπηρεσία) . β) Για την ανάρτηση της περίληψης σε
εμφανές μέρος στα γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. γ) Για την αποστολή της διακήρυξης στα Επιμελητήρια και
στον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ). Στην
περίπτωση κλειστού διαγωνισμού αποστέλλεται η σχετική ανακοίνωση. δ) Για τη διάθεση της διακήρυξης ή
της σχετικής ανακοίνωσης σε περίπτωση κλειστού διαγωνισμού στους ενδιαφερόμενους από την
ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψής της. ε) Για την αποστολή περίληψης της διακήρυξης στην
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων , εφόσον η προϋπολογισθείσα αξία, εκτός του
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας είναι είναι ίση ή μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αξία σε δραχμές 206.022
ECU, ποσόν το οποίο ισχύει κατά την έκδοση του παρόντος, ή την αντίστοιχη αξία ύστερα από ενδεχόμενη
αναπροσαρμογή του παραπάνω ποσού. Η δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο
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δεν γίνεται πριν από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία πρέπει να αναφέρει και την ημερομηνία αυτή και δεν
μπορεί να περιέχει πληροφορίες διάφορες από τις δημοσιευόμενες στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαίκών Κοινοτήτων. Τα παραπάνω ισχύουν και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται δημοσίευση
ανακοίνωσης, σχετικά με διαγωνισμό που έχει προκηρυχθεί.
3. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μετά την υπογραφή μιας σύμβασης της οποίας η αξία είναι ίση ή μεγαλύτερη από την
αντίστοιχη αξία σε δραχμές 206.022 ECU αποστέλει στην Εφημερίδα των Ευρωπαίκών Κοινοτήτων και στην
τράπεζα Δεδομένων ,ΤΕΟ εντός 48ημερών σχετική ανακοίνωση. Είναι δυνατόν όμως να μη δημοσιευθούν
ορισμένες πληροφορίες σχετικές με τη σύμβαση, όταν η ανακοίνωσή τους ενδέχεται να εμποδίσει την
εφαρμογή νόμων , να είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, να βλάψει θεμιτά εμπορικά συμφέροντα
δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών. Τα έξοδα
δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τον Ο.Π.Ε,Κ.Ε.Π.Ε. στη δε Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαίκών Κοινοτήτων, την Ευρωπαίκή `Ενωση.
5. Οι παραπάνω ανακοινώσεις συντάσσονται σύμφωνα με τα υποδείγματα, που περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα του παρόντος.
Άρθρο 5
Γλώσσα
Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σ` αυτούς,
συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 6
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής
1. Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά:
α. Οι `Ελληνες πολίτες: (1) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. (2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου,
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. (3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και
επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχεuση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. (4)
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση
εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 3) και (4) εκδίδονται με
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό. (5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σ` αυτό και το ειδικό επόγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια
Δημόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που
θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. β. Οι Αλοδαποί: (1)
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. (2) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου
αρμόδιας διοικητικώς ή δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, εκδοσης του τελευταίου
τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικήςτους δραστηριότητας. (3) Πίστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής, της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι
περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α. του παρόντος άρθρου (4) η , πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής, της
χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα μητρώο του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες
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διεπαγγελματικές οργανώσεις, γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: δ. Συνεταιρισμοί: 1) Τα
διακαιολογητικά των περιπτώσεων (1), (3) και (4) του εδαφίου α, του παρόντος Άρθρου. 2) Βεβαίωση
εποπτεύοντας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. ε. Οι Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν
κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει
στην `Ενωση.
2. Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με
την προσφρορά, εφόσον έχουν κατατεθεί σε προγενέστερο χρόνο στην Υπηρεσία και δεν έχει λήξει η ισχύς
τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό.
3. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με
την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
4. Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω
περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.
Άρθρο 7
Προσφορά Ενώσεων Προμηθευτών
1. Η `Ενωση Προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους
τους προμηθευτές που αποτελούν την `Ενωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού,
το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς.
2. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της `Ενωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύμβασης.
3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της `Ενωσης
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της `Ενωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή Εάν η
παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν
να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της
`Ενωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση μπορεί να
εγκριθεί με απόφαση τους Δ.Σ ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου Οργάνου.
Άρθρο 8
Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων προμηθευτών για συμμετοχή τους σε κλειστούς διαγωνισμούς
1. Για την επιλογή των προμηθευτών που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορές και προκειμένου να
διαπιστωθεί η φερεγγυάτητά τους, η επαγγελματική αξιοπιστία τους πραγματοπιστωτική και οικονομική
γενικότερα κατάσταση τους και οι τεχνικές δυνατότητές τους , λαμβάνονται υπ όψη οι τυχόν νομικοί
περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρηση. β) έχει αποκλεισθεί n , συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς γ) Εάν
έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. δ)Η
συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των
υποχρεώσεων της εν γένει ε) Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή
πληροφοριών, που ζητούνται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στ) Η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης. ζ) Η
επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή της επιχείρησης, το εύρος της δραστηριότητάς της και το κύρος της. η)
Οι εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης. θ) Ο τεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που διαθέτει η
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επιχείρηση. ι) Η παραγωγική δυνατότητα. ια) Η ποιότητα των προϊόντων. ιβ) Κάθε όλλο κριτήριο υπό την
προϋπόθεση ότι τούτο θα αναφέρεται στη διακήρυξη.
2. Προκειμένου να διαπιστωθούν τα αναφερόμενα στην παρ. 1 στοιχεία, στην πρόσκληση για την
εκδήλωση ενδιαφέροντος καθορίζεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π Ε., ότι υποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής
τα κατά την κρίση του αναγκαία απο τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο β του παρόντος, με
εξαίρεση την εγγύηση συμμετοχής, ή από τα ακόλουθα: α) Κατόλληλα τραπεζικά έγγραφα, αντίγραφο ή
απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης, δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών
της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια υλικό, κατά
τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή
ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με το υπό προμήθεια υλικό, κατά χρονικό διάστημα που δεν
επιτρέπει την έκδοση , κατά νόμον, τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί
και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. β) Κατάλογο στον οποίο
αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων και ειδικότερα τα υλικά, οι
ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες παραγγελίας παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης καθώς και οι
παραλήπτες (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο δημόσιο τομέα,
οι παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας, στα οποία θα αναφέρεται και
η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλινπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα
οι παραδόσεις βεβαιώνονται από αυτή ή εάν τούτο δεν είναι δυνατόν δηλώνονται υπεύθυνα από τον
προμηθευτή. γ) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού τnς επιχείρησης και των θέσων ελέγχου. δ)
Κατάοτοση προσωπικού καιά ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια αρχή. ε) Δείγμα των προσφερομένων
υλικών nεριγραφή , φωτογραφίες αυτών. στ) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία
ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες Υπηρεσίες, που να βεβαώνουν τήρηση ορισμένων προδιαγραφών n ,
προτύπων προϊόντων, όταν απαιτούνται από την Υπηρεσία.
3.Κατά τη διαδικασία επιλογής των προμηθευτών ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. έχει τη διακριτική ευχέρεια να ζητήσει
οποιαδήποτε δικαιολογητικά είτε από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος εκτός της
εγγύησης συμμετοχής είτε από τα διακαιολογητικά της παρ. 2 που δεν ζητήθηκαν με την πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η έκταση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο αυτό πρέπει να
περιορίζεται στο αντικείμενο του διαγωνισμού και ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., οφείλει να σέβεται πλήρως την
εμπιστευτική φύση κάθε πληροφορίας που παρέχεται από τους προμηθευτές.
5. `Οσοι από αυτούς που πληρούν τις παραπόνω προϋποθέσεις επιλεγούν να υποβάλλουν προσφορά, με
απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της
Επιτροπής Προμηθειών, οφείλουν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του άρθρου β του παρόντος, εκτός
εκείνων που έχουν ήδη προσκομισθεί και δεν έχει λήξει η ισχύς τους. β. Στην περίπτωση που υποβάλλεται
προσφορά σε ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό από προμηθευτή που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής ολικά ή
μερικά του υπό προμήθεια υλικού, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. έχει τη διακριτική ευχέρεια στο στάδιο αξιολόγησης να
ζητήσει να προσκομισθούν οποιαδήποτε από τα δικαιολογητικά της παρ. 2 και για τον κατασκευαστή.

Άρθρο 9
Δικαιολογητικά ανοικτών διαγωνισμών
Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, με τη διακήρυξη καθορίζεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ποια από τα
δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 2 του προηγουμένου άρθρου 8 πρέπει να υποβληθούν με την
προσφορά.
Άρθρο 10
Προθεσμίες διαγωνισμών
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1. Στους ανοικτούς διαγωνισμούς: α) Η προθεσμία για τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού δεν πρέπει
να είναι μικρότερη των πενήντα δύο (52) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της
διακήρυξης στην Yπηρεσία Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία δημοσίευσής της στον ελληνικό τύπο, όταν δεν απαιτείται δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.2 του παρόντος. Σε
περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών επιτρέπεται να συντμηθεί σε δέκα πέντε
(15) το λιγότερο ημέρες, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Π.Ε.Κ,Ε.Π.Ε.. β)
Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο
διαγωνισμό έγγραφα, αυτό παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς, μέσα σε έξι (β) εργάσιμες ημέρες
από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις εnείγοντος η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε
τέσσερις (4 ) ημέρες. γ) Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικώς πληροφορίες, σχετικές με τα
έγγραφα του διαγωνισμού , αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (β) ημέρες, πριν απο την ημερομηνία που
έχει ορισθεί για την υποβολή, των προσφορών . δ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα σχετικά με τον
προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα ή οι συμπληρωματικές πληροφορίες δεν είναι δυνατόν λόγω του
όγκου του να αποσταλλούν μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στα εδάφια β`και γ`όταν οι προσφορές
δεν μπορούν να γίνουν παρά μόνο μετά από επιτόπια επίσκεψη ή μετά από επί τόπου εξέταση των
σχετικών με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό εγγράφων τότε οι προθεσμίες του εδαφίου α`παρατείνονται
ανάλογα. ε) Η περίληψη της διακήρuξης του ανοικτού διαγωνισμού.
2. Στους κλειστούς διαγωνισμούς. α) Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής σε κλειστό
διαγωνισμό δεν πρέπει να είναι μικρότερη των τριάντα επτά (37) ημερών από την ημερομηνία αποστολής
της περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαίκών Κοινοτήτων για
δημοσίευση , ή των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσής της στον Ελληνικό τύπο, όταν δεν
απαιτείται δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 4 παρ. 2 του παρόντος. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν τις
προθεσμίες αυτές ανεφάρμοστες, τότε μπορεί να περιορισθούν με αιτιολογημένη απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέχρι δέκα πέντε (15) και δέκα (10) ημέρες αντίστοιχα. Για τον
καθορισμό των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες της αποστολής περίληψης της
διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαίκών Κοινοτήτων ή της δημοσίευσης στον
Ελληνικό τύπο και της τελευταίας ημερομηνίας για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής. β) Στους
προμηθευτές που έχουν επιλεγεί για την υποβολή προσφοράς, αποστέλλεται ταυτόχρονα έγγραφη
πρόσκληση η οποία περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 4 του παρόντος. Η πρόσκληση
συνοδεύεται από τη διακήρυξη του διαγωνισμού. γ) Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών δεν
πρέπει να είναι μικρότερη των σαράντα (40) ημερών , από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης
πρόσκλησης, στην περίπτωση που η προϋπολογιζόμενη αξία της προμήθειας εκτός Φ.Π.Α, είναι ίση ή
μεγαλύτερη των 206.022 ECU, και των είκοσι (20) ημερών από την αυτή ημερομηνία στις λοιπές
περιπτώσεις. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν τις προθεσμίες αυτές
ανεφάρμοστες, τότε μπορεί να περιορισθούν με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέχρι δέκα (10) ημέρες, από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης. Για τον
καθορισμό των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της αποστολής της έγγραφης
πρόσκλησης και της τελευταίας ημερομηνίας για την υποβολή της προσφοράς. δ) Εφόσον ζητηθούν
εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τη συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές παρέχονται έξι
(6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Σε
περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή συντέμνεται σε τέσσερις (4) ημέρες. ε) Η περίληψη της
διακήρυξης του κλειστού διαγωνισμού περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία της παρ. Γ του
Παραρτήματος του παρόντος.
3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προσφορές δύνανται να γίνουν μόνο κατόπιν επιτοπίου επισκέψεως
ή μετά από επιτόπου εξέταση των σχετικών με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό εγγράφων , τότε η
προθεσμία των σαράντα (40) ημερών που ορίζεται στην παρ. 2γ του παρόντος άρθρου μπορεί να
παρατείνεται ανάλογα.
4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μπορεί να μετατίθεται η ημερομηνία της
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υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή της διενέργειας διαγωνισμού, με ή χωρίς τροποποιήσεις των όρων
της πρόσκλησης ή της διακήρυξης. `Οταν η μετάθεση γίνεται χωρίς τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης
ή της διακήρυξης, το χρονικό διάστηματης μετάθεσης ορίζεται με την παραπάνω απόφαση. "Οταν η
μετάθεση γίνεται με τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης, πρέπει από την
ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής ή διενέργειας του διαγωνισμού, να μεσολαβεί χρονικό διάστημα όχι μικρότερο του ορισθέντος
από την αρχική πρόσκληση ή διακήρυξη, εκτός αν από την απόφαση μετάθεσης προβλέπεται η σύντμηση
του χρόνου αυτού, τηρουμένων των προθεσμιών που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους. Στις
περιπτώσεις αυτές, όσον αφορά τη δημοσίευση, ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από το
άρθρο 4 του παρόντος.
Άρθρο 11
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
1. `Οσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα
στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση.
2. Οι προσφορές μετά την αποσφράγισή τους παραλαμβάνονται από την αρμόδια Υπηρεσία του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που διενεργεί το διαγωνισμό.
3. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν
και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από το διαγωνισμό στην Υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη
υποβάλλεται μαζί με την προσφορά. Κατάθεση δείγματος δεν απαιτείται σε περίπτωση που έχει nδη
κατατεθεί κατά την αξιολόγησn των αιτήσεων συμμετοχής σε κλειστό διαγωνισμό.
4. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με
απόδειξη με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη
της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις που απαιτείται κατάθεση δείγματος,
επιτρέπεται η αποστολή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως ότι αυτό
θα περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς με τα
τεχνικά στοιχεία.
5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα
οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου , δεν λαμβάνονται
υπόψη.
6. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του
διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Προμηθειών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
που παραλαμβάνει τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή
την πρόσκληση για να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη
διαδικασία. Σε περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, τυχόν υποβληθείσα προσφορά από Προμηθευτή που
δεν προσκλήθηκε προς τούτο από την Υπηρεσία, επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί. Επίσης
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην
Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.
7. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία
γράμματα. β) Ο παραλήπτης: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ γ) Ο αριθμός της
διακήρυξης δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ε) Τα στοιχεία του αποστολέα
8. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή Προμηθειών ακόμη κι αν είναι η ίδια αρμόδια και
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για την αξιολόγησή τους δεν υποχρεούται σε έλεγχο για τη συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των
προσφορών τους προς τους όρους της διακήρυξης.
Άρθρο 12
Προσφορές
1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις
ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 του παρόντος. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα
τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: α) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται
με κριτήριο τη χαμηλότερη μόνο τιμή, στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα
δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη " ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Τα οικονομικά
στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης
μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". β) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός
γίνεται με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά, στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα
ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της
προσφοράς, όπως κατατάσσονται στις ομάδες που αναφέρονται στο άρθρο 20 του παρόντος,
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
2. Οι φάκελοι τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως
φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβυσίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον
προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον
έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ` αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου
αξιολόγησης των προσφορών.
5. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή
πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία
τυχόν δεν αποδέχεται στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους
όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να
αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γ(νεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της
προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε
ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Σημειώνεται ότι, από
τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Άρθρο 13
Χρόνος ισχύος προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της
διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη ή την πρόσκληση, καθώς και
για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.
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2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη
της, κατ` ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και
του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα
αποτελέσματατου διαγωνισμού.
Άρθρο 14
Αντιπροσφορές
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως
απαράδεκτες.
Άρθρο 15
Διοικητικές προσφυγές
1. Κατά της διακήρυξης τοu διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ` αυτόν και της νομιμότητας
της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση. 2. Η ένσταση
υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Γ.Ε. ως
εξής: α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. (1) Στον ανοικτό διαγωνισμό μέσα στο μισό
τουχρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως
τηςπροθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίαςαυτής συνυπολογίζονται
και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.(2) Στον κλειστό διαγωνισμό,
μόνο από εκείνους που επιλέχθηκαν ναυποβάλουν προσφορά, μέσα στο μισό του χρονικού
διαστήματος από την ημερομηνία αποστολής σ` αυτούς της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνίαλήξεως
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες αποστολής της διακήρυξης και της διενέργειας του
διαγωνισμού.Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται σχετική απόφαση
του Δ.Σ. το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριναπό τη διενέργεια του διαγωνισμού.β) Κατά της
συμμετοχής προμηθευτή σ` αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς την διαδικασία
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του
διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Στον κλειστό διαγωνισμό δικαίωμα ένστασης στην
περίπτωση αυτή έχουν μόνον όσοι επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφόρά.Η ένσταση αυτή δεν
επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση
μετά από γνωμοδότηση αυτού.Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηuευτή σε διαγωνισμό
κοινοποιείται υποχρεωτικά σ` αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.γ) Κατά της νομιμότητας της
διενέργειας του διαγωνισμού (ανοικτού και κλειστού) έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε
χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από της καταχώρησης των σχετικών αποφάσεων στο
βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Στον κλειστό διαγωνισμό δικαίωμα
ένστασης στην περίπτωση αυτή έχουν μόνο όσοι επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά. Η ένσταση
αυτή εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις η προθεσμία των δέκα (10) εργασίμων ημερών μπορεί να παραταθεί με απόφαση του
Δ.Σ.3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους
προαναφερόμενους. δεν γίνονται δεκτές4. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με
φροντίδα τους.5. Ο προμηθευτής μπορεί, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οιασδήποτε μορφής
κυρώσεις σε βάρος του, να υποβάλει προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προΘεσμία τριάντα (30) ημερών,
από την ημερομηνία καταχώρησης της σχετικής απόφασης στο βιβλίο που τηρείτοι για το σκοπό αυτό
από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Επί της προσφυγής αποφασίζει το Δ.Σ. ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου

1722
συλλογικού οργάνου εκτός των προσφυγων κατά των αποφάσεων αποκλεισμού προμηθευτή, κατά τα
άρθρα 34 και 39 της παρούσας, για τις οποίες αποφασίζει ο υπουργός Ανάπτυξης. Οι εν λόγω
αποφάσεις δεν επιδέχονται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.6. Σε
εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2522/97 ο ενδιαφερόμενος πριν την άσκηση οποιουδήποτε δικαστικού
μέτρου, οφείλει να προσφύγει ενώπιον. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., μέσα σε 5 ημέρες, εφόσον έλαβε γνώση με
οποιονδήποτε τρόπο της παράνομης πράξης ή παράλειψης, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις στις οποίες στηρίζεται το αίτημά του. Ο Ο Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. οφείλει να απαντήσει
μέσα σε 10 ημέρες από την άσκηση της προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία τεκμαίρεται ως
απόρριψη της προσφυγής. Η προσφυγή κοινοποιείται με την φροντίδα του προσφεύγοντος στον
εκπρόσωπο κάθε θιγόμενου από τυχόν ολική ή μερική αποδοχή της προσφυγής.
Άρθρο 16
Προσφερόμενη τιμή
1. Με την προσφορά, η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στη
διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.
εκτός από τον Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη
διακήρυξη.2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε δραχμές ή συνάλλαγμα κατά τα καθοριζόμενα κάθε φορά
στη διακήρυξη. Εφ. όσον από τη διακήρυξη προβλέπεται δυνατότητα προσφορών σε συνάλλαγμα, τότε η
προσφερόμενη τιμή εκφράζεται στο νόμισμα που επιθυμεί ο προμηθευτής, το Ελληνικό Δημόσιο δεν
υποχρεούται να προβεί στην πληρωμή με το νόμισμα της προσφοράς, αλλά με το νόμισμα οτο οποίο
πραγματοποιούνται οι πληρωμές από την τράπεζα Ελλάδος, προς την χώρα καταγωγής του υλικού.3. Για
την σύγκριση των προσφορών, οι τιμές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε δραχμές με βάση την ισχύουσα
τιμή FIXING του Επίσημου Δελτίου Συναλλαγμάτωνεναντι δραχμής (Ελεύθερη σύγκριση FIXING της
Διατραπεζικής Αγοράς) κατά την ημερομηνία διενέργειας τουδιαγωνισμού.4. Προσφορά για εγχώριο
προϊόν που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.5.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα άπό γνωμοδότηση του αρμοδίου
για την αξιολόγηση τωνπροσφορών οργάνου.
Άρθρο 17
Αναπροσαρμογή τιμών
1.Οταν από τη διακήρυξη προβλέπεται χρόνος παράδοσης των υλικών μεγαλύτερος των δώδεκα (12)
μηνών , τότε ορίζεται στη διακήρυξη όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής. Στην περίπτωση αυτή πρέπει
υποχρεωτικά να καθορίζεται στη διακήρυξη ο τύπος, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις της αναπροσαρμογής.
Μεταξύ αυτών που θα λαμβάνονται υπόψη για την αναπροσαρμογή των τιμών είναι και τα εξής:α) Χρόνος
εκκίνησης της αναπροσαρμογής είναι η ημερομηνία υποβολής των προσφορών που καθορίζεται από τη
διακήρυξη ή την πρόσκληση και υπολογίζεται μέχρι και την ημερομηνία παράδοσης των υλικών.β)
Αναπροσαρμογή σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων χορηγείται για τις ποσότητες που ορίζονται από
τη διακήρυξη να παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών. .γ) Σε περίπτωση εκπρόθεσμης
παράδοσης, με υπαιτιότητα του προμηθευτή, ο χρόνος του εκπρόθεσμου δεν υπολογίζεται για την
αναπροσαρμογή.δ) Η τυχόν προκαταβολή που χορηγήθηκε, αφαιρείται από την προς αναπροσαρμογή
συμβατική αξία.2. Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μπορεί να ορίζεται στη
διακήρυξη όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής ακόμη και αν το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα
παράδοσης των ειδών είναιμικρότερο των δώδεκα (12) μηνών.3. Για την πληρωμή του επί πλέον ποσού
που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή δεν απαιτείται σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης.4. `Οταν
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από τη διακήρυξη προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών , προσφορά με τιμές σταθερές απορρίπτεται

Άρθρο 18
Καταγωγή των προσφερομένων υλικών
1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται ανάλογα με τη μορφή του διαγωνισμού να αναφέρουν στις αιτήσεις
συμμετοχής ή στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής των υλικών που προσφέρουν.2. Ο συμμετέχων
πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα
υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος
μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, μπορεί από την σχετική διακήρυξη να επιβάλλεται να
δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του. Προσφορά στην
οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.Εάν διαπιστωθεί από την
Υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκεμε την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού,η προσφορά απορρίπτεται και στον προσφέροντα επιβάλλεται, με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ποινή προσωρινούαποκλεισμού τριών (3) μηνών έως και τριών
(3) ετών ή οριστικού αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., μετά από γνώμη του
αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, που υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 του ισχύοντος Συντάγματος. Η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή
ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου, που ισχύει
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.3. `Οταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα
προσφερόμενα υλικά, μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των στοιχείων της παραγράφου 2 που
δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν σ` αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου
εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευασθούντα υλικά με την οποία θα δηλώνεται ότι
αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου
εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση προκειμένου να συνεκτιμηθεί και το στοιχείο αυτό.4. Μετά την σύναψη της
σύμβασης κατ αρχήν δεν επιτρέπεται αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά και με
βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Μπορεί να εγκριθεί μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή
η αλλαγή του εργοστασίου , με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., μετά από γνώμη
της Επιτροπής Προμηθειών.
Άρθρο 19
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών
1. Η Επιτροπή Προμηθειών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών
προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που
ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη η πρόσκληση. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο
μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία
για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:α) Σε περίπτωση που
ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη μόνο τιμή, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και
ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται,
αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ` ένα νέο φάκελο, ο
οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο `Οργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία,
προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη ή την
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πρόσκληση.β) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά,
αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς
κατά φύλλο. Για την οικονομική προσφορα ακολουθείται η ίδια παραπάνω διαδικασία.2. Μετά την
αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν
προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, κατά διαγωνισμό, όταν πρόκειται για
περισσότερους από ένα διαγωνισμούς, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.3. Αποσφράγιση
των προσφορών γίνεται στην περίπτωση ανοικτού διαγωνισμού δημόσια, στην περίπτωση δε του κλειστού
διαγωνισμού δημόσια, στην περίπτωση δε του κλειστού διαγωνισμού παρουσία μόνο αυτών που κλήθηκαν
και υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, τους οποίους καλείτο αρμόδιο όργανο
με βάση πίνακα που του έχει παραδώσει η αρμόδια για την εκτέλεση της προμήθειας Υπηρεσία. Προσφορά
που υποβλήθηκε από προμηθευτή που δεν περιλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα της Υπηρεσίας, δεν
αποσφραγίζεται, αλλά παραδίδεται στην Υπηρεσία για επιστροφή.4. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο
σχετικός φάκελος του διαγωνισμού, μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά
στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται με απόδειξη σε υπάλληλο της γπηρεσίας που διενεργεί τον
διαγωνισμό. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών , μετά την ολοκλήρωση
της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές με
απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση και ακολουθεί σχετική
ανακοίνωση τιμών κατάτα ανωτέρω. Ποσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται,
αλλά επιστρέφονταιΕφόσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο και για την
αξιολόγησή τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραμένουν σ`
αυτό.5. `Οσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης
των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς και των τιμών που
προσφέρθηκαν.
Άρθρο 20
Αξιολόγηση προσφορών
1. Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του προμηθευτή (μόνο
χαμηλότερη τιμή ή συμφερότερη προσφορά) καθορίζεται κατά τη διαδικασία ένταξης των ειδών στο
Ε.Π:Π.2. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία:α) `Οταν
για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι μόνο η χαμηλότερη τιμή:α1) Η συμφωνία της
προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.α2) Ο
ανταγωνισμός που αναπτύxθηκε.α3) Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε
προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό. Η
κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και
τις τεχνικέςπροδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.β) `Οταν για την τελική επιλογη , του
προμηθευτή κριτήριο είναι η συμφερότερη προσφορά.β1) Η τιμή.β2) Οι όροι πληρωμής.β3) Το κόστος
εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, όταν και όπως αυτά καθορίζονται συγκεκριμένα στη
διακήρυξη.β4) Η συμφωνία των προσφερομένων υλικών με συγκεκριμένα ουσιώδη τεχνικά
χαρακτηριστικά των προδιαγραφών που καθορίζονται στη διακήρυξη.β5) Η λειτουργικότητα και
αποδοτικότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης.β6) Η καταλληλότητα των
προσφερομένων υλικών για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζεταιβ7) Η τυχόν
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απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..β8) Η
παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.β9) Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (service) μετά την
πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του προμηθευτή καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης
ανταλλακτικών.β10) Η τυχόν απαιτούμενη ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα, ειδίκευση και ο διατιθέμενος
εξοπλισμός εκ μέρους του προμηθευτή για την τεχνική υποστήριξη των ειδών.β11) Ο χρόνος παράδοσης
των υλικών εφόσον η Υπηρεσία αποφαίνεται αιτιολογημένα ότι τούτο ασκεί επιρροή στην προμήθεια.β12)
Κάθε άλλο στοιχείο, ανάλογα με τη φυση των από προμήθεια υλικών ή των ιδιαιτέρων αναγκών του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν
κριθεί ως τεχνικά αποδέκτες και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. Η κατακύρωση τελικά
γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης και της πρόσκλησης προμηθευτή, του
οποίου η προσφορά κρίθηκε με οικονομικοτεχνικά ως η πλέον συμφέρουσα.Η διαδικασία της
οικονομικοτεχνικής αξιολόγησης είναι η παρακάτω:Τα προαναφερόμενα στοιχεία αξιολόγησης πλην των
οικονομικών (τιμή, όροι πληρωμής και κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης), ήτοι στοιχεία
β1, β2, β3) κατατάσσονται σε δύo ομάδες.1. ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας και Απόδοσης
όπου περιλαμβάνονται τα στοιχεία β4, β5, β6, β7.2. ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης όπου
περιλαμβάνονται τα στοιχεία β8, β9, β10 , β11. Για τις παραπάνω δύο ομάδες ορίζεται συντελεστής
βαρύτητας που μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστό επί τοις εκατόν 80 και 30 για κάθε ομάδα αντίστοιχα.το
άθροισμα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100.Για κάθε στοιχείο των ομάδων, καθορίζεται από τη
διακήρυξη ο επί μέρους συντελεστής βαρύτητας ώστε το άθροισμά τους για κάθε ομάδα ισούται με τον
καθορισθέντα συντελεστή βαρύτητας της ομάδας.`Ολα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων
βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των
προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η
βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές
προδιαγραφές. Επίσης μειώνεται μέχρι 80 βαθμούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι
τεχνικές προδιαγραφές , υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών έχουν κριθεί ως
επουσιώδεις και η προσφορά ως τεχνικά αποδεκτή.Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των
ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και
η συνολική βαθμολογια της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των
στοιχείων και των δύο Ομάδων.Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 80 έως 120
βαθμούς.Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής λαμβάνονται υπ` όψη η τιμή της προσφοράς, οι όροι
πληρωμής και όταν από τη διακήρυξη προβλέπεται το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και
συντήρησης.Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της τιμής
προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της.Τα στοιχεία που απαρτίζουν τις δύο ομάδες, οι
συντελεστές βαρύτητας τόσον της κάθε ομάδας συνολικά όσον και των στοιχείων της κάθε ομάδας
ξεχωριστά καθορίζονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει την προμήθεια και αυτά αναφέρονται
απαραίτητα στην διακήρυξη. 3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη , μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.4. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του
αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως
επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές.5. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σημεία
των Τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι
οπωσδήποτε
ουσιώδεις
και
συνιστούν
απόρριψη
των
προσφορών.
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Άρθρο 21
Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή του,
μπορεί να προτείνει:α) Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα
κατά ποσοστό στα εκατό που θα καθορίζεται στη διακήρυξη.Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το
30% στην περίπτωσημεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για
κατακύρωση, μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τη διακήρυξη ποσοστού απαιτείται
προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.β)Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον
πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή την
διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό
ο προμηθευτής επιλέγεται με κλήρωση.γ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και
επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.δ) Ματαίωση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασίατης διαπραγμάτευσης.ε) Χορήγηση
εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία για να προβεί στην πραγματοποίηση της προμήθειας.στ)
Ματαίωση της προμήθειας.
Άρθρο 22
Διαδικασία με Διαπραγμάτευση
1. Προμήθειες με διαπραγμάτευση (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση) με ή χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση προκήρυξης μπορεί να γίνουν εάν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 2 παρ. 13 του Ν. 2286/95. Ειδικότερα η nερίπτωση του εδαφίου νιι της παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν.
2286/95 δεν εφαρμόζεται προκειμένου για προμήθειες των οποίων η αξία είναι ίση ή μεγαλύτερη των
206.022 ECU και η περίπτωση του εδαφ. 1, β (ββ) της εν λόγω παραγράφου δεν εφαρμόζεται για
προμήθειες των οποίων η αξία είναι μικρότερη των 206.022 ECU.Προκειμένου να ακολουθηθεί η
διαδικασία με διαπραγμάτευση απαιτείται απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
συλλογικού οργάνου. Η απόφαση αυτή δεν απαιτείται για την περίπτωση του εδαφ. νιιι της παρ. 13 του
άρθρου 2 του Ν.2286/95.Σε nερίπτωση που της διαπραγμάτευσης προηγείται διαγωνισμός, η παραπάνω
απόφαση υποκαθίσταται από την απόφαση κρίσεως των αποτελεσμάτων τουδιαγωνισμού.2. Προμήθειες
υλικών η δαπάνη των οποίων δεν υπερβαίνει κατά είδος σε ετήσια βάση το ποσό του 1.000.000 δραχμων
διενεργούνται με απ` ευθείας ανάθεση.
Άρθρο 23
Ανακοίνωση Κατακύρωσης - Ανάθεσης
1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική
ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία.α. Το είδος.β. Την ποσότητα.γ.Την
τιμή.δ. Την συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης
και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων.ε. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.2.
Με τη ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης θεωρείται ως
συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.3. Ο
προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε
δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί
να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία
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κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην πεpίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να
υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει
στη περίπτωση που ο χρόνος παράδοσηςτων υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από τηνημερομηνία
αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας
των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.4. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό
προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε
περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση
που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης
μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής
παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.5.
Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε ηανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται
έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του παρόντος.
Άρθρο 24
Συμβάσεις
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης καταρτίζεται από την Υπηρεσία η σχετική σύμβαση,
που υπογράφεται από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.Οι συμβάσεις θεωρούνται από τα αρμόδια
εξουσιοδοτημένα όργανα για το μέρος που εμπίπτει στην αρμοδιότητά τους, υπογράφονται δε από τον
Πρόεδρο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα
εξής :α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης.β) Τα συμβαλλόμενα μέρη.γ) Τα προς προμήθεια υλικά
και την ποσότητα.δ) Την τιμή.ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.στ) Τις τεχνικές
προδιαγραφές των υλικών.ζ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.η) Τις προβλεπόμενες ρήτρες.θ) Τον τρόπο
επίλυσης των τυχόν διαφορών.1) Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής.ια) Τον τρόπο αναπροσαρμογής του
συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή.ιβ) Η σύμβαση χαρτοσημαίνεται με το τέλος
χαρτοσήμου που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 15δ παρ. 3 του Κώδικα περί Τελών
Χαρτοσήμου.3. Το κείμενο της σύμβασης κατ ισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή
παραδρομών.4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου.5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν.α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή
που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται
από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο.β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που
παραδόθηκε.γ) `Εγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν
κυρώσεις n , εκπτώσεις.δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από την σύμβαση.
Άρθρο 25
Εγγυήσεις
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα
έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση.2. Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα
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αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια
οφειλή).3. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν.α) Την ημερομηνία
έκδοσης.β) Τον εκδότη.γ) `Οτι απευθύνεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..δ) Τον αριθμό της εγγύησης.ε) Το ποσόν
που καλύπτει η εγγύηση.στ) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση.ζ) Τους όρους ότι:(ί) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται της ένστασης της διζήσεως.(ίί) Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.(ίίί) Σε
περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.(ίν) Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης
ύστερα από απλό έγγραφο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία
λήξης της εγγύησης.4. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.α) Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του
συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης
με Φ.Π.Α., εκτός εάν ορίζεται διαφορετικό ποσοστό στη διακήρυξη ή την πρόσκληση.β) `Οταν ο
διαγωνισμός αφορά υλικά και επιτρέπεται από την διακήρυξη ή προσφορά μερικών απ` αυτά, γίνεται
δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας
όλων των προσφερομένων υλικών , αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό πουαναλογεί στην αξία του
ελάχιστου αριθμού υλικών που προβλέπεται από την διακήρυξη, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά
που καλύπτονται από την εγγύηση.γ) Πρσσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη
κατά τα ανωτέρω αξία, μπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5%.δ) Η
εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ.3 και τα ακόλουθα:ί) Την σχετική
διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά.ίί) Την ημερομηνία λήξης της
ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της
προσφοράς που ζητά η διακήρυξη) .ε) Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με
την προσφορά είναι:ί) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό με
μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται ίί) ο αριθμός της διακήρυξης.ίίί) το ποσόν που
καλύπτει η εγγύηση.ίν) η ημερομηνία έκδοσής της.ν) τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου
εκδίδεταιΤυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να
καλύπτονται εκ των υστέρων.5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.α) Ο προμηθευτής στον οποίο
έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της
σύμβασης, το ύψος της οποίας: αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον
Φ.Π.Α., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην διακήρυξη ή την πρόσκληση.β) Η εγγύηση κατατίθεται προ ή
κατά την υπογραφή της σύμβασης.γ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων
της παρ.3 και τα ακόλουθα:(ί) τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά.(ίί) Την
ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος
από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό
ορίζεται από τη διακήρυξη.6. Εγγύηση προκαταβολής.α) Με την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον
προβλέπεται απ` αυτήν, χορηγείται στον προμηθευτή προκαταβολή σε ποσοστό μέχρι50% της συνολικής
συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το
ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών βάσει των διατάξεων του
άρθρου 84 του Ν. 2362/95 και χορηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγύησης. Το ποσό της προκαταβολής που
χορηγείται και ο τόκος που αντιστοιχεί σ` αυτήν μέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
υλικού από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. συμψηφίζεται κατά την εξόφληση της συμβατικής αξίας ή της αξίας κάθε
τμηματικής παράδοσης.β) Η εγγύηση προκαταβολής περιλαμβάνει και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται
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στις παραγράφου 3 και 5γ .7. Εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε
ή ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής
εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών
προμηθευτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την
ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης.8. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης και
προκαταβολής επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού ύστερα από
την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι
διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, Οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται
σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Για
την σταδιακή αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και προκαταβολής απαιτείται
προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση
γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.9.
Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό.10. Εγγύηση
συμμετοχής μπορεί να ζητηθεί και στις προμήθειες με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή
απ` ευθείας ανάθεση).11. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγuήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ενωσης.12. Εφ` όσον από τη διακήρυξη
προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει
χρηματική εγγύηση πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας ή διατήρησης. Η αξία, ο χρόνος
ισχύος και κάθε ειδικότερος όρος της εγγύησης καθορίζονται στη διακήρυξη.13. `Εντοκα γραμμάτια
δημοσίου;α) Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην
ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς.β) Σε περίπτωση που συντρέχουν οι
οριζόμενες από τον παρόντα Κανονισμό περιπτώσεις κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, γίνεται
εκποίηση των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά τον χρόνο
εκποίησής τους.γ) Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνεται με
παραλαβή τούτων από τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με την υπογραφή αποδεικτικού
παραλαβής.
Άρθρο 26
Χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης υλικών.
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που
ορίζει η σύμβαση.2. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, που
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός
χρόνος φόρτωσης - παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από 30 ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με
απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού. Μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, μέχρι την
έκδοση της απόφασης σχετικά με αιτηθείσα παράταση. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε
περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αiτημα
παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τ` ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό.3. Ο
προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την
Επιτροπή Παραλαβής για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε
(5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.4. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων ,
ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο
της αποθήκης, στο οποίο αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός
τηςσύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.5. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης

1730
μπορεί με απόφαση του Δ.Σ.του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να
μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική
αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι
που συνιστούν ανωτέρα βία. Στιςπεριπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
Άρθρο 27
Παραλαβή υλικών
1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..2. Κατά την
διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής και
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά
στην σύμβαση, ενεργείται:α. Με μακροσκοπική εξέταση.β. Με χημική ή μηχανική εξέταση.γ . Με
πρακτική δοκιμασία.δ. Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το
προς προμήθεια υλικό ή και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της επιτροπής
παραλαβής.3. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από
την επιτροπή παραλαβής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά την
διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου. `Οταν η σύμβαση προβλέπει, εκτός από τηνμακροσκοπική
εξέταση και άλλους ελέγχους (όπως χημική εξέταση, μηχανικήεξέταση, πρακτική δοκιμασία)
συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., εκτός από το πρωτόκολλο
μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά
τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από την
σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και δεν μεσολαβούν
εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από
την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και
δειγματοληψίας.4. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. απορρίψειτο υλικό,
αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της
σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την
καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να εγκριθεί η
παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την Επιτροπή Παραλαβής, με ή χωρίς έκπτωση επίτης
συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση αυτή η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην
παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση. Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που
διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στην λήψη και αποστολή
δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους.Τα παραπάνω δείγματα λαμβάνονται και
αποστέλλονται προς έλεγχο, στην περίπτωση που με απόφαση του Δ.Σ., εγκρίθηκε η μακροσκοπική
παραλαβή υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που
διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή το οριστικό πρωτόκολλο
(παραλαβής ή απόρριψης) συντάσσεται μετά τα αποτελέσματα του ελέγχου των δειγμάτων. Με
απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή
υλικού για το οποίο η επιτροπή παραλαβής εξέδωσε οριστικό πρωτόκολλο, στο οποίο αναφέρει
παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης με ή χωρίς έκπτωση.5. Σε δευτεροβάθμια επιτροπή
παραλαβής παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν
παραληπτέα με αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο ή από άλλους ελέγχους
που διενήργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα
από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή
παραλαβής προβαίνει, κατά περίπτωση, στους ελέγχους που διενεργεί και η πρωτοβάθμια επιτροπή
παραλαβής και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. Σε περίπτωση που η σύμβαση
προβλέπει εκτός από τον μακροσκοπικό έλεγχο και άλλους ελέγχους, η επιτροπή, εάν το υλικό κρίνεται
από αυτήν παραληπτέο με βάση τον μακροσκοπικό έλεγχο, λαμβάνει και αποστέλλει τα προβλεπόμενα
δείγματα και αντιδείγματα. Στην περίπτωση που το υλικό κρίνεται από την Επιτροπή
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παραλαβήςαπορριπτέο με βάση τον μακροσκοπικό έλεγχο, δεν προβαίνει σε δειγματοληψία και στους
τυχόν περαιτέρω προβλεπόμενους ελέγχους.Εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις
αυτές του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με απόφαση
του Δ.Σ. μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής με
ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Υστερα από την απόφαση αυτή, η δευτεροβάθμια επιτροπή
παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Το αίτημα για επανεξέταστεί
υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης.
Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη
απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση
γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση
του Δ.Σ. και εκπίπτονται από το λαβείν του προμηθευτή , ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής
εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημόσιου ταμείου.6. Τα πρωτόκολλα που
συντάσσονται από τις Επιτροπές Παραλαβής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.7. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να παραπέμπεται
δειγματοληπτικά γία επενεξέταση υλικό σε Επιτροπή παραλαβής, που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη
και στην περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή παραλαβής. Στην
περίπτωση αυτή ισχύουν για τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και για τον προμηθευτή τα αναφερόμενα στην
παραπάνω παράγραφο 5.

Άρθρο 28
Χρόνος παραλαβής υλικών
1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών Πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
μέσα στον καθοριζόμενο από τπ σύμβαση χρόνο.2. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο
μακροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια την επιτροπή ή και
ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα ( όπως εργαστήρια,δοκιμαστήρια), ο συμβατικός χρόνος
παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού. Σε περίπτωση που η
σύμβαση προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από
άλλα όργανα που δεν ανήκουν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την
ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού χωρίς να υπολογίζεται σ` αυτήν το χρονικό διάστημα
από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου
στην επιτροπή. Εφόσον ο προμηθευτής δεν τηρήσει την υποχρέωση της παραγράφου 3, του άρθρου 26
του παρόντος ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η επιτροπή παραλαβής
είναι σε θέση να προβεί στην διαδικασία παραλαβής.3. Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του
σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από
τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των
δικαιωμάτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του Δ.Σ., με βάση μόνο το
θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων ,
σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού
και εγγραφής του στα βιβλία του , προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.4.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του Δ.Σ. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της
επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο και
όταν.α) Το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύμφωνα με
τον ισχύοντα, άλλως υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.β) το υλικό παρουσιάζει
αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, κρίνεται όμως παραληπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να
προβεί στην αποκατάσταση τούτων , εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε
έκπτωση επίτης συμβατικής τιμής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή με έκπτωση. Και για τις δύο
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παραπάνω ρυθμίσεις εκδίδεται απόφαση του Δ.Σ. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, η δε αμοιβή των μετασχόντων σε
αυτή και τυχόν άλλο έξοδα, βορύνουν τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από
την
αρχική
επιτροπή
παραλαβής,
δεν
λαμβάνεται
υπόψη.

Άρθρο 29
Ναύλωση – Ασφάλιση
1. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται με τον όρο παράδοσης FOB - FOT , η εκλογή του
μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε." Ο προμηθευτής μετά την
υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να ζητήσει από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. έγγραφες οδηγίες σχετικά με
τη μεταφορά του υλικού. Στις άλλες περιπτώσεις η εκλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα
και δαπάνη τουπρομηθευτή με τους εξής περιορισμούς:α. Δεν επιτρέπεται η μετα φόρτωση σε
ενδιάμεσους σταθμούς ή λιμάνια, χωρίς την συγκατάθεση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.β. Εφόσον το μεταφορικό
μέσο είναι πλοίο, τούτο υπόκειται στους όρους και συμφωνίες της CLASSIFICA ΤΟΝ CLAUSES.Επίοης η
φόρτιση γίνεται μέσα στα κύτη και όχι στο κατάστρωμα του πλοίου εκτός αν άλλως κρίνει τον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..Τυχόν επασφάλιστρα λόγω ηλικίας του πλοίου, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία βαρύνουν
τον προμηθευτή, όταν η προμήθεια γίνεται με τον όρο παράδοσης C + F.2. Στην περίπτωση που η
προμήθεια πραγματοποιείται με όρο κατά τον οποίο η ασφάλιση γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του
προμηθευτή, αυτή ανατίθεται σε ασφαλιστική εταιρεία και καλύπτει κινδύνους επιλογής του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ανάλογα με την φύση του εμπορεύματος, τα περιστατικά του ταξιδίου, τη συσκευασία
και λοιπούς συναφείς παράγοντες οι οποίοι θα ορίζονται στην σχετική σύμβαση. Εκτός από τους
παραπάνω κινδύνους, καλύπτονται και κίνδυνοι όπως πολέμου , απεργιων, στάσεων , πολιτικών
ταραχών , όπως αυτοί ορίζονται στις ρήτρες του ινστιτούτου των ασφαλιστών Λονδίνου που ισχύουν
κάθε φορά.3. Σε όλες τις περιπτώσεις ασφαλίσεων η έναρξη και η λήξη των ασφαλιζομένων κινδύνων
μεταφοράς θα γίνεται σύμφωνα με την ρήτρα από αποθήκη σε αποθήκη (WARE- HOUSE ΤΟ
WAREHOUSE) περιλαμβανομένης και της παραμονής των εμπορευμάτων στους τελωνειακούς χώρους ή
άλλες αποθήκες INTRANSIT του τόπου προορισμού των υλικών , για 45 ημέρες από την άφιξή τους. Η
ασφάλιση καλύπτει την αξία C + F του εμπορεύματος πλέον 5%. Άρθρο 30 Ανακοίνωση φόρτωσης1. Ο
προμηθευτής αμέσως μετά την φόρτωση των υλικών, υποχρεούτοι να γνωστοποιήσει στον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία τα στοιχεία φόρτωοης στα οποία να
περιλαμβάνονται τουλάχιστον.α) Ο αριθμός της σύμβασης και της σχετικής πίστωσης της Τραπεζας της
Ελλάδος, αν υπάρχειβ) Σε περίπτωση που η μεταφορά γίνεται με πλοίο, το όνομα του πλοίου, η
εθνικότητά του και η σημαία του.γ) Ο αριθμός των κιβωτίων, τα επ` αυτών σημείο και αριθμοί, καθώς
και η φορτωθείσα ποσότητα και το βάρος (μικτό - καθαρό).δ) Η πιθανή ημερομηνία άφιξης του
μεταφορικού μέσου στον τόπο προορισμού.2. Εάν ο προμηθευτής παραλείψει ή καθυστερήσει να
αποστείλει το παρόν τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία βαρύνεται με τυχόν έξοδα υπερημεριών και
παραμονής σε τελωνειακούς χώρους ή χώρους INTRANSIT των συμβατικών υλικών , από την επομένη
της
άφιξης
του
μεταφορικού
μέσου
μέχρι
την
παραλαβή
τους.
Άρθρο :31 Άρθρο 31Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό1. `Οταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό
πριν από την φόρτωση τούτων ή κατά το στάδιο κατασκευής τους, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μπορεί να αναθέσει,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί κρατικών προμηθειών, τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο σε
διεθνές γραφείο ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή , η οριστική παραλαβή του υλικού γίνεται στην Ελλάδα
από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη σύμβαση
και τις κείμενες διατάξεις.2. `Εναντι του διεθνούς γραφείου ελέγχου ο προμηθευτής έχει τις εξής
υποχρεώσεις:α) Να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και εργατοτεχνικό προσωπικό για
μετακίνηση, μετατόπιση, στοιβασία κ.λ.π. του προς έλεγχο υλικού.β) Να διαθέσει για την εξακρίβωση
της ποιότητας του προς έλεγχο υλικού όσα τεχνικά μέσα έχει στη διάθεσή του.γ) Να έχει
συγκεντρωμένατα υλικά στην ίδια πόλη ή τοποθεσία άλλως βαρύνεται με τα πρόσθετα έξοδα του
ελέγχου.δ) Να ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του διεθνούς γραφείου ελέγχου , σχετικά με την πορεία
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εκτέλεση της παραγγελίας.ε) Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών από το διεθνές γραφείο ελέγχου , ο
προμηθευτής βαρύνεται με τα έξοδα που θα προκύψουν από τον απαιτούμενο δεύτερο έλεγχο ή
ελέγχους.3. Εάν δεν προσέλθει έγκαιρα το διεθνές γραφείο ελέγχου για τον έλεγχο του υλικού , ο
προμηθευτή υποχρεούται να απευθυνθεί στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για να προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες.4. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων του υλικού, όπου τούτο απαιτείται, κατά τον
έλεγχο στο εξωτερικό, βαρύνει τον προμηθευτή.5. Το διεθνές γραφείο ελέγχου υποχρεούται σε
περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι το υλικό δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσειςτης
σύμβασης, να μην εκδόσει το πιστοποιητικό ελέγχου , αλλά να ενημερώσει αμέσως τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,
προκειμένου να λάβειοδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειές του.6. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αντί να αναθέσει τον
έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου , μπορεί να αποστείλει επιτροπή από εξειδικευμένους υπαλλήλους
ή μη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για τη διενέργεια του ελέγχου στο εξωτερικό.Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή
συντάσσει και υποβάλλει στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πρακτικό του διενεργηθέντος ελέγχου. Οι υποχρεώσεις
του προμηθευτή έναντι της επιτροπής είναι οι ίδιες με εκείνες προς το διεθνές γραφείο ελέγχου.
Άρθρο :32Άρθρο 32Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση - παράδοση.1. Σε περίπτωση που το υλικό
φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με
τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρΘρο 26
του παρόντος, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο
που υπολογίζεται ως εξής:α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διστημα που δεν υπερβαίνει
το 1/4 του μέγιστου προβλεπόμενου, από το άρθρο 26του παρόντος χρόνου παράτασης, ποσοστό 0,5%
επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.β) Για καθυστέρηση που
περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το 1/4 μέχρι το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο
26 του παρόντος χρόνου παράτασης ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β
προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το
παραπάνω 1/2 ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.2.
Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των
εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον Φ.Π.Α.. Σε περίπτωση που τα υλικά που παραδόθηκαν
εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.3. Εφόσον με την απόφαση
κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ` αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την
προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειάς του σε βάρος του διαγωνισμού , επιβάλλεται συνολικά
πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την
ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωσηαυτή ισχύουν και
τααναφερόμενα στηνπροηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει ταυλικά, ο διαγωνισμός ή
τα αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, με απόφαση τουΔ.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ύστερα από την
οριστική παραλαβή των υλικών.4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης
φόρτωσης - παράδοσης ή αντικατάστασης, με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του
ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών , για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και
μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.5. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει
προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και
τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επομένη της λήξης του συμβατικού ή
μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε
φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπηρημερίας.6. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων
επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής, αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.7. Σε
περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της
ένωσης.
Άρθρο 33
Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση
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1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών , με
απόφαση του Δ.Σ.του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερη του 1/4του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού όταν ο συμβατικός χρόνος δεν
είναι μεγαλύτερος των 30 ημερών , σε περίπτωση που ηαντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του, ο δε
προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκmωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσμία 20 ημερών από την
κοινοποίησή της για την παραλαβή των απορριφθέντων υλικών. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την
παρέλευση των 5 πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης
ουμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται
πριν την ολοκλήρωση παράδοσης των υλικών και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων.Επίσης δεν
επιστρέφονται πριν την παραλαβή των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε
δικαίωμα παράδοσης ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοση τούτων, το παραπάνω πρόστιμο του
100/ό επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν
παραληφθούν τα υλικά, πέραν του προστίμου , τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σύμφωνα με τα ισχύοντα.2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται
μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην
περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και
αντικαταστάθηκε μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας
ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που θα
υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του Δ.Σ
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της
συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που τυχόν χορηγηθεί και ο
προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μπορεί να προβεί στην
καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής κατά τα ισχύοντα.3. Με απόφαση του Δ.Σ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,
ύστερα από πρόταση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των
υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάσταση τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να
καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που
απορρίφθηκε.

Άρθρο 34
Κήρυξη Προμηθευτή Εκπτώτου
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, να υπογράψει τη
σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο
όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν , με απόφαση του Δ.Σ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμοδίου Οργάνου.2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτήν , εφόσον
δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά,
μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στο άρθρο 26 του παρόντος.3. 0 προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή
ανάθεση ή τη σύμβαση, όταν:α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε
ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.4. Με την
απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα
παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που
γίνεται σε βάρος του πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού
γίνεται δεκτή.5. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Δ.Σ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
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όργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων και το άρθρο 20 του
ισχύοντος Συντάγματος αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:α) κατάπτωση ολική ή μερική
της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.β) Προμήθεια του υλικού
σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος
στο διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτεuση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με
διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του παρόντος. Κάθε άμεση ή έμμεση
προκαλούμενη ζημία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος
του έκπτωτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτό γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν
πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή ο
υπολογισμός του καταλογιζόμενουποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμόδιου
οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.γ) Προσωρινός ή
οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο ή μέρος των προμηθειών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Ο
αποκλεισμός σε οποιαδήποτε περίπτωση πραγματοποιείται μόνο με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης.δ) Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών για τα οποία
κηρύχθηκε έκπτωτος όταν , του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος
αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 32 του
παρόντος.ε) Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη
σύμβαση προμηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση ποσού από τον
ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την
ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον Προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από
δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της με το ισχύον κάθε φορά
επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.6. Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος έκπτωτου
προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης
ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του
διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση
των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών , η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.
Άρθρο 35
Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά
Για πληρωμή προμηθευτή στο εσωτερικό και εξωτερικό1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον
προμηθευτή μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους:α) Με την εξόφληση του 100% της
συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής
μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α έναντι ισόποσης εγγύησης και το υπόλοιπο είτε
μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς
Φ.Π.Α με το μακροσκοπικό πρωτόκολλο παραλαβής και εξόφλησης της υπόλοιπης συμβατικής αξίας
μετο συνολικό Φ.Π.Α μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. γ) Με προθεσμιακό διακανονισμό για το
100% της συμβατικής αξίας ή για μέρος αυτής.δ) Με κάθε άλλο τρόπο που καθορίζεται απαραίτητα στη
διακήρυξη.2. Στη διακήρυξη απαραίτητα καθορίζεται ο επιθυμητός τρόπος πληρωμής και οι σχετικές
λεπτομέρειες.3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις εφόσον
προβλέπονται από τη σύμβαση.4. Ειδικά για προμήθειες εσωτερικού τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται είναι τα εξής:α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε
περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη,
σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος.β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.δ)
Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.ε) Κάθε
άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο
και την πληρωμή.5. Ειδικά για προμήθειες εξωτερικού:1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον
προμηθευτή γίνεται μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, είτε με άνοιγμα ενέγγυας ανέκκλητης πίστωσης,
είτε με έμβασμα. Στην περίπτωση που η πληρωμή γίνεται με άνοιγμα πίστωσης, δεν χορηγείται
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προκαταβολή. `Οταν η πληρωμή γίνεται με έμβασμα, χορηγείται προκαταβολή.11. Τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται είναι τα εξής: α) Σε περίπτωση προμήθειας με παράδοση FOB ή FOT :ί) Πλήρης σειρά
φορτωτικών πραγματικής φόρτωσης στο όνομα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που να αναφέρουν ότι ο ναύλος
πληρώνεται στον τόπο προορισμού.ίί) Πιστοποιητικό καταγωγής των υλικών εις τριπλούν.ίίί) Τιμολόγιο
του προμηθευτή εις εξαπλούν , που θα φέρει την ενδειξη ότι έχει εξοφληθεί.ίν) Εξοφλητική απόδειξη
του προμηθευτή στην περίπτωση που το τιμολόγιο δεν φέρει ένδειξη ότι εξοφλήθηκε.ν) Ζυγολόγιο ή
μετρολόγιο, εις εξαπλούν.νί) Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν ανατεθεί τέτοιος
έλεγχος σε διεθνές γραφείο ελέγχου ή πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε επιτροπή.νίί)
Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα και αποδεικτικό εισαγωγής του
υλικού στην αποθήκη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., εφόσον από τη σύμβαση προβλέπεται η πληρωμή να γίνεται
μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού στην Ελλάδα.νίίί) Αντίγραφο
τηλεγραφήματος ή τηλεομοιοτυπίας του προμηθευτή , με το οποίο να γνωρίζει στην Υπηρεσία τα
στοιχεία της φόρτωσης.β) Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης C+F. `Ολα τα παραπάνω
δικαιολογητικά, με τη διαφορά ότι η φορτωτική θα αναφέρει ότι ο ναύλος έχει πληρωθεί.γ) Στην
περίπτωση προμήθειας με τον όρο C+F.ί) `Ολα τα παραπάνω δικαιολογητικά για την περίπτωση C+Fίί)
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή πιστοποιητικό ασφάλισης ασφαλιστικής εταιρείας, που να καλύπτει
κινδύνους που προβλέπονται στο άρθρο 29 του παρόντος.ίίί) Απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων.δ)
Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης "Ελεύθερον".ί) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής
και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρημένο
αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 29 τουπαρόντος.ίί)
Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να φέρει την ένδειξη "Εξοφλήθηκε".ίίί) Εξοφλητική
απόδειξη του προμηθευτή εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη "Εξοφλήθηκε".ίν) Πιστοποιητικό
ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου , εάν ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνές γραφείο ελέγχου ή
πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε επιτροπή6. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι
αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και
οποιαδήποτε άλλο.
Άρθρο 36
Δείγματα - Δειγματοληψία. - Εργαστηριακές Εξετάσεις
1. Τα δείγματα που χρησιμοποιούνται κατά τη διενέργεια τωνπρομηθειών υπάγονται στις παρακάτω
κατηγορίες:α. Δείγματα Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα που αποστέλλει ο
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια.β. Δείγματα προμηθειών. Στην
περίπτωση αυτή υπάγονται τα δείγματα που καταθέτουν οι προμηθευτές, όταν απαιτείται, κατά τη
διενέργεια του διαγωνισμού.γ . Δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά.Στην κατηγορία αυτή
υπάγονται τα δείγματα που λαμβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής προς δειγματισμό των υλικών
που παραδίδουν οι προμηθευτές σε εκτέλεση συμβάσεων.2. Κάθε δείγμα ανάλογα με τη φύση του
προς προμήθεια υλικού , πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος απόλυτα επαρκές για τη σχετική
μηχανική, χημική ή μακροσκοπική εξέταση, ή πρακτική δοκιμασία.Η ποσότητα ή το μέγεθος των
δειγμάτων μπορεί να ορίζονται:α. Από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., προκειμένου για δείγματά του (κατηγορία
α).β. Με τη διακήρυξη ή πρόσκληση, προκειμένου για δείγματα προμηθευτών (κατηγορία β).γ. Από τη
σύμβαση, προκειμένου για δείγματά των προς παραλαβή συμβατικών υλικών (κατηγορία γ).Εφόσον στη
σχετική σύμβαση δεν αναφέρεται η ποσότητα και το μέγεθος των δειγμάτων , ισχύουν οι διατάξεις για
τις δειγματοληψίες του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ).3. Τα δείγματα όλων των κατηγοριών
κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία εις διπλούν (δείγμα-αντίδειγμα) με εξαίρεση :α. Τα δείγματα του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., εφόσον η Υπηρεσία έχει ορίσει διαφορετικά.β. Τα δείγματα τα οποία λόγω της φύσης
τους ή της αξίας τους, δεν μπορούν να σταλούν ή να υποβληθούν εις διπλούν.γ. Τα δείγματα που
λαμβάνουν οι επιτροπές παραλαβής κατά τη διαδικασία ελέγχου των προς παραλαβή συμβατικών
υλικών , τα οποία λαμβάνονται μεν εις διπλούν , πλην όμως, το ένα απ` αυτά αποστέλλεται απευθείας
από την Επιτροπή για εργαστηριακή ή μηχανική εξέταση ήχρησιμοποιείται για πρακτική δοκιμασία.4.
Εφόσον από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση δεν προβλέπεται κατάθεση δειγμάτων , τυχόν
προσκομιζόμενα από τους προμηθευτές δείγματα δεν γίνονται δεκτά.5. Δείγματα που δεν είναι κατά
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τρόπο εμφανή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση δεν γίνονται δεκτά.6.
Εφόσον τα δείγματα ανήκουν σε ευπαθή επικίνδυνα υλικά, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει
τούτο εγγράφως επί του δείγματος στην ελληνική γλώσσα, καθορίζοντας συγχρόνως τον τρόπο φύλαξης
και συντήρησής τους. Για δείγματα Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καθώς και δείγματα από τα προς παραλαβή
συμβατικά υλικά που ανήκουν στην κατηγορία αυτή, την παραπάνω υποχρέωση έχει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
και ο πρόεδρος της επιτροπής, αντίστοιχα.7. Εφόσον η προμήθεια του υλικού γίνεται με βάση δείγματα
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση του δείγματος αυτού κατά το
διάστημα της προθεσμίας που ορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση είτε με απλή μικροσκοπική
εξέταση αυτού από τους ενδιαφερόμενους, είτε με λήψη αντιγράφου ή απεικόνισης αυτού, με δική
τους μέριμνα και ευθύνη.8. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών από το αρμόδιο όργανο, τίθενται
υπόψη του τα σχετικά δείγματα. Εφόσον για τη διενέργεια του ελέγχου από το αρμόδιο όργανο είναι
απαραίτητη η αποσφράγιση του δείγματος, αυτή γίνεται ενώπιον υπαλλήλου της Υπηρεσίας τήρησης
των δειγμάτων, μετά δε τον έλεγχο, γίνεται επανασφράγιση του δείγματος. Επίσης ενώπιον του
υπαλλήλου της Υπηρεσίας δειγμάτων γίνεται, όταν απαιτείται, λήψη μέρους δείγματος.9. Η
επισημοποίηση των δειγμάτων και αντιδειγμάτων γίνεται από το αρμόδιο για την τεχνική αξιολόγηση
των προσφορών όργανο ως εξής:. Των δειγμάτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κατά το στάδιο έγκρισης των
τεχνικών προδιαγραφών ή έκδοσης της προκήρυξης.. Των δειγμάτων που καταθέτουν οι προμηθευτές
κατά τη διενέργεια των διαγωνισμών, μετά την κατακύρωση της προμήθειας.. Τα επισημοποιηθέντα
δείγματα παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Παραλαβής για να χρησιμοποιηθούν κατά το στάδιο των
ελέγχων και επιστρέφονται μετά το πέρας της παραλαβής των υλικών εφόσον λόγω της φύσης τους δεν
καταστρέφονται κατά τη διαδικασία των ελέγχων .10. Στον συμβασιούχο προμηθευτή παραδίδεται,
ύστερα από αίτημά του, το επίσημο δείγμα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ή μέρος αυτού, ανάλογα με τη φύση του
υλικού, για να του χρησιμεύσει κατά την κατασκευή του καιυποχρεούται να το επιστρέφει το αργότερο
με την παράδοση του υλικού. .11. Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται ως εξής:α) Του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής και αφού έχει
συντελεστεί η οριστική παραλαβή του συμβατικού υλικού, με μέριμνα και ευθύνη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..β)
Των προμηθευτών στους οποίους δεν κατακυρώθηκαν ή δεν ανατέθηκε η προμήθεια, μέσα σε
δεκαπέντε (15) από την ημερομηνία της ανακοίνωσης κατακύρωσης ή ανάθεσης, με μέριμνα και ευθύνη
τούτων.γ) Των συμβασιούχων προμηθευτών που κατατέθηκαν με την προσφορά τους και δεν
καταστράφηκαν μερικώς ή ολικώς κατά τη διαδικασία των ελέγχων , μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από
την επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή,
με μέριμνα και ευθύνη τούτων.δ) Τα δείγματα που δεν χρησιμοποιήθηκαν για κατ` έφεση εξέταση,
επιστρέφονται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την οριστική παραλαβή των συμβατικών υλικών, με
μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή.12. Τα δείγματα που δεν θα παραληφθούν σύμφωνα με τα
παραπάνω, εκποιούνται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εφόσον έχουν εμπορική αξία άλλως καταστρέφονται
από οριζόμενη προς τούτο Επιτροπή.13. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων που λαμβάνονται από
τις επιτροπής παραλαβής, βαρύνει τους προμηθευτές και δεν καταβάλλεται.14. Εφόσον από τη
σύμβαση προβλέπονται και εργαστηριακοί έλεγχοι, αυτοί διενεργούνται από εργαστήρια του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., εάν διαθέτει, άλλως από το Γ.Χ.Κ, ή από οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο που ανήκει στο
δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ήδη δε από το άρθρο
51 του Ν. 1892/90 και το άρθρο 4 παρ.6 του Ν.1943/91 ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού
και τη μορφή του ελέγχου.15. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των
εργαστηριακών εξετάσεων , μπορεί να ζητήσει εγγράφως κατ` έφεση εξέταση των οικείων
αντιδειγμάτων. Η κατ` έφεση εξέταση γίνεται ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας, από το Γ.Χ.Κ ή σε
περίπτωση που λόγω της φύσεως του υλικού ή της μορφής του ελέγχου, το Γ.Χ.Κ δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στον έλεγχο, η κατ` έφεση εξέταση γίνεται από οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο του
δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ήδη δε από το άρθρο
51 του Ν. 1892/90 και το άρθρο 4 παρ.6 του Ν. 1943/91 εκτός από το εργαστήριο που διενήργησε την
αρχική εξέταση. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλοεργαστήριο από αυτό που
διενήργησε τον έλεγχο, η κατ` έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό, αλλά με εξέταση του Γ.Χ.Κ, ή άλλου
φορέα. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει το προβλεπόμενο για την περίπτωση παράβολο. Το
αίτημα του προμηθευτή για την κατ` έφεση εξέταση πρέπει ναυποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη γνωστοποίηση σ` αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής
εξέτασης. Κατ` έφεση εξέταση μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα με απόφαση του Δ.Σ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
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ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου Οργάνου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήψη του
πρωτοκόλλου της επιτροπής παραλαβής. Κατά την κατ` έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., υποχρεωτικά δε καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, και ο προμηθευτής. Εάν
κατά τη διενέργεια της κατ` έφεση εξέτασης υπάρχει διαφωνία από τον εκπρόσωπο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ή
τον προμηθευτή, σε τεχνικό θέμα (όπως εφαρμοζόμενη μέθοδος εξέτασης, χρήση οργάνων) αυτή
διατυπώνεται με σαφήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο, η δε υπόθεση παραπέμπεται στο Ανώτατο Χημικό
Συμβούλιο για γνωμάτευση. Το αποτέλεσμα της κατ` έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο
και για τα δύo μέρη.
Άρθρο 37
Ανωτέρα βία
Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να
προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 38
Συγκρότηση συλλογικών οργάνων
Η διεξαγωγή των διαγωνισμών προμηθειών και η παραλαβή των ειδών γίνεται από τις παρακάτω
Επιτροπές Προμηθειών και Παραλαβών.1. Μόνιμη Επιτροπή Προμηθειών και μόνιμη Επιτροπών
Παραλαβών.α) "Η Μόνιμη Επιτροπή Προμηθειών και μόνιμη Επιτροπή Παραλαβών συγκροτούνται κατά
μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνο για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.Οι επιτροπές αυτές συγκροτούνται
από τρία τακτικά μέλη προκειμένου για πρόχειρο διαγωνισμό και από πέντε τακτικά μέλη προκειμένου
για δημόσιο διαγωνισμό εκ των οποίωντα δύο μέλη θα έχουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία περίτου
αντικειμένου της προμήθειας. Τα μέλη ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Δ.Σ
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από υπαλλήλους αυτού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο
Αντιπρόεδρος κάθε Επιτροπής.β) Καθήκοντα γραμματέα κάθε επιτροπής ασκείυπάλληλος του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ο οποίος ορίζεται με τοναναπληρωτή του με την ίδια απόφαση.γ) Προκειμένου για
προμήθεια αντικειμένων προϋπολογιζόμενης αξίας πάνω από 20.000.000 της Επιτροπής Προμηθειών
μετέχει και ο Νομικός Σύμβουλος χωρίς δικαίωμα ψήφου.δ) Με απόφαση του Δ.Σ δύναται να
συνιστάται δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής για επανέλεγχο των περιπτώσεων του άρθρου 27 του
παρόντος. Με την απόφαση αυτή ορίζεται ο αριθμός των μελών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.2.
Ειδικές Επιτροπές ΠρομηθειώνΜε απόφασητου Δ.Στου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μετά από έγκριση του
εποπτεύοντος Υπουργού , μπορεί να συγκροτούνται σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.
2286/95, έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων προμηθειών
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται το έργο της έκτακτης επιτροπής ή ομάδας εργασίας
και ο χρόνος και ο τρόπος λειτουργίας της. Η δαπάνη για τυχόν αποζημίωση των μελών βαρύνει τον
προϋπολογισμό Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και καθορίζεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού μετά από
πρόταση του Δ.Σ. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..
Άρθρο 39
Αποκλεισμός προμηθευτού
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής
Προγραμματισμού Προμηθειών η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων
κατά το άρθρο 20 του ισχύοντος Συντάγματος και μετά από αιτιολογήμένη εισήγηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,
μπορεί να αποκλεισθεί προμηθευτής για ορισμένο ή αόριστο χρόνο από συγκεκριμένη προμήθεια ή

1739
από τις προμήθειες του δημόσιου τομέα, λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς σε διαδικασία προμήθειας.
“Άρθρο 40
Επίλυση Διαφορών
Ο προμηθευτής ως προς τη διακήρυξη και σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της
έδρας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..Στη διακήρυξη ή σύμβαση μπορεί να ορίζεται για την επίλυση διαφορών, αντί της
προσφυγής στα δικαστήρια η προσφυγή των συμβαλλομένων σε διαιτησία που ορίζεται από την ισχύουσα
κάθε φορά σχετική νομοθεσία.Οι αποφάσεις της διαιτησίας είναι υποχρεωτικές για τους
συμβαλλόμενους.”
“Άρθρο 43
Εκτέλεση `Εργων

1. `Εργο είναι κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή και συντήρηση ή σχεδιασμός,
προμήθεια και εκτέλεση ολοκληρωμένης εργασίας, καθώς και κάθε σχετική ερευνητική εργασία, που
απαιτεί τεχνική γνώση και επέμβαση.2. Για την εκτέλεση τεχνικού έργου απαιτείται, εφόσον δεν ήθελε
άλλως οριστεί, σχέδιο προϋπολογισμού, συγγραφή υποχρεώσεων, τιμολόγιο, ανάλυση τιμών κ.λ.π δηλαδή
πλήρης μελέτη που συντάσσεται από τεχνικό και εγκρίνεται από το Δ.Σ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Το Δ.Σ του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., δύναται να αναθέτει τη σύνταξη μελέτης για την εκτέλεστη έργου σε ιδιώτες τεχνικούς ή να
προσλαμβάνει αναγνωρισμένο τεχνικό για τη σύνταξη μελετών , τον έλεγχο αυτών ή την παρακολούθηση
του εκτελούμενου έργου, με αμοιβή που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με όσα
ισχύουν για το σκοπό αυτό στον Ο.Π.Ε.`Κ.Ε.Π.Ε..3. Το Δ.Σ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καθορίζει με γενικές ή ειδικές
αποφάσεις του τις αρμοδιότητες των Προίσταμένων των υπηρεσιακών μονάδων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ως
προς το ύψος της δαπάνης, τον τρόπο εκτέλεσης και τους όρους δημοπράτησης ή διαγωνισμού για την
εκτέλεση έργων συντήρησης, επισκευές κτιρίων και εγκαταστάσεων ή την 11 προσθήκη μικρών
παραρτημάτων, την εκτέλεση έργων σε κτήματα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., που εξυπηρετούν προγράμματα
έρευνας που έχουν εγκριθεί, καθώς καικάθε λεπτομέρεια για την εκτέλεση αυτών.4. Τα έργα εκτελούνται
μετά από έγκριση του Δ.Σ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., είτε με αυτεπιστασία από τις υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
είτε με εργολαβία.α) Για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία μπορεί να προσλαμβάνονται ημερομίσθιοι
τεχνίτες, επιστάτες και εργάτες.β) Η με εργολαβία εκτέλεση των έργων μπορεί να γίνει με έναν από του
παρακάτω τρόπους:1) Με απευθείας ανάθεση όταν το ύψος της δαπάνης του έργου δεν υπερβαίνει το
ποσό των 4.000.000 δραχμών.2) Με πρόχειρο διαγωνισμό όταν το ύψος της δαπάνης του έργου δεν
υπερβαίνει το ποσό των 8.000.000 δραχμών και3) Ανω των 8.000.000 δραχμών με δημοπρασία.Τα ποσά
αυτά αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.Τα έργα της περιπτώσεως (β)
ενεργούνται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται στην εγκριτική απόφαση του Δ.Σ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην
οποία εκτός των άλλων καθορίζονται και οι όροι της δημοπράτησης ή διαγωνισμού, οι προθεσμίες
δημοσίευσης της περίληψης, ο τρόπος της μειοδοσίας, το αρμόδιο όργανο για την έγκριση του
αποτελέσματος, η επιβλέπουσα αρχή του έργου και ο επιβλέπων τεχνικός, η επιτροπή παραλαβής ως και
κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την εκτέλεση των έργων.”
“Άρθρο 46

Προμήθειες Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
1. Οι ανάγκες των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., καλύπτονται από την Κεντρική Υπηρεσία
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίοu του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., διατίθενται πιστώσεις από
τον προϋπολογισμό του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις Περιφερειακές Υπηρεσίες που προορίζονται για την κάλυψη
άμεσων ήεπαναλαμβανόμενων δαπανών για κάθε μία από αυτές.
2. Μέσα στα όρια των κατά τα ανωτέρω μεταφερομένων πιστώσεων αποφασίζεται η διενέργεια
προμήθειας από το εξουσιοδοτημένο όργανο της Περιφερειακής Υπηρεσίας.3. Για τις προμήθειες που
διενεργούνται σύμφώνα με το παρόν άρθρο εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, οι
προμήθειες δε εντάσσονται στο ετήσιο πρόγραμμα Προμηθειών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και αναγγέλλονται κάθε
μήνα στην αρμόδια για τις προμήθειες Υπηρεσία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού.
Αρθρο 49
Μεταβατικές διατάξεις
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Προμήθειες για τις οποίες έχει δημοσιευθεί διακήρυξη ή έχει υπογραφεί σύμβαση πριν την ισχύ του
παρόντος εκτελούνται σύμφωνα με τους όρους αυτών.
Άρθρο 50
Αναθεώρηση ή τροποποίηση του Κανονισμού
1. Οι διατάξεις του Κανονισμού αυτού συμπληρώνονται ή τροποποιούνται ή καταργούνται με
απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Γεωργίας και τον συναρμόδιο
Υπουργό και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η ισχύς του Κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
“Άρθρο 52
Παρατίθεται κατωτέρω παράρτημα "Yποδείγματα Ανακοινώσεων και Προκηρύξεων Διαγωνισμών και
Διαδικασιών με Διαπραγμάτευση για Συμβάσεις προμηθειών Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.E."που προσαρτάται και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Κανονισμού.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕIΓΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤOY Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.Α. Προκαταρτική ενημέρωση.1.
Επωνυμία, ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιοτύπου
της αναθέτουσας αρχής, και, εάν διαφέρουν, της Υπηρεσίας από την οποία μπορούν να ληφθούν
πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία.2. Φύση και έκταση των συμβάσεων που πρόκειται να συναφθούν.
Ταξινόμηση CPA.3. Προσωρινή ημερομηνία έναρξης των διαδικασιών σύναψής της ή των συμβάσεων (εάν
είναι γνωστή).4. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.5. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.6. Ημερομηνία
παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνΒ.
Ανοικτές Διαδικασίες.1. `Ονομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεφωτοαντιγραφικού μηχανήματος
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..2. α) Διαδικασία που επελέγη για τη σύναψη των συμβάσεων .β) Τύπος της σύμβασης
για την οποία γίνεται η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών.3. α) Τόπος παράδοσηςβ) Φύση και
ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων. Ταξινόμηση CPA.γ) Πληροφορίες για τη δυνατότητα των
προμηθευτών να υποβάλλουν προσφορές για μέρος των απαιτουμένων προμηθειών.4. Ταχθείσα,
ενδεχομένως, προθεσμία παρά,30σης5. α) Επωνυμία και διεύθυνση της Υπηρεσίας από την οποία είναι
δυνατόν να ζητηθούν οι συγγραφές υποχρεώσεις και τα λοιπά τεύχη της σύμβασης.β) Προθεσμία
υποβολής της αίτησης αυτής.γ) Ενδεχομένως, ύψος και τρόπος πληρωμής του nοσού που πρέπει να
καταβληθεί για την απόκτηση αυτών των εγγράφων.6. α) Προθεσμία υποβολής των προσφορών.β)
Διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν.γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν οι
προσφορές.7. α) Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρευρεθούν στην αποσφράγιση των προσφορών.β)
Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών.8. Ενδεχομένως, απαιτούμενες εγγυήσεις και
λοιπές εξασφαλίσεις.9. Βασικοί όροι για τη χρηματοδότηση και πληρωμή ή και παραπομπή στις σχετικές
κανονιστικές διατάξεις.10. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί ο όμιλος των
προμηθευτών στον οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση.11. Αναγκαίες πληροφορίες και διατυπώσεις
προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχει το MINIMUM των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων που
πρέπει να πληροί ο προμηθευτής.12. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων υποχρεούται να
διατηρεί την προσφορά του ανοικτή.13. Κριτήρια για την κατακύρωση της σύμβασης. Τυχόν άλλα κριτήρια
εκτός από τη χαμηλότερη τιμή, αναφέρονται εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων
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.14. Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών.15. Λοιπές πληροφορίες.16. Ημερομηνία
δημοσίευσης της προκήρυξης της διαδικασίας προκαταρτικής ενημέρωσης ή επισήμανση της τυχόν
παράλειψης δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.17. Ημερομηνία
αποστολής της προκήρυξης.18. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .Γ. Κλειστές διαδικασίες.1. `Ονομα, διεύθυνση, αριθμός
τηλεφώνου και τηλεφωτοαντιγραφικού μηχανήματος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..2. α) Διαδικασία που επελέγη για
τη σύναψη της σύμβασης.β) Ενδεχομένως, λόγοι προσφυγής στη συνοπτική διαδικασία.γ) Τύπος της
σύμβασης για την οποία γίνεται η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών.3. α) Τόπος παράδοσης Iiβ)
Φύση και ποσότητα των ζητουμένων προίόντων. Ταξινόμηση CPA.γ) Πληροφορίεςγια τη δυνατότητα των
προμηθευτών να υποβάλλουν προσφορές για τμήματα των απαιτουμένων προμηθειών.44. Ταχθείσα,
προθεσμία παράδοσης.5. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί ο όμιλος των
προμηθευτών στον οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση.46. α) Προθεσμία υποβολής των προσφορών.β)
Διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν.γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν.57.
Προθεσμία υποβολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών.68. Ενδεχομένως, τυχόν απαιτούμενες
εγγυήσεις.9. Πληροφορίες σχετικά με την ιδιαίτερη κατάσταση του προμηθευτή καθώς και αναγκαίες
πληροφορίες και διατυπώσεις για να κριθεί αν πληροί το MINIMUM των απαιτουμένων Οικονομικών και
τεχνικών προϋποθέσεων.10. Κριτήρια για την κατακύρωση της σύμβασης εφόσον δεν αναφέρονται στην
πρόσκληση για την υποβολή προσφορών .11. Αριθμός ή όρια του αριθμού των υποψηφίων που πρόκειται
να προσκληθούν προσφορά.12. Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών.13. Λοιπές
πληροφορίες.14. Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της διαδικασίας προκαταρτικής ενημέρωσης ή
επισήμανση της τυχόν παράλειψης δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαίκών
Κοινοτήτων.15. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.16. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από
την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .Δ. Διαδικασίες με διαπραγματεύσεις.1.
`Ονομα, διεύθυνση , αριθμός τηλεφώνου και τηλεφωτοαντιγραφικού μηχανήματος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..2. α)
Διαδικασία που επελέγη για τη σύναψη της σύμβασης.β) Ενδεχομένως, λόγοι προσφυγής στη συνοπτική
διαδικασία.γ) Τύπος της σύμβασης για την οποία γίνεται η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών.3. α)
Τόπος παράδοσηςβ) Φύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων. -Ταξινόμηση CPA.γ) Πληροφορίες για
τη δυνατότητα των nρομηθευτών να υποβάλλουν προσφορές για τμήματα των απαιτουμένων
προμηθειών.54. Ταχθείσα, προθεσμία παράδοσης.65. Ενδεχομένως, νομική μορφήτην οποία θα πρέπει να
περιβληθεί ο όμιλος των προμηθευτών στον οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση.76. α) Προθεσμία υποβολής
των αιτήσεων συμμετοχής.β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν.γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες
πρέπει να συνταχθούν.87. Ενδεχομένως, τυχόν απαιτούμενες εγγυήσεις.9 8. Πληροφορίες σχετικά με την
ιδιαίτερη κατάσταση του προμηθευτή καθώς και αναγκαίες πληροφορίες και διατυπώσεις για να κριθεί αν
συγκεντρώνει τις απαιτούμενες οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις.10 9. Αριθμός ή όρια του αριθμού
των υποψηφίων που πρόκειται να υποβάλουν προσφορά.11 10. Ενδεχομένως, απαγόρευση των
εναλλακτικών προσφορών.12 11. Ενδεχομένως ονόματα και διευθύνσεις των προμηθευτών που έχουν ήδη
επιλεγεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..13 12. Ημερομηνία προηγουμένων δημοσιεύσεων στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.14.13. Λοιπές πληροφορίες.14. Ημερομηνία αποστολής της
προκήρυξης.15. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσια Επισήμων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .Ε. Συναφθείσες συμβάσεις. (άρθρο 8παρ.3 και βτου Π.Δ.370/95 ΦΕΚ
199/Α?/95).1. `Ονομα και διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..2. Επιλεγείσα διαδικασία σύναψης των
συμβάσεων.Στην nερίπτωση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση
προκήρυξης διαγωνισμού , αιτιολόγηση της επιλογής αυτής.3. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.4.
Κρητήρια κατακύρωσης της σύμβασης.5. Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν.6. `Ονομα και διεύθυνση
του ή των προμηθευτών.7. Φύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων. Ταξινόμηση CPA8. Τιμή ή
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κλίμακα τιμών (ελάχιστη/μέγιστη) που έχει(ουν) καταβληθεί.9. Ενδχομένως, αξία και ποσοστά της
σύμβασης που ενδέχεται να δοθεί ως εργολαβία σε τρίτους.10. Λοιπες πληροφορίες.11. Ημεροιιηνία
δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδατων Ευρωπαϊκών κοινοτήτων .12.
Ημερομηνία αποστολής της παρούσας ανακοίνωσης.13. Ημερομηνία παραλαβής της ανακοίνωσης απώ την
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.”
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(32) της κοινής απόφασης του Υπουργού Γεωργίας και Υφυπουργού Ανάπτυξης με αριθ. 31/1999 (Β
2302) «Κανονισμός Προμηθειών Ε.Λ.Γ.Α.», πλην των άρθρων 41, 42, 44, 45 και 47, , το κείμενο των
οποίων έχει ως εξής:
“Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής - Αρμοδιότητα διενέργειας Προμηθειών
1. Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπάγονται οι προμήθειες που εκτελούνται από τον ΕΛ.Γ.Α και
οι αναθέσεις εκτέλεσης εργασιών του ΕΛ.Γ.Α κατά τις διατάξεις των παρ. 1 & 2του άρθρου 1 του Ν.
2286/95.
2. Για κάθε περίπτωση που δεν αντιμετωπίζεται από τον παρόντα κανονισμό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις
του Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ266/Α/96).
3. Προμήθειες εμπίπτουσες στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 370/95 (ΦΕΚ 199/Α/95) εκτελούνται σύμφωνα
με τις διατάξεις αυτού, συμπληρωματικώς δε και με τις διατάξεις του παρόντος.
4. Στον παρόντα κανονισμό έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97) "Περί
Δικαστικής προστασίας κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων προμηθειών έργων και υπηρεσιών.
5. Κάθε προμήθεια διενεργείται με απόφαση του Δ.Σ του ΕΛ.Γ.Α,κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης της
Διεύθυνσης Διοικητικού, Οικονομικού ή των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων.
6. Επιτρέπεται η απόφαση περί προμήθειας να εκδίδεται από τον Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α, όταν η
προϋπολογιζόμενη αξία του αντικειμένου της προμήθειας είναι μέχρι του ,εκατομμυρίου πεντακοσίων
χιλιάδων ποσού του ενος (1.500.000) δραχμών.
7. Στην παραπάνω απόφαση δύναται να περιλαμβάνεται όρος περί αναδείξεως προμηθευτού για διάρκεια
ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας, δυναμένης της σύμβασης, ν` ανανεωθεί για ένα
ακόμη έτος μόνον κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ του ΕΛ.Γ.Α Επίσης σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 2
του Ν. 2286/95 σε περιπτώσεις επαναλαμβανομένων προμηθειών αγαθών μπορεί να συνάπτονται
συμβάσεις για την κάλυψη μακροχρονίων αναγκών.
8. Η έκδοση της απόφασης για κάθε προμήθεια προϋποθέτει : α) Διαπίστωση ανάγκης. β) Την ύπαρξη
πίστωσης στον προϋπολογισμό του ΕΛ.Γ.Α. γ) Την πρόβλεψη της καλύψεως των αναγκών του ΕΛ.Γ.Α. για
ένα έτος, εφόσον η προμήθεια αναφέρεται σε υλικά που ικανοποιούν περιοδικές ανάγκες. δ) Την ύπαρξη
σαφών στοιχείων (είδος, ποσότητα, ποιότητα, τίμημα, τρόπος πληρωμής, χρόνος παράδοσης). ε) Σύνταξη
προγράμματος προμηθειών και ένταξής τους στο ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. στ) `Εγκριση
του ετήσιου προγράμματος προμηθειών.
9. `Οργανα για τη διενέργεια των προμηθειών είναι : α) Η Δ/νση Οικονομικού του ΕΛ.Γ.Α. β) Τα
περιφερειακά Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α. γ) Οι επιτροπές Προμηθειών (Διενέργειας ΔιαγωνισμώνΑξιολόγησης προσφορών). δ) Οι επιτροπές Παραλαβών (Πρωτοβάθμιες - Δευτεροβάθμιες).

Άρθρο 2
Προκήρυξη διαγωνισμού
1. Οι `Οροι της διακήρυξης κάθε διαγωνισμού πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις.
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2. Στις περιπτώσεις ανοικτού διαγωνισμού, η διακήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :
α) Το είδος του διαγωνισμού. β) Τ ο είδος, τις τεχνικές προδιαγραφές και την ποσότητα του προς
προμήθεια υλικού, καθώς και τη δυνατότητα στους προμηθευτές να υποβάλουν προσφορά για μέρος ή για
το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας. γ) Το χρόνο,τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης των υλικών ως και το
χρόνο παραλαβής τους. δ) Το όνομα. τη διεύθυνση, τον αρμόδιο υπάλληλο, τον αριθμό τηλεφώνου και τον
αριθμό του τηλεφωτοαντιγραφικού μηχανήματος (FAX) του ΕΛ.Γ.Α. ε) Την ημερομηνία αποστολής
περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για
δημοσίευση, όπως τούτο απαιτείται. στ) Την προθεσμία μέσα στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ζητήσουν από τον ΕΛ.Γ.Α τα σχετικά έγγραφα, το ποσό που τυχόν απαιτείται να καταβληθεί για τη
χορήγηση των εγγράφων αυτών καθώς και τους όρους πληρωμής αυτού ζ) Τα αρμόδια όργανα για την
αποσφράγιση των προσφορών, την ημερομηνία, ώρα και τόπο αποσφράγισης, καθώς και τα πρόσωπα που
δικαιούνται να παρίστανται. η) Τo νόμισμα της προσφερόμενης τιμής. θ) Τον τύπο, τα ποσοστά, το
νόμισμα, το χρόνο υποβολής των εγγυήσεων , καθώς και άλλες εξασφαλίσεις, εάν τυχόν ζητούνται. ι) Την
πηγή χρηματοδότησης και τον τρόπο πληρωμής. ια) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που είναι αναγκαία για
την εκτίμηση του κατώτατου ορίου οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων, τα οποία ο ΕΛ.Γ.Α απαιτεί
από τους προμηθευτές. ιβ) Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών. ιγ) Τ α κριτήρια για
την αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση της προμήθειας. Στην περίπτωση που κριτήριο είναι η
συμφερότερη προσφορά καθορίζονται και τα στοιχεία με βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγηση της
προσφοράς. ιδ) Την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών από τον ΕΛ.Γ.Α και τη διεύθυνση στην
οποία πρέπει να αποσταλούν. ιε) Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών. ιστ) Τις προϋποθέσεις
αναπροσαρμογής του τιμήματος, εφόσον κρίνεται ότι απαιτείται τέτοιος όρος. ιζ) Τους αναγκαίους όρους,
απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις κλειστού διαγωνισμού, η διακήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) Τα
στοιχεία της παραπάνω παραγράφου 2 του άρθρου τούτου, εκτός των εδαφίων στ ,ιδ και ιε. β) Τον τύπο
και το περιεχόμενο των αιτήσεων συμμετοχής, την προθεσμία για την υποβολή τους στον ΕΛ.Γ.Α και τη
διεύθυνση στην οποία πρέπει να υποβληθούν. γ) Την ημερομηνία, μέχρι την οποία θα αποσταλούν από τον
ΕΛ.Γ.Α οι προσκλήσεις για την υποβολή προσφορών. δ) Τα όρια μεταξύ των οποίων θα κυμανθεί ο αριθμός
των υποψηφίων, που πρόκειται να προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά (εφόσον είναι απαραίτητο).
4. Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα : α) Την προθεσμία
για την υποβολή των προσφορών και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν. β) Τα αρμόδια
όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, τα πρόσωπα που μπορούν να παρίστανται καθώς και την
ημερομηνία, ώρα και τόπο αποσφράγισης. γ) Τη διάρκεια ισχύοςτωνπροσφορών. Με την πρόσκληση
αποστέλλεται σ` αυτούς που επιλέχθηκαν για υποβολή προσφορών και η σχετική διακήρυξη μαζί με όλα τα
συμπληρωματικά της διακήρυξης έγγραφα και στοιχεία.
5. 0 πρόχειρος διαγωνισμός επιλέγεται για προμήθεια ειδών, των οποίων η κατά είδος ετήσια δαπάνη δεν
υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις και διενεργείται από τριμελή Επιτροπή με υποβολή εγγράφων προσφορών. Δημοσίευση της
Διακήρυξης στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται.
Άρθρο 3
Τεχνικές Προδιαγραφές
1. Στη διακήρυξη και σύμβαση , επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια υλικού , ή
αναφέρεται συγκεκριμένο πρότυπο (ευρωπαίκό ή αναγνωρισμένου οργανισμού) ή προδιαγραφή
(ενοποιημένη, άλλου φορέα). Η διακήρυξη εγκρίνεται και υπογράφεται από τον Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α.
2. Τεχνικές Προδιαγραφές είναι οι τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά
του υλικού, προκειμένου αυτό να προσδιορισθεί αντικειμενικά, έτσι ώστε να αναταποκρίνεται στη χρήση
για την οποία προορίζεται. Οι τεχνικές αυτές απαιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα επίπεδα ποιότητας ή
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απόδοσης, την ασφάλεια τις διαστάσεις καθώς και τις απαιτήσεις που ισχύουν για το υλικό ή το προϊόν,
όσον αφορά την ποιότητα, την ορολογία. τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμών , τη συσκευασία, τη σήμανση.
Οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένες και πλήρως κατανοητές από όλους τους
ενδιαφερομένους.
3. Ορισμός προτύπων α) Ως πρότυπο θεωρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από ένα
αναγνωρισμένο οργανισμό τυποποίησης για επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή. β) Ως ευρωπαϊκό
πρότυπο, θεωρείται το πρότυπο που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης Ηλεκτροτεχνικών Προϊόντων (CENELEC) ή Ευρωπαϊκό πρότυπο (ΕΝ) ή
`Εγγραφο εναρμόνισης (ΕD), σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των εν λόγω οργανισμών.
4. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλικών ορίζονται από τον ΕΛ.Γ.Α και περιλαμβάνουν όλα
εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ώστε τα υλικά αυτά να εκπληρώνουν το σκοπό για τον οποίο
προορίζονται και περιγράφονται, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρήτητα συμμετοχής
στο διαγωνισμό.
5. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή όρων στις τεχνικές προδιαγραφές και στις διακηρύξεις που να
προσδιορίζουν προίόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης, ή μεθόδους επεξεργασίας, οι οποίες έχουν
ως αποτέλεσμα να ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις ή προίόντα. Ειδικότερα οι τεχνικές προδιαγραφές
απαγορεύεται να αναφέρονται σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης
προέλευσης ή παραγωγής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον δεν είναι δυνατόν να περιγραφεί ένα είδος
με τεχνικές προδιαγραφές σαφείς και πλήρως κατανοητές, η μνεία των ανωτέρω στοιχείων είναι
επιτρεπτή, αλλά υποχρεωτικά συνοδεύεται από τις λέξεις "ή αντίστοιχο".
6. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών μπορεί να υπόκεινται σε έλεγχο, τροποποίηση και έγκριση είτε
κατά το στάδιο της ένταξης των Προμηθειών στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π) είτε κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης αυτού. Στην περίπτωση που αποφασισθεί έλεγχος των τεχνικών προδιαγραφών μετά
την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών, η σχετική έγκριση αποτελεί προϋπόθεση για την
ολοκλήρωση των διαδικασιών της προμήθειας. Οι παραπάνω έλεγχοι, τροποποιήσεις και εγκρίσεις των
προδιαγραφών. ισχύουν στην περίπτωση των διαγωνισμών με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά και για
τα στοιχεία και τις ομάδες τις οποίες αυτά απαρτίζουν, καθώς και τους συντελεστές βαρύτητας τόσο των
ομάδων όσο και των στοιχείων τα οποία αποτελούν τις ομάδες.
Άρθρο 4
Κανόνες Δημοσιότητας
1. 0 ΕΛ.Γ.Α μετά την έγκριση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π) πρέπει να γνωστοποιεί το
ταχύτερο δυνατό, με σχετική ανακοίνωση στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαίκών Κοινοτήτων και στην
Τράπεζα δεδομένων ΤΕΟ, όλες τις προμήθειες κατά κατηγορίες προϊόντων που προτίθεται να διενεργήσει
κατά τη διάρκεια των επόμενων δώδεκα μηνών και των οποίων η συνολική προϋπολογιζόμενη αξία τους
είναι ίση ή μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αξία σε δραχμές 750.000 ECU. 2. Στις περιπτώσεις ανοικτού και
κλειστού διαγωνισμού, ο ΕΛ.Γ.Α μεριμνά για ευρεία γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης και ειδικότερα:
α) Για τη δημοσίευση περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες
οικονομικές εφημερίδες και σε μια τοπική αν υπάρχει (όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από
Περιφερειακό Υποκατάστημα). β) Για την ανάρτηση της περίληψης σε εμφανές μέρος στα γραφεία του
ΕΛ.Γ.Α γ) Για την αποστολή της διακήρυξης στα Επιμελητήρια και στον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων
Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ). Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού
αποστέλλεται η σχετική ανακοίνωση. δ) Για τη διάθεση της διακήρυξης ή της σχετικής ανακοίνωσης σε
περίπτωση κλειστού διαγωνισμού στους ενδιαφερόμενους από την ημερομηνία δημοσίευσης της
περίληψής της. ε) Για την αποστολή περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ευρωπαίκών Κοινοτήτων, εφόσον η προϋπολογισθείσα αξία, εκτός του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας είναι
είναι ίση ή μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αξία σε δραχμές 206.022 ECU, ποσόν το οποίο ισχύει κατά την
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έκδοση του παρόντος, ή την αντίστοιχη αξία ύστερα από ενδεχόμενη αναπροσαρμογή του παραπάνω
ποσού. Η δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο δεν γίνεται πριν από την
ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ευρωπαίκών Κοινοτήτων, η οποία πρέπει να αναφέρει και την ημερομηνία αυτή και δεν μπορεί να περιέχει
πληροφορίες διάφορες από τις δημοσιευόμενες στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαίκών Κοινοτήτων. Τα
παραπάνω ισχύουν και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται δημοσίευση ανακοίνωσης, σχετικά με
διαγωνισμό που έχει προκηρυχθεί.
3. 0 ΕΛ.Γ.Α μετά την υπογραφή μιας σύμβασης της οποίας η αξία είναι ίση ή μεγαλύτερη από την
αντίστοιχη αξία σε δραχμές 206.022 ECU αποστέλλει στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
στην Τράπεζα Δεδομένων ΤΕΟ εντός 48 ημερών σχετική ανακοίνωση. Είναι δυνατόν όμως να μη
δημοσιευθούν ορισμένες πληροφορίες σχετικές με τη σύμβαση, όταν η ανακοίνωσή τους ενδέχεται να
εμποδίσει την εφαρμογή νόμων, να είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, να βλάψει θεμιτά εμπορικά
συμφέροντα δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών.
4. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τον ΕΛ.Γ.Α στη δε Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαίκών Κοινοτήτων, την Ευρωπαίκή `Ενωση.
5. Οι παραπάνω ανακοινώσεις συντάσσονται σύμφωνα με τα υποδείγματα, που περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα του παρόντος.
Άρθρο 5
Γλώσσα
Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σ` αυτούς,
συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 6
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής
1. Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά :
α. Οι `Ελληνες πολίτες : (1) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. (2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου,
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου , από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. (3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και
επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. (4)
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση
εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται με
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό. (5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σ` αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια
Δημόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα,που
θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. β. Οι Αλλοδαποί : (1)
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. (2) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου
τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας. (3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή
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διοικητικής Αρχής, της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι
περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α, του παρόντος άρθρου. (4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής, της
Χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες
διεπαγγελματικές οργανώσεις. γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά : Τα παραπάνω δικαιολογητικά
των εδαφίων (α) και (β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο
εγγράφου. δ. Συνεταιρισμοί : (1) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (1), (3) και (4) του εδαφίου α, του
παρόντος Άρθρου. (2) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. ε. Οι
Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά : Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά,
για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην `Ενωση. 2. Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την
εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί σε
προγενέστερο χρόνο στην Υπηρεσία και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην
προσφορά σχετικά με αυτό. 3. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους
τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 4. Εάν σε κάποια Χώρα δεν
εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να
αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή δοικητικής
αρχής ή συμβολαιογράφου.
Άρθρο 7
Προσφορά Ενώσεων Προμηθευτών
1. Η `Ενωση Προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους
τους προμηθευτές που αποτελούν την `Ενωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού,
το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. 2. Με την υποβολή της
προσφοράς κάθε μέλος της `Ενωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της
προμήθειας η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 3. Σε περίπτωση που
εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της `Ενωσης δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της `Ενωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών , τα υπόλοιπα
μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω
ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την
ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της `Ενωσης και
στις δύo περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με
απόφαση του Δ.Σ ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου Οργάνου.
Άρθρο 8
Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων προμηθευτών για συμμετοχή τους σε κλειστούς διαγωνισμούς.
1. Για την επιλογή των προμηθευτών που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορές και προκειμένου να
διαπιστωθεί η φερεγγυότητά τους, η επαγγελματική αξιοπιστία τους η χρηματοπιστωτική και οικονομική
γενικότερα κατάστασή τους και οι τεχνικές δυνατότητές τους, λαμβάνονται υπόψη. α) Οι τυχόν νομικοί
περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. β) Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς. γ)
Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. δ)
Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων , όσο και των
υποχρεώσεων της εν γένει προς το Δημόσιο Τομέα. ε) Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά
την παροχή πληροφοριών, που ζητούνται από τον ΕΛ.Γ.Α στ) Η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης. ζ) Η
επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή της επιχείρησης, το εύρος της δραστηριότητάς της και το κύρος της. η)
Οι εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης. θ) Ο τεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που διαθέτει η
επιχείρηση. 1) Η παραγωγική δυνατότητα. ια) Η ποιότητα των προϊόντων. ιβ) Κάθε άλλο κριτήριο υπό την
προϋπόθεση ότι τούτο θα αναφέρεται στη διακήρυξη.
2. Προκειμένου να διαπιστωθούν τα αναφερόμενα στην παρ. 1 στοιχεία, στην πρόσκληση για την
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εκδήλωση ενδιαφέροντος καθορίζεται από τον ΕΛ.Γ.Α ότι υποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής τα κατά
την κρίση του αναγκαία από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος, με εξαίρεση
την εγγύηση συμμετοχής, ή από τα ακόλουθα : α) Κατάλληλα τραπεζικά έγγραφα, αντίγραφο ή απόσπασμα
του ισολογισμού της επιχείρησης, δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της
επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια υλικό, κατά τις
τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί
επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με το υπό προμήθεια υλικό, κατά χρονικό διάστημα που δεν
επιτρέπει την έκδοση, κατά νόμον , τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί
και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. β) Κατάλογο στον οποίο
αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων και ειδικότερα τα υλικά, οι
ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες παραγγελίας παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης καθώς και οι
παραλήπτες (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο δημόσιο τομέα,
οι παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας, στα οποία θα αναφέρεται και
η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα
οι παραδόσεις βεβαιούνται από αυτόν ή εάν τούτο δεν είναι δυνατόν δηλώνονται υπεύθυνα από τον
προμηθευτή. γ) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέσων ελέγχου. δ)
Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια αρχή. ε) Δείγματων προσφερομένων
υλικών περιγραφή ή φωτογραφίες αυτών. στ) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία
ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες Υπηρεσίες, που να βεβαιώνουν τήρηση ορισμένων προδιαγραφών ή
προτύπων των προϊόντων , όταν απαιτούνται από την Υπηρεσία.
3. Κατά τη διαδικασία επιλογής των προμηθευτών ο ΕΛ.Γ.Α έχει τη διακριτική ευχέρεια να ζητήσει
οποιαδήποτε δικαιολογητικά είτε από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος εκτός της
εγγύησης συμμετοχής είτε από τα δικαιολογητικά της παρ. 2, που δεν ζητήθηκαν με την πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
4. Η έκταση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο αυτό πρέπει να περιορίζεται στο
αντικείμενο του διαγωνισμού και ο ΕΛ.Γ.Α, οφείλει να σέβεται πλήρως την εμπιστευτική φύση κάθε
πληροφορίας που παρέχεται από τους προμηθευτές.
5. `Οσοι από αυτούς που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις επιλεγούν να υποβάλλουν προσφορά, με
απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου του ΕΛ.Γ.Α, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής
Προμηθειών, οφείλουν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 του παρόντος, εκτός εκείνων
που έχουν ήδη προσκομισθεί και δεν έχει λήξει η ισχύς τους.
6. Στην περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά σε ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό από προμηθευτή που δεν
είναι ο ίδιος κατασκευαστής ολικά ή μερικά του υπό προμήθεια υλικού, ο ΕΛ.Γ.Α έχει τη διακριτική
ευχέρεια στο στάδιο αξιολόγησης να ζητήσει να προσκομισθούν οποιαδήποτε από τα δικαιολογητικά της
παρ. 2 και για τον κατασκευαστή.
Άρθρο 9
Δικαιολογητικά ανοικτών διαγωνισμών
Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, με τη διακήρυξη καθορίζεται από τον ΕΛ.Γ.Α ποια από τα δικαιολογητικά
που αναφέρονται στην παρ. 2 του προηγουμένου άρθρου 8 πρέπει να υποβληθούν με την προσφορά.
Άρθρο 10
Προθεσμίες διαγωνισμών .
1. Στους ανοικτούς διαγωνισμούς : α) Η προθεσμία για τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού δεν
πρέπει να είναι μικρότερη των πενήντα δύο (52) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης
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της διακήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία δημοσίευσής της στον ελληνικό τύπο, όταν δεν απαιτείται δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του παρόντος. Σε
περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών επιτρέπεται να συντμηθεί σε δέκα πέντε
(15) το λιγότερο ημέρες, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛ.Γ.Α. β) Εφόσον, από
τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό
έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς, μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη
της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις επείγοντος η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4)
ημέρες. γ) Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικώς πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του
διαγωνισμού, αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για
την υποβολή των προσφορών. δ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο
διαγωνισμό έγγραφα ή οι συμπληρωματικές πληροφορίες δεν είναι δυνατόν λόγω του όγκου τους ν`
αποσταλλούν μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στα εδάφια β` και γ` ή όταν οι προσφορές δεν μπορούν
να γίνουν παρά μόνο μετά από επιτόπια επίσκεψη ή μετά από επί τόπου εξέταση των σχετικών με τον
προκηρυσσόμενο διαγωνισμό εγγράφων τότε οι προθεσμίες του εδαφίου α` παρατείνονται ανάλογα. ε) Η
περίληψη της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία της παρ. Β του
Παραρτήματος του παρόντος.
2. Στους κλειστούς διαγωνισμούς. α) Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής σε κλειστό
διαγωνισμό δεν πρέπει να είναι μικρότερη των τριάντα επτά (37) ημερών από την ημερομηνία αποστολής
της περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για
δημοσίευση, ή των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσής της στον Ελληνικό τύπο, όταν δεν
απαιτείται δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων , σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 4 παρ. 2 του παρόντος. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν τις
προθεσμίες αυτές ανεφάρμοστες, τότε μπορεί να περιορισθούν με αιτιολογημένη απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛ.Γ.Α μέχρι δέκα πέντε (15) και δέκα (10) ημέρες αντίστοιχα. Για τον καθορισμό
των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες της αποστολής περίληψης της διακήρυξης στην
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαίκών Κοινοτήτων ή της δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο και της
τελευταίας ημερομηνίας για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής. β) Στους προμηθευτές που έχουν
επιλεγεί για την υποβολή προσφοράς, αποστέλλεται ταυτόχρονα έγγραφη πρόσκληση η οποία περιέχει τα
στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 4 του παρόντος. Η πρόσκληση συνοδεύεται από τη διακήρυξη του
διαγωνισμού. γ) Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών δεν πρέπει να είναι μικρότερη των
σαράντα (40) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης, στην περίπτωση που η
προϋπολογιζόμενη αξία της προμήθειας εκτός Φ.Π.Α, είναι ίση ή μεγαλύτερη των 206.022 ECU, και των
είκοσι (20) ημερών από την αυτή ημερομηνία στις λοιπές περιπτώσεις. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες
επείγοντες λόγοι καθιστούν τις προθεσμίες αυτές ανεφάρμοστες, τότε μπορεί να περιορισθούν με
αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛ.Γ.Α μέχρι δέκα (10) ημέρες, από την ημερομηνία
αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης. Για τον καθορισμό των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται και οι
ημερομηνίες της αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης και της τελευταίας ημερομηνίας για την υποβολή
της προσφοράς. δ) Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τη
συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει
ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή συντέμνεται σε
τέσσερις (4) ημέρες. ε) Η περίληψη της διακήρυξης του κλειστού διαγωνισμού περιλαμβάνει τουλάχιστον
τα στοιχεία της παρ. Γ του Παραρτήματος του παρόντος. 3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προσφορές
δύνανται να γίνουν μόνο κατόπιν επιτοπίου επισκέψεως ή μετά από επιτόπου εξέταση των σχετικών με τον
προκηρυσσόμενο διαγωνισμό εγγράφων , τότε η προθεσμία των σαράντα (40) ημερών που ορίζεται στην
παρ. 2γ του παρόντος άρθρου μπορεί να παρατείνεται ανάλογα. 4. Με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου ΕΛ.Γ.Α μπορεί να μετατίθεται η ημερομηνία της υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή της
διενέργειας διαγωνισμού, με ή χωρίς τροποποιήσεις των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης. `Οταν η
μετάθεση γίνεται χωρίς τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης, το χρονικό διάστημα της
μετάθεσης ορίζεται με την παραπάνω απόφαση. `Οταν η μετάθεση γίνεται με τροποποίηση των όρων της
πρόσκλησης ή της διακήρυξης, πρέπει από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης μέχρι
την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή διενέργειας του διαγωνισμού, να μεσολαβεί
χρονικό διάστημα όχι μικρότερο του ορισθέντος από την αρχική πρόσκληση ή διακήρυξη, εκτός αν από την
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απόφαση μετάθεσης προβλέπεται η σύντμηση του χρόνου αυτού, τηρουμένων των προθεσμιών που
ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους. Στις περιπτώσεις αυτές, όσον αφορά τη δημοσίευση,
ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 4 του παρόντος.
Άρθρο 11
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
1. `Οσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα
στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. 2. Οι προσφορές μετά την
αποσφράγισή τους παραλαμβάνονται από την αρμόδια Υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α που διενεργεί το διαγωνισμό.
3. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν
και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από το διαγωνισμό στην Υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη
υποβάλλεται μαζί με την προσφορά. Κατάθεση δείγματος δεν απαιτείται σε περίπτωση που έχει ήδη
κατατεθεί κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής σε κλειστό διαγωνισμό. 4. Οι προσφορές μπορεί
να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη με την
απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις που απαιτείται κατάθεση δείγματος,
επιτρέπεται η αποστολή του,σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεσή όμως ότι αυτό θα
περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς με τα
τεχνικά στοιχεία. 5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές
δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν
λαμβάνονται υπόψη. 6. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη
διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Προμηθειών του
ΕΛ.Γ.Α που παραλαμβάνει τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη
διακήρυξη ή την πρόσκληση για να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την
προαναφερόμενη διαδικασία. Σε περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, τυχόν υποβληθείσα προσφορά από
προμηθευτή που δεν προσκλήθηκε προς τούτο από την Υπηρεσία, επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.
Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην
Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα. 7. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς : α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. β) 0 παραλήπτης : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗθΕΙΩΝ γ) 0 αριθμός της διακήρυξης δ) Η
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ε) Τα στοιχεία του αποστολέα 8. Κατά την αποσφράγιση των
προσφορών η Επιτροπή Προμηθειών ακόμη κι αν είναι η ίδια αρμόδια και για την αξιολόγησή τους δεν
υποχρεούται σε έλεγχο για τη συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους προς τους όρους
της διακήρυξης.
Άρθρο 12
Προσφορές
1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις
ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 του παρόντος. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα
τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής : α) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται
με κριτήριο τη χαμηλότερη μόνο τιμή, στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα
δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Τα οικονομικά
στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης
μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ". β) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός
γίνεται με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά, στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα
ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της
προσφοράς, όπως κατατάσσονται στις ομάδες που αναφέρονται στο άρθρο 20 του παρόντος,
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τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΟIΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 2. Οι
φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 3. Σε
περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως
φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ", και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 4. Οι
προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον
προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον
έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ`αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου
αξιολόγησης των προσφορών. 5. 0 προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως
όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά
αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται.Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να
αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της
διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή
αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή
της πρόσκλησης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε
ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της γπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου.
Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Άρθρο 13
Χρόνος ισχύος προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύoυν τους προμηθευτές επί τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της
διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη ή την πρόσκληση, καθώς και
για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο
ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Η ισχύς της
προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ`
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του
παραπάνω ανωτάτου ορίο χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού.
Άρθρο 14
Αντιπροσφορές
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως
απαράδεκτες.
Άρθρο 15
Διοικητικές προσφυγές
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ` αυτόν και της νομιμότητας
της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση. 2. Η ένσταση
υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του ΕΛ.Γ.Α. ως εξής :
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. (1) Στον ανοικτό διαγωνισμό μέσα στο μισό του χρονικού
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι
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ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. (2) Στον κλειστό διαγωνισμό, μόνο
από εκείνους που επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος
από την ημερομηνία αποστολής σ` αυτούς της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και
οι ημερομηνίες αποστολής της διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ένσταση εξετάζεται
από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται σχετική απόφαση του Δ.Σ. το αργότερο πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. β) Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ`
αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των
προσφορών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη
ημέρα. Στον κλειστό διαγωνισμό δικαίωμα ένστασης στην περίπτωση αυτή έχουν μόνον όσοι
επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του
διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το
αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση
κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ` αυτόν κατά του οποίου
στρέφεται. γ) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού (ανοικτού και κλειστού) έως και
την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημέρων από της
καταχώρησης των σχετικών αποφάσεων στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό από τον ΕΛ.Γ.Α..
Στον κλειστό διαγωνισμό δικαίωμα ένστασης στην περίπτωση αυτή έχουν μόνο όσοι επιλέχθηκαν να
υποβάλουν προσφορά. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική
απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας
υποβολής ενστάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η προθεσμία των δέκα (10) εργασίμων ημερών
μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Δ.Σ. 3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους
λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 4. 0ι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση
της σχετικής απόφασης με φροντίδα τους. 5. 0 προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που
επιβάλλουν οιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος του να υποβάλει προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία καταχώρησης της σχετικής απόφασης στο βιβλίο
που τηρείται για το σκοπό αυτό από τον ΕΛ.Γ.Α. Επί της προσφυγής αποφασίζει το Δ.Σ. ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδίου συλλογικού οργάνου εκτός επί προσφυγών κατά των αποφάσεων
αποκλεισμού προμηθευτή κατά τα άρθρα 34 και 39 του παρόντος, για τις οποίες αποφασίζει ο
Υπουργός Ανάπτυξης. Οι εν λόγω αποφάσεις δεν επιδέχονται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως
διοικητική προσφυγή. 6. Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2522/97 ο ενδιαφερόμενος πριν την
άσκηση οποιουδήποτε δικαστικού μέτρου, οφείλει να προσφύγει ενώπιον του ΕΛ.ΓΑ. μέσα σε 5 ημέρες,
εφόσον έλαβε γνώση με οποιονδήποτε τρόπο της παράνομης πράξης ή παράλειψης, προσδιορίζοντας
ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις στις οποίες στηρίζεται το αίτημά του. 0 ΕΛ.Γ.Α. οφείλει να
απαντήσει μέσα σε 10 ημέρες από την άσκηση της προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία
τεκμαίρεται ως απόρριψη της προσφυγής. Η προσφυγή κοινοποιείται με την φροντίδα του
προσφεύγοντος στον εκπρόσωπο κάθε θιγόμενου από τυχόν ολική ή μερική αποδοχή της προσφυγής.
Άρθρο 16
Προσφερόμενη τιμή
1. Με την προσφορά, η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στη
διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
εκτός από τον Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη
διακήρυξη.
2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε δραχμές ή συνάλλαγμα κατά τα καθοριζόμενα κάθε φορά στη
διακήρυξη. Εφ` όσον από τη διακήρυξη προβλέπεται δυνατότητα προσφορών σε συνάλλαγμα, τότε η
προσφερόμενη τιμή εκφράζεται στο νόμισμα που επιθυμεί ο προμηθευτής. Τo Ελληνικό Δημόσιο δεν
υποχρεούται να προβεί στην πληρωμή με το νόμισμα της προσφοράς, αλλά με το νόμισμα στο οποίο
πραγματοποιούνται οι πληρωμές από την τράπεζα Ελλάδος, προς την χώρα καταγωγής του υλικού.
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3. Για την σύγκριση των προσφορών, οι τιμές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε δραχμές με βάση την
ισχύουσα τιμή FIXING του Επίσημου Δελτίου Συναλλαγμάτων έναντι δραχμής (Ελεύθερη σύγκριση
FIXING της Διατραπεζικής Αγοράς) κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
4. Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την
αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
Άρθρο 17
Αναπροσαρμογή τιμών
1. `Οταν από τη διακήρυξη προβλέπεται χρόνος παράδοσης των υλικών μεγαλύτερος των δώδεκα (12)
μηνών, τότε ορίζεται στη διακήρυξη όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής. Στην περίπτωση αυτή πρέπει
υποχρεωτικά να καθορίζεται στη διακήρυξη ο τύπος, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις της
αναπροσαρμογής. Μεταξύ αυτών που θα λαμβάνονται υπόψη για την αναπροσαρμογή των τιμών είναι
και τα εξής : α) Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρμογής είναι η ημερομηνία υποβολής των προσφορών
που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση και υπολογίζεται μέχρι και την ημερομηνία
παράδοσης των υλικών. β) Αναπροσαρμογή σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων χορηγείται για τις
ποσότητες που ορίζονται από τη διακήρυξη να παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα (12)
μηνών. γ) Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του προμηθευτή, ο χρόνος του
εκπρόθεσμου δεν υπολογίζεται για την αναπροσαρμογή. δ) Η τυχόν προκαταβολή που χορηγήθηκε,
αφαιρείται από την προς αναπροσαρμογή συμβατική αξία.
2. Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του ΕΛ.ΓΑ. μπορεί να ορίζεται στη διακήρυξη όρος περί
αναπροσαρμογής της τιμής ακόμη και αν το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα παράδοσης των ειδών
είναι μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών.
3. Για την πληρωμή του επί πλέον ποσού που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή δεν απαιτείται
σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης.
4. `Οταν από τη διακήρυξη προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών , προσφορά με τιμές σταθερές
απορρίπτεται.
Άρθρο 18
Καταγωγή των προσφερομένων υλικών
1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται ανάλογα με τη μορφή του διαγωνισμού να αναφέρουν στις αιτήσεις
συμμετοχής ή στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής των υλικών που προσφέρουν.
2. 0 συμμετέχων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευάσει τα
προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού
προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, μπορεί από την σχετική διακήρυξη να
επιβάλλεται να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής
του. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται και στον προσφέροντα
επιβάλλεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΓΑ., ποινή προσωρινού αποκλεισμού
τριών (3) μηνών έως και τριών (3) ετών ή οριστικού αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του ΕΛ.Γ.Α.,
μετά από γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου , που
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 του ισχύοντος
Συντάγματος. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για
την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς
του Δημοσίου, που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
3. `Οταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά, μερικά ή ολικά σε δικό τους
εργοστάσιο, εκτός των στοιχείων της παραγράφου 2 που δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να
επισυνάψουν σ` αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα
κατασκευασθούν τα υλικά με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε
περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση
προκειμένου να συνεκτιμηθεί και το αρχείο αυτό.
4. Μετά την σύναψη της σύμβασης κατ` αρχήν δεν επιτρέπεται αλλαγή , του εργοστασίου που
δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Μπορεί να εγκριθεί μετά από
αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή η αλλαγή του εργοστασίου, με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΕΛ.ΓΑ. μετά από γνώμη της Επιτροπής Προμηθειών.
Άρθρο 19
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών
1. Η Επιτροπή Προμηθειών ΕΛ.Γ.Α, αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών
προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που
ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη η πρόσκληση. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο
μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην
Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : α) Σε
περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη μόνο τιμή, αποσφραγίζεται ο κυρίως
φάκελλος καθώς και ο φάκελλος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το
παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά. Οι φάκελλοι των οικονομικών
προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο
και τοποθετούνται σ` ένα νέο φάκελλο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο
`Οργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που
ορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση. β) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη
συμφερότερη προσφορά, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελλος, καθώς και ο φάκελλος της τεχνικής
προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και
τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο. Για την οικονομική προσφορά ακολουθείται η ίδια
παραπάνω διαδικασία.
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών
που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν , κατά διαγωνισμό, όταν
πρόκειται για περισσότερους από ένα διαγωνισμούς, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
3. Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στην περίπτωση ανοικτού διαγωνισμού δημόσια, στην
περίπτωση δε του κλειστού διαγωνισμού δημόσια, στην περίπτωση δε του κλειστού διαγωνισμού
παρουσία μόνο αυτών που κλήθηκαν και υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους,
τους οποίους καλεί το αρμόδιο όργανο με βάση πίνακα που του έχει παραδώσει η αρμόδια για την
εκτέλεση της προμήθειας Υπηρεσία. Προσφορά που υποβλήθηκε από προμηθευτή που δεν
περιλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα της Υπηρεσίας, δεν αποσφραγίζεται, αλλά παραδίδεται στην
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Υπηρεσία για επιστροφή.
4. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού, μαζί με τους σφραγισμένους
φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται με απόδειξη σε
υπάλληλο της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά
στοιχεία των προσφορών , μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών,
επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.ΓΑ. στο
παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από
τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών κατά τα ανωτέρω. `Οσες
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο
αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, 0ι σφραγισμένοι φάκελοι
με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραμένουν σ` αυτό.
5. `Οσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης
των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς και των τιμών που
προσφέρθηκαν.
Άρθρο 20
Αξιολόγηση προσφορών
1. Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του προμηθευτή (μόνο
χαμηλότερη τιμή ή συμφερότερη προσφορά) καθορίζεται κατά τη διαδικασία ένταξης των ειδών στο
Ε.Π.Π.
2. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία : α) `Οταν για
την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι μόνο η χαμηλότερη τιμή : α1) Η συμφωνία της
προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. α2) 0
ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. α3) Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε
προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό. Η
κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων
οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της
διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. β) `Οταν για την τελική
επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι η συμφερότερη προσφορά. β1) Η τιμή. β2) Οι όροι πληρωμής.
β3) Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, όταν και όπως αυτά καθορίζονται
συγκεκριμένα στη διακήρυξη. β4) Η συμφωνία των προσφερομένων υλικών με συγκεκριμένα ουσιώδη
τεχνικά χαρακτηριστικά των προδιαγραφών που καθορίζονται στη διακήρυξη. β5) Η λειτουργικότητα
και αποδοτικότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης. β6) Η καταλληλότητα
των προσφερομένων υλικών για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζεται. β7) Η τυχόν
απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από τον ΕΛ.Γ.Α. β8) Η
παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης. β9) Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (service) μετά
την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του προμηθευτή καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης
ανταλλακτικών. β10) Η τυχόν απαιτούμενη ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα, ειδίκευση και ο διατιθέμενος
εξοπλισμός εκ μέρους του προμηθευτή για την τεχνική υποστήριξη των ειδών. β11) 0 χρόνος
παράδοσης των υλικών εφόσον η Υπηρεσία αποφαίνεται αιτιολογημένα ότι τούτο ασκεί επιρροή στην
προμήθεια. β12) Κάθε άλλο στοιχείο, ανάλογα με τη φύση των από προμήθεια υλικών ή των ιδιαιτέρων
αναγκών του ΕΛ.Γ.Α. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές
που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. Η
κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης και της
πρόσκλησης προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε οικονομικοτεχνικά ως η πλέον συμφέρουσα.
Η διαδικασία της οικονομικοτεχνικής αξιολόγησης είναι η παρακάτω . Τα προαναφερόμενα στοιχεία
αξιολόγησης πλην των οικονομικών (τιμή, όροι πληρωμής και κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και
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συντήρησης), ήτοι στοιχεία β1, β2, β3) κατατάσσονται σε δύο ομάδες. 1. Ομάδα Τεχνικών
Προδιαγραφών και Ποιότητας και Απόδοσης όπου περιλαμβάνονται τα στοιχεία β4, β5, β6, β7. 2.
Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης όπου περιλαμβάνονται τα στοιχεία β8, β9, β10, β11. Για τις
παραπάνω δύo ομάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστό επί
τοις εκατόν 80 και 30 για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Τo άθροισμα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100.
Για κάθε στοιχείο των ομάδων, καθορίζεται από τη διακήρυξη ο επί μέρους συντελεστής βαρύτητας
ώστε το άθροισμά τους για κάθε ομάδα ισούται με τον καθορισθέντα συντελεστή βαρύτητας της
ομάδας. `Ολα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100
βαθμούς. Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που
καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς για
τις περιπτώσεις που υπερ-καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης μειώνεται μέχρι 80 βαθμούς
για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι
αποκλίσεις των προδιαγραφών έχουν κριθεί ως επουσιώδεις και η προσφορά ως τεχνικά αποδεκτή. Η
σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή
βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι
το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύo ομάδων. Η τελική
βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 80 έως 120 βαθμούς. Για τη διαμόρφωση της
συγκριτικής τιμής λαμβάνονται υπ` όψη η τιμή της προσφοράς, οι όροι πληρωμής και όταν από τη
διακήρυξη προβλέπεται το κόστος εγκατάστασης , λειτουργίας και συντήρησης. Συμφερότερη
προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς
την βαθμολογία της. Τα στοιχεία που απαρτίζουν τις δύο ομάδες, οι συντελεστές βαρύτητας τόσον της
κάθε ομάδας συνολικά όσον και των στοιχείων της κάθε ομάδας ξεχωριστά καθορίζονται από το
αρμόδιο όργανο που αποφασίζει την προμήθεια και αυτά αναφέρονται απαραίτητα στην διακήρυξη.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
4. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν
απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε
θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές. 5. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σημεία των Τεχνικών
προδιαγραφών που έχουν χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε
ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών.
Άρθρο 21
Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού
1. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή του,
μπορεί να προτείνει : α) Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη
ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό που θα καθορίζεται στη διακήρυξη. Τo ποσοστό αυτό δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης
ποσότητας. Για κατακύρωση, μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τη διακήρυξη
ποσοστού απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. β)Την κατανομή της προς προμήθεια
ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή
ισοδύναμες προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών , για την επιλογή του προμηθευτή.
Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο προμηθευτής επιλέγεται με κλήρωση. γ) Ματαίωση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών
προδιαγραφών. δ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης. ε) Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία για να προβεί στην
πραγματοποίηση της προμήθειας. στ) Ματαίωση της προμήθειας.
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Άρθρο 22
Διαδικασία με Διαπραγμάτευση
1. Προμήθειες με διαπραγμάτευση (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση) με ή χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση προκήρυξης μπορεί να γίνουν εάν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται
στο άρθρο 2 παρ. 13 του Ν. 2286/95. Ειδικότερα η περίπτωση του εδαφ. VΙΙ της παρ. 13 του άρθρου 2
του Ν. 2286/95 δεν εφαρμόζεται προκειμένου για προμήθειες των οποίων η αξία είναι ίση ή
μεγαλύτερη των 206.022 ECU και η περίπτωση του εδαφ. 1, β (ββ) της εν λόγω παραγράφου δεν
εφαρμόζεται για προμήθειες των οποίων η αξία είναι μικρότερη των 206.022 ECU. Προκειμένου να
ακολουθηθεί η διαδικασία με διαπραγμάτευση απαιτείται απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η απόφαση αυτή δεν απαιτείται για την περίπτωση
του εδαφ. VΙΙΙ της παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/95. Σε περίπτωση που της διαπραγμάτευσης
προηγείται διαγωνισμός, η παραπάνω απόφαση υποκαθίσταται από την απόφαση κρίσεως των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
2. Προμήθειες που δεν υπερβαίνουν τις30.000 δρχ. κατά περίπτωση, διενεργούνται με απ` ευθείας
ανάθεση. Για τη διενέργεια των προμηθειών αυτών καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. πάγια πίστωση,
που δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ` έτος τις 1.500.000 δρχ. Της πίστωσης αυτής ορίζεται και υπόλογος
διαχειριστής. Η έγκριση δαπάνης παρέχεται επί της εξοφλητικής απόδειξης από τον Γενικό Διευθυντή.
Άρθρο 23
Ανακοίνωση Κατακύρωσης Ανάθεσης
1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική
ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία. α. Το είδος. β.Την ποσότητα. γ. Την
τιμή. δ. Την συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της
πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων. ε. Την προθεσμία υπογραφής
της σύμβασης.
2. Με τη ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, Τo δε έγγραφο της σύμβασης που
ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
3. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει
μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 0
προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες
από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης
των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να
υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται
πριν από την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης
των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
4. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα
ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή
προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον
ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και
αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
5. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση,
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κηρύσσεται έκπωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α. ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του παρόντος.
Άρθρο 24
Συμβάσεις
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης καταρτίζεται από την Υπηρεσία η σχετική σύμβαση
που υπογράφεται από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Οι συμβάσεις θεωρούνται από τον Προϊστάμενο
της Διεύθυνσης Δ/κού - Οικ/κού για το μέρος που εμπίπτει στην αρμοδιότητά του, τον Γενικό Διευθυντή
και τον Νομικό Σύμβουλο για το νομικό μέρος, υπογράφονται δε από τον Διοικητή του ΕΛ.Γ .Α
2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: α) Τον τόπο και
χρόνο υπογραφής σύμβασης. β) Τα συμβαλλόμενα μέρη. γ) Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.
δ) Την τιμή. ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των
υλικών. ζ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. η) Τις προβλεπόμενες ρήτρες. θ) Τον τρόπο επίλυσης των
τυχόν διαφορών. ι) Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής. ια) Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού
τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή. ιβ) Η σύμβαση χαρτοσημαίνεται με το τέλος
χαρτοσήμου που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 15δ παρ. 3 του Κώδικα περί Τελών
Χαρτοσήμου.
3. Τo κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή
παραδρομών.
4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς
τούτο και τα δύo συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που
παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται
από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο. β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα
που παραδόθηκε. γ) `Εγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές
υποχρεώσεις και από τα δύo συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόμενα από την σύμβαση.
Άρθρο 25
Εγγυήσεις
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα
στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής `Ενωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα
αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων , αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από
επίσημη μετάφραση.
2. Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την
υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται,
χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
3. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν: α) Την ημερομηνία
έκδοσης. β) Τον εκδότη. γ) `Οτι απευθύνεται στον ΕΛ.Γ.Α. δ) Τον αριθμό της εγγύησης. ε ) Το ποσόν που
καλύπτει η εγγύηση. στ) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου
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εκδίδεται η εγγύηση. ζ) Τους όρους ότι : (ί) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως. (ίί) Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του
ΕΛ.Γ.Α και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις(3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση. (ίίί) Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτοσήμου. (ίν) 0 εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο του ΕΛ.Γ.Α.Τo σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την
ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
4. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. α) Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με Φ.Π.Α., εκτός
εάν ορίζεται διαφορετικό ποσοστό στη διακήρυξη ή την πρόσκληση. β) `Οταν ο διαγωνισμός αφορά
υλικά και επιτρέπεται από την διακήρυξη ή προσφορά μερικών απ` αυτά. γίνεται δεκτή προσφορά και
στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων των
προσφερομένων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου
αριθμού υλικών που προβλέπεται από την διακήρυξη, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που
καλύπτονται από την εγγύηση. γ) Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη
κατά τα ανωτέρω αξία, μπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5%. δ) Η
εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα : ί) Την
σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά. ίί) Την ημερομηνία
λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του
χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη). ε) Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συμμετοχής κατά την
υποβολή της με την προσφορά είναι : ί) η ανάληφη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει
ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. ίί) ο αριθμός της διακήρυξης.
ίίί) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. ίν) η ημερομηνία έκδοσής της. ν) τα στοιχεία του προμηθευτή
υπέρ του οποίου εκδίδεται. Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων
μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων.
5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. α) 0 προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η
ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της
οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α., εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στην διακήρυξη ή την πρόσκληση. β) Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης. γ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της
παρ.3 και τα ακόλουθα : (ί) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά. (ίί) Την
ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 0 χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος
από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο ΕΛ.Γ.Α
υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύo (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη
διακήρυξη.
6. Εγγύηση προκαταβολής. α) Με την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον προβλέπεται απ` αυτήν ,
χορηγείται στον προμηθευτή προκαταβολή σε ποσοστό μέχρι 50% της συνολικής συμβατικής αξίας,
χωρίς Φ.Π.Α. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου
που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του Ν.
2362/95 και χορηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγύησης. Τo ποσό της προκαταβολής που χορηγείται και
ο τόκος που αντιστοιχεί σ` αυτήν μέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού από
τον ΕΛ.Γ.Α συμψηφίζεται κατά την εξόφληση της συμβατικής αξίας ή της αξίας κάθε τμηματικής
παράδοσης. β) Η εγγύηση προκαταβολής περιλαμβάνει και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις
παραγράφου 3 και 5γ.
7. Εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η
προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα
σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που
έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία
ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης.
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8. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης και προκαταβολής επιστρέφονται μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από
τους δύo συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται,
σύμφωνα με την σύμβαση. τμηματικά, οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που
αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή
αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και προκαταβολής απαιτείται προηγούμενη
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την
αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
9. Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό.
10. Εγγύηση συμμετοχής μπορεί να ζητηθεί και στις προμήθειες με τις διαδικασίες της
διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απ` ευθείας ανάθεση).
11. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
12. Εφ` όσον από τη διακήρυξη προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης, ο προμηθευτής
υποχρεούται να καταθέσει χρηματική εγγύηση πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας ή
διατήρησης. Η αξία, ο χρόνος ισχύος και κάθε ειδικότερος όρος της εγγύησης καθορίζονται στη
διακήρυξη.
13. `Εντοκα γραμμάτια δημοσίου. α) Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου
γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς. β) Σε
περίπτωση που συντρέχουν οι οριζόμενες από τον παρόντα Κανονισμό περιπτώσεις κατάπτωσης της
εγγύησης συμμετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου στην αξία που
αντιπροσωπεύουν κατά τον χρόνο εκποίησής τους. γ) Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων ή των
ομολόγων του Δημοσίου γίνεται με παραλαβή τούτων από τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπό του με την υπογραφή αποδεικτικού παραλαβής.
Άρθρο 26
Χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης υλικών.
1. 0 προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που
ορίζει η σύμβαση.
2. 0 συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. να
παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από 30 ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση του
Δ.Σ. ΕΛ.Γ.Α. να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης, το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής , μέχρι την έκδοση της
απόφασης σχετικά με αιτηθείσα παράταση. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που
λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή
έληξε ο παραταθείς κατά τ` ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό.
3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί τον ΕΛ.Γ.Α., την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την
Επιτροπή Παραλαβής για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε
(5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
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4. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο προμηθευτής υποχρεούται να
υποβάλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο
αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
5. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.ΓΑ., ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων
λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε
περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του
συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
Άρθρο 27
Παραλαβή υλικών
1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβών του ΕΛ.Γ.Α..
2. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο
προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. 0 ποιοτικός έλεγχος, εφόσον δεν
ορίζεται διαφορετικά στην σύμβαση, ενεργείται : α. Με μακροσκοπική εξέταση. β. Με χημική ή
μηχανική εξέταση. γ . Με πρακτική δοκιμασία. δ. Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους
χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο,
κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής.
3. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την
επιτροπή παραλαβής του ΕΛ.Γ.Α. οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριφης) μετά την διενέργεια
του μακροσκοπικού ελέγχου. `Οταν η σύμβαση προβλέπει, εκτός από την μακροσκοπική εξέταση και
άλλους ελέγχους (όπως χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία) συντάσσεται από την
επιτροπή παραλαβής του ΕΛ.Γ.Α., εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και
δειγματοληψίας και οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τα αποτελέσματα των
ελέγχων τούτων. Εάν λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι
γίνονται από την επιτροπή παραλαβής του ΕΛ.ΓΑ. και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι
για την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί
σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας.
4. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής του ΕΛ.Γ.Α. απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό
πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους
της απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εφόσον κριθεί από το αρμόδιο
όργανο ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί, με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε
από την Επιτροπή Παραλαβής, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. `Υστερα από την απόφαση
αυτή η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό
πρωτόκολλο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Εάν το υλικό απορρίπτεται από την
επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η
επιτροπή δεν προβαίνει στην λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω
ελέγχους. Τα παραπάνω δείγματα λαμβάνονται και αποστέλλονται προς έλεγχο, στην περίπτωση που
με απόφαση του Δ.Σ., εγκρίθηκε η μακροσκοπική παραλαβή υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή
παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο. Στην περίπτωση
αυτή το οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) συντάσσεται μετά τα αποτελέσματα του
ελέγχου των δειγμάτων. Με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,
μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή υλικού για το οποίο η επιτροπή παραλαβής εξέδωσε οριστικό
πρωτόκολλο, στο οποίο αναφέρει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης με ή χωρίς έκπτωση.
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5. Σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που
απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό
έλεγχο ή από άλλους ελέγχους που διενήργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή
κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτήμα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την
Υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει, κατά περίπτωση, στους ελέγχους που
διενεργεί και η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή
απόρριφης. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει εκτός από τον μακροσκοπικό έλεγχο και άλλους
ελέγχους, η επιτροπή, εάν το υλικό κρίνεται απ αυτήν παραληπτέο με βάση τον μακροσκοπικό έλεγχο,
λαμβάνει και αποστέλλει τα προβλεπόμενα δείγματα και αντιδείγματα. Στην περίπτωση που το υλικό
κρίνεται από την Επιτροπή παραλαβής απορριπτέο με βάση τον μακροσκοπικό έλεγχο, δεν προβαίνει σε
δειγματοληψία και στους τυχόν περαιτέρω προβλεπόμενους ελέγχους. Εφόσον κριθεί από το αρμόδιο
όργανο ότι οι παρεκκλίσεις αυτές του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί, με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε
από την επιτροπή παραλαβής με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. `Υστερα από την απόφαση
αυτή, η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Τo
αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον
προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης
της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον
προμηθευτή, εφόσοντα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η
ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά
καταλογίζονται με απόφαση του Δ.Σ. και εκπίπτονται από το λαβείν του προμηθευτή, ή εισπράπονται
από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημόσιου ταμείου.
6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις Επιτροπές Παραλαβής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.
7. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να παραπέμπεται δειγματοληπτικά για επενεξέταση υλικό σε Επιτροπή
παραλαβής, που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από
την Πρωτοβάθμια Επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για τον ΕΛΓΑ. και για τον
προμηθευτή τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 5.
Άρθρο 28
Χρόνος παραλαβής υλικών
1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.
2. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που
διενεργούνται από την ίδια την επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως
εργαστήρια, δοκιμαστήρια), ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής
προσκόμισης του υλικού. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέταση
και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στον ΕΛ.Γ.Α ο συμβατικός
χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού χωρίς να
υπολογίζεται σ` αυτήν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την
κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην επιτροπή. Εφόσον ο προμηθευτής δεν τηρήσει την
υποχρέωση της παραγράφου 3, του άρθρου 26 του παρόντος ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει
από την ημερομηνία που η επιτροπή παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στην διαδικασία παραλαβής.
3. Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του ΕΛ.Γ.Α. και εκδίδεται προς τούτο
σχετική απόφαση του Δ.Σ., με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά
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αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του ΕΛ.Γ.Α. εκδίδει
δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία του, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η
πληρωμή του προμηθευτή.
4. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του Δ.Σ. ΕΛ.Γ.Α. στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής
που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο και όταν : α) Τo
υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύμφωνα με τον
ισχύοντα, άλλως υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις. β) το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις
από τους όρους της σύμβασης, κρίνεται όμως παραληπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί
στην αποκατάσταση τούτων , εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε
έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, εφόσον αποφσισθεί παραλαβή με έκπτωση. Και για τις δύo
παραπάνω ρυθμίσεις εκδίδεται απόφαση του Δ.Σ. ΕΛ.Γ.Α. μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, η δε αμοιβή των μετασχόντων σε
αυτή και τυχόν άλλα έξοδα, βαρύνουν τον ΕΛ.Γ.Α. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την
αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Άρθρο 29
Ναύλωση - Ασφάλιση
1. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται με τον όρο παράδοσης FOB - FOT, η εκλογή του
μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του ΕΛ.Γ.Α. 0 προμηθευτής μετά την υπογραφή της
σύμβασης υποχρεούται να ζητήσει από τον ΕΛ.Γ Α. έγγραφες οδηγίες σχετικά με τη μεταφορά του
υλικού. Στις άλλες περιπτώσεις η εκλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του
προμηθευτή με τους εξής περιορισμούς : α. Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση σε ενδιάμεσους σταθμούς
ή λιμάνια, χωρίς την συγκατάθεση του ΕΛ.Γ.Α. β. Εφόσον το μεταφορικό μέσο είναι πλοίο, τούτο
υπόκειται στους όρους και συμφωνίες της CLASSIFICATION CLAUSES. Επίσης η φόρτωση γίνεται μέσα
στα κύτη και όχι στο κατάστρωμα του πλοίου εκτός αν άλλως κρίνει τον ΕΛ.Γ Α. Τυχόν επασφάλιστρα
λόγω ηλικίας του πλοίου, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία βαρύνουν τον προμηθευτή, όταν η προμήθεια
γίνεται με τον όρο παράδοσης C + F.
2. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται με όρο κατά τον οποίο η ασφάλιση γίνεται με
μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, αυτή ανατίθεται σε ασφαλιστική εταιρεία και καλύπτει
κινδύνους επιλογής του ΕΛ.Γ.Α., ανάλογα με την φύση του εμπορεύματος, τα περιστατικά του ταξιδίου,
τη συσκευασία και λοιπούς συναφείς παράγοντες οι οποίοι θα ορίζονται στην σχετική σύμβαση. Εκτός
από τους παραπάνω κινδύνους, καλύπτονται και κίνδυνοι όπως πολέμου, απεργιών, στάσεων,
πολιτικών ταραχών, όπως αυτοί ορίζονται στις ρήτρες του ινστιτούτου των ασφαλιστών Λονδίνου που
ισχύουν κάθε φορά.
3. Σε όλες τις περιπτώσεις ασφαλίσεων η έναρξη και η λήξη των ασφαλιζομένων κινδύνων μεταφοράς
θα γίνεται σύμφωνα με την ρήτρα από αποθήκη σε αποθήκη (WARE- HOUSE το WAREHOUSE)
περιλαμβανομένης και της παραμονής των εμπορευμάτων στους τελωνειακούς χώρους ή άλλες
αποθήκες INTRANSIT του τόπου προορισμού των υλικών , για 45 ημέρες από την άφιξή τους. Η
ασφάλιση καλύπτει την αξία C + F του εμπορεύματος πλέον 5%.
Άρθρο 30
Ανακοίνωση φόρτωσης
1. 0 προμηθευτής αμέσως μετά την φόρτωση των υλικών, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον ΕΛ.Γ.Α,
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με τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία τα στοιχεία φόρτωσης στα οποία να περιλαμβάνονται τουλάχιστον .
α) 0 αριθμός της σύμβασης και της σχετικής πίστωσης της τράπεζας της Ελλάδος , αν υπάρχει β) Σε
περίπτωση που η μεταφορά γίνεται με πλοίο, το όνομα του πλοίου, η εθνικότητά του και η σημαία του.
γ) Ο αριθμός των κιβωτίων , τα επ` αυτών σημεία και αριθμοί, καθώς και η φορτωθείσα ποσότητα και
το βάρος (μικτό - καθαρό ). δ) Η πιθανή ημερομηνία άφιξης του μεταφορικού μέσου στον τόπο
προορισμού.
2. Εάν ο προμηθευτής παραλείψει ή καθυστερήσει να αποστείλει το παρόν τηλεγράφημα ή
τηλεομοιοτυπία βαρύνεται με τυχόν έξοδα υπερημεριών και παραμονής σε τελωνειακούς χώρους ή
χώρους INTRANSIT των συμβατικών υλικών , από την επομένη της άφιξης του μεταφορικού μέσου μέχρι
την παραλαβή τους.
Άρθρο 31
Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό
1 `Οταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό πριν από την φόρτωση τούτων ή κατά το στάδιο
κατασκευής τους, ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να αναθέσει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί κρατικών
προμηθειών , τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, η
οριστική παραλαβή του υλικού γίνεται στην Ελλάδα από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του ΕΛ.ΓΑ.,
σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις.
2. `Εναντι του διεθνούς γραφείου ελέγχου ο προμηθευτής έχει τις εξής υποχρεώσεις: α) Να διαθέτει τα
απαιτούμενα τεχνικά μέσα και εργατοτεχνικό προσωπικό για μετακίνηση, μετατόπιση, στοιβασία κ.λ.π.
του προς έλεγχο υλικού. β) Να διαθέσει για την εξακρίβωση της ποιότητας του προς έλεγχο υλικού όσα
τεχνικά μέσα έχει στη διάθεσή του. γ) Να έχει συγκεντρωμένα τα υλικά στην ίδια πόλη ή τοποθεσία,
άλλως βαρύνεται με τα πρόσθετα έξοδα του ελέγχου. δ) Να ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του
διεθνούς γραφείου ελέγχου, σχετικά με την πορεία εκτέλεσης της παραγγελίας. ε) Σε περίπτωση
απόρριψης των υλικών από το διεθνές γραφείο ελέγχου, ο προμηθευτής βαρύνεται με τα έξοδα που θα
προκύψουν από τον απαιτούμενο δεύτερο έλεγχο ή ελέγχους.
3. Εάν δεν προσέλθει έγκαιρα το διεθνές γραφείο ελέγχου για τον έλεγχο του υλικού, ο προμηθευτής
υποχρεούται να απευθυνθεί στον ΕΛ.Γ.Α. για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.
4. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων του υλικού, όπου τούτο απαιτείται, κατά τον έλεγχο στο
εξωτερικό, βαρύνει τον προμηθευτή.
5. Τo διεθνές γραφείο ελέγχου υποχρεούται σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι το
υλικό δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύμβασης, να μην εκδόσει το πιστοποιητικό ελέγχου,
αλλά να ενημερώσει αμέσως τον ΕΛ.Γ.Α., προκειμένου να λάβει οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειές
του.
6. 0 ΕΛ.Γ.Α. αντί να αναθέσει τον έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου, μπορεί να αποστείλει επιτροπή
από εξειδικευμένους υπαλλήλους ή μη του ΕΛ.Γ.Α., για τη διενέργεια του ελέγχου στο εξωτερικό. Στην
περίπτωση αυτή η επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει στον ΕΛ.Γ.Α. πρακτικό του διενεργηθέντος
ελέγχου. Οι υποχρεώσεις του προμηθευτή έναντι της επιτροπής είναι οι ίδιες με εκείνες προς το
διεθνές γραφείο ελέγχου.
Άρθρο 32
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση παράδοση.
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1. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρΘρο 26 του παρόντος, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων,
κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής : α) Για καθυστέρηση που
περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του μέγιστου προβλεπόμενου, από το
άρθρο 26 του παρόντος χρόνου παράτασης, ποσοστό 0,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το 1/4 μέχρι
το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του παρόντος χρόνου παράτασης ποσοστό 2% επί
της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του
χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. γ)
Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2 ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των
εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που τα υλικά που παραδόθηκαν
εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ` αυτόν η δυνατότητα να
παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειάς του σε βάρος του
διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της
συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό
διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο
έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, με απόφαση
του Δ.Σ.του ΕΛΓ.Α. ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.
4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης - παράδοσης ή
αντικατάστασης, με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.ΓΑ., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,
δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των
διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
5. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται
από την επομένη της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, μέχρι την προσκόμιση
του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
6. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από το
λαβείν του προμηΘευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύηση της καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το
απαιτούμενο ποσό.
7. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη
της ένωσης.
Άρθρο 33
Απόρριψη συμβατικών υλικών αντικατάσταση
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάστασή της με άλλη που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη
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του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι
μεγαλύτερος των 30 ημερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του, ο δε
προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσμία 20 ημερών από την
κοινοποίησή της για την παραλαβή των απορριφθέντων υλικών. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την
παρέλευση των 5 πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης
συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται
πριν την ολοκλήρωση παράδοσης των υλικών και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. Επίσης δεν
επιστρέφονται πριν την παραλαβή των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε
δικαίωμα παράδοσης ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοση τούτων. Το παραπάνω πρόστιμο του
10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν
παραληφθούντα υλικά, πέραν του προστίμου , τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση
του ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με τα ισχύοντα.
2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής
υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε 20 ημέρες
από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να
παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες
τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του Δ.Σ ΕΛ.Γ.Α, με την οποία και επιβάλλεται
πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί . της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η
προθεσμία αυτή και η παράταση που τυχόν χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την
απορριφθείσα ποσότητα, ο ΕΛ.Γ.Α μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής
κατά τα ισχύοντα.
3. Με απόφαση του Δ.Σ ΕΛ.Γ.Α, ύστερα από πρόταση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η
επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την
προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την τυχόν
καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.
Άρθρο 34
Κήρυξη Προμηθευτή Εκπτώτου
1. 0 προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, να υπογράψει τη
σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο
όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ ΕΛ.Γ.Α ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου Οργάνου.
2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από
κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτήν , εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα
συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά, μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του παρόντος.
3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση, όταν : α. Η
σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του
ΕΛ.Γ.Α β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η
δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση
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απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή.
5. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του Δ.Σ ΕΛ.Γ.Α, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 του ισχύοντος
Συντάγματος αθροιστικά ή διαζευτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α) κατάπτωση ολική ή μερική της
εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. β) Προμήθεια του υλικού σε
βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στο
διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με
διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του παρόντος. Κάθε άμεση ή έμμεση
προκαλούμενη ζημία του ΕΛ.Γ.Α, ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του
έκπτωτου προμηθευτή. 0 καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν
πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή ο
υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμόδιου
οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. γ) Προσωρινός ή
οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο ή μέρος των προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. 0
αποκλεισμός σε οποιαδήποτε περίπτωση πραγματοποιείται μόνο με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης. δ) Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών για τα οποία
κηρύχθηκε έκπτωτος όταν , του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος
αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 32 του
παρόντος. ε) Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη
σύμβαση προμηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση ποσού από τον
ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. 0 υπολογισμός των τόκων γίνεται από την
ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από
δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της με το ισχύον κάθε φορά
επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.
6. Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος έκπτωτου προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση
όρων ή τεχνικών προδιογραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες
κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του ,
λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή
τεχνικών προδιαγραφών , η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.
Άρθρο 35
Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή προμηθευτή στο εσωτερικό και
εξωτερικό
1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω
τρόπους : α) Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α
έναντι ισόποσης εγγύησης και το υπόλοιπο είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών , είτε με
πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α με το μακροσκοπικό πρωτόκολλο
παραλαβής και εξόφλησης της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με το συνολικό Φ.Π.Α μετά την οριστική
παραλαβή των υλικών. γ) Με προθεσμιακό διακανονισμό για το 100% της συμβατικής αξίας ή για μέρος
αυτής. δ) Με κάθε άλλο τρόπο που καθορίζεται απαραίτητα στη διακήρυξη.
2. Στη διακήρυξη απαραίτητα καθορίζεται ο επιθυμητός τρόπος πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες.
3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις εφόσον
προβλέπονται από τη σύμβαση.
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4. Ειδικά για προμήθειες εσωτερικού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής : α) Πρωτόκολλο
οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρημένο
αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος. β)
Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του ΕΛ.Γ.Α γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν
που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή εάν το τιμολόγιο
δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. ε) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
5. Ειδικά για προμήθειες εξωτερικού : 1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή γίνεται
μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, είτε με άνοιγμα ενέγγυας ανέκκλητης πίστωσης, είτε με έμβασμα. Στην
περίπτωση που η πληρωμή γίνεται με άνοιγμα πίστωσης, δεν χορηγείται προκαταβολή.`Οταν η
πληρωμή γίνεται με έμβασμα, χορηγείται προκαταβολή. 11. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι
τα εξής : α) Σε περίπτωση προμήθειας με παράδοση FOB ή FOT: ί) Πλήρης σειρά φορτωτικών
πραγματικής φόρτωσης στο όνομα του ΕΛ.Γ.Α που να αναφέρουν ότι ο ναύλος πληρώνεται στον τόπο
προορισμού. ίί) Πιστοποιητικό καταγωγής των υλικών εις τριπλούν. ίίί) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις
εξαπλούν, που θα φέρει την ένδειξη ότι έχει εξοφληθεί. ίν) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή στην
περίπτωση που το τιμολόγιο δεν φέρει ένδειξη ότι εξοφλήθηκε. ν) Ζυγολόγιο ή μετρολόγιο, εις
εξαπλούν. νί) Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνές
γραφείο ελέγχου ή πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε επιτροπή. νίί) Πρωτόκολλο οριστικής
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα και αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη
του ΕΛ.Γ.Α, εφόσον από τη σύμβαση προβλέπεται η πληρωμή να γίνεται μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του υλικού στην Ελλάδα. νίίί) Αντίγραφο τηλεγραφήματος ή τηλεμοιοτυπίας του
προμηθευτή, με το οποίο να γνωρίζει στην Υπηρεσία τα στοιχεία της φόρτωσης. β) Στην περίπτωση
προμήθειας με τον όρο παράδοσης C + F. `Ολα τα παραπάνω δικαιολογητικά, με τη διαφορά ότι η
φορτωτική θα αναφέρει ότι ο ναύλος έχει πληρωθεί. γ) Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο C+F. ί)
"Ολα τα παραπάνω δικαιολογητικά για την περίπτωση C+F ίί) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή πιστοποιητικό
ασφάλισης ασφαλιστικής εταιρείας, που να καλύπτει κινδύνους που προβλέπονται στο άρθρο 29 του
παρόντος. ίίί) Απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων. δ) Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο
παράδοσης "Ελεύθερον". ί) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα ή
σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην
αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος. ίί) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να
φέρει την ένδειξη "Εξοφλήθηκε". ίίί) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή εάν το τιμολόγιο δεν φέρει
την ένδειξη "Εξοφλήθηκε". ίν) Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν ανατεθεί τέτοιος
έλεγχος σε διεθνές γραφείο ελέγχου ή πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε επιτροπή
6. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο.
Άρθρο 36
Δείγματα - Δειγματοληψία - Εργαστηριακές Εξετάσεις
1. Τα δείγματα που χρησιμοποιούνται κατά τη διενέργεια των προμηθειών υπάγονται στις παρακάτω
κατηγορίες : α.Δείγματα ΕΛ.Γ.Α. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα που αποστέλλει ο ΕΛ.Γ.Α
βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια. β. Δείγματα προμηθειών. Στην περίπτωση αυτή
υπάγονται τα δείγματα που καταθέτουν οι προμηθευτές, όταν απαιτείται, κατά τη διενέργεια του
διαγωνισμού. γ. Δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα
δείγματα που λαμβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής προς δειγματισμό των υλικών που
παραδίδουν οι προμηθευτές σε εκτέλεση συμβάσεων.
2. Κάθε δείγμα ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού, πρέπει να είναι σε ποσότητα ή
μέγεθος απόλυτα επαρκές για τη σχετική μηχανική, χημική ή μακροσκοπική εξέταση, ή πρακτική
δοκιμασία. Η ποσότητα ή το μέγεθος των δειγμάτων μπορεί να ορίζονται : α. Από τον ΕΛ.Γ.Α,
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προκειμένου για δείγματά του (κατηγορία α). β. Με τη διακήρυξη ή πρόσκληση, προκειμένου για
δείγματα προμηθευτών (κατηγορία β). γ. Από τη σύμβαση, προκειμένου για δείγματά των προς
παραλαβή συμβατικών υλικών (κατηγορία γ). Εφόσον στη σχετική σύμβαση δεν αναφέρεται η ποσότητα
και το μέγεθος των δειγμάτων, ισχύουν οι διατάξεις για τις δειγματοληψίες του Γενικού Χημείου του
Κράτους (Γ.Χ.Κ).
3. Τα δείγματα όλων των κατηγοριών κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία εις διπλούν (δείγμααντίδειγμα) με εξαίρεση : α. Τα δείγματα του ΕΛ.Γ.Α, εφόσον η Υπηρεσία έχει ορίσει διαφορετικά. β. Τα
δείγματα τα οποία λόγω της φύσης τους ή της αξίας τους, δεν μπορούν να σταλούν ή να υποβληθούν
εις διπλούν. γ. Τ α δείγματα που λαμβάνουν οι επιτροπές παραλαβής κατά τη διαδικασία ελέγχου των
προς παραλαβή συμβατικών υλικών, τα οποία λαμβάνονται μεν εις διπλούν , πλην όμως, το ένα απ`
αυτά αποστέλλεται απευθείας από την Επιτροπή για εργαστηριακή ή μηχανική εξέταση ή
χρησιμοποιείται για πρακτική δοκιμασία.
4. Εφόσον από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση δεν προβλέπεται κατάθεση δειγμάτων , τυχόν
προσκομιζόμενα από τους προμηθευτές δείγματα δεν γίνονται δεκτά.
5. Δείγματα που δεν είναι κατά τρόπο εμφανή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη ή την
πρόσκληση δεν γίνονται δεκτά.
6. Εφόσον τα δείγματα ανήκουν σε ευπαθή επικίνδυνα υλικά, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει
τούτο εγγράφως επί του δείγματος στην ελληνική γλώσσα, καθορίζοντας συγχρόνως τον τρόπο φύλαξης
και συντήρησής τους. Για δείγματα ΕΛ.Γ.Α καθώς και δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά
που ανήκουν στην κατηγορία αυτή, την παραπάνω υποχρέωση έχει ο ΕΛ.Γ.Α και ο πρόεδρος της
επιτροπής, αντίστοιχα.
7. Εφόσον η προμήθεια του υλικού γίνεται με βάση δείγματα του ΕΛ.Γ.Α, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να λαμβάνουν γνώση του δείγματος αυτού κατά το διάστημα της προθεσμίας που ορίζεται από τη
διακήρυξη ή την πρόσκληση είτε με απλή μικροσκοπική εξέταση αυτού από τους ενδιαφερόμενους, είτε
με λήψη αντιγράφου ή απεικόνισης αυτού, με δική τους μέριμνα και ευθύνη.
8. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών από το αρμόδιο όργανο, τίθενται υπόψη του τα σχετικά
δείγματα. Εφόσον για τη διενέργεια του ελέγχου από το αρμόδιο όργανο είναι απαραίτητη η
αποσφράγιση του δείγματος, αυτή γίνεται ενώπιον υπαλλήλου της Υπηρεσίας τήρησης των δειγμάτων,
μετά δε τον έλεγχο, γίνεται επανασφράγιση του δείγματος. Επίσης ενώπιον του υπαλλήλου της
Υπηρεσίας δειγμάτων γίνεται, όταν απαιτείται, λήψη μέρους δείγματος.
9. Η επισημοποίηση των δειγμάτων και αντιδειγμάτων γίνεται από το αρμόδιο για την τεχνική
αξιολόγηση των προσφορών όργανο ως εξής . . Των δειγμάτων του ΕΛ.Γ.Α κατά το στάδιο έγκρισης των
τεχνικών προδιαγραφών ή έκδοσης της προκήρυξης. . Των δειγμάτων που καταθέτουν οι προμηθευτές
κατά τη διενέργεια των διαγωνισμών, μετά την κατακύρωση της προμήθειας. . Τα επισημοποιηθέντα
δείγματα παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Παραλαβής για να χρησιμοποιηθούν κατά το στάδιο των
ελέγχων και επιστρέφονται μετά το πέρας της παραλαβής των υλικών εφόσον λόγω της φύσης τους δεν
καταστρέφονται κατά τη διαδικασία των ελέγχων.
10. Στον συμβασιούχο προμηθευτή παραδίδεται, ύστερα από αίτημά του, το επίσημο δείγμα του ΕΛ.Γ.Α
ή μέρος αυτού, ανάλογα με τη φύση του υλικού, για να του χρησιμεύσει κατά την κατασκευή του και
υποχρεούται να το επιστρέψει το αργότερο με την παράδοση του υλικού.
11. Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται ως εξής : α) Του ΕΛ.Γ.Α, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την
επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής και αφού έχει συντελεστεί η οριστική παραλαβή του
συμβατικού υλικού, με μέριμνα και ευθύνη του ΕΛ.Γ.Α. β) Των προμηθευτών στους οποίους δεν
κατακυρώθηκαν ή δεν ανατέθηκε η προμήθεια, μέσα σε δεκαπέντε (15) από την ημερομηνία της
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ανακοίνωσης κατακύρωσης ή ανάθεσης, με μέριμνα και ευθύνη τούτων. γ) Των συμβασιούχων
προμηθευτών που κατατέθηκαν με την προσφορά τους και δεν καταστράφηκαν μερικώς ή ολικώς κατά
τη διαδικασία των ελέγχων , μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επιστροφή τους από την επιτροπή
παραλαβής και εφόσον έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή, με μέριμνα και ευθύνη τούτων. δ) Τα
δείγματα που δεν χρησιμοποιήθηκαν για κατ` έφεση εξέταση, επιστρέφονται μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την οριστική παραλαβή των συμβατικών υλικών, με μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή.
12. Τα δείγματα που δεν Θα παραληφθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, εκποιούνται από τον ΕΛ.Γ.Α
εφόσον έχουν εμπορική αξία άλλως καταστρέφονται από οριζόμενη προς τούτο Επιτροπή.
13. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων που λαμβάνονται από τις επιτροπής παραλαβής, βαρύνει
τους προμηθευτές και δεν καταβάλλεται.
14. Εφόσον από τη σύμβαση προβλέπονται και εργαστηριακοί έλεγχοι, αυτοί διενεργούνται από
εργαστήρια του ΕΛ.Γ.Α, εάν διαθέτει, άλλως από το Γ.Χ.Κ, ή από οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο που
ανήκει στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ήδη δε από
το άρθρο 51 του Ν. 1892/90 και το άρθρο 4 παρ.6 του Ν. 1943/91 άνάλογα με τη φύση του προς
προμήθεια υλικού και τη μορφή του ελέγχου.
15. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων,
μπορεί να ζητήσει εγγράφως κατ` έφεση εξέταση των οικείων αντιδειγμάτων. Η κατ` έφεση εξέταση
γίνεται ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας, από το Γ.Χ.Κ ή σε περίπτωση που λόγω της φύσεως του
υλικού ή της μορφής του ελέγχου, το Γ.Χ.Κ δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον έλεγχο, η κατ` έφεση
εξέταση γίνεται από οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ήδη δε από το άρθρο`51 του Ν. 1892/90 και το άρθρο 4 παρ.6 του Ν.
1943/91 εκτός από το εργαστήριο που διενήργησε την αρχική εξέταση. Στην περίπτωση που δεν
υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που διενήργησε τον έλεγχο, η κατ` έφεση εξέταση
γίνεται σε αυτό, αλλά με εξέταση του Γ.Χ.Κ, ή άλλου φορέα. 0 προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει
το προβλεπόμενο για την περίπτωση παράβολο. Το αίτημα του προμηθευτή για την κατ` έφεση εξέταση
πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη γνωστοποίηση σ`
αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης. Κατ` έφεση εξέταση μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα
με απόφαση του ΔΣ του ΕΛ.Γ.Α ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μέσα σε είκοσι (20)
ημέρες από τη λήψη του πρωτοκόλλου της επιτροπής παραλαβής. Κατά την κατ` έφεση εξέταση
παρίσταται εκπρόσωπος του ΕΛ.Γ.Α, υποχρεωτικά δε καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, και ο
προμηθευτής. Εάν κατά τη διενέργεια της κατ` έφεση εξέτασης υπάρχει διαφωνία από τον εκπρόσωπο
του ΕΛ.Γ.Α ή τον προμηθευτή, σε τεχνικό θέμα (όπως εφαρμοζομένη μέθοδος εξέτασης, χρήση
οργάνων) αυτή διατυπώνεται με σαφήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο, η δε υπόθεση παραπέμπεται στο
Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο για γνωμάτευση. Το αποτέλεσμα της της κατ` έφεση εξέτασης είναι
υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Άρθρο 37
Ανωτέρα βία
Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να
προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 38
Συγκρότηση συλλογικών οργάνων
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Η διεξαγωγή των διαγωνισμών προμηθειών και η παραλαβή των ειδών γίνεται από τις παρακάτω
Επιτροπές Προμηθειών και Παραλαβών. 1. Μόνιμη Επιτροπή Προμηθειών και μόνιμη Επιτροπών
Παραλαβών. α) "H Μόνιμη Επιτροπή Προμηθειών και μόνιμη Επιτροπή Παραλαβών συγκροτούνται
κατά μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνο για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. Οι επιτροπές αυτές
συγκροτούνται από τρία τακτικά μέλη προκειμένου για πρόχειρο διαγωνισμό και από πέντε τακτικά
μέλη προκειμένου για δημόσιο διαγωνισμό εκ των οποίων τα δύo μέλη θα έχουν ειδικές γνώσεις και
εμπειρία περί του αντικειμένου της προμήθειας. Τα μέλη ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους με
απόφαση του Δ.Σ του ΕΛ.Γ.Α από υπαλλήλους αυτού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο
Αντιπρόεδρος κάθε Επιτροπής". β) Καθήκοντα γραμματέα κάθε επιτροπής ασκεί υπάλληλος του ΕΛ.Γ.Α
ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την ίδια απόφαση. γ) Με απόφαση του Δ.Σ δύναται να
συνιστάται δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής για επανέλεγχο των περιπτώσεων του άρθρου 27 του
παρόντος. Με την απόφαση αυτή ορίζεται ο αριθμός των μελών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 2.
Ειδικές Επιτροπές Προμηθειών Με απόφαση του Δ.Σ του ΕΛ.Γ.Α μετά από έγκριση του εποπτεύοντος
Υπουργού, μπορεί να συγκροτούνται σε εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 6 του N.2286/95, έκτακτες
επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων προμηθειών ΕΛ.Γ.Α. Με την
απόφαση αυτή καθορίζονται το έργο της έκτακτης επιτροπής ή ομάδας εργασίας και ο χρόνος και ο
τρόπος λειτουργίας της. Η δαπάνη για τυχόν αποζημίωση των μελών βαρύνει τον προϋπολογισμό
ΕΛ.Γ.Α και καθορίζεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού μετά από πρόταση του Δ.Σ ΕΛ.Γ.Α.

Άρθρο 39
Αποκλεισμός προμηθευτού
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής
Προγραμματισμού Προμηθειών η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων
κατά το άρθρο 20 του ισχύοντος Συντάγματος και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του ΕΛ.Γ.Α, μπορεί
να αποκλεισθεί προμηθευτής για ορισμένο ή αόριστο χρόνο από συγκεκριμένη προμήθεια ή από τις
προμήθειες του δημόσιου τομέα, λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς σε διαδικασία προμήθειας.
Άρθρο 40
Επίλυση Διαφορών
0 προμηθευτής ως προς τη διακήρυξη και σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της
έδρας του ΕΛ.Γ.Α. Στη διακήρυξη ή σύμβαση μπορεί να ορίζεται για την επίλυση διαφορών, αντί της
προσφυγής στα δικαστήρια η προσφυγή των συμβαλλομένων σε διαιτησία που ορίζεται από την ισχύουσα
κάθε φορά σχετική νομοθεσία. Οι αποφάσεις της διαιτησίας είναι υποχρεωτικές για τους
συμβαλλόμενους.”
“Άρθρο 43
Εκτέλεση `Εργων
1. `Εργο είναι κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή και συντήρηση ή σχεδιασμός,
προμήθεια και εκτέλεση ολοκληρωμένης εργασίας, καθώς και κάθε σχετική ερευνητική εργασία, που
απαιτεί τεχνική γνώση και επέμβαση.
2. Για την εκτέλεση τεχνικού έργου απαιτείται, εφόσον δεν ήθελε άλλως οριστεί, σχέδιο προϋπολογισμού,
συγγραφή υποχρεώσεων, τιμολόγιο, ανάλυση τιμών κ.λ.π δηλαδή πλήρης μελέτη που συντάσσεται από
τεχνικό και εγκρίνεται από το Δ.Σ του ΕΛ.Γ.Α. Τo Δ.Σ του ΕΛ.Γ.Α, δύναται να αναθέτει τη σύνταξη μελέτης
για την εκτέλεση έργου σε ιδιώτες τεχνικούς ή να προσλαμβάνει αναγνωρισμένο τεχνικό για τη σύνταξη
μελετών, τον έλεγχο αυτών ή την παρακολούθηση του εκτελούμενου έργου, με αμοιβή που καθορίζεται
από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με όσα ισχύουν για το σκοπό αυτό στον ΕΛ.Γ.Α.
3. Τo Δ.Σ του ΕΛ.Γ.Α καθορίζει με γενικές ή ειδικές αποφάσεις του τις αρμοδιότητες των Προϊσταμένων των
υπηρεσιακών μονάδων του ΕΛ.Γ.Α, ως προς το ύψος της δαπάνης, τον τρόπο εκτέλεσης και τους όρους
δημοπράτησης ή διαγωνισμού για την εκτέλεση έργων συντήρησης, επισκευές κτιρίων και εγκαταστάσεων
ή την προσθήκη μικρών παραρτημάτων , την εκτέλεση έργων σε κτήματα του ΕΛ.Γ.Α, που εξυπηρετούν
προγράμματα έρευνας που έχουν εγκριθεί, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την εκτέλεση αυτών.
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4. Τα έργα εκτελούνται μετά από έγκριση του Δ.Σ του ΕΛ.Γ.Α, είτε με αυτεπιστασία από τις υπηρεσίες του
ΕΛ.Γ.Α είτε με εργολαβία. α) Για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία μπορεί να προσλαμβάνονται
ημερομίσθιοι τεχνίτες, επιστάτες και εργάτες. β) Η με εργολαβία εκτέλεση των έργων μπορεί να γίνει με
έναν από του παρακάτω τρόπους : 1) Με απευθείας ανάθεση όταν το ύφος της δαπάνης του έργου δεν
υπερβαίνει το ποσό των 4.000.000 δραχμών. 2) Με πρόχειρο διαγωνισμό όταν το ύψος της δαπάνης του
έργου δεν υπερβαίνει το ποσό των 8.000.000 δραχμών και 3) , Ανω των 8.000.000 δραχμών με
δημοπρασία. Τα ποσά αυτά αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Τα έργα της
περιπτώσεως (β) ενεργούνται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται στην εγκριτική απόφαση του Δ.Σ του
ΕΛ.Γ.Α στην οποία εκτός των άλλων καθορίζονται και οι όροι της δημοπράτησης ή διαγωνισμού, οι
προθεσμίες δημοσίευσης της περίληψης, ο τρόπος της μειοδοσίας, το αρμόδιο όργανο για την έγκριση του
αποτελέσματος, η επιβλέπουσα αρχή του έργου και ο επιβλέπων τεχνικός, η επιτροπή παραλαβής ως και
κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την εκτέλεση των έργων.”
“Άρθρο 46
Προμήθειες Περιφερειακών Υποκαταστημάτων ΕΛ.Γ.Α
1. Οι ανάγκες των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων ΕΛ.Γ.Α, καλύπτονται από την Κεντρική Διοίκηση του
ΕΛ.Γ.Α. Με απόφαση του Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α, διατίθενται πιστώσεις από τον προϋπολογισμό του ΕΛ.Γ.Α
στα Περιφερειακά Υποκαταστήματα που προορίζονται για την κάλυψη άμεσων ή επαναλαμβανόμενων
δαπανών για κάθε ένα από αυτά.
2. Μέσα στα όρια των κατά τα ανωτέρω μεταφερομένων πιστώσεων αποφασίζεται η διενέργεια
προμήθειας από τον Προϊστάμενο του Περιφερειακού Υποκαταστήματος, στον οποίο έχουν εκχωρηθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και του Ν. 1790/88 οι σχετικές αρμοδιότητες από τον
Διοικητή. 3. Για τις προμήθειες που διενεργούνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο εφαρμόζονται οι διατάξεις
του παρόντος Κανονισμού, οι προμήθειες δε εντάσσονται στο ετήσιο πρόγραμμα Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α
και αναγγέλλονται κάθε μήνα στην αρμόδια Δ/νση 0ικονομικού της Κεντρικής Διοίκησης του Οργανισμού.
“Άρθρο 49
Παρατίθεται κατωτέρω παράρτημα "Υποδείγματα Ανακοινώσεων και Προκηρύξεων Διαγωνισμών και
Διαδικασιών με Διαπραγμάτευση για Συμβάσεις προμηθειών ΕΛ.Γ.Α" που προσαρτάται και αποτελεί
αναπόσπαστο,μέρος του παρόντος Κανονισμού.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟΔΕIΓΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛ.Γ.Α

ΚΑΙ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΜΕ

Α. Προκαταρτική ενημέρωση. 1. Επωνυμία, ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί
τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιοτύπου της αναθέτουσας αρχής, και, εάν διαφέρουν, της
Υπηρεσίας από την οποία μπορούν να ληφθούν πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία. 2. Φύση και έκταση
των συμβάσεων που πρόκειται να συναφθούν. Ταξινόμηση CPA. 3. Προσωρινή ημερομηνία έναρξης των
διαδικασιών σύναψής της ή των συμβάσεων (εάν είναι γνωστή). 4. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία. 5.
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. 6. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία
Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Β. Ανοικτές Διαδικασίες. 1. `Ονομα, διεύθυνση,
αριθμός τηλεφώνου και τηλεφωτοαντιγραφικού μηχανήματος του ΕΛ.Γ.Α. 2. α) Διαδικασία που επελέγη
για τη σύναψη των συμβάσεων. β) Τύπος της σύμβασης για την οποία γίνεται η πρόσκληση για την
υποβολή προσφορών. 3. α) Τόπος παράδοσης β) Φύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων.
Ταξινόμηση CPA. γ) Πληροφορίες για τη δυνατότητα των προμηθευτών να υποβάλλουν προσφορές για
μέρος των απαιτουμένων προμηθειών. 4. Ταχθείσα, ενδεχομένως, προθεσμία παράδοσης 5. α)
Επωνυμία και διεύθυνση της Υπηρεσίας από την οποία είναι δυνατόν να ζητηθούν οι συγγραφές
υποχρεώσεις και τα λοιπά τεύχη της σύμβασης. β) Προθεσμία υποβολής της αίτησης αυτής. γ)
Ενδεχομένως, ύψος και τρόπος πληρωμής του ποσού που πρέπει να καταβληθεί για την απόκτηση
αυτών των εγγράφων. 6. α) Προθεσμία υποβολής των προσφορών. β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να

1773
σταλούν. γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν οι προσφορές. 7. α) Πρόσωπα τα
οποία επιτρέπεται να παρευρεθούν στην αποσφράγιση των προσφορών. β) Ημερομηνία, ώρα και τόπος
αποσφράγισης των προσφορών. 8. Ενδεχομένως, απαιτούμενες εγγυήσεις και λοιπές εξασφαλίσεις. 9.
Βασικοί όροι για τη χρηματοδότηση και πληρωμή ή και παραπομπή στις σχετικές κανονιστικές
διατάξεις. 10. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί ο όμιλος των
προμηθευτών στον οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση. 11. Αναγκαίες πληροφορίες και διατυπώσεις
προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχει το MINIMUM των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων
που πρέπει να πληροί ο προμηθευτής. 12. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων υποχρεούται
να διατηρεί την προσφορά του ανοικτή. 13. Κριτήρια για την κατακύρωση της σύμβασης. Τυχόν άλλα
κριτήρια εκτός από τη χαμηλότερη τιμή αναφέρονται εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη συγγραφή
υποχρεώσεων. 14. Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών. 15. Λοιπές πληροφορίες.
16. Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της διαδικασίας προκαταρτικής ενημέρωσης ή
επισήμανση της τυχόν παράλειψης δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων. 17. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. 18. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης
από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων . Γ. Κλειστές διαδικασίες. 1.
`Ονομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεφωτοαντιγραφικού μηχανήματος του ΕΛ.Γ.Α. 2. α)
Διαδικασία που επελέγη για τη σύναψη της σύμβασης. β) Ενδεχομένως, λόγοι προσφυγής στη
συνοπτική διαδικασία. γ) Τύπος της σύμβασης για την οποία γίνεται η πρόσκληση για την υποβολή
προσφορών. 3. α) Τόπος παράδοσης β) Φύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων. Ταξινόμηση
CPA. γ) Πληροφορίες για τη δυνατότητα των προμηθευτών να υποβάλλουν προσφορές για τμήματα των
απαιτουμένων προμηθειών. 4. Ταχθείσα, προθεσμία παράδοσης. 5. Ενδεχομένως. νομική μορφή την
οποία θα πρέπει να περιβληθεί ο όμιλος των προμηθευτών στον οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση. 6.
α) Προθεσμία υποβολής των προσφορών. β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν. γ) Γλώσσα ή
γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν. 7. Προθεσμία υποβολής των προσκλήσεων υποβολής
προσφορών. 8. Ενδεχομένως, τυχόν απαιτούμενες εγγυήσεις. 9. Πληροφορίες σχετικά με την ιδιαίτερη
κατάσταση του προμηθευτή καΘώς και αναγκαίες πληροφορίες και διατυπώσεις για να κριθεί αν
πληροί το MINIMUM των απαιτουμένων οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων. 10. Κριτήρια για την
κατακύρωση της σύμβασης εφόσον δεν αναφέρονται στην πρόσκληση για την υποβολή προσφορών.
11. Αριθμός ή όρια του αριθμού των υποψηφίων που πρόκειται να προσκληθούν προσφορά. 12.
Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών. 13. Λοιπές πληροφορίες. 14. Ημερομηνία
δημοσίευσης της προκήρυξης της διαδικασίας προκαταρτικής ενημέρωσης ή επισήμανση της τυχόν
παράλειψης δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 15. Ημερομηνία
αποστολής της προκήρυξης. 16. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαίκών Κοινοτήτων. Δ. Διαδικασίες με διαπραγματεύσεις. 1. `Ονομα, διεύθυνση,
αριθμός τηλεφώνου και τηλεφωτοαντιγραφικού μηχανήματος του ΕΛ.Γ.Α. 2. α) Διαδικασία που επελέγη
για τη σύναψη της σύμβασης. β) Ενδεχομένως, λόγοι προσφυγής στη συνοmική διαδικασία. γ) Τύπος
της σύμβασης για την οποία γίνεται η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών. 3. α) Τόπος παράδοσης
β) Φύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων. Ταξινόμηση CPA. γ) Πληροφορίες για τη δυνατότητα
των προμηθευτών να υποβάλλουν προσφορές για τμήματα των απαιτουμένων προμηθειών. 4.
Ταχθείσα, προθεσμία παράδοσης. 5. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί ο
όμιλος των προμηθευτών στον οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση. 6. α) Προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων συμμετοχής. β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν. γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες
πρέπει να συνταχθούν. 7. Ενδεχομένως τυχόν απαιτούμενες εγγυήσεις. 8. Πληροφορίες σχετίκά με την
ιδιαίτερη κατάσταση του προμηθευτή καθώς και αναγκαίες πληροφορίες και διατυπώσεις για να κριθεί
αν συγκεντρώνει τις απαιτούμενες οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις. 9. Αριθμός ή όρια του
αριθμού των υποψηφίων που πρόκειται να υποβάλουν προσφορά. 10. Ενδεχομένως, απαγόρευση των
εναλλακτικών προσφορών. 11. Ενδεχομένως ονόματα και διευθύνσεις των προμηθευτών που έχουν
ήδη επιλεγεί από το ΕΛ.Γ.Α. 12. Ημερομηνία προηγουμένων δημοσιεύσεων στην Επίσημη Εφημερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 13. Λοιπές πληροφορίες. 14. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. 15.
Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων. Ε. Συναφθείσες συμβάσεις. (άρθρο 8 παρ.3 και 6 του Π.Δ.370/95 ΦΕΚ 199/Α`/95). 1. `Ονομα
και διεύθυνση του ΕΛ.Γ.Α. 2. Επιλεγείσα διαδικασία σύναψης των συμβάσεων. Στην περίπτωση της
διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού ,
αιτιολόγηση της επιλογής αυτής. 3. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης. 4. Κριτήρια κατακύρωσης της
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σύμβασης. 5. Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν. 6. `Ονομα και διεύθυνση του ή των
προμηθευτών. 7 Φύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων. Ταξινόμηση CPA 8. Τιμή ή κλίμακα
τιμών (ελάχιστη/μέγιστη) που έχει(ουν) καταβληθεί. 9. Ενδεχομένως, αξία και ποσοστά της σύμβασης
που ενδέχεται να δοθεί ως εργολαβία σε τρίτους. 10. Λοιπές πληροφορίες. 11. Ημερομηνία
δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .
12. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας ανακοίνωσης. 13. Ημερομηνία παραλαβής της ανακοίνωσης
από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.”
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((33) της απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης με αριθ, 970/1997 (Β 970) «Έγκριση του
Κανονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης έργων της Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε.», πλην του
άρθρου 48,, το κείμενο της οποίας είχε ως εξής:

“ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Αντικείμενο του κανονισμού αυτού είναι η καθιέρωση παγίων διαδικασιών για την υλοποίηση των έργων
που ανατίθενται στη «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» σύμφωνα με τον ιδρυτικό αυτής νόμο 2408/1996 όπως
τροποποιήθηκε με τον N.2479/1997 &’ τον Ν. 2521/1997.
Το κεφάλαιο Α του Κανονισμού πραγματεύεται τις διαδικασίες εκτέλεσης των έργων από την εισήγηση
σκοπιμότητας μέχρι και της υπογραφής της σύμβασης μεταξύ της εταιρίας και του αναδόχου στον οποίο
ανατίθεται το έργο.
Η εκτέλεση και η παραλαβή του έργου καλύπτονται από τις διαδικασίες που ορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β του
παρόντος Κανονισμού.
Η εταιρία εκτελεί τα έργα που της ανατίθενται κατ’ εξαίρεση από κάθε κείμενη διάταξη πλην εκείνων του
Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 §8 του Ν. 2229/94.
Για περιπτώσεις έργων προϋπολογισμού μεγαλύτερου των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ECU (ή άλλου
ποσού που θα καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση), εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ευρωπαϊκού δικαίου
και οι οποίες υπερισχύουν.
Για την ισοτιμία του ECU θα λαμβάνεται κάθε φορά η τιμή fixing που ορίζεται από το Δελτίο επίσημων
τιμών εξωτερικών συναλλαγμάτων της Τράπεζας της Ελλάδας κατά την ημερομηνία έκδοσης της εισήγησης
εκτέλεσης έργου.
Σε περιπτώσεις εκτέλεσης έργων, από τρίτον κατά την έννοια του άρθρου 5§7 εδ.β΄ περίοδος β΄ του Ν.
2408/96 το Δ.Σ. δύναται να καθορίζει διαδικασίες άλλες από αυτές που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό,
εξαιρουμένων αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 7 (τρόποι επιλογής αναδόχου), που θα εφαρμόζεται σε
κάθε περίπτωση.
ΑΡΘΡΟ 2 : ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού έχει χρησιμοποιηθεί ενιαία ορολογία για τις παρακάτω λέξεις
ή φράσεις σύμφωνα με το νόημα που τους προσδίδεται στο παρόν άρθρο.
Εταιρία: Η «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»
Έργο: Έργο είναι κάθε νέα μελέτη κατασκευή, επέκταση, εξοπλισμός, οργάνωση, των δικαστικών κτιρίων
των σωφρονιστικών καταστημάτων, των καταστημάτων των υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και
των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων, καθώς και κάθε είδους προμήθεια που αναφέρεται σε
υλικά, εφόδια, εξοπλισμό και υπηρεσίες.
Αναθέτουσα Αρχή : Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτό όργανα.
Διοίκηση : Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και ο Διευθύνων Σύμβουλος.
Τεχνική Διεύθυνση : H υπηρεσία εκείνη της εταιρίας που έχει την ευθύνη υλοποίησης του έργου.
Ανάδοχος ή Εργολάβος : Οποιαδήποτε τεχνική εταιρία, νομικό ή φυσικό ή Εργολήπτης πρόσωπο ή ένωση
προσώπων, έχει τα νόμιμα προσόντα σύμφωνα με τη διακήρυξη του έργου να αναλάβει την εκτέλεση του
έργου της εταιρίας και να συνάψει τη σχετική σύμβαση.
Σύμβαση: Η γραπτή συμφωνία ανάμεσα στην εταιρία και τον ανάδοχο για την υλοποίηση του έργου, και το
σύνολο των σχετικών τευχών (οικονομικά, εμπορικά, τεχνικά), σχεδίων και προδιαγραφών που εκδίδονται
για το σκοπό αυτό.
ΑΡΘΡΟ 3 : ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
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Η κατασκευή των έργων γίνεται με διαγωνισμούς μεταξύ αναδόχων, εκτός των περιπτώσεων απ’ ευθείας
ανάθεσης ή μέσω διαπραγματεύσεων, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 7 του
παρόντος Κανονισμού ή με αυτεπιστασία μέσω της Τεχνικής Διεύθυνσης και προσωπικού που είτε υπάρχει
είτε κατά περίπτωση προσλαμβάνεται και αμείβεται από τις πιστώσεις του έργου .
ΑΡΘΡΟ 4: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ.
Προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση ενός έργου, ο Διευθύνων Σύμβουλος εντέλλεται την Τεχνική
Διεύθυνση για τη σύνταξη εισήγησης προς το Δ.Σ. για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 10
του παρόντος Κανονισμού.
ΑΡΘΡΟ 5: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Τα έργα που θα εκτελεστούν, πρέπει να έχουν ανατεθεί με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και να
είναι ενταγμένα στον προϋπολογισμό της εταιρίας.
Για τα έκτακτα έργα που δεν προβλέπονται στον προϋπολογισμό της εταιρίας η Τεχνική Διεύθυνση μετά
από απόφαση του Δ.Σ. προβαίνει στις απαραίτητες προς τούτο ενέργειες για τη σύνταξη της σχετικής
μελέτης.
Η εταιρία πρέπει να προβλέπει και να προγραμματίζει τις ανάγκες της για τα υπό εκτέλεση έργα και να τις
γνωστοποιεί έγκαιρα με την διαδικασία που ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό, ώστε να δίνεται χρόνος για
την επιλογή του τεχνικοοικονομικά συμφερότερου για την εταιρία τρόπου υλοποίησης της ανάθεσης
εκτέλεσης του αιτούμενου έργου.
ΑΡΘΡΟ 6: ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
Από άποψη ύψους προϋπολογισμού δαπάνης τα έργα κατατάσσονται στα παρακάτω κλιμάκια:
1ο κλιμάκιο, - μέχρι 20.000.000 δρχ.
2ο κλιμάκιο, από 20.000.001 - μέχρι 50.000.000. δρχ.
3ο κλιμάκιο, από 50.000.001 - μέχρι 200.000.000 δρχ.
4ο κλιμάκιο, από 200.000.001 - μέχρι 1.500.000.000δρχ.
5ο κλιμάκιο, από 1.500.000.000 - και άνω.
Τα όρια των ανωτέρω κλιμακίων είναι ενδεικτικά και αναπροσαρμόζονται με απόφαση του διοικητικού
συμβουλίου της εταιρίας.
Για τον υπολογισμό του ύψους του ως άνω προϋπολογισμού δαπάνης εκτέλεσης του έργου δεν
λαμβάνεται υπόψη ο Φ.Π.Α. και τυχόν άλλοι φόροι ή επιβαρύνσεις της εταιρίας.
ΑΡΘΡΟ 7: ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Σκοπός της δημοπρασίας είναι η ανάδειξη αναδόχου ικανού για την έγκαιρη, άρτια και οικονομική
κατασκευή του συγκεκριμένου έργου
Για την ανάδειξη αναδόχου επιλέγεται, κατά περίπτωση, ένας από τους παρακάτω τρόπους:
Ανοικτός διαγωνισμός
Σύμφωνα με αυτόν, καλούνται να υποβάλουν προσφορές ανάδοχοι, που διαθέτουν την εμπειρία και τα
επαγγελματικά προσόντα που απαιτεί η διακήρυξη.
Βάσει των προσφορών αυτών, των όρων του διαγωνισμού και την οριζόμενη στα τεύχη του διαγωνισμού
διαδικασία, γίνεται μετά από αξιολόγηση, η ανάδειξη του αναδόχου.
Η προκήρυξη γίνεται δια του τύπου, σε τουλάχιστον δύο (2) οικονομικές εφημερίδες και σε μία ημερήσια
ευρείας κυκλοφορίας, ή και στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον απαιτείται από την Κοινοτική
Νομοθεσία.
Κλειστός διαγωνισμός με προεπιλογή.
Ο διαγωνισμός αυτός διενεργείται σε δύο στάδια :
α. Στάδιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Κατ΄ αυτό γίνεται ανακοίνωση δια του τύπου ή άλλων ανακοινώσεων
στις περιπτώσεις που απαιτείται (π.χ. Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για την εκδήλωση
ενδιαφέροντος από τους αναδόχους που διαθέτουν την εμπειρία και τα επαγγελματικά κ.λ.π. προσόντα
που ζητά η διακήρυξη, υποβάλλοντας τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία και πιστοποιητικά.
Στην συνέχεια γίνεται, μεταξύ αυτών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, προεπιλογή όσων ικανοποιούν τις
απαιτήσεις, τους όρους και τα κριτήρια της διακήρυξης, από επιτροπή που ορίζεται για το σκοπό αυτό.
β. Ακολουθεί διαγωνισμός, κατά τον οποίο καλούνται να συμμετάσχουν και να υποβάλουν προσφορές
μόνο οι παραπάνω προεπιλεγέντες .
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Βάσει των προσφορών αυτών, των όρων του διαγωνισμού και την οριζόμενη στα τεύχη του διαγωνισμού
διαδικασία, γίνεται μετά από αξιολόγηση, η ανάδειξη του αναδόχου.
Διαγωνισμός από πίνακα αναδόχων.
- Σύμφωνα με αυτόν καλούνται, μετά από πρόσκληση, να υποβάλουν προσφορές ανάδοχοι, που
περιλαμβάνονται στους τηρούμενους πίνακες αναδόχων της εταιρίας, οι οποίοι έχουν κριθεί από το Δ.Σ.
προηγουμένως ως ικανοί να αναλάβουν την εκτέλεση έργων φύσεως και μεγέθους παρόμοιων προς εκείνα
της πρόσκλησης. Βάσει των προσφορών αυτών και την οριζόμενη στα τεύχη διαγωνισμού διαδικασία,
γίνεται, μετά από αξιολόγηση (των προσφορών κ.λ.π.) η ανάδειξη του αναδόχου.
Ανάθεση μέσω διαπραγματεύσεων.
Ο τρόπος αυτός επιλογής αναδόχου είναι επιτρεπτός για έργα του πρώτου κλιμακίου προϋπολογισμού
δαπάνης όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισμού, για δε τα έργα των επομένων κλιμακίων,
σε περιπτώσεις που συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, όπως περιπτώσεις κατεπείγοντος, θεομηνίας, σοβαρού
κινδύνου, μοναδικότητας κατασκευαστή, συνέχισης εργασιών ύστερα από έκπτωση του αναδόχου ή
διάλυση εργολαβικής σύμβασης, όταν πρόκειται για ερευνητικές εργασίες ή εργασίες δοκιμαστικής
εφαρμογής νέων τεχνολογιών, έργων ειδικής φύσεως ή τεχνολογίας, ανάγκης αποκατάστασης ζημιάς από
φυσική ή ανθρώπινη ενέργεια η οποία δημιουργεί προφανείς κινδύνους και χρήζει επείγουσας επισκευής,
καθώς και σε περιπτώσεις που ένας διαγωνισμός δεν απέδωσε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, ή
κρίνεται ότι δεν υπήρξε επαρκής συμμετοχή και η επανάληψη αυτού κρίνεται ως ασύμφορη.
Επίσης για έργα που δεν υπάγονται στις παραπάνω περιπτώσεις αλλά για τις οποίες, κατά περίπτωση, το
Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας έχουν, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων
τους, προηγουμένως εγκρίνει μετά από αιτιολογημένη εισήγηση, ότι αποτελούν εξαιρετικές περιπτώσεις ή
συντρέχουν ειδικοί γι΄ αυτό λόγοι.
ΑΡΘΡΟ 8 : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ
8.1
Η εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία αποτελεί εναλλακτικό τρόπο κατασκευής των έργων
σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος Κανονισμού όταν αποφασίζεται από το Δ.Σ. μετά από εισήγηση της
Τεχνικής Διεύθυνσης. Η Τεχνική Διεύθυνση ορίζει έναν επιβλέποντα Μηχανικό ή και άλλους ως βοηθούς
του εφόσον απαιτείται. Με μέριμνά της συντάσσεται χρονοδιάγραμμα και αναλυτικό πρόγραμμα
κατασκευής. Συντάσσεται επίσης προμέτρηση των απαιτουμένων υλικών, προγραμματίζεται ο αριθμός, οι
ειδικότητες και η διάρκεια απασχόλησης του εργατοτεχνικού προσωπικού και ο αριθμός, το είδος και η
διάρκεια χρήσης του μηχανικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου.
8.2 Ο απαιτούμενος αριθμός του προσωπικού και των μηχανημάτων, οι ποσότητες των υλικών, ο τρόπος
και ο αριθμός απασχόλησης του προσωπικού, ανάλωσης υλικών, μίσθωσης και χρήσης μηχανημάτων, και
όλα τα άλλα αναγκαία για την εκτέλεση του έργου στοιχεία, ο αριθμός των μηχανημάτων των οποίων η
αγορά είναι τυχόν αναγκαία για την κατασκευή του έργου, εγκρίνεται από το Δ.Σ μετά από σχετική
εισήγηση της Τεχνικής Διεύθυνσης.
8.3 Το απαιτούμενο προσωπικό προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες για την εταιρία σχετικές
διατάξεις. Στο προσωπικό αυτό μπορεί να περιλαμβάνεται υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό
οποιασδήποτε ειδικότητας αναγκαίας για την κατασκευή και την τεχνικοοικονομική διοίκηση του έργου.
8.4 Από τις διατιθέμενες για το έργο πιστώσεις καταβάλλονται , με βάση νόμιμα δικαιολογητικά, όλες οι
δαπάνες που πραγματοποιούνται για το έργο όπως είναι οι μισθοί, τα ημερομίσθια και οι σχετικές
εργοδοτικές επιβαρύνσεις του προσωπικού της προηγουμένης παραγράφου, οι δαπάνες προμήθειας
μηχανημάτων και εξοπλισμού, η αξία των υλικών και οι δαπάνες διαλογής, αποθήκευσης, μεταφοράς και
χρήσης τους, τα μισθώματα μηχανημάτων, τα ασφάλιστρα και οι δαπάνες λειτουργίας τους, οι αμοιβές για
παροχή υπηρεσιών, και το αντάλλαγμα για την υπεργολαβική εκτέλεση εργασιών με υλικά ή χωρίς υλικά
(φατούρα).
8.5 Για την αγορά των υλικών και μηχανημάτων, τη μίσθωση μηχανικού εξοπλισμού ή την εκτέλεση
μεταφορών εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις που διέπουν την εταιρία. Για την ανάδειξη αναδόχων
επιμέρους εργασιών που περιλαμβάνονται στην απολογιστική εκτέλεση εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 33 του παρόντος Κανονισμού.
8.6 Κατά την εκτέλεση έργου με αυτεπιστασία τηρείται με ευθύνη του Τ.Δ.Ε. ημερολόγιο ανάλογο με το
επιβαλλόμενο για οποιαδήποτε απολογιστική εκτέλεση εργασιών.
8.7 Για τις εργασίες που εκτελούνται με αυτεπιστασία συντάσσεται επιμέτρησή τους και απολογισμός της
δαπάνης. Για την παραλαβή τους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42, 44 και 45 του
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παρόντος Κανονισμού.
ΑΡΘΡΟ 9: ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ (Π.Α.)
9.1. Οι ανάδοχοι κατατάσσονται στους Π.Α. κατά κατηγορίες, όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω :
Μελετητές
Προμηθευτές
Κατασκευαστές
Καθώς επίσης και στις ακόλουθες πέντε (5) βαθμίδες (ενδεικτικά αναφερόμενες ) από άποψη
ύψους προϋπολογισμού των Έργων:
Bαθμίδα 1η μέχρι 20 εκατ. δρχ
Βαθμίδα 2η μέχρι 50 εκατ. δρχ.
Βαθμίδα 3η μέχρι 200 εκατ. δρχ.
Βαθμίδα 4η μέχρι 1,5 δις. δρχ.
Βαθμίδα 5η από 1,5 δις. δρχ. και άνω
Κάθε ανάδοχος κατατάσσεται σε μία μόνο βαθμίδα για κάθε κατηγορία
9.2.
Η εγγραφή στους Π.Α. της εταιρίας γίνεται με αίτηση των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων
(ελληνικών ή ξένων).
Κριτήρια για την εγγραφή αποτελούν η οργάνωση της επιχείρησης, η στελέχωσή της από διπλωματούχους
μηχανικούς και από άλλο επιστημονικό ή τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό, η εμπειρία σε έργα που έχουν
εκτελεσθεί από την επιχείρηση ή τα στελέχη που απασχολεί σε μόνιμη βάση, ο εξοπλισμός που η
επιχείρηση διαθέτει η ίδια ή αποδεδειγμένα έχει διαχειρισθεί με επιτυχία στο παρελθόν, η οικονομική
επιφάνεια και πίστη, το εταιρικό, ο ισολογισμός, η διαχειριστική ικανότητα και άλλα παρόμοια στοιχεία.
9.3. Η εγγραφή, κατάταξη, ανανέωση, διαγραφή και εξέλιξη στις κατηγορίες και βαθμίδες του Π.Α. της
εταιρίας γίνεται από επιτροπή που ορίζεται για το σκοπό αυτό και εγκρίνεται από το Δ.Σ. Η επιτροπή αυτή
εισηγείται επίσης κάθε μέτρο που σχετίζεται με τον τρόπο τήρησης Π.Α. και γενικά ακολουθεί την τήρηση
αυτού και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας σχετικές εκθέσεις.
9.4 Η επιτροπή είναι τριμελής και απαρτίζεται από τον Τεχνικό Διευθυντή της εταιρίας και δύο (2)
μηχανικούς διπλωματούχους ΑΕΙ υπερδεκαετούς εμπειρίας. Τα μέλη της επιτροπής ορίζει το Δ.Σ της
εταιρίας στην αρχή κάθε χρόνου.
Η επιτροπή Π.Α. συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας για το πρώτο έτος λειτουργίας της εταιρίας
και κάθε έτος στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, με θέμα εγγραφές νέων επιχειρήσεων στον Π.Α. και
μεταβολές των ίδιων εγγεγραμμένων.
Η εταιρία καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με δημοσίευση αγγελίας σε δύο (2)
οικονομικές και μία (1) ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας.
Η επιτροπή μπορεί να συγκληθεί και έκτακτα (ύστερα από σχετική εντολή της διοίκησης), εφόσον
συντρέχουν ουσιαστικοί λόγοι.
Η θητεία των μελών της επιτροπής Π.Α. είναι ετήσια .
9.5. Οι ανάδοχοι που συμμετέχουν σε διαγωνισμό «με προσκλήσεις», επιλέγονται από την αντίστοιχη
κατηγορία και από τη βαθμίδα που αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό ή ανώτερη.
ΑΡΘΡΟ 10: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η εισήγηση εκτέλεσης έργου συντάσσεται από την Τεχνική Διεύθυνση και προωθείται για έγκριση
αρμοδίως. Η εισήγηση εκτέλεσης έργου θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα παρακάτω :
- Πλήρη και σαφή περιγραφή του αντικειμένου του έργου που θα περιλαμβάνει σκοπιμότητα εκτέλεσης,
τεχνική περιγραφή, προκαταρκτική μελέτη και ενδεικτικό προϋπολογισμό.
- Τον τρόπο επιλογής αναδόχου με πλήρη αιτιολόγηση.
- Τον τρόπο αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής του αναδόχου .
- Το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού μέχρι την
αποπεράτωση του έργου .
- Αναλυτικό προϋπολογισμό του έργου.
ΑΡΘΡΟ 11: ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Αμέσως μετά την έγκριση της εισήγησης εκτέλεσης έργου η Τεχνική Διεύθυνση προβαίνει στις
απαιτούμενες ενέργειες για την επιλογή του αναδόχου και την ανάθεση του έργου.
Ανάλογα με τον προκριθέντα τρόπο επιλογής αναδόχου συντάσσονται τα απαιτούμενα τεύχη
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δημοπράτησης.
Τα τεύχη δημοπράτησης που αφορούν στους οικονομικούς όρους και στις υποχρεώσεις, στους τεχνικούς
όρους, περιγραφές και προδιαγραφές του έργου συντάσσονται από την αρμόδια Τεχνική Διεύθυνση.
Την ευθύνη της υλοποίησης της δημοπράτησης και τον συντονισμό της έγκαιρης διενεργείας του έχει η
Τεχνική Διεύθυνση.
Τα τεύχη δημοπράτησης περιέχουν, ενδεικτικά, τα ακόλουθα :
- Την διακήρυξη της δημοπρασίας με οδηγίες προς τους διαγωνιζόμενους για την σύνταξη προσφοράς και
τους λοιπούς όρους της δημοπράτησης.
- Γενικοί όροι σύμβασης ή γενική συγγραφή υποχρεώσεων
- Ειδικοί όροι διαγωνισμού ή ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
- Σχέδιο συμβάσεως
- Τεχνική περιγραφή ή Τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων
- Τεχνικές προδιαγραφές
- Προϋπολογισμός μελέτης
- Προϋπολογισμός προσφοράς
- Σχέδια προμελέτης
- Πλήρη κατασκευαστικά σχέδια και μελέτη εφαρμογής (αν υπάρχουν )
- Ανάλυση συμβατικού τιμήματος
- Ειδικό τιμολόγιο μελέτης που έχει συντάξει η εταιρία
- Τιμολόγιο προσφοράς
- Κανονισμό ασφαλείας εργασιών στο εργοτάξιο
- Κατάλογο υποπρομηθευτών υλικών και υπεργολάβων (εφόσον το είδος του έργου το επιβάλλει).
- Οτιδήποτε άλλο κριθεί σκόπιμο.
Η χορήγηση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται με την καταβολή ανταλλάγματος το είδος και το ύψος του
οποίου καθορίζεται από την διακήρυξη του κάθε έργου ξεχωριστά.
Άπαντα τα ανωτέρω εκπονούνται:
α) απευθείας από την εταιρία και με κατάλληλο προσωπικό που υπάρχει ή προσλαμβάνεται ειδικά για τη
μελέτη του έργου.
β) με απευθείας ανάθεση σε φορέα του δημοσίου τομέα μέρους ή όλου του έργου,
γ) σε συνεργασία της εταιρίας με φορέα του δημοσίου τομέα, ή με δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα.
δ) με ανάθεση σε ιδιωτικό μελετητικό γραφείο που επιλέγεται από την εταιρία κατά τα άρθρα 7, 8, 9 του
παρόντος.
ε) με απευθείας ανάθεση σε ιδιωτικό μελετητικό γραφείο για έργα εξειδικευμένα.
στ) με ανάθεση μετά από πανελλήνιο ή διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.
ζ) με άλλο τρόπο που εγκρίνει το Δ.Σ. της εταιρίας.
Το Δ.Σ. της εταιρίας μπορεί να προσδιορίσει και όποια άλλη διαδικαστική λεπτομέρεια όπως,
προθεσμία, τρόπο, και κάθε θέμα γενικά που αναφέρεται στην εκπόνηση και αποδοχή ή όχι της
μελέτης.
ΑΡΘΡΟ 12: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
12.1
Η πρόσκληση για υποβολή προσφορών ή εκδηλώσεων ενδιαφέροντος γίνεται 10 τουλάχιστον
ημέρες προ του χρόνου υποβολής, με δημοσίευση σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες και μία (1) ημερήσια
εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
12.2
Στην περίπτωση διαγωνισμού από τον πίνακα αναδόχων εγγεγραμμένων στους Π.Α. της
εταιρίας, ζητούνται προσφορές ανάλογα με το κλιμάκιο προϋπολογιζόμενης δαπάνης στο οποίο
κατατάσσεται το έργο, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντα Κανονισμού.
Για το πρώτο 1ο κλιμάκιο ζητούνται προσφορές από τουλάχιστον τρεις (3) αναδόχους κατά τον
προσφορότερο τρόπο (επιστολή, telex, telefax κ.λ.π.).
Για το 2ο και 3ο κλιμάκιο ζητούνται προσφορές από τουλάχιστον πέντε (5) αναδόχους. Οι ανωτέρω
προσφορές σε κάθε περίπτωση ζητούνται γραπτές και υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο.
Για το 4ο κλιμάκιο και πάνω ζητούνται προσφορές από τουλάχιστον οκτώ (8) αναδόχους.
Οι ανωτέρω προσφορές σε κάθε περίπτωση ζητούνται γραπτές και υποβάλλονται σε σφραγισμένο
(κλειστό) φάκελο.
Σε κάθε περίπτωση συντάσσεται συγκριτικός πίνακας στον οποίο εμφανίζονται τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού.
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Οι ως άνω καλούμενες εταιρίες επιλέγονται από τους πίνακες αναδόχων της εταιρίας.
12.3
Σε περιπτώσεις διαγωνισμού με διαπραγμάτευση για την εκτέλεση επειγόντων ή
εξειδικευμένων έργων, μετά από έγκριση του Δ.Σ., μπορεί να καλείται αριθμός ανάδοχων μικρότερος από
τον οριζόμενο στις πιο πάνω παραγράφους.
ΑΡΘΡΟ 13 : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Στη διακήρυξη εκτός των άλλων στοιχείων που προαναφέρθηκαν, πρέπει να αναφέρεται το αντικείμενο
που θα καλύπτει η προσφορά και ο τρόπος σύνταξης της οικονομικής προσφοράς.
Στις περιπτώσεις μεγάλων εκπτώσεων επί των τιμών του προϋπολογισμού ή γενικά πολύ χαμηλών τιμών,
εκτός από την προϋπόθεση της ομαλότητας των τιμών (όπου καθορίζεται και προβλέπεται στη διακήρυξη)
η εταιρία δικαιούται να ζητά την αναλυτική δικαιολόγηση των εκπτώσεων ή των τιμών βάσει των οποίων
θα κριθεί τελικά κάποια προσφορά, ως και να απορρίπτει προσφορές αν κριθεί ότι περιλαμβάνει
απαράδεκτα μεγάλες εκπτώσεις ή χαμηλές τιμές.
Στη συνέχεια αναφέρονται διάφορα ενδεικτικά συστήματα προσφοράς:
Σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης .
Οι διαγωνιζόμενοι προσφέρουν ενιαία έκπτωση, στις τιμές του τιμολογίου της εταιρίας, που εκφράζεται σε
ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό.
Σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης .
Το σύστημα αυτό προσφοράς εφαρμόζεται ιδίως όταν είναι μεγάλο το πλήθος των τιμών μονάδας με βάση
τις οποίες θα καταρτιστεί η σύμβαση.
Στους διαγωνιζόμενους χορηγείται απ΄ την εταιρία για υποβολή στο διαγωνισμό έντυπο προσφοράς
ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών, που συμπληρώνεται σύμφωνα με τις
επόμενες παραγράφους.
Οι διαγωνιζόμενοι προσφέρουν επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών του τιμολογίου και
του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό. Είναι δυνατό σε κάποια ή κάποιες
ομάδες εργασιών η προσφερόμενη έκπτωση να είναι μηδενική ή αρνητική, με την προϋπόθεση ότι η
συνολική έκπτωση είναι θετική. Η τελευταία αυτή προϋπόθεση ισχύει εφόσον δεν ορίζεται ρητά
διαφορετικά στη διακήρυξη.
Τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης εφόσον αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη πρέπει να βρίσκονται σε ομαλή
σχέση μεταξύ τους. Για τον έλεγχο της ομαλότητας υπολογίζεται για κάθε προσφορά το συνολικό ύψος
προϋπολογισμού που διαμορφώνεται, μετά την αφαίρεση από κάθε ομάδα εργασιών της έκπτωσης που
προσφέρθηκε. Με σύγκριση του προϋπολογισμού που προκύπτει, προς τον αρχικό προϋπολογισμό της
εταιρίας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κονδύλιο για απρόβλεπτα, συνάγεται η μέση έκπτωση επί τοις
εκατό (Εμ). Ομαλή είναι η προσφορά όταν κανένα επιμέρους ποσοστό έκπτωσης (Ει) δεν είναι μικρότερο
ούτε μεγαλύτερο από τα όρια που θα καθορίσει η εταιρία σε σχέση με την μέση έκπτωση. Τα όρια αυτά
καθώς και ό,τι άλλο σχετικό με αυτά (απόρριψη σε περίπτωση υπέρβασης τους, κ.λ.π.) θα αναφέρονται
στη διακήρυξη.
Σύστημα προσφοράς με συμπλήρωση τιμολογίου.
Στους διαγωνιζόμενους χορηγούνται από την εταιρία για υποβολή στο διαγωνισμό :
α. Τιμολόγιο όμοιο με το τιμολόγιο της εταιρίας στο οποίο όμως οι τιμές είναι ασυμπλήρωτες.
β. Προϋπολογισμός, όμοιος με τον προϋπολογισμό της εταιρίας στον οποίο όμως οι τιμές μονάδας, τα
γινόμενα και τα αθροίσματα είναι ασυμπλήρωτα. Το κονδύλιο για απρόβλεπτες δαπάνες είναι
συμπληρωμένο ίδιο ακριβώς με εκείνο του προϋπολογισμού της εταιρίας
Οι διαγωνιζόμενοι προσφέρουν τιμές συμπληρώνοντας τα ασυμπλήρωτα τιμολόγια και προϋπολογισμό με
τις προσφερόμενες από αυτούς τιμές.
Για τον έλεγχο ομαλότητας ισχύουν τα προαναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο και όπως καθορίζεται
στην διακήρυξη του έργου.
Σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση Τιμολογίου
Σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου εφαρμόζεται σε έργα ανεξάρτητα από
προϋπολογισμό. Στο σύστημα αυτό οι τιμές του τιμολογίου μπορεί να είναι αναλυτικές ή περιληπτικές για
ολοκληρωμένα τμήματα σύνθετων εργασιών ή να είναι κατ’ αποκοπή τιμές για ευρύτερα τμήματα του
έργου ή για όλο το έργο.
Στους ενδιαφερόμενους χορηγούνται απ’ την εταιρία ασυμπλήρωτα τιμολόγιο και προϋπολογισμός όπως
και στο σύστημα προσφοράς με συμπλήρωση τιμολογίου και έλεγχο ομαλότητας.
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Οι διαγωνιζόμενοι προσφέρουν τιμές συμπληρώνοντας το ασυμπλήρωτο τιμολόγιο και προϋπολογισμό,
χωρίς όμως καμιά δέσμευση ομαλότητας. Οι σχετικοί με αυτό το σύστημα προσφοράς, όροι, καθορίζονται
από τη διακήρυξη.
Σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή
Το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή εφαρμόζεται κάθε φορά που κρίνεται
σκόπιμος ο συνδυασμός σύνταξης ή ολοκλήρωσης ή αναθεώρησης υπάρχουσας μελέτης με την κατασκευή
ή αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. Κατά την εφαρμογή του συστήματος αυτού μπορεί με τη διακήρυξη να
ζητείται από τους διαγωνιζόμενους εκτός από την οικονομική τους προσφορά, συμπλήρωση ή σύνταξη
μελετών, προσδιορισμός τεχνολογικών χαρακτηριστικών και προδιαγραφών επιμέρους στοιχείων του
έργου, ή η υποβολή προτάσεων - λύσεων σε
δεδομένο τεχνικό πρόβλημα ή ο καθορισμός της προθεσμίας για την αποπεράτωση του έργου.
Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει το εργολαβικό αντάλλαγμα κατ’ αποκοπή για το έργο ολόκληρο ή
κατά τμήματα. Από την εταιρία χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη
τεχνικά στοιχεία και πρότυπα για την επιθυμητή ποιότητα των εργασιών ή για τα ελάχιστα όρια ανεκτής
ποιότητας ή και της προθεσμίας αποπεράτωσης ή και υποδείγματα για τη σύνταξη της οικονομικής
προσφοράς κατά ενιαίο τρόπο. Για την ανάδειξη του αναδόχου, λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές
προσφορές, έπειτα από αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών ή και της προθεσμίας για την αποπεράτωση.
Η κρίση και αξιολόγηση αυτή γίνεται πριν ανοιχτούν οι οικονομικές προσφορές. Τα κριτήρια της
αξιολόγησης και οι συντελεστές επιρροής τους ορίζονται πάντοτε στη διακήρυξη. Οι κρινόμενες μελέτες
βαθμολογούνται και η βαθμολογία αυτή ανακοινώνεται σε όλους τους ενδιαφερομένους. Η διακήρυξη
μπορεί να προβλέπει την απόρριψη προσφορών που δεν συγκεντρώνουν ένα ελάχιστο όριο ανεκτής
βαθμολογίας. Η βέλτιστη προσφορά προκύπτει ως μαθηματική συνάρτηση της οικονομικής προσφοράς και
της βαθμολογίας με παραμέτρους που ορίζονται επίσης στη διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 14 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
Εγγυήσεις με τη μορφή επιστολών τραπέζης, ή του ΤΣΜΕΔΕ, ή άλλης μορφής εγγυήσεις, ζητούνται ως
ακολούθως:
14.1
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής είναι ορισμένου ποσού, κοινού για όλους τους διαγωνιζόμενους, το
οποίο προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη κάποιο ποσοστό επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.
Σημειώνεται ότι το ποσοστό επί του προϋπολογισμού του έργου θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ του 2%
έως 5% και εξαρτάται από το μέγεθος και την δυσκολία του προς εκτέλεση έργου όπως καθορίζεται στη
διακήρυξη. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής παραμένουν στο λογιστήριο της εταιρίας, μέχρι την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, οπότε και επιστρέφονται στους δικαιούχους.
14.2
Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής
Εφόσον προβλέπεται από τους όρους της διακήρυξης πληρωμή προκαταβολής, με την υπογραφή της
σύμβασης κατατίθεται εγγυητική επιστολή προκαταβολής ποσού ίσου με αυτό που προκύπτει από το
καθορισθέν ή συμφωνηθέν ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος του έργου. Η αποπληρωμή της
προκαταβολής γίνεται κατά το άρθρο 31του παρόντος κανονισμού. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής
επιστρέφεται μετά την πλήρη απόσβεση του προκαταβληθέντος ποσού.
14.3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
Για την καλή εκτέλεση του έργου ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης καλείται να καταθέσει
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με αυτό που προκύπτει από το ποσοστό επί του
συμβατικού τιμήματος που θα καθορισθεί από τη διακήρυξη ή θα συμφωνηθεί. Το ποσοστό αυτό
κυμαίνεται μεταξύ του 5% έως 10% του συμβατικού τιμήματος του έργου. Η εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης μπορεί να επιστραφεί εν μέρει στον ανάδοχο μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής
παραλαβής του έργου, εφόσον τούτο καθορίζεται στη σύμβαση ή άλλως επιστρέφεται στο σύνολο της στον
ανάδοχο μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου και σύμφωνα με τους όρους
και προϋποθέσεις της σύμβασης ως και μετά την κατά το άρθρο 44 παραλαβή και χρήση στις περιπτώσεις
όπου προβλέπεται τέτοια παραλαβή.
Για πρόσθετη εξασφάλιση παρακρατείται 5% έως 10% της αξίας κάθε πιστοποίησης η οποία παρακράτηση
επιστρέφεται με την έγκριση προσωρινής παραλαβής του έργου. Η παρακράτηση αυτή μπορεί να
αντικατασταθεί με ισόποση εγγυητική επιστολή, εφόσον τούτο καθορίζεται στη διακήρυξη και
προβλέπεται στη σύμβαση.
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ΑΡΘΡΟ 15: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ζητούμενες προσφορές υποβάλλονται στην εταιρία μέχρι της ώρας και ημέρας που καθορίζονται στη
διακήρυξη.
Οι προσφορές, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη, υποβάλλονται ενιαία σε τρεις επιμέρους
φακέλους ως ακολούθως:
Φάκελος Α : Νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά
Φάκελος Β : Τεχνική προσφορά χωρίς οικονομικά στοιχεία σε αντίτυπα που
τον αριθμό τους καθορίζει η διακήρυξη.
Φάκελος Γ : Σφραγισμένος φάκελος με την οικονομική προσφορά .
Η υποβολή προσφορών και εκδηλώσεων ενδιαφέροντος γίνεται από τον διαγωνιζόμενο ή από τον νόμιμο
εκπρόσωπο.
Εκπροθέσμως υποβληθείσες προσφορές δεν γίνονται για κανένα λόγο αποδεκτές.
ΑΡΘΡΟ 16: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
Οι φάκελοι των προσφορών ανάλογα με την ένδειξή τους (Α, Β ή Γ κατά το προηγούμενο άρθρο)
αποσφραγίζονται από επιτροπή/ές τα μέλη των οποίων (τακτικά και αναπληρωματικά) ορίζονται κατά
περίπτωση από την εταιρία.
Οι ανωτέρω επιτροπές παραλαμβάνουν τις προσφορές. Κατ’ αρχήν αποσφραγίζονται οι φάκελοι Α (με τα
νομιμοποιητικά στοιχεία και τα λοιπά απαραίτητα δικαιολογητικά) και η αρμόδια επιτροπή αποφασίζει για
την νομιμότητα της συμμετοχής των διαγωνιζομένων.
Αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος για την συμμετοχή (βάσει του φακέλου Α), εφόσον
προβλέπεται από την διακήρυξη η ύπαρξη φακέλου Β τότε αποσφραγίζονται οι φάκελοι Β με τις τεχνικές
προσφορές όσων έγιναν αποδεκτοί οι φάκελοι Α. Οι φάκελοι Β εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή κατ’
αρχήν ως προς την πληρότητά τους, και όσοι γίνονται αποδεκτοί, αξιολογούνται τεχνικά σε ξεχωριστή
συνεδρίαση.
Οι φάκελοι Γ με τις οικονομικές προσφορές φυλάσσονται σφραγισμένοι μέχρι την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων της τεχνικής αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή οπότε και αποσφραγίζονται εκείνοι
των οποίων οι φάκελοι Β κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτοί
Οι φάκελοι Γ με τις οικονομικές προσφορές αποσφραγίζονται αμέσως μετά την ανακοίνωση του
αποτελέσματος για τη συμμετοχή (βάσει του φακέλου Α) εφόσον δεν προβλέπεται από την διακήρυξη η
ύπαρξη φακέλου Β.
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών συντάσσεται από την επιτροπή αποσφράγισης «πρακτικό
αποσφράγισης προσφορών» στο οποίο αναγράφονται η ημερομηνία που έγινε η αποσφράγιση, ο αριθμός
διαγωνισμού ο κωδικός του έργου, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη, ο αριθμός των προσκληθέντων, τα
στοιχεία αυτών που υπέβαλαν προσφορές, οι παρευρεθέντες στην αποσφράγιση, τυχόν ενστάσεις, καθώς
και οποιαδήποτε παρατήρηση της επιτροπής. Τα μέλη της επιτροπής μονογράφουν τις προσφορές και τους
φακέλους.
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η οποία γίνεται κατά τα οριζόμενα στη διακήρυξη δικαιούνται να
παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
ΑΡΘΡΟ 17 : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η αξιολόγηση των φακέλων Α, Β, και Γ των προσφορών που υποβάλλονται με βάση τα καθοριζόμενα στον
παρόντα Κανονισμό και τη διακήρυξη, γίνεται από τις αρμόδιες επιτροπές όπως, ορίζονται στο
προηγούμενο άρθρο του παρόντος Κανονισμού. Στα τεύχη του διαγωνισμού θα πρέπει να αναφέρονται
όλα εκείνα τα κριτήρια οι συντελεστές βαρύτητας της τεχνικής αξιολόγησης, οι ελάχιστες
απαιτήσεις αποδοχής της προσφοράς, η βαθμολογία της τεχνικής ή/και οικονομικής αξιολόγησης και άλλα
όπως απαιτείται από το σύστημα του διαγωνισμού που επιλέχθηκε (π.χ. χαμηλότερης και συμφερότερης
προσφοράς, ανηγμένης τιμής, πλειοδοτικός κ.λ.π.)
Οι αποφάσεις των αρμοδίων επιτροπών σε κάθε φάση του διαγωνισμού πρέπει να είναι
εμπεριστατωμένες, σαφείς και πλήρως αιτιολογημένες.
Η έγκριση κατακύρωσης ή μη του διαγωνισμού θα γίνεται ύστερα από εμπεριστατωμένη εισήγηση της
Τεχνικής Διεύθυνσης της εταιρίας.
Σε περίπτωση εισήγησης για ακύρωση θα πρέπει η εισήγηση να καθορίζει και την περαιτέρω πορεία
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υλοποίησης του έργου (επανάληψη διαγωνισμού, απ΄ ευθείας ανάθεση, ακύρωση, κ.λ.π.). Την απόφαση
για κατακύρωση ή μη του διαγωνισμού λαμβάνει η εταιρία δια του Δ.Σ. ή του υπ΄ αυτού εξουσιοδοτημένου
οργάνου.
Μετά την έγκριση κατακύρωσης, ανάθεσης, ή ακύρωσης διαγωνισμού από το Δ.Σ. της εταιρίας, ο σχετικός
φάκελος που περιέχει όλα τα στοιχεία του διαγωνισμού (την αίτηση τη διακήρυξη, τις προσφορές, την
αξιολόγηση, τις εισηγήσεις, την έγκριση κ.λ.π.), διαβιβάζεται στο Τμήμα Οικονομικού και Προμηθειών για
τη σύνταξη σύμβασης και την επιστροφή των εγγυητικών συμμετοχών.
Για την πληρότητα και τη φύλαξη του παραπάνω φακέλου την ευθύνη φέρει το Τμήμα Οικονομικού και
Προμηθειών.
Το Δ.Σ. της εταιρίας κατόπιν σχετικής εισήγησης λαμβάνει υπ΄ όψιν κάθε πρόσφορο, τεκμηριωμένο
στοιχείο που αναφέρεται στην ικανότητα και αξιοπιστία για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου του
αναδόχου που είναι μειοδότης σε συνδυασμό και με υποχρεώσεις του από άλλα έργα που ο ανάδοχος έχει
υπό κατασκευή.
Το Δ.Σ. μπορεί να μην αναθέσει το έργο στον μειοδότη αλλά να προχωρήσει στην κρίση των επομένων
μειοδοτών κατά σειρά, εφόσον μετά πλήρη αιτιολόγηση ο μειοδότης δεν ικανοποιεί τα κριτήρια, ή να
ματαιώσει ή να αναβάλει ή να μην κατακυρώσει το αποτέλεσμα χωρίς αποζημίωση του μειοδότη.
Διευκρινίσεις ή και βελτιώσεις της προσφοράς του μειοδότη όμως δεν αποκλείονται.
ΑΡΘΡΟ 18 : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο από όσους συμμετέχουν στο διαγωνισμό, είτε κατά της
διακήρυξης ή των τευχών διαγωνισμού, είτε κατά των αποφάσεων στις διάφορες φάσεις του διαγωνισμού.
Ενστάσεις κατά των αποφάσεων στις διάφορες φάσεις του διαγωνισμού γίνονται δεκτές, εφόσον
υποβληθούν από τους άμεσα ενδιαφερόμενους και εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία
γνωστοποίησης του αποτελέσματος της αντίστοιχης φάσης.
Επί των ενστάσεων αποφασίζει η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Η υποβολή ενστάσεων δεν διακόπτει την εξέλιξη οποιασδήποτε φάσης του διαγωνισμού.
Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με κάθε ένσταση, είναι τελεσίδικες.
ΑΡΘΡΟ 19: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ανάθεση εκτέλεσης έργου στον ανάδοχο που έχει επιλεγεί, γίνεται με έγγραφη σύμβαση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
ΑΡΘΡΟ 20: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ
20.1
Η διοίκηση του έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού, ασκούνται από το Τμήμα
Διαχείρισης Έργων (Τ.Δ.Ε.) της εταιρίας. Το Τμήμα αυτό ορίζει σαν εκπρόσωπό του στο έργο τον
επιβλέποντα μηχανικό για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του έργου και άλλο προσωπικό ως βοηθούς
για την πληρέστερη εκτέλεση των καθηκόντων του. Στα καθήκοντα των εκπροσώπων περιλαμβάνονται η
παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας και ποσότητας των εργασιών, και γενικά η τήρηση των όρων
της σύμβασης από τον ανάδοχο. Οι βοηθοί των εκπροσώπων ασκούν τα καθήκοντά που τους ανατίθενται
και έχουν ανάλογες υποχρεώσεις. Σε περίπτωση περισσοτέρων επιβλεπόντων μηχανικών ως εκπροσώπων
για το ίδιο έργο, ορίζονται τα καθήκοντα του καθενός από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διαχείρισης
Έργων, o οποίος ασκεί τη διοίκηση του έργου.
20.2
Ο έλεγχος και η παρακολούθηση μπορούν να ασκηθούν εκτός από τον τόπο των έργων και σε
όλους τους χώρους που κατασκευάζονται τμήματα του έργου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση του ελέγχου στα εργοστάσια και εργοτάξια που τυχόν
κατασκευάζονται τμήματα του έργου και γενικά σε όλους τους χώρους που κρίνει απαραίτητο η εταιρία. Το
Τμήμα Διαχείρισης Έργων, ορίζει ως εκπροσώπους για το έργο ή τμήματά του ή είδη εργασιών, τεχνικούς
υπαλλήλους που έχουν την αντίστοιχη δυνατότητα, ανάλογα με τα στελέχη που διαθέτει, τις ανάγκες της
εταιρίας και την αξιολόγηση του έργου και του προσωπικού.
20.3
Στην περίπτωση κατασκευής έργου με αυτεπιστασία η εταιρία οργανώνει και διευθύνει τα
μέσα που έχει στη διάθεσή της.
20.4
Όταν πρόκειται για σημαντικά ή τεχνικώς πολύπλοκα ή εξειδικευμένης τεχνολογίας έργα στο
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σύνολο ή τμήματά τους ή εάν υπάρχει γενικά αδυναμία για το σχεδιασμό, μελέτη, έλεγχο μελέτης,
διοίκηση και επίβλεψη του έργου από την Τεχνική Διεύθυνση της εταιρίας, επιτρέπεται η ανάθεση
καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου, σε ημεδαπό ή αλλοδαπό οίκο ή ιδιώτη τεχνικό, για το σχεδιασμό ή τη
μελέτη ή τον έλεγχο μελέτης ή την επίβλεψη, ή τη διεύθυνση ολικά ή μερικά, συγκεκριμένου έργου ή
τμήματος ή ομάδας ομοειδών έργων. Η ανάθεση γίνεται με σύμβαση που προσδιορίζει και τη σχετική
αμοιβή χωρίς δέσμευση από τις διατάξεις για τις αμοιβές μηχανικών ή άλλες σχετικές γενικές ή ειδικές
διατάξεις. Ο τεχνικός που αναλαμβάνει καθήκοντα σύμφωνα με την παράγραφο αυτή και τα πρόσωπα που
χρησιμοποιεί για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του σύμφωνα με τη σύμβαση, υπέχουν τις ευθύνες
υπαλλήλου της εταιρίας όπως καθορίζονται στον παρόντα Κανονισμό.
20.5
Η διεύθυνση των έργων (επίβλεψη κ.λ.π.) από την πλευρά του αναδόχου στους τόπους
κατασκευής τους γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την
εταιρία.
20.6
Ο μελετητής του έργου είναι υποχρεωμένος να συμπράττει με τα αρμόδια όργανα της εταιρίας
για την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την εφαρμογή της μελέτης του και να
προβαίνει στις τυχόν αναγκαίες συμπληρώσεις.
20.7
Η άσκηση του ελέγχου από πλευράς εταιρίας ως προς την εκτέλεση της σύμβασης δεν μειώνει
σε καμία περίπτωση τις ευθύνες του αναδόχου που απορρέουν από τη σύμβαση και το νόμο.
20.8
Το Τμήμα Διαχείρισης Έργων (Τ.Δ.Ε.), κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου συντάσσει
και υποβάλλει στην Τεχνική Διεύθυνση (Τ.Δ.) ανά τακτά διαστήματα συνοπτικές εκθέσεις για την πορεία
του έργου και τα σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται με την κατασκευή του.
ΑΡΘΡΟ 21: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος γνωστοποιεί εγγράφως στην εταιρία, τη νόμιμη εκπροσώπησή του ή τους τυχόν
πληρεξούσιους. Όταν πρόκειται για υπογραφή του χρονοδιαγράμματος, των επιμετρήσεων, των
πρωτοκόλλων αφανών εργασιών, των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ),
και των πιστοποιήσεων με τα στοιχεία που τις συνοδεύουν, ο ανάδοχος μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνο
από τεχνικό που έχει τις σχετικές επιστημονικές γνώσεις. Ο ανωτέρω τεχνικός, μπορεί να είναι ολικά ή
μερικά και πληρεξούσιος ή εκπρόσωπος του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 22: ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ
22.1
Όταν η μελέτη του έργου έχει εκπονηθεί από ιδιωτικό γραφείο, η Τεχνική Διεύθυνση ειδοποιεί
εγγράφως τον μελετητή για την έναρξη κατασκευής του έργου που έχει μελετήσει. Για κάθε τροποποίηση
της μελέτης εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στη σύμβαση ανάθεσης της μελέτης.
22.2
Εάν υπάρχει ανάγκη τροποποιήσεων της μελέτης του έργου χωρίς υπαιτιότητα του μελετητή
μπορεί να ανατεθούν οι τροποποιήσεις στον ίδιο μελετητή και να συμφωνηθεί με αυτόν η αποζημίωσή του
«κατ’ αποκοπήν» ή με βάση τα όσα προέβλεπε η σύμβαση ανάθεσης της μελέτης. Στην περίπτωση αυτή η
αποζημίωση καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου μέχρι συνολικής δαπάνης που δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερη από ποσοστό 1% του συνολικού ποσού της σύμβασης για την κατασκευή του έργου. Η Τεχνική
Διεύθυνση εισηγείται την κατάρτιση της σύμβασης με τον μελετητή, την πρόσθετη αποζημίωσή του
σύμφωνα με τα πιο πάνω και όλους τους όρους της σχετικής σύμβασης που υπογράφεται από τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο.
ΑΡΘΡΟ 23: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Όταν πρόκειται για εργασίες που η ποσοτική τους επαλήθευση δε θα είναι δυνατή στην τελική μορφή του
έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και να μην είναι τελικά εμφανείς, ο
χαρακτηρισμός της σκληρότητας εδαφών, ποσότητες που παραλαμβάνονται με ζύγιση ή άλλα παρόμοια, ο
ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει τον επιβλέποντα να προβούν από κοινού στην καταμέτρηση,
χαρακτηρισμό ή ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών, πρωτόκολλο
χαρακτηρισμού εκσκαφών, ή πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα. Η Τεχνική Διεύθυνση μπορεί, σε σοβαρές
περιπτώσεις, να ορίσει επιτροπή για την παραλαβή των εργασιών και τη σύνταξη των πιο πάνω
πρωτοκόλλων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί επίσης και ο Διευθύνων Σύμβουλος να παραγγείλει τη
συγκρότηση τέτοιων επιτροπών.
ΑΡΘΡΟ 24: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
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24.1
Ο ανάδοχος με βάση την ολική ή τις τμηματικές προθεσμίες και μέσα στην προθεσμία που
προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη, συντάσσει και υποβάλλει στο Τμήμα Διαχείρισης Έργων (Τ.Δ.Ε) το
χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής τετραγωνικού πίνακα αναλύει
ανά μονάδα χρόνου και πάντως ανά ημερολογιακό εξάμηνο τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν.
Σε σημαντικά έργα μπορεί να προβλέπεται η σύνταξη τευχών ή διαγραμμάτων με τη μέθοδο της δικτυωτής
ανάλυσης και υποβολής οργανογράμματος.
24.2
Το Τμήμα Διαχείρισης Έργων (Τ.Δ.Ε) εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα και μπορεί να τροποποιήσει
τις προτάσεις του αναδόχου σχετικά με τη σειρά και τη διάρκεια κατασκευής των έργων ανάλογα με τις
δυνατότητες χρονικής κλιμάκωσης των πιστώσεων, μέσα στα όρια των συμβατικών προθεσμιών. Αν δεν
ορίζεται διαφορετικά στα συμβατικά τεύχη, η έγκριση γίνεται σε είκοσι (20) μέρες από την υποβολή του
χρονοδιαγράμματος. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής
έργου.
24.3
Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι ποσότητες ή το
είδος των εργασιών ή όταν υπαίτιος της καθυστέρησης είναι η εταιρία.
ΑΡΘΡΟ 25: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
25.1
Για κάθε έργο, με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου και υπό την εποπτεία του Τμήματος
Διαχείρισης Έργου (Τ.Δ.Ε.) τηρείται ημερολόγιο σε βιβλιοδετημένα διπλότυπα αριθμημένα φύλλα. Το
ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά και αναγράφονται σ’ αυτό καιρικές συνθήκες, στοιχεία για το
απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, τα προσκομιζόμενα
υλικά, οι εκτελούμενες εργασίες με συνοπτικό τρόπο, οι εργαστηριακές εξετάσεις, οι εντολές και
παρατηρήσεις των οργάνων παρακολούθησης και επίβλεψης, τυχόν έκτακτα περιστατικά και κάθε άλλο
σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο.
25.2
Το ημερολόγιο υπογράφεται από τον επιβλέποντα μηχανικό της εταιρίας και τον εκπρόσωπο
του αναδόχου ή τον ανάδοχο. Το ένα αποκοπτόμενο φύλλο περιέρχεται στο Τμήμα Διαχείρισης Έργων
(Τ.Δ.Ε). Οι εγγραφές στο ημερολόγιο αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, τη
δύναμη απασχολούμενου προσωπικού και μηχανημάτων και γενικά για τη παροχή εικόνας προόδου του
έργου.
25.3
Το Τμήμα Διαχείρισης Έργων (Τ.Δ.Ε) μπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ημερολόγιο
συμπληρωματικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που χαρακτηρίζουν το έργο, ή να ζητήσει από τον
ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Στις περιπτώσεις μικρών έργων, μπορεί το Τ.Δ.Ε., να
ορίσει την τήρηση του ημερολογίου κατά άλλο συνοπτικότερο τρόπο, την τήρηση του κατά εβδομάδα ή
άλλο χρονικό διάστημα ή και τη μη τήρηση ημερολογίου.
ΑΡΘΡΟ 26: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
26.1
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί με ακρίβεια τα στοιχεία της μελέτης, τα σχέδια και
τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου.
26.2
Οι εγγραφές, συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις των στοιχείων της μελέτης είναι υποχρεωτικές
για τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος δε δικαιούται σε αποζημίωση ή αύξηση τιμών για μεταβολές στα έργα που
έγιναν χωρίς έγγραφη εντολή. Σε επείγουσες περιπτώσεις η εντολή μπορεί να δοθεί από τον εκπρόσωπο
της εταιρίας προφορικά και να καταχωρηθεί στο ημερολόγιο του έργου στη συνέχεια δε, να εκδοθεί η
σχετική εντολή.
26.3
Αν δεν ορίζεται διαφορετικά από την σύμβαση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει
όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα
μέσα. Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση
του έργου, όπως είναι οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, των μισθών και ημερομισθίων
του προσωπικού, οι δαπάνες για τη μετακίνηση του προσωπικού, οι δαπάνες των υλικών και της
μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης φθοράς τους κ.λ.π., οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης,
μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων, οι φόροι, τέλη, δασμοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι
δαπάνες εφαρμογής των σχεδίων, κατασκευής των σταθερών σημείων, καταμετρήσεων, δοκιμών,
προσπελάσεων προς το έργο και στις θέσεις για τη λήψη υλικών, σύστασης και διάλυσης εργοταξίων, οι
δαπάνες αποζημιώσεων ζημιών στο προσωπικό του, στον κύριο του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και
γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου.
26.4
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των
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διατάξεων και κανονισμών για τη πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό της εταιρίας
ή στον οποιονδήποτε τρίτο και τη λήψη των απαραιτήτων μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και μη
πρόκλησης ζημιάς στις εγκαταστάσεις της εταιρίας ή τρίτων, προσκομίζοντας και σχετικά ασφαλιστήρια
συμβόλαια. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε
σχετική μελέτη και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα πέραν των οριζόμενων στις υπάρχουσες διατάξεις
περίληψης μέτρων ασφαλείας.
26.5
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες
επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ’
εξαίρεση, αυξομειώσεις στο χαρτόσημο τιμολογίων ή άλλοι φόροι του δημοσίου που βαρύνουν άμεσα το
εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς. Τυχόν μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό
αντάλλαγμα. Τα δύο προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν για τον φόρο εισοδήματος ή τις τυχόν
παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού.
26.6
Άσχετα από την υποχρέωση του αναδόχου να διαθέτει όλο το προσωπικό που απαιτείται για τη
διεύθυνση της κατασκευής και την κατασκευή του έργου, η σύμβαση μπορεί να ορίζει κατ’ εκτίμηση τον
αριθμό τεχνικού προσωπικού κατά ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης, που πρέπει να διαθέτει ο
ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύμβασής του. Ο αριθμός αυτός προσαρμόζεται σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του έργου, με βάση το χρονοδιάγραμμα της κατασκευής του. Η Τεχνική Διεύθυνση, μπορεί
πάντα να διατάσσει την απομάκρυνση προσωπικού που κρίνεται δικαιολογημένα ακατάλληλο, την
αντικατάστασή του με το κατάλληλο προσωπικό ή την ενίσχυση των συνεργείων του αναδόχου με το κατά
την κρίση του επιβλέποντα αναγκαίο προσωπικό.
26.7 Αν ο ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωμές των αποδοχών του προσωπικού που χρησιμοποιεί στο έργο
το ΤΔΕ μετά από γραπτή όχληση των ενδιαφερομένων καλεί τον ανάδοχο να εξοφλήσει τους δικαιούχους
μέσα σε δεκαπέντε ημέρες. Αν ο ανάδοχος δεν εξοφλήσει τους δικαιούχους, τότε το ΤΔΕ συντάσσει
καταστάσεις πληρωμής των οφειλομένων και πληρώνει απευθείας τους δικαιούχους από τις πιστώσεις του
έργου, για λογαριασμό του αναδόχου και έναντι του λαβείν του. Σε εφαρμογή της παραγράφου αυτής
μπορεί να πληρωθούν οι δεδουλευμένες αποδοχές που οφείλονται για το χρονικό διάστημα μέχρι το πολύ
τριών μηνών πριν από την έγγραφη όχληση των ενδιαφερομένων.
26.8
Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών αδρανών υλικών
ή άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εμπόριο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη σύμβαση. Οι
πηγές αυτές πριν από την χρησιμοποίησή τους πρέπει να εγκριθούν από το Τμήμα Διαχείρισης Έργων(ΤΔΕ),
που μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση ακατάλληλων ή απρόσφορων για τα έργα πηγών .
26.9
Τα υλικά που συναντώνται κατά την κατασκευή του έργου ή προέρχονται από καθαίρεση
παλιών έργων ανήκουν στον κύριο του έργου. Ο ανάδοχος αποζημιώνεται για τις δαπάνες εξαγωγής ή
διαφύλαξής τους, αν η σύμβαση δεν ορίζει διαφορετικά και οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, για να
αποτραπεί ή να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη η βλάβη των υλικών κατά την εξαγωγή τους. Η
χρησιμοποίηση των υλικών από τον ανάδοχο γίνεται μετά από εντολή της υπηρεσίας και σύνταξη σχετικού
πρωτοκόλλου μεταξύ του επιβλέποντος και του αναδόχου.
26.10
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει αμέσως το Τμήμα Διαχείρισης Έργων (ΤΔΕ) αν
τυχόν κατά την κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης. Οι διατάξεις για
τις αρχαιότητες εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή.
26.11
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιονδήποτε έργων ή
εργασιών φορέα του δημοσίου τομέα που είναι δυνατόν να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας
του, να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκμεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή
λειτουργίας τους και χωρίς μείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συμβάλλει στην άμεση
αποκατάσταση των τυχόν βλαβών ή διακοπών.
26.12
Πέρα από την υποχρέωση του αναδόχου για τη διάθεση όλου του αναγκαίου προσωπικού για
την εκτέλεση του έργου, η σύμβαση μπορεί να ορίζει ειδικό τεχνικό προσωπικό που πρέπει να διαθέτει ο
ανάδοχος κατά την εκτέλεση του έργου. Η εταιρία έχει δικαίωμα να ζητήσει αιτιολογημένα απομάκρυνση
προσωπικού του αναδόχου που κρίνεται ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων του.
26.13
Εκτός από τα παραπάνω ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση τήρησης όλων των υποχρεώσεων που
απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης και την διακήρυξη του έργου και που αποτελούν αναπόσπαστο
στοιχείο της σύμβασης.
26.14
Στη φάση της περάτωσης (πριν την υπογραφή της βεβαίωσης) ο ανάδοχος είναι
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υποχρεωμένος:
α) Να παραδώσει τα τροποποιημένα σχέδια που έχουν προκύψει από αλλαγές κατά την εφαρμογή της
μελέτης, τόσο σε μορφή σχεδιαγραμμάτων, όσο και σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων συμβατών με τους
Η/Υ της εταιρίας.
β) Να παραδώσει τις προδιαγραφές χρήσης και συντήρησης του εξοπλισμού, τα χρονοδιαγράμματα και τις
εργασίες συντήρησής του.
γ) Να εκτελέσει το πρόγραμμα της εκπαίδευσης του προσωπικού του φορέα που θα αναλάβει την χρήση
του έργου, επί των νέων εγκαταστάσεων.
ε) Να εκτελέσει τις δοκιμές και να εκδώσει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
ΑΡΘΡΟ 27: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ
27.1 Αν η εκτέλεση του έργου αναληφθεί από κοινοπραξία ισχύουν για την ανάληψη και εκτέλεση του
έργου οι ειδικές ρυθμίσεις των επομένων παραγράφων.
27.2 Οι εγγυήσεις εκτέλεσης του έργου πρέπει να είναι κοινές και αλληλέγγυες υπέρ όλων των μελών της
κοινοπραξίας.
27.3 Όλα τα μέλη της αναδόχου κοινοπραξίας ευθύνονται ατομικώς και εις ολόκληρον απέναντι στον κύριο
του έργου στο σύνολο για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη σύμβαση.
27.4 Τα μέλη της κοινοπραξίας οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης να καταθέσουν
συμβολαιογραφική πράξη διορισμού από όλους κοινού εκπροσώπου της κοινοπραξίας απέναντι στην
εταιρία. Με την ίδια πράξη ορίζεται υποχρεωτικά και ο αναπληρωτής του.
Ο αναπληρωτής εκπροσωπεί την κοινοπραξία σε κάθε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του εκπροσώπου
καθώς και σε περιπτώσεις θανάτου ή ανικανότητας αυτού. Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του πρέπει
να είναι φυσικό πρόσωπο από τα μέλη της κοινοπραξίας ή από τους νόμιμους εκπροσώπους των εταιριών
που κοινοπρακτούν.
27.5 Αντικατάσταση του εκπροσώπου ή του αναπληρωτή του ή και των δυο γίνεται μόνο από κοινού από
όλα τα μέλη της κοινοπραξίας με συμβολαιογραφική πράξη. Μόνο μετά την κοινοποίηση της πράξης αυτής
και των δηλώσεων αποδοχής του διορισμού τους από τους διοριζόμενους παύει η εξουσία εκπροσώπησης
αυτών που είχαν διορισθεί πριν. Η ως άνω κοινοποίηση προς την εταιρία θα γίνεται με δικαστικό
επιμελητή.
27.6 Σε περίπτωση θανάτου ενός ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων όχι όλων όμως που μετείχαν στην
κοινοπραξία με τις ατομικές τους επιχειρήσεις δεν εφαρμόζεται το άρθρο 40.5 του Κανονισμού αυτού.
Αν τα μέλη της κοινοπραξίας ήταν δυο φυσικά πρόσωπα που μετείχαν σ’ αυτή με τις ατομικές τους
επιχειρήσεις και πεθάνει ο ένας, η κοινοπραξία θεωρείται διαλυμένη και η εργολαβία συνεχίζεται για το
σύνολο του έργου υποχρεωτικά από το άλλο μέλος που αναλαμβάνει απέναντι στην εταιρία όλα τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού που πέθανε. Οι σχέσεις που προκύπτουν από την εργολαβία
μεταξύ των κληρονόμων του θανόντος και του άλλου μέλους της κοινοπραξίας ρυθμίζονται κατά τις
διατάξεις του αστικού κώδικα. Αν τα μέλη της κοινοπραξίας ήταν περισσότερα από δύο, η κοινοπραξία
συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών που αναλαμβάνουν απέναντι στην εταιρία όλα τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις του θανόντα που προκύπτουν από την εργολαβική σύμβαση, ενώ κατά τα λοιπά
εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων.
27.7 Σε περίπτωση πτώχευσης ενός ή μερικών από τα μέλη της κοινοπραξίας δεν εφαρμόζεται το άρθρο
40.4 του παρόντος Κανονισμού. Αν τα μέλη της κοινοπραξίας ήταν δύο και πτωχεύσει το ένα, η κοινοπραξία
θεωρείται διαλυμένη ως προς την εταιρία και η εργολαβία συνεχίζεται υποχρεωτικά για το σύνολο του
έργου από το άλλο μέλος που αναλαμβάνει απέναντι στην εταιρία όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
του μέλους που πτώχευσε και που απορρέουν από την εργολαβική σύμβαση.
Αν τα μέλη της κοινοπραξίας ήταν περισσότερα από δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται απέναντι στην εταιρία
μεταξύ των λοιπών. Τυχόν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις του μέλους ή της κοινοπραξίας που συνεχίζει το έργο
απέναντι του μέλους που πτώχευσε κρίνονται κατά τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου.
Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται ανάλογα και σε περίπτωση πτώχευσης δύο ή περισσοτέρων μελών της
κοινοπραξίας.
Αν κηρυχθούν σε πτώχευση ένα ή περισσότερα από τα μέλη της κοινοπραξίας και από την αιτία αυτή
εκτίθεται σε κίνδυνο η εκτέλεση της εργολαβικής σύμβασης, η εταιρία μπορεί κατά την κρίση της να
διαλύσει τη σύμβαση, αζημίως γι’ αυτήν.
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ΑΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
28.1 Σε κάθε σύμβαση έργου της εταιρίας, εκτός από την προθεσμία για την περάτωση του συνόλου του
έργου (συνολική προθεσμία) μπορεί να ορίζονται και προθεσμίες για τη συμπλήρωση ορισμένων
τμημάτων του έργου (τμηματικές προθεσμίες).
28.2 Όλες οι προθεσμίες αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σ’
αυτή.
28.3 Μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι εργασίες κατασκευής και να έχουν
γίνει και οι δοκιμές του έργου αν προβλέπονται δοκιμές από τη σύμβαση. Το προηγούμενο εδάφιο
εφαρμόζεται ανάλογα και για τις τμηματικές προθεσμίες.
28.4 Οι αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες ορίζονται για παράδοση τμημάτων του έργου που η έγκαιρη
αποπεράτωσή τους έχει ιδιαίτερη σημασία για την εταιρία, όπως είναι:
α) Κατασκευή τμημάτων του έργου που μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτοτελώς.
β) Συμπλήρωση εργασιών που αποτελούν προϋπόθεση ή συνδυάζονται με τις
εργασίες άλλου έργου, εκτός της εργολαβίας στην οποία αναφέρεται η
συγκεκριμένη σύμβαση.
γ) Εκτέλεση εργασιών για εξασφάλιση του έργου από καιρικές συνθήκες .
28.5 Εφόσον η σύμβαση ορίζει ρητά τις αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες, τότε οι προβλεπόμενες
ποινικές ρήτρες είναι ανέκκλητες.
28.6 Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται ή όχι :
α) Εφόσον ζητηθεί από τον ανάδοχο «Με τον επαναπροσδιορισμό» του χρόνου
περάτωσης, όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του
αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του
αναδόχου ή όταν υπάρχει αύξηση του συμβατικού αντικειμένου. Η έγκριση αυτή
δίνεται από τη Τεχνική Διεύθυνση (Τ.Δ.)
β) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η έγκριση ή μη, δίνεται από τη Τεχνική
Διεύθυνση (Τ.Δ.), ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Έργων (Τ.Δ.Ε.
28.7 Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας
αποπεράτωσης του έργου εξ υπαιτιότητας του, καθορίζεται μέχρι 1% του συμβατικού τιμήματος για κάθε
πλήρη ημερολογιακή εβδομάδα και μέχρι συνολικού ποσοστού 10%. Μετά την παρέλευση 10 εβδομάδων ο
εργοδότης μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο.
28.8 Ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών ορίζονται από τη σύμβαση και δεν μπορεί
να υπερβαίνει η κάθε μια το 15% του συμβατικού ποσού, του αντίστοιχου τμήματος του έργου αθροιστικά
δε το 10% του όλου συμβατικού ποσού.
28.9 Σε έργα που ο χρόνος αποπεράτωσης έχει ιδιαίτερη σημασία, και αυτό έχει προβλεφθεί ειδικά στη
σύμβαση οι ειδικοί όροι μπορούν να καθορίζουν μεγαλύτερο ποσοστό ποινικής ρήτρας ανά ημερολογιακή
εβδομάδα υπέρβασης και μικρότερο χρόνο ανώτατου ορίου υπέρβασης, τόσο για το σύνολο του έργου,
όσο και για τυχόν τμηματικές αποπερατώσεις.
28.10 Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της διοίκησης της εταιρίας και παρακρατούνται από
τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου ή από τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.
28.11
Άρση ποινικών ρητρών για υπέρβαση μη αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών, γίνεται μόνο
εφόσον ο ανάδοχος ολοκληρώσει το έργο στην προβλεπόμενη προθεσμία.
ΑΡΘΡΟ 29: ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (ΠΡΙΜ)
29.1 Όταν η ταχύτερη εκτέλεση του έργου έχει ιδιαίτερη σημασία, μπορεί η διακήρυξη του έργου να
προβλέπει την καταβολή παροχής για την ταχύτερη από τον ανάδοχο περάτωση του έργου ή του Τμήματος
που έχει την κρίσιμη σημασία.
29.2. Το συνολικό ύψος της πρόσθετης καταβολής δε μπορεί να υπερβαίνει το 5% της προϋπολογιζόμενης
δαπάνης του έργου και η σύμβαση μπορεί να προβλέπει την κατανομή των σχετικών ποσών κατά χρονική
μονάδα ταχύτερης παράδοσης του έργου ή του κρίσιμου τμήματος αυτού, όπως και κάθε θέμα που
σχετίζεται με την αναγνώριση των προϋποθέσεων για την πραγματοποίηση της πρόσθετης καταβολής.
Η πρόσθετη καταβολή θεωρείται συμπληρωματικό εργολαβικό αντάλλαγμα και περιλαμβάνεται στις
σχετικές πιστοποιήσεις του έργου.
29.3. Στις περιπτώσεις που προβλέπει η σύμβαση πρόσθετη καταβολή για ταχύτερη περάτωση του έργου,
οι αποφάσεις για μεταβολή των συμβατικών προθεσμιών ρυθμίζουν πάντοτε, κάθε θέμα που σχετίζεται με
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την πρόσθετη αυτή καταβολή και ιδιαίτερα αν μετατίθεται μερικά ή ολικά ο κρίσιμος χρόνος για την
πρόσθετη καταβολή.
29.4.
Για την επίσπευση περαίωσης των εκτελουμένων έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα
Κοινοτικά Ταμεία μπορεί να χορηγείται πρόσθετη καταβολή (πριμ). Η πρόσθετη αυτή καταβολή (πριμ)
χορηγείται με απόφαση της εταιρίας. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται το ποσό, που δε μπορεί να
υπερβαίνει το 5% της υπολειπόμενης συμβατικής δαπάνης του έργου ο χρόνος επίσπευσης και οι σχετικές
λεπτομέρειες.
ΑΡΘΡΟ 30: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
30.1 Οι επιμετρήσεις γίνονται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο του
Τμήματος Διαχείρισης Έργων (Τ.Δ.Ε.).
30.2 Μαζί με κάθε πιστοποίηση ο ανάδοχος συντάσσει τις επιμετρήσεις για τις εργασίες που αναφέρονται
στην πιστοποίηση, με την ένδειξη «όπως συντάχθηκε από τον ανάδοχο».
Οι επιμετρήσεις αυτές περιέχουν για κάθε εργασία:
α) Συνοπτική περιγραφή (ένδειξη αντίστοιχου τιμολογίου ή πρωτόκολλο κανονισμού
τιμών μονάδων νέων εργασιών).
β) Αναλυτικούς υπολογισμούς.
γ) Επιμετρητικά σχέδια και διαγράμματα.
Το Τμήμα Διαχείρισης Έργων (Τ.Δ.Ε.) μετά τον έλεγχο και τυχόν διορθώσεις, εγκρίνει τις επιμετρήσεις κα τις
κοινοποιεί στον ανάδοχο.
30.3 Μέσα σε ένα μήνα από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου και πριν την υπογραφή του πρωτοκόλλου
προσωρινής παραλαβής ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην εταιρία επί μέρους
επιμετρήσεις που πιθανόν λείπουν και την τελική επιμέτρηση, δηλαδή συνοπτικό πίνακα που
ανακεφαλαιώνει όλες τις επιμετρήσεις.
Το Τμήμα Διαχείρισης Έργων (Τ.Δ.Ε) έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της τελικής επιμέτρησης του
αναδόχου και να του επιστρέψει τυχόν διορθωμένη επιμέτρηση. Η Τεχνική Διεύθυνση (Τ.Δ.) ελέγχει τις
επιμετρήσεις του αναδόχου μετά την διόρθωσή τους από το Τμήμα Διαχείρισης Έργων (Τ.Δ.Ε.)
Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί στην σύνταξη τελικών επιμετρήσεων και μετά πάροδο δύο (2) μηνών, το
Τμήμα Διαχείρισης Έργων (Τ.Δ.Ε.) δύναται να προχωρήσει είτε με δικό του προσωπικό ή προσλαμβάνοντας
ιδιώτες στην τελική επιμέτρηση των εργασιών, χρεώνοντας τη σχετική δαπάνη στον ανάδοχο.
30.4 Με την τελική επιμέτρηση, ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει και οιοδήποτε άλλο αίτημα σχετιζόμενο
με την εκτέλεση του έργου.
30.5
Σε περίπτωση συμβάσεων, που ο ανάδοχος προβλέπεται να πληρωθεί με κατ’ αποκοπή τίμημα,
ή τελική επιμέτρηση είναι η επιβεβαίωση της κατασκευής των επιμέρους εργασιών ποσοτικά όπως
προβλέπεται στη σύμβαση.
30.6
ΑΡΘΡΟ 31: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
31.1 Η προκαταβολή αν προβλέπεται από την διακήρυξη καταβάλλεται στον ανάδοχο ύστερα από αίτησή
του, στο σύνολο ή τμηματικά.
31.2 Το ποσό της προκαταβολής δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 25% του συμβατικού
τιμήματος του έργου. Η προκαταβολή είναι έντοκος με το ισχύον κατά το χρόνο λήψεως της προκαταβολής
επιτόκιο του ταμιευτηρίου της Εθνικής Τράπεζας.
31.3 Για την λήψη προκαταβολής εκ μέρους του ανάδοχου, θα πρέπει αυτός να καταθέσει εγγυητική
επιστολή που να καλύπτει το ποσό της προκαταβολής.
Με την πρόοδο της απόσβεσης της προκαταβολής η εγγυητική επιστολή αποδεσμεύεται τμηματικά .
31.4 Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται τμηματικά, με παρακράτηση από κάθε πληρωμή προς τον
ανάδοχο, μεταγενέστερη του χρόνου λήψης της προκαταβολής, εκατοστιαίου ποσοστού (%) που
εφαρμόζεται στο ποσό της πληρωμής και προκύπτει από την σχέση:
Ρ
Π = ---- χ 100 χ 1.10 Σ
Ρ = Ποσό της προκαταβολής δρχ.
Σ = Μέρος του συμβατικού ποσού που δεν έχει πληρωθεί στον ανάδοχο κατά την χορήγηση προκαταβολής
δρχ.
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Αν έχουν χορηγήσει διάφορα ποσά τμηματικών προκαταβολών, P1, P2, P3 κ.λ.π., τότε το ποσοστό
παρακράτησης είναι :
Ρ1 Ρ2 Ρ3
Π = 100 χ 1.10 χ ( ------ + ------ + ------- + ......)
Σ1 Σ2 Σ3
όπου Σ1, Σ2, Σ3 κλπ είναι τα αντίστοιχα με το Σ ποσά
όταν χορηγήθηκαν οι προκαταβολές Ρ1, Ρ2, Ρ3 κλπ.
31.5 Ο ανάδοχος μπορεί πάντα να ζητήσει ταχύτερη απόσβεση της προκαταβολής από αυτή που
προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου αυτού.
31.6 Εάν η σύμβαση διαλυθεί με υπαιτιότητα του αναδόχου το τυχόν αναπόσβεστο μέρος της
προκαταβολής πρέπει να επιστραφεί το αργότερο σε τρεις μήνες από τη διάλυση της σύμβασης. Μετά την
προθεσμία αυτή στο αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής οφείλεται ο νόμιμος τόκος υπερημερίας.
Αν η σύμβαση διαλυθεί ή περιοριστεί με υπαιτιότητα του εργοδότη το τυχόν αναπόσβεστο μέρος της
προκαταβολής που δεν συμψηφίζεται προς εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του αναδόχου κατά του κυρίου του
έργου επιστρέφεται μέσα σε τέσσερις μήνες από τη διάλυση ή τη λήξη των εργασιών στην περίπτωση
περιορισμού του έργου.
Μετά την παρέλευση του τετράμηνου αυτού όμως, οφείλεται ο νόμιμος τόκος υπερημερίας.
ΑΡΘΡΟ 32: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
32.1 Η πραγματοποίηση των τμηματικών πληρωμών ή της οριστικής πληρωμής του εργολαβικού
ανταλλάγματος και η εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων από την εκτέλεση της εργολαβικής
σύμβασης γίνεται με βάση τους λογαριασμούς και τις πιστοποιήσεις που συντάσσονται σύμφωνα με τις
επόμενες παραγράφους.
32.2 Μετά τη λήξη κάθε μήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που τυχόν ορίζει η σύμβαση για τις τμηματικές
πληρωμές, ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασμό των οφειλομένων σ’ αυτόν ποσών από εργασίες που
εκτελέσθηκαν. Οι λογαριασμοί αυτοί στηρίζονται στις καταμετρήσεις των εργασιών και στα πρωτόκολλα
παραλαβής αφανών εργασιών. Κατ’ αρχήν απαγορεύεται να περιλαμβάνονται στο λογαριασμό εργασίες
που δεν έχουν καταμετρηθεί. Για τμήματα του έργου που κατά την κρίση του εκπροσώπου της εταιρίας
ήταν δυνατή η σύνταξη επιμετρήσεων κατά διακριτά και αυτοτελώς επιμετρήσιμα
τμήματα του έργου, επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στο λογαριασμό εργασίες βάσει προσωρινών
επιμετρήσεων, για τις οποίες όμως έχουν ληφθεί επιμετρητικά στοιχεία.
32.3 Στο λογαριασμό μπορεί να περιληφθεί επίσης η αξία μέχρι ποσοστού 70% των υλικών που
εισκομίσθηκαν με έγκριση της εταιρίας στα εργοτάξια ή σε αποθήκες που δηλώθηκαν και εγκρίθηκαν για
τις ανάγκες του έργου, εφόσον από τα συμβατικά τεύχη προκύπτει με σαφήνεια η συμβατική τιμή τους.
Οι ποσότητες των υλικών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνουν αυτές που απαιτούνται για την εκτέλεση των
εργασιών του έργου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση.
Οι ποσότητες των υλικών περιλαμβάνονται χωριστά στο συνοπτικό πίνακα εργασιών που συνοδεύει το
λογαριασμό στον οποίο αναφέρονται επίσης και οι θέσεις αποθήκευσης των υλικών.
Για τα περιλαμβανόμενα στους λογαριασμούς υλικά ο ανάδοχος έχει ακέραιη την ευθύνη μέχρι την
ενσωμάτωσή τους και την παραλαβή του έργου.
32.4 Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται επίσης αποζημιώσεις κάθε είδους που έχουν εγκριθεί, αντίτιμο
απολογιστικών εργασιών που εκτελέσθηκαν μέσω της εργολαβίας και κάθε άλλη δαπάνη που
καταβάλλεται στον ανάδοχο.
Από τους λογαριασμούς αφαιρούνται όλες οι απαιτήσεις του εργοδότη όπως συμπληρωματική κράτηση
εγγύησης αν γι’ αυτή δεν έχουν κατατεθεί εγγυητικές επιστολές οπότε γίνεται σχετική μνεία, απόσβεση
προκαταβολών, παρακράτηση αξίας τυχόν χορηγουμένων υλικών, πληρωμές που έγιναν σε βάρος και για
λογαριασμό του αναδόχου και γενικά κάθε απαίτηση του εργοδότη που δεν έχει ικανοποιηθεί με άλλο
τρόπο όπως και ποινικές ρήτρες.
32.5 Οι λογαριασμοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και για την πληρωμή συνοδεύονται μόνο
από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των εργασιών, και από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν
αποζημιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις του εργοδότη. Από κάθε
νεώτερο λογαριασμό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν με τους προηγούμενους λογαριασμούς.
32.6 Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στο Τμήμα Διαχείρισης Έργων (Τ.Δ.Ε.) που τους ελέγχει και τους
διορθώνει, στις προθεσμίες που προβλέπει η σύμβαση.
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Αν ο λογαριασμός που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες σε βαθμό που να είναι δυσχερής η
διόρθωσή του, το Τμήμα Διαχείρισης Έργων (Τ.Δ.Ε) επιστρέφει
μέσα σε ένα (1) μήνα με έγγραφό την πιστοποίηση για ανασύνταξη και εκ νέου υποβολή του.
Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία για τον επανέλεγχο από την εκ νέου υποβολή του λογαριασμού από τον
ανάδοχο είναι ένας (1) μήνας. Ο έλεγχος του λογαριασμού γίνεται από τον επιβλέποντα μηχανικό ή τους
επιβλέποντες μηχανικούς που έχει ορίσει η εταιρία στο έργο, ο οποίος υπογράφει το λογαριασμό,
βεβαιώνοντας έτσι ότι, οι ποσότητες είναι σύμφωνες με τις επιμετρήσεις και τα επιμετρητικά στοιχεία, οι
τιμές σύμφωνες με τη σύμβαση και τις σχετικές διατάξεις και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο λογαριασμό
όλες οι περικοπές ή εκπτώσεις ποσών που προκύπτουν από το νόμο και την εφαρμογή της σύμβασης.
Ο λογαριασμός μετά τον έλεγχο εγκρίνεται από το Τμήμα Διαχείρισης Έργων (Τ.Δ.Ε.) και έτσι εγκεκριμένος
αποτελεί την πιστοποίηση του αναδόχου η οποία πληρώνεται από τα αρμόδια όργανα της εταιρίας.
32.7 Όλες οι πληρωμές που γίνονται στον ανάδοχο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου με βάση τις
πιστοποιήσεις, αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι του εργολαβικού ανταλλάγματος, που εκκαθαρίζεται
μετά την οριστική παραλαβή.
32.8 Πριν τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «τελικό
λογαριασμό».
Με τον τελικό λογαριασμό γίνεται εκκαθάριση του εργολαβικού ανταλλάγματος και όλων των αμοιβαίων
απαιτήσεων που έχουν σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης.
32.9
Με την υποβολή του τελικού λογαριασμού ο ανάδοχος δηλώνει ότι δεν έχει άλλες απαιτήσεις
από την εκτέλεση του έργου.
ΑΡΘΡΟ 33: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
33.1 Στις περιπτώσεις συμβάσεων με ανάδοχο για την κατασκευή έργου με το απολογιστικό σύστημα
εφαρμόζονται οι παρακάτω παράγραφοι :
33.2 Το Τμήμα Διαχείρισης Έργων (Τ.Δ.Ε.), μπορεί να ορίζει τον αριθμό του απαιτούμενου προσωπικού
κατά την ειδικότητα, τον αριθμό και είδος μηχανημάτων ή άλλων μέσων και να διατάσσει την
αντικατάσταση τυχόν ακαταλλήλων. Μπορεί επίσης να ορίζει το είδος και την ποσότητα των απαιτουμένων
υλικών.
Η Τεχνική Διεύθυνση (Τ.Δ.) εγκρίνει τα ανώτατα όρια αμοιβής του προσωπικού του αναδόχου κατά την
ειδικότητα με τη δυνατότητα να ορίσει διάφορα όρια για ορισμένο αριθμό εργαζομένων κάθε ειδικότητας
ανάλογα με την απόδοσή τους.
33.3 Η παρακολούθηση της δαπάνης και ο απολογισμός της χρήσης των υλικών ή άλλων μέσων που
αγοράζονται με δαπάνη της εταιρίας γίνεται όπως ορίζεται με τη σύμβαση. Στη δαπάνη αυτή προστίθεται
το εργολαβικό ποσοστό μειωμένο κατά την έκπτωση της σχετικής δημοπρασίας.
33.4 Οι εργοδοτικές επιβαρύνσεις και όλες οι τυχόν ισχύουσες κρατήσεις ή εισφορές υπέρ τρίτων στη
δαπάνη του έργου, εκτός φόρου εισοδήματος και τέλους χαρτοσήμου καταβάλλονται από τον ανάδοχο, και
αποδίδονται σ’ αυτόν, και με το εργολαβικό ποσοστό μειωμένο κατά την έκπτωση της δημοπρασίας.
33.5 Αποζημιώσεις προσωπικού των απολογιστικών εργασιών βαρύνουν την εταιρία, μόνο για το διάστημα
που το προσωπικό ασχολήθηκε στις απολογιστικές εργασίες και αν η λύση της σύμβασης του γίνεται με τη
βούληση της εταιρίας και κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
33.6 Για τις απολογιστικές εργασίες συντάσσεται απ’ τον ανάδοχο επιμέτρηση και απολογισμός της
δαπάνης και για την παραλαβή τους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42 και 44 του
παρόντος Κανονισμού.
Ο χρόνος εγγύησης και τυχόν υποχρεωτικής συντήρησης και οι υποχρεώσεις του αναδόχου κατά το χρόνο
αυτό ορίζονται στη σύμβαση.
33.7 Σε κάθε περίπτωση απολογιστικής εκτέλεσης εργασιών τηρείται ειδικό ημερολόγιο στο οποίο
καταγράφονται καθημερινά ή και ανά ώρα εργασίας το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα, τα
μηχανήματα ή άλλα μέσα, τα χρησιμοποιηθέντα υλικά, οι εκτελούμενες εργασίες περιγραφικά και κατά
θέση του έργου, και κάθε άλλο στοιχείο για την τεκμηρίωση της ορθολογιστικής διαχείρισης των μέσων,
των υλικών και της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού.
Τα φύλλα του ημερολογίου αυτού συνοδεύουν τους απολογισμούς των έργων και τίθενται υπόψη της
επιτροπής προσωρινής παραλαβής.
Μετά την έναρξη της καθημερινής εργασίας ειδικό δελτίο που περιλαμβάνει ονομαστική κατάσταση του
απασχολούμενου προσωπικού και κατάσταση των μηχανημάτων παραδίδεται στον εκπρόσωπο της
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Τεχνικής Διεύθυνσης (Τ.Δ.)
33.8
Κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης κατασκευής έργου με άλλο σύστημα εκτός από το
απολογιστικό σύστημα ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και αναγκαίες απολογιστικές
εργασίες όταν του δοθεί ειδική εντολή από την Τεχνική Διεύθυνση (Τ.Δ.). Στην περίπτωση αυτή
καταβάλλεται στον ανάδοχο και περιλαμβάνεται στην πιστοποίηση η πραγματική δαπάνη που προκύπτει
σύμφωνα με τα νόμιμα αποδεικτικά πληρωμής για την εκτέλεση των εργασιών, αν διαφορετικά δεν
ορίζεται στη σύμβαση του έργου αυτού.
ΑΡΘΡΟ 34: ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ
34.1 Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης αναλαμβάνει την ευθύνη της έγκαιρης αποπεράτωσης
του έργου. Δεν αποτελεί ανωτέρα βία η μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταβολή της τιμής των υλικών
που θα χρησιμοποιηθούν, του ύψους των ημερομισθίων, των φόρων προς το δημόσιο και των εισφορών
σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και γενικά των στοιχείων που επηρεάζουν το κόστος κατασκευής και
επομένως δεν αποτελούν λόγους αναθεώρησης των τιμών του συμβατικού τιμήματος βάσει της κείμενης
νομοθεσίας. Για την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων οικονομικών αναγκών που προκύπτουν από τις
ανωτέρω αιτίες προκαταβάλλεται στον ανάδοχο ποσοστό έως και 25% του συμβατικού τιμήματος όπως
ορίζεται στο άρθρο 31 του παρόντος Κανονισμού.
34.2
Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται αναθεώρηση τιμών μόνο σε περίπτωση καθυστέρησης του
χρονοδιαγράμματος από αποκλειστική υπαιτιότητα του κυρίου του έργου ή της αναθέτουσας αρχής πέραν
του τριμήνου.
ΑΡΘΡΟ 35: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Σημείωση: Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμ. 24599/6-2-98 Υπουργική
απόφαση ΦΕΚ 114Β/12-2-98.
35.1 Υπέρβαση του αρχικού συμβατικού ποσού απαγορεύεται.
35.2 Αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικώς
ανατεθέν έργο και οι οποίες κατέστησαν κατά την εκτέλεση του έργου αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων
περιστάσεων ήτοι όταν οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την
κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργούν μείζονα προβλήματα, ή όταν παρ’ ότι μπορούν να διαχωριστούν
είναι απόλυτα αναγκαίες για την βελτίωσή της, συνάπτεται συμπληρωματική σύμβαση κατόπιν
διαπραγμάτευσης υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον ανάδοχο που εκτελεί το αρχικό έργο.
35.3 Η συμπληρωματική σύμβαση περιλαμβάνει τις ενδείξεις εργασιών, τις τιμές μονάδος, τα μεγέθη των
ποσοτήτων και τις δαπάνες του αρχικού προϋπολογισμού, του προϋπολογισμού που ισχύει με την αμέσως
προηγούμενη σύμβαση καθώς επίσης και τις διαφορές δαπανών που προκύπτουν από την σύγκριση των
κονδυλίων του προϋπολογισμού που ισχύει και του προτεινόμενου με ανακεφαλαιωτικό πίνακα.
35.4 Αν στην συμπληρωματική αυτή σύμβαση περιλαμβάνονται και εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν
τιμές μονάδος τότε πρέπει να συνοδεύονται από πρωτόκολλο που κανονίζει τις νέες τιμές για τις εργασίες
αυτές.
Ο κανονισμός τιμών μονάδων νέων εργασιών αν δεν ορίζεται άλλως στη διακήρυξη, γίνεται ως εξής:
α) για εργασίες για τις οποίες υπάρχουν συμβατικές τιμές για παρόμοιες ή ανάλογες
εργασίες οι τιμές καθορίζονται ανάλογα προς αυτές.
β) για εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν παρόμοιες ή ανάλογες συμβατικές τιμές
αλλά περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένα ή συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια
(αναλύσεις τιμών) σύμφωνα με τα τιμολόγια αυτά.
γ) για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες περιπτώσεις οι τιμές
καθορίζονται με βάση τα πραγματικά στοιχεία κόστους, τα οποία
προσδιορίζονται από επιτροπή την οποία ορίζει με απόφασή του ο
Προϊστάμενος του Τ.Δ.Ε.
Οι τιμές που κανονίζονται σύμφωνα με την περίπτωση (β) υπόκεινται στην
σχετική έκπτωση της δημοπρασίας. Το ίδιο εφαρμόζεται και στην περίπτωση (α)
αν η έκπτωση δεν περιλαμβάνεται στην παρόμοια ή ανάλογη εργασία. Οι νέες
τιμές προσαυξάνονται με το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του
αναδόχου που ισχύει στη σύμβαση, εκτός αν άλλως ορίζεται στην διακήρυξη.
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35.5 Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό των συμβάσεων συμπληρωματικών εργασιών δεν μπορεί να
υπερβεί το 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης. Ως αρχικό συμβατικό ποσό νοείται το ποσό των
εργασιών όπως καθορίζεται με την εφαρμογή της έκπτωσης της δημοπρασίας πριν την εφαρμογή των
γενικών εξόδων (Γ.Ε) και όφελος εργολάβου (Ο.Ε.).
Στο ποσοστό του 50% συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή σύνταξης τυχόν μελετών για τις συμπληρωματικές
εργασίες που εγκρίνονται από το Τ.Δ.Ε.
35.6 Σε κάθε σύμβαση αρχική ή συμπληρωματική περιλαμβάνεται και ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες ίσο
με το 10% του αντίστοιχου συμβατικού ποσού.
35.7 Οι απρόβλεπτες δαπάνες (απρόβλεπτα), έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν το τεχνικό
αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης κάθε φορά. Με τις δαπάνες αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν
εργασίες από αλλαγές της μελέτης, δηλαδή εργασίες που αφορούν σε διαφορετικό από το δημοπρατηθέν
τεχνικό αντικείμενο. Επίσης δεν μπορούν να καλυφθούν οι συμπληρωματικές εργασίες εξαιτίας
«απρόβλεπτων περιστάσεων», αφού αποτελούν αντικείμενο καινούργιας σύμβασης. Με τα ποσά των
απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από την
εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου,
καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης.
Οι εργασίες που η δαπάνη τους καλύπτεται από τα απρόβλεπτα της σύμβασης δεν είναι
«συμπληρωματικές εργασίες» και τιμολογούνται χωρίς καμιά προσαύξηση, με τις συμβατικές ή τις νόμιμα
κανονιζόμενες τιμές μονάδας νέων εργασιών (Τ.Μ.Ν.Ε.).
35.8 Η συμπληρωματική σύμβαση συντάσσεται από το Τ.Δ.Ε. και υπογράφεται από τον ανάδοχο. Το Δ.Σ.
την εγκρίνει κατόπιν τελικής εισήγησης της Τ.Δ.
35.9
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος υπογράφει με επιφύλαξη, είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις
συμπληρωματικές εργασίες. Κατά της πράξεως του Τ.Δ.Ε. χωρεί ένσταση για την οποία αποφαίνεται
τελεσίδικα το Δ.Σ. της εταιρίας κατόπιν εισηγήσεως της Τ.Δ.
ΑΡΘΡΟ 36: ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
36.1 Ο ανάδοχος δε δικαιούται καμιά αποζημίωση από την εταιρία για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στα
έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά, για οποιαδήποτε ζημιά του που οφείλεται σε
αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του, ή σε μη χρήση των κατάλληλων
μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις βαριάς αμέλειας ή δόλου της εταιρίας ή
ανωτέρας βίας.
36.2 Για να αναγνωρισθεί η αποζημίωση των βλαβών που προξενήθηκαν από ανωτέρα βία ο ανάδοχος,
πρέπει να δηλώσει γραπτώς στην εταιρία το είδος και την έκταση των βλαβών καθώς και την δαπάνη για
την επανόρθωσή της κατά το μέτρο που μπορεί αυτή να εκτιμηθεί.
Η δήλωση περιλαμβάνει επίσης υποχρεωτικά περιγραφή της αιτίας των βλαβών που χαρακτηρίζεται ως
ανωτέρα βία και αίτημα αποζημίωσης για αποκατάστασή τους.
36.3 Η δήλωση υποβάλλεται σε ανατρεπτική προθεσμία δύο εργάσιμων ημερών από την επέλευση της
βλάβης. Αν πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακόμα παραληφθεί οριστικά η προθεσμία
αυτή ορίζεται σε πέντε μέρες. Το Τ.Δ.Ε. προβαίνει αμέσως σε αυτοψία για την εξακρίβωση του
περιεχόμενου της δήλωσης και ιδιαίτερα του είδους και της έκτασης των βλαβών, του χρόνου και των
συνθηκών που τις προκάλεσαν και μέσα σε πέντε μέρες από την υποβολή της δήλωσης του αναδόχου
ορίζουν επιτροπή που οφείλει να προβεί σε επιτόπια εξέταση σε πρωτόκολλο διαπίστωσης των βλαβών
μέσα σε δέκα μέρες από την σύσταση της επιτροπής. Στο πρωτόκολλο εκτίθενται τα αίτια, ο χρόνος και οι
ειδικές συνθήκες από τις οποίες επήλθαν οι βλάβες με περιγραφή όλων των στοιχείων που έχουν
εξακριβωθεί.
Επίσης εξετάζεται η ύπαρξη ή όχι της ευθύνης του αναδόχου, προσδιορίζεται με λεπτομέρεια το είδος και η
έκταση των βλαβών και προτείνεται ο τρόπος και η δαπάνη που απαιτείται για την επανόρθωσή τους.
36.4 Το πρωτόκολλο της προηγούμενης παραγράφου υπογράφεται από την επιτροπή της προηγούμενης
παραγράφου και τον ανάδοχο.
Αν ο ανάδοχος δεν παραστεί ή αρνηθεί να υπογράψει το πρωτόκολλο, ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Διαχείρισης Έργων του το κοινοποιεί.
Η τυχόν αποζημίωση, προσδιορίζεται πάντοτε με βάση τους συμβατικούς όρους και τιμές. Όταν η
αποκατάσταση των βλαβών διατάσσεται αφού τελειώσει το έργο και έχουν απομακρυνθεί οι εργοταξιακές
εγκαταστάσεις του αναδόχου, κανονίζονται εύλογες τιμές μονάδας για την εκτέλεση εργασιών

1794
αποκατάστασης ή εκτελούνται απολογιστικά.
36.5 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες που έχουν διαταχθεί για την
αποκατάσταση της βλάβης. Αν από τις βλάβες που προξενήθηκαν στα έργα δημιουργείται κίνδυνος για την
ασφάλεια προσώπων ή σημαντικών ζημιών τρίτων ή περαιτέρω σημαντικής βλάβης των έργων, ο
Προϊστάμενος του Τ.Δ.Ε. μπορεί να εγκρίνει και πριν από την επίδοση της δήλωσης του αναδόχου
σύμφωνα με την παράγρ. 2 την κατασκευή αναγκαίων επειγόντων έργων, στο μέτρο του δυνατού,
έστω και αν αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης που καταρτίστηκε με τον ανάδοχο. Η διαταγή
γι’ αυτά μνημονεύει απαραίτητα τις διατάξεις της παραγράφου αυτής και κοινοποιείται στην Τεχνική
Διεύθυνση.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην κατασκευή των διατασσόμενων εργασιών χωρίς
χρονοτριβή διαθέτοντας γι’ αυτό όλο το δυναμικό της οργάνωσής του.
36.6 Ο Προϊστάμενος του Τ.Δ.Ε. μπορεί, όταν διαπιστώσει ανεπάρκεια της οργάνωσης του αναδόχου για
την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων να εγκρίνει την κατασκευή μέρους ή και του συνόλου των
διατασσόμενων εργασιών με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.
Όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, βαρύνουν την εταιρία, εκτός αν με την
απόφαση της εταιρίας με την οποία εγκρίνεται το πρωτόκολλο καταλογισθεί η δαπάνη συνολικά ή μερικά
σε βάρος του αναδόχου, ως υπαιτίου για βλάβη που προξενήθηκε στα έργα.
36.7 Η εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών από ανωτέρα βία μπορεί να
δικαιολογήσει παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης των εργασιών για εύλογο χρονικό διάστημα.
36.8 Η διαδικασία των παραγράφων 36.2 έως και 36.3 του άρθρου αυτού εφαρμόζεται ανάλογα και για τον
καθορισμό τυχόν αποζημίωσης του αναδόχου για τυχόν εργασίες αποκατάστασης ή πρόληψης κινδύνων σε
έργα που εκτελέσθηκαν καθώς και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι βλάβες οφείλονται σε βαρεία
αμέλεια ή δόλο της εταιρίας ή σε ανωτέρα βία.
36.9 Αν το έργο χρησιμοποιείται ο χρήστης ειδοποιεί το Τμήμα Διαχείρισης Έργων (Τ.Δ.Ε.) για
παρουσιαζόμενες βλάβες. Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε χρήση έργου, που
παραδόθηκε σε χρήση πριν από παραλαβή του, εκτελούνται μόνο μετά από έγγραφη εντολή της Τεχνικής
Διεύθυνσης (Τ.Δ.)
Για διαπίστωση της εκτέλεσης των εργασιών αυτών συντάσσεται ειδικό πρωτόκολλο μεταξύ του
Διευθυντού της Τ.Δ. και του αναδόχου.
Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζεται ανάλογα κατά τα λοιπά η παράγραφος 36.5 το
άρθρου αυτού.
ΑΡΘΡΟ 37: ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
37.1 Αν κατά την κατασκευή των έργων ο ελέγχων θεωρεί ότι τα προς χρησιμοποίηση υλικά δεν πληρούν
τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από το Τμήμα Διαχείρισης
Έργων (Τ.Δ.Ε.) η μη χρησιμοποίηση των υλικών. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν χρησιμοποιούνται
αν δεν κριθεί η καταλληλότητά τους από εργαστηριακό έλεγχο. Η δαπάνη για τις εργαστηριακές έρευνες
προκαταβάλλονται από τον ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των υλικών.
Στην αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει την εταιρία και αποδίδεται στον ανάδοχο απ’ τις πιστώσεις
του έργου.
37.2 Η εταιρία, σε κάθε περίπτωση, διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει εξ ολοκλήρου την πληρωμή των
εργασιών για τις οποίες κατά την κρίση της χρησιμοποιήθηκαν υλικά ακατάλληλα ή εκτός των απαιτήσεων
των προδιαγραφών. Η αναστολή αυτή μπορεί να γίνει έως και οριστική, εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί
με τις υποδείξεις της εταιρίας.
37.3 Αν, κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων μέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε εργασία
παρουσιάζει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται απ’ τον ανάδοχο, κοινοποιείται α’ αυτόν ειδική διαταγή
του Τμήματος Διαχείρισης Έργων (Τ.Δ.Ε.)
Η ειδική διαταγή προσδιορίζει τα ελαττώματα και τάσσει εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους,
αν αυτό επιβάλλεται από τα πράγματα. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του
απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες με την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του
αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση η διαταγή μπορεί να περιλαμβάνει και την εκτέλεση ορισμένων εργασιών
για τον περιορισμό του ελαττώματος.
37.4 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τα ελαττώματα μέσα στην προθεσμία που τάσσεται
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σ’ αυτόν με την ειδική εντολή, τότε οι εργασίες αποκατάστασης των ελαττωμάτων μπορούν να
εκτελεσθούν από την εταιρία με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, με την
επιφύλαξη των δικαιωμάτων της εταιρίας ως προς την εφαρμογή των λοιπών κυρώσεων κατά του
αναδόχου.
37.5 Τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα και για την περίπτωση που ο ανάδοχος παραλείπει τις
υποχρεώσεις του για την αποκατάσταση βλαβών ή συντήρηση των έργων για την περίοδο ισχύος της
εγγύησης καλής λειτουργίας ή συντήρησης του έργου.
37.6 Οι εργασίες που παρουσιάζουν ουσιώδη ελαττώματα δεν περιλαμβάνονται στην πιστοποίηση. Οι
εργασίες που παρουσιάζουν επουσιώδη ελαττώματα περιλαμβάνονται με μειωμένη τιμή όπως καθορίζεται
στην ειδική εντολή μέχρι την αποκατάσταση του ελαττώματος. Αν το ελάττωμα αποκαλυφθεί αφού έχουν
πιστοποιηθεί οι εργασίες, μπορεί η περικοπή να γίνει στην επόμενη ή σταδιακά σε περισσότερες επόμενες
πιστοποιήσεις, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Τμήματος Διαχείρισης Έργων (Τ.Δ.Ε.).
37.7
Αν το ελάττωμα αποκαλυφθεί κατά την παραλαβή των έργων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 42 και η διαπίστωση της αποκατάστασης των ελαττωμάτων γίνεται από το Τμήμα Διαχείρισης
Έργου (Τ.Δ.Ε.)
ΑΡΘΡΟ 38: ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
38.1 Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές
εντολές της εταιρίας που του δίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση ή το νόμο μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος
από την εργολαβία. Ιδιαίτερα ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος αν καθυστερήσει την έναρξη των
εργασιών ή την υποβολή του χρονοδιαγράμματος ή καθυστερεί την πρόοδο των εργασιών ώστε να είναι
προφανώς αδύνατη η εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου ή αν οι εργασίες του είναι κατά σύστημα
κακότεχνες, ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, αν δεν εφαρμόζει τα
εγκεκριμένα σχέδια ή αν συστηματικά παραλείπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος ή αν έληξε η ολική προθεσμία του έργου χωρίς αυτό να έχει αποπερατωθεί.
38.2 Πριν απ’ την έκπτωση κοινοποιείται στον ανάδοχο ειδική πρόσκληση του Τμήματος Διαχείρισης Έργων
(Τ.Δ.Ε.) η οποία μνημονεύει απαραίτητα τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη
περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν από τον ανάδοχο μέσα σε προθεσμία που
τάσσει η ίδια ειδική πρόσκληση. Η προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη σχετικά μ’ αυτά που ζητούνται να
εκτελεσθούν και πάντως όχι μικρότερη από 10 μέρες. Σε περίπτωση που ζητείται η λήψη μέτρων για την
αποτροπή προφανών κινδύνων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 η προθεσμία που τάσσεται μπορεί να
είναι και μικρότερη των 10 ημερών.
38.3 Η ειδική πρόσκληση και οι προθεσμίες που τάσσονται με αυτή δεν ανατρέπουν τις υποχρεώσεις του
αναδόχου που απορρέουν από τη σύμβαση για την εμπρόθεσμη εκτέλεση των έργων ή τμημάτων τους και
τις συνέπειες από την υπέρβαση των συμβατικών προθεσμιών.
38.4 Η έκπτωση κηρύσσεται με απόφαση του προϊσταμένου του Τμήματος Διαχείρισης Έργων μετά την
εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφώθηκε
προς όσα διατάσσονται σ’ αυτή.
38.5 Η έκπτωση γίνεται οριστική (επικύρωση της έκπτωσης) αν δεν ασκηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων
ημερών ένσταση ή αν απορριφθεί η ένσταση. Η ένσταση που ασκείται εμπρόθεσμα αναστέλλει την
απόφαση έκπτωσης μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της ένστασης. Για την ένσταση αποφασίζει, το Δ.Σ.
της εταιρίας.
38.6 Από την έκδοση της απόφασης έκπτωσης μέχρι τον καθορισμό από την Τεχνική Διεύθυνση (Τ.Δ) του
τρόπου εκτέλεσης των υπολειπόμενων εργασιών, το Τμήμα Διαχείρισης Έργων (Τ.Δ.Ε.) μπορεί να επέμβει
προς αποτροπή κινδύνων και να εκτελέσει τα απαιτούμενα έργα με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για
λογαριασμό του αναδόχου. Αυτό γίνεται κατόπιν εισηγήσεως από το Τμήμα Διαχείρισης Έργων (Τ.Δ.Ε.) και
αποδοχής από τη Τεχνική Διεύθυνση (Τ.Δ.).
38.7 Ο ανάδοχος που έχει υποβάλει ένσταση, είναι υποχρεωμένος να συνεχίζει και να εντείνει τις εργασίες
και ιδίως να εκτελεί τις εργασίες που από τη φύση τους δεν πρέπει να διακοπούν ή που ορίζονται ως
κατεπείγουσες από την εταιρία. Αν δεν συμμορφωθεί ο ανάδοχος, μπορεί πάντοτε να εκτελεσθούν οι
τελευταίες αυτές εργασίες ή ορισμένες απ΄ αυτές από άλλον ανάδοχο σύμφωνα με τον παρόντα
Κανονισμό.
Οι εργασίες αυτές, αν δικαιωθεί ο υπό έκπτωση ανάδοχος, αφαιρούνται οριστικά από το αντικείμενο της
εργολαβίας του, διαφορετικά η εκτέλεσή τους γίνεται σε βάρος και για λογαριασμό του.

1796
38.8 Όταν η έκπτωση καταστεί οριστική ο ανάδοχος αποξενούται και αποβάλλεται, κατ’ αρχήν, από το
έργο και η εργολαβία εκκαθαρίζεται το συντομότερο δυνατόν. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να επιτραπεί στον
έκπτωτο ανάδοχο να εκτελέσει συμπληρώσεις ημιτελών εργασιών, ώστε αυτές να μπορεί να
επιμετρηθούν ή για άρση ή αποτροπή κινδύνων.
Η απόφαση της έκπτωσης, όπως τελικά διαμορφώνεται με την απόφαση επικύρωσής της, μπορεί να
ορίσει ποια μηχανήματα και εργοταξιακές εγκαταστάσεις του έκπτωτου θα παραμείνουν στη διάθεση της
εταιρίας για το έργο μετά την απομάκρυνσή του, έναντι ευλόγου ανταλλάγματος, εφόσον τούτο έχει
προβλεφθεί στη σύμβαση.
38.9 Κατά του οριστικά εκπτώτου αναδόχου επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες :
α) Γίνεται άμεσα απαιτητό το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής.
β) Καταπίπτει υπέρ της εταιρίας. ως ειδική ποινική ρήτρα, μέρος της
κατατεθειμένης εγγυήσεως για την καλή εκτέλεση του έργου, που αντιστοιχεί
Α
στο λόγο ------- όπου Σ το χρηματικό αντικείμενο της Σ
σύμβασης όπως διαμορφώθηκε με τον τελευταίο εγκεκριμένο ανακεφαλαιωτικό
πίνακα στη σύμβαση και Α ανεκτέλεστο μέρος της σύμβασης,
όπου Α = Σ - Π και Π το σύνολο των πιστοποιουμένων εργασιών μέχρι την
έκδοση της απόφασης για την έκπτωση.
γ) Καταπίπτουν υπέρ της εταιρίας το σύνολο των ποινικών ρητρών που προβλέπονται για την υπέρβαση
της συνολικής προθεσμίας για την αποπεράτωση του έργου, όπως αυτές έχουν
υπολογισθεί από την Τεχνική Διεύθυνση (Τ.Δ.)
38.10 Για την εκκαθάριση της έκπτωτης εργολαβίας καλείται εγγράφως ο έκπτωτος ανάδοχος να υποβάλει
το βραδύτερο εντός 20 ημερών την επιμέτρηση των εργασιών που έχει εκτελέσει.
Το Τμήμα Διαχείρισης Έργων (Τ.Δ.Ε.) πρέπει να προβεί στην επιμέτρηση, αφού καλέσει εγγράφως τον
έκπτωτο να παραστεί ή να συνδυάσει την επιμέτρηση με την απογραφή της υπάρχουσας κατάστασης που
προηγείται της έναρξης των εργασιών του νέου αναδόχου.
Η Τεχνική Διεύθυνση (Τ.Δ.) μπορεί επίσης, σε περίπτωση καθυστέρησης του έκπτωτου αναδόχου, να
συντάξει την επιμέτρηση με ιδιώτη τεχνικό. Η σχετική δαπάνη καταβάλλεται από την εταιρία σύμφωνα με
απόφαση της Τεχνικής Διεύθυνσης (Τ.Δ.) και αφαιρείται από τον εκκαθαριστικό λογαριασμό του
αναδόχου. Η παραπάνω μέτρηση, περιλαμβάνει μόνο πλήρεις εργασίες. Κατ’ εξαίρεση, ημιτελείς εργασίες
και προσκομισθέντα υλικά περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση, αν κατά την κρίση του Τμήματος
Διαχείρισης Έργων (Τ.Δ.Ε.), είναι χρήσιμα για τη συνέχιση του έργου.
38.11 Σε περίπτωση έκπτωσης, η Τεχνική Διεύθυνση (Τ.Δ.) καθορίζει αν θα συνεχισθούν τα έργα στο
σύνολο τους ή θα εκτελεσθούν μόνο οι εργασίες που κρίνονται αναγκαίες και τον τρόπο εκτέλεσής τους.
Οι εργασίες αυτές εκτελούνται με άλλον ανάδοχο που επιλέγεται με τις διαδικασίες του κανονισμού.
38.12
Για την οριστική εκκαθάριση της έκπτωτης εργολαβίας λαμβάνεται υπόψη και η διαφορά
δαπάνης των υπολειπομένων εργασιών που θα εκτελεσθούν με νέα εργολαβία και που βαρύνουν τον
έκπτωτο ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 39: ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
39.1 Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από εισήγηση της Τεχνικής Διεύθυνσης (Τ.Δ.) και απόφαση του
Δ.Σ. της εταιρίας μπορεί να γίνει διακοπή εργασιών ή και διάλυση σύμβασης.
Στις περιπτώσεις αυτές ή απόφαση κοινοποιείται στον ανάδοχο.
Μετά την κοινοποίηση της απόφασης της εταιρίας για διακοπή ή διάλυση ο ανάδοχος υποβάλλει
εγγράφως αίτησή του με στοιχεία υπολογισμού της αποζημίωσης που αξιώνει. Η Τεχνική Διεύθυνση (Τ.Δ.)
διαβιβάζει την αίτηση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας με ταυτόχρονη σχετική εισήγησή της. Ο
Διευθύνων Σύμβουλος με απόφασή του συγκροτεί επιτροπή που ερευνά το βάσιμο των απαιτήσεων του
αναδόχου και εκτιμά το ύψος των θετικών ζημιών που προκλήθηκαν απ’ την καθυστέρηση της έναρξης ή
τη διακοπή των εργασιών.
Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο πληροφορίες και συμπληρωματικά στοιχεία.
39.2 Η διάλυση της σύμβασης και η σχετική αποζημίωση εγκρίνονται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρίας.
Η αποζημίωση δεν μπορεί να είναι ανώτερη από αυτή που έχει εκτιμήσει η επιτροπή της προηγούμενης
παραγράφου, εκτός αν πρόκειται για διόρθωση ή συμπλήρωση των στοιχείων της έκθεσης της επιτροπής.
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Με την έγκριση της ματαίωσης μπορεί να εγκριθούν και οι αναγκαίες προσαρμογές στις προθεσμίες του
έργου.
39.3 Σε όλες τις περιπτώσεις, που διαλύεται η σύμβαση με υπαιτιότητα της εταιρίας καταβάλλεται
αποζημίωση στον ανάδοχο, εκτός από την αξία των υλικών που έχουν προσκομισθεί ή βρίσκονται στο
στάδιο παραγωγής ή προμήθειας. Η αξία των υλικών καταβάλλεται εφόσον είχε δοθεί εντολή να
προσκομισθούν ή επιβάλλονταν η παραγωγή ή η προμήθεια απ’ το χρονοδιάγραμμα των εργασιών σε
συνδυασμό με τυχόν ειδικές συνθήκες του συγκεκριμένου, έργου, που επιβάλλουν την προσκόμιση, την
παραγωγή ή προμήθεια υλικών.
39.4
Η ανωτέρω αποζημίωση καθώς και η αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος του αναδόχου
προτείνεται από την επιτροπή παραλαβής του έργου, και κανονίζεται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων
της εταιρίας κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ 40: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΤΩΧΕΥΣΗ, ΘΑΝΑΤΟΣ
40.1 Η υποκατάσταση άλλου αναδόχου στην κατασκευή του έργου προτείνεται από τον ανάδοχο και
εγκρίνεται αρμοδίως από τη διοίκηση της εταιρίας μετά από σχετική εισήγηση της Τεχνικής Διεύθυνσης
(Τ.Δ.). Για να εγκριθεί η υποκατάσταση πρέπει ο ανάδοχος που θα υποκαταστήσει τον ανάδοχο να έχει τα
ίδια προσόντα που απαιτήθηκαν για την ανάληψη του έργου από τον ανάδοχο και να παρέχει τα
απαραίτητα εχέγγυα για την κατασκευή του έργου κατά την κρίση της Τεχνικής Διεύθυνσης (Τ.Δ.) που
λαμβάνει υπόψη της και τα σχετικά στοιχεία του Π.Α.
40.2 Για να εγκριθεί η υποκατάσταση με απαλλαγή από την ευθύνη του αρχικού αναδόχου, στην αίτηση
του αναδόχου, προσδιορίζεται το τμήμα της εργολαβίας για το οποίο ζητείται η υποκατάσταση με
απαλλαγή από την ευθύνη και η πιστοποίηση μετά την οποία όλες οι πληρωμές θα διενεργούνται απ’
ευθείας στο νέο ανάδοχο. Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται και δήλωση του νέου αναδόχου, ότι
αποδέχεται το περιεχόμενο της αίτησης. Με την απόφαση έγκρισης της υποκατάστασης με απαλλαγή
καθορίζεται το τμήμα της εργολαβίας για το οποίο ισχύει η υποκατάσταση, αν η υποκατάσταση δεν
γίνεται για το σύνολο του έργου, η πιστοποίηση μετά την οποία οι πληρωμές θα διενεργούνται στο νέο
ανάδοχο, οι εγγυήσεις του νέου αναδόχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Στις περιπτώσεις της
παραγράφου αυτής, ο υποκατάστατος του αναδόχου επέχει στο εξής θέση αναδόχου και αναλαμβάνει
όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις για το σύνολο του έργου ή για τμήματα του έργου που προσδιορίζονται
με την απόφαση έγκρισης υποκατάστασης, με απαλλαγή της ευθύνης του αρχικού αναδόχου.
Επίσης, αναλαμβάνει και τις υποχρεώσεις του αρχικού αναδόχου προς το προσωπικό που εργάσθηκε στο
έργο πριν από την υποκατάσταση. Οι εγγυήσεις επ’ ονόματι του αρχικού αναδόχου ή το μέρος τους που
ορίζεται με την εγκριτική απόφαση, αποδίδονται αφού προηγουμένως κατατεθούν νέες ισόποσες
εγγυήσεις από το νέο ανάδοχο. Μόνο μετά την κατάθεση αυτή επέρχεται η απαλλαγή του αρχικού
αναδόχου από την ευθύνη του.
40.3 Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας που την υποκατάσταση ζητεί μέλος της, απαιτείται η
συναίνεση όλων των μελών της κοινοπραξίας και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι προηγούμενες
παράγραφοι.
40.4 Αν ο ανάδοχος πτωχεύσει η σύμβαση διαλύεται αυτοδίκαια.
40.5
Αν ο ανάδοχος είναι προσωπική επιχείρηση και αποβιώσει αυτός που την ασκεί, η σύμβαση
διαλύεται αυτοδίκαια, εκτός αν εγκριθεί από την εταιρία η αποπεράτωση των εργασιών από τους
κληρονόμους οι οποίοι στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του
αναδόχου. Η έγκριση χορηγείται ύστερα από αίτηση των κληρονόμων που πρέπει να υποβληθεί μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα ημερών από το θάνατο του αναδόχου.
ΆΡΘΡΟ 41: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
41.1 Όταν λήξει η συμβατική προθεσμία περάτωσης του συνόλου ή τμημάτων του έργου, ο επιβλέπων το
έργο αναφέρει, στο Τμήμα Διαχείρισης Έργων (Τ.Δ.Ε.) αν το έργο (ή τμήματα του έργου όπου αυτό
προβλέπεται από την σύμβαση) έχει περατωθεί και έχει υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιμασίες εφόσον
προβλέπονται στη σύμβαση ή αν το έργο δεν έχει περατωθεί οπότε αναφέρει συγκεκριμένα τις εργασίες
που απομένουν για εκτέλεση. Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης
Έργων (Τ.Δ.Ε.), εκδίδει βεβαίωση για το χρόνο περάτωσης των εργασιών (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ). Το πρωτόκολλο αυτό δεν αναπληρώνει την παραλαβή των έργων. Την έκδοση του πρωτοκόλλου
μπορεί να ζητήσει ο ανάδοχος και πριν από τη λήξη των προθεσμιών, αν έχει περατώσει το έργο (ή
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τμήματα του έργου όπου αυτό προβλέπεται στη σύμβαση)
41.2 Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν επουσιώδεις, κατά την κρίση του Τμήματος
Διαχείρισης Έργων (Τ.Δ.Ε.), μόνο, ελλείψεις που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του έργου (λειτουργίαασφάλεια), ο Προϊστάμενος του Τ.Δ.Ε. γνωστοποιεί με εντολή του προς τον ανάδοχο τις ελλείψεις που
έχουν επισημανθεί και τάσσει εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην περίπτωση αυτή, το
πρωτόκολλο αποπεράτωσης εκδίδεται μέσα στην παραπάνω προθεσμία αποκατάστασης των ελλείψεων
και αναφέρει το χρόνο που περατώθηκε το έργο, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψη ο χρόνος αποκατάστασης.
Τα παραπάνω τελούν υπό την έγκριση της Τεχνικής Διεύθυνσης.
41.3 Αν οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν δεν είναι επουσιώδεις ή οι εργασίες δεν αποκαταστάθηκαν από
τον ανάδοχο εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, εφαρμόζονται ανάλογα με την
περίπτωση, οι διατάξεις του άρθρου 37 του παρόντος Κανονισμού.
41.4
Για την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης εργασιών είναι απαραίτητο μεταξύ άλλων να έχει
πραγματοποιήσει ο ανάδοχος τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 26 του παρόντος Κανονισμού.
ΑΡΘΡΟ 42: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
42.1 Για τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής η διοίκηση της εταιρίας, ορίζει επιτροπή προσωρινής
παραλαβής, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Η προσωρινή παραλαβή
πραγματοποιείται μετά την περάτωση των εργασιών, τη σύνταξη της τελικής επιμέτρησης και την υποβολή
σχετικής αίτησης από τον ανάδοχο. Η επιτροπή προσωρινής παραλαβής συνέρχεται και διενεργεί την
παραλαβή με πρωτοβουλία και ευθύνη του προέδρου της. Για την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο
που υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής, από τον επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη
διενέργειά της και τον ανάδοχο που παραδίδει το έργο. Η επιτροπή προσωρινής παραλαβής παίρνει
αποφάσεις κατά πλειοψηφία. Τυχόν διαφωνία μέλους της επιτροπής ως προς την παραλαβή ή σε
επιμέρους σημεία του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής καταγράφεται και υπογράφεται.
42.2 Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά και από απόψεως τήρησης της
συμβατικής προθεσμίας. Ελέγχει κατά το δυνατό την επιμέτρηση με γενικές ή δειγματοληπτικές
επιμετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης όπως τυχόν
διορθώνεται από τους ελέγχους που γίνονται, αιτιολογεί τις τυχόν τροποποιήσεις στις ποσότητες και
αναγράφει τις παρατηρήσεις της για εργασίες που τυχόν έχουν εκτελεσθεί με υπέρβαση των εγκεκριμένων
ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων. Επίσης ελέγχει την ποιότητα των εργασιών και
αναγράφει στο πρωτόκολλο τις παρατηρήσεις της ιδίως για τις εργασίες που κρίνονται απορριπτέες ή
ελαττωματικές που πρέπει να αποκατασταθούν ή παραδεκτές μεν, αλλά με μείωση της τιμής τους και
τέλος ελέγχει τη τήρηση ή μη της συμβατικής προθεσμίας και δικαιολογεί ή καταλογίζει με αυστηρά
συμβατικά κριτήρια τυχόν καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου.
42.3 Στην παραλαβή καλείται έγγραφα να παραστεί ο ανάδοχος
Η παραλαβή γίνεται νόμιμα και χωρίς την παρουσία του αναδόχου αν έχει κληθεί να παραστεί. Στην
τελευταία αυτή περίπτωση, που ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή του πρωτοκόλλου, του κοινοποιείται
το πρωτόκολλο με υπάλληλο της εταιρίας ή με εξώδικο. Το πρωτόκολλο θεωρείται ως πράξη της διοίκησης
της εταιρίας.
Η προσωρινή παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την διοίκηση της εταιρίας. Η
διοίκηση μπορεί να αναβάλει την έγκριση του πρωτοκόλλου, μέχρι να αποκατασταθούν από τον ανάδοχο
ελαττώματα που διαπιστώθηκαν κατά την προσωρινή παραλαβή.
Η έγκριση γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την πλήρη αποκατάσταση.
42.4 Η προσωρινή παραλαβή πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε ορισμένη προθεσμία που θα ορίζεται στη
σύμβαση από την βεβαιωμένη περάτωση του έργου, εφόσον υποβληθεί απ’ τον ανάδοχο η τελική
επιμέτρηση του έργου μέσα σε δύο μήνες από την περάτωση, εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται στη
σύμβαση και βέβαια μετά από υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής αίτησης. Αν η τελική επιμέτρηση ή η
αίτηση υποβληθεί από τον ανάδοχο μεταγενέστερα, η πιο πάνω αναφερόμενη προθεσμία για τη
διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την υποβολή της τελικής επιμέτρησης ή της αίτησης για την
παραλαβή. Αν δεν υποβληθεί τελική επιμέτρηση από τον ανάδοχο η προθεσμία για την διενέργεια της
παραλαβής αρχίζει από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της τελικής επιμέτρησης που συντάχθηκε από την
εταιρία.
42.5 Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις περιπτώσεις παραλαβής
τμημάτων έργων που περατώθηκαν και μπορεί να έχουν αυτοτελή χρήση, όπου αυτό προβλέπεται από τη
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σύμβαση, καθώς επίσης και σε όλες τις περιπτώσεις που μια εργολαβία δεν συνεχίζεται όπως στις
περιπτώσεις διάλυσης, έκπτωσης, κ.λ.π.
42.6
Η επιτροπή προσωρινής παραλαβής δύναται επίσης να συμπληρώσει το πρωτόκολλο
αξιολόγησης αναδόχου, το οποίο και διαβιβάζει στην επιτροπή Π.Α. για την περαιτέρω αξιολόγηση του
συγκεκριμένου αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 43: ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
43.1 Ο χρόνος εγγύησης κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη
συντήρησή του και μετά την πάροδο του οποίου διενεργείται η οριστική παραλαβή ορίζεται με τη
διακήρυξη κάθε έργου.
43.2 Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών αν μέσα σε δύο μήνες απ’
αυτή υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση, αλλιώς από την ημερομηνία που υποβλήθηκε ή με
οποιοδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιμέτρηση, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στη σύμβαση.
Σε περίπτωση οιασδήποτε βλάβης εντός του χρόνου εγγυήσεως και μη αποκαταστάσεως αυτής μέχρι του
συμβατικώς ορισθέντος χρόνου λήψεως αυτής, ο χρόνος της εγγυήσεως παρατείνεται μέχρι της πλήρους
αποκαταστάσεως της βλάβης.
43.3 Κατά το χρόνο εγγύησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά κάθε βλάβη που δεν
οφείλεται στη χρήση, εντός της τασσόμενης προθεσμίας από τη λήψη της αναγγελίας της βλάβης από το
Τ.Δ.Ε της εταιρίας. Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του για την αποκατάσταση της βλάβης,
οι απαραίτητες εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν την εταιρία με οποιοδήποτε τρόπο σε βάρος και για
λογαριασμό του υπόχρεου αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 44: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
44.1 Στην οριστική παραλαβή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για την προσωρινή παραλαβή των
παραγράφων 42.1, 42.3 και 42.5 του άρθρου 42.
44.2 Η οριστική παραλαβή πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε δύο μήνες από τότε που λήγει ο χρόνος
εγγύησης σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο. Αν η οριστική παραλαβή δεν διενεργηθεί μέσα σε αυτή την
προθεσμία θεωρείται ότι έχει συντελεστεί αυτοδίκαια τριάντα μέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο
σχετικής όχλησης για τη διενέργειά της.
Αν η προσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί μέχρι την οριστική παραλαβή διενεργείται ταυτόχρονα
προσωρινή και οριστική παραλαβή.
ΑΡΘΡΟ 45: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
45.1 Για να παραδοθεί σε χρήση το έργο ή αυτοτελή του τμήματα απαιτείται διενέργεια παραλαβής για
χρήση.
Η παραλαβή για χρήση γίνεται με πρωτόκολλο μεταξύ του αναδόχου και της εταιρίας. Στη παραλαβή σε
χρήση παρευρίσκεται και εκπρόσωπος του χρήστη. Aν ο ανάδοχος κληθεί έγγραφα και δεν παραστεί ή
αρνηθεί την υπογραφή του πρωτοκόλλου αυτό συντάσσεται από την εταιρία με σχετική μνεία κατά
περίπτωση και του κοινοποιείται. Το πρωτόκολλο αναφέρει το έργο ή τα τμήματα που παραδίδονται για
χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των εργασιών. Η παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει
την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου .
45.2 Προκειμένου να γίνει η παραλαβή για χρήση του έργου, η εταιρία σε συνεννόηση με τους αρμόδιους
εκπροσώπους του χρήστη, αναλαμβάνει να ενημερώσει το προσωπικό του χρήστη που είναι υπεύθυνο για
τη συντήρηση του έργου κατά τη χρήση του, σχετικά με την λειτουργία των εγκαταστάσεων. Για έργα
σημαντικά που περιλαμβάνουν ειδικό εξοπλισμό, θα πρέπει να περιέχεται στη σύμβαση ή υποχρέωση του
αναδόχου να εκπαιδεύσει το προσωπικό του χρήστη. Η εκπαίδευση αυτή γίνεται με ευθύνη του αναδόχου
του έργου, με την ολοκλήρωση δε αυτής συντάσσεται το πρωτόκολλο παραλαβής για χρήση.
45.3
Απαραίτητο επίσης θεωρείται πριν από την παραλαβή για χρήση, εφόσον τούτο ορίζεται στη
σύμβαση, να γίνεται προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
που εγκαθίσταται στα πλαίσια του έργου, με δαπάνη του αναδόχου του έργου. Προσφορά για τα
ανταλλακτικά πρέπει να περιέχεται οπωσδήποτε στη διακήρυξη του διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 46: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά που ανακύπτει μέχρι οριστικής παραλαβής του έργου επιλύεται από το Εφετείο Αθηνών
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ανεξάρτητα από την περιφέρεια, πόλη, νομό που εκτελείται το έργο κατά τους ορισμούς του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας. Κατά της απόφασης του Εφετείου επιτρέπεται μόνο αναίρεση ενώπιον του Αρείου
Πάγου για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 13 του Ν.1418/1984.
ΑΡΘΡΟ 47 : Η ΓΛΩΣΣΑ
Η γλώσσα που χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση είναι η Ελληνική.
[...]
ΑΡΘΡΟ 49 : ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο παρών Κανονισμός εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 117460 οικ./22-10-1997 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης και ισχύει μετά την δημοσίευσή του σε φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.”
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(34) της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Δ17Α10/59/ΦΝ393/1996 (Β 611) «Κανονισμός Ανάθεσης και Εκτέλεσης έργων της εταιρείας
με την επωνυμία Εγνατία Οδός Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. Δ17α/08/20/ΦΝ
393/23.02.1998 (Β 223), Δ17α/53/1/ΦΝ 393/18.05.1998 (Β 522), Δ17α/05/14/ΦΝ
393/01.03.2000 (Β 311), Δ17α/163/4/ ΠΕ/ΦΝ 393/13.03.2001 (Β 305), Δ17α/02/19/ΦΝ
393/21.03.2002 (Β 400), Δ17α/02/19/ΦΝ 393/21.03.2002 (Β 400), Δ17α/95/3/ΦΝ
393/19.07.2002 (Β 964), Δ17α/14/4/ΦΝ 393/17.02.2003 (Β 191), Δ 17α/09/53/ΦΝ
393/17.06.2003 (Β 846), Δ17α/272/9/ΦΝ393/30.11.2004 (Β 1765), Δ17α/08/56/ΦΝ
393/27.04.2005 (Β 573), Δ17α/05/100/ΦΝ 393/03.07.2006 (Β 999) και Δ17γ/10/3/ΦΝ
393/10.01.2007 (Β 45) και Δ17α/83/7/ΦΝ 393/30.06.2009 (Β 1422) αποφάσεις, το κείμενο της
οποίας είχε ως εξής:

“Αριθ. Δ17α/10/59/ΦΝ 393 ΦΕΚ Β' 611/1996 Κανονισμός ανάθεσης και εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης
έργων
της
Εταιρείας
με
επωνυμία
"ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ
Α.Ε.".

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ XΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παράγρ. 6 και 8 του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994(ΦΕΚ Α' 138).
2. Την κοινή απόφαση αριθμ. Δ17α/02/69/ΦΝ 380/10.11.94 των ΥπουργώνΕθνικής Οικονομίας,
Οικονομικών και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος,χωροταξίας και Δημοσίων Εργων (ΦΕΚ 84θ/1994
και 886/1994 τ. Β').
3. Τις ανωτέρω αχετικές διατάξεις του Ν. 2229/1994 με τις οποίεςπροβλέπεται ότι η εκπόνηση των μελετών
και η εκτέλεση των έργων των εταιρειών γίνονται κατ'εξαίρεση από κάθε κείμενο διάταξη, και ορίζεταιότι
τα πλαίσια των διαδικααιών της εκπόνησης των μελετών και τηςεκτέλεσης των έργων της εταιρείας με την
επωνυμία "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε."καθορίζονται με κανονισμούς που εγκρίνονται από τους
εποπτεύοντεςΥπουργούς και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α' 154).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δενπροκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϊπολογισμού.
6. Τα έγγραφα αριθμ. 127/28.3.1996 και 140/3.4.1996 της εταιρείας"ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." με τα οποία
υποβλήθηκαν
σχέδια
των
Κανονισμών
Εργωνκαι
Μελετών,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τον κανονισμό ανάθεσης και εκπόνησης των μελετών και εκτέλεσης των έργων της εταιρείας
"ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." με το παρακάτω περιεχόμενο: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.".
Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής του Κανονιαμού.
"Επιφυλασσομένων τυχόν ειδικών ρυθμίσεων του παρόντος Κανονισμού ,αυτός εφαρμόζεται σε όλες τις
τεχνικές μελέτες έργων και σε όλα τα έργα που ανατίθενται από την Εταιρεία "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ" και των οποίων η σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται (ή η σχετική απόφαση αναθέσεως επί
διαδικασίας διαπραγματεύσεων, εκδίδεται) μετά τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως".
Αρθρο 2
Διαδικασίες ανάθεσης και εκπόνησης μελετών
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"1. Οι τεχνικές μελέτες των έργων ανατίθενται και εκπονούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3316/2005
(όπως αυτές ισχύουν μετά τα άρθρα 5 και 10 παρ. 4 και 5 του ν. 3481/2006) και των εκτελεστικών αυτού
διαταγμάτων και αποφάσεων, κατ` αντιστοιχία και αναλογία προς την εσωτερική οργάνωση της εταιρείας,
εφαρμοζόμενες.
2. Σε κάθε περίπτωση επιφυλάσσεται εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, καθώς και
ειδικών διατάξεων που ρυθμίζουν την ανάθεση καθηκόντων τεχνικών συμβούλων από την εταιρεία".

3. Είναι δυνατόν οι προβλεπόμενες από τις παραπάνω εθνικές διατάξεις κάθε είδους προθεσμίες να
συντέμνονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας".
Αρθρο 3
Διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης έργων
"1. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον Κανονισμό αυτόν, τα έργα της Εταιρείας ανατίθενται και
εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984, του ν. 2576/1998, των άρθρων 1, 4 και 8 του ν.
2940/2001, των άρθρων 15 (πλην της παρ. 12) και 23 (πλην των παρ. 1 - 6, 8 - 9 και 11 -15) του ν.
3212/2003, του ν. 3263/2004 (πλην του άρθρου 11) των άρθρων 42 και 46 του ν. 3316/2005, των άρθρων 4
(πλην των παρ. 5, 10 και 11), 10 παρ. 4 και 5 του ν. 3481/2006, του ν. 3669/2008, στο μέτρο που οι
κωδικοποιούμενες με αυτόν διατάξεις εφαρμόζονται κατά τα ανωτέρω στα έργα της εταιρίας, του π.δ.
609/1985, του π.δ. 334/2000, της οδηγίας 2004/18/ ΕΚ και όλων των σχετικών εκτελεστικών υπουργικών
αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων, όπως οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης
του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με εξαίρεση τις αποφάσεις που εκδίδονται με βάση την
εξουσιοδότηση των άρθρων 4 παρ. 3 και 8 παρ. 1 του ν. 3263/2004 οι οποίες ισχύουν από τη δημοσίευση
τους στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως".
"2. Επιφυλασσόμενης της ισχύος της διατάξεως του άρθρου 4 παρ. 2γ΄ του ν. 1418/1984, η εταιρία μπορεί
να αναθέτει σε εργοληπτικές επιχειρήσεις απ` ευθείας ή με διαγωνισμό μεταξύ περιορισμένου αριθμού
προσκαλουμένων επιχειρήσεων, χωρίς δέσμευση από τις διατάξεις περί κατωτάτων ορίων, την εκτέλεση
μικρών έργων, προϋπολογισμού μικρότερου του εκάστοτε ισχύοντος κατωφλίου εφαρμογής της οικείας
κοινοτικής οδηγίας και σε περιπτώσεις όπου το ανατιθέμενο έργο αποτελεί σύνολο επί μέρους εργασιών,
που είτε συνδέονται τεχνικώς με έργα εκτελεσθέντα ή εκτελούμενα στα πλαίσια άλλων εργολαβικών
συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι τα ολοκληρώνουν, τα βελτιώνουν, τα τελειοποιούν, τα προστατεύουν
από κινδύνους καταστροφών ή τα καθιστούν επιμετρήσιμα, είτε είναι πρόδρομες ή προπαρασκευαστικές
υπό δημοπράτηση ή υπό ανάθεση έργων, είτε είναι εργασίες συντήρησης ή λειτουργίας ή εκμετάλλευσης
του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και των καθέτων προς αυτήν αξόνων, είτε αφορούν σε
συντήρηση, βελτίωση ή αναβάθμιση υφισταμένων οδών, οι οποίες συνδέουν κατασκευασθέντα τμήματα
της Εγνατίας Οδού και των καθέτων προς αυτήν οδικών αξόνων, μεταξύ τους ή με τμήματα του εθνικού
οδικού δικτύου, είτε, τέλος, η εταιρία ενεργεί ως συμβαλλομένη σε προγραμματική σύμβαση, κατ`
εφαρμογή του άρθρου 3 του ν.3316/2005".
Η εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας αποφασίζεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από εισήγηση
της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η ανάθεση αποφασίζεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από σχετική
εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας που περιλαμβάνει αφενός αξιολόγηση της υποδεικνυόμενης
επιχείρησης με βάση τα κριτήρια ελέγχου εντιμότητας, τεχνικής ικανότητας και χρηματοδοτικής
δυνατότητας που μνημονεύονται στα άρθρα 24, 26 και 27 του π.δ. 334/2000 και αφετέρου τα
αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης ως προς τις τιμές".

"Αρθρο 4
Οριακή προθεσμία
Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επί πλέον
της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι
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μικρότερο των έξι (6) μηνών (οριακή προθεσμία)".

"Αρθρο 5
Επίσπευση εργασιών
"1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και σε περιπτώσεις που συντρέχουν σχετικοί κυκλοφοριακοί,
οικονομικοί ή κοινωνικοί λόγοι, ο εργοδότης μπορεί να αποφασίζει αιτιολογημένα την επίσπευση
ορισμένων ή του συνόλου των εργασιών του έργου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να οργανώσει έτσι το
εργοτάξιό του, ώστε να ανταποκριθεί στις σχετικές απαιτήσεις της εντελλομένης επισπεύσεως.
2. Το προκύπτον από την επίσπευση κόστος, καλύπτεται από πρόσθετη αμοιβή (πριμ) που είναι ανάλογη
του επιτυγχανομένου χρόνου νωρίτερης περαίωσης και υπολογίζεται σύμφων με τα δεδομένα του
Παραρτήματος Ι της παρούσας.
3. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος διαφωνεί με τον τρόπο υπολογισμού του πριμ, υποχρεούται να εκτελέσει
άμεσα τις αναγκαίες για την επίσπευση εργασίες, επιδιώκοντας την επίλυση της σχετικής διαφωνίας του
κατά τα νόμιμα.
4. Στη ρύθμιση του παρόντος άρθρου υπάγονται και συμβάσεις έργων της Εταιρείας που καταρτίσθηκαν
μετά την 1η Ιουλίου 1998, εφόσον οι σχετικές εντολές επίσπευσης είναι μεταγενέστερες της ισχύος της
παρούσας και επιπλέον συναινεί ο ανάδοχος."

"Αρθρο 6: Εφαρμογή εγκεκριμένων "Ενιαίων Τιμολογίων" και "Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων" του
Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε". ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
"1. Στις περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμο για συγκεκριμένα έργα και συγκεκριμένες εργασίες να τίθενται
μεγαλύτερες απαιτήσεις από αυτές που περιγράφονται στα τεύχη δημοπράτησης και στην "Τεχνική
Συγγραφή Υποχρεώσεων" για τις αντίστοιχες εργασίες, προσαρτάται στη δεύτερη ειδικό "Παράρτημα".
Στο "Παράρτημα" περιλαμβάνονται οι επί πλέον απαιτήσεις και οτιδήποτε άλλο κρίνεται αναγκαίο για την
πλήρη κάλυψη της έντεχνης κατασκευής των εν λόγω εργασιών. Η προσθήκη ειδικού "Παραρτήματος"
επισημαίνεται πάντοτε στην διακήρυξη του αντιστοίχου έργου. Αν οι επιπλέον απαιτήσεις δημιουργούν
επιπλέον κόστος, προβλέπεται αντίστοιχη πρόσθετη αποζημίωση στις τιμές του "Ενιαίου Τιμολογίου" και
προστίθενται σχετικά άρθρα.
2. Σε περίπτωση που κατά τη δημοπράτηση ενός έργου απαιτείται η τιμολόγηση κάποιας αναγκαίας προς
εκτέλεση εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στα "Ενιαία Τιμολόγια", συντάσσεται νέο άρθρο που
προστίθεται στο Τιμολόγιο και στο μέτρο που είναι αναγκαίο, αντίστοιχο άρθρο Τεχνικής Συγγραφής
Υποχρεώσεων που προσαρτάται ως "Παράρτημα" στην εγκεκριμένη "Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων".

Αρθρο "7"
Απόσβεση δικαιωμάτων αναδόχου
1) Επιφυλασσομένων τυχόν μικρότερων προθεσμιών που καθορίζονται από τον παρόντα Κανονισμό, τα εκ
της συμβόσεως εν γένει δικαιώματα του αναδόχου αποσβένονται και οιοιαδήποτε εξ αυτών αξίωση
παραγράφεται, εάν αυτά δεν τεθούν δια σχετικής αιτήσεως του προς την διευθύνουοα υπηρεσία εντός
προθεσμίας ενός(1) μηνός από την εμφάνιση της γενεσιουργού αιτίας. 2) Μαζί με την τελική επιμέτρηση ο
ανόδοχος μπορεί να υποβάλλει και κάθε άλλο αίτημα του εκ της συμβάσεως,στο μέτρο που αυτό δεν έχει
αποσβεσθεί και η σχετική αξίωση παραγράφει κατ` εφαρμογή της διατάξεως της προηγουμένης
παραγράφου ή άλλων σχετικών διατάξεων)".

"Αρθρο 8
Συμβιβαστική επίλυση διαφορών από συμβάσεις έργων
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1. Επιφυλασσομένης της ισχύος των διατάξεων των άρθρων 12 του Ν.1418/84, 9 του παρόντος Κανονισμού
και 293/Κ.Πολ.Δ., ο ανάδοχος μπορεί εναλλακτικώς αντί της άσκησης αιτήσεως θεραπείας, να υποβάλει
αίτησησυμβιβαστικής κατά τα άρθρα 871 και 872 του Αστικού Κώδικα, επιλύσεωςτων διαφορών του.
Αποκλείεται παράλληλη άσκηση αιτήσεως θεραπείας καιαιτήσεως συμβιβασμού.
2. Η αίτηση της προηγουμένης παραγράφου ασκείται μέσα σε ανατρεπτικήπροθεσμία τριών μηνών από
την κοινοποίηση της επί της ασκηθείσηςενστάσεως εκδοθείσης αποφάσεως ή από την άπρακτη πάροδο της
δίμηνηςπροθεσμίας του άρθρου 12 παρ. 3 του Ν. 1418/1984 για την έκδοσή της. Ηέκδοση ή κοινοποίηση
απόφασης επί της ενστάσεως μετά την πάροδο τηςδίμηνης προθεσμίας, δεν μεταθέτει την έναρξη της
ανωτέρω προθεσμίας νιατη υποβολή της αίτησης συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς. Ομοιααίτηση
μπορεί να υποβληθεί επίσης όταν η διαφορά προήλθε για πρώτη φοράαπό αποφάσεις ή πράξεις της
προϊσταμένης αρχής ή του κυρίου του έργουκαι ως εκ τούτου δεν απαιτήθηκε η προηγουμένη άσκηση
ενστάσεως. Στηνπερίπτωση αυτή η τρίμηνη ανατρεπτική προθεσμία υποβολής της αίτησηςαρχίζει από την
κοινοποίηση της απόφασης ή πράξης στον ανάδοχο. Ηδιαδικασία του συμβιβασμού πρέπει να
ολοκληρώνεται εντός τριμήνουχρονικού διαστήματος από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν η
αίτησησυμβιβασμού δεν γίνει αποδεκτή με εμπρόθεσμη απόφαση ή μέσα στηνπαραπάνω προθεσμία δεν
εκδοθεί σχετική απόφαση, ο ανάδοχος δικαιούταινα προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με τις
διατάξεις τουάρθρου 13 του Ν. 1418/1984, χωρίς την προηγούμενη άσκηση αιτήσεωςθεραπείας.
3. Η αίτηση συμβιβασμού δεν μπορεί να έχει ως αντικείμενο διαφορέςπου αφορούν σε ακαταλληλότητα
υλικών, ελαττώματα, παράλειψη συντήρησης(άρθρο 46 του Π.Δ. 609/1985), έκπτωση (άρθρο 47 του Π.Δ.
609/1985) καιδιακοπή εργασιών ή διάλυση της σύμβασης (άρθρο 48 του Π.Δ. 609/1985).
4. Επί της αιτήσεως συμβιβασμού αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιοτης Εταιρείας ύστερα από γνώμη
Επιτροπής που συγκροτείται από το ΓενικόΔιευθυντή και στην οποία συμμετέχουν εξωτερικοί
εμπειρογνώμονες κύρους.
"5. Οι ρυθμίσεις των προηγουμένων παραγράφων εφαρμόζονται και για την επίλυση διαφορών αναδόχων
έργων από προηγούμενες συμβάσεις, είτε αυτές καταρτίστηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο και εκχωρήθηκαν
στην Εταιρεία είτε καταρτίστηκαν από την Εταιρεία, εφ` όσον οι σχετικές διαφωνίες προέκυψαν για πρώτη
φορά από πράξεις ή παραλείψεις οργάνων της Εταιρείας.
6. Εκκρεμείς διαφορές αναδόχων έργων που προέκυψαν για πρώτη φορά από πράξεις ή παραλείψεις
οργάνων της Εταιρείας, υπάγονται στις ρυθμίσεις των παραπάνω παραγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι
οι σχετικές προσφυγές δεν εκδικάσθηκαν ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων και ότι οι σχετικές αιτήσεις
προς συμβιβαστική επίλυση θα υποβληθούν προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
εντός τριών (3) μηνών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας παραγράφου".

Αρθρο "9"
Επίλυση των διαφορών
"Η προσφυγή στο αρμόδιο δικαστήριο ασκείται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δύο(2) μηνών από την
κοινοποίηση της απόφασης που εκδόθηκε στην αίτηση θεραπείας ή στην αίτηση συμβιβαστικής επίλυσης
της διαφοράς, ή από την άπρακτη πάροδο του τριμήνου προς έκδοσή της.
Η έκδοση ή κοινοποίηση απόφασης επί της αιτήσεως θεραπείας ή επί της αιτήσεως συμβιβαστικής
επιλύσεως της διαφοράς, μετά την πάροδο του τριμήνου, δε μεταθέτει την έναρξη της ανωτέρω
προθεσμίας για την άσκηση της προσφυγής. Το αρμόδιο δικαστήριο προσδιορίζεται κατά τόπο με βάση είτε
τη σχετική συμφωνία των συμβαλλομένων μερών είτε τις διατάξεις του . Πολ. Δικονομίας".

Αρθρο "10"
Αποφαινόμενα όργανα
"1. Για τα έργα που δημοπρατεί και τις μελέτες που αναθέτει η "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." οι προβλεπόμενες
απο τα νομοθετικά κείμενα που μνημονεύονται στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος αρμοδιότητες α) του
"κυρίου του έργου" (εργοδότη) ασκούνται απο την εταιρία "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και β) της
"προϊσταμένης αρχής" της "διευθύνουσας υπηρεσίας" του "Τεχνικού Συμβουλίου", του "αποφαινόμενου
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επί αιτήσεων θεραπείας οργάνου" και οποιασδήποτε άλλης "Επιτροπής" λειτουργεί κατά το προσυμβατικό
ή συμβατικό στάδιο, ασκούνται απο τα αρμόδια όργανό της, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά με
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας".
"2. Για τα έργα και τις μελέτες που παραχωρούνται στην Εταιρία από το Δημόσιο ισχύουν τα
προβλεπόμενα σης διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 7 του ν.2576/1998 (Α` 25)".

Αρθρο "11"
Εγκριση παρεκκλίσεων
Οπου επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος Κονονισμού και από τις διατάξεις στις
οποίες αυτός παραπέμπει, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας".
"Στην έννοια των επιτρεπομένων παρεκκλίσεων δεν περιλαμβάνεται και αυτή που αφορά στις καλούμενες
στις δημοπρασίες, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Έργων
(Ν. 3669/08) "τάξεις" και "κατηγορίες" του Μ.Ε.ΕΠ.".
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(35) της απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας Π2Β/995/1996 (Β 505) «Κανονισμός
Προμηθειών Κέντρου Βρεφών Η Μητέρα», το κείμενο της οποίας είχε ως εξής:
“`Εγκριση

κανονισμού

προμηθειών

του

Κέντρου

Βρεφών

"Η

ΜΗΤΕΡΑ".

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
`Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 2000/91 "Για την
αποκρατικοποίηση, απλούστευση των
διαδικασιών εκκαθάρισης, ενισχύσεως των κανόνων ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 206).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19 τ.Α`) "Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων", με τον οποίο το ως άνω ίδρυμα εξαιρέθηκε από τις διατάξεις του Νόμου
αυτού.
3. Το Π.Δ. 370/95 "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί
προμηθειών Δημοσίου προς το
Κοινοτικό Δίκαιο" των φορέων που εξαιρούνται από το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 199/Α/14.9.95) για προμήθειες
άνω των 128.000 ΕCU.
4. Το Π.&. 138 "Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κ.Α." (ΦΕΚ 68/Α/22.4.92).
5. Το Ν.Δ. 496/74 "Δημόσιο Λογιστικό" και τις μεταγενέστερες
τροποποιήσεις αυτού (πρόσφατη
τροποποίηση Ν. 2362/95) (ΦΕΚ 247/Α).
6. Την με αριθ. ΔΥ3α/οικ. 158/26.1.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας
και Πρόνοιας "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας Φραγκλίνο Παπαδέλλη
και Θεόδωρο Κοτσώνη" (ΦΕΚ Β. 59/29.1.96).
7. Το με αριθ. Π1/1714/2.5.96 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Προμηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης.
8. Την με αριθ. 812/15.2.96 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Βρεφών "Η ΜΗΤΕΡΑ",
με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του κανονισμού προμηθειών του ως άνω Κέντρου.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού
Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τον παρακάτω κανονισμό προμηθειών του Κέντρου Βρεφών "Η
ΜΗΤΕΡΑ" όπως
τροποποποιήθηκε από το εν λόγω Κέντρο και εγκρίθηκε με απόφαση της 812/15.2.96 Συνεδριάσεως του
Διοικητικού Συμβουλίου και ο οποίος αποτελείται από 26 άρθρα ως ακολούθως:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 1
Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπάγονται οι προμήθειες που
εκτελούνται από το `Ιδρυμα
"Κέντρο Βρεφών "Η ΜΗΤΕΡΑ". Για οτιδήποτε δεν
προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό, θα
εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις νόμων που αναφέρονται στις Προμήθειες του ευρύτερου Δημόσιου
Τομέα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
`Αρθρο 2
Προκήρυξη Διαγωνισμού
1. Οι όροι της διακήρυξης κάθε διαγωνισμού πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις.
2. Η διακήρυξη περιλαμβάνει ταυλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Το είδος του διαγωνισμού.
β. Το είδος, την ποσότητα και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών.
γ. Το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης των υλικών ως και το χρόνο παραλαβής τους.
δ. Το όνομα, τη διεύθυνση, τον αρμόδιο υπάλληλο, τον αριθμό τηλεφώνου της Υπηρεσίας από την

1807
οποία μπορεί να ζητηθούν τα σχετικά έγγραφα, την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ενεργήσουν οι
ενδιαφερόμενοι.
ε. Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, τις
ημερομηνίες, ώρα και τόπο
αποσφράγισης.
στ. Τον τύπο και το χρόνο υποβολής των εγγυήσεων.
ζ. Την πηγή της χρηματοδότησης και τον τρόπο πληρωμής.
η. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που είναι αναγκαία για την εκτίμηση
του κατωτάτου ορίου
οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων, τα οποία η
ενδιαφερόμενη υπηρεσία απαιτεί από τους
προμηθευτές.
θ. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση
της προμήθειας. Στην
περίπτωση που κριτήριο είναι η συμφερότερη προσφορά καθορίζονται και τα στοιχεία με βάση τα οποία
γίνεται η αξιολόγηση της προσφοράς.
ι. Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών.
ια. Τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του τιμήματος, εφόσον κρίνεται ότι απαιτείται τέτοιος όρος.
3.
Τα
παραπάνω
δεν
ισχύουν
στις
περιπτώσεις
πρόχειρου
διαγωνισμού.
`Αρθρο 3
Τεχνικές Προδιαγραφές
1. Σε κάθε διακήρυξη και σύμβααη ή επισυνάπτεται η τεχνική
προδιαγραφή του προς προμήθεια
υλικού ή αναφέρεται συγκεκριμένη προδιαγραφή.
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλικών ορίζονται από την αντίστοιχη υπηρεσία του
Ιδρύματος και περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα
τεχνικά χαρακτηριστικά, ώστε τα υλικά αυτά να
εκπληρώνουν τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται.
3. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή στους όρους των διακηρύξεων και των
συμβάσεων προμηθειών
τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης, ή μεθόδους
επεξεργασίας, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα, εκτός
εξαιρετικών περιπτώσεων κατά τις οποίες το αντικείμενο της διακήρυξης δεν επιτρέπει την κατάρτιση
συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών.
Επίσης δεν επιτρέπεται να αναφέρονται οι τεχνικές
προδιαγραφές σε τύπους ορισμένης προέλευσης ή παραγωγής, εκτός εάν υποχρεωτικά συνοδεύονται
από τις λέξεις "ή αντίστοιχο" και εφόσον δεν είναι σαφείς
και πλήρως κατανοητές από όλους τους
ενδιαφερομένους.
`Αρθρο 4
Κανόνες Δημοσιότητας
1. Το `Ιδρυμα μεριμνά για ευρεία γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης και ειδικότερα:
α. Για τη δημοσίευση περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης οτον τύπο και σε τοπική
εφημερίδα, αν υπάρχει.
β. Για τη διάθεση της διακήρυξης στους ενδιαφερόμενους από την
ημερομηνία δημοσίευσης της
περίληψής της.

`Αρθρο 5
Γλώσσα
1. `Ολα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σ` αυτούς
συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
2. Από τη διακήρυξή μπορεί να επιτρέπεται η υποβολή των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς στην
Αγγλική γλώσσα.
`Αρθρο 6
Προσόντα και δικαιολογητικά
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1. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς πρέπει να ασκούν
εμπορικό ή βιομηχανικό ή
βιοτεχνικά επάγγελμα στην Ελλάδα.
2. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, τα εξής
δικαιολογητικά:
α. Τα φυσικά - νομικά πρόσωπα:
1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.
2) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ` αυτό και
το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή που θα έχουν
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
β. Οι Συνεταιρισμοί:
1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.
2) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
3. Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συμμετοχής μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί
με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε
ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό.
4. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί
με
την
προσφορά
βεβαίωση
εκπροσώπησης.
`Αρθρο 7
Προθεσμίες διαγωνισμών
Η προθεσμία για τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 36 ημερών από την
ημερομηνία δημοσίευσής της στον
ελληνικό τύπο. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι
καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να περιοριστεί με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ιδρύματος μέχρι είκοσι (20) ημέρες.

`Αρθρο 8
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
1.`Οσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγραφες προσφορές μέσα
στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση.
2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή που διενεργεί το διαγωνισμό.
3. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την
προσφορά πρέπει να
κατατεθούν και δείγματα του υλικού, αυτό κατατίθενται πριν από το διαγωνισμό στην υπηρεσία, η δε
σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά.
4. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται
με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την
προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται
κατάθεση δείγματος
επιτρέπεται η αποστολή του σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την
προϋπόθεση όμως ότι τούτο θα περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επομένη της
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο
φάκελλο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία.
5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν
τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται
υπόψη.
6. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του
διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρμόδια Επιτροπή που παραλαμβάνει τις
προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση,
προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που
κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη
διαδικασία.
7. Στο φάκελλο κάθε προσφορός πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
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γ. Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.
8. Κστά την αποσφράγιση των προσφορών η αρμόδια Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει την
συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους προς τους όρους της διακήρυξης.
`Αρθρο 9
Προσφορές
1. Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα
σε φάκελλο καλά
σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 του παρόντος. Προσφορές
που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελλο προσφοράς τοποθετούνται
όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
α) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη
μόνο τιμή, στον κυρίως
φάκελλο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελλο, μέσα στον κυρίως
φάκελλο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε
χωριστό σφραγισμένο φάκελλο,
επίσης μέσα στον κυρίως φάκελλο, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
β) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά, στον κυρίως
φάκελλο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα
τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, όπως κατατάσσονται στις ομάδες που αναφέρονται
στο άρθρο 16 του παρόντος, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο
φάκελλο, μέσα στον κυρίως
φάκελλο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται
σε χωριστό σφραγισμένο φάκελλο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελλο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
2. Οι φάκελλοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλλου.
3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελλο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως
φάκελλο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλλου.
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβυσίματα, προσθήκες διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον
προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον
έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράφει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ` αυτή
διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του
οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
5. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως
όλους τους όρους της
διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία
εκείνα τα οποία τυχόν δεν
αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην
προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους
όρους της διακήρυξης
προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της
προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κόθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της
πρόσκλησης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή,
είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής.
Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

`Αρθρο 10
Χρόνος ισχύος προσφυγών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν του προμηθευτές τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της
διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη ή την πρόσκληση, καθώς και
για το χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.
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2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφ` όσον ζητηθεί από την Υπηρεοία, πριν από τη
λήξη της, κατ` ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη
λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα
αποτελέσματα
του
διαγωνισμού.
`Αρθρο 11
Αντιπροσφορές
Στους διαγωνισμούς δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση
απαράδεκτες.

υποβολής τους απορρίπτονται ως

`Αρθρο 12
Ενστάσεις
1. `Ενσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας
διενέργειάς του, ή της
συμμετοχής προμηθευτή σ` αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού Επιτροπή,
μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη
δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία
υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι
ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα
θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος και η
σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν
από τη διενέργεια του
διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.
β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ` αυτόν,
στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού Υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και
την
επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς του.Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει
αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού
αλλά`εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού
από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με απιολογημένη
γνωμοδότησή του στο αρμόδιο για την κατακύρωση όργανο, το οποίο αποφαίνεται τελικά. Ενστάσεις που
υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δε γίνονται δεκτές.

`Αρθρο 13
Προσφερόμενη τιμή
Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικαύ δίνεται ανά μονάδα
όπως καθορίζεται στη
διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
εκτός από τον Φ.Π.Α. για
παράδοση του υλικού στον τόπο και τον τρόπο που προβλέπεται στη
διακήρυξη. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε δραχμές. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς
αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

`Αρθρο 14
Αναπροσαρμογή τιμών
1. `Οταν από τη διακήρυξη προβλέπεται χρόνος παράδοσης των υλικών μεγαλύτερος των δώδεκα (12)
μηνών, τότε ορίζεται οτη διακήρυξη όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής. Στην περίπτωση αυτή πρέπει
υποχρεωτικά να καθορίζεται στη διακήρυξη ο τύπος, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις της αναπροσαρμογής.
Μεταξύ αυτών που θα λαμβάνονται υπόψη για την αναπροσαρμογή των τιμών είναι και τα εξής:
α) Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρμογής είναι η ημερομηνία υποβολής
των προσφορών που
καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση και υπολογίζεται μέχρι και την ημερομηνία παράδοσης
των υλικών.
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β) Αναπροσαρμογή σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων χορηγείται
για τις ποσότητες που
ορίζονται από τη διακήρυξη να παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών.
γ) Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του προμηθευτή, ο χρόνος του εκπρόθεσμου
δεν υπολογίζεται για την προσαρμογή.
δ) Η τυχόν προκαταβολή που χορηγήθηκε, αφαιρείται από την προς αναπροσαρμογή συμβατική αξία.
2. Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του φορέα που διενεργεί την προμήθεια μπρρεί να ορίζεται
στη διακήρυξη όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής ακόμη και αν το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα
παράδοσης των ειδών είναι μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών.
3. Για την πληρωμή του επί πλέον ποσού που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή δεν απαπείται
σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης.
4. `Οταν από τη διακήρυξη προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών, προσφορά
με τιμές σταθερές
απορρίπτεται.
`Αρθρο 15
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών
1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει
στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία
και ώρα που ορίζεται από τη σχετική
διακήρυξη ή πρόσκληση. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως
εκπρόθεσμες.
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
α) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη μόνο τιμή, αποσφραγίζεται
μόνο ο κυρίως φάκελλος, μονογρόφονται δε και
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα
δικαιολογητικά και η τεχνική
προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελλος της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην
επιτροπή προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη ή την
πρόσκληση.
β) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά, αποσφραγίζεται
ο κυρίως φάκελλος καθώς και ο φάκελλος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφεται δε και σφραγίζονται
από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο.
Για την οικονομική προσφορά ακολουθείται η ίδια παραπάνω διαδικασία.
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών
που υποβάλλουν προσφορές καθώς και των
δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο
υπογράφει και σφραγίζει.
`Αρθρο 16
Αξιολόγηση Προσφορών
1. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία:
α. `Οταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι μόνο η χαμηλότερη τιμή.
Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της
πρόσκλησης. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που
προσφέρθηκαν σε
προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή για όμοιο ή
παρεμφερές υλικό.
Κάθε άλλο, κατά την κρίση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδες στοιχείο από το οποίο
να εξασφαλίζεται η καλή εκτέλεση της
προμήθειας του υλικού.Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι
αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους
που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή
ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της
πρόσκλησης.
β. `Οταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι η συμφερότερη προσφορά.
Η τιμή
Ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
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Η ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Η τεχνική αξία και η αποδοτικότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Η απαιτούμενη ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα, ειδικότητα και ο απαιτούμενος εξοπλισμός του προμηθευτή.
Οι όροι πληρωμής.
Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, όπου απαιτούνται.
Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.
Η εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή.
Η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη
χρησιμοποιείται από τον
ενδιαφερόμενο φορέα.
Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού.
Η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.
Η σχέση κόστους - αποδοτικότητας ή και άλλα στοιχεία ανάλογα με τη φύση των υπό προμήθεια υλικών
ή και των ιδιαιτέρων αναγκών του φορέα.
Κάθε άλλο στοιχείο, κατά την κρίση του φορέα για τον οποίο προορίζονται τα υλικά.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών
της διακήρυξης και της
πρόσκλησης προμηθευτή, του οποίου η προσφορά
κρίθηκε με τα παραπάνω στοιχεία, ως η πλέον
συμφέρουσα. Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που κατά την πααπάνω αξιολόγηση δίνουν το αυτό
αποτέλεσμα.
Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές
σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και της διακήρυξης ουσιώδεις όρους και
με βάση την παρακάτω διαδικασία:
Τα προαναφερόμενα στοιχεία εκτός από την τιμή, τους όρους πληρωμής
καθώς και το κόστος
εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης όπου απαιτείται κατατάσσονται στις ομάδες:
(1) Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας, όπου περιλαμβάνονται η ποιότητά τους με βάση
τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, η τεχνική αξία και η αποδοτικότητά τους με βάση τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης, η απαιτούμενη ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα, ειδικότητα και ο απαιτούμενος
εξοπλισμός του
προμηθευτή, τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά τυ υλικού και η τυχόν
απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από τον ενδιαφερόμενο για
την προμήθεια φορέα.
(2) Ο χρόνος παράδοσης, στοιχεία τεχνικής υποστήριξης, εξυπηρέτησης (service) και ανταλλακτικών
όπου περιλαμβάνονται η παρεχόμενη εγγύηση
καλής λειτουργίας, η εξυπηρέτηση (service) μετά την
πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή.
2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό
αίρεση απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του
αρμοδίου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
3. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμοδίου για την
αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους και τις τενικές
προδιαγραφές της διακήρυξης
και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν
απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
`Αρθρο 17
Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
όργανο με γνωμοδότησή του,
μπορεί να προτείνει:
α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής.
β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση προμήθεως του υλικού,
για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής.
`Αρθρο 18
Απευθείας Ανάθεση
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1. Προμήθεια με απευθείας ανάθεση μπορεί να γίνει εάν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που
προβλέπονται στις παραγράφους 12 και 13 του Ν. 2286/1995.
2. Προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
απαιτείται απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, με την οποία παρέχεται η σχετική έγκριση. Η απόφαση αυτή δεν
απαιτείται όταν η απευθείας ανάθεση αφορά προμήθεια, η δαπάνη της οποίας δεν υπερβαίνει κατά
είδος, σε ετήσια βάση, το ποσό που ορίζεται από την εκάστοτε απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και
Οικονομικών, με την οποία αναπροσαρμόζονται τα χρηματικά ποσά για προμήθειες.
`Αρθρο 19
Ανακοίνωση Κατακύρωσης - Ανάθεσης
1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας,
αποστέλλεται σχετική
ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α. Το είδος
β. Την ποσότητα
γ. Την τιμή
δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.
ε. Την συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης
και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων.
στ. Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης, όπου τούτο απαιτείται.
Ανακοίνωση που δεν
περιλαμβάνει τα στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι άκυρη.
ζ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε
έγγραφο της σύμβασης που
ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
3. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει
μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης,
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο
προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από
την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των
υλικών
αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της
ανακοίνωσης.
4. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει τη σύμβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφοση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.
`Αρθρο 20
Συμβάσεις
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης καταρτίζεται από την Υπηρεσία η σχετική σύμβαση
που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης.
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.
δ. Την τιμή.
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.
ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
θ. Τον τρόπο επίλυσης τωυ τυχόν διαφορών.
ι. Τον τρόπο πληρωμής.
ια. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφ` όσον προβλέπεται αναπροσαρμογή.
3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο
τούτο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή
ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή
παραδρομών.
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4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς
τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού,
υπολείπεται της συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο.
β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ. `Εγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις
ή εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

`Αρθρο 21
Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της
συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός εάν ορίζεται διαφορετικό ποσοστό στην διακήρυξη ή την
πρόσκληση.
β. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία, μπορεί να
γίνει δεκτή εφ` όσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5%.
γ. Εγγύηση δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό.
δ. Εγγύηση μπορεί να ζητηθεί και στην περίπτωση αντιμετώπισης προμήθειας με την διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης.
ε. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο
κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η
προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε
πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν
μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από
την ημερομηνία ανακοίνωσης
κατακύρωσης ή ανάθεσης.
στ. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει
απαραίτητα να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα:
(1) Την ημερομηνία έκδοσης.
(2) Τον εκδότη.
(3) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
(4) Τον αριθμό της εγγύησης.
(5) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
(6) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή.
(7) Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά.
(8) `Οτι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος
της διαιρέσεως και διζήσεως.
(9) `Οτι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και
ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλής έγγραφης ειδοποίησης.
(10) `Οτι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
(11) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να έχει τουλάχιστον επί ένα
μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη).
(12) `Οτι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση
της ισχύος της εγγύησης
ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να
γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
η. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
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καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής
συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην διακήρυξη ή την πρόσκληση.
β. Εγγύηση δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό.
γ. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
δ. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει
απαραίτητα να περιλαμβάνουν όσα αναφέρονται προηγουμένως (άρθρο 21, παρ. 1, εδαφ. στ`).
ε. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα
από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Σε περίπτωση που το υλικό
είναι διαιρετό
και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση
αποδεσμεύεται σταδιακά, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, κατά ποσόν που αναλογεί
στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά.
Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσμη παράδοση, η
παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την
αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
3. Εγγύηση προκαταβολής.
α. Με την υπογραφή της σύμβασης και εφ` όσον προβλέπεται απ` αυτήν χορηγείται στον προμηθευτή
προκαταβολή σε ποσοστό μέχρι 50% της
συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Η προκαταβολή
χορηγείται με
κατάθεση ισόποσης εγγύησης που θα περιλαμβάνει και όρο ότι καλύπτει και
την
καταβολή τόκων επί του ποσού της προκαταβολής, σε περίπτωση
εκπρόθεσμης παράδοσης ή μη
παράδοσης υλικού.
β. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει
απαραίτητα να περιλαμβάνουν όσα αναφέρονται προηγουμένως (άρθρο 21, παρ. 1, εδαφ. στ).
γ. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα
από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Σε περίπτωση που το υλικό
είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται
σταδιακά κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά.
Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση η
παραπάνω
σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα
προβλεπόμενα, των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
4. Οι εγγυήσεις υποχρεωτικά συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και
εκδίδονται από πιστωτικά
ιδρύματα ή άλλα Νομικά πρόσωπα που έχουν κατά νόμον το δικαίωμα αυτό και λειτουργούν νόμιμα στην
Ελλάδα.
`Αρθρο 22
Παραλαβή Υλικών
1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές ή άλλο αρμόδιο όργανο.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί εφ`
όσον το επιθυμεί, ο
προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και
ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος, εφ` όσον δεν
ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ενεργείται:
α. Με μακροσκοπική εξέταση.
β. Με χημική ή μηχανική εξέταση.
γ. Με πρακτική δοκιμασία.
δ. Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με τος προς προμήθεια
υλικό ή και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής.
3. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση,
συντάσσεται από την
επιτροπή παραλαβής οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή
απόρριψης) μετά την διενέργεια του
μακροσκοπικού ελέγχου. `Οταν η σύμβαση προβλέπει εκτός από την μακροσκοπική εξέταση και άλλους
ελέγχους (όπως χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία) συντάσσεται από την επιτροπή
παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο
μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και οριστικό
πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν λόγω της
φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι
γίνονται από την επιτροπή
παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί
και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του οριστικού
πρωτοκόλλου, τούτο
συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου
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μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας.
4. Σε περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο
τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης
και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εφ` όσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο ότι οι
παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που
απορρίφθηκε.
`Αρθρο 23
Κήρυξη Προμηθευτή Εκπτώτου
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε, να υπογράψει την
σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο
όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ιδρύμστος, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και
από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ` αυτήν, εφ` όσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα
συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο.
3. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση,
ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης
της σύμβασης, κατά
περίπτωση.
β. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές
που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για απ` ευθείας ανάθεση, είτε με διενέργεια
διαγωνισμού,
είτε με απ` ευθείας αγορά, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 18
του
παρόντος. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή το
τυχόν διαφέρον που θα
προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και
στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα.
Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά
την κρίση του αρμόδιου και με βόση
τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
`Αρθρο 24
Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή προμηθευτή
1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή γίνεται με την
εξόφληση του 100% της
συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής,
θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη.
β. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Ιδρύματος.
γ. Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
`Αρθρο 25
Ανωτέρα βία
1. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή.
2. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν
την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να
προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
3. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και
δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την
ύπαρξη ανωτέρας βίας.
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`Αρθρο 26
Επίλυση διαφορών
1. Ο προμηθευτής, ως προς την διακήρυξη και σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων
της έδρας της Αρχής που διενεργεί την προμήθεια.
2. Στη διακήρυξη η σύμβαση, μπορεί να ορίζεται για την επίλυση διαφορών, αντί της προσφυγής στα
δικαστήρια η προσφυγή των συμβαλλομένων σε διαιτησία, που ορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά
σχετική νομοθεσία. Οι αποφάσεις της διαιτησίας είναι υποχρεωτικές για τους συμβαλλομένους.
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(36) της απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 37568/3992/1995 (ΦΕΚ Β
49) «Κανονισμός Προμηθειών ΕΘΕΛ Α.Ε.»,, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:
“Αριθ.37568/3992/Β` 49/27.1.1995 Εγκριση του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
`Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.5 του Ν. 2175/93 (Α` 211).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παραγρ.5 του Ν.1797/88 (164 Α) "Προμήθειες του δημόσιου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων", όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.2000/
"Για την αποκρατικοποίηση, απλούστευση των διαδικασιών εκκαθάρισης, ενισχύσεως των κανόνων
ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις".
3. Την απόφαση με αριθ. 41 (πρακτικό 8/31.10.94) του Δ.Σ. της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. με την οποία εγκρίθηκε
ο Κανονισμός Προμηθειών της Ε.ΘΕ.Λ. και την απόφαση με αριθ. 140 (πρακτικό 26/18.11.1994) του Δ.Σ.
του Ο.Α.Σ.Α., με την οποία επικυρώθηκε.
4. Το έγγραφο με αριθ. 7107/24.11.94 του Ο.Α.Σ.Α. με το οποίο
υπεβλήθη προς έγκριση ο
Κανονισμός Προμηθειών της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α` του Ν.1558/85 όπως προστέθηκε το άρθρο αυτό με το άρθρο 27
του Ν.2081/92 (Α`154).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Ο.Α.Σ.Α. ή της Ε.ΘΕ.Λ. αποφασίζουμε:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 1
Αντικείμενο

του

Κανονισμού

-

Εξαιρέσεις

1. Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των όρων και
προϋποθέσεων βάσει των
οποίων διεκπεραιώνεται η διαδικασία για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των προμηθειών καθώς
και την παραλαβή των πάσης φύσεως υλικών και την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών και την πληρωμή
του τιμήματος στους προμηθευτές/αναδόχους.
2. Αντικείμενο των προμηθειών αποτελούν:
α. Τα υλικά που αποτίθενται σε αποθήκες (ανταλλακτικά, αναλώσιμα, κλπ).
β. Τα υλικά που δεν αποτίθενται σε αποθήκες (οχήματα, πάγιος εξοπλισμός, μηχανήματα, κλπ).
γ. Η εκτέλεση εργασιών από τρίτους προς την ΕΘΕΛ εφ`όσον σύμφωνα με το Νόμο η ανάθεση τους
γίνεται με τη διαδικασία που ακολουθείται και για την προμήθεια υλικών.
3. Του παρόντος Κανονισμού εξαιρούνται:
α. Η ανάθεση εκτέλεσης έργων που υπάγονται στο Νόμο περί Δημοσίων `Εργων
β. Η μίσθωση ακινήτων
γ. Η αγορά ακινήτων
δ. Οι προμήθειες ή οι αναθέσεις εργασιών που γίνονται στα πλαίσια διεθνούς συμφωνίας η οποία
έχει συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Κράτους και μιας ή περισσοτέρων άλλων χωρών.
ε. Η ανάθεση εκπόνησης μελετών που υπάγεται σε αντίστοιχη Νομοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 2
Αρμοδιότητες διενέργειας προμηθειών/ανάθεσης εργασιών
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΘΕΛ ή ο Πρόεδρος της αποφασίζουν

για την αναγκαιότητα των
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προμηθειών της ΕΘΕΛ και των αναθέσεων εργασιών σε τρίτους. Το δικαίωμα αυτό είναι δυνατό να
εκχωρηθεί με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. στον Αντιπρόεδρο ή μέλη του Δ.Σ. καθώς και στα
Υπηρεσιακά Οργανα από τα οποία διενεργούνται οι προμήθειες ή
ανατίθενται οι εργασίες σε
τρίτους.
2. Οι προυποθέσεις, διαδικασίες, δικαιοδοσίες και οι λοιπές
ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη
διενέργεια των προμηθειών/αναθέσεων
εργασιών προσδιορίζονται από τον παρόντα Κανονισμό
Προμηθειών.
ΑΡΘΡΟ 3
Εκδήλωση ανάγκης και πιστοποίηση της αναγκαιότητας της προμήθειας/ανάθεσης εργασίας
1. Στο τρίτο τρίμηνο κάθε χρόνου όλες οι Διευθύνσεις και οι Ανεξάρτητες Υπηρεσίες της ΕΘΕΛ που
χρησιμοποιούν υλικά ή αναθέτουν εργασίες σε τρίτους προγραμματίζουν τις αναλώσεις σε υλικά και
τις υπηρεσίες που προβλέπουν ότι θα αναθέσουν τον επόμενο χρόνο.
2. Τα ετήσια αυτά προγράμματα διαβιβάζονται στην αρμόδια Υπηρεσία Προμηθειών προκειμένου μετά
από κατάλληλη επεξεργασία να καταρτιστούν
τα διαχειριστικά προγράμματα προμηθειας υλικών και
εκτέλεσης εργασιών, να διαμορφωθούν οι προυπολογισμοί εκμετάλλευσης και επενδύσεων και σε
όσες περιπτώσεις απαιτείται να συνταχθεί και υποβληθεί προς έγκριση από το Δ.Σ. της ΕΘΕΛ, τους
εποπτεύοντες φορείς και τα αρμόδια
Υπουργεία το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) του
επομένου έτους.
3. Μετά την έγκριση του Ε.Π.Π. και των αιτηθεισών αναθέσεων εργασιών/υπηρεσιών από το Δ.Σ. της
ΕΘΕΛ τους εποπτεύοντες φορείς και τα αρμόδια Υπουργεία, η αρμόδια Υπηρεσία Προμηθειών καλεί
τις Διευθύνσεις και τις Ανεξάρτητες Υπηρεσίες της Ε.ΘΕ.Λ που υπέβαλαν τα παραπάνω εγκριθέντα
προγράμματα αναθέσεων να υποβάλουν
αντίστοιχες "Αιτήσεις Προμηθείας Υλικών/Εκτελέσεως
Εργασιών" (βλ.Παράρτημα 2) από τις οποίες να προκύπτουν:
α. Η περιγραφή του υλικού ή της εκτέλεσης εργασιών με πλήρη
στοιχεία αναγνώρισης τους
(ονομασία, κωδικός, τεχνικές προδιαγραφές κλπ)
β. Η ποσότητα
γ. Η προυπολογιστική δαπάνη από την ανάθεση της προμήθειας/εργασίας
δ. Η μέθοδος ανάθεσης της προμηθείας/εργασίας που πρέπει να ακολουθηθεί σύμφωνα με τη
δοθείσα έγκριση ή ο οικονομικότερος τρόπος
ανάθεσης της προμηθείας/εργασίας που προτείνει η
αιτούσα Διεύθυνση ή Ανεξάρτητη Υπηρεσία.
ε. Οι προμηθευτές ή οι ανάδοχοι στους οποίους πρέπει να απευθυνθεί η ΕΘΕΛ.
στ. Ο χρόνος υλοποίησης της προμήθειας/εργασίας και η τυχόν απαιτούμενη τμηματική εκτέλεση
τους.
4. Σε περιπτώσεις που παρουσιάζεται ανάγκη γιά προμήθεια υλικών τα
οποία δεν εντάσσονται στο
Ε.Π.Π. και δεν υπάρχουν στις Αποθήκες ή για
εργασίες από τρίτους η Υπηρεσιακή Μονάδα στην
οποία εκδηλώθηκε η
ανάγκη διαβιβάζει στην αρμόδια Υπηρεσία Προμηθειών "Αίτηση Προμηθείας
Υλικών/Εκτελέσεως Εργασιών" χωρίς προηγούμενη έγκριση και όποτε
εμφανίζεται η ανάγκη
πραγματοποίησης τους.
5. Κάθε αίτηση αναφέρεται σε ομοειδή υλικά ή εργασίες και η
αιτούμενη ποσότητα αφορά στην
κάλυψη των αναγκών ορισμένου χρόνου (αν είναι δυνατό ολοκλήρου του έτους).
6. Η αναγκαιότητα κάθε προμηθείας ή αναθέσεως εργασίας
πιστοποιείται με τη συμπλήρωση της
σχετικής θέσεως του εντύπου και την υπογραφή του Προισταμένου της Μονάδας που συντάσσει την
αίτηση
.
ΑΡΘΡΟ 4
Διάκριση μεθόδων προμηθειών/αναθέσεων εργασιών
1. Οι προμήθειες/αναθέσεις εργασιών από απόψεως διαδικασίας διακρίνονται σε:
α. προμήθειες/αναθέσεις εργασιών με απ`ευθειας ανάθεση,
β. σε προμήθειες/αναθέσεις εργασιών με συλλογή προσφορών
γ. σε προμήθειες/αναθέσεις εργασιών με διαγωνισμό και
δ. σε προμήθειες/αναθέσεις εργασιών με συμφωνία πλαίσιο
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2. Οι διαγωνισμοί διακρίνονται σε:
α. Πρόχειρους
β. Κλειστούς
γ. Ανοικτούς
ΑΡΘΡΟ 5
Προέγκριση της δαπάνης προμήθειας/ανάθεσης εργασιών
1. Η προέγκριση δίνεται για την προμήθεια υλικών ή την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια που έχουν
εγκριθεί στον Ετήσιο Προυπολογισμό της ΕΘΕΛ.
2. Η αρμοδιότητα προέγκρισης της δαπάνης κατανέμεται ανάλογα με τα
προεκτιμώμενα όρια της
δαπάνης σε διάφορα όργανα της ΕΘΕΛ με απόφαση του Δ.Σ. της ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας
Υπηρεσίας Προμηθειών.
3. Η προέγκριση πιστοποιείται με την υπογραφή του αρμόδιου
οργάνου στη θέση του εντύπου
"Αίτησης Προμηθείας Υλικών/Εκτελέσεως Εργασιών" διατυπουμένων και των τυχόν παρατηρήσεων.
4. Τα όρια αρμοδιότητας προέγκρισης μπορούν να αναπροσαρμόζονται για τιμαριθμικούς λόγους μόνο
με απόφαση του ΔΣ της ΕΘΕΛ ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Προμηθειών.
ΑΡΘΡΟ 6
Μέθοδος αναθέσεως προμηθειών/εργασιών και διαδικασία εκτέλεσης τους
1. Η μέθοδος αναθέσεως προμηθειών/εργασιών προσδιορίζεται ανάλογα με
το ύψος της
προυπολογιστικής δαπάνης από όργανα της ΕΘΕΛ τα οποία
καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της
ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Προμηθειών.
2. Σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις όπως π.χ. η αντιμετώπιση
καταστάσεων έκτακτης και
απρόβλεπτης ανάγκης ή η εσπευσμένη εφαρμογή Κυβερνητικής Πολιτικής με κοινωνικές προεκτάσεις ή η
διαφυγή από την καθυστέρηση εσόδων πολλαπλασίων της δαπάνης και εφ`όσον δεν είναι δυνατό να
τηρηθούν οι προθεσμίες που προβλέπονται από τον παρόντα
Κανονισμό γιά τη διενέργεια
διαγωνισμών, επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθεί μέθοδος αναθέσεως προμηθείας ή εργασιών που
αντιστοιχεί
σε χαμηλότερο κλιμάκιο προυπολογιστικής δαπάνης με τη σύμφωνη
γνώμη του
Προέδρου του Δ.Σ. και ενός τουλάχιστον Διοικ. Συμβούλου μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας
Προμηθειών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`
ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΑΡΘΡΟ 7
Απ` ευθείας αναθέσεις προμηθειών/εργασιών
1. Σε επείγουσες ή ειδικές περιπτώσεις όταν οι λοιπές μέθοδοι δεν είναι πρόσφορες γιά την ανάθεση
προμηθειών ή εργασιών επιτρέπεται η
απ`ευθείας ανάθεση τους. Η επιλογή της μεθόδου αυτής
εγκρίνεται
ανάλογα με το ύψος της προυπολογιστικής δαπάνης από όργανα της ΕΘΕΛ τα
οποία
καθορίζει το Δ.Σ. της ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας
Προμηθειών και εφ`όσον αυτό
επιτρέπεται από την κείμενη Νομοθεσία.
2. Για την προμήθεια ανταλλακτικών του πάγιου και τροχαίου
εξοπλισμού και για αναθέσεις
εργασιών όταν για λόγους
αποκλειστικότητας του αναδόχου ή αδυναμίας σύνταξης τεχνικών
προδιαγραφών δεν είναι δύνατό να τηρηθούν οι διαδικασίες των λοιπών
μεθόδων, επιτρέπεται η
απ`ευθείας ανάθεση μετά από έρευνα αγοράς από την Επιτροπή Αγορών και με αιτιολογημένη σύμφωνη
γνώμη της αρμόδιας για τα τεχνικά θέματα Υπηρεσίας της ΕΘΕΛ όσον αφορά στον ανάδοχο.
3. Απ`ευθείας ανάθεση προμηθείας/εργασίας με τη διαδικασία που
αναφέρθηκε παραπάνω
επιτρέπεται γενικώς στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Προμήθειες ή εργασίες για τις οποίες αν και έγινε ένας ή
περισσότεροι διαγωνισμοί
υποβλήθηκε μόνο μια ή και καμμία προσφορά ή
οι προσφορές που υποβλήθηκαν κρίθηκαν άκυρες,
τυπικά απαράδεκτες ή
ασύμφορες και εφ`όσον οι αρχικοί όροι της διακήρυξης δεν μεταβάλλονται
ουσιωδώς.
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β. `Οταν για τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς λόγους ή γιά λόγους που
σχετίζονται με την προστασία
δικαιωμάτων αποκλειστικότητας τα προς
προμήθεια υλικά ή οι προς εκτέλεση εργασίες
κατασκευάζονται, εκτελούνται ή παραδίδονται μόνο από συγκεκριμένο προμηθευτή/ανάδοχο.
γ. `Οταν τα είδη κατασκευάζονται ή οι εργασίες εκτελούνται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας,
πειραμάτων, μελετών και προτύπων εφαρμογής.
δ.`Οταν στα πλαίσια ερευνητικών κατασκευών κριθεί σκόπιμο ότι τα
υλικά που παράγονται σε
πειραματικό στάδιο πρέπει να ανατεθούν στις συμμετέχουσες στην πειραματική κατασκευή επιχειρήσεις.
ε. Για συμπληρωματικές προμήθειες/αναθέσεις εργασιών από τον
αρχικό προμηθευτή/ανάδοχο
εφ`όσον η αλλαγή του θα υποχρέωνε την ΕΘΕΛ
να αγοράσει υλικά ή να αναθέσει υπηρεσίες με
διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές εκτέλεσης που θα ήταν ασυμβίβαστες ή θα
προκαλούσαν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ή οικονομικές επιβαρύνσεις.
στ. `Οταν για λόγους επείγουσας ανάγκης που οφείλεται σε απρόβλεπτες
καταστάσεις δεν είναι
δυνατό να τηρηθούν οι προθεσμίες διαγωνισμών
που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό
προμηθειών.
ζ. `Οταν η προμήθεια των υλικών ή η εκτέλεση των εργασιών κρίνεται
σκόπιμο να ανατεθεί με
γνώμονα και κριτήριο το επωφελέστερο δυνατό αποτέλεσμα σε σωφρονιστικαί ιδρύματα, ιδρύματα
νεότητας, εκπαιδευτικά ή παρόμοια ιδρύματα.
η. Οταν η εκτέλεση της προμήθειας ή η ανάθεση της εργασίας σε τρίτους πρέπει να συνοδεύεται
από ειδικά μέτρα ασφαλείας με βάση Νόμο,
Κανονισμό ή Διοικητική Πράξη ή όταν έτσι απαιτούν
βασικά συμφέροντα ασφαλείας.
θ. `Οταν η δαπάνη για την ανάθεση προμήθειας ή εργασίας σε τρίτους είναι κάτω από τα όρια για
τα οποία επιτρέπεται η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού.
ι. `Οταν στις περιπτώσεις προμηθειών/ανάθεσης εργασιών, που
γίνονται με "ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΠΛΑΙΣΙΟ" ακολουθείται η διαδικασία της απ`ευθείας ανάθεσης μετά από διαπραγματεύσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ`
ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 8
Προμήθειες/αναθέσεις εργασιών με συλλογή προσφορών
1. Η διαδικασία στην περίπτωση αυτή διακρίνεται σε συλλογή
τηλεφωνικών προσφορών και σε
συλλογή γραπτών προσφορών:
α. Στη μέθοδο των τηλεφωνικών προσφορών η συλλογή γίνεται με τηλεφωνική επικοινωνία δύο
τουλάχιστον υπαλλήλων μελών της επιτροπής Αγορών και σύνταξη σχετικού πρακτικού.
β. Στη μέθοδο των γραπτών προσφορών η συλλογή γίνεται από τους υπαλλήλους μέλη της Επιτροπής
Αγορών ύστερα από πρόσκληση ή επίσκεψη του προμηθευτή/ αναδόχου.
2. Η αξιολόγηση των τηλεφωνικών ή γραπτών προσφορών γίνεται από
υπαλλήλους της ίδιας
Επιτροπής και η γνωμάτευση της υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Προμηθειών.
ΑΡΘΡΟ 9
Πρόχειρος διαγωνισμός
1. Πρόχειρος είναι ο διαγωνισμός που γίνεται με συνοπτική διαδικασία κατά την οποία δεν ισχύουν
οι όροι του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού και διενεργείται και αξιολογείται από Επιτροπή που
αποτελείται από τρεις (3) υπαλλήλους οριζόμενους από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ ή άλλα όργανα
τα οποία καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της.
2. Κατά τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού συγκεντρώνονται
όσο το δυνατό περισσότερες
προσφορές με γρήγορο και απλό τρόπο και
εγκρίνονται ανάλογα με το ύψος της δαπάνης από
όργανα της ΕΘΕΛ που
ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας
Υπηρεσίας Προμηθειών.
3. Η κατακύρωση και η έγκριση της δαπάνης προμήθειας/ανάθεσης
εργασιών πιστοποιείται με την
υπογραφή του αρμόδιου οργάνου στη
σχετική θέση του εντύπου της έγγραφης παραγγελίας
(παράρτημα 3).
4. Ισχύουν ομοίως προσφορές οι οποίες αναφέρονται σε προηγούμενες όμοιες προμήθειες/αναθέσεις
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εφ`όσον δεν μεταβάλλονται οι όροι της προμήθειας/ανάθεσης.
5. Πρόχειρος διαγωνισμός επιτρέπεται μόνο μέσα στα πλαισία των
χρηματικών ορίων που έχει
εγκρίνει εκάστοτε το Δ.Σ. της ΕΘΕΛ και τα οποία αναπροσαρμόζονται ανάλογα όταν οι τιμαριθμικές
μεταβολές
το
επιβάλουν.
ΑΡΘΡΟ 10
Αναθέσεις εξαιρούμενες από τις διαδικασίες
1. Προμήθειες τρεχουσών αναγκών Αμαξοστασίων
Στα αμαξοστάσια παρουσιάζονται καθημερινά ανάγκες για υλικά ή παροχή υπηρεσιών εκτάκτου και
επείγοντος χαρακτήρα ή περιορισμένης οικονομικής σημασίας ή μικρής ποσότητας. Για την κάλυψη
των
τρεχουσών αυτών αναγκών επιτρέπεται στον Υπεύθυνο του Αμαξοστασίου να
προβαίνει στην
εκτέλεση προμηθειών ή την ανάθεση εργασιών μετά από συλλογή τριών τουλάχιστον προσφορών
(τηλεφωνικών ή γραπτών) από Επιτροπή που θα ορίσει ο ίδιος και υπό την προυπόθεση ότι η δαπάνη
δεν θα ξεπερνά τα όρια που καθορίζει εκάστοτε το Δ.Σ. της ΕΘΕΛ, για
τις περιπτώσεις προχείρων
διαγωνισμών.
Η παραλαβή των ειδών ή εργασιών και η βεβαίωση της καταλληλότητας τους γίνεται με ευθύνη του
Προισταμένου του Αμαξοστασίου από Επιτροπή εργαζομένων που ο ίδιος ορίζει.
2. Λειτουργικές μικροδαπάνες
Παρέχεται το δικαίωμα στους Προισταμένους των Διευθύνσεων και
ανεξαρτήτων Υπηρεσιών να εγκρίνουν δαπάνες και να αγοράζουν είδη
μικρής αξιας για κάλυψη
μηνιαίων εκτάκτων λειτουργικών αναγκών.
Το συνολικό ποσό αυτών των δαπανών καθορίζεται με
απόφαση του Δ.Σ.
της ΕΘΕΛ, τα δε δικαιολογητικά τους υποβάλλονται απ`ευθείας στη Δ/νση
Οικονομικών Υπηρεσιών για τις δικές της ενέργειες.
3. Προμήθειες/αναθέσεις εργασιών με συμφωνία πλαίσιο.
Στη διακριτική ευχέρεια του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ ανήκει και η προμήθεια υλικών ή η ανάθεση εργασιών με
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ.
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ είναι η συμφωνία μεταξύ της ΕΘΕΛ και ενός ή
περισσοτέρων
προμηθευτών/αναδόχων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό
των όρων των συμβάσεων που
πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και,
κατά περίπτωση, την ποσότητα.
Προμήθειες/αναθέσεις εργασιών με ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ διενεργούνται
για υλικά ή εργασίες
απαραίτητα για την ομαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία της Επιχείρησης, με σκοπό την κάλυψη
μεσοπροθέσμων και
μακροπροθέσμων αναγκών της και τα οποία υλικά/εργασίες πληρούν όλες
τις
παρακάτω προυποθέσεις:
- Δυνατότητα πρόβλεψης αναγκών για ικανό χρονικό διάστημα, ανάλογα με το υπό προμήθεια υλικό
ή την υπό ανάθεση εργασία και τις δυνατότητες της αγοράς.
- Προμήθεια/ανάθεση εργασίας επαναλαμβανόμενη κατά τακτά χρονικά διαστήματα.
- Επιτυχής χρησιμοποίηση των υλικών/εργασιών από την ΕΘΕΛ για εύλογο χρονικό διάστημα κατά
το παρελθόν.
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ καταρτίζεται ύστερα από διαγωνισμό ή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
διαπραγματεύσεις ή με απ`ευθείας ανάθεση μετά από διαπραγματεύσεις.
Οι διαδικασίες σύναιμης των συμφωνιών αυτών καθορίζονται με εσωτερικές ρυθμισεις της ΕΘΕΛ
και από τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ`
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 11
Κατακύρωση και έγκριση δαπάνης προμηθείας/ανάθεσης εργασίας μέσω Δημόσιου Διαγωνισμού
1. Προμήθειες ή εργασίες με εκτιμώμενη δαπάνη πάνω από τα όρια των προχείρων διαγωνισμών που
εκάστοτε καθορίζει το Δ.Σ. της ΕΘΕΛ μετά από
εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Προμηθειών
πραγματοποιούνται με τις διαδικασίες κλειστού ή ανοικτού διαγωνισμού.
2. Η αρμοδιότητα της προέγκρισης της προμήθειας ή της αναθέσεως εργασίας που βρίσκεται πάνω
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από αυτά τα όρια γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ.
Ειδικά στην περίπτωση που προβλέπεται η ένταξη κάποιας προμήθειας
στο Ενιαίο Πρόγραμμα
Προμηθειών η παραπάνω προέγκριση επικυρώνεται και
από την έγκριση του Ε.Π.Π. στην οποία
καθορίζεται και η μέθοδος ανάδειξης του αναδόχου της προμηθείας.
3. Αρμοδιότητα του Δ.Σ της ΕΘΕΛ είναι επίσης:
α. Η έγκριση της διακήρυξης του διαγωνισμού
β. Η σύσταση των Επιτροπών διενέργειας του διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών και
παραλαβής της προμήθειας ή του ανατιθέμενου έργου.
γ. Η αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων του διαγωνισμού όπως η εκδίκαση ενστάσεων κλπ.
δ. Η ανάδειξη του αναδόχου ή των αναδόχων και η κατακύρωση ή η
ακύρωση ή η
ματαίωση/διακοπή/συνέχιση του διαγωνισμού.
ε. Η έγκριση της τελικής δαπάνης και η υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης.
στ.Η υλοποίηση της σύμβασης.
4. Οι παραπάνω αρμοδιότητες μπορούν να μεταβιβάζονται σε διάφορα όργανα της ΕΘΕΛ με απόφαση
του
Δ.Σ.
της.
ΑΡΘΡΟ 12
Ανοικτός Διαγωνισμός
Ανοικτός είναι ο διαγωνισμός στον οποίο μπορεί να υποβάλει προσφορά
από
δημοσίευση
περίληψης
της
διακήρυξης

κάθε ενδιαφερόμενος ύστερα
στον
Τύπο.

ΑΡΘΡΟ 13
Κλειστός Διαγωνισμός
Κλειστός είναι ο διαγωνισμός στον οποίο μπορούν να υποβάλουν
προσφορές μόνο εκείνοι εκ των
ενδιαφερομένων που προσκαλούνται για το σκοπό αυτό από την ΕΘΕΛ και γίνεται με την παρακάτω
διαδικασία:
α. Δημοσιεύεται προκήρυξη στον Τύπο με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν
αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
β. Από την αρμόδια Επιτροπή επιλέγονται μεταξύ των υποψηφίων που πληρούν τις προυποθέσεις
του άρθρου 19 του παρόντος, εκείνοι που θα κληθούν για την υποβολή των προσφορών.
γ. Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις ή αν ο αριθμός των αιτήσεων είναι μικρότερος του τρια, επιδιώκεται
διεύρυνση της συμμετοχής με νέα δημοσίευση.
ΑΡΘΡΟ 14
Διακήρυξη Διαγωνισμού
1. Οι όροι της διακήρυξης κάθε διαγωνισμού πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις.
2. Στις περιπτώσεις ανοικτού διαγωνισμού , η διακήρυξη περιλαμβάνει
τουλάχιστον τα ακόλουθα
στοιχεία:
α. Το είδος του διαγωνισμού.
β. Το είδος την ποσότητα και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών ή των προς
ανά θέση εργασιών καθώς και τη δυνατότητα για τους ενδιαφερομένους υποβολής προσφορών για
μέρος ή για το σύνολο των ζητουμένων υλικών/εργασιών.
γ. Τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης των υλικών ή των
εργασιών ως και το χρόνο
παραλαβής τους.
δ. Το όνομα, τη διεύθυνση, τον αρμόδιο υπάλληλο, τον αριθμό
τηλεφώνου, την τηλεγραφική
διεύθυνση και τον αριθμό τηλετύπου από την
οποία μπορούν να ζητηθούν τα σχετικά έγγραφα, την
προθεσμία μέσα στην
οποία πρέπει να ενεργήσουν οι ενδιαφερόμενοι και το ποσό που τυχόν
χρειάζεται να καταβληθεί για τη χορήγηση των εγγράφων αυτών καθώς και τους όρους πληρωμής του
ποσού αυτού.
ε. Τα αρμόδια όργανα για την αποσφρόγιση των προσφορών, τις
ημερομηνίες, ώρα και τόπο της
αποσφράγισης καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται.
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στ. Το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής.
ζ. Τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα καθώς και το χρόνο υποβολής των εγγυήσεων καθώς και άλλες
εξασφαλίσεις, εάν τυχόν ζητούνται.
η. Την πηγή χρηματοδότησης και τον τρόπο πληρωμής.
θ. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που είναι αναγκαία για την
εκτίμηση του κατώτατου ορίου
οικονομικών και τεχνικών προυποθέσεων τα οποία η ΕΘΕΛ απαιτεί από τους προμηθευτές/αναδόχους.
ι. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση της προμηθείας/ανάθεσης.
Στην περίπτωση που κριτήριο είναι η συμφερότερη προσφορά καθορίζονται και τα στοιχεία με βάση
τα οποία γίνεται η αξιολόγηση της προσφοράς.
ια. Την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών από την ΕΘΕΛ τη
διεύθυνση στην οποία
πρέπει να αποσταλούν και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να έχουν συνταχθεί.
ιβ. Την ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης στην
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων
των Ευρωπαικών Κοινοτήτων για δημοσίευση όταν και όπου τούτο απαιτείται.
ιγ. Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών.
ιδ. Τις προυποθέσεις αναπροσαρμογής του τιμήματος, εφ`όσον κρίνεται ότι απαιτείται τέτοιος όρος.
3. Στις περιπτώσεις κλειστού διαγωνισμού η διακήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α. Τα στοιχεία της παραπάνω παραγράφου 2 του άρθρου τούτου εκτός των στοιχείων των εδαφίων
ια και ιγ.
β. Τον τύπο και το περιεχόμενο των αιτήσεων συμμετοχής την προθεσμία για την υποβολή τους
στην ΕΘΕΛ, τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να υποβληθούν και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στην οποία
πρέπει να συνταχθούν.
γ. Την ημερομηνία μέχρι την οποία θα αποσταλούν από την ΕΘΕΛ οι προσκλήσεις για την υποβολή
προσφορών.
4. Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α. Την προθεσμία για την υποβολή των προσφορών τη διεύθυνση στην
οποία πρέπει να
αποσταλούν και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να έχουν συνταχθεί.
β. Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, τα
πρόσωπα που δικαιούνται να
παρίστανται καθώς και την ημερομηνία, ώρα και τόπο αποσφράγισης.
γ. Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών.
Με την πρόσκληση αποστέλλεται σ`αυτούς που επιλέχτηκαν για
υποβολή προσφορών και η
σχετική διακήρυξη μαζί με όλα τα συμπληρωματικά της διακηρύξεως έγγραφα και στοιχεία.
5. Εφ`όσον οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό ζητήσουν εμπρόθεσμα έγγραφα και
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά
με τη συγκεκριμένη υπό ανάθεση προμήθεια/εργασία αυτές
παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή
των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες
αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο
τέσσερις εργάσιμες ημέρες
μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες
επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να οριστεί σε τέσσερις
ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.
6. Τα παραπάνω δεν ισχύουν στις περιπτώσεις πρόχειρου διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 15
Τεχνικές Προδιαγραφές
1. Σε κάθε διακήρυξη και σύμβαση ή επισυνάπτεται η τεχνική προδιαγραφή του προς προμήθεια
υλικού ή της υπό ανάθεση εργασίας ή αναφέρεται συγκεκριμένη προδιαγραφή.
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλικών ή των προς ανάθεση εργασιών ορίζονται
από την Υπηρεσία για την οποία προορίζονται (ή από την αρμόδια για τα τεχνικά θέματα Υπηρεσία
όπου απαιτείται) και περιλαμβάνουν όλα εκεινα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ώστε να εκπληρώνουν το
σκοπό για τον οποίο προορίζονται.
3. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή στους όρους των διακηρύξεων και των
συμβάσεων τεχνικών
προδιαγραφών που αναφέρουν προιόντα ή υπηρεσίες
ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης, ή
μεθόδους επεξεργασίας οι οποίες
έχουν σαν αποτέλεσμα να ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις ή
προιόντα,
εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων κατά τις οποίες είναι απαραίτητο τούτο
λόγω του
αντικειμένου της σύμβασης.
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Επίσης δεν επιτρέπεται να αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές σε
εμπορικά σήματα, διπλώματα
ευρεσιτεχνίας, τύπου ορισμένης προέλευσης ή
παραγωγής, εκτός αν υποχρεωτικά συνοδεύονται
από τις λέξεις
"ισοδύναμο" και εφ`όσον δεν είναι σαφώς και πλήρως κατανοητές απ`όλους
τους
ενδιαφερόμενους.
Πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού απαιτείται να εχουν εγκριθεί οι
τεχνικές προδιαγραφές και οι
ειδικοί όροι της διακήρυξης από το Δ.Σ. της ΕΘΕΛ μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας
Προμηθειών ή των ενδιαφερομένων Υπηρεσιών της ΕΘΕΛ.
ΑΡΘΡΟ 16
Κανόνες δημοσιότητας Γλώσσα
1. Στις περιπτώσεις ανοικτού και κλειστού διαγωνισμού η αρμόδια
Υπηρεσία Προμηθειών που
διενεργεί το διαγωνισμό, μεριμνά για ευρεία γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης και ειδικότερα:
α. Για τη δημοσίευση περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης στον οικονομικό Τύπο
και στον ημερήσιο Τύπο.
β. Για την αποστολή της διακήρυξης στα διάφορα Επιμελητήρια, Συνδέσμους, Πρεσβείες και στον
Ελληνικό Οργανισμό Μικρών - Μεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ)
γ. Για τη διάθεση της διακήρυξης στους ενδιαφερόμενους από την
ημερομηνία δημοσίευσης της
περίληψης της.
2. Πέρα από την παραπάνω δημοσίευση, περίληψη της διακήρυξης αποστέλλεται στην Υπηρεσία
Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαικής Ενωσης
εφ`όσον αυτό επιβάλλεται από τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις και όταν
η προυπολογισθείσα αξια εκτός του Φόρου Προστιθεμένης Αξίας είναι ίση
ή
μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αξία σε δραχμές 400.000 Ευρωπαικών Λογιστικών Μονάδων, ποσό το
οποίο ισχύει κατά την έκδοση του παρόντος
ή την αντίστοιχη αξία ύστερα από ενδεχόμενη
αναπροσαρμογή του παραπάνω ποσού.
Η δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο δεν
γίνεται πριν από την
ημερομηνία αποστολής της περίληψης της
διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της
Ευρωπαικής Ενωσης η
οποία πρέπει να αναφέρει και την ημερομηνία αυτή και δεν μπορεί να
περιέχει πληροφορίες διάφορες από τις δημοσιευόμενες στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαικής
Ενωσης. Η δαπάνη για τη δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την
ΕΘΕΛ, στη δε επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαικής `Ενωσης την Ευρωπαική `Ενωση.
3. Ολα τα παραπάνω ισχύουν και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται
δημοσίευση ανακοίνωσης
σχετικά με διαγωνισμό που έχει προκηρυχτεί.
4. `Ολα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε αυτούς
συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Από τη διακήρυξη μπορεί να επιτρέπεται η υποβολή των τεχνικών
στοιχείων
της
προσφοράς
στην
Αγγλική
γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 17
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής
1. Κάθε προμηθευτής/ανάδοχος που ενδιαφέρεται να λάβει μέρος σε ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό
καλείται να αποδείξει την εγγραφή του σε
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που
καθορίζονται από τους Νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.
Ειδικότερα για τις παρακάτω αναφερόμενες χώρες - μέλη της Ευρωπαικής Ενωσης το σχετικό
αποδεικτικό εγγραφής παρέχεται:
- στο Βέλγιο από το Registre du Commerce/Handelsregister
- στη Δανία από το Aktieselskabs ή από το Forenings-Regisiquet ή απ` το Ηανδελσερεγιστρετ
- στη Γερμανία από το Handelsregister ή από το Handewrksrolie
- στη Γαλλία από το Regisre du Commerce και από το Repertoire des Metiers
- στην Ιταλία από το Registro della Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigiano ή από το
Registro delle Commissioni Provinciali per l` Artigianato
- στο Λουξεμβούργο από το Registre aux Firmes και από το Role de la Chambre des Metiers
- στην Ολλανδία από το Ηendelsregister
Στο Ην.Βασίλειο και στην Ιρλανδία ο προμηθευτής δύναται να κληθεί
να δείξει ότι του έχει
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χορηγηθεί πιστοποιητικό εγγραφής απ`το
Registrar of Companies ή από το Registrar of Friendly
Societies ή αν
δεν κατέχει τέτοιο πιστοποιητικό να προσκομίσει βεβαίωση ένορκης
δήλωσης ότι
ασκεί δραστηριότητες στο συγκεκριμένο κλάδο στη χώρα στην
οποία είναι εγκατεστημένος, σε
ορισμένο τόπο εργασίας και με ορισμένη εμπορική επωνυμία.
2. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς υποβάλλουν μαζί με
την προσφορά τους, τα εξής
δικαιολογητικά:
α. Οι `Ελληνες Πολίτες
(1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.
(2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου απο το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
(3) Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη
κατάσταση
και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης
απόφασης
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία.
(4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατα περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά του
παρόντος και του
προηγουμένου εδαφίου εκδίδονται με βάση την
ισχύουσα Νομοθεσια της χώρας που είναι
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
(5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηριου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε
αυτό, το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή ή
Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα που θα
πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
β. Οι αλλοδαποί:
(1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.
(2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδυνάμου εγγράφου αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής
Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους έκδοσης
τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου απο το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας.
(3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας Δικαστικής ή
Διοικητικής Αρχής της χώρας
εγκατάστασης τους από το οποίο να προκύπτει ότι πληρεί τις προυποθέσεις των περιπτώσεων (3) και
(4) του εδαφίου α της παραγράφου αυτής.
(4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους περί εγγραφής τους στα μητρώα
του οικείου Επιμελητηρίου ή σε
ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους, σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.
γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
Ολα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων α και β εκτός του
αποσπάσματος ποινικού
μητρώου ή του ισοδυνάμου προς τούτο εγγράφου.
δ. Οι συνεταιρισμοί:
(1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
(2) Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα
(3) Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους από το
οποίο να προκύπτει ότι πληρεί τις
προυποθέσεις των περιπτώσεων (3) και (4) του εδαφίου α της
παραγράφου αυτής.
ε. Οι Ενώσεις διαγωνιζομένων που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
(1) `Ολα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε
διαγωνιζόμενο που συμμετέχει
στην `Ενωση.
(2) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για Ενώσεις που αποτελούνται από Μικρομεσαίες
Μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν
και
επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλυτέρου
μεγέθους είτε με μη
μεταποιητική δραστηριότητα και εφ`όσον οι εργασιες
που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους
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παραγωγικούς αστικούς
συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. Το
πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή προσφοράς μέσα σε δεκαπέντε
(15) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε
άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό που
εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να
προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότηση τους από τις
πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.
4. Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής
μπορεί να μην υποβάλλονται
μαζί με την προσφορά εφ`όσον έχουν κατατεθεί στις Υπηρεσίες της ΕΘΕΛ και δεν έχει λήξει η ισχύς
τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό.
5. Εφ`όσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους υποβάλλουν
μαζί με την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης.
6. Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες
τις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να
αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του διαγωνιζόμενου
που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου.
Για τους διαγωνιζόμενους που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το
Νόμο ένορκη δήλωση αυτή
μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση,
βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του
δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική Αρχής ή συμβολαιογράφο.
7. Δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή των δικαιολογητικών που
αναφέρονται παραπάνω στους
πρόχειρους
διαγωνισμούς.
ΑΡΘΡΟ 18
Ενώσεις προμηθευτών
1. Στους διενεργούμενους διαγωνισμούς δικαιούνται συμμετοχής
ενώσεις διαγωνιζομένων
(υποψηφίων προμηθευτών ή αναδόχων εργασιών) εφ`όσον:
α. Κάθε διαγωνιζόμενος που συμμετέχει στην ένωση συμβάλλει με
οποιονδήποτε τρόπο στη
διαμόρφωση του προσφερόμενου προιόντος ή την εκτέλεση της υπό ανάθεση εργασίας.
β. Στην ένωση συμμετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό τουλάχιστον 50%
της τιμής προσφοράς
2. Κάθε ένας που συμμετέχει στην ένωση πρέπει να πληροί τις
προυποθέσεις (3) και (4) της
παραγράφου 2 του άρθρου 17 του παρόντος.
3. Η ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους όσους
αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.
Στην
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή της
εργασίας ή το
μέρος αυτών που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς.
4. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται σε ολόκληρο. Σε περίπτωση
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας ή της εργασίας η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύμβασης.
5. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρα βία μέλος της ένωσης
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των
προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς
με την ίδια τιμή.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεοης της
σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και όρους.
Τα υπόλοιπα μέλη
της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις
μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η
αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ ύστερα από γνωμοδότηση των
Νομικών
Συμβούλων
της
και
εισήγηση
της
αρμόδιας
Υπηρεσίας
Προμηθειών.
ΑΡΘΡΟ 19
Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων για συμμετοχή σε κλειστούς διαγωνισμούς
1. Για την επιλογή από την Επιτροπή παραλαβής και αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής, όσων θα
κληθούν να υποβάλουν προσφορές και
προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα τους, η
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επαγγελματική αξιοπιστία τους, η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάσταση τους
και οι τεχνικές δυνατότητες τους, λαμβάνονται υπ`όψη:
α. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της Επιχείρησης.
β. Εάν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή ειδικότερα της ΕΘΕΛ.
γ. Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της
επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
δ. Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των
υποχρεώσεων της προς τις Υπηρεσίες του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
ε. Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβεις δηλώσεις κατά την παροχή
πληροφοριών που ζητούνται
από την ΕΘΕΛ.
στ. Η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης.
ζ. Η επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή της επιχείρησης, το εύρος των δραστηριοτήτων της και το
κύρος της.
η. Οι εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης.
θ. Ο τεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση.
ι. Η παραγωγική δυνατότητα.
ια. Η ποιότητα των προιόντων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών.
ιβ. κάθε άλλο κριτήριο υπό την προυπόθεση ότι τούτο θα αναφέρεται στη διακήρυξη.
2. Κατά τη διαδικασία επιλογής όσων θα κληθούν να υποβάλουν
προσφορά η ΕΘΕΛ μέσω της
αρμόδιας Υπηρεσίας Προμηθειών έχει την
ευχέρεια να ζητήσει οποιαδήποτε κατά την κρίση της
δικαιολογητικά είτε
από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 17 του παρόντος (εκτός της εγγύησης
συμμετοχής) είτε και από τα ακόλουθα:
α. Κατάλληλα Τραπεζικά έγγραφα, αντιγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης,
δήλωση περί του συνολικού ύψους του
κύκλου εργασιών της επιχείρησης καθώς και του κύκλου
εργασιών της που αφορά ειδικότερα τα υπό προμήθεια υλικά ή τις υπό ανάθεση εργασίες, κατά τις
τρείς προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί
ή ασκεί επιχειρηματική
δραστηριότητα σχετικά με τα υπό προμήθεια υλικά ή τις υπό ανάθεση
εργασίες, κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά
νόμο τριών ισολογισμών
υποβάλλει τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί
και τα επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το
διάστημα αυτό.
β. Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων και
ειδικότερα οι εργασιες, τα υλικά, οι ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες παραγγελίας παράδοσης και
υποχρέωσης παράδοσης καθώς και οι παραλήπτες (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα).Στην περίπτωση που
ο παραλήπτης ανήκει στο δημόσιο τομέα οι παραδόσεις
αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της
αρμόδιας Υπηρεσίας, στα οποία θα
αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των
υλικών/εργασιών.
Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα οι
παραδόσεις αποδεικνύονται με
βεβαίωση του παραλήπτη και αν τούτο δεν είναι δυνατό αρκεί σχετική δήλωση του διαγωνιζόμενου.
Και στις δύο περιπτώσεις η βεβαίωση ή η δήλωση συνοδεύονται από
επίσημο παραστατικό έγγραφο
πώλησης.
γ. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέσων ελέγχου
δ. Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια Αρχή
ε. Δείγματα των προσφερομένων υλικών/εργασιών όταν τούτο απαιτείται από την Υπηρεσία,
περιγραφή ή φωτογραφίες αυτών
στ. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού
ελέγχου ή αρμόδιες
Υπηρεσίες,που να βεβαιώνουν τήρηση ορισμένων προδιαγραφών ή προτύπων των προιόντων όταν
απαιτούνται από την Υπηρεσία.
3. Οσοι από αυτούς που πληρούν τις παραπάνω προυποθέσεις
επιλεγούν από την Επιτροπή να
υποβάλουν προσφορά, με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. και δύο Διοικ. Συμβούλων ύστερα από
εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Προμηθειών και αφού ληφθεί υπ`όψη το πρακτικό αξιολόγησης
της Επιτροπής, καλούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του άρθ. 17 του παρόντος καθώς και τα
προαναφερόμενα (παρ.2), εκτός εκείνων που έχουν ήδη προσκομιστεί και δεν έχει λήξει η ισχύς τους.
4. Στην περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής από ενδιαφερόμενο που δεν είναι ο ίδιος
κατασκευααστής ολικά ή μερικά
του υπό προμήθεια υλικού ή του υπό ανάθεση έργου τα παραπάνω
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ισχύουν τόσο για τον ίδιο όσο και για τον κατασκευαστή εφόσον αυτό ζητηθεί από την ΕΘΕΛ.
5. Κατά την αξιολόγηση των διαγωνιζομένων για προσφορές που
υποβάλλουν σε ανοικτούς
διαγωνισμούς λαμβάνονται υπ`όψη τα κριτήρια
που αναφέρονται στις προηγούμενες σχετικές
παραγράφους του παρόντος άρθρου.
ΑΡΘΡΟ 20
Προθεσμίες διαγωνισμών
1. Στους ανοικτούς διαγωνισμούς:
α. Η προθεσμία για τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού δεν πρέπι να είναι μικρότερη των 36
ημερών από την ημερομηνία οποστολής
περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων της Ευρωπαικής Ενωσης για δημοσίευση (όταν αυτό απαιτείται) ή από την ημερομηνία
δημοσίευσης της στον Ελληνικό Τύπο.
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε
μπορεί να περιοριστεί με απόφαση του
Προέδρου του Δ.Σ. μέχρι είκοσι (20) μέρες για τις
προμήθειες/
αναθέσεις εργασιών των οποίων η προυπολογιζόμενη αξία χωρίς το φόρο
προστιθέμενης αξίας ειναι μικρότερη από την αντίστοιχη αξία σε δρχ
των 400.000 Ευρωπαικών
Λογιστικών Μονάδων όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 105/89.
β. Εφ όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ή αναδόχους εργασιών ζητηθούν έγκαιρα
τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό
έγγραφα αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε
αυτούς μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.
γ. Εφ όσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του
διαγωνισμού αυτές παρέχονται έξι (6)
τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορίσει
για την υποβολή των προσφορών.
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το
αργότερο τέσσερις (4)
εργάσιμες μέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης.
δ. Στις περιπτώσεις όπου οι προσφορές δύνανται να γίνουν μόνο κατόπιν επιτοπίου επισκέψεως ή
κατόπιν εξετάσεως των δικαιολογητικών
της προκήρυξης η προθεσμία που ορίζεται στο εδάφιο α της
παραγράφου αυτής πρέπει να παρατείνεται ανάλογα
2. Στους κλειστούς διαγωνισμούς:
α. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε κλειστό διαγωνισμό δεν πρέπει να είναι
μικρότερη των 21 ημερών από την ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία
Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαικής Ενωσης για δημοσίευση ή από την ημερομηνία δημοσίευσης της
στον Ελληνικό Τύπο.
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμί αυτή ανεφάρμοστη, τότε
μπορεί να περιοριστεί με απόφαση του
Προέδρου του Δ.Σ. μέχρι δώδεκα (12) μέρες. Για τον
καθορισμό των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες της αποστολής περίληψης
της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαικής Ενωσης ή της δημοσίευσης
στον Ελληνικό Τύπο και της τελευταίας ημερομηνίας για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.
β. Στους ενδιαφερόμενους που έχουν επιλεγεί για την υποβολή
προσφοράς αποστέλλεται
έγγραφη πρόσκληση ταυτόχρονα και με τους ίδιους όρους.
γ. Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 21 ημερών
από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης.
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε
μπορεί να περιοριστεί με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. μέχρι δέκα (10) μέρες.
Για τον καθορισμό των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται οι
ημερομηνίες της αποστολής της
έγγραφης πρόσκλησης και της τελευταίας ημερομηνίας για την υποβολή της προσφοράς.
δ. Εφ όσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές
με τη συγκεκριμένη
προμήθεια αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί
για την υποβολή των
προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται
ή
παραδίδονται το αργότερο τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της
σχετικής αίτησης. Σε
περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι
καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη τότε
μπορεί να οριστεί σε τέσσερις (4) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή
των προσφορών.
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ε. Οι αιτήσεις για συμμετοχή σε διαγωνισμό δύνανται να
αποστέλλονται ταχυδρομικώς,
τηλεγραφικώς, με τυλέτυπο ή με
τηλεαντίγραφο. Στις τρείς τελευταιες περιπτώσεις οι αιτήσεις
πρέπει
να επιβεβαιώνονται με επιστολή με την προυπόθεση ότι αυτή θα
παραληφθεί
εμπρόθεσμα.
στ. Στις περιπτώσεις όπου οι προσφορές δύνανται να γίνουν μόνο κατόπιν επιτοπίου επισκέψεως
ή κατόπιν αμέσου εξετάσεως των
δικαιολογητικών της προκήρυξης η προθεσμία που ορίζεται στο
εδάφιο α της παραγράφου αυτής πρέπει να παρατείνεται ανάλογα.
3. Με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. (ή του Δ.Σ. όταν αυτό απαιτείται) μπορεί να μετατίθεται η
ημερομηνία της υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή της διενέργειας διαγωνισμού με ή χωρίς
τροποποιήσεις των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης.
Οταν η μετάθεση γίνεται χωρίς τροποποιήσεις των όρων της πρόσκλησης
ή της διακήρυξης το χρονικό
διάστημα της μετάθεσης ορίζεται με την παραπάνω απόφαση.
` Οταν η μετάθεση γίνεται με τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης ή
της διακήρυξης πρέπει από
την ημερομηνια δημοσίευσης της σχετικής
ανακοίνωσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των
αιτήσεων συμμετοχής ή
διενέργειας του διαγωνισμού να μεσολαβεί χρονικό διάστημα όχι
μικρότερο του ορισθέντος από την αρχική πρόσκληση ή διακήρυξη εκτός
αν από την απόφαση της
μετάθεσης προβλέπεται η σύντμηση του χρόνου αυτού τηρουμένων των προθεσμιών που ορίζονται
στις προηγούμενες παραγράφους.
Στις περιπτώσεις αυτές όσο αφορά τη δημοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται
από
το
άρθρο
16
του
παρόντος.
ΑΡΘΡΟ 21
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
1. Οσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές
μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση.
2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια Υπηρεσία Προμηθειών
που διενεργεί το
διαγωνισμό και παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού.
3. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν
και δείγματα του υλικού ή της εργασίας αυτά κατατίθενται πριν από το διαγωνισμό στην Υπηρεσία η δε
σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά.
4. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην ΕΘΕΛ με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται
με απόδειξη με την απαραίτητη όμως προυπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην ΕΘΕΛ μέχρι την
προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος επιτρέπεται η αποστολή του σύμφωνα
με τα οριζόμενα παραπάνω υπό την
προυπόθεση όμως ότι τούτο θα περιέλθει στην ΕΘΕΛ μέχρι
τέσσερις (4)
ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού το
δε
αποδεικτικό της αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελλο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία.
5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά
αποστελλόμενες προσφορές δεν
πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν
λαμβάνονται υπ`όψη.
6. Προσφορές που περιέρχονται στην ΕΘΕΛ με οποιονδήποτε τρόπο πριν
από τη διενέργεια του
διαγωνισμού δεν αποσφραγίονται αλλά παραδίονται
στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις
προσφορές προ της εκπνοής της
προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση
προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την
προαναφερόμενη διαδικασία. Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού τυχόν υποβληθείσα προσφορά
από προμηθευτή που δεν προσκλήθηκε προς
τούτο, επιστρέφεται από την αρμόδια Υπηρεσία
Προμηθειών, χωρίς να αποσφραγιστεί.
Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που
υποβάλλονται
ή
περιέρχονται στην ΕΘΕΛ με οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.
7. Στον φάκελλο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
β. Ο πλήρης τίτλος της ΕΘΕΛ.
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης.
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δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.
8. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από το αρμόδιο όργανο,
ακόμη και αν το ίδιο ειναι
αρμόδιο και για την αξιολόγηση τους, δεν
είναι υποχρεωμένο να ελέγχει τη συμμόρφωση των
διαγωνιζομένων
ή
των
προσφορών τους προς τους όρους της διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 22
Προσφορές Περιεχόμενο φακέλου Αντιπροσφορές
1. Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελλο καλά σφραγισμένο,
σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 21 του παρόντος.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές.
Μέσα στο φάκελλο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την
προσφορά στοιχεία και
ειδικότερα ως εξής:
α. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο
χαμηλότερη μόνο τιμή στον κυρίς φάκελλο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά,
η εγγύηση συμμετοχής και τα τεχνικά
στοιχεί της προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεί της
προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελλο μέσα στον κυρίως φάκελλο με την
ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"
β. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά στον κυρίως
φάκελλο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής.
Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς όπως κατατάσσονται στις ομάδες που
αναφέρονται στο άρθρο 29 του παρόντος
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελλο μέσα
στον κυρίως φάκελλο με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό
οφραγισμένο φάκελλο επίσης
μέσα στον κυρίως φάκελλο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"
2. Οι φάκελλοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλλου.
3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι
δυνατό λόγω μεγάλου όγκου να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελλο τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως
φάκελλο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλλου.
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα σβησίματα προσθήκες και
διορθώσεις. Εάν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από
τον προσφέροντα το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά
τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και
σφραγίσει αυτήν. Η
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν
διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
5. Ολα τα φύλλα της προσφοράς πρέπει να φέρουν το προβλεπόμενο από
το Νόμο χαρτόσημο. Οι
προσφορές που υποβάλλονται απ`ευθείας από
αλλοδαπούς ταχυδρομικώς δεν υπόκεινται στην
παραπάνω χαρτοσήμανση. Οι
προσφορές που υποβάλλονται από αλλοδαπούς μέσω
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους στην Ελλάδα θα είναι χαρτοσημασμένες.
6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως
όλους τους όρους της
διακήρυξης ή της πρόσκλησης εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα
σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει
στην προσφορά του τους όρους της που είναι διαφορετικοί από τους
όρους της διακήρυξης
προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση
της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή
της
πρόσκλησης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο αν ζητηθούν
από την Επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισμού ειτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της ΕΘΕΛ μετά από σχετική
γνωμοδότηση της
Επιτροπής.
Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα
παραπάνω λαμβάνονται υπ`όψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
7. Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε
περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται
ως
απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 23
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Χρόνος ισχύος προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται στη
διακήρυξη ή την πρόσκληση καθώς και για το χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά
τους.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος της μικρότερο του προβλεπόμενου
από τη διακήρυξη,
απορρίπτεται, ως απαράδεκτη.
3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την ΕΘΕΛ πριν από τη λήξη της
κατ` ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και
του παραπάνω
ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς ματαιώνονται τα
αποτελέσματα
του
διαγωνισμού
ΑΡΘΡΟ 24
Ενστάσεις
1. `Ενσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας
διενέργειας του ή της
συμμετοχής κάποιου διαγωνιζόμενου σε αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού
Υπηρεσία της ΕΘΕΛ μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης
μέχρι την
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής
συνυπολογίζονται και οι
ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των
προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα.
Η ένσταση εξετάζεται από τον
Πρόεδρο του Δ.Σ. ή από εξουσιοδοτημένο
Δ.Σύμβουλο ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας
Προμηθειών και η
σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν
τη
διενέργεια του διαγωνισμού .
Στον κλειστό διαγωνισμό υποβάλλεται απά αυτούς που επελέγησαν
να υποβάλουν προσφορές μέσα στην παραπάνω προθεσμία.
Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της
σχετικής απόφασης με δική τους
φροντίδα.
Σε περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση
τροποποιείται όρος της διακήρυξης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 20, παρ.3 του παρόντος.
β. Κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής διαγωνιζόμενου σε
αυτόν στην αρμόδια για τη διενέργεια του
διαγωνισμού Επιτροπή της ΕΘΕΛ.
Κατά τη διάρκεια του
διαγωνισμού μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του. Η ένσταση
αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά
εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από
την αρμόδια Επιτροπή. Η Επιτροπή υποβάλλει την
ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της στην αρμόδια Υπηρεσία Προμηθειών η οποία εισηγείται
στο Δ.Σ. που αποφασίζει τελικά.
2. Η ένσταση κατά της συμμετοχής διαγωνιζομένου κοινοποιείται
υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο
σ`αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, στην ίδια προθεσμία που έχει ο ενιστάμενος για να υποβάλει την
ένσταση του.
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους προαναφερόμενους λόγους,
δεν
γίνονται
δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 25
Προσφερόμενη τιμή
1. Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά
μονάδα όπως καθορίζεται στη
διακήρυξη. Αντίστοιχα στην περίπτωση προσφοράς για εκτέλεση εργασιών η τιμή
της προς ανάθεση
εργασίας δίνεται όπως καθορίζεται στη διακήρυξη. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν
υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον ΦΠΑ για παράδοση του υλικού
ή της εργασίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη.
2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε δραχμές ή συνάλλαγμα σύμφωνα με
τα καθοριζόμενα από τη
διακήρυξη. Οι τιμές σε συνάλλαγμα εκφράζονται στο νόμισμα της χώρας προέλευσης του υλικού (ή της
χώρας εγκατάστασης
του αναδόχου των εργασιών) ή σε δολλάρια Η.Π.Α. ή στο νόμισμα που
καθορίζεται σε εμπορική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ Ελλάδας και της
χώρας προέλευσης του
υλικού (ή της χώρας εγκατάστασης του αναδόχου των
εργασιών). Στην τελευταία περίπτωση και αν η
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τιμή προσφοράς εκφράζεται στο νόμισμα της χώρας προέλευσης του υλικού (ή της χώρας εγκατάστασης
του αναδόχου των εργασιών), η ΕΘΕΛ δεν υποχρεούται να προβεί στην πληρωμή με το νόμισμα της
προσφοράς, αλλά με το νόμισμα στο οποίο
πραγματοποιούνται οι πληρωμές από την Τράπεζα της
Ελλάδος προς την παραπάνω χώρα.
3. `Οταν από τη διακήρυξη καθορίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε δραχμές,προσφορά που
δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης, όταν
από τη
διακήρυξη καθορίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε συνάλλαγμα,
προσφορά για
εγχώριο προιόν (ή υπηρεσία) θα δίνει τιμή σε δραχμές, διαφορετικά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.
4. Εφ`όσον από τη διακήρυξη προβλέπεται οι τιμές να προσφέρονται σε
συνάλλαγμα για τη σύγκριση
των προσφορών μετατρέπονται σε δραχμές με βάση την ισχύουσα επίσημη τιμή πώλησης σε δραχμές
του συναλλάγματος κατά την ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού.
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται
από τη διακήρυξη
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6. Εφ`όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη ή δεν δίνεται ενιαία
τιμή για ολόκληρη την ποσότητα που
προκηρύχτηκε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη με
απόφαση του
Προέδρου ή εξουσιοδοτημένου Διοικ.Συμβούλου ύστερα από γνωμοδότηση
της
Επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών και σχετική εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Προμηθειών.
ΑΡΘΡΟ 26
Αναπροσαρμογή τιμών
1. Οταν από τη διακήρυξη προβλέπεται χρόνος παράδοσης των υλικών μεγαλύτερος των 12 μηνών τότε
ορίζεται στη διακήρυξη όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής.
Στην περίπτωση αυτή πρέπει υποχρεωτικά να καθορίζεται στη διακήρυξη ο τύπος, ο τρόπος και οι
προυποθέσεις της αναπροσαρμογής.
Μεταξύ αυτών που θα λαμβάνονται υπ`όψη για την
αναπροσαρμογή των τιμών είναι και τα εξής:
α. Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρμογής είναι η ημερομηνία υποβολής
των προσφορών που
καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση και υπολογίζεται μέχρι και την ημερομηνια παράδοσης
των υλικών.
β. Αναπροσαρμογή σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων χορηγείται για τις ποσότητες που
ορίζονται από τη διακήρυξη να παραδοθούν μετά την παρέλευση των 12 μηνών.
γ. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης με υπαιτιότητα του
προμηθευτή ο χρόνος του
εκπροθέσμου δεν υπολογίζεται για την αναπροσαρμογή.
δ. Η τυχόν προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται από την προς αναπροσαρμογή συμβατική
αξία.
2. Σε ειδικές περιπτώσεις κατά την κρίση της ΕΘΕΛ και με απόφαση
του Δ.Σ. μπορεί να ορίζεται στη
διακήρυξη όρος περί αναπροσαρμογής της
τιμής ακόμα και αν το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα
παράδοσης των ειδών είναι μικρότερο των 12 μηνών.
3. Για την πληρωμή του επί πλέον ποσού που προκύπτει μετά την
αναπροσαρμογή δεν απαιτείται
σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης.
4. Οταν από τη διακήρυξη προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών,
προσφορά με τιμές σταθερές
απορρίπτεται.
ΑΡΘΡΟ 27
Προέλευση των προσφερομένων υλικών
1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται ανάλογα με τη μορφή του διαγωνισμού να αναφέρουν στις αιτήσεις
συμμετοχής ή στις προσφορές τους, τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν.
Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προιόντα κοινοτικής προέλευσης.
2. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα
προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασης του. Εφ`όσον για την παραγωγή του τελικού
προιόντος μεσολαβούν
διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το
κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασης του, καθώς και
το ποσοστό συμμετοχής στη
διαμόρφωση της τιμής του τελικού προιόντος για κάθε μια από αυτές τις φάσεις.
Προσφορά στην
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οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την υποβολή
της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Αν διαπιστωθεί από την
ΕΘΕΛ ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού η προσφορά
απορρίπτεται και στον προσφέροντα επιβάλλεται με απόφαση του
Δ.Σ.
της ΕΘΕΛ ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς της ΕΘΕΛ για χρονικό
διάστημα που
καθορίζεται μετά από γνώμη της αρμόδιας για την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού Επιτροπή. Η προσφορά
απορρίπτεται και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την
κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθει ποινή αποκλεισμού από τους
διαγωνισμούς του Δημοσίου που ισχύει κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
3. Οταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά, μερικά ή ολικά, σε δικό
τους εργοστάσιο εκτός των στοιχείων της παραγράφου 2 που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά
πρέπει να επισυνάψουν σε αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου,
στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της
προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη
δήλωση.
4. Μετά τη σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την
προσφορά και με βάση την οποία έγινε η
κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βιας και μετά από
γνωμάτευση των Νομικών Συμβούλων και εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Προμηθειών μπορεί
να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση του Προέδρου της ΕΘΕΛ ή του Δ.Σ. ανάλογα με το
ύψος της δαπάνης.
5. Εφ`όσον πρόκειται για επαρχιακό εργοστάσιο η αλλαγή του
εργοστασίου γίνεται υπό την
απαραίτητη προυπόθεση ότι το νέο εργοστάσιο βρίσκεται σε περιοχή με το ίδιο ή μεγαλύτερο
ποσοστό Προτίμησης Επαρχιακής Βιομηχανίας (ΠΕΒ) με το αρχικό.
`Οταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας
βίας μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή εργοστασίου ύστερα από γνωμοδότηση των Νομικών Συμβούλων
και εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας Προμηθειών με άλλο εργοστάσιο που βρίσκεται σε περιοχή με
χαμηλότερο ποσοστό ΠΕΒ. Στην περίπτωση αυτή αφαιρείται από το συμβατικό τίμημα η διαφορά ΠΕΒ.
6. Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε
στην προσφορά χωρίς
προηγούμενη κατά τα ανωτέρω έγκριση της ΕΘΕΛ
συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή εκπτώτου
από τη σύμβαση με τις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 28
Αποσφράγιση προσφορών - Ανακοίνωση τιμών
1. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. Προσφορές
που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην
αρμόδια Υπηρεσία Προμηθειών για επιστροφή ως
εκπρόθεσμες.
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
α. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη μόνο τιμή αποσφραγίζεται ο
κυριως φάκελλος, μονογράφονται δε και
σφραγίζονται από την παραπάνω Επιτροπή όλα τα
δικαιολογητικά και η τεχνική και οικονομική προσφορά κατά φύλλο.
β. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη
συμφερότερη προσφορά
αποσφραγίζεται ο κυριως φάκελλος και ο φάκελλος
τεχνικής προσφοράς μονογράφονται δε και
σφραγιίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς
κατά φύλλο.
Ο φάκελλος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται και
σφραγίζεται από την Επιτροπή και παραδίδεται στην αρμόδια Υπηρεσία Προμηθειών προκειμένου
να αποσφραγιστεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση.
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή προβαίνει στην
καταχώριση αυτών που
υποβάλλουν προσφορές,καθώς και των
δικαιολογητικών που υπέβαλαν, - κατά διαγωνισμό, όταν
πρόκειται για περισσότερους από ένα διαγωνισμούς, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
3. Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στην περίπτωση ανοικτού
διαγωνισμού δημόσια, στην
περίπτωση δε του κλειστού διαγωνισμού παρουσία μόνο αυτών που κλήθηκαν και υπέβαλαν
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προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, τους οποίους καλεί η Επιτροπή με βάση πίνακα
που της έχει παραδώσει η αρμόδια Υπηρεσία Προμηθειών.
Προσφορά που υποβλήθηκε από άτομο
που δεν περιλαμβάνεται στον
παραπάνω πινακα, δεν αποσφραγίζεται αλλά παραδίδεται στην
αρμόδια Υπηρεσία Προμηθειών για επιστροφή.
4. Αυτοί που δικαιούνται σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης
των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των
τιμών που
προσφέρθηκαν στην περίπτωση που ο διαγωνισμός έγινε με κριτήριο τη
χαμηλότερη
μόνο τιμή.
5. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελλος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους
φακέλλους που περιέχουν τα οικονομικά
στοιχεία των προσφορών διαβιβάζεται στην αρμόδια
Υπηρεσία Προμηθειών.
Οι σφραγισμένοι φάκελλοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών μετά
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών,
επαναφέρονται για όσες
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στην παραπάνω
Επιτροπή για την αποσφράγιση τους κατά την
ημερομηνία και ώρα που
οριζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση και όταν κριτήριο
κατακύρωσης είναι η συμφερότερη προσφορά ακολουθεί ανακοίνωση των τιμών κατά τα ανωτέρω. Για
όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.
Εφ`όσον η Επιτροπή αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδια και για
την αξιολόγηση τους οι
σφραγισμένοι φάκελλοι με τα οικονομικά στοιχεία
των προσφορών παραμένουν σε αυτήν. Αν όχι
διαβιβάζονται στην αρμόδια
Υπηρεσία Προμηθειών που έχει υποχρέωση να τους παραδώσει στη
συνέχεια στην Επιτροπή αξιολόγησης που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ.
ΑΡΘΡΟ 29
Αξιολόγηση προσφορών
1. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπ`όψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία:
α. Οταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή/ αναδόχου κριτήριο είναι μόνο η χαμηλότερη τιμή:
- Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και
της πρόσκλησης.
- Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και
την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό/εργασία. Η κατακύρωση τελικά γίνεται σε
αυτόν του
οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές
προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει
τη χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες
θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και
τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.
β. Οταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή/αναδόχου κριτήριο είναι η συμφερότερη προσφορά:
- Η τιμή
- Ο χρόνος παράδοσης των υλικών/εργασιών
- Η ποιότητα των υλικών/εργασιών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
- Η τεχνική αξία και η αποδοτικότητα των υλικών με βάση τις
τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης
- Οι όροι πληρωμής
- Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης όπου απαιτούνται
- Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης
- Η εξυπηρέση(SERVICES) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ
μέρους του προμηθευτή ή
αναδόχου
- Η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από την ΕΘΕΛ.
- Τα λειτουργικό και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού/εργασίας
- Η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας
- Η σχέση κόστους αποδοτικότητας ή και άλλα στοιχεία ανάλογα με τη φύση των υπό προμήθεια
υλικών ή των υπό ανάθεση εργασιών ή και των ιδιαιτέρων αναγκών της ΕΘΕΛ.
- Κάθε άλλο στοιχείο κατά την κρίση της υπηρεσιακής μονάδας για την
οποία προορίζονται τα
υλικά/εργασίες.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης και
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της πρόσκλησης διαγωνιζόμενο, του
οποίου η προσφορά κρίθηκε με τα παραπάνω στοιχεία ως η
πλέον
συμφέρουσα. Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που κατά την παραπάνω
αξιολόγηση
δίνουν το αυτό αποτέλεσμα.
Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές
σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις
τεχνικές προδιαγραφές και της διακήρυξης ουσιώδεις όρους
και με βάση την παρακάτω διαδικασία:
Τα προαναφερόμενα στοιχεία εκτός από την τιμή, τους όρους πληρωμής
καθώς και το κόστος
εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης όπου απαιτείται κατατάσσονται στις ομάδες:
(1) Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας, όπου περιλαμβάνονται η ποιότητα τους με βάση τις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, η τεχνική αξία και η αποδοτικότητα τους με βάση τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης, τα λειτουργικά και αισθητικά
χαρακτηριστικά του υλικού ή της
εργασίας και η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιμοποιειται από
την ΕΘΕΛ.
(2) Ο χρόνος παράδοσης, στοιχεία τεχνικής υποστήριξης
εξυπηρέτησης (SERVICE) και
ανταλλακτικών όπου περιλαμβάνονται η
παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, η εξυπηρέτηση
(SERVICE) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του διαγωνιζόμενου.
(3) Στοιχεία μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε περίπτωση που η ΕΘΕΛ επιλέγει εκτός των
παραπάνω και άλλα στοιχεία, αυτά κατατάσσονται κατά περίπτωση στις παραπάνω ομάδες. Για τις
παραπάνω ομάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστό επί τοις
εκατό 50, 30 και 30 για κάθε ομάδα αντίστοιχα.
Το άθροισμα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100 Για κάθε προσφορά
βαθμολογούνται τα επί
μέρους στοιχεία των ομάδων. Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδος καθορίζεται σε 50 βαθμούς για τις
περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται
μέχρι το βαθμό 60 στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η αύξηση
στο βαθμό 60 πρέπει να προκύπτει από αύξηση όλων των επί μέρους στοιχείων της ομάδας. Η
παραπάνω βαθμολογία μειώνεται μέχρι το βαθμό 40 στην περίπτωση που δεν καλύπτονται πλήρως οι
απαιτήσεις της διακήρυξης υπό την προυπόθεση ότι
η προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή. Η
μείωση στο βαθμό 40 πρέπει να προκύπτει από μείωση όλων των επι μέρους στοιχείων της ομάδας Η
συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας σταθμίζεται με το συντελεστή βαρύτητας της ομάδας. Συμφερότερη
προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το
μεγαλύτερο λόγο αθροίσματος των σταθμισμένων
βαθμολογιών προς την
ανηγμένη, όπου απαιτείται, τιμή προσφοράς. Για τη διαμόρφωση της
ανηγμένης τιμής λαμβάνονται υπ`όψη η τιμή προσφοράς, το ποσοστό
προστασίας επαρχιακής
βιομηχανίας, το ποσοστό προτίμησης εγχώριας βιομηχανίας (δεν λαμβάνεται υπ`όψη όταν πρόκειται
για κοινοτικά
προιόντα) και όταν απ`τη διακήρυξη καθορίζονται οι όροι πληρωμής και
το κόστος
εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης. Το ποσοστό
προτίμησης επαρχιακής και εγχώριας
βιομηχανίας υπολογίζεται επί της τιμής προσφοράς.
Από την ΕΘΕΛ καθορίζονται τα στοιχεία, οι ομάδες που απαρτίζουν αυτά, οι συντελεστές βαρύτητας
και η βαθμολογία των στοιχείων που
αναφέρονται απαραίτητα στη διακήρυξη, τα οποία
ελέγχονται, τροποποιούνται όπου αυτό απαιτείται και εγκρίνονται από το Δ.Σ.
Επίσης σε ειδικές περιπτώσεις διαγωνισμών για τις οποίες δεν
κρίνεται πρόσφορος ο παραπόνω
τρόπος αξιολόγησης των προσφορών, με
απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να καθορίζεται άλλος τρόπος
αξιολόγησης ο οποίος αναφέρεται απαραίτητα στη διακήρυξη.
2. Εκτός από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 στοιχεία λαμβάνονται
υπ`όψη και τα αναφερόμενα
στο άρθρο 19 του παρόντος.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό
αίρεση απορρίπτεται ως
απαράδεκτη μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της
αρμόδιας για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού Επιτροπής.
4. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της αρμόδιας για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού Επιτροπής,ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης και της πρόσκλησης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές αν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται επουσιώδεις.
ΑΡΘΡΟ 30
Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού - Συνέχιση διαγωνισμού
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1. Η αρμόδια για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού Επιτροπή με γνωμοδότηση της
μπορεί να προτείνει:
α. Κατακύρωση της προμήθειας ή ανάθεση της εργασίας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής.
β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με
τροποποίηση ή μη των
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απ`ευθείας ανάθεση της προμήθειας του
υλικού ή της εκτέλεσης της εργασίας για ολόκληρη την ποσότητα ή για μέρος αυτής.
δ. Συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς τροποποίηση
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ή της πρόσκλησης.
ε. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας ή της υπό ανάθεση εργασίας, εφ`όσον πρόκειται
για διαιρετά μεγέθη, μεταξύ περισσοτέρων
μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή την
διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών για την επιλογή του προμηθευτή/αναδόχου. Εφ`όσον το υλικό ή
η εργασία δεν είναι διαιρετά μεγέθη ο προμηθευτής/ανάδοχος επιλέγεται με κλήρωση.
στ. Ματαίωση της προμήθειας/ανάθεσης εργασίας.
2. Οταν ο διαγωνισμός αποτύχει ή κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμα του και η προμήθεια ή η ανάθεση
εργασίας κρίνεται επείγουσα ο διαγωνισμός
μπορεί να συνεχιστεί με την υποβολή νέων εγγράφων
κλειστών προσφορών
από τους αρχικά συμμετέχοντες, οι οποίοι αξιολογήθηκαν, χωρίς
τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης.
3. Για τη συνέχιση του διαγωνισμού απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ ύστερα από γνωμοδότηση
της αρμόδιας για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού Επιτροπής και εισήγηση της
αρμόδιας Υπηρεσίας Προμηθειών.
Με την απόφαση αυτή καθορίζεται και η ημερομηνία και ώρα συνέχισης του διαγωνισμού που γίνεται
ενώπιον της παραπάνω Επιτροπής.
4. Η διαδικασία αυτή δεν εφαρμόζεται σε διαγωνισμούς προμηθειών που εμπίπτουν στις διατάξεις του
Π.Δ. 105/ 89.
ΑΡΘΡΟ
Διαπραγμάτευση με διαγωνιζόμενους
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1. Διαπραγμάτευση των τιμών και των όρων των προσφορών γίνεται όταν αυτή κριθεί σκόπιμη και
προτιμηθεί από τη συνέχιση ενός διαγωνισμού και εφ`όσον η διαδικασία αυτή δεν αντίκειται στις
εκάστοτε ισχύουσες γενικές περί προμηθειών διατάξεις.
2. Η διαπραγμάτευση γίνεται μόνο με τους διαγωνιζόμενους που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό και με
την εξής σειρά:
α. Με το διαγωνιζόμενο που αναδείχτηκε πρώτος μειοδότης
β. Με τους άλλους διαγωνιζόμενους κατά σειρά μειοδοσίας, εφ`όσον ο
προηγούμενος ή οι
προηγούμενοι διαγωνιζόμενοι ανακάλεσαν την
προσφορά, αρνήθηκαν την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων τους ή η μεταξύ αυτών και της ΕΘΕΛ διαπραγμάτευση απέτυχε.
3. Η διαπραγμάτευση γίνεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ από την Επιτροπή αξιολόγησης του
διαγωνισμού η οποία δύναται να
διευρυνθεί και από άλλα έμπειρα υπηρεσιακά στελέχη
οριζόμενα με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 32
Ανακοίνωση κατακύρωσης Ανάθεση
1. Στον διαγωνιζόμενο στον οποίο γίνεται κατακύρωση ή ανάθεση
προμήθειας/εργασίας,
αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α. Το είδος
β. Την ποσότητα
γ. Την τιμή
δ. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθσης με τους όρους της
διακήρυξης και της
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πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων.
ε. Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης όπου τούτο απαιτείται. Ανακοίνωση που δεν
περιλαμβάνει τα στοιχεία της απόφασης αυτής είναι άκυρη.
στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης
2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε
έγγραφο της σύμβασης που
ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
3. Αυτός στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια/εκτέλεση
εργασίας υποχρεούται να
προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την
ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης
αυτής.
Ο προμηθευτής/ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε
15 μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης.
Στην περίπτωση όμως αυτή, ο χρόνος παράδοσης των υλικών/εργασιών αρχίζει να υπολογίζεται μετά
από 10 μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοινωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση
που ο
χρόνος παράδοσης των υλικών/εργασιών αρχίζει να υπολογίζεται από την
ημερομηνία
αναγγελίας της σχετικής πίστωσης.
Εφ` όσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται
παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών/ εργασιών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης.
4. Αν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπο
του στην Ελλάδα, αν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα
στον αλλοδαπό
προθευτή/ανάδοχο. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή/ ανάδοχο
προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον
ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ
και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
5. Εάν αυτός στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται
έκπτωτος με απόφαση του Προέδρου της ΕΘΕΛ ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Υπηρεσίας
Προμηθειών
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του παρόντος.
ΑΡΘΡΟ 33
Συμβάσεις
1. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης ή ανάθεσης καταρτίζεται από την ΕΘΕΛ η σχετική σύμβαση
που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
2. Η σύμβαση περιλαμβάνει τα στοιχεία της προμήθειας/ανάθεσης και τουλάχιστον τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη
γ. Τα προς προμήθεια υλικά ή το προς ανάθεση έργο
δ. Την τιμή
ε. Τον τόπο, τον τρόπο και το χρόνο παράδοσης των υλικών/εργασιών
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών/εργασιών
ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις
η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες
θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
ι. Τον τρόπο πληρωμής
ια. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος εφ`όσον προβλέπεται αναπροσαρμογή
3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο
οποίο τούτο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση
κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή
παραδρομών.
4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο
ή όταν συμφωνήσουν προς
τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση τη αρμόδιας Υπηρεσίας Προμηθειών
και των Νομικών Συμβούλων.
5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή αν αυτή που παραδόθηκε,σε
περίπτωση διαιρετού
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υλικού/έργου, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος πυ κρίνεται από την Επιτροπή παραλαβής, ως
ασήμαντο.
β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε
γ. `Εγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως
επιβλήθηκαν τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και
από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές
εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 34
Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
α. Η εγγύηση αυτή εκδιδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%
επί της συνολικής προυπολογισθείσας
δαπάνης εκτός αν ορίζεται διαφορετικό ποσοστό στη
διακήρυξη ή την πρόσκληση. Το ποσοστό αυτό μειώνεται στο μισό όταν η προσφορά υποβάλλεται από
Μ.Μ.Ε. ή τις ενώσεις τους, παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς ή
τις ενώσεις τους, καθώς και
ενώσεις διαγωνιζομένων που αποτελούνται από Μ ΜΕ και παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς.
Το ίδιο ισχύει και όταν η προσφορά υποβάλλεται από ενώσεις διαγωνιζομένων που αποτελούνται
από Μ. Μ. Ε. ή παραγωγικούς αστικούς
συνεταιρισμούς τις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του
εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε μεγαλυτέρου μεγέθους είτε με μή μεταποιητική δραστηριότητα με
την προυπόθεση ότι οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από
τις Μ.Μ.ε. ή τους παραγωγικούς
αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50% της τιμής προσφοράς.
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση μαζι με την προσφορά ή
μέσα σε 15 ημέρες το
αργότερο από την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού, πιστοοιητικού σκοπιμότητας από τον
ΕΟΜΜΕΧ.
β. `Οταν ο διαγωνισμός αφορά διάφορα υλικά ή εργασίες και επιτρέπεται από τη διακήρυξη η
προσφορά για μερικά από αυτά, γίνεται
δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν
καλύπτει το
προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων των προσφερομένων υλικών/εργασιών,
αρκεί
αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξιί του ελάχιστου
αριθμού υλικών/εργασιών που
προβλέπεται από τη διακήρυξη, η δε
κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά/εργασιες που καλύπτονται
από την εγγύηση.
γ. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία μπορεί να
γίνει δεκτή εφ`όοον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5 %
δ. Εγγύηση δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό.
ε. Εγγύηση μπορεί να ζητηθεί και στην περίπτωση αντιμετώπισης προμήθειας/ανάθεσης εργασίας
με τη διαδικασία της απ`ευθείας ανάθεσης.
στ. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον διαγωνιζόμενο στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η
προμήθεια/εκτέλεση εργασίας επιστρέφεται
μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής
εκτέλεσης και μέσα σε 5 ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης.
ζ. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει
απαραίτητα να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα :
(1) Την ημερομηνία έκδοσης
(2) Τον εκδότη
(3) Την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται
(4) Τον αριθμό της εγγύησης
(5) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
(6) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση
(7) Τη σχετική διακήρυξη , την ημερομηνία του διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά ή τις προς
ανάθεση εργασίες
(8) Οτι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
(9) `Οτι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της ΕΘΕΛ και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά
χωρίς καμμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή
μη της απαίτησης,μέσα σε 3 ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση
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(10) `Οτι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
(11) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί
ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη)
(12) `Οτι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης
ύστερα από απλό έγγραφο της ΕΘΕΛ.
Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
η. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως
απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπ`όψη.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
α. Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό
10% της
συνολικής συμβατικής αξιας χωρίς τον Φ.Π.Α. εκτός αν ορίζεται
διαφορετικό στη
διακήρυξη ή την πρόσκληση. Το ποσοστό αυτό μειώνεται στο μισό στις περιπτώσεις που αναφέρονται
στο εδάφιο α της
παραπάνω παραγράφου 1. Ακόμα τα ανωτέρω ποσοστά μπορούν να
αυξομειωθούν με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ ύστερα από πρόταση της
αρμόδιας Υπηρεσίας
Προμηθειών και ανάλογα με τη σοβαρότητα του υπό προμήθεια είδους ή της υπό ανάθεση εργασίας.
β. Εγγύηση δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό
γ. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης
δ. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει
απαραίτητα να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα:
(1) Την ημερομηνία έκδοσης
(2) Τον εκδότη
(3) Την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται
(4) Τον αριθμό της εγγύησης
(5) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
(6) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή/αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση
(7) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά ή τις προς ανάθεση εργασίες
(8) Οτι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
(9) Οτι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της ΕΘΕΛ και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά
χωρίς καμμιά από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή
μη της απαίτησης, μέσα σε 3 ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση
(10) `Οτι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
(11) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο
φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη
σύμβαση η ΕΘΕΛ υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά/εργασίες πλέον 2 μήνες)
(12) `Οτι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης
ύστερα από απλό έγγραφο της ΕΘΕΛ. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης
της εγγύησης.
ε. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού/εργασίας
και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Σε
περίπτωση που το υλικό/ εργασία είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση,
τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Υπηρεσίας
Προμηθειών κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά.
Εάν στο
πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη
παράδοση, η
παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την
αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου .
3. Εγγύηση προκαταβολής
α. Με την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον προβλέπεται από αυτή
χορηγείται στον
προμηθευτή/ανάδοχο προκαταβολή σε ποσοστό μέχρι 500Α
της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς
Φ.Π.Α. Υπέρβαση του παραπάνω ορίου επιτρέπεται μόνο με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ.
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Η προκαταβολή χορηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής που θα περιλαμβάνει και
όρο ότι καλύπτει και την καταβολή τόκων επί του ποσού της προκαταβολής, σε περίπτωση εκπρόθεσμης
παράδοσης ή μη παράδοσης υλικού/εργασίας.
β. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει
απαραίτητα να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα:
(1) Την ημερομηνία έκδοσης
(2) Τον εκδότη
(3) Την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται
(4) Τον αριθμό της εγγύησης
(5) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση και με τη ρήτρα ότι καλύπτονται
και τόκοι σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα άρθρα του παρόντος
(6) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή/αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση
(7) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά ή τις προς ανάθεση εργασίες
(8) Οτι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
(9) Οτι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της ΕΘΕΛ και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά
χωρίς καμμιά από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή
μη της απαίτησης,μέσα σε 3 ημέρες από την απλή έγγροφη ειδοποίηση
(10) `Οτι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
(11) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (Ο χρόνος ισχύος της εγγυήσης πρέπει να ειναι
μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο
φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη
σύμβαση η ΕΘΕΛ υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά/εργασίες πλέον 2 μήνες)
(12) `Οτι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης
ύστερα από απλό έγγραφο της ΕΘΕΛ.
γ. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού/εργασίας
και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Σε
περίπτωση που το υλικό/ εργασία είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση,
τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της
ποσότητας που
παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά
την αντιμετώπιση ,κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
4. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν
και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
5. Στις περιπτώσεις που από τη διακήρυξη προβλέπεται εγγύηση καλής
λειτουργιας ή διατήρησης ο
προμηθευτής ή ο ανάδοχος των εργασιών
υποχρεούται να καταθέοει χρηματική εγγύηση ή
ισόποση εγγυητική
επιστολή πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργιας ή
διατήρησης, η
αξία της οποίας καθορίζεται στη διακήρυξη. Η εγγύηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει όρους όπως της
εγγύησης καλής εκτέλεσης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το
συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης κατά 3 μήνες
6. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά
πρόσωπα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαικής `Ενωσης
και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών
μελών αυτό το δικαίωμα
συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική.
ΑΡΘΡΟ 35
Αυξομείωση συμβατικών ποσοτήτων
1. Η ΕΘΕΛ έχει το δικαίωμα να περιλάβει στη σύμβαση όρο, βάσει
το οποίου κατά τη διάρκεια της
ισχύος της, θα μπορεί να αυξομειώσει τις αρχικές ποσότητες της προμήθειας/ανάθεσης εργασίας και
σε ποσοστό μέχρι 30%
2. Η αυξομείωση μπορεί να αφορά σε όλες ή σε μερικές κατηγορίες
υλικών/εργασιών ο δε
προμηθευτής/ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τις νέες ποσότητες με τους ίδιους συμβατικούς
όρους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε`
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 36
Χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης υλικών/εργασιών
1. Ο προμηθευτής/ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει το υλικό/εργασία μέσα στα χρονικά όρια και με
τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.
2. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί με απόφαση του
Δ.Σ. της ΕΘΕΛ μετά από
εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Προμηθειών να
παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από
σχετικό αίτημα του
προμηθευτή/αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του
συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης/
παράδοσης δεν είναι
μεγαλύτερος από 30 ημερολογιακές ημέρες μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ ύστερα από σχετική
πρόταση της αρμόδιας Υπηρεσίας να παρατείνεται μέχρι το 1 /2 αυτού. Το χρονικό διάστημα από την
υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν μπορεί
να είναι μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου.
Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, το υλικό/ εργασία δεν παραλαμβάνεται
από την Επιτροπή παραλαβής μέχρι την έκδοση
της απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα παράταση,
άσχετα αν το αίτημα του προμηθευτή/αναδόχου υποβλήθηκε έγκαιρα.
Ο προμηθευτής/ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο
συμβατικός χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα
αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς
κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδώσει το υλικό/εργασία.
3. Ο προμηθευτής/ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την ΕΘΕΛ, την αποθήκη υποδοχής των υλικών
και την Επιτροπή παραλαβής για την
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό/εργασία
τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες ενωρίτερα.
4. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων ο προμηθευτής υποχρεούται να
υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία Προμηθειών
αποδεικτικό θεωρημένο από τον υπεύθυνο της
αποθήκης στο οποίο να
αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. Ανάλογη διαδικασία θα τηρείται και κατά
την προσωρινή παράδοση εργασίας στην αρμόδια Υπηρεσια ή την Επιτροπή παραλαβής της.
5. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί με απόφαση του
Δ.Σ. της ΕΘΕΛ ύστερα από
εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Προμηθειών να μετατίθεται.
Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν
αντικειμενική αδυναμία
εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή
εργασιών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι
που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου
φόρτωσης παράδοσης
δεν
επιβάλλονται
κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 37
Παραλαβή υλικών/εργασιών
1. Η παραλαβή των υλικών/εργασιών γίνεται από Επιτροπές ή άλλο
αρμόδιο όργανο που ορίζει με
απόφασή του ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ.
2. Οι αρμοδιότητες των Επιτροπών παραλαβής (πρωτοβαθμίων,
μονίμων
ή
μη και
δευτεροβαθμίων), οι όροι για τη συγκρότηση δευτεροβαθμίων Επιτροπών παραλαβής, η σύνθεση
των Επιτροπών, η
διαδικασία επιλογής των μελών, ο τρόπος λειτουργίας τους, ο χρόνος
και η
διαδικασία παραλαβής των υλικών/εργασιών, ο τρόπος διοικητικής
επίλυσης των διαφορών που
ανακύπτουν κατά την παραλαβή καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση
του Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ μέσα στα πλαίσια των κειμένων διατάξεων και του άρθρου 49
παράγρ. Ε του παρόντος κανονισμού.
3. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών/εργασιών καλείται να
παραστεί, εφ`όσον το
επιθυμεί, ο προμηθευτής/ανάδοχος και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός
έλεγχος, εφ`όσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ενεργείται:
α. Με μακροσκοπική εξέταση
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β. Με χημική ή μηχανική εξέταση
γ. Με πρακτική δοκιμασία
δ. Με όλους ή όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα
με το προς προμήθεια
υλικό ή την ανατεθείσα εργασία ή και με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση
της Επιτροπής παραλαβής
4. Σε περιπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική
εξέταση , συντάσσεται από την
Επιτροπή παραλαβής οριστικό πρωτόκολλο
(παραλαβής ή απόρριψης) μετά τη διενέργεια του
μακροσκοπικού ελέγχου. `Οταν η σύμβαση προβλέπει, εκτός από τη μακροσκοπική εξέταση και άλλους
ελέγχους (όπως χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία) συντάσσεται από την Επιτροπή
παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και οριστικό
πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν λόγω της
φύσης του είδους,όλοι οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι
γίνονται από την Επιτροπή
παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί
και λοιποί έλεγχοι για τη σύνταξη του οριστικού
πρωτοκόλλου , τούτο
συντάσσεται από την Επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου
μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας.
5. Σε περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό ή την
εργασία, αναφέρει στο
σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους
λόγους της
απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό ή η παραδοθείσα εργασία μπορούν
να
χρησιμοποιηθούν. Εφ`όοον κριθεί από το αρμόδιο κατά περίπτωση
όργανο της ΕΘΕΛ ότι οι
παρεκκλίσεις του υλικού ή της εργασίας δεν
επηρεάζουν την καταλληλότητα τους και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν, με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του
υλικού ή της εργασίας που απορρίφθηκαν από την Επιτροπή παραλαβής με ή χωρίς έκπτωση επί της
συμβατικής τιμής. `Υστερα από την απόφαση αυτή η Επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην
παραλαβή του
υλικού ή της εργασίας και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής
παραλαβής,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Εάν το υλικό ή η εργασία απορρίπτονται από την Επιτροπή
παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που
διαπιστώθηκαν κατά το μακροσκοπικό
έλεγχο, η Επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή
δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους.Τα παραπάνω δείγματα λαμβάνονται
και αποστέλλονται προς έλεγχο στην περίπτωση που με
απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. της
ΕΘΕΛ εγκρίθηκε η μακροσκοπική παραλαβή υλικού ή εργασίας που απορρίφθηκε από την Επιτροπή
παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά το μακροσκοπικό
έλεγχο. Στην περίπτωση
αυτή το οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή
απόρριψης) συντάσσεται μετά τα αποτελέσματα του
ελέγχου των δειγμάτων.
Με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ ύστερα από εισήγηση της
αρμόδιας Υπηρεσίας Προμηθειών μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του
υλικού/εργασίας για το
οποίο η Επιτροπή παραλαβής εξέδωσε οριστικό
πρωτόκολλο στο οποίο αναφέρει παρεκκλίσεις από
τους όρους της σύμβασης με ή χωρίς έκπτωση.
6. Σε δευτεροβάθμια Επιτροπή παραλαβής παραπέμπονται για
επανεξέταση περιπτώσεις
υλικών/εργασιών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν κατά
το μαροσκοπικό έλεγχο
ή από άλλους ελέγχους που διενήργησε η πρωτοβάθμια Επιτροπή
παραλαβής.
Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του
προμηθευτή/αναδόχου ή
αυτεπάγγελτα από την ΕΘΕΛ.
Η δευτεροβάθμια Επιτροπή παραλαβής προβαίνει, κατά περίπτωση, στους ελέγχους που διενεργεί και η
πρωτοβάθμια Επιτροπή παραλαβής και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης).
Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει εκτός από το μακροσκοπικό έλεγχο και άλλους ελέγχους, η
Επιτροπή, αν το υλικό ή η εργασία
κρίνονται από αυτήν παραληπτέα με βάση το μακροσκοπικό
έλεγχο λαμβάνει και αποστέλλει τα προβλεπόμενα δείγματα και αντιδείγματα Στην
περίπτωση που
το υλικό ή η εργασία κρίνονται από την Επιτροπή παραλαβής απορριπτέα με βάση τον μακροσκοπικό
έλεγχο, δεν προβαίνει σε δειγματοληψία και στους τυχόν περαιτέρω προβλεπόμενους ελέγχους.
Εφ`όσον κριθεί από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο της ΕΘΕΛ ότι οι παρεκκλίσεις αυτές του υλικού
ή της εργασίας δεν επηρεάζουν την
καταλληλότητα τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με
απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού ή της εργασίας
που απορρίφθηκαν από την Επιτροπή παραλαβής με ή χωρίς
έκπτωση επί της συμβατικής τιμής.
`Υστερα από την απόφαση αυτή η δευτεροβάθμια Επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην
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παραλαβή του υλικού ή της εργασίας και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το αίτημα για επανεξέταση υλικού ή εργασίας σε δευτοροβάθμια Επιτροπή ιταραλαβής υποβάλλεται
από τον προμηθευτή/ανάδοχο μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία 20 ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης της
σχετικής απόφασης.
Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας Επιτροπής παραλαβής
βαρύνουν τον προμηθευτή/ανάδοχο εφ`όσον τα είδη ή οι εργασίες απορριφθούν οριστικά
ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα αν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του
προμηθευτή/αναδόχου ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του Προέδρου του
Δ.Σ. της ΕΘΕΛ και εκπίπτονται από το λαβείν του προμηθευτή/αναδόχου ή εισπράττονται από
την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του Δημοσίου Ταμείου.
7. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις Επιτροπές παραλαβής
(πρωτοβάθμιες ή
δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές/αναδόχους.
8. Με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ μπορεί να παραπέμπεται δειγματοληπτικά για
επανεξέταση υλικό ή εργασία σε
Επιτροπή παραλαβής, που συγκροτείται προς τούτο, ακόμα και
στην περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια Επιτροπή παραλαβής
Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για την ΕΘΕΛ και για τον προμηθευτή/ ανάδοχο τα αναφερόμενα στην
παραπάνω παράγραφο 5.
ΑΡΘΡΟ 38
Χρόνος παραλαβής υλικών/εργασιών
1. Η παραλαβή των υλικών/εργασιών και η έκδοση των σχετικών
πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα στον καθορισμένο από τη σύμβαση χρόνο.
2. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταοη ή
και άλλους ελέγχους που
διενεργούνται από την ίδια την Επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως
εργαστήρια, δοκιμαστήρια) που ανήκουν στην ΕΘΕΛ,ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την
ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού ή παράδοσης της εργασίας Σε περίπτωση που η
σύμβαση προβλέπει εκτός
από μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από
άλλα όργανα που δεν ανήκουν στην ΕΘΕΛ, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής
αρχίζει από την
ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτόν το χρονικό διάστημα
από την αποστολή των
δειγμάτων για έλεγχο μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του
ελέγχου στην Επιτροπή.
Εφ`όσον ο προμηθευτής δεν τηρήσει την υποχρέωση του άρθρου 36 του
παρόντος, ο συμβατικός
χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η Επιτροπή παραλαβής είναι σε θέση να προβεί
στη διαδικασία παραλαβής.
3. Εάν η παραλαβή των υλικών/εργασιών και η σύνταξη του σχετικού
πρωτοκόλλου δεν
πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο θεωρείται
ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων της ΕΘΕΛ και εκδίδεται
προς τούτο σχετική απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ με βάση μόνο
το θεωρημένο από την
Υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά/εργασίες
αποδεικτικό προσκόμισης/παράδοσης τούτων Στην
περίπτωση των υλικών,
σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η αποθήκη της ΕΘΕΛ εκδίδει δελτίο
εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή
του προμηθευτή.
4. Ανεξάρτητα από την κατά τα ανωτέρω αυτοδίκαιη παραλαβή και
την πληρωμή του
προμηθευτή/αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από Επιτροπή
που συγκροτείται με
απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ στην οποία δεν μπορεί να
συμμετέχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής που δεν πραγματοοίησε την παραλαβή στον
προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο και όταν:
α. Το υλικό ή η εργασία κρίνονται απορριπτέα ο προμηθευτής ή ο
ανδοχος υποχρεούται κατά
περίπτωση να αντικαταστήσει το υλικό ή να επανορθώσει τις ατέλειες της εργασίας σύμφωνα με τα
ισχύοντα, αλλοιώς υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.
β. Το υλικό ή η εργασία παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης κρίνονται όμως
παραληπτέα ο προμηθευτής ή ο ανάδοχος υποχρεούνται στην αποκατάσταση τούτων εφ`όσον είναι
δυνατό ή στην
καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής,
εφ`όσον

1845
αποφασιστεί παραλαβή με έκπτωση.
Και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις εκδίδεται απόφαση του
Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ
ύστερα από γνωμοδότηση της πιο πάνω Επιτροπής.
Η παραπάνω Επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται
από τη σύμβαση και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο,η δε αμοιβή των μετασχόντων σε αυτή και τυχόν
άλλα έξοδα βαρύνουν την ΕΘΕΛ. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική Επιτροπή
παραλαβής δεν λαμβάνεται υ`όψη.
ΑΡΘΡΟ 39
Ναύλωση Φόρτωση Ασφάλιση
1. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται με τον όρο παράδοσης FOB (Ελεύθερο πάνω
στο πλοίο ή τον αερολιμένα) FOT (ελεύθερο
πάνω στο φορτηγό) η εκλογή του μεταφορικού μέσου
γίνεται με μέριμνα
και δαπάνη της ΕΘΕΛ. Ο προμηθευτής μετά την υπογραφή της σύμβασης
υποχρεούται να ζητήσει από την ΕΘΕΛ έγγραφες οδηγίες σχετικά με τη μεταφορά του υλικού.
Στις άλλες περιπτώσεις η εκλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με
μέριμνα και δαπάνη του
προμηθευτή με τους εξής περιορισμούς:
α. Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση σε ενδιάμεσους σταθμούς ή λιμάνια
χωρίς ειδική έγκριση της
ΕΘΕΛ.
β. Εφ`όσον το μεταφορικό μέσον είναι πλοίο, τούτο υπόκειται στους
όρους και συμφωνίες της
CLASSIFICATION CLAUSES.
Επίσης η φόρτωση γίνεται μέσα στα κύτη και όχι στο κατάστρωμα του πλοίου εκτός των περιπτώσεων
εκείνων που έχει δοθεί ειδική άδεια από την ΕΘΕΛ. Τυχόν επασφάλιστρα λόγω ηλικίας του πλοίου, ή
από οποιαδήποτε άλλη
αιτία,βαρύνουν τον προμηθευτή,όταν η προμήθεια γίνεται με τον όρο
παράδοσης CIF (αξία, ασφάλεια και ναύλος).
2. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται με όρο που η
ασφάλιση γίνεται με μέριμνα
και δαπάνη του προμηθευτή αυτή
ανατίθεται σε ασφαλιστική εταιρεία και καλύπτει κινδύνους
επιλογής της
ΕΘΕΛ ανάλογα με τη φύση του εμπορεύματος, τα περιστατικά του
ταξιδίου,τη
συσκευασία και λοιπούς συναφείς παράγοντες οι οποίοι θα ορίζονται στη σχετική σύμβαση Εκτός από
τους παραπάνω κινδύνους, καλύπτονται και κίνδυνοι όπως πολέμου, απεργιών, στάσεων, πολιτικών
ταραχών, όπως αυτοί ορίζονται στις ρήτρες των ασφαλιστών Λονδίνου που ισχύουν κάθε φορά.
3. Σε όλες τις περιπτώσεις ασφαλίσεων, η έναρξη και η λήξη των ασφαλιζομένων κινδύνων μεταφοράς,
θα γίνεται σύμφωνα με τη ρήτρα από
αποθήκη σε αποθήκη (WARE HOUSE TO WAREHOUSE)
περιλαμβανομένης και της
παραμονής των εμπορευμάτων στους τελωνειακούς χώρους ή άλλες
αποθήκες TRANSITO του τόπου προορισμού των υλικών, για 45 ημέρες από την άφιξη τους.
4. Η ασφάλιση καλύπτει την αξία CIF του εμπορεύματος πλέον 5%.
ΑΡΘΡΟ 40
Ανακοίνωση φόρτωσης
1. Ο προμηθευτής αμέσως μετά τη φόρτωση των υλικών, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην ΕΘΕΛ, με
τηλεγράφημα ή τηλετύπημα, τα στοιχεία φόρτωσης στα οποία να περιλαμβάνονται τουλάχιστον:
α. Ο αριθμός της σύμβασης και της σχετικής πίστωσης της Τράπεζας της Ελλάδος, αν υπάρχει.
β. Σε περίπτωση που η μεταφορά γίνεται με πλοίο το όνομα του πλοίου, η εθνικότητα του και η
σημαία του.
γ. Ο αριθμός των κιβωτίων, τα επ`αυτών σημεία και αριθμοί καθώς και η φορτωθείσα ποσότητα και
το βάρος (μικτό-καθαρό).
δ. Η ημερομηνία φόρτωσης.
ε. Η πιθανή ημερομηνία άφιξης του μεταφορικού μέσου στον τόπο προορισμού.
2. Αν ο προμηθευτής παραλείψει ή καθυστερήσει να αποστείλει το
παραπάνω τηλεγράφημα ή
τηλετύπημα, βαρύνεται με τυχόν έξοδα
ηπερημεριών και παραμονής σε τελωνειακούς χώρους ή
χώρους ΤΡΑΝΣΙΤΟ των συμβατικών υλικών, από την επομένη της άφιξης του μεταφορικού μέσου μέχρι
την
παραλαβή
τους.
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ΑΡΘΡΟ 41
Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό
1. `Οταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό ή οι εργασίες εκτελούνται στο εξωτερικό, πριν από τη
φόρτωση τους ή κατά το στάδιο κατασκευής/εκτέλεσης τους, η ΕΘΕΛ μπορεί να αναθέσει, σύμφωνα
με τις κείμενες περί κρατικών προμηθειών διατάξεις, τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο σε διεθνές
γραφείο ελέγχου . Στην περίπτωση αυτή, η οριστική παραλαβή των υλικών ή εργασιών γίνεται στην
Ελλάδα από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με
τα οριζόμενα από τη σύμβαση και τις
κείμενες διατάξεις.
Αν τα αποτελέσματα του ελέγχου της Επιτροπής παραλαβής διαφέρουν από
εκείνα του διεθνούς
γραφείου ελέγχου το γραφείο τούτο καλείται να
καλύψει κάθε σχετική ζημιά που προέκυψε για την
ΕΘΕΛ.
2. `Εναντι του διεθνούς γραφείου ελέγχου ο προμηθευτής του υλικού ή ο ανάδοχος των εργασιών έχει
τις εξής υποχρεώσεις:
α. Να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και εργατοτεχνικό
προσωπικό για μετακίνηση,
μετατόπιση, στοιβασία κλπ των προς έλεγχο υλικών.
β. Να διαθέτει για την εξακρίβωση της ποιότητας των προς έλεγχο υλικών/εργασιών όσα τεχνικά
μέσα έχει στη διάθεση του.
γ. Να έχει συγκεντρωμένα τα υλικά στην ίδια πόλη ή τοποθεσία,
αλλοιώς βαρύνεται με τα
πρόσθετα έξοδα του ελέγχου.
δ. Να ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του διεθνούς γραφείου ελέγχου,
σχετικά με την πορεία
εκτέλεσης της παραγγελίας.
ε. Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών/εργασιών από το διεθνές
γραφείο ελέγχου, ο
πρμηθευτής/ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα που θα προκύψουν από τον απαιτούμενο δεύτερο έλεγχο
ή ελέγχους.
3. Αν δεν προσέλθει έγκαιρα το διεθνες γραφειο ελέγχου για τον
έλεγχο των υλικών/εργασιών ο
προμηθευτής/ ανάδοχος υποχρεούται να
απευθυνθεί στην ΕΘΕΛ για να προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες.
4. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων του υλικού, οπου τούτο
απαιτείται, κατά τον έλεγχο στο
εξωτερικό, βαρύνει τον προμηθευτή.
5. Το διεθνές γραφείο ελέγχου υποχρεούται:
α. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι το υλικό ή η εργασία δεν ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις της σύμβασης, να μην εκδώσει το πιστοποιητικό ελέγχου αλλά να ενημερώσει αμέσως
την ΕΘΕΛ προκειμένου να λάβει οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες του.
β. Να αποκαταστήσει κάθε ζημιά που θα προκύψει σε βάρος της ΕΘΕΛ από καθυστέρηση έκδοσης
του πιστοποιητικού ελέγχου ή από έκδοση πιστοποιητικού με εσφαλμένα στοιχεία.
6. Η ΕΘΕΛ αντί να αναθέσει τον έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου μπορεί να αποστείλει Επιτροπή από
εξειδικευμένους υπαλλήλους του, για τη διενέργεια του ελέγχου στο εξωτερικό.
Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει στην ΕΘΕΛ
πρακτικό του διενεργηθέντος
ελέγχου. Οι υποχρεώσεις του προμηθευτή/αναδόχου έναντι της Επιτροπής είναι ίδιες με εκείνες προς
το διεθνές γραφείο ελέγχου.
ΑΡΘΡΟ
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση/παράδοση
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1. Σε περίπτωση που τα υλικά/εργασίες φορτωθούν, παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετό τη λήξη
του συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε
με τυχόν μετάθεση και μέχρι τη λήξη του χρόνου της
παράτασης που
χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 36 του παρόντος,επιβάλλονται,
εκτός των
τυχόν προβλεπομένων,κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:
α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1 /2 του μέγιστου
προβλεπόμενου από το άρθρο 36 του παρόντος χρόνου παράτασης, 2,5% επί της συμβατικής αξίας
της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Αν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου
παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.
β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας
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που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2. Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί
της συμβατικής αξίας των
εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών/εργασιών χωρίς τον ΦΠΑ. Σε περιπτωση που τα υλικά/εργασίες
που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών ή εργασιών που
παραδόθηκαν
εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της
συνολικής
ποσότητας αυτών.
3. Εφ`όσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή/ αναδόχου εκπτώτου,
παρέχεται σ`αυτόν η
δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά/εργασίες μέχρι
την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας
του σε βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με
ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την
ημερομηνία παράδοσης μέσα στο
παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη
παράγραφο. Αν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά/εργασίες ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού
ματαιώνονται, με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών/εργασιών.
4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης
φόρτωσης, παράδοσης ή
αντικατάστασης, με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ
ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας
Υπηρεσίας Προμηθειών δεν λαμβάνεται υπ`όψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο
προμηθευτής/ανάδοχος και
μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης παράδοσης.
5. Εφ`όσον ο προμηθευτής/ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός
από το προβλεπόμενο κατά τα
ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος
του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που
υπολογίζεται από την επομένη της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, μέχρι
της προσκόμισης του συμβατικού υλικού ή της παράδοσης της
εργασίας,με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο ποσοστού του τόκου από δικαιοπραξία.
6. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επι της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από το
λαβείν του προμηθευτή/αναδόχου ή σε
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση
κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα, εφ` όσον ο
προμηθευτής/ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
7. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή αναδόχων εργασίας το πρόστιμο
και οι τόκοι επιβάλλονται
αναλογικά σε όλα τα μέρη της ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 43
Απόρριψη συμβατικών υλικών/εργασιών-Αντικατάσταση
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της
συμβατικής ποσότητας των
υλικών/εργασιών με απόφαση του Δ.Σ. της
ΕΘΕΛ ύστερα από γνωμοδότηση των κατά περίπτωση
αρμοδίων Υπηρεσιών της
ΕΘΕΛ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της με άλλη που είναι
σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση
αυτή. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου
ή του 1/2 αυτού όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των 30 ημερών, σε περίπτωση που η
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του, ο δε προμηθευτής/ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος
και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Εάν ο προμηθευτής/ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά/ εργασίες που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφ`όσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
2. Η επιστροφή των υλικών (ή των παραδοθεισών εργασιών εφ`όσον αυτές είναι επιστρεπτέες) που
απορρίφθηκαν γίνεται μετά την
προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή
παραληφθεί
οριστικά.
Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής/ανάδοχος υποχρεούται να
παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε 20
ημέρες από την
ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας.
Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του
προμηθευτή/αναδόχου που θα
υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες
τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του
Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ, με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο 2,5% επί της συμβατικής αξίας
της συγκεκριμένης ποσότητας.
Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που τυχόν χορηγηθεί και ο προμηθευτής/ανάδοχος δεν
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παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα η
ΕΘΕΛ μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της
ποσότητας αυτής κατά τα ισχύοντα.
3. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ ύστερα από γνωμο- δότηση των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπηρεσιών
της μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον
προμηθευτή/ ανάδοχο των υλικών/εργασιών που
απορρίφθηκαν πριν από την
αντικατάσταση τους, με την προυπόθεση ο προμηθευτής/ανάδοχος να
καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα
αξία της ποσότητας που
απορρίφθηκε.
ΑΡΘΡΟ 44
Κήρυξη προμηθευτού/αναδόχου εκπτώτου
1. Ο προμηθευτής/ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία
που του ορίστηκε να
υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση
που έγινε στο ονομα
του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του
Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ.
2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής/ανάδοχος κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που
απορρέει από αυτήν, εφ` όσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά/εργασίες, μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που
του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 36 του παρόντος.
3. Ο προμηθευτής/ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση
ή την ανάθεση ή τη
σύμβαση όταν:
α. Η σύμβαση δεν υπογράφτηκε ή το υλικό/εργασία δεν φορτώθηκε ή
παραδόθηκε ή
αντικαταστάθηκε με ευθύνη της ΕΘΕΛ.
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή/αναδόχου εκπτώτου από τη
σύμβαση μπορεί να του
παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης των υλικών/ εργασιών μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας
διενέργειας του νέου διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του.
5. Στον προμηθευτή/ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του Δ.Σ. της
ΕΘΕΛ ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Υπηρεσίας
Προμηθειών αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις:
α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά
περίπτωση
β. Προμήθεια του υλικού ή ανάθεση της εργασίας σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή/αναδόχου.
Σε αυτή την περίπτωση, η επιλογή του νέου αναδόχου/ προμηθευτή μπορεί να γίνει είτε από τους
υπόλοιπους λαβόντες μέρος στο διαγωνισμό, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με απ`ευθειας
αγορά/ανάθεση, αν συντρέχουν οι προυποθέσεις του άρθρου 7 του παρόντος.
Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημιά ή η τυχόν διαφορά που θα
προκύψει καταλογίζεται σε
βάρος του έκπτωτου προμηθευτή/αναδόχου.
Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμα και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια
υλικού ή νέα ανάθεση εργασιών, κατά τα παραπάνω οριζόμενα.
Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γινεται με βάση κάθε στοιχείο κατά
την κρίση των αρμοδίων της ΕΘΕΛ και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
γ. Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του προμηθευτή ή αναδόχου απ`τις προμήθειες/αναθέσεις
της ΕΘΕΛ
δ. Καταλογισμός στον προμηθευτή/ανάδοχο ποσού ίσου με το 10% της αξιας των υλικών/εργασιών
για τα οποία κηρύχτηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά/εργασίες
μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα αν τελικά έκανε
ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού.
Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα
στην παράγραφο 2 του άρθρου 42 του παρόντος.
ε. Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση
προμηθευτή/ ανάδοχο, είτε από ποσό που δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον
ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής.
Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή
ή ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου,με το ισχύον κάθε
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φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της
επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.
6. Σε περίπτωση που η προμήθεια του υλικού ή η ανάθεση της
εργασίας σε βάρος έκπτωτου
προμηθευτή/ αναδόχου γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της
ανάθεσης ή της
σύμβασης, από τις οποίες κηρύχτηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον
υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπ`όψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει
από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς
καταλογισμό ποσό.
ΑΡΘΡΟ 45
Δείγματα Δειγματοληψία Εργαστηριακές εξετάσεις
1. Τα δείγματα που χρησιμοποιούνται κατά τη διενέργεια των προμηθειών υπάγονται στις παρακάτω
κατηγορίες:
α. Δείγματα ΕΘΕΛ
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα που αποστέλλονται από την ΕΘΕΛ και με βάση τα οποία θα
πρέπει να πραγματοποιηθεί η προμήθεια
β. Δείγματα προμηθευτών
Στην περίπτωση αυτή υπάγονται τα δείγματα που καταθέτουν οι προμηθευτές, όταν απαιτείται,κατά
τη διενέργεια του διαγωνισμού.
γ. Δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα
που λαμβάνονται από τις Επιτροπές
παραλαβής προς δειγμάτιση των υλικών που παραδίδουν οι
προμηθευτές σε εκτέλεση συμβάσεων.
2. Κάθε δείγμα ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού
πρέπει να είναι σε ποσότητα ή
μέγεθος απόλυτα επαρκές για τη σχετική
μηχανική, χημική ή μακροσκοπική εξέταση ή πρακτική
δοκιμασία.
Η ποσότητα ή το μέγεθος των δειγμάτων μπορεί να ορίζονται:
α. Από την ΕΘΕΛ προκειμένου για δείγματά της (κατηγορία α).
β. Με τη διακήρυξη ή πρόσκληση, προκειμένου για δείγματα προμηθευτών (κατηγορία β).
γ. Από τη σύμβαση προκειμένου για δείγματα των προς παραλαβή συμβατικών υλικών (κατηγορία
γ).
Εφ`όσον στη σχετική σύμβαση δεν αναφέρεται η ποσότητα και το μέγεθος των δειγμάτων ισχύουν οι
διατάξεις για τις δειγματοληψίες του Γενικού Χημείου του Κράτους.
3. Τα δείγματα όλων των κατηγοριών κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία Προμηθειών εις διπλούν
(δείγμα και αντίδειγμα) με εξαίρεση :
α. Τα δείγματα της ΕΘΕΛ εφ`όοον ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της έχει ορίσει διαφορετικά.
β. Τα δείγματα τα οποία λόγω της φύσης ή της αξίας τους δεν μπορούν να σταλούν ή να υποβληθούν
εις διπλούν.
γ. Τα δείγματα που λαμβάνουν οι Επιτροπές παραλαβής κατά τη διαδικασία ελέγχου των προς
παραλαβή συμβατικών υλικών, τα οποία λαμβάνονται μεν εις διπλούν, πλην όμως,το ένα από αυτά
αποστέλλεται
απ`ευθείας από την Επιτροπή για εργαστηριακή ή μηχανική εξέταση ή
χρησιμοποιείται για πρακτική δοκιμασία.
4. Εφ`όσον από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση δεν προβλέπεται
κατάθεση δειγμάτων, τυχόν
προσκομιζόμενα από τους προμηθευτές δείγματα δεν γίνονται δεκτά.
5. Δείγματα που δεν είναι κατά τρόπο εμφανή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη ή
την πρόσκληση δεν γίνονται δεκτά.
6. Εφ`όσον τα δείγματα ανήκουν σε ευπαθή ή επικίνδυνα υλικά, ο
προμηθευτής υποχρεούται να
αναφέρει τούτο εγγράφως επί του δείγματος στην Ελληνική γλώσσα καθορίζοντας συγχρόνως τον
τρόπο φύλαξης και συντήρησης τους.
Για δείγματα της ΕΘΕΛ καθώς και δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά που ανήκουν
στην κατηγορία αυτή την παραπάνω υποχρέωση έχει η ΕΘΕΛ και ο Πρόεδρος της Επιτροπής αντίστοιχα.
7. Εφ`όσον η προμήθεια του υλικού γίνεται με βάση δείγματα της ΕΘΕΛ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
λαμβάνουν γνώση του δείγματος αυτού
κατά το διάστημα της προθεσμίας που ορίζεται από τη
διακήρυξη ή την
πρόσκληση, είτε με απλή μακροσκοπική εξέταση αυτού από τους
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ενδιαφερόμενους, είτε με λήψη αντιγράφου ή απεικόνισης αυτού, με δική τους μέριμνα και ευθύνη.
8. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή τίθενται υπ`όψη της και τα σχετικά
δείγματα.
Εφ`όσον για τη διενέργεια του ελέγχου από την Επιτροπή είναι
απαραίτητη η
αποσφράγιση του δείγματος, αυτή γίνεται ενώπιον υπαλλήλου της αρμόδιας Υπηρεσίας Προμηθειών
που είναι υπεύθυνος για την τήρηση
των δειγμάτων, μετά δε τον έλεγχο γίνεται επανασφράγιση του
δείγματος. Επίσης ενώπιον του παραπάνω υπαλλήλου γίνεται, όταν απαιτείται,
λήψη μέρους του
δειγματός.
9. Η επισημοποίηση των δειγμάτων και αντιδειγμάτων γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία Προμηθειών
που είναι υπεύθυνη για την τήρηση των δειγμάτων, ύστερα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Τα επισημοποιηθέντα δείγματα παραλαμβάνονται από την Επιτροπή
παραλαβής για να
χρησιμοποιηθούν κατά το στάδιο των ελέγχων και επιστρέφονται μετά το πέρας της παραλαβής των
υλικών, εφ`όσον λόγω της φύσης τους δεν καταστρέφονται κατά τη διαδικασία των ελέγχων.
10. Στο συμβασιούχο προμηθευτή παραδίδεται ύστερα από αίτημα του το επίσημο δείγμα της ΕΘΕΛ ή
μέρος αυτού , ανάλογα με τη φύση του υλικού, για να του χρησιμεύσει κατά την κατασκευή του
και υποχρεούται να το επιστρέψει το αργότερο με την παράδοση του υλικού.
11. Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται ως εξής:
α. Της ΕΘΕΛ μέσα σε 30 ημέρες από την επιστροφή τους από την Επιτροπή παραλαβής και αφού
έχει συντελεστεί η οριστική παραλαβή του συμβατικού υλικού, με μεριμνά και ευθύνη της ΕΘΕΛ.
β. Των προμηθευτών στους οποίους δεν κατακυρώθηκαν ή δεν ανατέθηκε η προμήθεια, μέσα
σε 15 ημέρες από την ημερομηνία της
ανακοίνωσης κατακύρωσης ή ανάθεσης, με μέριμνα και
ευθύνη τούτων.
γ. Των συμβασιούχων προμηθευτών που κατατέθηκαν με την προσφορά
τους και δεν
καταστράφηκαν μερικώς ή ολικώς κατά τη διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από
την επιστροφή τους από την Επιτροπή παραλαβής και εφ`όσον έχει συντελεστεί η οριστική παραλαβή,
με μέριμνα και ευθύνη τούτων.
δ. Τα δείγματα που δεν χρησιμοποιήθηκαν για κατ` έφεση εξέταση, επιστρέφονται μέσα σε τριάντα
(30) ημέρες από την επιστροφή τους από οριστική παραλαβή των συμβατικών υλικών, με μέριμνα και
ευθύνη του προμηθευτή.
12. Τα δείγματα που δεν θα παραληφθούν με τα παραπάνω,
εκποιούνται από την αρμόδια
Υπηρεσία Προμηθειών εφ`όσον έχουν
εμπορική αξία, υπέρ της ΕΘΕΛ, άλλως καταστρέφονται από
οριζόμενη προς τούτο Επιτροπή.
13. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων που λαμβάνονται από τις Επιτροπές παραλαβής, βαρύνει
τους προμηθευτές και δεν καταβάλλεται.
14. Εφ`όσον από τη σύμβαση προβλέπονται και εργαστηριακοί
έλεγχοι, αυτοί διενεργούνται από
εργαστήρια της ΕΘΕΛ ή από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή από οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο που
ανήκει στο Δημόσιο Τομέα ή και ιδιωτικό και το οποίο καθορίζει η ΕΘΕΛ, ανάλογα με τη φύση του προς
προμήθεια υλικού και τη μορφή του ελέγχου.
15. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα
εργαστηριακών εξετάσεων,
μπορεί να ζητήσει εγγράφως κατ`έφεση εξέταση των οικείων αντιδειγμάτων.
Η κατ` έφεση εξέταση γίνεται ύστερα από έγγραφο της ΕΘΕΛ από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή σε
περίπτωση που λόγω φύσεως του υλικού ή της μορφής του ελέγχου το Γενικό Χημείο του Κράτους
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον έλεγχο, από άλλο εργαστήριο του Δημόσιου Τομέα ή και ιδιωτικό,
εκτός από το εργαστήριο που διενήργησε την αρχική εξέταση.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό
που διενήργησε τον αρχικό
έλεγχο, η κατ` έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό αλλά με εξεταστή του αρμόδια Επιτροπή της ΕΘΕΛ.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει το προβλεπόμενο για την περίπτωση παράβολο.
Το αίτημα του προμηθευτή για την κατ`έφεση εξέταση πρέπει να
υποβάλλεται μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη
γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της
αρχικής εξέτασης.
Κατ` έφεση εξέταση μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ ύστερα από
γνωμοδότηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Προμηθειών ή της αρμόδιας για τη χρήση του υλικού Υπηρεσίας
του, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήψη του πρωτοκόλλου της Επιτροπής παραλαβής Κατά την
κατ`έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος της ΕΘΕΛ
υποχρεωτικά δε καλείται να παραστεί εφ`
όσον το επιθυμεί και ο προμηθευτής.
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Εάν κατά τη διενέργεια της κατ`έφεση εξέτασης υπάρχει διαφωνία από τον εκπρόσωπο της ΕΘΕΛ ή
τον προμηθευτή σε τεχνικό θέμα (όπως
εφαρμοζόμενη μέθοδος εξέτασης, χρήση οργάνων) αυτή
διατυπώνεται με σαφήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο η δε υπόθεση παραπέμπεται στο Ανώτατο Χημικό
Συμβούλιο για γνωμάτευση.
Το αποτέλεσμα της κατ`έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και
τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΑΡΘΡΟ 46
Πληρωμές γιά προμήθειες/εργασίες με απ`ευθείας ανάθεση και σε πρόχειρους διαγωνισμούς
Η πληρωμή των προμηθευτών γίνεται από το Ταμείο στις τακτές ημέρες
και ώρες πληρωμών. Η
διενέργεια των πληρωμών γίνεται μετά τη συγκέντρωση από την αρμόδια Υπηρεσία Προμηθειών και
την αποστολή προς το Ταμείο των εξής παραστατικών ανάλογα με την περίπτωση :
1. Απ`ευθείας ή μετά συλλογή προσφορών αγορά ή ανάθεση εργασίας (στο εσωτερικό):
α. Αίτηση Προμήθειας Υλικών/Εκτελέσεως Εργασιών με αντίστοιχη έγκριση της δαπάνης
β. Τιμολόγιο Προμηθευτού/Αναδόχου στο οποίο με υπογραφή των
υπευθύνων για την
παραλαβή θα βεβαιώνεται η καταλληλότητα του
παραληφθέντος υλικού ή εργασίας και δελτίο
αποστολής (αν οι
υπεύθυνοι για την παραλαβή έχουν υπογράψει το δελτίο αποστολής αντί
του
τιμολογίου).
γ. Δελτίο εισαγωγής στην αποθήκη αν τα προμηθευόμενα υλικά διακινούνται μέσω της αποθήκης.
2. Μετά από πρόχειρο διαγωνισμό:
α. Αίτηση Προμήθειας Υλικών/Εκτελέσεως Εργασιών με αντίστοιχη έγκριση της δαπάνης
β. Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών
γ. `Εγγραφος ανάθεση προμήθειας/εργασίας ή αντίγραφο σύμβασης
δ. Τιμολόγιο Προμηθευτού/Αναδόχου στο οποίο με υπογραφή των υπευθύνων για την παραλαβή
θα βεβαιώνεται η καταλληλότητα του παραληφθέντος υλικού ή εργασίας και δελτίο αποστολής (αν
οι υπεύθυνοι για την παραλαβή έχουν υπογράψει το δελτίο αποστολής αντί του τιμολογίου).
ε. Δελτίο εισαγωγής στην αποθήκη αν τα προμηθευόμενα υλικά διακινούνται μέσω της αποθήκης.
ΑΡΘΡΟ 47
Τρόπος πληρωμής Απαιτούμενα δικαιολογητικά γιά πληρωμή προμηθευτή/αναδόχου στο εσωτερικό μετά
από κλειστό ή ανοικτό διαγωνισμό
1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών/εργασιών στον προμηθευτή/ ανάδοχο μπορεί να γίνει με ένα από
τους παρακάτω τρόπους:
α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική
παραλαβή των
υλικών/εργασιών.
β. Με τη χορήγηση προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής
αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι
ισόποσης εγγύησης και το υπόλοιπο είτε μετά
την οριστική παραλαβή των υλικών είτε με πληρωμή
ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το μακροσκοπικό πρωτόκολλο παραλαβής και
εξόφλησης της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά
την οριστική παραλαβή των
υλικών/εργασιών.
γ. Με προθεσμιακό διακανονισμό για το 100% της συμβατικής αξίας ή για μέρος αυτής.
δ. Με κάθε άλλο τρόπο που καθορίζεται απαραίτητα στη διακήρυξη.
2. Στη διακήρυξη απαραίτητα καθορίζεται ο επιθυμητός τρόπος
πληρωμής και οι σχετικές
λεπτομέρειες.
3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές
παραδόσεις εφ`όοον
προβλέπονται από τη σύμβαση.
4. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε
περίπτωση αυτοδίκαιης
παραλαβής θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη σύμφωνα με το άρθρο 37
του παρόντος.
β. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη της ΕΘΕΛ.

1852
γ. Τιμολόγιο του προμηθευτή/αναδόχου εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
δ. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή/αναδόχου αν το τιμολόγιο δεν
φέρει την ένδειξη
ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
5. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει ότι ή κατασκευή των υλικών ή μέρος αυτών θα γίνει σε
επαρχιακή βιομηχανία ή βιοτεχνία εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά απαιτείται η προσκόμιση από
τον προμηθευτή βεβαίωσης της οικονομικής εφορίας του τόπου εγκατάστασης του συγκεκριμένου
εργοστασίου που ορίζεται από τη σύμβαση ότι τα
υλικά κατασκευάστηκαν στο εργοστάσιο αυτό.
Εφ`όοον η κατασκευή των υλικών ολικώς ή μερικώς δεν γίνεται σε εργοστάσιο του προμηθευτή αυτός
θα προσκομίσει επί πλέον αντίγραφο τιμολογίου του εργοστασίου που
συμμετέχει στη διαμόρφωση
του τελικού προιόντος σύμφωνα με τη σύμβαση θεωρημένο από την αρμόδια οικονομική εφορία
Εάν ο προμηθευτής δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά αυτά ή εφ`όσον αυτά που προσκομιστούν
δεν καλύπτουν ολόκληρο το προβλεπόμενο από τη
σύμβαση ποσοστό ΠΕΒ που λήφθηκε υπ`όψη
κατά την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων το διαγωνισμού θα εκπίπτει από το λαβείν του
προμηθευτή ολόκληρο ή το μέρος της ΠΕΒ κατά περίπτωση και θα του
επιβάλλονται επί πλέον με
απόφαση του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ ύστερα από
γνωμοδότηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Προμηθειών και
διοικητικές κυρώσεις (όπως χρηματικό πρόστιμο, αποκλεισμός από διαγωνισμούς κλπ)
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Τρόπος πληρωμής Απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή προμηθευτή/αναδόχου στο εξωτερικό
1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών/εργασιών στον προμηθευτή/ ανάδοχο μπορεί να γίνει με ένα από
τους παρακάτω τρόπους:
α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική
παραλαβή των
υλικών/εργασιών.
β. Με τη χορήγηση προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι
ισόποσης εγγύησης και το υπόλοιπο είτε μετά
την οριστική παραλαβή των υλικών είτε με πληρωμή
ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το μακροσκοπικό πρωτόκολλο παραλαβής και
εξόφλησης της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά
την οριστική παραλαβή των
υλικών/εργασιών.
γ. Με προθεσμιακό διακανονισμό γιά το 100% της συμβατικής αξίας ή για μέρος αυτής.
δ. Με κάθε άλλο τρόπο που καθοριζεται απαραίτητα στη διακήρυξη.
2. Στη διακήρυξη απαραίτητα καθορίζεται ο επιθυμητός τρόπος
πληρωμής και οι σχετικές
λεπτομέρειες.
3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές
παραδόσεις εφ`όσον
προβλέπονται από τη σύμβαση.
4. Η πληρωμή της αξίας των υλικών/εργασιών στον προμηθευτή/ ανάδοχο γίνεται μέσω της Τράπεζας
της Ελλάδος είτε με άνοιγμα ενέγγυας ανέκκλητης πίστωσης είτε με έμβασμα. Στην περίπτωση που η
πληρωμή γίνεται με άνοιγμα πίστωσης δεν χορηγείται προκαταβολή.
`Οταν η πληρωμή γίνεται με έμβασμα μετά την οριστική παραλαβή, χορηγείται προκαταβολή.
5. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
α. Σε περίπτωση προμήθειας με παράδοση FΟΒ ή FΟΤ
(1) Πλήρης σειρά φορτωτικών πραγματικής φόρτωσης στο όνομα της ΕΘΕΛ ή σε διαταγή της που να
αναφέρουν ότι ο ναύλος πληρώνεται στον τόπο προορισμού.
(2) Πιστοποιητικό προέλευσης και κατασκευής των υλικών εις τριπλούν.
(3) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις εξαπλούν που θα φέρει την ένδειξη ότι έχει εξοφληθεί.
(4) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή στην περίπτωση που το τιμολόγιο δεν φέρει ένδειξη ότι
εξοφλήθηκε.
(5) ζυγολόγιο ή μετρολόγιο εις εξαπλούν
(6) Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν ανατεθεί
τέτοιος έλεγχος σε διεθνές
γραφείο ελέγχου ή πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε Επιτροπή.
(7) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην
Ελλάδα και αποδεικτικό
εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη της ΕΘΕΛ εφ`όσον από τη σύμβαση προβλέπεται η πληρωμή να
γίνεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού στην Ελλάδα.
(8) Αντίγραφο τηλεγραφήματος ή τηλετυπήματος του προμηθευτή με το
οποίο να γνωρίζει στην
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ΕΘΕΛ τα στοιχεία της φόρτωσης.
β. Σε περίπτωση προμήθειας με όρο παράδοσης C+F `Ολα τα παραπάνω
δικαιολογητικά με τη
διαφορά ότι η φορτωτική θα αναφέρει ότι ο ναύλος έχει πληρωθεί
γ. Σε περίπτωση προμήθειας με τον όρο CIF
(1) `Ολα τα παραπάνω δικαιολογητικά για την περίπτωση C+F
(2) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή πιστοποιητικό ασφάλισης ασφαλιστικής
εταιρείας, που να καλύπτει
τους κινδύνους που προβλέπονται στο άρθρο 39 του παρόντος.
(3) Απόδειξη πληρωμής ασφαλίστρων
δ. Σε περίπτωση ανάθεσης εργασιών ή σε περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης "ελεύθερον"
(1) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην
Ελλάδα ή σε περίπτωση
αυτοδίκαιης παραλαβής θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη σύμφωνα
με το άρθρο 37 του παρόντος.
(2) Τιμολόγιο του προμηθευτή/αναδόχου εις τριπλούν που να φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
(3) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή/αναδόχου αν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη
ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
(4) Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν ανατεθεί
τέτοιος έλεγχος σε διεθνές
γραφείο ελέγχου ή πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε Επιτροπή.
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Επιτροπές
Οι Επιτροπές οι οποίες θα φέρουν σε πέρας τις απαιτούμενες σύμφωνα
με τον παρόντα Κανονισμό
διαδικασίες ανάθεσης προμηθειών/εργασιών είναι οι εξής:
Α. Επιτροπή Αγορών
1. Είναι τριμελής και απαρτίζεται από ένα διοικητικό υπάλληλο και δύο τεχνικούς (κατ`ελάχιστο μέσης
βαθμίδας εκπαίδευσης) που ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. στην οποία καθορίζεται
και η θητεία της που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ενός έτους. Η
Επιτροπή εγκαθίσταται και
εργάζεται σε γραφείο της αρμόδιας Υπηρεσίας Προμηθειών.
Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής ανήκουν:
α. Η έρευνα αγοράς και ο καθορισμός του προυπολογισμού δαπάνης για την προμήθεια υλικών ή την
ανάθεση εργασιών.
β. Η συγκέντρωση προσφορών για τις προμήθειες/ αναθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 του
παρόντος
γ. Η ετοιμασία συγκριτικού πίνακα προσφορών και η εισήγηση για
κατακύρωση της
προμήθειας/ανάθεσης και έγκριση της σχετικής δαπάνης προς την αρμόδια Υπηρέσια Προμηθειών.
2. Αντίστοιχα με τα παραπάνω γίνεται από τους υπευθύνους των
Αμαξοστασίων της ΕΘΕΛ και η
σύσταση της Επιτροπής που θα αναλαμβάνει
την εκτέλεση των διαδικασιών ανάθεσης των
προμηθειών/εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 10 του παρόντος.
Στις αρμοδιότητες και αυτής της Επιτροπής ανήκουν:
α. Η έρευνα αγοράς και ο καθορισμός του προυπολογισμού δαπάνης για την προμήθεια υλικών ή την
ανάθεση εργασιών.
β. Η συγκέντρωση προσφορών για τις προμήθειες/ αναθέσεις που αναφέρονται στο άρθ. 10 του
παρόντος.
γ. Η ετοιμασία συγκριτικού πίνακα προσφορών και η εισήγηση για
κατακύρωση της
προμήθειας/ανάθεσης και έγκριση της σχετικής δαπάνης προς τον υπεύθυνο του Αμαξοστασίου.
Η συγκρότηση της Επιτροπής αυτής θα γνωστοποιείται απαραιτήτως στην
αρμόδια Υπηρεσία
Προμηθειών αμέσως μετά τη σύσταση της.
Β. Επιτροπή παραλαβής και αξιολόγησης αιτήσεων συμμετοχής σε κλειστό διαγωνισμό
1. Είναι τριμελής απαρτίζεται κυρίως από διοικητικούς υπαλλήλους
από τους οποίους ο ένας
προέρχεται απαραίτητα από την αρμόδια Υπηρεσία Προμηθειών και ορίζεται από τον Πρόεδρο του
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Δ.Σ. για χρονικό διάστημα ενός έτους. Ταυτόχρονα ορίζονται και αναπληρωματικά μέλη.
2. Τα καθήκοντα της Επιτροπής είναι:
α. Η παραλαβή των αιτήσεων όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον κλειστό διαγωνισμό μαζί
με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται με
λεπτομέρεια στη διακήρυξη του, μέχρι την ημέρα που
ορίζεται από τη οχετική προκήρυξη.
β. Η σύνταξη πρακτικού παραλαβής των παραπάνω αιτήσεων και δικαιολογητικών
γ. Η λήψη των τυχόν υποβληθησομένων ενστάσεων και η προώθηση τους στην αρμόδια Υπηρεσία
Προμηθειών (σύμφωνα με όοα αναφέρονται στο άρθρο 24) μαζί με γνωμοδότηοη της Επιτροπής (στις
περιπτώσεις που σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο απαιτείται αυτή η γνωμοδότηση)
δ. Η αξιολόγηση και η σύνταξη πρακτικού αξιολόγησης των αιτήσεων
συμμετοχής και η επιλογή
αυτών που θα κληθούν να υποβάλουν οικονομικές προσφορές.
ε. Η υποβολή των πρακτικών και των υποβληθεισών αιτήσεων (μαζί με
τά συνυποβληθέντα
δικαιολογητικά) στην αρμόδια Υπηρεσία Προμηθειών
Γ. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών
1. ΕΙναι τριμελής απαρτιζεται κυριως από διοικητικούς υπαλλήλους
από τους οποίους ο ένας
προέρχεται απαραίτητα από την αρμόδια Υπηρεσία Προμηθειών και ορίζεται από τον Πρόεδρο του
Δ.Σ. για χρονικό διάστημα ενός έτους. Ταυτόχρονα ορίζονται και αναπληρωματικά μέλη.
2. Τα καθήκοντα της Επιτροπής τόοο για την περίπτωση των ανοικτών όσο και για την περίπτωση των
κλειστών διαγωνισμών είναι:
α. Η διενέργεια του διαγωνισμού σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 21 και 22 του παρόντος
β. Η αποσφράγιση των προσφορών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 28 του παρόντος
γ. Η απόρριψη των προσφορών όσων δεν εκπληρούν τους τυπικούς όρους της διακήρυξης.
δ. Η παραλαβή και η σύνταξη πρακτικού παραλαβής προσφορών.
ε. Η υποβολή των πρακτικών και των υποβληθεισών προσφορών (μαζί με
τα συνυποβληθέντα
δικαιολογητικά) στην αρμόδια Υπηρεσία Προμηθειών.
στ. Η λήψη των τυχόν υποβληθησομένων ενστάσεων και η προώθηση τους στην αρμόδια Υπηρεσία
Προμηθειών μαζί με γνωμοδότηση της Επιτροπής σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 24 του
παρόντος.
Δ. Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών στους κλειστούς και ανοικτούς διαγωνισμούς
1. Είναι τουλάχιστον τριμελής αλλά μπορεί να είναι και
πολυμελέστερη, ανάλογα με το
αντικείμενο της αξιολόγησης Η Επιτροπή
ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. της
ΕΘΕΛ και μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Προμηθειών. Ο Πρόεδρος δύναται να ορίσει
5μελή την Επιτροπή αν κατά την κρίση του αυτό επιβάλλεται από το μέγεθος και την αξία της υπό
ανάθεση προμηθείας/εργασίας. Ταυτόχρονα ορίζονται και αναπληρωματικά μέλη.
2. Η Επιτροπή αποτελείται από εξειδικευμένα ως προς το αντικείμενο
της υπό ανάθεση
προμηθείας/εργασίας στελέχη του προσωπικού της ΕΘΕΛ.
Ενα από τα μέλη της Επιτροπής ορίζεται υποχρεωτικά από κατάλογο ονομάτων που υποβάλλουν στη
Διοίκηση της ΕΘΕΛ οι Διοικήσεις των
αντιπροσωπευτικότερων Σωματείων Εργαζομένων της. Σε
περίπτωση που ο κατάλογος αυτός δεν υποβληθεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ διατηρεί το δικαίωμα
επιλογής του παραπάνω μέλους από το
προσωπικό της ΕΘΕΛ.
Μέλη της Επιτροπής μπορούν να
οριστούν με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. και μέλη του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ. Επίσης με απόφαση του Δ.Σ.
δύναται να διορισθεί ως μέλος πρόσωπο με ειδικές γνώσεις στο αντικείμενο του διαγωνισμού και το
οποίο δεν θα περιλαμβάνεται στη δύναμη της ΕΘΕΛ.
3. Τα καθήκοντα της Επιτροπής είναι:
α. Η παραλαβή του φακέλλου με τις προσφορές και τα δικαιολογητικά
του ανοικτού ή κλειστού
διαγωνισμού
β. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και η διατύπωση
της τελικής πρότασης της
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 29, 30 και 31,
γ. Η συμπλήρωση του πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών και η υποβολή του στην αρμόδια
Υπηρεσία Προμηθειών μαζί με όλα τα υποβληθέντα στο διαγωνισμό στοιχεία και μέσα στο χρονικό
διάστημα
που αναφέρεται στην απόφαση συγκρότησης της, Το πιο πάνω πρακτικό δεν δεσμεύει την
αρμόδια Υπηρεσία Προμηθειών εφ` όσον με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της εισηγείται την ύπαρξη
περίπτωσης πλεον οικονομικής και συμφέρουσας για την ΕΘΕΛ.
4. Η Επιτροπή του παρόντος άρθρου και αυτή του προηγουμένου είναι
δυνατό με απόφαση του
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Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ να αποτελούν μια
ενιαία Επιτροπή σε αυτή δε την περίπτωση
ενοποιούνται αναλόγως τα προαναφερθέντα καθήκοντα των δύο Επιτροπών.
Ε. Επιτροπή παραλαβής
1. Η Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από στελέχη του προσωπικού της
ΕΘΕΛ που είναι ειδικά για το
αντικείμενο των παραλαμβανομένων υλικών/ εργασιών, ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Προέδρου
της και μετά από
εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Προμηθειών. Ενα από τα μέλη της Επιτροπής
ορίζεται υποχρεωτικά από κατάλογο
ονομάτων που υποβάλλουν στη Διοίκηση της ΕΘΕΛ οι
Διοικήσεις των
αντιπροσωπευτικότερων Σωματείων Εργαζομένων της ΕΘΕΛ.
Σε περίπτωση που ο
κατάλογος αυτός δεν υποβληθεί σε εύλογο χρόνο από την προς τούτο πρόσκληση των Σωματείων ο
Πρόεδρος του Δ.Σ. της
ΕΘΕΛ διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του παραπάνω μέλους από το
προσωπικό της ΕΘΕΛ.
Μέλη της Επιτροπής μπορούν να οριστούν με απόφαση του Προέδρου του
Δ.Σ. και μέλη του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ.
Επίσης με απόφαση του Δ.Σ. δύναται να διορισθεί ως μέλος
πρόσωπο με ειδικές γνώσεις στο αντικείμενο των παραλαμβανομένων υλικών/εργασιών και το οποίο
δεν θα περιλαμβάνεται στη δύναμη της ΕΘΕΛ.
2. Με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ μπορεί να ορίζεται μόνιμη Επιτροπή παραλαβής η
θητεία της οποίας δεν θα είναι μεγαλύτερη
του ενός έτους και η οποία θα παραλαμβάνει υλικά ή
εργασίες που δεν απαιτούν την παραλαβή από ειδική Επιτροπή με μέλη διαθέτοντα εξειδικευμένη
εμπειρία στο αντικείμενο των παραλαμβανομένων υλικών/ εργασιών.
3. Η Επιτροπή παραλαβής διενεργεί ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο
των παραλαμβανομένων
υλικών/εργασιών με βάση την Αίτηση Προμηθείας
Υλικών/Εκτελέσεως Εργασιών, τις τυχόν
λεπτομερέστερες προδιαγραφές των υλικών/εργασιών, την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού ή
το
έγγραφο ανάθεσης ή τη σύμβαση, και το τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής
του
Προμηθευτή/Αναδόχου. Μετά τον έλεγχο η Επιτροπή παραλαβής υπογράφει το τιμολόγιο ή δελτίο
αποστολής του Προμηθευτή/Αναδόχου.
4. Στις περιπτώσεις προμήθειας συγκεκριμένων ειδών ή ανάθεσης
ειδικών εργασιών η παραλαβή
είναι δυνατό να περιλαμβάνει περισσότερες
φάσεις ανάλογα με τη φύση του παραλαμβανόμενου
είδους/εργασίας πχ:
α. Ποσοτική ή μακροσκοπική παραλαβή του υπ`όψη είδους/εργασίας
(με την υπογραφή του
τιμολογίου ή του δελτίου αποστολής)
β. Προσωρινή παραλαβή (πχ όταν τοποθετηθεί ένα μηχάνημα στο χώρο
λειτουργίας του ή
αποπερατωθεί τμήμα μιας εργασίας).
γ. Παραλαβή εν λειτουργία (πχ μετά την πρώτη λειτουργία ενός μηχανήματος).
δ. Οριστική παραλαβή (πχ μετά το πέρας της περιόδου εγγυήσεως καλής
λειτουργίας ενός
μηχανήματος).
Στις παραπάνω περιπτώσεις β, γ και δ η Επιτροπή παραλαβής
συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό
(βλ.Παράρτημα 4) και το αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Προμηθειών.
5. Είναι δυνατή η τροποποίηση ή η παράλειψη μέρους της παραπάνω διαδικασίας αν δεν προσιδιάζει
στη μορφή της συγκεκριμένης υπό
παραλαβή προμήθειας/εργασίας ή αν πρόκειται για την
παραλαβή αντικειμένων μικρής αξίας.
ΣΤ. Επιτροπή χαρακτηρισμού αχρήστων
1. Η Επιτροπή αυτή ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. μετά από εισήγηση της
αρμόδιας Υπηρεσίας Προμηθειών και απαρτίζεται από 5 μέλη με ετήσια το πολύ θητεία και με την
εξής σύνθεση:
α. Πρόεδρος ο Διευθυντής της Λειτουργικής Μονάδας στην οποία ανήκει το άχρηστο είδος
β. `Ενα μέλος προερχόμενο από τις Υπηρεσίες διαχείρισης των αποθηκών
γ. Ενα μέλος προερχόμενο από τους οικονομικούς υπαλλήλους της ΕΘΕΛ.
δ. Ενα μέλος προερχόμενο από τους τεχνικούς υπαλλήλους της ΕΘΕΛ.
ε. Ενα μέλος που θα επιλέγεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. μέσα από κατάλογο εργαζομένων της
ΕΘΕΛ τον οποίο θα έχουν υποβάλει οι Διοικήσεις των αντιπροσωπευτικών Σωματείων εργαζομένων
εντός ευλόγου κατά την κρίση του Προέδρου χρόνου αφ` ότου τους ζητηθεί.
2. Μέλη της Επιτροπής μπορούν να οριστούν με απόφαση του Προέδρου
και μέλη του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ
όπως επίσης ειδικοί που δεν περιλαμβάνονται στη δύναμη της αλλά στην τελευταία περίπτωση μόνο με
απόφαση του Δ.Σ. Στην περίπτωση ορισμού ενός μέλους σύμφωνα με τα παραπάνω υτό αντικαθιστά
κατά περίπτωση τον Πρόεδρο ή ένα από τα στην προηγούμενη
παράγραφο καθοριζόμενα μέλη της
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Επιτροπής.
3. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά κατά το Μάρτιο και το Σεπτέμβριο
κάθε έτους και έκτακτα κάθε
φορά που προκύπτει η σχετική ανάγκη . Μετά το πέρας των εργασιών της η Επιτροπή εκδίδει Πρακτικό
Χαρακτηρισμού Αχρήστων (βλ.Παράρτημα 5) και τα άχρηστα υλικά εκποιούνται σύμφωνα με τις
κείμενες
διατάξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η`
ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 50
Ειδικές διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού
Σε ότι αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να λαμβάνονται υπ`όψη και τα εξής:
Α. Ανωτέρα βία
1. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ
ολοκλήρου τον ανάδοχο της
προμήθειας/εργασίας
2. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν
την ανωτέρα βία να αναφέρει εγγράφως αυτά και να
προσκομίσει στην ΕΘΕΛ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
3. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και
δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί
την ύπαρξη ανωτέρας βίας.
Β. Επίλυση διαφορών
1. Ο προμηθευτής/ανάδοχος ως προς τη διακήρυξη και τη σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των
δικαστηρίων της έδρας της ΕΘΕΛ.
2. Στη διακήρυξη ή τη σύμβαση μπορεί να ορίζεται για την επίλυση των διαφορών αντί της προσφυγής
στα δικαστήρια η προσφυγή των συμβαλλομένων σε διαιτησία που ορίζεται από την ισχύουσα κάθε
φορά σχετική νομοθεσία. Οι αποφάσεις της διαιτησίας είναι υποχρεωτικές για τους συμβαλλόμενους.
Γ. Εμπιστευτικός χαρακτηρισμός των στοιχείων των διαγωνισμών
1. `Ολα τα στοιχεία που έχουν σχέση με τις προμήθειες και τις
αναθέσεις εργασιών της ΕΘΕΛ
θεωρούνται εμπιστευτικά και αποτελούν
ιδιοκτησία της. Παράλληλα κάθε διαγωνιζόμενος διατηρεί
την πνευματική ιδιοκτησία
όσων από αυτά τα στοιχεία διέθεσε μαζι με τις προσφερθείσες τιμές κατά
τη διαδικασία του δημόσιου διαγωνισμού.
2. Υπό την ένοια αυτή η ΕΘΕΛ οφείλει να σέβεται την εμπιστευική φύση κόθε πληροφορίας
που παρέχεται από τους διαγωνιζόμενους και να ακολουθεί ορισμένους σταθερούς κανόνες κατά
τη χρήση και κοινοποίηση τους. Ειδικότερα :
α. Οι τιμές των προσφορών οι οποίες είναι δυνατό να δημοσιεύονται
στον Τύπο μπορούν να
ανακοινώνονται σε κάθε ενδιαφερόμενο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΕΘΕΛ.
β. Των τεχνικών και των άλλων στοιχείων των προσφορών λαμβάνουν
γνώση με τον ίδιο τρόπο
μόνο οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
3. Σύμφωνα με όσα έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 δίνονται οι
διαδοχικές ενέργειες της Γενικής Διαδικασίας
Προμηθειών σε συσχέτιση με τα αντίστοιχα υπεύθυνα
Υπηρεσιακά `Οργανα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ`
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 51
Ισχύς του κανονισμού
1. Ο παρών κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ μετά την έγκριση του με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ και
του αρμόδιου σύμφωνα με τους Νόμους
1797/88 (άρθρο 11 ) και 2000/91 (άρθρο 38) Υπουργού
Μεταφορών και Επικοινωνιών.
2. Μέχρι να τεθεί σε ισχύ ο πιό πάνω κανονισμός θα εφαρμόζονται για
την ανάθεση των
προμηθειών/εργασιών της ΕΘΕΛ οι διατάξεις του Ν. 1
7θ7/1 θ88 όπως έχουν τροποποιηθεί με το Ν.
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2000/1991 καθώς και η απόφαση 18/10.8.1994 του Δ.Σ. της ΕΘΕΛ.
3. Ρυθμίσεις περιλαμβανόμενες στον παρόντα Κανονισμό σύμφωνα με τις Κοινοτικές οδηγίες, όπως
δημοσιεύσεις στην Εφημερίδα των
Ευρωπαικών Κοινοτήτων, προθεσμίες διαγωνισμών κλπ, θα
εφαρμόζονται κατά πάγιο τρόπο μετά την 1.1.1998. Μέχρι τότε δεν είναι υπσχρεωτική η εφαρμογή
τους.
4. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος
κανονισμού εφαρμόζονται οι
διατάξεις του Ν.1797/88 όπως ισχύει κάθε φορά.
Η
απόφαση
αυτή
να
δημοσιευθεί
στην
Εφημερίδα
της
Κυβερνήσεως.
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(37) της απόφασης του Υπουργού Γεωργίας 16151/1994 (Β 511) «Κανονισμός Προμηθειών
Ε.Λ.Γ.Α.», πλην των άρθρων 39, 40, 43 και 44, το κείμενο της οποίας είχε ως εξής:
“Αριθ. 16151/Β511/1994 `Εγκριση Κανονισμού Προμηθειών ΕΛ.Γ.Α. (Διορθ.Σφαλμ. ΦΕΚ Β`601/4.8.1994)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
`Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγρ. 2α του Ν. 1790/88 (ΦΕΚ 134Α/20.6.88).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγρ. 5, 6, 7 και άρθρου 16 παράγρ. 3 του Ν. 1797/88 "Προμήθειες του
Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ 64/Α/4.8.88).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 2000/91 "Για την αποκρατικοποίηση κ.λπ. διατάξεις" ΦΕΚ
206/Α/24.12.91.
4. Την αριθμ. 19/11.3.94 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., με την οποία καταρτίσθηκε ο
Κανονισμός Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α.
5. Το αριθμ. 2056/5.4.94 έγγραφο του ΕΛ.Γ.Α.
6. Το από 13.6.94 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικής του
Υπουργείου.
7. `Οτι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
Οργανισμού
Ελληνικών
Γεωργικών
Ασφαλίσεων
(Ν.Π.Ι.Δ.),
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Προμηθειών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), ο
οποίος έχει ως ακολούθως.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 1
Αντικείμενο του Κανονισμού - `Εννοιες
1. Ο Κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους θεμελιώδεις κανόνες και τη διαδικασία διενέργειας της
προμήθειας πραγμάτων για την ικανοποίηση των αναγκών του ΕΛ.Γ.Α.
2. Οι διατάξεις του Κανονισμού αυτού εφαρμόζονται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Στις προμήθειες κάθε είδους υλικού όπως π.χ. ειδών γραφικής ύλης, μηχανημάτων, συσκευών, οργάνων,
εργαλείων, επίπλων, σκευών, αντ/κών, αυτοκινήτων, οχημάτων κ.λπ.
β) Στις εργασίες που εχουν σχέση με προμήθεια υλικών όπως π.χ. εγκατάσταση υλικών της προηγούμενης
παραγράφου επισκευές με χρήση υλικών που δε διατίθενται από τον ΕΛ.Γ.Α., εκτύπωση εντύπων κ.λπ.
γ) Στην παροχή υπηρεσιών (μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, εκτελωνισμοί, διαφημίσεις, ποιοτικοί έλεγχοι,
αοφαλίσεις, επισκευές εγκαταστάσεων, συντηρήσεις εγκαταστάσεων κ.λπ.).
δ) Στις μισθώσεις - εκμισθώσεις κινητών ή ακινήτων πραγμάτων καθώς και μισθώσεις προσωπικού για την
ανάθεση έργου.
ε) Στην εκποίηση προϊόντων ή υλικού.
ζ) Στις αγορές ακινήτων (κτίρια) ή στις αναθέσεις για την αγορά κατασκευή ακινήτων.
η) Στην καταστροφή αχρήστου υλικού και στη διαγραφή ελλειμμάτων.
3. `Οπου στον Κανονισμό αυτό γίνεται λόγος για "προμήθειες" νοούνται όλες οι περιπτώσεις που
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού αυτού αναλογικά χρησιμοποιούμενες.
4. Με τον όρο "Προμήθεια" νοείται η αγορά ή η μίσθωση με καταβολή χρηματικού ανταλλάγματος κινητών
ή
ακινήτων
πραγμάτων.
`Αρθρο 2
Προϋποθέσεις διενέργειας Προμηθειών - `Εγκριση - Οργανα
1. Για τη διενέργεια προμήθειας απαιτείται:
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α) Διαπίστωση ανάγκης.
β) `Υπαρξη πιστώσεως στον προϋπολογισμό του ΕΛ.Γ.Α.
γ) Σύνταξη προγράμματος προμηθειών και ενταξή τους στο ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α.
δ) `Εγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α. εγκρίνει το ετήσιο Πρόγραμμα Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. με απόφασή
του.
Στην απόφαση αυτή προσδιορίζεται ο τρόπος διενέργειας των προμηθειών που έχουν ενταχθεί σ` αυτό,
καθορίζονται οι δικαιοδοσίες των Προϊσταμένων των μονάδων που συμμετέχουν σ` αυτό, καθώς και ο
τρόπος πραγματοποίησης εκτάκτων προμηθειών που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν και ενταχθούν στο
ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών.
2α. Οι τεχνικές προδιαγραφές συντάσσονται από ειδικά μέλη ή Επιτροπές και εγκρίνονται με την
προκήρυξη από το Διοικητή.
3. `Οργανα για τη διενέργεια των προμηθειών είναι:
α) Η Οικονομική Υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α.
β) Τα Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α.
γ) Οι Επιτροπές Προμηθειών (Διενέργειας Διαγωνισμών - Αξιολόγησης προσφορών).
δ)
Οι
Επιτροπές
Παραλαβών
(Πρωτοβάθμιες
Δευτεροβάθμιες).
`Αρθρο 3
Τρόποι διενέργειας προμηθειών - Διακρίσεις
1. Οι προμήθειες διενεργούνται:
α) Με απευθείας ανάθεση και
β) Με διαγωνισμό
2. Ο διαγωνισμός της προηγουμένης παραγράφου διακρίνεται:
α) Σε Ανοικτό διαγωνισμό
β) Σε Κλειστό διαγωνισμό
γ)
Σε
Πρόχειρο

διαγωνισμό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
`Αρθρο 4
Προμήθεια με απευθείας ανάθεση
1. Προμήθεια με απευθείας διαπραγματεύσεις μπορεί να γίνει όταν συντρέχει μία από τις εξής
περιπτώσεις:
α) Οταν κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν υποβλήθηκε προσφορά ή αν οι προσφορές που
υποβλήθηκαν κρίθηκαν απαράδεκτες, εφόσον οι αρχικοί όροι της διακήρυξης δεν μεταβάλλονται
ουσιωδώς.
β) `Οταν για τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς λάγους ή για λόγους που σχετίζονται με την προστασία
δικαιωμάτων αποκλειστικότητας, τα προς προμήθεια υλικά κατασκευάζονται ή παραδίδονται μόνο από
ορισμένο προμηθευτή.
γ) `Οταν τα είδη κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, πειραμάτων, μελετών και προτύπων
εφαρμογής.
δ) `Οταν στα πλαίσια ερευνητικών κατασκευών κριθεί σκόπιμο ότι υλικά που παράγονται σε πειραματικό
στάδιο πρέπει να ανατεθούν στις συμμετέχουσες στην πειραματική κατασκευή επιχειρήσεις.
ε) Οταν για λόγους επείγουσας ανάγκης που οφείλεται σε απρόβλεπτες καταστάσεις δεν είναι δυνατό να
τηρηθούν οι προθεσμίες του διαγωνισμού.
στ) Για συμπληρωματικές προμήθειες από τον αρχικό προμηθευτή εφόσον η αλλαγή του θα υποχρέωνε
τον ΕΛ.Γ.Α. να αγοράσει υλικά με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά που θα ήταν ασυμβίβαστα ή θα
προκαλούσαν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ή οικονομικές επιβαρύνσεις στη λειτουργία ή συντήρησή
τους.
ζ) `Οταν η προμήθεια των υλικών κρίνεται σκόπιμο να ανατεθεί σε σωφρονιστικά ιδρύματα, ιδρύματα
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νεότητας, εκπαιδευτικά ερευνητικά ή παρόμοια ιδρύματα. Η περίπτωση αυτή δεν έχει εφαρμογή για είδη
αξίας άνω των 200.000 ECU με την επιφύλαξη των διατάξεων του ΠΔ 105/89.
η) Για την προμήθεια υλικών η δαπάνη των οποίων δεν υπερβαίνει κατ` είδος σε ετήσια βάση το ποσό των
750.000 δραχμών. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.
2. Οι προμήθειες της προηγουμένης παραγράφου Ενεργούνται από τις τριμελείς Επιτροπές του άρθρου 5
του
παρόντος
Κανονισμού.
`Αρθρο 5
Επιτροπές διαγωνισμού - Διακήρυξη - Τεχνικές Προδιαγραφές - Δημοσιεύσεις
1. Στον ΕΛ.Γ.Α. συνιστάται Επιτροπή Προμηθειών έργο της οποίας είναι η διενέργεια και η αξιολόγηση των
προσφορών όλων των διαγωνισμών και των δι` απευθείας ανάθεσης, προμηθειών όπου τούτο
προβλέπεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του παρόντος Κανονισμού Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. Επίσης
συνιστάται στον ΕΛ.Γ.Α. πρωτοβάθμια Επιτροπή Παραλαβών, έργο της οποίας είναι η παραλαβή των
αντικειμένων προμηθειών που διενεργεί η Επιτροπή Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. καθώς και δευτεροβάθμια
Επιτροπή
Παραλαβών στην οποία παραπέμπονται για επανεξέταση όσες περιπτώσεις
υλικών
απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέες με αποκλίσεις που
διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό
έλεγχο.
2. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο Επιτροπές Προμηθειών και
Παραλαβών του ΕΛ.Γ.Α. είναι
τριμελείς από τρία τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά και αποτελούνται από υπαλλήλους του ΕΛ.Γ.Α.
που ορίζονται για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και συγκροτούνται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α.
τόσο για την Κεντρική Υπηρεσία όσο και για
τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. Με την ίδια
απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής κάθε μίας από τις Επιτροπές αυτές.
3. Προκειμένου περί ειδικών προμηθειών μπορούν να συγκροτούνται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. σε
κάθε συγκεκριμένη περίπτωση και ειδικές Επιτροπές από πέντε (5) κατ` ανώτατο όριο από υπαλλήλους ή
μη υπαλλήλους του ΕΛ. Γ.Α. που έχουν ειδικές θεωρητικές γνώσεις και εμπειρίες στο για την προμήθεια
αντικείμενο για τη διευκόλυνση του έργου των Επιτροπών Προμηθειών και Παραλαβών του ΕΛ.Γ.Α. Με
την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του. `Εργο των ειδικών Επι τροπών επί των
προμηθειών είναι η εξέταση των προσφο- ρών από τεχνικής και οικονομικής άποψης και η γνωμοδότηση για κόθε θέμα που θα θέσει υπ` όψη τους η Επιτροπή Προμηθειών. Εργο των ειδικών Επιτροπών επί
των Παρα- λαβών είναι γνωμοδότηση για κάθε θέμα που θα θέσει υπόψη τους η Επιτροπή Παραλαβών.
Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η διάρκεια, ο τρόπος λειτουργίας και η τυχόν αμοιβή των μελών.
4. Η διακήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού στον οποίο μπορεί να υποβάλει
προσφορά κάθε
ενδιαφερόμενος προμηθευτής ύστερα από δημοσίευση
περίληψης της διακήρυξης στον τύπο
περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
α) το είδος του διαγωνισμού.
β) Το είδος, ποσότητα και τεχνικές προδιαγραφές των υλικών προμήθειας καθώς και τη δυνατότητα για
υποβολή προσφορών για μέρος ή για το σύνολο των ειδών.
γ) Το χρόνο , τόπο και τρόπο παράδοσης των υλικών καθώς και το χρόνο παραλαβής τους.
δ) Το όνομα, τη διεύθυνση, τον αρμόδιο υπάλληλο, τον αριθμό τηλεφώνου, την τηλεγραφική διεύθυνση
και τον αριθμό τηλετύπου της Υπηρεσίας του ΕΛ.Γ.Α. που διενεργεί το διαγωνισμό, από την οποία μπορεί
να ζητηθούν τα σχετικά έγγραφα, την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να
ενεργήσει ο
ενδιαφερόμενος και το ποσό που τυχόν χρειάζεται να καταβληθεί για τη χορήγηση των εγγράφων αυτών
καθώς και τους όρους πληρωμής του ποσού αυτού.
ε) Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, τις
ημερομηνίες, ώρα και τόπο
αποσφράγισης καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται.
στ) Το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής.
ζ) Τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα και το χρόνο υποβολής των εγγυήσεων καθώς και άλλες εξασφαλίσει
εάν τυχόν ζητούνται.
η) Την πηγή της χρηματοδότησης και τον τρόπο πληρωμής.
θ) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που είναι αναγκαίο για την εκτίμηση του κατώτατου ορίου οικονομικών
και τεχνικών προϋποθέσεων τα οποία, η Υπηρεσία απαιτεί από τον προμηθευτή.
ι) Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση της προμήθειας. Στην περίπτωση
που κριτήριο είναι η συμφερότερη προσφορά καθορίζονται και τα στοιχεία με βάση τα οποία γίνεται η
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αξιολόγηση της προσφοράς.
ια) Την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών από την Υπηρεσία τη διεύθυνση στην οποία πρέπει
να αποσταλούν και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να έχουν συνταχθεί.
ιβ) Την ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία
Επισήμων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση όπου αυτά απαιτείται.
ιγ) Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών.
ιδ) Τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του τιμήματος εφόσον κρίνεται απαραίτητος τέτοιος όρος.
ιε) Τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται οπωσδήποτε την απόρριψη της
προσφοράς.
5. Κατά τον κλειστό διαγωνισμό μπορούν να υποβάλουν προσφορά μόνο
εκείνοι οι προμηθευτές που
προσκαλούνται για το σκοπό αυτό από την Υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α. που διενεργεί το διαγωνισμό. Περίληψη
της
διακήρυξης του διαγωνισμού αυτού δημοσιεύεται στον τύπο, με την οποία
καλούνται οι
ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής. Η επιλογή εκείνων που θα κληθούν για την υποβολή
των προσφορών γίνεται, μεταξύ των υποψηφίων που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, με
απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α.
Η διακήρυξη του κλειστού διαγωνισμού περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
α) Τα στοιχεία της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου εκτός από τα εδάφια ια και ιγ.
β) Τον τύπο και το περιεχόμενο των αιτήσεων συμμετοχής την προθεσμία για την υποβολή τους στην
αρμόδια Υπηρεσία, τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να υποβληθούν και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις
οποίες πρέπει να συνταχθούν.
γ) Την ημερομηνία μέχρι την οποία θα αποσταλούν από την Υπηρεσία οι προσκλήσεις για την υποβολή
προσφορών.
Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
ι) Την προθεσμία για την υποβολή των προσφορών, τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν και
τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να έχουν συνταχθεί.
ιι) Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, τα πρόσωπα που μπορούν να παρίστανται
καθώς και την ημερομηνία, ώρα και τόπο αποσφράγισης.
ιιι) Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών.
Με την πρόσκληση αποστέλλεται σ` αυτούς που επιλέχθηκαν για υποβολή προσφορών και η σχετική
διακήρυξη μαζί με όλα τα συμπληρωματικά της Δ/νσης έγγραφα και στοιχεία.
6. Κατά τον πρόχειρο διαγωνισμό που γίνεται με συνοπτική διαδικασία δεν ισχύουν οι παρακάτω όροι
όταν πρόκειται για προμήθειες αναλωσίμων και μη
α) Δημοσίευση
β) Προκήρυξη
γ) Εγγύηση συμμετοχής
δ) Δικαιολογητικά φερεγγυότητας. Ο πρόχειρος διαγωνισμός διενεργείται για προμήθεια υλικών ετήσιας
συνολικής δαπάνης από 750.000 μέχρι 2.000.000 δρχ. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του
Υπουργού Γεωργίας.
7. Σε κάθε διακήρυξη επισυνάπτεται η τεχνική προδιαγραφή του προς
προμήθεια υλικού, η οποία
συντάσσεται από την Υπηρεσία που προγραμμάτισε το υλικό και εγκρίνεται από το Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α.
Προκειμένου περί ειδικών προμηθειών μπορούν να συγκροτούνται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. και
ειδικές Επιτροπές από πέντε (5) κατ` ανώτατο όριο μέλη, από υπαλλήλους ή μη του ΕΛ.Γ.Α. που έχουν
ειδικές Θεωρητικές γνώσεις και εμπειρία στα για προμήθεια αντικείμενα για τη σύνταξη τεχνικών
προδιαγραφών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η διάρκεια, ο τρόπος λειτουργίας και η τυχόν αμοιβή
των μελών.
Οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να είναι πλήρεις ως προς τα ζητούμενα
τεχνικά
χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια υλικών ώστε αυτά να
εκπληρώνουν το σκοπό για τον οποίο
προορίζονται.
Δεν επιτρέπεται οι τεχνικές προδιαγραφές να προσδιορίζουν προϊόντα
ορισμένης κατασκευής ή
προέλευσης ή μεθόδους επεξεργασίας ή να
αναφέρονται σε εμπορικά σήματα, διπλώματα
ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης προέλευσης ή παραγωγής εκτός αν υποχρεωτικά συνοδεύονται από
τις λέξεις "ή αντίστοιχο" και εφόσον δεν είναι σαφείς και πλήρως
κατανοητές από ολους τους
ενδιαφερομένους. Οι τεχνικές προδιαγραφές θα περιλαμβάνουν όταν απαιτείται τις μεθόδους ποιοτικού
ελέγχου των υλικών κατά την παραλαβή και τα εργαστήρια στα οποία διενεργούνται οι έλεγχοι.
8. Η αρμόδια Υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α. που διενεργεί ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό υποχρεούται σε ευρεία
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γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης ειδικότερα:
α) Δημοσιεύει σε περίληψη τα ουσιώδη στοιχεία της διακήρυξης στον οικονομικό τύπο (2 οικονομικές
εφημερίδες), 2 πολιτικές ημερήσιες, 1 Θεσσαλονίκης και σε μία (1) τοπική εφημερίδα, αν υπάρχει, (όταν
ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή Υπηρεσία). Η δαπάνη για τη δημοσίευση βαρύνει τον
ΕΛ.Γ.Α.
β) Αναρτά σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό την περίληψη της διακήρυξης.
γ) Αποστέλλει τη διακήρυξη στα διάφορα Επιμελητήρια, Συνδέσμους, Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων
Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίες (ΕΟΜΜΕΧ) και στις Πρεσβείες.
δ) Διαθέτει τη διακήρυξη στους ενδιαφερόμενους από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψής της.
ε) Περίληψη της διακήρυξης αποστέλλεται στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης
εφόσον η προϋπολογισθείσα αξία εκτός
ΦΠΑ είναι ίση ή μεγαλύτερη από αντίστοιχη αξία σε δρχ.
200.000 ΕCU ή την αντίστοιχη αξία ύστερα από ενδεχόμενη αναπροσαρμογή του παραπάνω ποσού. Η
δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο δεν γίνεται πριν από την ημερομηνία
αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής `Ενωσης η
οποία πρέπει να αναφέρει και την ημερομηνία αυτή.
ζ) Δεν επιτρέπεται η κατάτμηση των προμηθειών με σκοπό την αποφυγή εφαρμογής των διατάξεων της
προηγούμενης παραγράφου.
`Αρθρο 6
Γλώσσα σύνταξης εγγράφων
1. `Ολα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια διαγωνισμών και
τη συμμετοχή σ` αυτούς,
συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
2. Από τη διακήρυξη μπορεί να επιτρέπεται η υποβολή τεχνικών στοιχείων της προσφοράς στην Αγγλική ή
άλλη γλώσσα.
`Αρθρο 7
Δικαιούμενοι συμμετοχής, προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής στους διαγωνισμούς.
1 . Δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς έχουν:
α) `Ολα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.
β) Οι συνεταιρισμοί.
γ) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
2. Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:
α) Οι έλληνες πολίτες:
(1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.
(2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου
τριμήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
(3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν
υπό πτώχευση, εκκαθάριση,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη
κατάσταση και ότι δεν τελούν, επίσης, υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση ή έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής
διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία.
(4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως
προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής
τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των εδαφίων (3) και
(4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκαταστημένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
(5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του σ` αυτό και το
ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή Τοπικής
Αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
β) Οι αλλοδαποί:
1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.
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2) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωσης αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του
εδαφίου α της παραγράφου αυτής.
4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους για εγγραφή τους στα μητρώα του
οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.
γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.
Ολα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός από το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή
του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.
δ) Οι συνεταιρισμοί.
1) Εγγυτική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.
2) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν
συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α` της παραγράφου αυτής.
ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
1) `Ολα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή
που συμμετέχει στην
`Ενωση.
2) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που
αποτελούνται από
Μικρομεσαίες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, στις
οποιες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε
με μη μεταποιητική δραστηριότητα κα εφόσον οι εργασίες που θα
εκτελεσούν από τις ΜΜΕ ή τους
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς
αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. Το
πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες
από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Για να
δικαιούται η ένωση προμηθειών που
υποβάλλει κοινή προσφορά να συμμετέχει στους διαγωνισμούς πρέπει:
α) Ο κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση να συμβάλλει με
οποιονδήποτε τρόπο στη
διαμόρφωση του προσφερομένου προϊόντος.
β) Στην ένωση προμηθευτών να συμμετέχουν και παραγωγικές
επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό
τολάχιστον 50% της τιμής προσφοράς.
γ) Η κοινή προσφορά να υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους του προμηθευτές που αποτελούν την
ένωση, είτε από εκπροσώπό τους
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη, με μνεία, της
ποσότητας του υλικού ή του μέρους αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις
ολόκληρο. Σε περίπτωση
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας η εις ολόκληρο ευθύνη εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης
της σύμβασης.
Σε περίπτωση που μέλος της ένωσης εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο
ή ανωτέρας βίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης, κατά τον χρόνο αξιολόγησης
των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη υπέχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια
τιμή.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της
σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και όρους.
Τα υπόλοιπα
μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν
να προτείνουν αντικαταστάτη. Η
αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με
απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. ύστερα από γνώμη της αρμόδιας
διεύθυνσης που διενεργεί το διαγωνισμό.
3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο
απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται
ή θεωρείται από το ΕΒΕΑ από το οποίο να προκύπτει ότι
ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε
φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος.
4. Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συμμετοχής μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί
με την προσφορά εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε
ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό.
5. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί
με την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης.
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6. Εφόοον σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες
τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να
αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που
γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.
Για τους προμηθευτές που στην
χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη
δήλωση,
βεβαιωμένου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια
δικαστική ή
διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
Αρθρο 8
Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων προμηθευτών για συμμετοχή τους σε κλειστούς διαγωνισμούς
1. Η Επιτροπή Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. που διενεργεί τον κλειστό
διαγωνισμό προκειμένου να
διαπιστώσει τη φερεγγυότητα, την
επαγγελματική αξιοπιστία, την χρηματοπιστωτική και οικονομική
κατάσταση
καθώς και τις τεχνικές δυνατότητες των προμηθευτών που θα κληθούν να
υποβάλλουν
προσφορές, λαμβάνει υπόψη τα εξής:
α) Τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας της επιχείρησης
β) Αποκλεισμό της συμμετοχής της επιχείρησης σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.
γ) Σοβαρό παράπτωμα στο οποίο έχει υποπέσει κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.
δ) Συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών
υποχρεώσεών της όσο και των
υποχρεώσεών της προς υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.
ε) Η ψευδής ή ανακριβής δήλωση κατά την παροχή πληροφοριών που
ζητούνται από την αρμόδια
Υπηρεσία.
στ) Η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης.
ζ) Επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή της επιχείρησης, το εύρος της δραστηριότητάς της και το κύρος
της.
η) Εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης.
θ) Τεχνικός εξοπλισμός και προσωπικό που διαθέτει.
ι) Παραγωγική δυνατότητα.
ια) Ποιότητα των προϊόντων.
ιβ) Κάθε άλλο κριτήριο υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα αναφέρεται στη διακήρυξη.
2. Κατά τη διαδικασία επιλογής των προμηθευτών η Επιτροπή Προμηθειών έχει την ευχέρεια να ζητήσει
κατά την κρίση της οποιαδήποτε
δικαιολογητικά είτε από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 7 του
παρόντος εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, είτε και από τα εξής:
α) Οικεία τραπεζικά έγγραφα, αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης, δήλωση για το
συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά
ειδικότερα το
υπό προμήθεια υλικό, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του
διαγωνισμού
οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με το
υπό προμήθεια υλικό κατά
χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών
ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα
σχετικά επίσημα στοιχεία που
υπήρχαν κατά το διάστημα αυτό.
β) Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών
τελευταίων χρόνων και
ειδικότερα υλικά, οι ποσότητες, η αξία, οι
ημερομηνίες παραγγελίας παράδοσης και υποχρέωσης
παράδοσης καθώς και οι
παραλήπτες (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο
παραλήπτης ανήκει στο δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με
σχετικά έγγραφα της
αρμόδιας υπηρεσίας, στα οποία θα αναφέρεται και η
εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών. Στην
περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με βεβαίωση
του παραλήπτη και εάν αυτό δεν είναι δυνατό, αρκεί σχετική δήλωση του
προμηθευτή. Και στις δύο
περιπτώσεις η βεβαίωση ή η δήλωση συνοδεύεται από επίσημο παραστατικό έγγραφο πώλησης.
γ) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέσων ελέγχου.
δ) Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια αρχή.
ε) Δείγματα από τα προσφερόμενα υλικά, όταν αυτό απαιτείται από την
Υπηρεσία, περιγραφή ή
φωτογραφίες αυτών.
στ) πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού
ελέγχου ή αρμόδιες υπηρεσίες που
να βεβαιώνουν τήρηση ορισμένων προδιαγραφών ή προτύπων των προϊόντων όταν απαιτούνται από την
Υπηρεσία.
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3. `Οσοι επιλεγούν για υποβολή προσφοράς οφείλουν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του άρθρου 7
του παρόντος καθώς και τα προαναφερόμενα
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, εκτός από
εκείνα που έχουν ήδη προσκομισθεί και δεν έχει λήξει η ισχύς τους.
4. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συμμετοχής προμηθευτή που δεν ειναι ο ίδιος κατασκευαστής ολικά
ή μερικά του υπό προμήθεια υλικού τα
παραπάνω ισχύουν τόσο για τον ίδιο όσο και για τον
κατασκευαστή.
5. Κατά την αξιολόγηση των προμηθευτών για προσφορές που υποβάλουν σε ανοικτούς διαγωνισμούς
λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγρ. 2 ως ανωτέρω.
`Αρθρο 9
Προθεσμίες διαγωνισμού και παροχή εγγράφων
1. Στους ανοικτούς διαγωνισμούς:
α) Η προθεσμία δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 36 ημέρες από την
ημερομηνία δημοσίευσης της
περίληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο.
Σε περιπτώσεις που επείγοντες λόγοι καθιστούν την
προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να περιοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. σε δέκα
πέντε (15) ημέρες. Σε περίπτωση δημοσίευσης στην επίσημη
εφημερίδα της Ευρωπαϊκής `Ενωσης η
προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 52 ημερών.
2. Στους κλειστούς διαγωνισμούς:
α) Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης συμμετοχής δεν πρέπει να είναι μικρότερη από είκοσι μία (21 )
ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης
της περίληψης της διακήρυξης, στον ελληνικό τύπο. Σε
περιπτώσεις που
επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμια αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί
να
περιοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. μέχρι δώδεκα (12)
ημέρες. Για τον καθορισμό των
προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της περίληψης της διακηρύξεως
στον Ελληνικό
τύπο και της τελευταίας ημερομηνίας για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.
Σε
περίπτωση δημοσίευσης στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης η
προθεσμία για την
υποβολή των αιτήσεων είναι 37 ημέρες και 15 ημέρες σε περίπτωση συνοπτικής διαδικασίας.
β) Στους προμηθευτές που έχουν επιλεγεί για την υποβολή προσφοράς,
αποστέλλεται έγγραφη
πρόσκληση ταυτόχρονα και με τους ίδιους όρους.
γ) Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 21 ημέρες από την
ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης. Σε περιπτώσεις που επείγοντες λόγοι καθιστούν την
προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να περιοριστεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου που
έχει καθορισθεί από το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. μέχρι δέκα (10)
ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της
έγγραφης πρόσκλησης. Για τον καθορισμό των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες
της
αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης και της τελευταίας ημερομηνίας για
την υποβολή της
προσφοράς. Σε περίπτωση δημοσιεύσεως στην επίσημη
εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης η
προθεσμία για την υποβολή των
προσφορών είναι 40 ημέρες και 10 ημέρες σε περίπτωση συνοπτικής
διαδικασίας 10 ημέρες.
3. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με
τη συγκεκριμένη
προμήθεια, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για
την υποβολή των
προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το
αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής
αίτησης. Στις περιπτώσεις που
επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία
αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να οριστεί τέσσερις (4)
ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.
4. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να μετατίθεται η ημερομηνία
της υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής ή της διενέργειας διαγωνισμού, με ή χωρίς τροποποιήσεις των όρων της πρόσκλησης ή της
διακήρυξης. Οταν η
μετάθεση γίνεται χωρίς τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης ή της
διακήρυξης, το χρονικό διάστημα της μετάθεσης ορίζεται με την παραπάνω απόφαση. `Οταν η μετάθεση
γίνεται με τροποποίηση των όρων της
πρόοκλησης ή της διακήρυξης, πρέπει από την ημερομηνία
δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή
διενέργειας του διαγωνισμού να μεσολαβεί χρονικό διάστημα
όχι μικρότερο από το ορισθέν από την
αρχική πρόσκληση ή διακήρυξη,
εκτός αν από την απόφαση μετάθεσης προβλέπεται η σύντμηση του
χρόνου
αυτού, ενώ τηρούνται οι προθεσμίες που ορίζονται στις προηγούμενες
παραγράφους. Στις
περιπτώσεις αυτές, όσον αφορά τη δημοσίευση, ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από
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το άρθρο 5 του

παρόντος.

`Αρθρο 10
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέτουν
έγγραφες προσφορές μέσα στην
προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση.
2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό ή κατατίθενται από
τους ενδιαφερόμενους στον τόπο που έχει
οριστεί από τη Διακήρυξη στην Επιτροπή Προμηθειών του
ΕΛ.Γ.Α.
3. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόοκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν
και δείγματα του υλικού, αυτά
κατατίθενται πριν από το διαγωνισμό στην Υπηρεσία, η δε σχετική
απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά. Κατάθεση δείγματος δεν
απαιτείται σε περίπτωση που
έχει ήδη κατατεθεί κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής σε κλειστό διαγωνισμό.
4. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται
με απόδειξη με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την
προηγούμενη της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις που απαιτείται
κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του, σύμφωνα με
τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την
προϋπόθεση όμως ότι αυτό θα περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα
στο φάκελλο προσφοράς με τα τεχνικό στοιχεία.
5. Προσφορές που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν λαμβάνονται υπόψη.
6. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία πριν από τη διενέργεια
του διαγωνισμού δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή
Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. που παραλαμβάνει τις
προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση για να
αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Σε περίπτωση
κλειστού διαγωνισμού, υποβληθείσα προσφορά προμηθευτή που δεν προσκλήθηκε επιστρέφεται χωρίς
να αποσφραγιστεί.
Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που
υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.
7. Στον φάκελλο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
β) Ο τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.
8. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή Προμηθειών ακόμη κι αν είναι η ίδια αρμόδια και
για την αξιολόγησή τους δεν υποχρεούται σε
έλεγχο για τη συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των
προσφορών τους προς τους όρους της διακήρυξης.
`Αρθρο 11
Προσφορές
1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελλο καλά σφραγισμένο σε δύο αντίγραφα και με όλες τις
ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 10. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές ή χωρις φάκελλο δεν
γίνονται αποδεκτές.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στο φάκελλο της
προσφοράς υποφακέλλους με τα
τεχνικά και οικονομικά στοιχεία της προσφοράς που θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλλου.
3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεια της προσφοράς λόγω όγκου δεν
μπορούν να τοποθετηθούν
στον κυρίως φάκελλο, συσκευάζονται ιδιαίτερα
και ακολουθούν τον κυρίως φάκελλο με την ένδειξη
"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,, και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλλου.
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβυσίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε
Επιτροπή Προμηθειών του ΕΛ. Γ.Α. πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και
να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ` αυτή διορθώσεις
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που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
5. `Ολα τα φύλλα της προσφοράς πρέπει να φέρουν το προβλεπόμενο από
το Νόμο χαρτόσημο. Οι
προσφορές που υποβάλλονται απευθείας από αλλοδαπούς προμηθευτές ταχυδρομικώς δεν υπόκεινται
στην παραπάνω
χαρτοσήμανση. Οι προσφορές που υποβάλλονται από αλλοδαπούς προμηθευτές
μέσω εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους στην Ελλάδα, θα είναι
χαρτοσημασμένες. Τα ανωτέρω
ισχύουν εκτός αν άλλως προβλέπουν εγκύκλιοι και αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών.
6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης
ή πρόσκλησης εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία
τυχόν δεν
αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του
τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της
διακήρυξης, για να
αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν
γίνεται αηοδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή πρόσκλησης ή της
προσφοράς. Διευκρινίσεις δίδονται μόνον όταν ζητούνται από αρμόδιο
όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε
ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά
από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Οι διευκρινίσεις
δίδονται
μόνο
στα
σημεία
που
ζητήθηκαν.
`Αρθρο 12
Χρόνος ισχύος προσφοράς
1. Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προμηθευτή για όσο χρόνο
ορίζεται στη διακήρυξη από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκε να παρατείνει την
προσφορά του ο προμηθευτής.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη
της, κατ` ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη
και του
παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς
ματαιώνονται τα
αποτελέσματα
του
διαγωνισμού.
`Αρθρο 13
Αντιπροσφορές
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση
ως

υποβολής τους απορρίπτονται,
αηαράδεκτες.

`Αρθρο 14
Ενστάσεις
1. `Ενσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής
προμηθευτή σ` αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην Υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισμό
μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από
τη δημοσίευση της διακήρυξης ή της έγγραφης
πρόσκλησης, μέχρι την
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας
αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες δημοσίευσης της διακήρυξης
ή της έγγραφης πρόσκλησης
και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα.
Η ένσταση
εξετάζεται από την αρμόδια Υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α. Που διενεργεί τον διαγωνισμό και η σχετική απόφαση
εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού από το
Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α.
Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετική απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που με
την απόφαση αυτή τροποποιείται όρος της διακήρυξης, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 3
του άρθρου 9.
β) Κατά της νομιμότητος της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ` αυτόν,
στην Επιτροπή προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α.
κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη
εργάσιμη ημέρα
από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση κλειστού
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διαγωνισμού ένσταση υποβάλλεται μόνο από εκείνους που επιλέγησαν να υποβάλουν προσφορά.
Η ένσταοη αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά
εξετάζεται κατά την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει
την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στο αρμόδιο για την κατακύρωσή του όργανο, το οποίο
αποφαίνεται τελικά.
2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους
παραπάνω λόγους, δεν γίνονται
δεκτές. Η ένσταση κατό της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον
ενιστάμενο
σ`
αυτόν
κατά
του
οποίου
στρέφεται.
`Αρθρο 15
Προσφερόμενη τιμή
1. Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά
μονάδα, όπως καθορίζεται στη
διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση
εκτός από το
Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στη
διακήρυξη.
2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε δραχμές ή συνάλλαγμα σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα από τη
διακήρυξη. Οι τιμές σε συνάλλαγμα εκφράζονται στο
νόμισμα της χώρας προέλευσης υλικού ή σε
δολλάριο ΗΠΑ ή στο νόμισμα που καθορίζεται εμπορική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ Ελλάδος και της
χώρας προέλευσης του υλικού. Στην περίπτωση αυτή και αν η τιμή προσφοράς εκφράζεται στο νόμισμα
της χώρας προέλευσης του υλικού ο ΕΛ. Γ. Α. δεν υποχρεούται να προβεί στην πληρωμή με το νόμισμα
της προσφοράς, αλλά με το νόμισμα στο οποίο
πραγματοποιούνται οι πληρωμές από την Τράπεζα της
Ελλάδας προς τη χώρα
προέλευσης του υλικού. Με την ισχύουσα επίσημη τιμή πώλησης σε δρχ. Του
νομίσματος τούτου γίνεται και η σύγκριση της προσφοράς.
3. `Οταν από τη διακήρυξη καθορίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε δραχμές, προσφορά που
δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα
συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οταν από τη
διακήρυξη
καθορίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε συνάλλαγμα, προσφορά
για εγχώριο
προϊόν θα δίδει τιμή σε δραχμές διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Εφόσον από τη διακήρυξη προβλέπεται οι τιμές να προσφέρονται σε
συνάλλαγμα, για τη σύγκριση
των προσφορών μετατρέπονται σε δραχμές με
βάση την ισχύουσα επίσημη τιμή πώλησης σε δραχμές
του συναλλάγματος, κατά την ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού.
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται
από τη διακήρυξη
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή ή δεν δίδεται ενιαία
τιμή για ολόκληρη την ποσότητα που
προκηρύχθηκε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη με
απόφαση του Δ.Σ.
του ΕΛ.Γ.Α. ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α.
`Αρθρο 16
Αναπροσαρμογή τιμών
1. Η τιμή της προσφοράς μπορεία να αναπροσαρμόζεται όταν η διακήρυξη προβλέπει χρόνο παράδοσης
των υλικών μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες.
Στην περίπτωση αυτή η διακήρυξη περιλαμβάνει
υποχρεωτικά τον τύπο, τον τρόπο και τις προϋποθέσεις της αναπροσαρμογής.
Μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη για την αναπροσαρμογή της τιμής είναι και τα εξής:
α) Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρμογής είναι η ημερομηνία υποβολής
των προσφορών που
καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση και υπολογίζεται μέχρι την ημερομηνία παράδοσης των
υλικών.
β) Αναπροσαρμογή σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων χορηγείται για
τις ποσότητες που
ορίζονται από την διακήρυξη να παραδοθεί μετά την περέλευση δώδεκα (12) μηνών.
γ) Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης με υπαιτιότητα του προμηθευτή,
ο χρόνος του
εκπρόθεσμου δεν υπολογίζεται για την αναπροσαρμογή.
δ) Η τυχόν προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται από την προς
αναπροσαρμογή συμβατική
αξία.
2. Το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. μπορεί σε ειδικές περιπτώσεις κατά την κρίση του να ορίζει στη διακήρυξη όρο για
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αναπροσαρμογή της τιμής ακόμη και
αν το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα παράδοσης των υλικών
είναι μικρότερο από δώδεκα (12) μήνες.
3. Για την πληρωμή του επί πλέον ποσού που προκύπτει μετά την
αναπροσαρμογή δεν απαιτείται
σύνταξη συμπληρωματικής σύμβασης.
4. `Οταν από τη διακήρυξη προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών, προσφορά
με τιμές σταθερές,
απορρίπτεται.
`Αρθρο 17
Προέλευση των προσφερομένων υλικών
1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται ανάλογα με τη μορφή του διαγωνισμού να
αναφέρουν στις αιτήσεις
συμμετοχής ή στις προσφορές τους τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν.
2. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει το
προσφερόμενο υλικό καθώς και τον τόπο
εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού
προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το
κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του,
καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στη
διαμόρφωση της τιμής του τελικού προϊόντος για κάθε μία από αυτές τις φάσεις. Προσφορά στην οποία
δεν θα
υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την
υποβολή της
προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που
δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί από την
Υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου
που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημερομηνία
διενέργειας του
διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται και στον προσφέροντα επιβάλλεται,
με
απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς ΕΛ.Γ.Α., για χρονικό διάστημα
που καθορίζεται μετά από γνώμη του
αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού οργάνου.
Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που
δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθει ποινή αποκλεισμού , από τους
διαγωνισμούς του Δημοσίου που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
3. `Οταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικό, μερικά ή ολικά σε δικό τους
εργοστάσιο, εκτός των στοιχείων της παραγράφου 2 που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει
να επισυνάψουν σ` αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο
θα κατασκευασθούν τα υλικά με την οποία θα
δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας
σε περίπτωση κατακύρωσης στον ηρομηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.
4. Μετά τη σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του
εργοστασίου που δηλώθηκε με την
προσφορά και με βάση την οποία έγινε η
κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά από
γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου με
απόφαση του οργάνου που έχει προβεί στην κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού.
5. Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε
στην προσφορά, χωρίς
προηγούμενη, κατά τα ανωτέρω έγκριση του αρμοδίου
οργάνου συνεπάγεται την κήρυξη του
προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση,
με τις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.
`Αρθρο 18
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών
1. Η Επιτροπή Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που οριζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. Προσφορές
που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την
παρακάτω διαδικασία.
Μονογράφονται οι φάκελλοι, αποσφραγίζονται και μονογράφονται όλα τα
δικαιολογητικά και η προσφορά κατά φύλλο, εκτός της οικονομικής προσφοράς που έχει υποβληθεί με
τις ενδείξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του παρόντος της οποίας μονογράφεται μόνο ο φάκελλος.
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή Προμηθειών του
ΕΛ.Γ.Α. προβαίνει στην
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, κατά
διαγωνισμό, όταν πρόκειται για περισσότερους από ένα διαγωνισμούς, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει
και σφραγίζει.
3. Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στην περίπτωση ανοικτού
διαγωνισμού δημόσια, στην
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περίπτωση δε του κλειστού διαγωνισμού παρουσία μόνο αυτών που κλήθηκαν και υπέβαλαν προσφορά
ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, τους οποίους καλεί το αρμόδιο όργανο με βάση πίνακα που
του έχει παραδώσει η αρμόδια για την εκτέλεση της προμήθειας Υπηρεσία. Προσφορά που υποβλήθηκε
από προμηθευτή που δεν περιλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα της Υπηρεσίας δεν αποσφραγίζεται,
αλλά παραδίδεται στην Υπηρεσία.
4. Αυτοί που δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης
των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό καθώς επίσης και των τιμών
που προσφέρθηκαν, στην περίπτωση που ο διαγωνισμός έγινε με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή εκτός
των οικονομικών στοιχείων των προσφορών που υποβλήθηκαν με τη διαδικασία του άρθρου 11 παρ. 2
του παρόντος.
5. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελλος του διαγωνισμού, μαζί με τους σφραγισμένους
φακέλλους που περιέχουν τα οικονομικά
στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται με απόδειξη σε
υπάλληλο της
Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Οι σφραγισμένοι φάκελλοι με ταοικονομικά
στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης
των λοιπών στοιχείων αυτών,
επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στην Επιτροπή Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. κατά
την ημερομηνία και
ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση και όταν κριτήριο
κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη μόνο τιμή ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών κατά τα ανωτέρω. Για
όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο
αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή του οι σφραγισμένοι φάκελλοι
με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών αποσφραγίζονται απ` αυτό κατά την ώρα του διαγωνισμού,
εφόσον μπορεί να κρίνει κατά την ώρα αυτή την τεχνική προσφορά, σε αντίθετη περίπτωση την ώρα που
θα
ορίσει
για
το
σκοπό
αυτό.
`Αρθρο 19
Αξιολόγηση προσφορών
1. Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική
επιλογή του προμηθευτή (μόνο
χαμηλότερη τιμή συμφερότερη προσφορά), καθορίζεται από τις τεχνικές προδιαγραφές του υλικού.
2. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία:
α) `Οταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή, κριτήριο είναι μόνο η χαμηλότερη τιμή τα εξής:
α1. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της
πρόσκλησης.
α2. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
α3. Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε
προηγούμενους διαγωνισμούς
και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό.
α4. Κάθε άλλο, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
οργάνου, ουσιώδες στοιχείο από το οποίο
να εξασφαλίζεται η καλή εκτέλεση της προμήθειας του
υλικού.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με
βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές
και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που
προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς
τιμή
και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης και της
πρόσκλησης.
β) `Οταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι η συμφερότερη προσφορά τα εξής:
β1. Η τιμή.
β2. Ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
β3. Η ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
β4. Η τεχνική αξία και η αποδοτικότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
β5. Η απαιτούμενη ιδιαιτερη ικανότητα, πείρα, ειδικότητα και ο
απαιτούμενος εξοπλισμός του
προμηθευτή.
β6. Οι όροι πληρωμής.
β7. Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, όπου απαιτούνται.
β8. Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.
β9. Η εξυπηρέτηση (SERVICE) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή.
β10. Η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη
χρησιμοποιείται από τον
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ενδιαφερόμενο φορέα.
β11. Τα λειτουργικά και αισθητικό χαρακτηριστικά του υλικού.
β12. Η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.
β13. Η σχέση κόστους - αποδοτικότητας ή και άλλο στοιχείο ανάλογα με
τη φύση των υπό προμήθεια
υλικών ή και των ιδιαιτέρων αναγκών του φορέα.
β14. Κάθε άλλο στοιχείο, κατά την κρίση του ενδιαφερομένου οργάνου του ΕΛ.Γ.Α.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών
της διακήρυξης και της
πρόσκλησης προμηθευτή του οποίου η προσφορά
κρίθηκε με τα παραπάνω στοιχεία ως η πλέον
συμφέρουσα. Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που κατά την παραπάνω αξιολόγηση δίνουν το
αυτό αποτέλεσμα. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που
είναι αποδεκτές σύμφωνα με τους
καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και της διακήρυξης
ουσιώδεις όρους και με βάση την παρακάτω διαδικασία:
Τα προαναφερόμενα στοιχεια εκτός από την τιμή, τους όρους πληρωμής
καθώς και το κόστος
εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης όπου απαιτείται κατατάσσονται στις ομάδες:
1. Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας, που περιλαμβάνονται
η ποιότητά τους με βάση τις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, η τεχνική αξία και η αποδοτικότητά τους με βάση τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης, η απαιτούμενη ιδιαιτερη ικανότητα, πείρα,
ειδικότητα και ο
απαιτούμενος εξοπλισμός του προμηθευτή, τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού , η
τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από τον ΕΛ.Γ.Α.
2. Ο χρόνος παράδοσης, στοιχεία τεχνικής υποστήριξης εξυπηρέτησης
(SERVICE) και ανταλλακτικών,
όπου περιλαμβάνονται, η παρεχόμενη εγγύηση
καλής λειτουργίας η εξυπηρέτηση (SERVICE) μετά την
πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή.
3. Στοιχεία μεταφοράς τεχνολογιας και τεχνογνωσίας. Σε περιπτωση που
ο φορέας εκτέλεσης επιλέγει
εκτός των παραπάνω και άλλα στοιχεία αυτά
κατατάσσονται κατά περιπτωση στις παραπάνω ομάδες.
Για τις παραπάνω ομάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας, που μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστό
επί τις εκατό 50, 30 και 20, για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Το άθροισμα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε
100.
Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επί μέρος στοιχεία των ομάδων. Η
συνολική
βαθμολογία κάθε ομάδας καθορίζεται σε 50 βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι
απαιτήσεις της διακήρυξης. Η
βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι βαθμούς 60 στις περιπτώσεις που
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η αύξηση στους 60 βαθμούς πρέπει να προκύπτει από
αύξηση όλων των επί μέρους στοιχείων της ομάδας. Η παραπάνω βαθμολογία μειώνεται μέχρι βαθμούς
40 στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης υπό την προϋπόθεση
ότι η προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή. Η μείωση
στους 40 βαθμούς πρέπει να προκύπτει από
μείωση όλων των επί μέρους στοιχείων της ομάδας. Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας σταθμίζεται
με τον συντελεστή βαρύτητας της ομάδας. Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον
μεγαλύτερο λόγο αθροίσματος των σταθμισμένων
βαθμολογιών προς την ανηγμένη, οπου απαιτείται
τιμή προσφοράς. Για τη
διαμόρφωση της ανηγμένης τιμής λαμβάνονται υπόψη η τιμή προσφοράς και
όταν από την διακήρυξη καθορίζονται οι όροι πληρωμής και το κόστος
εγκατάστασης λειτουργίας και
συντήρησης.
Τα στοιχεία που απαρτίζουν τις ομάδες, οι συντελεστές βαρύτητας και η βαθμολογία
των στοιχείων αναφέρονται απαραίτητα στη διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
3. Εκτός από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 στοιχεία, λαμβάνονται υπόψη και τα αναφερόμενα στο
άρθρο 8 του παρόντος.
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό
αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του
αρμόδιου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
5. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης
και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν
απορρίπτονται
προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως
επουσιώδεις.
`Αρθρο 20
Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού
Η αρμόδια για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
αιτιολογώντας την πρότασή της μπορεί να προτείνει:

επιτροπή με πρακτικό της,
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α) Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής.
β) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
γ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση προμήθειας του υλικού,
για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής.
δ) Συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών, χωρίς τροποποίηση των
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ή της πρόσκλησης.
ε) Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για
διαιρετό υλικό, μεταξύ
περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες
προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ
αυτών για την επιλογή του προμηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο προμηθευτής επιλέγεται
με κλήρωση.
στ) Ματαίωση της προμήθειας.
`Αρθρο 21.
Συνέχιση διαγωνισμού
1. Οταν ο διαγωνισμός αποτύχει ή κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του και
η προμήθεια κρίνεται
επείγουσα, ο διαγωνισμός μπορεί να συνεχισθεί με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών από τους
αρχικά συμμετέχοντες και
μετά από πρόταση της Επιτροπής Προμηθειών και κρίση του αρμοδίου
οργάνου χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης.
2. Για την συνέχιση του διαγωνισμού απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. ή του εξουσιοδοτημένου
από αυτό οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού Επιτροπής και πρότασης της Επιτροπής Προμηθειών. Με την απόφαοη αυτή καθορίζεται
και η ημερομηνία και ώρα της συνέχισης του διαγωνισμού που
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής
Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α.
3. Η διαδικασία αυτή δεν εφαρμόζεται σε διαγωνισμούς που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 105/89.
`Αρθρο 22.
Κατακύρωση - Ανακοίνωση Κατακύρωσης - Ανάθεσης.
1. Το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. ή το εξουσιοδοτημένο απ` αυτό όργανο λαμβάνει
υπόψη του το πρακτικό της
Επιτροπής Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. με όλο το
φάκελλο του διαγωνισμού και αποφασίζει για την
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
Για τη λήψη της απόφασης αυτής το αρμόδιο όργανο λαμβάνει υπόψη και την πρόταση της Επιτροπής, τις
τιμές και τη συμφερότερη προσφορά ανάλογα με το κριτήριο που προέβλεπε η διακήρυξη μπορεί όμως,
μετά από ειδική αιτιολόγηση της απόφασής του να μην κάνει αποδεκτή την πρόταση της Επιτροπής και
να προτιμήσει οποιονδήποτε από αυτούς που συμμετείχαν στον διαγωνισμό αν αυτό κρινει συμφέρον
για τον ΕΛ.Γ.Α., ή να κρίνει το αποτέλεσμα ασύμφορο και να επαναλάβει τον διαγωνισμό με τους ίδιους
όρους ή νέους όρους, χωρίς να προκύπτουν από τις ενέργειες αυτές
δικαιώματα ή αξιώσεις για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό κατά του ΕΛ.Γ.Α., καθώς και να προβεί σε
κατακύρωση μέρους της προμήθειας.
2. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας
αποστέλλεται σχετική
ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλόχιστον τα παρακάτω στοιχεια:
α) Το είδος
β) Την ποσότητα
γ) Την τιμή
δ) Την υπηρεσία για την οποία προορίζεται το υλικό.
ε) Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης
και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων.
στ) Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης, όπου τούτο απαιτείται.
Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι άκυρη..
ζ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
3. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα το δε
έγγραφο της σύμβασης που
ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
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4. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια υποχρεούται να προσέλθει μέσα
σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής
μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το
αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την
ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών
αρχίζει να υπολογίζεται μετά από (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο
δε ισχύει στην περίπτωση που ο
χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την
ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της
προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω και ο
χρόνος παράδοσης των υλικών
υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
5. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα ή
τηλετύπημα στον
αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή
προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης
μπορεί να κατατεθεί στον
ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και
αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
6. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να
υπογράψει την σύμβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. ή του εξουσιοδοτημένου απ` αυτό οργάνου και
σύμφωνα
με
τα
οριζόμενα
στο
άρθρο
33
του
παρόντος.
`Αρθρο 23
Συμβάσεις
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης καταρτίζεται από την Υπηρεσία σχετική σύμβαση που
υπογράφεται και από τα δύο συμβαλόμενα μέρη.
2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α) τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης.
β) Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ) Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητ
δ) Την τιμή.
ε) τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.
στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.
ζ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
η) τις προβλεπόμενες ρήτρες.
θ) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
ι) Τον τρόπο πληρωμής.
ια) τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον
προβλέπεται αναπροσαρμογή.
3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως προσφορά,
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς
τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Προμηθείων του ΕΛ.Γ.Α. και
απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. ή του εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου.
5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν:
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού,
πολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο.
β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ) `Εγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή
εκπτώσεις.
δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις
κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
`Αρθρο 24
Εγγυήσεις
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1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό:
α) Η εγγυήση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί
της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης,
εκτός εάν ορίζεται διαφορετικό ποσοστό ή ποσό στην
διακήρυξη ή την πρόσκληση και ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει περιλαμβάνει όλα τα
στοιχεία του τύπου που έχει καθορισθεί για τη συμμετοχή στους
διαγωνισμούς. Το ποσοστό αυτό
μειώνεται στο μισό όταν η προσφορά υποβάλλεται από ΜΜΕ ή τις ενώσεις τους παραγωγικούς αστικούς
συνεταιρισμούς, ή τις ενώσεις τους ενώσεις ΜΜΕ και παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς καθώς και
ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται απο ΜΜΕ. Το ίδιο ισχύει και όταν η προσφορά υποβάλλεται
από ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από ΜΜΕ ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις
οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με
μη μεταποιητική δραστηριότητα με την προϋπόθεση ότι οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ
ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταρισμούς αντιπροσωπεύουν
ποσοστό μεγαλύτερο από 50% της
τιμής προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση, μαζί με την προσφορά ή μέσα σε 15
ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, πιστοποιητικού σκοπιμότητας
από τον ΕΟΜΜΕΧ.
β) `Οταν ο διαγωνισμός αφορά διάφορα υλικά και επιτρέπεται από την
διακήρυξη η προσφορά
μερικών απ` αυτά, γίνεται δεκτή ή προσφορά και
στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το
προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων των προσφερομένων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό
που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθμού υλικών που προβλέπεται από
την διακήρυξη η δε
κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση.
γ) Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία, μπορεί να
γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5%. Προσφορές που δεν συνοδεύονται από
εγγύηση σύμφωνα με τα παραπάνω, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. Η
εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η
Δ/ξη.
δ) Εγγύηση δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό.
ε) Εγγύηση μπορεί να ζητηθεί και στην περίπτωση αντιμετώπισης προμήθειας με την διαδικασία της
απ` ευθείας ανάθεσης.
στ) Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο
κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η
προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε
πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν
μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από
την ημερομηνία ανακοίνωσης
κατακύρωσης ή ανάθεσης.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης:
α) Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποϊας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής
συμβατικής αξίας, χωρις το Φ.Π.Α., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην διακήρυξη ή την πρόσκληση. Η
εγγύηση καλής εκτέλεσης ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του
τύπου που έχει καθοριστεί για τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών.
β) Εγγύηση δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό.
γ) Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
δ) Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα
από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που το υλικό
είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά η εγγύηση αποδεσμεύεται
σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά.
Εάν στο πρωτόκολλο
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση κατά τα
προβλεπόμενα, των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
3. Εγγύηση προκαταβολής.
α) με την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον προβλέπεται απ` αυτήν χορηγείται στον προμηθευτή
προκαταβολή σε ποσοστό μέχρι 50% της
συνολικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Υπέρβαση του παραπάνω
ποσοστού επιτρέπεται μόνο με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας. Η προκαταβολή
χορηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγύησης που θα περιλαμβάνει και όρο ότι καλύπτει και την καταβολή
τόκων και πάγιο
τέλος χαρτοσήμου επί του ποσού της προκαταβολής, σε περίπτωση εκπρόθεσμης
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παράδοσης ή μη παράδοσης υλικού. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το
συμβατικό χρόνο που ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες.
β) Η εγγύηση επιστρέφεται μετό την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα
από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που το υλικό
είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά η εγγύηση αποδεσμεύεται
σταδιακά κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά.
Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
παραπάνω
σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα
προβλεπόμενα, των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
4. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και
τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
5. Στις περιπτώσεις που από τη διακήρυξη προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης, ο
προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει χρηματική εγγύηση, πριν από την έναρξη του χρόνου καλής
λειτουργίας ή διατήρησης, η αρχή της οποίας καθορίζεται στη διακήρυξη. Η εγγύηση αυτή πρέπει να
περιλαμβάνει όρους όπως της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνό εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης κατά τρεις (3) μήνες.
6. Οι εγγυήσεις υποχρεωτικά συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και
εκδίδονται από πιστωτικά
ιδρύματα ή άλλα Νομικά πρόσωπα που έχουν κατά νόμον το δικαίωμα αυτό και λειτουργούν νόμιμα στην
Ελλάδα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ`
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
`Αρθρο 25
Χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης υλικών
1. Ο προμηθευτής υποχροεύται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει
η σύμβαση.
2. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί με απόφαση του
Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. ή του
εξουσιοδοτημένου απ` αυτό οργάνου να παρατείνεται μέχρι 1/2 αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του
προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου, στην Υπηρεσία που
διενήργησε το διαγωνισμό. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο
χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί να
παραταθεί μέχρι του συμβατικού μετά από σύμφωνη γνώμη ενδιαφερόμενης υπηρεσίας και απόφαση
του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α.
Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την Επιτροπή Παραλαβών μέχρι
την έγκριση της απόφασης παράτασης άσχετα άν το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο
προμηθευτής, κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης
- παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς χρόνος χωρίς να
παραδώσει το υλικό.
3. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης σε περίπτωση
αντικειμενικής αδυναμίας του
προμηθευτή εμπρόθεσμης παράδοσης ή σε
περιπτώσεις που συνιστούν ανωτέρω βία μπορεί να
μετατίθεται με απόφαση
του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. ή του εξουσιοδοτημένου απ` αυτό οργάνου μετά από
γνώμη της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού
χρόνου φόρτωσης - παράδοσης ο προμηθευτής οφείλει να αποδείξει τους λόγους αυτούς.
Κυρώσεις
για τις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου δεν επιβάλλονται.
5. Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών ο προμηθευτής
υποχρεούται να ενημερώσει την Υπηρεσία και
την αποθήκη υποδοχής των υλικών εγγράφως.
`Αρθρο 26.
Παραλαβή Υλικών
1. Η παραλαβή όλων των υπό προμήθεια ειδών γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβών του ΕΛ.Γ.Α.
2. Η Επιτροπή Παραλαβών του ΕΛ.Γ.Α. διενεργεί ποσοτικούς και ποιοτικούς ελέγχους. Στους ελέγχους
αυτούς μπορεί να παρίσταται, εφ`
όσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής καλούμενος από την Επιτροπή
Παραλαβών τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα.
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Ο ποιοτικός έλεγχος εφ` όσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση ενεργείται:
α) Με μακροσκοπική εξέταση.
β) Με χημική ή μηχανική εξέταση.
γ) Με πρακτική δοκιμασία.
δ) Με ολους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται ανάλογα με το προς προμήθεια
υλικό ή και με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της Επιτροπής Παραλαβών του
ΕΛ.Γ.Α.
3. Η Επιτροπή Παραλαβών του ΕΛ. Γ.Α. για όλες τις περιπτώσεις
ελέγχου που δεν μεσολαβούν
εργαστηριακοί έλεγχοι, συντάσσει οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης ανάλογα.
Για τις περιπτώσεις που απαιτούνται εργαστηριακοί ή άλλοι έλεγχοι η Επιτροπή συντάσσει πρωτόκολλο
μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας καθώς και οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης
ανάλογα, μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών. Τα πρωτόκολλα που
συντάσσει η Επιτροπή
Παραλαβών υπογράφονται από τον προμηθευτή ή τον
εκπρόσωπό του όταν παρίσταται κατά την
παραλαβή. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής των πρωτοκόλλων από τον προμηθευτή που συμμετέχει ή
όταν δεν συμμετέχει αναγράφεται στο πρακτικό η αρνησή του ή η μη συμμετοχή του.
4. Στο οριστικό πρωτόκολλο απόρριψης η Επιτροπή Παραλαβών αναφέρει τους λόγους της απόρριψης
και τις παρεκκλίσεις του υλικού που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και γνωματεύει για
το αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. με απόφασή του μπορεί να εγκρίνει την
παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την Επιτροπή με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής
εφόσον η υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό κρίνει ότι οι παρεκκλίσεις δεν επηρεάζουν την
καταλληλότητα του υλικού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Μετά την απόφαση αυτή του Δ.Σ. η
Επιτροπή Παραλαβών του ΕΛ.Γ.Α. υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει το
σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής , σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απόφαση του Δ.Σ. Για
υλικό που απέρριψε η Επιτροπή Παραλαβών λόγω παρεκκλίσεων που
διαπιστώθηκαν κατά το
μακροσκοπικό έλεγχο δεν λαμβάνονται δείγματα και αντιδείγματα για περαιτέρω ελέγχους.
Σε περίπτωση όμως που με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. εγκρίθηκε μακροσκοπική παραλαβή υλικού που
απορρίφθηκε από την Επιτροπή Παραλαβών
λόγω παρεκ- κλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον
μακροσκοπικό έλεγχο,
λαμβάνονται δείγματα και αντιδείγματα για έλεγχο, οπότε το οριστικό
πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης ανάλογα, συντάσσεται μετά τα αποτελέσματα του ελέγχου των
δειγμάτων.
Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή υλικού για το οποίο εκδόθηκε από την
Επιτροπή Παραλαβής οριστικό πρωτόκολλο στο οποίο αναφέρονται παρεκκλίσεις από τους όρους της
σύμβασης με ή χωρίς έκπτωση.
5. Ο προμηθευτής ύστερα από αιτησή του για επανεξέταση υλικού, που
υποβάλλεται μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σχετικής απόφασης, ή
αυτεπάγγελτα η υπηρεσία
που διενεργεί το διαγωνισμό, μπορεί να ζητήσει παραπομπή στη
δευτεροβάθμια επιτροπή για υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα
με αποκκλίσεις που
διαπιστώθηκαν κατά το μακροσκοπικό έλεγχο ή αλλους
ελέγχους που διενήργησε η πρωτοβάθμια
επιτροπή παραλαβών. Η δευτεροβάθμια επιτροπή προβαίνει κατά περίπτωση στους ελέγχους που που
διενεργεί και η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής και συντάσσει ανάλογα, πρωτόκολλο παραλαβής ή
απόρριψης μέσα στο χρόνο που ορίζεται με την απόφαση συγκρότησής της.
Σε περίπτωση που η
σύμβαση προβλέπει εκτός από τον μακροσκοπικό έλεγχο και άλλους ελέγχους η επιτροπή εάν το υλικό
κρίνεται από αυτήν
παραληπτέο με βάση τον μακροσκοπικό έλεγχο, λαμβάνει και αποστέλλει τα
δείγματα και τα αντιδείγματα.
Στην περίπτωση που το υλικό κρίνεται από την επιτροπή παραλαβών
απορριπτέο με βάση τον
μακροσκοπικό έλεγχο δεν γίνεται δειγματοληψία ούτε λοιποί έλεγχοι.
Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβών με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, εφόσον κριθεί από
την υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια ότι οι παρεκκλίσεις αυτές του υλικού δεν επηρεάζουν την
καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβών υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να προβεί στην παραλαβή
του υλικού και συντάσσει οριστικό πρωτόκολλο
παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
παραπάνω απόφαση. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβών βαρύνουν οπωσδήποτε τον
προμηθευτή έστω και αν η παραπομπή ζητήθηκε αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία, εφόοον τα υλικά
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απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση.
Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. και
εκπίπτονται από το λαβείν του
προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του
δημόσιου τομέα.
6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβών
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.
7. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να παραπέμπεται δειγματοληπτικά για επανεξέταση υλικό σε
επιτροπή παραλαβών που
συγκροτείται από το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. ειδικά γι` αυτό, ακόμη και στην
περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβών. Στην περίπτωση
αυτή
ισχύουν
όσα
διαλαμβάνει
η
πιο
πάνω
παράγραφος
4.
`Αρθρο 27.
Χρόνος παραλαβής υλικών.
1. Η παραλαβή των υλικών και ή έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα
στον καθορισμένο από τη σύμβαση χρόνο.
Η παραλήπτρια υπηρεσία μετά την ειδοποίηση του
προμηθευτή που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 25, ειδοποιεί την επιτροπή παραλαβών ότι τα ειδη θα
παραδοθούν τη συγκεκριμένη ημέρα. Η επιτροπή παραλαβών μέσα
σε χρονικό διάστημα πέντε (5)
εργασίμων ημερών με μέριμνα του Προέδρου συγκαλείται για τη διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου και
δειγματοληψίας
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν
ειδοποιήσει ή δεν ειδοποιήσει έγκαιρα την υπηρεσία η επιτροπή παραλαβών
συνέρχεται εντός (10)
εργασίμων ημερών από της ειδοποιήσεώς της από την
υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος
παραλαβής τον οποίον ορίζει η
σύμβαση, αρχίζει από την ημερομηνία της πρώτης σύγκλησης της
επιτροπής.
Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής που προβλέπεται από την σύμβαση αρχίζει από την
ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού.
`Οταν για την παραλαβή υλικού απαιτούνται
έλεγχοι που διενεργούνται
από άλλα όργανα (Εργαστήρια, δοκιμαστήρια) αποστολή δειγμάτων για
έλεγχο από το συμβατικό χρόνο παραλαβής αφαιρείται το χρονικό διάστημα
που απαιτείται για την
αποστολή των δειγμάτων και τη λήψη των αποτελεσμάτων των ελέγχων.
2. Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβών μέσα στον οριζόμενο από
τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του ΕΛ.Γ.Α. και εκδίδεται απόφαση του
Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό
προσκόμισης αυτών.
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή η αρμόδια υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α. εκδίδει δελτίο
εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή
του προμηθευτή.
3. Ανεξάρτητα από την κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την
πληρωμή του προμηθευτή,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη
σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη της
επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από
την σύμβαση χρόνο και
όταν:
α) Το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το
αντικατατήσει σύμφωνα με τα
ισχύοντα, άλλως υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.
β) Το υλικό παρουσιάζει αποκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης,
κρίνεται όμως παραληπτέο, ο
προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην
αποκατάσταση τούτων, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην
καταβολή ποσού που
αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, εφόσον αποφασισθεί
παραλαβή με έκπτωση.
Και για τις δύο παραπάνω ρυθμισεις εκδίδεται απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. ύστερα από πρόταση της
παραπάνω Επιτροπής Παραλαβών.
Η παραπάνω Επιτροπή Παραλαβών προβαινει σε όλες τις
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, η δε
αμοιβή των μετασχόντων σε αυτή και τυχόν άλλα έξοδα,
βαρύνουν τον προύπολογισμό του ΕΛ.Γ.Α.
Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε απότην αρχική Επιτροπή Παραλαβών, δεν λαμβάνεται υπόψη.
`Αρθρο 28
Ναύλωση - Ασφάλιση
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1. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται με τον όρο παράδοσης FOB - FOT, η εκλογή του
μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του αγοραστή. Ο προμηθευτής μετά την υπογραφή
της σύμβασης υποχρεούται να ζητήσει από τον αγοραστή έγγραφες οδηγίες σχετικά με την
μεταφορά του υλικού. Στις άλλες περιπτώσεις εκλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και
δαπάνη του προμηθευτή με τους εξής περιορισμούς:
α) Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση σε ενδιάμεσους σταθμούς ή λιμάνια
χωρίς ειδική έγκριση του
αγοραστή.
β) Εφόσον το μεταφορικό μέσο είναι πλοίο, τούτο υπόκειται στους όρους
και συμφωνίες της
CLASSIFICATION CLAUSES. Επίσης η φόρτωση γίνεται μέσα στα κύτη και όχι στο κατάστρωμα του πλοίου
εκτός των περιπτώσεων εκείνων που δοθεί ειδική άδεια από τον αγοραστή. Τυχόν επασφάλιστρα λόγω
ηλικίας του πλοίου, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, βαρύνουν τον προμηθευτή, όταν η προμήθεια γίνεται
με τον όρο παράδοσης C + F.
2. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται με όρο που η ασφάλιση γίνεται με μέριμνα και
δαπάνη του προμηθευτή αυτή ανατίθεται σε ασφαλιστική Εταιρεία και καλύπτει κινδύνους επιλογής του
αγοραστή, ανάλογα με τη φύση του εμπορεύματος, τα περιστατικά του ταξιδίου, τη συσκευασία και
λοιπούς συναφείς παράγοντες οι οποίοι θα ορίζονται στη σχετική σύμβαση. Εκτός από τους παραπάνω
κινδύνους καλύπτονται και
κίνδυνοι όπως πολέμου, απεργιών, στάσεων, πολιτικών ταραχών, όπως
αυτοι ορίζονται στις ρήτρες του Ινστιτούτου των ασφαλιστών Λονδίνου που ισχύουν κάθε φορά.
3. Σε όλες τις περιπτώσεις ασφαλίσεων η έναρξη και η λήξη ασφαλιζομένων κινδύνων μεταφοράς θα
γίνεται σύμφωνα με ρήτρα από
αποθήκη σε αποθήκη (WAREHOUSE TO WAREHAOUSE)
περιλαμβανομένης και της
παραμονής των εμπορευμάτων στους τελωνειακούς χώρους ή άλλες
αποθήκες TRANITO του τόπου προορισμού των υλικών, για 45 ημέρες από την αφιξή τους.
4. Η ασφάλιση καλύπτει την αξία CIF του εμπορεύματος πλέον 5%.
`Αρθρο 29
Ανακοίνωση φόρτωσης
1. Ο προμηθευτής αμέσως μετά τη φόρτωση των υλικών, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον αγοραστή,
με τηλεγράφημα τηλετύπημα, τα στοιχεία φόρτωσης στα οποία να περιλαμβάνονται τουλάχιστον:
α) Ο αριθμός της σύμβασης και της σχετικής πίστωσης της Τράπεζας της Ελλάδος, αν υπάρχει.
β) Σε περίπτωση που η μεταφορά γίνεται με πλοίο το όνομα του πλοίου η εθνικότητά του και η σημαία
του.
γ) Ο αριθμός των κιβωτίων, το επ` αυτών σημείο, οι αριθμοί καθώς και η φορτωθείσα ποσότητα και το
βάρος (μικτό - καθαρό).
δ) Η ημερομηνία φόρτωσης.
ε) Η πιθανή ημερομηνία άφιξης του μεταφορικού μέσου στον τόπο προορισμού.
2. Εάν ο προμηθευτής παραλείψει ή καθυστερήσει να αποστείλλει το
παραπάνω τηλεγράφημα ή
τηλετύπημα, βαρύνεται με τυχόν έξοδα υπηρεμεριών και παραμονής σε τελωνειακούς χώρους ή χώρους
ΤRANSIΤΟ των συμβατικών υλικών, από την επομένη της άφιξης του μεταφορικού μέσου μέχρι την
παραλαβή
τους.
`Αρθρο 30
Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό
1. `Οταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό πριν από τη φόρτωση
τούτων ή κατά το στάδιο
κατασκευής τους ο αγοραστής μπορεί να αναθέσει τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο σε διεθνές γραφείο
ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή η οριστική παραλαβή του υλικού γίνεται στην Ελλάδα από την αρμόδια
Επιτροπή Παραλαβών, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη σύμβαση και τις κείμενς διατάξεις. Εάν τα
αποτελέσματα του ελέγχου της Επιτροπής Παραλαβών διαφέρουν από εκείνα του διεθνούς γραφείου
ελέγχου το γραφείο τούτο υποχρεούται να καλύψει κάθε σχετική ζημία που προέκυψε για τον ΕΛ.Γ.Α.
2. `Εναντι του διεθνούς γραφείου ελέγχου ο προμηθευτής έχει τις εξής υποχρεώσεις:
α) Να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και εργατοτεχνικό
προσωπικό για μετακινηση,
μετατόπιση, στοιβασία κ.λπ. του προς έλεγχο υλικού.
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β) Να διαθέτει για την εξακριβωση της ποιότητας του προς έλεγχο υλικού όσα τεχνικά μέσα έχει στη
διάθεσή του.
γ) Να έχει συγκεντρωμένα τα υλικά στην ίδια πόλη ή τοποθεσία, άλλως βαρύνεται με τα πρόσθετα
έξοδα του ελέγχου.
δ) Να ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του διεθνούς γραφείου ελέγχου,
σχετικά με την πορεια
εκτέλεσης της παραγγελίας.
ε) Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών από το διεθνές γραφείο ελέγχου, ο προμηθευτής βαρύνεται
με τα έξοδα που θα προκύψουν από τον απαιτούμενο δεύτερο έλεγχο 1 ελέγχους.
3. Εάν δεν προσέλθει έγκαιρα το διεθνές γραφείο ελέγχου για τον έλεγχο του υλικού, ο προμηθευτής
υποχρεούται να απευθυνθεί στην αρμόδια Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, για να προβεί στις
απαραίτητες ενέργειες.
4. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων του υλικού, όταν τούτο
απαιτείται, κατά τον έλεγχο στο
εξωτερικό βαρύνει τον προμηθευτή.
5. Το διεθνές γραφειο ελέγχου υποχρεούται:
α) Σε περιπτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι το υλικό δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
της σύμβασης να μην εκδόσει το πιστοποιητικό ελέγχου, αλλά να ενημερώσει αμέσως τον αγοραστή
προκειμένου να λάβει οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειές του.
β) Να αποκαταστήσει κάθε ζημιά που θα προκύψει σε βάρος του αγοραστή από καθυστέρηση έκδοσης
του πιστοποιητικού ελέγχου ή από έκδοση πιστοποιητικού με εσφαλμένα στοιχεία.
6. Ο αγοραστής αντί να αναθέσει τον έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου, μπορεί να αποστείλει επιτροπή
από εξειδικευμένους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, για τη διενέργεια του ελέγχου στο εξωτερικό.
Στην
περίπτωση αυτή η επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει στον αγοραστή
πρακτικό του
διενεργηθέντος ελέγχου. Οι υποχρεώσεις του προμηθευτή έναντι της επιτροπής είναι οι ίδιες με εκείνες
προς το διεθνές γραφείο ελέγχου.
`Αρθρο 31
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση - παράδοση
1. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί αντικατασταθεί μετά
τη λήξη του συμβατικού
χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων
κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:
α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου
προβλεπόμενου, από το άρθρο 25 του παρόντος χρόνου παράτασης, 2,5% επί της συμβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης
προκύπτει κλάσμα ημέρας θεωρείται ολόκληρη ημέρα.
β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας
που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί
της συμβατικής αξίας των
εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον ΦΠΑ.
Σε περίπτωση που τα υλικά που παραδόθηκαν
εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
3. Εφόσον με την απόφαση
κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ` αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την
προηγούμενη της
ημερομηνίας διενέργειας του σε βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται
συνολικό
πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την
ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα.
Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη
παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος
παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται με απόφαση του Δ.Σ. του
ΕΛΓ.Α. ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.
4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης
- παράδοσης ή
αντικατάστασης, με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., ύστερα από γνώμη της υπηρεσίας που διενεργεί το
διαγωνισμό, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια
των διαδιακσιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και
μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
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5. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το
προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από
την επομένη της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, μέχρι της προσκόμισης του
συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου από δικαιοπραξία.
6. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από το
λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το
απαιτούμενο ποσό.
7. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη
της
ένωσης.
`Αρθρο 32
Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. ύστερα από γνώμη της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η
προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού όταν ο συμβατικός χρόνος δεν
είναι μεγαλύτερος των 30 ημερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του, ο
προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω της εκπρόθεσμης παράδοσης.
Εάν ο προμηθευτής δεν
αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος
και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσμια 20 ημερών, από την εκδοσή της
για την παραλαβή
των απορριφθέντων υλικών. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση των 5
πρώτων η μερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας.
Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα υλικά δεν
επιστρέφονται πριν την
ολοκλήρωση παράδοσης των υλικών και των
υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. Επίσης δεν
επιστρέφονται πριν την
παραλαβή των υλικών για τα οποία κηρύθχηκε έκπτωτος και του δόθηκε
δικαίωμα παράδοσης ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοση τούτων. Το παραπάνω πρόστιμο του
10% επιβάλλεται στην περίπτωση αυτή . Μετά την
παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν
παραληφθούν τα υλικά, πέραν του προστίμου, τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση
του φορέα σύμφωνα με τα ισχύοντα.
2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την
προσκόμιση ίσης ποσότητας με την
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται
να παραλάβει
την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε 20 ημέρες από
την
ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία
αυτή μπορεί να παραταθεί
ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον από
την εκπνοή της,
με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο
σε
ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή
και η παράταση που τυχόν χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, το
Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να προχωρήσει στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τα
ισχύοντα.
3. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. ύστερα από γνώμη της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό,
μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή
των υλικών που απορρίφθη καν πριν από την
αντικατάστασή τους, με την
προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να
καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.
`Αρθρο 33
Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του
ορίστηκε, να υπογράψει τη
σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο
ονομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. ύστερα
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από γνωμοδότηση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρρύσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από
κάθε δικαίωμα που απορρέει απ` αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατάστησε τα συμβατικά
υλικά, μέσα
στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με
όσα
προβλέπονται στο άρθρο 25 του παρόντος.
3. Ο προμηθευτής δεν κηρρύσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή
αντικαταστάθηκε με
ευθύνη του ΕΛ.Γ.Α.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί
να του παρασχεθεί η
δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την
προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του.
5. Στον προμηθευτή που κηρρύσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται
με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. ύστερα
από γνώμη της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό,
αθροιστικά ή διαζευτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης
της σύμβασης, κατά
περίπτωση.
β) Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από τους υπολοίπους προμηθευτές
που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή
είχαν κληθεί για απ` ευθείας ανάθεση είτε με διενέργεια
διαγωνισμού
είτε με απευθείας αγορά, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 4Κεφ. Β` του
παρόντος.
Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του ΕΛ.Γ.Α. ή τυχόν διαφορά που θα προκύψει
καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός γινεται ακόμα και στην περίπτωση
που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση
αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζομένου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του
Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
γ) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του προμηθευτή από τις προμήθειες του δημοσίου τομέα.
δ) Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε
έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην
περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 31 του παρόντος.
ε) Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον
έκπτωτο από τη σύμβαση
προμηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο,
είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία
λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής
του ως εκπτώτου με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε
φορά επιτόκιο για τόκο
υπερημερίας.
6. Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος έκπτωτου προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων
ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποιες κηρύχθηκε
έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η
διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή των τεχνικών προδιαγραφών,
η
οποια
συμψηφίζεται
με
το
προς
καταλογισμό
ποσό.
`Αρθρο 34
Τρόπος πληρωμής - Απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή προμηθευτή στο εσωτερικό
1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή μπορεί να γίνει με
έναν από τους παρακάτω
τρόπους:
α) Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
β) Με τη χορήγηση προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής
αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι
ισόποσης εγγύησης και το υπόλοιπο είτε μετά την
οριστική παραλαβή των υλικών, είτε με πληρωμή
ποσοστού 20% της
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το μακροσκοπικό πρωτόκολλο παραλαβής και
εξόφλησης της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με το συνολικό ΦΠΑ μετά την
οριστική παραλαβή των
υλικών.
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γ) Με προθεσμιακό διακανονισμό για το 100% της συμβατικής αξίας ή για μέρος αυτής.
δ) Με κάθε άλλο τρόπο που καθορίζεται απαραίτητα στη διακήρυξη.
2. Στη διακήρυξη απαραίτητα καθορίζεται ο επιθυμητός τρόπος πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες.
3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις εφόσον προβλέπονται
από τη σύμβαση.
4. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής,
θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με το
άρθρο 26 του παρόντος.
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α.
γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
δ) Εξοφλητική απόδειη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την
ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
`Αρθρο 35
Τρόπος πληρωμής - Απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή προμηθευτή στο εξωτερικό
1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή μπορεί να γίνει με
έναν από τους παρακάτω
τρόπους:
α) Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
β) Με τη χορήγηση προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής
αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι
ισόποσης εγγύησης και το υπόλοιπο είτε μετά την
οριστική παραλαβή των υλικών, είτε με πληρωμή
ποσοστού 20% της
συμβατικής αξίας χωρις ΦΠΑ με το μακροσκοπικό πρωτόκολλο παραλαβής
καιεξόφλησης της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με το συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των
υλικών.
γ) Με προθεσμιακό διακανονισμό για το 100% της συμβατικής αξίας ή για μέρος αυτής.
δ) Με κάθε άλλο τρόπο που καθορίζεται απαραίτητα στη διακήρυξη.
2. Στη διακήρυξη απαραίτητα καθορίζεται ο επιθυμητός τρόπος πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες.
3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις εφόσον προβλέπονται
από τη σύμβαση.
4. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή γίνεται μέσω της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος,
είτε με άνοιγμα εχέγγυας ανέκκλητης πίστωσης είτε με έμβασμα. Στην περίπτωση που η πληρωμή γίνεται
με άνοιγμα πίστωσης δεν χορηγείται προκαταβολή. Οταν η πληρωμή γίνεται με έμβασμα μετά την
οριστική παραλαβή, χορηγείται προκαταβολή.
5. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
α) Σε περίπτωση προμήθειας με παράδοση 60Β ή 60Τ.
1. Πλήρης σειρά φορτωτικών πραγματικής φόρτωσης στο όνομα του ΕΛ.Γ.Α. ή σε διαταγή αυτού, που
να αναφέρουν ότι ο ναύλος πληρώνεται στον τόπο προορισμού.
2. Πιστοποιητικό προέλευσης και κατασκευής των υλικών εις τριπλούν.
3. Τιμολόγιο του προμηθευτή εις εξαπλούν, που θα φέρει την ένδειξη ότι έχει εξοφληθεί.
4. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή στην περίπτωση που το τιμολόγιο
δεν φέρει ένδειξη ότι
εξοφλήθηκε.
5. Ζυγολόγιο ή μετρολόγιο, εις εξαπλούν.
6. Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνές γραφείο
ελέγχου ή πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε επιτροπή.
7.Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα και αποδεικτικό εισαγωγής
του υλικού στην αρμόδια Υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α. εφόσον από τη σύμβαση προβλέπεται η πληρωμή να
γίνεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού στην Ελλάδα.
8. Αντίγραφο τηλεγραφήματος ή τηλετυπήματος του προμηθευτή με το
οποίο να γνωρίζει στην
Υπηρεσία τα στοιχεία της φόρτωσης.
β) Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρος C + F: `Ολα τα παραπάνω δικαιολογητικά με τη διαφορά ότι η
φορτωτική θα αναφέρει ότι ο ναύλος έχει πληρωθεί.
γ) Στην πρίπτωση προμήθειας με τον όρο CIF:
1. `Ολα τα παραπάνω δικαιολογητικά για την περίπτωση C + F.
2. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή πιστοποιητικό ασφάλισης ασφαλιστικής εταιρείας, που να καλύπτει τους

1883
κινδύνους που προβλέπονται στο άρθρο 28 του παρόντος.
3. Απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων.
δ) Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης "ελεύθερον".
1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα
ή στην περίπτωση
αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αρμόδια υπηρεσία του
ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος.
2. Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
3. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
4. Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνές γραφείο
ελέγχου
ή
πρακτικό,
εάν
ανατεθεί
ο
έλεγχος
αυτός
σε
επιτροπή.
`Αρθρο 36
Δείγματα - Δειγματοληψία - Εργαστηριακές εξετάσεις
1. Τα δείγματα που χρησιμοποιούνται κατά τη διενέργεια των προμηθειών υπάγονται στις παρακάτω
κατηγορίες:
α) Δείγματα ΕΛ.Γ.Α.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δειγματα που αποστέλλει ο ΕΛ.Γ.Α.
βάσει των οποίων θα
πραγματοποιηθεί η προμήθεια.
β) Δείγματα προμηθευτών.
Στην περίπτωση αυτή υπάγονται τα δείγματα που καταθέτουν οι προμηθευτές, όταν απαιτείται, κατά
τη διενέργεια του διαγωνισμού.
γ) Δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα
που λαμβάνονται από τις
επιτροπές παραλαβών προς δειγμάτιση των υλικών που παραδίδουν οι
προμηθευτές σε εκτέλεση συμβάσεων.
2. Κάθε δείγμα ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού πρέπει
να ειναι σε ποσότητα ή
μέγεθος απόλυτα επαρκές για τη σχετική
μηχανική, χημική ή μακροσκοπική εξέταση ή πρακτική
δοκιμασια. Η ποσότητα ή το μέγεθος των δειγμάτων μπορει να ορίζονται:
α) Από την υπηρεσια που διενεργει την προμήθεια, προκειμένου για δειγματα του ΕΛ.Γ.Α. (κατηγορια
α`).
β) Με τη διακήρυξη ή πρόσκληση, προκειμένου για δείγματα προμηθευτών (κατηγορια β`).
γ) Από τη σύμβαση προκειμένου για δείγματα των προς παραλαβή συμβατικών υλικών (κατηγορια γ`).
Εφόσον στη σχετική σύμβαση δεν αναφέρεται η ποσότητα και το μέγεθος των δειγμάτων, ισχύουν οι
διατάξεις για τις δειγματοληψίες του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.).
3. Τα δείγματα όλων των κατηγοριών κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία
εις διπλούν (δείγμα αντίδειγμα) με εξαίρεση:
α) Τα δειγματα του ΕΛ.Γ.Α. εφόσον η Υπηρεσια έχει ορίσει διαφορετικά.
β) Τα δείγματα τα οποία λόγω της φύσης τους ή της αξίας τους δεν
μπορούν να σταλούν ή να
υποβληθούν εις διπλούν.
γ) Τα δείγματα που λαμβάνουν οι επιτροπές παραλαβών κατά τη
διαδικασία ελέγχου των προς
παραλαβή συμβατικών υλικών, τα οποία λαμβάνονται μεν εις διπλούν, πλην όμως το ένα από αυτά
αποστέλλεται απευθείας από την επιτροπή για εργαστηριακή ή μηχανική εξέταση ή χρησιμοποιείται
για πρακτική δοκιμασία.
4. Εφόσον από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση δεν προβλέπεται κατάθεση
δειγμάτων, τυχόν
προσκομιζόμενα από τους προμηθευτές δειγματα δεν γίνονται δεκτά.
5. Δείγματα που δεν ειναι κατά τρόπον εμφανή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη ή την
πρόσκληση δεν γίνονται δεκτά.
6. Εφόσον τα δειγματα ανήκουν σε ευπαθή επικινδυνα υλικά, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει
τούτο εγγράφως επί του δείγματος στην Ελληνική γλώσσα, καθορίζοντας συγχρόνως τον τρόπο φύλαξης
και συντήρησής τους. Για δείγματα του ΕΛ.Γ.Α. καθώς και δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά
υλικά που ανήκουν στην κατηγορία αυτή, την παραπάνω υποχρέωση έχει ο ΕΛ.Γ.Α. και ο Πρόεδρος της
Επιτροπής, αντίστοιχα.
7. Εφόσον η προμήθεια του υλικού γίνεται με βάση δείγματα του ΕΛ.Γ.Α. οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
λαμβάνουν γνώση του δείγματος αυτού κατά
το διάστημα της προθεσμίας που ορίζεται από τη
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διακήρυξη ή την πρόσκληση ειτε με απλή μακροσκοπική εξέταση αυτού από τους ενδιαφερόμενους ειτε
με λήψη αντιγράφου ή απεικόνισης αυτού, με δική τους μέριμνα και ευθύνη.
8. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών από το αρμόδιο όργανο, τίθενται υπόψη του και τα σχετικά
δειγματα. Εφόσον για τη διενέργεια του ελέγχου
από το αρμόδιο όργανο είναι απαραίτητη η
αποσφράγιση του δε δείγματος, αυτή γίνεται ενώπιον υπαλλήλου της Υπηρεσίας τήρησης των δειγμάτων,
μετά δε τον έλεγχο γίνεται επανασφράγιση του δείγματος. Επίσης ενώπιον του υπαλλήλου της Υπηρεσίας
δειγμάτων γίνεται, όταν απαιτείται, λήψη μέρους τους δείγματος.
9. Η επισημοποίηση των δειγμάτων και αντιδειγμάτων γινεται από την υπηρεσία που τα τηρεί, ύστερα
από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Τα επισημοποιηθέντα δειγματα παραλαμβάνονται από την
Επιτροπή Παραλαβών για να χρησιμοποιηθούν κατά το στάδιο των ελέγχων και επιστρέφονται μετά το
πέρας της παραλαβής των υλικών, εφόσον λόγω της φύσης δεν καταστρέφονται κατά τη διαδικασία των
ελέγχων.
10. Στο συμβασιούχο προμηθευτή παραδίδεται, ύστερα από αιτημά του το επίσημο δείγμα του ΕΛ.Γ.Α. ή
μέρος αυτού, ανάλογα με τη φύση του υλικού και υποχρεούται να το επιστρέψει το αργότερο με την
παράδοση του υλικού.
11. Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται ως εξής:
α) Του ΕΛ.Γ.Α. μέσα σε τριάντα ημέρες από την επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβών και
αφού έχει συντελεστεί η οριστική παραλαβή του συμβατικού υλικού, με μέριμνα και ευθύνη του ΕΛ.Γ.Α.
β) Των προμηθευτών στους οποίους δεν κατακυρώθηκαν ή δεν ανατέθηκε η προμήθεια, μέσα σε 15
ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης κατακύρωσης ή ανάθεσης, με μέριμνα και ευθύνη τούτων.
γ) Των συμβασιούχων προμηθευτών που κατατέθηκαν με την προσφορά τους και δεν καταστράφηκαν
μερικώς ή ολικώς κατά τη διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε τριάντα ημέρες από την επιστροφή τους από
την επιτροπή
παραλαβών και εφόσον έχει συντελεστεί η οριστική παραλαβή με μέριμνα και ευθύνη
τούτων.
δ) Τα δειγματα που δεν χρησιμοποιήθηκαν για κατ` έφεση εξέταση, επιστρέφονται μέσα σε τριάντα
(30) ημέρες από την οριστική παραλαβή των
συμβατικών υλικών, με μέριμνα και ευθύνη του
προμηθευτή.
12. Τα δείγματα που δεν θα παραλειφθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, εκποιούνται από την Υπηρεσία
παραλαβής και φύλαξής τους εφόσον έχουν εμπορική αξια, υπέρ του ΕΛ.Γ.Α., άλλως καταστρέφονται από
οριζόμενη προς τούτο επιτροπή.
13. Η αξια των δειγμάτων και αντιδειγμάτων που λαμβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής, βαρύνει
τους προμηθευτές και δεν καταβάλλεται.
14. Εφόσον από τη σύμβαση προβλέπονται και εργαστηριακοί έλεγχοι,
αυτοί διενεργούνται από
εργαστήρια του ΕΛ.Γ.Α., εάν διαθέτει, άλλως από το Γ.Χ.Κ. ή από οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο που
ανήκει στο δημόσιο τομέα, ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και τη μορφή του ελέγχου.
15. Σε περιπτωση που ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των
εργαστηριακών εξετάσεων,
μπορεί να ζητήσει εγγράφως κατ` έφεση εξέταση
των οικείων αντιδειγμάτων. Η κατ` έφεση εξέταση
γίνεται ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας, από το Γ.Χ.Κ. ή σε περίπτωση που λόγω της φύσεως του
υλικού ή της μορφής του ελέγχου, το Γ.Χ.Κ. δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στον έλεγχο, η κατ` έφεση
εξέταση γίνεται από οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο του δημοσίου τομέα, εκτός από το εργαστήριο που
διενήργησε την αρχική εξέταση.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που
διενήργησε τον αρχικό
έλεγχο η κατ` έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό, αλλά
με εξεταστή του Ι Γ.Χ.Κ. ή άλλου φορέα. Ο
προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει το προβλεπόμενο για την περίπτωση παράβολο. Το αίτημα του
προμηθευτή για την κατ` έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι
(20) ημερών από τη γνωστοποίηση σ` αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης.
Κατ` έφεση εξέταση εμπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., μέσα σε είκοσι
(20) ημέρες από τη λήψη του πρωτόκολλου της Επιτροπής Παραλαβών. Κατά την κατ` έφεση εξέταση
παρισταται εκπρόσωπος του ΕΛ.Γ.Α., υποχρεωτικά δε καλείται να παραστεί εφόοον το επιθυμεί, και ο
προμηθευτής. Εάν κατά τη διενέργεια της κατ` έφεση εξέτασης υπάρχει διαφωνία από τον εκπρόσωπο
του ΕΛ.Γ.Α. ή τον
προμηθευτή, σε τεχνικό θέμα (όπως εφαρμοζόμενη μέθοδος εξέτασης, χρήση
οργάνων) αυτή διατυπώνεται με σαφήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο, η δε υπόθεση παραπέμπτεται στο
Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο για γνωμάτευση. Το αποτέλεσμα της κατ` έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό
και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
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`Αρθρο 37
Ανωτέρα βία
1. Σε περίπτωση ανωτέρας βιας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή.
2. Ο προμηθευτής που επικαλειται ανωτέρα βια υποχρεούται μέσα σε εικοσι (20) ημέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν
την ανωτέρα βια, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να
προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
3. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμια δεν αναφέρει τα περιστατικά και
δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεια στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την
ύπαρξη
ανωτέρας
βίας.
`Αρθρο 38
Επίλυση διαφορών
1. Ο προμηθευτής, ως προς τη διακήρυξη και σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της
έδρας του ΕΛ.Γ.Α.
2. Στη διακήρυξη ή σύμβαση, μπορεί να ορίζεται, για την επίλυση διαφορών, αντι της προσφυγής στα
δικαστήρια η προσφυγή των συμβαλλομένων σε διαιτησία που ορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά
σχετική νομοθεσια. Οι αποφάσεις της διαιτησίας είναι υποχρεωτικές για
τους συμβαλλομένους.
[...]

`Αρθρο 41
Εκτέλεση έργων
1. `Εργο είναι κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή και συντήρηση ή σχεδιασμός,
προμήθεια και εκτέλεση ολοκληρωμένης εργασίας, καθώς και κάθε σχετική ερευνητική εργασία, που
απαιτεί τεχνική γνώση και επέμβαση.
2. Για την εκτέλεση τεχνικού έργου απαιτείται, εφόσον δεν ήθελε
άλλως οριστεί, σχέδιο
προϋπολογισμού, συγγραφή υποχρεώσεων, τιμολόγιο, ανάλυση τιμών κ.λπ. δηλαδή πλήρης μελέτη που
συντάσσεται από τεχνικό και εγκρίνεται από το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. Το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., δύναται να αναθέτει
τη σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση έργου σε ιδιώτες τεχνικούς ή να προσλαμβάνει αναγνωρισμένο
τεχνικό για τη σύνταξη μελετών, τον έλεγχο αυτών ή την παρακολούθηση του εκτελούμενο έργου, με
αμοιβή που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με όσα ισχύουν για το σκοπό αυτό
στον ΕΛ.Γ.Α.
3. Το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. καθορίζει με γενικές ή ειδικές αποφάσεις του τις αρμοδιότητες των προϊσταμένων
των μονάδων του ΕΛ.Γ.Α., ως προς το
ύψος της δαπάνης, τον τρόπο εκτέλεσης και τους όρους
δημοπράτησης ή
διαγωνισμού για την εκτέλεση έργων συντήρησης, επισκευές κτιρίων και
εγκαταστάσεων ή την προσθήκη μικρών παραρτημάτων, την εκτέλεση έργων σε κτήματα του ΕΛ.Γ.Α., που
εξυπηρετούν προγράμματα έρευνας που έχουν εγκριθεί, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την εκτέλεση
αυτών.
4. Τα έργα εκτελούνται μετά από έγκριση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., είτε με αυτεπιστασία από τις υπηρεσίες
του ΕΛ.Γ.Α., είτε με εργολαβία.
α) Για την εκτέλεση έργων, με αυτεπιστία μπορεί να προσλαμβάνονται
ημερομίσθιοι τεχνίτες,
επιστάτες και εργάτες.
β) Η με εργολαβία εκτέλεση των έργων μπορεί να γίνει με ένα από τους παρακάτω τρόπους:
1. Με απευθειας ανάθεση όταν το ύψος της δαπάνης του έργου δεν υπερβαινει το ποσό των 750.000
δρχ.
2. Με πρόχειρο διαγωνισμό, όταν το ύψος της δαπάνης του έργου δεν
υπερβαινει το ποσό των
2.000.000 δρχ. και
3. `Ανω των 2.000.000 δρχ. με δημοπρασία.
Τα ποσά αυτά αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Τα έργα της περιπτώσεως (β)
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ενεργούνται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται στην εγκριτική απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., στην
οποία εκτός
των άλλων καθορίζονται και οι όροι της δημοπράτησης ή διαγωνισμού, οιπροθεσμίες
δημοσίευσης της περίληψης, ο τρόπος της μειοδοσίας, το
αρμόδιο όργανο για την έγκριση του
αποτελέσματος, η επιβλέπουσα αρχή του έργου και ο επιβλέπων τεχνικός, η επιτροπή ποραλαβής ως και
κάθε
άλλη
λεπτομέρεια
απαραίτητη
για
την
εκτέλεση
των
έργων.
`Αρθρο 42
Αναθεώρηση αποφάσεων
1. Ο προμηθευτής, μπορεί, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν κυρώσεις σε βάρος του, να υποβάλλει
αίτηση αναθεώρησης μέσα οε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της
κοινοποίησης της σχετικής απόφασης.
2. Σχετικά με το αίτημα αναθεώρησης αποφασίζει το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α.
Η απόφαση αυτή είναι τελεσίδικη
μετά
από
πρόταση
των
αρμοδίων
οργάνων.
[...]
`Αρθρο 45
Προμήθεια Υποκαταστημάτων
1. Οι βασικές ανάγκες των Υποκαταστημάτων καλύπτονται κατά κανόνα από την Κεντρική Διοίκηση του
Οργανισμού. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διατίθεται πίστωση από τον Προϋπολογισμό στα
Υποκαταστήματα που προορίζεται για την κάλυψη άμεσων ή επαναλαμβανομένων δαπανών για κάθε ένα
από αυτά.
2. Μέσα στα όρια των κατά τα ανωτέρω μεταφερομένων πιστώσεων
αποφασίζεται η διενέργεια
προμήθειας από τον Προϊστάμενο του Υποκαταστήματος, ο οποίος έχει κατά τις διατάξεις του παρόντος
Κανονισμού αρμοδιότητες του Διοικητή εφόσον και σε ποιά έκταση έχει μεταβιβασθεί σ` αυτόν από το
Διοικητή αυτή η αρμοδιότητα κατά τα οριζόμενα στο Ν. 1790/88.
3. Οι ανοικτοί - κλειστοί και πρόχειροι διαγωνισμοί προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του
άρθρου διεξάγονται από την ορισθείσα κατά το άρθρο 5 Επιτροπή Προμηθειών και η παραλαβή των
προμηθευομένων ειδών γίνεται από Επιτροπή Παραλαβών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του
παρόντος Κανονισμού .
4. Για τις προμήθειες που διενεργούνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο εφαρμόζονται οι διατάξεις του
παρόντος Κανονισμού, οι προμήθειες δεν εντάσσονται στο ετήσιο πρόγραμμα Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α.
και
αναγγέλονται, κάθε μήνα, στην αρμοδία Υπηρεσία Προμηθειών της
Κεντρικής Υπηρεσίας του
Οργανισμού.
`Αρθρο 46
Αναθεώρηση ή τροποποίηση του Κανονισμού
Οι διατάξεις του Κανονισμού αυτού συμπληρώνονται ή τροποποιούνται ή
καταργούνται μετά από
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α.
που εγκρίνεται από τον Υπουργό Γεωργίας και
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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(38) της απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
6409/ΦΟΡ/1250/1994 (Β 489) «Κανονισμός Προμηθειών ΚΑΠΕ»,, το κείμενο της οποίας είχε ως
εξής:
“Αριθ. 6409(ΦΟΡ) 1250/1994/Β`489.Κανονισμός Προμηθειών του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΚΑΠΕ)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Εχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα".
2. Του Ν. 1797/88 "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" και ειδικότερα
του άρθρου 11 παρ. 5, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του Ν. 2000/91.
3. Την ανάγκη έγκρισης Κανονισμού Προμηθειών του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
4. Την Κοινοτική Νομοθεσία περί Συμβάσεως Κρατικών Προμηθειών,
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Προμηθειών του ΚΑΠΕ ως ακολούθως:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Αρθρο 1.
Αντικείμενο Κανονισμού
Προμήθειες που διενεργούνται για να καλύψουν τις λειτουργικές ή άλλες
ανάγκες του ΚΑΠΕ.
Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των αρχών και διαδικασιών που διέπουν τις
προμήθειες του ΚΑΠΕ.
2. Οι διατάξεις του κανονισμού εφαρμόζονται:
α) Στις προμήθειες υλικών, εφοδίων και εξοπλισμού που είναι
απαραίτητα για τη λειτουργία και
ανάπτυξη του ΚΑΠΕ.
β) Στην παροχή υπηρεσιών προς το ΚΑΠΕ που έχουν άμεση σχέση με τα πιο πάνω προμηθευόμενα
είδη, όπως παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης, συντήρησης, μεταφοράς και εκτελωνισμού των λειτουργιών
κλπ.
Αρθρο 2
Εναρξη Διαδικασίας Προμήθειας.
1. Για την πραγματοποίηση κάθε προμήθειας ο ανδιαφερόμενος συμπληρώνει "ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ"
στην οποία αναγράφονται:
α. Αριθμός αίτησης.
β. Στοιχεία αιτούντος.
γ. Εργο - Πρόγραμμα στο οποίο χρεώνεται η προμήθεια.
δ. Αιτιολογία και αντικείμενο προμήθειας.
ε. Προβλεπόμενη δαπάνη.
στ. Προτεινόμενες διαδικασίες προμήθειας με αιτιολογημένη άποψη.
Αρθρο 3.
Τρόποι προμήθειας
1. Οι προμήθειες διενεργούνται είτε με διαγωνισμό είτε με απευθείας ανάθεση.
2. Οι διαγωνισμοί διακρίνονται σε ανοικτούς, κλειστούς και
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Αρθρο 4

πρόχειρους.
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Ανοικτός Διαγωνισμός
1. Ανοικτός διαγωνισμός είναι ο διαγωνισμός στον οποίο μπορεί να
υποβάλλει προσφορά κάθε
ενδιαφερόμενος προμηθευτής ύστερα από δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης στον Τύπο.
2. Ο διαγωνισμός αυτός διενεργείται για προμήθειες που το ύψος τους είναι μεγαλύτερο των 250 χιλ.
ECU καθώς και για προμήθειες για τις οποίες ο Γενικός Διευθυντής κρίνει ότι πρέπει να δοθεί ευρεία
δημοσιότητα.
3. Οι όροι της διακήρυξης κάθε διαγωνισμού πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις.
4. Η διακήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Το αντικείμενο του διαγωνισμού.
β. Το είδος, την ποσότητα, τις τεχνικές προδιαγραφές.
γ. Το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης.
δ. Την προθεσμία μέσα στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από το ΚΑΠΕ τα σχετικά
έγγραφα, το ποσό που τυχόν απαιτείται να καταβληθεί για τη χορήγηση των εγγράφων αυτών.
ε. Τις ημερομηνίες, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης, καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να
παρίστανται.
στ. Το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής.
ζ. Τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα καθώς και το χρόνο υποβολής των εγγυήσεων, καθώς και άλλες
προϋποθέσεις που τυχόν τίθενται.
η. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση της προμήθειας.
θ. Την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών από την αρμόδια Υπηρεσία, τη διεύθυνση στην
οποία πρέπει να αποσταλούν και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να έχουν συνταχθεί.
ι. Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών.
ια. Τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται οπωσδήποτε την απόρριψη της
προσφορός.
Αρθρο 5
Κλειστός Διαγωνισμός
1. Στον κλειστό διαγωνισμό λαμβάνουν μέρος προμηθευτές των οποίων η επιλογή γίνεται είτε από το
Μητρώο προμηθευτών του ΚΑΠΕ είτε από τον
κατάλογο που καταρτίζεται μετά από πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω του τύπου. Για την επιλογή των προμηθευτών λαμβάνονται υπόψη τα
κριτήρια του άρθρου 14.
2. Προκηρύσσεται κλειστός διαγωνισμός για προμήθειες που το ύψος δαπάνης τους είναι ανώτερο των
60 χιλ. και μικρότερο των 250 χιλ. ECU. Επίσης και για προμήθειες ύψους δαπάνης μικρότερου των 60 χιλ.
ECU που ο Γενικός Δ/ντής κρίνει ότι πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία αυτή. Με απόφαση του Δ.Σ.
είναι δυνατόν να επιτρέπεται εκάστοτε η προκήρυξη κλειστού διαγωνισμού για προμήθειες που το ύψος
της δαπάνης τους είναι ανώτερη των 250 χιλ. ECU.
3. Στις περιπτώσεις κλειστού διαγωνισμού, η Πρόσκληση των προεπιλεγέντων περιλαμβάνει τουλάχιστον
τα στοιχεία της παραγράφου 4 του άρθρου 4, εκτός των στοιχείων του εδαφίου δ.
4. Σε όλες τις περιπτώσεις όπου επιτρέπεται η προκήρυξη κλειστού διαγωνισμού, ο Γενικός Διευθυντής
δύναται
να
αποφασίζει
την
προκήρυξη
ανοικτού
διαγωνισμού.
Αρθρο 6
Πρόχειρος Διαγωνισμός
1. Πρόχειρος είναι ο διαγωνισμός που γίνεται με συνοπτική διαδικασία και που δεν απαιτείται προκήρυξη
αλλά η συγκέντρωση τριών τουλάχιστον προσφορών με βάση σαφείς τεχνικές προδιαγραφές και λοιπούς
όρους.
2. Πρόχειρος διαγωνισμός διενεργείται για προμήθεις που το ύψος της δαπάνης τους είναι ανώτερο των
8 χιλ. και δεν υπερβαίνει τις 60 χιλ. ECU
3. Πρόχειρος διαγωνισμός διενεργείται όταν ο Γενικός Διευθυντής με αιτιολογημένη απόφασή του και
μετά από σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του
Δ.Σ. κρίνει τη διενέργεια του διαγωνισμού αυτού
απαραίτητη
και
έως
το
ποσόν
των
100
χιλ.
ECU
Αρθρο 7
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Απευθείας Ανάθεση.
1. Απ` ευθείας ανάθεση επιτρέπεται μετά από απόφαση του Γενικού Διευθυντή για προμήθειες έως 8
χιλ. ECU
2. Απευθείας ανάθεση επιτρέπεται και στις παρακάτω περιπτώσεις, με
αιτιολογημένη
απόφαση του Γενικού Δ/ντή, σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του
Δ.Σ. και ενημέρωση του Δ.Σ. στην
αμέσως επόμενη της ανάθεσης συνεδρία.
α) Αν κατά τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού δεν υποβλήθηκε προσφορά, ή άν οι προσφορές που
υποβλήθηκαν σε ανοιχτό ή κλειστό
διαγωνισμό κρίθηκαν απαράδεκτες, εφόσον οι αρχικοί όροι της
διακήρυξης δεν μεταβάλλονται ουσιωδώς.
β) Οταν για τεχνικούς λόγους ή για λόγους που σχετίζονται με την
προστασία δικαιωμάτων
αποκλειστικότητας, τα προς προμήθεια υλικά
κατασκευάζονται ή παραδίδονται μόνο από ορισμένο
προμηθευτή.
γ) Οταν τα είδη κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας
πειραμάτων, μελετών και
προτύπων εφαρμογής.
δ) Οταν το πλαίσιο ερευνητικών κατασκευών, κριθεί σκόπιμο ότι
προϊόντα που παράγονται σε
πειραματικό στάδιο πρέπει να ανατεθούν στις
συμμετέχουσες στην πειραματική κατασκευή,
επιχειρήσεις.
ε) Οταν για λόγους αιτιολογημένης πλήρως επείγουσας ανάγκης, που
οφείλεται σε απρόβλεπτες
καταστάσεις, δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι
προθεσμίες που προβλέπονται στις διατάξεις του
κανονισμού αυτού.
ζ) Για συμπληρωματικές προμήθειες απά τον αρχικό προμηθευτή και για ποσόν έως 50% της αρχικής
προμήθειας εφόσον η αλλαγή του θα υποχρέωνε
τον ενδιαφερόμενο φορέα να αγοράσει υλικά με
διαφορετικά τεχνικά
χαρακτηριστικά που θα ήταν ασυμβίβαστα ή θα προκαλούσαν δυσανάλογες
τεχνικές δυσχέρειες ή οικονομικές επιβαρύνσεις στη λειτουργία ή συντήρησή τους.
στ) Οταν η προμήθεια κρίνεται σκόπιμο να ανατεθεί σε εκπαιδευτικά, ερευνητικά ή παρόμοια νομικά
πρόσωπα
και
μέχρι
ποσού
60
χιλ.
ECU
Αρθρο 8
Τεχνικές Προδιαγραφές.
Σε κάθε διακήρυξη και σύμβαση, επισυνάπτεται η τεχνική προδιαγραφή
που συντάσει ο Υπεύθυνος
Εργου και εγκρίνει ο αρμόδιος Δ/ντής. Δεν
επιτρέπεται η αναγραφή όρων που να προσδιορίζουν
προϊόντα ορισμένης
κατασκευής ή εργοστασίου. Οι τεχνικές προδιαγραφές θα περιλαμβάνουν αν
απαιτείται
τις
μεθόδους
ποιοτικού
ελέγχου
κατά
την
παραλαβή.
Αρθρο 9
Σύσταση Επιτροπής Προμηθειών
1. Σε όλες τις περιπτώσεις διαγωνισμών πλην των δι` απ`ευθείας
αναθέσεως, συστήνεται τριμελής
τουλάχιστον επιτροπή αποτελούμενη από τους:
α) Υπεύθυνο Εργου.
β) Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών.
γ) Υπεύθυνο Προμηθειών.
2. Στις περιπτώσεις διαγωνισμών που το ύψος της δαπάνης υπερβαίνει τα 40 χιλ. ECU, στην ως άνω
τριμελή επιτροπή προστίθεται ο Προϊστάμενος
της αρμοδίας Διεύθυνσης ή και ο Υπεύθυνος του
Προγράμματος.
3. Ο Γενικός Διευθυντής κατά την κρίση του δύναται να προσθέσει επιπλέον μέχρι 3 μέλη στην επιτροπή
της παραγράφου 1.
4. Το πόρισμα της εν λόγω επιτροπής υποβάλλεται στον Γενικό
Διευθυντή.
Αρθρο 10.
Κατακύρωση Διαγωνισμού
Αρμόδια όργανα για την κατακύρωση των διαγωνισμών είναι:

1890
α) Το Δ.Σ. για προμήθειες τουλάχιστον άνω των 40 χιλ. ECU μετά από εισήγηση του Γενικού Δ/ντή.
β) Στις περιπτώσεις που χρειάζεται έγκριση του Δ.Σ. και συντρέχουν
ειδικοί λόγοι που απαιτούν
ταχύτητα διεκπεραίωσης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να ορίσει 4μελή επιτροπή από μέλη του Δ.Σ., μετά
από σχετική πρόταση του Γενικού Δ/ντή, η οποία μπορεί να κατακυρώσει, με ομόφωνη απόφασή της το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Η απόφαση αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη συνεδρία του Δ.Σ.
γ) Ο Γενικός Διευθυντής για προμήθειες μέχρι 40 χιλ. ECU μετά από
εισήγηση της Επιτροπής του
άρθρου 9.
δ) Για προμήθεια από 2.000 ECU έως 8.000 ECU ο Γενικός Δ/ντής δύναται με απόφασή του να εκχωρεί
την αρμοδιότητα έγκρισης στον Υπεύθυνο Προγράμματος.
ε) Για προμήθειες δαπάνης έως 2.000 ECU ο Γενικός Διευθυντής δύναται με απόφασή του να εκχωρεί
την αρμοδιότητα έγκρισης στον Υπεύθυνο Εργου.
Αρθρο
Κανόνες Δημοσιότητας
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1. Στις περιπτώσεις ανοικτού διαγωνισμού, το ΚΑΠΕ μεριμνά για ευρεία
δημοσιότητα της σχετικής
διακήρυξης και ειδικότερα:
α. Με τη δημοσίευση περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης
σε δύο τουλάχιστον
ημερήσιες εφημερίδες του αθηναϊκού τύπου. Για
προμήθειες μεγαλύτερες των 250.000 ECU,
δημοσιεύεται η διακήρυξη και στην Εφημεριδα των Ε.Κ.
β. Με τη διάθεση της διακήρυξης στους ενδιαφερόμενους από την
ημερομηνία δημοσίευσης της
περίληψής της.
2. Η δαπάνη για τη δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης στον τύπο, βαρύνει τους φορείς που εκτελούν
τις προμήθειες.
3. Ολα τα παραπάνω ισχύουν και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά
με διαγωνισμό που έχει προκηρυχθεί.
4. Εφ` όσον οι υπεύθυνοι προγράμματος το κρίνουν, λόγω ειδικών
συνθηκών, αναγκαίο, μπορεί να
εφαρμόζεται η ως άνω διαδικασία και σε κλειστούς διαγωνισμούς.
5. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής χρηματοδότησης από την ΕΟΚ η δημοσίευση της διακήρυξης λαμβάνει
χώρα
σύμφωνα
και
με
τις
οδηγίες
της
ΕΟΚ.
Αρθρο 12
Γλώσσα.
1. Ολα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε αυτούς
συντάσσονται τουλάχιστον στην Ελληνική γλώσσα.
2. Από τη διακήρυξη μπορεί να επιτρέπεται η υποβολή των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς σε άλλη
γλώσσα.
Αρθρο 13
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν τα απαιτούμενα
προσόντα που ορίζει η διακήρυξη.
Αρθρο 14
Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων προμηθευτών για συμμετοχή τους σε κλειστούς διαγωνισμούς.
1. Για την επιλογή των προμηθευτών που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορές και προκειμένου να
διαπιστωθεί η φερεγγυότητά τους, η επαγγελματική αξιοπιστία τους ή χρηματοπιστωτική και οικονομική
γενικότερα κατάστασή τους και οι τεχνικές δυνατότητές τους λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα.
α. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.
β. Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πλήροφοριών που ζητούνται από
την Υπηρεσία.
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γ. Η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης.
δ. Ο τεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση.
ε. Η ποιότητα των προσφερομένων προϊόντων ή υπηρεσιών.
στ. Κάθε άλλο κριτήριο υπό την προϋπόθεση ότι τούτο θα αναφέρεται στη διακήρυξη.
2. Κατά τη διαδικασία επιλογής των προμηθευτών, η Υπηρεσία έχει την ευχέρεια να ζητήσει οποιαδήποτε
κατά την κρίση της δικαιολογητικά είτε από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος, εκτός της
εγγύησης
συμμετοχής,
είτε
και
ότι
άλλο
κρίνει
σκόπιμο.
Αρθρο 15
Προθεσμίες.
1. Στους ανοικτούς διαγωνισμούς.
α. Η προθεσμία για την διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 36
ημερών από την ημερομηνία προκήρυξης, που
ορίζεται εκείνη της τελευταίας δημοσιεύσεως στον
ημερήσιο τύπο.
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή
ανεφόρμοστη, τότε μπορεί να συντμηθεί, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή και σύμφωνη γνώμη του
Προέδρου στις δεκαπέντε (15) ημέρες. Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα πρέπει να αξιολογηθούν το
πολύ σε 35 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής των.
β. Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν έγκαιρα τα
σχετικά με τον
προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς, μέσα σε τρεις
(3) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης, με ευθύνη του Γενικού Δ/ντή, ή της Δ/νσης η
οποία πραγματοποιεί την σχετική προμήθεια.
γ. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με
τα έγγραφα του
διαγωνισμού, αυτές παρέχονται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί
για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται
έγκαιρα με ευθύνη του Γενικού Διευθυντή ή της Δ/νσης η οποία πραγματοποιεί την σχετική προμήθεια.
2. Στους κλειστούς διαγωνισμούς:
α. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής σε κλειστό διαγωνισμό δεν πρέπει να είναι
μικρότερη των 21 ημερών από την
ημερομηνία προκήρυξης που ορίζεται εκείνη της τελευταίας
δημοσιεύσεως στον ημερήσιο τύπο εφ`όσον γίνει δημοσίευση είτε εκείνη της αποστολής
εφ` όσον
δενγίνει δημοσίευση. Για τον καθορισμό των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες
της αποστολής της έγγραφης
πρόσκλησης και της τελευταίας ημερομηνίας για την υποβολή της
προσφοράς. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την
προθεσμία αυτή
ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να συντμηθεί με απόφαση του
Γενικού Δ/ντή και σύμφωνη γνώμη του
Προέδρου στις 12 ημέρες.
β. Στους προμηθευτές που έχουν επιλεγεί για την υποβολή προσφοράς
αποστέλλεται έγγραφη
πρόσκληση ταυτόχρονα και με τους ίδιους όρους.
γ. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με
τη συγκεκριμένη
προμήθεια, αυτές παρέχονται επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί
για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το
αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης με ευθύνη του Γενικού Δ/ντή ή
της Διεύθυνσης που πραγματοποιεί την σχετική προμήθεια.
3. Η ημερομηνία ή προθεσμία της υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή της διενέργειας διαγωνισμού,
με ή χωρίς τροποποιήσεις των όρων της
πρόσκλησης ή της διακήρυξης μπορεί να μετατίθεται με
αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Διευθυντή και σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Δ.Σ., το οποίο
ενημερώνεται σχετικά στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του.
Αρθρο
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών.
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1. Οσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες σφραγισμένες
προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση.
2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.
3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
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α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα σε σφραγισμένο φάκελλο.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
γ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
δ. Τα στοιχεία του αποστολέα.
4. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο όργανο ή η Επιτροπή ακόμη και αν το ίδιο είναι
αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, δεν
είναι υποχρεωμένο να ελέγχει τη συμμόρφωση των
διαγωνιζομένων ή των
προσφορών τους προς τους όρους της διακήρυξης.
Αρθρο 17
Προσφορές.
1. Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, σε
δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 16 του παρόντος. Μέσα στο
φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη μόνο τιμή, στον φάκελο προσφοράς
τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη
"ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο
φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο θα συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με
την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίου φακέλου.
4. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης
ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία
τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του
τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να
αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση
της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της
προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε
ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Σημειώνεται, ότι από
τις διευκρινήσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται
υπόψη μόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
5. Προσφορά για μέρος της ποσότητας που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σε περίπτωση
που
η
διακήρυξη
δεν
δίδει
τη
δυνατότητα
αυτή.
Αρθρο 18
Χρόνος ισχύος προσφορών.
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές σαρανταπέντε (45) ημέρες από την επομένη
της διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη ή την πρόσκληση, καθώς
και το χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω ή του προβλεπομένου από τη διακήρυξη
είναι δυνατόν να απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη
της κατ`ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και
του
παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς,
ματαιώνονται τα
αποτελέσματα
του
διαγωνισμού.
Αρθρο 19
Ενστάσεις.
1. Ενσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής
προμηθευτή σε αυτόν, υποβάλλεται στην
αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία
εγγράφως ως εξής:
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α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού
(1) Στον ανοιχτό διαγωνισμό, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος
από τη δημοσίευση της
διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας
αυτής συνυπολογίζονται
και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται
από το αρμόδιο όργανο του ΚΑΠΕ και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες πριν
από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της
σχετικής
απόφασης με δική τους φροντίδα.
(2) Στον κλειστό διαγωνισμό, μόνο από εκείνους που επιλέγησαν να υποβάλλουν προσφορά, μέσα στο
μισό του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία αποστολής σε αυτούς της διακήρυξης μέχρι την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται
και οι ημερομηνίες αποστολής της διακήρυξης και της διενεργείας του διαγωνισμού.
β. Κατά της νομιμότητας της διενεργείας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν.
Στην περίπτωση αυτή οι ενστάσεις ασκούνται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη
εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς του. Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού ένσταση
υποβάλλεται μόνο από εκείνους που επιλέγησαν να υποβάλουν προσφορά. Η
ένσταση αυτή δεν
επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται είτε κατά την διάρκεια του διαγωνισμού
είτε κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Επιτροπή διαγωνισμού. Το
όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη
γνώμη του στο αρμόδιο για την κατακύρωση
όργανο, το οποίο αποφαίνεται τελικό.
γ. Κατά της αξιολόγησης των προσφορών.
Κατά την αξιολόγηση των προσφορών δύναται να επιβληθούν ενστάσεις μέσα σε δύο ημέρες από την
ανακοίνωση του αποτελέσματος. Επί των
ενστάσεων αυτών εισηγείται η Επιτροπή αξιολόγησης και
αποφαίνεται το Δ.Σ. ή άλλο όργανο που έχει ορισθεί ή θα ορισθεί από αυτό.
2. Ενστάσεις που υποβάλονται για οιουσδήποτε άλλους εκτός από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν
γίνονται
δεκτές.
Αρθρο 20
Προσφερόμενη τιμή.
1. Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στη
διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη
διακήρυξη.
2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε δραχμές ή συνάλλαγμα σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα από τη
διακήρυξη. Οι τιμές σε συνάλλαγμα εκφράζονται στο νόμισμα της χώρας προέλευσης σε δολλάρια ΗΠΑ ή
στο νόμισμα που
καθορίζεται σε εμπορική συφωνία που υπάρχει μεταξύ Ελλάδας και της
χώρας
προέλευσης. Το ΚΑΠΕ δεν υποχρεούται να προβεί στην πληρωμή με το νόμισμα της προσφοράς, αλλά με
το νόμισμα στο οποίο πραγματοποιούνται οι πληρωμές από την Τράπεζα της Ελλάδος προς τη χώρα
προέλευσης. Με την
ισχύουσα επίσημη τιμή πώλησης την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού σε
δραχμές του νομίσματος τούτου γίνεται η σύγκριση της προσφοράς και η καταβολή του τιμήματος.
3. Οταν από τη διακήρυξη καθορίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε δραχμές, προσφορά που
δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης όταν από την
διακήρυξη καθορίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε συνάλλαγμα, προσφορά για εγχώριο
προϊόν θα δίδει τιμή σε δραχμές, διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται
από τη διακήρυξη
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία
τιμή για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Αρθρο 21
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών.
1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
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αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία
και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή
πρόσκληση. Προσφορές
που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται για επιστροφή, ως
εκπρόθεσμες. Η
αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία.
α) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη μόνο τιμή, αφού αριθμηθούν
οι κυρίως φάκελλοι, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς,
μονογράφονται δε και και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική
προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται
και σφραγίζεται από το παραπάνω
όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειμένου να
αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση.
β) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά, αποσφραγίζεται
ο κυρίως φάκελλος αφού αριθμηθούν οι προσφορές καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, εάν
προβλέπεται, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και
τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο. Για
την οικονομική προσφορά ακολουθείται η ίδια
παραπάνω διαδικασία.
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που
υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των
δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο
υπογράφει και σφραγίζει.
3. Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στην περίπτωση ανοικτού
διαγωνισμού δημόσια, στην
περίπτωση δε του κλειστού διαγωνισμού παρουσία μόνο αυτών που κλήθηκαν και υπέβαλαν προσφορά
ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, τους οποίους καλεί το αρμόδιο όργανο με βάση πίνακα που
του έχει παραδώσει η αρμόδια για την εκτέλεση της προμήθειας υπηρεσία. Προσφορά που υποβλήθηκε
από προμηθευτή που δεν περιλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα της Υπηρεσίας, δεν αποσφραγίζεται,
αλλά παραδίδεται στην υπηρεσία για επιστροφή.
4. Αυτοί που δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης
των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των τιμών
που προσφέρθηκαν, στην περίπτωση που ο διαγωνισμός έγινε με κριτήριο τη χαμηλότερη μόνο τιμή.
5. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελλος του διαγωνισμού, μαζί με τους σφραγισμένους
φακέλλους που περιέχουν τα οικονομικά
στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται με απόδειξη σε
υπάλληλο του ΚΑΠΕ. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών,
επαναφέρονται για όσες προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές, στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την αποσφάγισή τους κατά την ημερομηνία και
ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση και όταν το κριτήριο κατακύρωσης είναι η
χαμηλότερη μόνο τιμή, ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών κατά τα ανωτέρω. Για όσες προσφορές δεν
κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των
προσφορών είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, οι σφραγισμένοι φάκελλοι με τα οικονομικά
στοιχεία των προσφορών παραμένουν σε αυτό και
τοποθετούνται στο αρχείο προσφορών.
Αρθρο 22
Αξιολόγηση Προσφορών
Τα κριτήρια για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή
του προμηθευτή (μόνο
χαμηλότερη τιμή ή συμφερότερη προσφορά) καθορίζονται στην εκάστοτε διακήρυξη και γίνονται από την
Επιτροπή του άρθρου 9. Εργο της είναι η επεξεργασία των στοιχείων των προσφορών, η αξιολόγησή
τους και ο καθορισμός της σειράς μειοδοσίας ή ανοιγμένης
μειοδοσίας με βάση τα κριτήρια που
προβλέπονται από τη διακήρυξη. Συντάσσεται δε από την ως άνω Επιτροπή πρακτικό αξιολόγησης.
Αρθρο 23.
Κριτήρια Βαθμολογίας
1. Οι προσφορές αξιολογούνται και κατατάσσονται σε σειρά, ανάλογα με τη βαθμολογία τους.
2. Κάθε προσφορά βαθμολογείται για τους ακόλουθους τομείς ο καθένας από τους οποίους έχει και
ειδικό συντελεστή επιρροής, καθώς και για όποιο άλλο κριτήριο αναφέρεται στη διακήρυξη.
α. Εμπειρία του διαγωνιζόμενου και εμπειρία του κατασκευαστή του προϊόντος.
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β. Η σαφήνεια η πληρότητα καθώς και η προσέγγιση της προσφοράς στις τεχνικές προδιαγραφές, όπως
αυτές καθορίζονται στο αντίστοιχο τεύχος της τεχνικής έκθεσης και ποιοτικών στοιχείων.
γ. Κάθε άλλο κριτήριο που τίθεται στη διακήρυξη.
δ. Τιμή προσφοράς.
Αρθρο 24.
Συνέχιση διαγωνισμού - Διαπραγματεύσεις με προμηθευτές.
1. Οταν ο διαγωνισμός αποτύχει ή κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμα και η προμήθεια κρίνεται επείγουσα,
ο διαγωνισμός μπορεί να συνεχισθεί με
την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών από τους αρχικά
συμμετέχοντες, οι οποίοι αξιολογήθηκαν, χωρίς τροποποίηση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών
της διακήρυξης υπό την προϋπόθεση καλύτερων οικονομικών προσφορών.
2. Για τη συνέχιση του διαγωνισμού απαιτείται απόφαση του Γενικού Δ/ντή ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. Με την απόφαση αυτή
καθορίζεται και η ημερομηνία και ώρα της συνέχισης του διαγωνισμού που
γίνεται ενώπιον του
παραπάνω οργάνου.
3. Διαπραγματεύσεις με διαγωνιζόμενους προμηθευτές γίνονται από την Επιτροπή του άρθρου 9 ή το
όργανο κατακύρωσης ή εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο, εφόσον κριθεί ότι υπάρχουν στοιχεία που
συνηγορούν προς αυτό, μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις.
3.1. Με το μειοδότη ή με τους μειοδότες (σε περίπτωση ισοτιμίας) για τη βελτίωση της προσφοράς
τους.
3.2. Με τους άλλους διαγωνιζόμενους, κατά τη σειρά μειοδοσίας, μόνο αν ο μειοδότης ανακαλέσει
την προσφορά του ή αρνηθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
3.3. Με τους διαγωνιζόμενους, στην περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο για κατανομή της προμήθειας
σε περισσότερους από έναν προμηθευτές.
4. Μετά την κατακύρωση διαγωνισμού και εφόσον για οποιοδήποτε λόγο
δεν υπογραφεί ή εφόσον
καταγγελθεί ή λυθεί η σύμβαση με τον μειοδότη, τότε μπορεί να γίνεται διαπραγμάτευση, με εντολή του
οργάνου
κατακύρωσης, με τους άλλους διαγωνιζόμενους, κατά τη σειρά μειοδοσίας
και εφόσον
ισχύουν
ή
δέχονται
να
ισχύουν
οι
προσφορές
τους.
Αρθρο 25
Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης
1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας
αποστέλλεται σχετική
ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α. Το είδος.
β. Την ποσότητα.
γ. Την τιμή.
δ. Το φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.
ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης
και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων.
στ. Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης, όπου τούτο απαιτείται.
Ανακοίνωση που δεν
περιλαμβάνει τα στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι άκυρη.
ζ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
Με την ανακοίνωση, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί
έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια
υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της
ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση
καλής εκτέλεσης αυτής.
Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το
αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης.
Αρθρο 26
Συμβάσεις.
Μετά την ανακοίνωση κατακύρώσης ή ανάθεσης καταρτίζεται από το ΚΑΠΕ η

σχετική σύμβαση που
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υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της
προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης.
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ. Τα προς προμήθεια προϊόντα και υπηρεσίες και την ποσότητα.
δ. Την τιμή.
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών καθώς και τις ρήτρες καθυστερήσεων.
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές.
ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
ι. Τις παρεχόμενες από τον προμηθευτή εγγυήσεις.
ια. Τον τρόπο πληρωμής.
ιβ. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή.
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως προσφορά,
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλφάτων ή παραδρομών.
Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο
και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
5. Η σύμβαση Θεωρείτει ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού,
υπολείπεται της συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο.
β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποιότητα που παραδόθηκε, διαπιστωθείσης της
καλής λειτουργίας.
γ. Εγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις
ή εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Αρθρο 27.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της
συνολικής προϋπολογιθείσης δαπάνης
εκτός εάν ορίζεται μεγαλύτερο ποσοστό στη διακήρυξη ή την
πρόσκληση.
β. Εγγύηση δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό.
γ. Εγγύηση μπορεί να ζητηθεί και στην περίπτωση διενέργειας
προμήθειας με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης.
δ. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο
κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η
προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε
δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης κατακύρωσης ή ανάθεσης.
ε. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει
απαραίτητα να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα:
1) Την ημερομηνία έκδοσης.
2) Τον εκδότη.
3) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται
4) Τον αριθμό της εγγύησης.
5) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
6) Την πλήρη επωνυμία, τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
7. Οτι η σχετική εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.
8. Οτι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας, που έχει συνάψει τη σύμβαση και
ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλής έγγραφης ειδοποίησης.
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9. Οτι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
10. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα
μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητεί η διακήρυξη).
11. Οτι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση
της ισχύος της εγγύησης
ύστερα από απλό έγγραφο του ΚΑΠΕ. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης
της εγγύησης.
ζ. Προσφορές χωρις εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως
απαράδεκτες
και
δεν
λαμβάνονται
υπόψη.
Αρθρο 28.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής
συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη ή την πρόσκληση.
β. Εγγύηση δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό.
γ. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
δ. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει
απαραίτητα να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα:
1. Την ημερομηνία έκδοσης.
2. Τον εκδότη.
3. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
4. Τον αριθμό εγγύησης.
5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
7. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά.
8. Οτι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος
της διαιρέσεως και διζήσεως.
9. Οτι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας που έχει συνάψει τη σύμβαση και
ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
10. Οτι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης
υπόκειται σε πάγιο
χαρτοσήμου.
11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή
παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη
σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά κατά δύο (2) μήνες τουλάχιστον.
12. Οτι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση
της ισχύος της εγγύησης
ύστερα από απλό έγγραφο του ΚΑΠΕ. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης
της εγγύησης.
3. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα
από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και όχι νωρίτερα από 3 μήνες
από την
οριστική παραλαβή. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η
παράδοση γίνεται,
σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση
αποδεσμεύεται σταδιακά, ύστερα από αίτηση των
ενδιαφερομένων κατά ποσόν
που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε
οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή
υπάρχει εκπρόθεσμη
παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση κατά τα προβλεπόμενα,
των
παρατηρήσεων
και
του
εκπροθέσμου.
Αρθρο 29.
Εγγύηση καταβολής
α. Με την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον προβλέπεται από αυτήν

χορηγείται στον προμηθευτή
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προκαταβολή σε ποσοστό μέχρι 50% της
συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Υπέρβαση του
παραπάνω ποσοστού επιτρέπεται μόνο με απόφαση του Δ.Σ. του ΚΑΠΕ. Η προκαταβολή χορηγείται με
κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής που θα περιλαμβάνει και όρο ότι καλύπτει και την καταβολή
τόκων επί του ποσού της προκαταβολής, σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή μη παράδοσης.
β. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει
απαραίτητα να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα:
1. Την ημερομηνία έκδοσης.
2. Τον εκδότη.
3. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
4. Τον αριθμό της εγγύησης.
5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση και με ρήτρα ότι καλύπτονται και
οι τόκοι σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα άρθρα 32 και 34 του Π.Δ. 173/10.4.90 (ΦΕΚ 62/Α/90).
6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
7. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια αγαθά και υπηρεσίες.
8. Οτι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος
της διαιρέσεως και διζήσεως.
9. Οτι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας που έχει συνάψει τη σύμβαση και
ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρείς (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
10. Οτι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο
αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά κατά δύο (2) μήνες τουλάχιστον.
12. Οτι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης,
ύστερα από απλό έγγραφο του ΚΑΠΕ. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν την ημερομηνία λήξης της
εγγύησης.
γ. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα
από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων
από τους δύο συμβαλλομένους. Σε περίπτωση που το
προμηθευτέο προϊόν είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση τμηματικά, η
εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που
παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα
προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
4. Στις περιπτώσεις που από τη διακήρυξη προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης, ο
προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει χρηματική εγγυητική επιστολή 10% πριν από την έναρξη του
χρόνου καλής λειτουργίας ή διατήρησης, η αξία της οποίας καθορίζεται στη διακήρυξη. Η εγγύηση αυτή
πρέπει να περιλαμβάνει όρους όπως της εγγύησης καλής
εκτέλεσης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης
πρέπει να είναι μέχρι ένα έτος από την οριστική παραλαβή.
5. Οι εγγυήσεις υποχρεωτικά συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και
εκδίδονται από πιστωτικά
ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν κατά νόμον το δικαίωμα αυτό να λειτουργούν στην Ελλάδα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
Αρθρο 30.
Παραλαβή υλικών
1. Κατά τη διαδικασία παραλαβής καλείται από την Επιτροπή του άρθρου 9 που λειτουργεί ως Επιτροπή
Παραλαβής να παραστεί ο προμηθευτής, διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος διαπιστούται δε η
καλή λειτουργία, εάν ο προμηθευτής δεν παραστεί, η Επιτροπή Παραλαβής διενεργεί μόνη της την
παραλαβή. Ο ποιοτικός έλεγχος, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση ενεργείται:
α. Με μακροσκοπική εξέταση.
β. Με χημική ή μηχανική εξέταση.
γ. Με πρακτική δοκιμασία.
δ. Με όλους ή με όσους από τους παρακάτω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια
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υλικό και με το οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής.
2. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση συντάσσεται από την επιτροπή
παραλαβής, οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής, η απόρριψης) μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού
ελέγχου. Οταν η σύμβαση προβλέπει εκτός από την μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους (όπως
χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία)
συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής,
εκτός από το πρωτόκολλο
μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και οριστικό πρωτόκολλο
(παραλαβής ή απόρριψης) μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν λόγω της φύσης του είδους,
όλοι οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι
γίνονται από την Επιτροπή Παραλαβής και δεν
μεσολαβούν εργαστηριακοί
και λοιποί έλεγχοι για τη σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου, τούτο
συντάσσεται από την Επιτροπή, χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και
δειγματοληψίας.
3. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής προβεί σε απορριπτική απόφαση, αναφέρει στο σχετικό
πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζονται και τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της
απόρριψης και γνωματεύει αν το προσφερθέν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Εφόσον κριθεί ότι οι
παρεκκλίσεις δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα και η χρήση είναι δυνατή, μπορεί με απόφαση του Δ.Σ.
μετά από πρόταοη του Γενικού Δ/ντή να εγκριθεί η παραλαβή. Εφ`όσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, η
έγκριση μπορεί να γίνει από την Επιτροπή και με την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 10, παράγραφος
β.
Αρθρο 31
Χρόνος παραλαβής
1. Η παραλαβή και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα στον
καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.
2. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που
διενεργούνται από την ίδια την επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως
εργαστήρια, δοκιμαστήρια), ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής
προσκόμισης του υλικού. Σε περίτωση που η σύμβαση προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέταση και
άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στο ΚΑΠΕ, ο συμβατικός χρόνος
παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης χωρίς να υπολογίζεται σ` αυτόν το
χρονικό διάστημα από την αποστολή των
δειγμάτων για έλεγχο μέχρι την κοινοποίηση των
αποτελεσμάτων του ελέγχου στην Επιτροπή.
3. Εάν η παραλαβή και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή
Παραλαβής μέσα στο οριζόμενο από τη
σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε
αυτοδίκαια με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα προμηθευτέα είδη
αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η
αποθήκη του ΚΑΠΕ εκδίδει
δελτίο εισαγωγής και εγγραφής στα βιβλία της
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του
προμηθευτή.
Αρθρο 32
Ναύλωση - Ασφάλιση
1. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται με τον όρο παράδοσης FOB-FOT, η εκλογή του
μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του αγοραστή. Ο προμηθευτής μετά την υπογραφή
της σύμβασης υποχρεούται να ζητήσει από τον αγοραστή έγγραφες οδηγίες σχετικά με τη μεταφορά.
Στις άλλες περιπτώσεις η εκλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή
με τους εξής περιορισμούς.
α. Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση σε ενδιάμεσους σταθμούς ή λιμάνια χωρίς ειδική έγκριση του
αγοραστή.
β. Εφόσον το μεταφορικό μέσο είναι πλοίο, τούτο υπόκειται στους όρους
και συμφωνίες της
CLASSIFICATION CLAUSES.
Επίσης η φόρτωση γίνεται μέσα στα κύτη και όχι στο κατάστρωμα του
πλοίου εκτός των περιπτώσεων εκείνων που δοθεί ειδική άδεια από τον αγοραστή.
Τυχόν, επασφάλιστρα λόγω ηλικίας του πλοίου, ή από οποιαδήποτε άλλη
αιτία, βαρύνουν τον
προμηθευτή, όταν η προμήθεια γίνεται με τον όρο παράδοσης CIF.
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2. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται με όρο που η ασφάλιση γίνεται με μέριμνα και
δαπάνη του προμηθευτή, αυτή ανατίθεται σε ασφαλιστική εταιρεία και καλύπτει κινδύνους επιλογής του
αγοραστή, ανάλογα με τη φύση του εμπορεύματος, τα περιστατικά του ταξιδιού, τη συσκευασία και
λοιπούς συναφείς παράγοντες οι οποίοι θα ορίζονται στη σχετική σύμβαση. Εκτός από τους παραπάνω
κινδύνους, καλύπτονται και κίνδυνοι όπως πολέμου, απεργιών, στάσεων, πολιτικών ταραχών, όπως αυτοί
ορίζονται στις ρήτρες του Ινστιτούτου των Ασφαλιστών Λονδίνου που ισχύουν κάθε φορά.
3. Σε όλες τις περιπτώσεις ασφαλίσεων η έναρξη και η λήξη των ασφαλιζομένων κινδύνων μεταφοράς θα
γίνεται σύμφωνα με τη ρήτρα από
αποθήκη σε αποθήκη (WAREHOUSE TO WAREHOUSE)
περιλαμβανομένης και της
παραμονής των εμπορευμάτων στους τελωνειακούς χώρους ή άλλες
αποθήκες TRANSITO του τόπου προορισμού των υλικών για 45 ημέρες από την αφιξή τους.
4.
Η
ασφάλιση
καλύπτει
την
αξία
CIF
του
εμπορεύματος
πλέον
3%.
Αρθρο 33
Απόρριψη συμβατικών προϊόντων - αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας μπορεί με απόφαοη
του Δ.Σ. του ΚΑΠΕ να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη που να είναι σύμφωνη με τους όρους της
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Εφ` όσον συντρέχουν ειδικοί
λόγοι, η έγκριση μπορεί να γίνει από την επιτροπή και με την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 10
παράγραφος β. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού
χρόνου ή του 1/2 αυτού όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των 30 ημερών, σε περίπτωση
που η αντικατάσταση γίνεται
μετά τη λήξη του, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και
υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν
αντικαταστήσει τα
προϊόντα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός
χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος
και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή
καθορίζεται προθεσμία 20 ημερών από την κοινοποιησή της για την
παραλαβή των απορριφθέντων
προϊόντων. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση των 5 πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο
στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων,
τα απορριφθέντα προϊόντα δεν
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση παράδοσης και των υπολοίπων
τμηματικών παραδόσεων.
Επίσης δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των προϊόντων για τα οποία
κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοση
τούτων. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση
του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν τα προϊόντα, πέραν του προστίμου, τα προϊόντα
εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση του ΚΑΠΕ.
Αρθρο 34
Κήρυξη Προμηθευτή Εκπτώτου
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που έχει ορισθεί, να υπογράψει τη σχετική
σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. Εφ` όσον συντρέχουν ειδικοί
λόγοι, η έγκριση μπορεί να γίνει από την επιτροπή και με την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 10,
παράγραφος β.
2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από
κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ`
αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστηκε τα
συμβατικά υλικά, μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που μπορεί να του έχει δοθεί.
3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση, όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το προμηθευτέο προϊόν δεν φορτώθηκε ή δεν παραδόθηκε ή δεν
αντικαταστάθηκε, με ευθύνη του ΚΑΠΕ.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί
να του παρασχεθεί η
δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την
προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του νέου
διαγωνισμού που
γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση
απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή.
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5. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται,
με απόφαση του Δ.Σ. του ΚΑΠΕ, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, αθροιστικά ή
διαζευτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύσης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης
της σύμβασης κατά
περίπτωση.
β) Προμήθεια του υλικού σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή είτε από
τους υπόλοιπους
προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή
είχαν κληθεί για απευθείας ανάθεση, είτε με
διενέργεια διαγωνισμού,
είτε με απευθείας αγορά. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του
ΚΑΠΕ που θα προκύπτει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή.
Ο καταλογισμός αυτός
γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν
πραγματοποιείται νέα προμήθεια κατά τα παραπάνω
οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε
στοιχείο, κατά την κρίση του αρμόδιου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών
ηθών.
γ) Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε οτον
έκπτωτο από τη σύμβαση
προμηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο,
είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία
λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης ως
εκπτώτου, με το ισχύον κάθε
φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόπο από δικαιοπραξία, από την
ημερομηνία δεν αυτή και μέχρις της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε
φορά επιτόκιο για τόκο
υπερημερίας.
6. Σε περίπτωση που η προμήθεια σε βάρος έκπτωτου προμηθευτή γίνεται
με τροποποίηση όρων ή
τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε
έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος, λαμβάνεται υπόψη η
διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η
οποία
συμψηφίζεται
με
το
προς
καταλογισμό
ποσό.
Αρθρο 35
Ανωτέρα βία
1. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.
2. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν
την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως και να
προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα.
3. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και
δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την
ύπαρξη
ανωτέρας
βίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Αρθρο 36
Επίλυση διαφορών
1. Ο προμηθευτής ως προς τη διακήρυξη και σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων
Αθηνών.
2. Στη διακήρυξη ή σύμβαση, μπορεί να ορίζεται, για την επίλυση διαφορών, αντί της προσφυγής στα
δικαστήρια, η προσφυγή των
συμβαλλομένων σε διαιτησία. Οι αποφάσεις της διαιτησίας είναι
υποχρεωτικές
για
τους
συμβαλλομένους.
Αρθρο 37
1. Κάθε άλλη λεπτομέρεια που δεν προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό προσδιορίζεται με απόφαοη
Δ.Σ.
2. Η ισοτιμία ECU με εθνικό νόμισμα είναι η τελευταία ισοτιμία που
δημοσιεύεται στην "Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων" κατά μήνα Ιανουάριο κάθε έτους.
3. Εφόσον από τη διακήρυξη προβλέπεται οι τιμές να προσφέρονται σε συνάλλαγμα, για τη σύγκριση των
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προσφορών και την καταβολή του τιμήματος μετατρέπονται σε δραχμές με βάση την ισχύουσα επίσημη
τιμή πώλησης σε δραχμές του συναλλάγματος, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
4. Με αποφάσεις του Δ.Σ. δύνανται να εξουσιοδοτούνται άλλα των
προβλεπομένων στον παρόντα
Κανονισμό όργανα για τη λήψη αποφάσεων.
5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε άλλη απόφαση
που αφορά διαδικασία
προμηθειών
του
ΚΑΠΕ.
Αρθρο 38
Διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου σχετικές με τη ρύθμιση των Συμβάσεων
Κρατικών Προμηθειών
υπερισχύουν
από
τυχόν
αντίθετες
διατάξεις
του
παρόντος
Κανονισμού.
Αρθρο 39
Από την εφαρμογή του παρόντος προκύπτει δαπάνη που βαρύνει τον
οποία δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί επακριβώς.

Προϋπολογισμό του ΚΑΠΕ και η
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(39) της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας 49/1994 (Β 19)
«Κανονισμός Προμηθειών Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος», πλην των άρθρων 39 και 40, το
κείμενο της οποίας είχε ως εξής:
“Αριθ.49/1994/Β19 Εγκριση Κανονισμού Προμηθειών του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος (ΕΛ.Ο.Γ.).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Εχοντας υπόψη:
1. `Εχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 94 του Ν. 2127/1993 Εναρμόνιση με το
κοινοτικό δίκαιο κλπ. διατάξεις (ΦΕΚ 48/Α/6.4.93).
2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα" όπως συμπληρώθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/92.
3. Το υπ` αριθμ. 6/24.12.93 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Ο.Γ. με την οποία ψηφίστηκε
ο κανονισμός Προμηθειών νομικού προσώπου.
4. Την αρ. Γ.Υ. 5246/14.10.93 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση
αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών" (ΦΕΚ 829/Β/22.10.93),
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε τον κανονισμό Προμηθειών του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος (Ε.Λ.Ο.Γ.).
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος (ΕΛ.Ο.Τ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 1
Αντικείμενο του Κανονισμού - Εννοιες
1. Ο Κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους θεμελιώδεις κανόνες και τη διαδικασία διενέργειας της
προμήθειας πραγμάτων για την ικανοποίηση των αναγκών του ΕΛ.Ο.Γ.
2. Οι διατάξεις του κανονισμού αυτού εφαρμόζονται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Στις προμήθειες κάθε είδους υλικού όπως π.χ. ειδών γραφικής ύλης, μηχανημάτων, συσκευών,
οργάνων, εργαλείων, επίπλων, σκευών, αντ/κών, αυτοκινήτων, οχημάτων κ.τ.λ.
β) Στις εργασίες που έχουν σχέση με προμήθεια υλικών όπως π.χ. εγκατάσταση υλικών της
προηγούμενης παραγράφου, επισκευές με χρήση υλικών που δεν διατίθενται από τον ΕΛ.Ο.Γ., εκτύπωση
εντύπων κτλ.
γ) Στην παροχή υπηρεσιών (μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, εκτελωνισμοί, διαφημίσεις, ποιοτικοί έλεγχοι
ασφαλήσεις, επισκευές εγκαταστάσεων κ.λ.π.).
δ) Στις μισθώσεις-εκμισθώσεις κινητών ή ακινήτων πραγμάτων
ε) Στην εκποίηση ποιόντων ή υλικού.
3. `Οπου στον κανονισμό αυτό γίνεται λόγος για "προμήθειες" νοούνται όλες οι περιπτώσεις που
εφαρμόζνται οι διατάξεις του κανονισμού αυτού αναλογικά χρησιμοπούμενες.
4. Με τον όρο "Προμήθεια" νοείται η απόκτηση με καταβολή χρηματικού ανταλλάγματας κινητών
πραγμάτων.
`Αρθρο 2
Προυποθέσεις διενέργειας Προμηθειών
`Εγκριση - Οργανα
1. Για τη διενέργεια προμήθειας απαιτείται:
α) Διαπίστωση ανάγκης.
β) `Υπαρξη πιστώσεως στον προυπολογισμό της μονάδος.
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γ) Σύνταξη προγράμματος προμηθειών της μονάδος και τεχνικών προδιαγραφών και ένταξη τους
στο ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών του ΕΛ.Ο.Γ.
δ) `Εγκριση του ετήσιου προγράμματας προμηθειών.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Ο.Γ. εγκρίνει το ετήσιο Πρόγραμμα του ΕΛ.Ο.Γ. και τις τεχνικές
προδιαγραφές με απόφαση του. Στην απόφαση αυτή προσδιορίζεται ο τρόπος διενέργειας των
προμηθειών που έχουν ενταχθεί σ` αυτό, καθορίζονται οι δικαιοδοσίες των προισταμένων των
μονάδων που συμμετέχουν σε αυτό, καθώς και ο τρόπος πραγματοποίησης εκτάκτων προμηθειών που
δεν μπορούσαν να προβλεφούν και ενταχθούν στο ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών.
3. `Οργανα για τη διενέργεια των προμηθειών είναι:
α) Το γραφείο Διοικητικό-Οικονομικό και μηχανογράφησης
β) Οι Επιτροπές Προμηθειών (Διενέργειας Διαγωνισμών - Αξιολόγησης προσφορών).
γ)
Οι
Επιτροπές
Παραλαβών
(Πρωτοβάθμιες
Δευτεροβάθμιες).
`Αρθρο 3
Τρόποι Διενέργειας Προμηθειών - Διακρίσεις
1. Οι προμήθειες διενεργούνται:
α) Με απευθείας ανάθεση και
β) Με διαγωνισμό
2. Ο διαγωνισμός της προηγούμενης παραγράφου διακρίνεται:
α) Σε Ανοικό διαγωνισμό
β) Σε Κλειστό διαγωνισμό
γ)
Σε
Πρόχειρο

διαγωνισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Αρθρο 4
Προμήθεια με απευθείας ανάθεση
1. προμήθεια με απευθείας ανάθεση μπορεί να γίνει όταν συντρέχει μια από τις εξής περιπτώσεις:
α) Οταν κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν υποβλήθηκε προσφορά ή αν οι προσφορές που
υποβλήθηκαν κρίθηκαν απαράδεκτες, εφόσον οι αρχικοι όροι της διακήρυξης δεν μεταβάλλονται
ουσιωδώς.
β) `Οταν για τεχνικού ή καλλιτεχνικούς λόγους ή για λόγους που σχετίζονται με την προστασία
δικαιωμάτων αποκλειστικότητας, τα προς προμήθεια υλικά κατασκευάζονται ή παραδίδονται μόνο
από ορισμένο προμηθευτή.
γ) `Οταν τα είδη κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, πειραμάτων, μελετών και
προτύπων εφαρμογής.
δ) `οταν στα πλαίσια ερευνητικών κατασκευών κριθεί σκόπιμο ότι υλικά που παράγονται σε πειραματικό
στάδιο πρέπει να ανατεθούν στις συμμετέχουσες στην πειραματική κατασκευή επιχειρήσεις.
ε) `Οταν για λόγους επείγουσας ανάγκης που οφείλεται σε απρόβλεπτες καταστάσεις δεν είναι δυνατό να
τηρηθούν οι προθεσμίες του διαγωνισμού
στ) Για συμπληρωματικές προμήθειες από τον αρχικό προμηθευτή εφόσον η αλλαγή του θα υποχρέωνε
τον ΕΛ.Ο.Γ. να αγοράσει υλικά με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά που θα ήταν ασυμβίβαστα ή θα
προκαλούσαν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ή οικονομικές επιβαρύνσεις στη λειτουργία ή
συντήρησή τους.
ζ) `Οταν η προμήθεις των υλικών κρίνεται σκόπιμο να ανατεθεί σε σωφρονιστικά ιδρύματα, ιδρύματα
νεότητας, εκπαιδευτικά, ερευνητικά ή παρόμοια ιδρύματα.
"η) Για την προμήθεια υλικών η ανάθεση εργασιών η δαπάνη των οποίων δεν υπερβαίνει κατά είδος και
εργασία σε ετήσια βάση το ποσόν του 1.000.000 δρχ. μη συμπεριλαμβανομένου τον Φ.Π.Α. Το ποσό αυτό
αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας."
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2. Οι προμήθειες της προηγούμενης παραγράφου ενεργούνται από τις
τριμελείς
επιτροπές
του
άρθρου
5
του

παρόντος

κανονισμού.

`Αρθρο 5
Επιτροπές διαγωνισμού - Διακήρυξη
Τεχνικές Προδιαγραφές - Δημοσιεύσεις
1. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού είναι τριμελής και αποτελείται από υπαλλήλους του
ΕΛ.Ο.Γ. που ορίζονται για χρονικό διάστημα ενός έτους με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του ΕΛ.Ο.Γ.
`Εργο της επιτροπής είναι η λήψη των προσφορών που καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι κατά την ώρα του
διαγωνισμού ή στέλνουν στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, η καταχώρηση τους σε
πίνακα συμμετοχής, η μονογράφηση των φακέλλων των προσφορών, το άνοιγμα όσων φακέλλων
προβλέπεται να ανοιχθούν, η
καταχώρηση
των
υποβαλλομένων δικαιολογητικών και η
μονογράφηση τους η σύνταξη πρακτικού διενέργειας, η παραλαβή τυχόν ενστάσεων που υποβάλλονται
κατά την ώρα διενέργειας του διαγωνισμού και τέλος η σύνταξη πρακτικού με μνεια όλων όσων
συνέβησαν κατά την ώρα διενέργειας του διαγωνισμού και παραδίδει αυτά στη Υπηρεσία.
2. Η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών είναι τριμελής και αποτελείται από υπαλλήλους του ΕΛ.Ο.Γ. που
ορίζονται από το εξουσιοδοτημένο για τη διενέργεια της προμήθειας όργανο για κάθε διαγωνισμό. Η
επιτροπή αξιολόγησης συνεδριάζει παριστάμενων όλων των μελών αυτής και αποφαίνεται για το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατά πλειοψηφία συντάσσοντας πρακτικό στο οποίο καταχωρείται και η
γνώμη του τυχόν μειοψηφούντος μέλους. Η επιτροπή αυτή καλουμένη, γνωμοδοτεί και για κάθε θέμα
που προκύπτει κατά την εκτέλεση των συμβάσεων.
3. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνει και με μια
επιτροπή. Στη περίπτωση αυτή η Επιτροπή είναι διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των
προσφορών και συγκροτείται με απόφαση του γενικού Δ/ντή του ΕΛ.Ο.Γ.
4. Η διακήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
α) Το είδος του διαγωνισμού.
β) Το είδος, ποσότητα και τεχνικές προδιαγραφές των υλικών προμήθειας.
γ) Τον χρόνο, τόπο και τρόπο παράδοσης των υλικών καθώς και τον χρόνο παραλαβής τους.
δ) Το όνομα, την διεύθυνση, τον αρμόδιο υπάλληλο, τον αριθμό, τηλεφώνου, την τηλεγραφική
διεύθυνση. Και τον αριθμό τηλετύπου της υπηρεσίας του ΕΛ.Ο.Γ. που διενεργεί τον διαγωνισμό, από
την οποία μπορεί να ζητηθούν τα σχετικά έγγραφα, την προθεσμία μέσα στην οποία, πρέπει να ενεργήσει
ο ενδιαφερόμενος και το ποσό που τυχόν χρειάζεται να καταβληθεί για την χορήγηση των εγγράφων
αυτού καθώς και τους όρους πληρωμής του ποσού αυτού.
ε) Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, τις ημερομηνίες, ώρα και τόπο
αποσφράγισης καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται.
στ) Το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής.
ζ) Τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα και τον χρόνο υποβολής των εγγυήσεων καθώς και άλλες
εξασφαλίσεις, εάν τυχόν ζητούνται.
η) Την πηγή της χρηματοδότησης και τον τρόπο πληρωμής
θ) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που είναι αναγκαία για την εκτίμηση του κατώτατου ορίου
οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων τα οποία η υπηρεσία απαιτεί από τον προμηθευτή.
ι) Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών και, την κατακύρωση της προμήθειας. Στην
περίπτωση που κριτήριο είναι η συμφερότερη προσφορά καθορίζονται και τα στοιχεία με βάση τα
οποία γίνεται η αξιολόγηση της προσφοράς.
ια) Την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών από την υπηρεσία, την διεύθυνση στην οποία
πρέπει να αποσταλούν και την γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να έχουν συνταχθεί.
ιβ) Την ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση όπου αυτό απαιτείται.
ιγ) Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών.
ιδ) Τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του τιμήματος εφόσον κρίνεται απαραίτητος τέτοιος όρος.
5. Κατά τον κλειστό διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά μόνο εκείνοι οι προμηθευτές που
προσκαλούνται για το σκοπό αυτό από την υπηρεσία του ΕΛ.Ο.Γ. που διενεργεί τον διαγωνισμό. Περίληψη
της διακήρυξης του διαγωνισμού αυτού δημοσιεύεται στον τύπο, με την οποία
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καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής. Η επιλογή εκείνων που θα κληθούν
για την υποβολή των προσφορών γίνεται, μεταξύ των υποψηφίων που πληρούν τις προβλεπόμενες
προϋποθέσεις, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου που έχει οριστεί από το Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.Γ. και μετά
γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού. Η διακήρυξη του κλειστού διαγωνισμού
περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
α) Τα στοιχεία της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου εκτός από τα εδάφια ια και ιγ.
β) Τον τύπο και το περιεχόμενο των αιτήσεων συμμετοχής την προθεσμία για την υποβολή τους στην
αρμόδια υπηρεσία, τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να υποβληθούν και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις
οποίες πρέπει να συνταχθούν.
γ) Την ημερομηνία μέχρι την οποία θα αποσταλούν από την υπηρεσία οι προσκλήσεις για την υποβολή
προσφορών. Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
ι) Την προθεσμία για την υποβολή των προσφορών, την διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν
και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να έχουν συνταχθεί.
ιι) Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, τα πρόσωπα που μπορούν να
παρίστανται καθώς και την ημερομηνία, ώρα και τόπο αποσφράγισης.
ιιι) Την διάρκεια ισχύος των προσφορών. Με την πρόσκληση αποστέλλεται σ` αυτούς που
επιλέχθηκαν για υποβολή προσφορών και η σχετική διακήρυξη.
"6. Κατά τον πρόχειρο διαγωνισμό δεν ισχύουν οι όροι του ανοικτού και κλειστού διαγωνισμού. Ο
πρόχειρος διαγωνισμός διενεργείται για προμήθειες υλικών ή ανάθεση εργασιών, η δαπάνη των οποίων σε
ετήσια βάση κατά είδος και εργασία κυμαίνεται από 15.000 μέχρι 45.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. "
7. Σε κάθε διακήρυξη επισυνάπτεται η τεχνική προδιαγραφή του προς προμήθεια υλικού η οποία
συντάσσεται από την υπηρεσία που προγραμμάτισε τα υλικά και έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.Γ., με
την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών. Οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να είναι
πλήρεις ως προς ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια υλικών ώστε αυτά να
εκπληρώνουν το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Δεν επιτρέπεται οι τεχνικές προδιαγραφές να
προσδιορίζουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης ή μεθόδους επεξεργασίας ή να
αναφέρονται σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης προέλευσης ή
παραγωγής, εκτός αν υποχρεωτικές συνοδεύονται από τις λέξεις "ή αντίστοιχο" και εφόσον δεν είναι
σαφής και πλήρης κατανοητές από όλους τους ενδιαφερόμενους.
8. Η αρμόδια υπηρεσία του ΕΛ.Ο.Γ. που διενεργεί ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό υποχρεούται σε ευρεία
γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης ειδικότερα:
α) Δημοσιεύει σε περίληψη τα ουσιώδη στοιχεία της διακήρυξης στον οικονομικό τύπο και σε τοπική
εφημερίδα, αν υπάρχει, όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία.
β) Αναρτά σε εμφανές μέρος της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό τη περίληψη της
διακήρυξης.
γ) Αποστέλλει τη διακήρυξη στα διάφορα Επιμελητήρια, Συνδέσμους, Ελληνικό
Οργανισμό
Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) και στις Πρεσβείες.
δ) Διαθέτει τη διακήρυξη στους ενδιαφερομένους από την ημερομηνία δημοσίευσης της περιληψής της.
`Αρθρο 6
Γλώσσα σύνταξης εγγράφων
1. `Ολα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σ`
αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
2. Από τη διακήρυξη μπορεί να επιτρέπεται η υποβολή τεχνικών στοιχείων της προσφοράς στην
Αγγλική ή άλλη γλώσσα.

`Αρθρο 7
Δικαιούμενοι συμμετοχής, προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής στους διαγωνισμούς
1. Δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς έχουν:
α) `Ολα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.
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β) Οι συνεταιρισμοί.
γ) Οι ενώσεις προμηθευτών πυ υποβάλλουν κοινή προσφορά.
2. Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής
δικαιολογητικά:
α) Οι Ελληνες πολίτες:
(1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.
(2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
(3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν
υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείρηση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
και ότι δεν τελούν, επίσης, υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία.
(4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως
προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής
τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκαταστημένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
(5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ` αυτό
και το ειδικό επαγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή
Τοπικής Αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα που θα έχουν εκδοθεί το
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
β) Οι αλλοδαποί:
(1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.
(2) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
(3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του
εδαφίου α της παραγράφου αυτής.
(4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους για εγγραφή τους στα μητρώα του
οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.
γ) Τα νομικό πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.
`Ολα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός από το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή
του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.
δ) Οι συνεταιρισμοί.
(1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.
(2) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί
(3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α της παραγράφου αυτής.
ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
(1) `Ολα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην
Ενωση.
(2) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ, για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από
Μικρομεσαίες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, στις
οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με
μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν απο τις ΜΜΕ ή τους
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. Το
πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες
από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Για να δικαιούται η ένωση προμηθευτών που
υποβάλλει κοινή προσφορά να συμμετέχει στους διαγωνισμούς πρέπει:
α) Ο κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση να συμβάλει με οποιονδήποτε τρόπο στη
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διαμόρφωση του προσφερόμενου προϊόντος.
β) Στην ένωση προμηθευτών να συμμετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό
τουλάχιστον 50% της τιμής προσφοράς.
γ) Η κοινή προσφορά να υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν
την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη, με μνεια της
ποσότητας του υλικού ή του μέρους αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας η εις ολόκληρο ευθύνη εξακολουθεί μέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύμβασης.
Σε περίπτωση που μέλος της ένωσης εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης, κατά τον χρόνο αξιολόγησης των
προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη υπέχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και όρους.
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν
αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εκριθεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.Γ. ύστερα από
γνώμη της αρμόδιας διεύθυνσης που διενεργεί τον διαγωνισμό.
3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με τη προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο
απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να προκύπτει ότι
ανταποκρίνεται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά
εκδίδει ο Διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος.
4. Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συμμετοχής μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί
με την προσφορά εφόσον έχουν μετατεθεί στην υπηρεσία και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε
ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό.
5. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν
μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης.
6. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες
τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που
γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.
Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί
να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος
από
αρμόδια
δικαστική
ή
διοικητική
αρχή
ή
συμβολαιογράφο.
`Αρθρο 8
Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων προμηθευτών για συμμετοχή τους σε κλειστούς διαγωνισμούς
1. Η αρμόδια υπηρεσία του ΕΛ.Ο.Γ. που διενεργεί τον κλειστό διαγωνισμό προκειμένου να
διαπιστώσει τη φερεγγυότητα, την επαγγελματική αξιοπιστία, την χρηματοπιστωτική και οικονομική
κατάσταση καθώς και τις τεχνικές δυνατότητες των προμηθευτών που θα κληθούν να υποβάλουν
προσφορές, λαμβάνει υπόψη τα εξής:
α) Τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας της επιχείρησης.
β) Αποκλεισμό της συμμετοχής της επιχείρησης σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.
γ) Σοβαρό παράπτωμα στο οποίο έχει υποπέσει κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.
δ) Συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεών της, όσο και των
υποχρεώσεων της προς υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.
ε) Η ψευδής ή ανακριβής δήλωση κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την αρμόδια
υπηρεσία.
στ) Οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης.
ζ) Επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή της επιχείρησης, το εύρος της δραστηριότητάς της και το κύρος
της.
η) Εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης.
θ) Τεχνικός εξοπλισμός και προσωπικό που διαθέτει.
ι) Παραγωγική δυνατότητα.
ια) Ποιότητα των προϊόντων.
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ιβ) Κάθε άλλο κριτήριο υπό την προϋπόθεοη ότι αυτό θα αναφέρεται στη διακήρυξη.
2. Κατά τη διαδικασία επιλογής των προμηθευτών η παραπάνω υπηρεσία έχει την ευχέρεια να ζητήσει
κατά την κρίση της οποιαδήποτε δικαιολογητικά είτε από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 7 του
παρόντος εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, είτε και από τα εξής:
α) Οικεία τραπεζικά έγγραφα, αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης, δήλωση για το
συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά
ειδικότερα το υπό προμήθεια υλικό, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού
οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με το
υπό προμήθεια υλικό κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών
ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που
υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.
β) Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων και
ειδικότερα τα υλικά, οι ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες παραγγελίας παράδοσης και υποχρέωσης
παράδοσης καθώς και οι παραλήπτες (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο
παραλήπτης ανήκει στο δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της
αρμόδιας υπηρεσίας, στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών. Στην
περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με βεβαίωση
του παραλήπτη και εάν αυτό δέν είναι δυνατό, αρκεί σχετική δήλωση του προμηθευτή. Και στις δύο
περιπτώσεις η βεβαίωση ή η δήλωση συνοδεύεται από επίσημο παραστατικό έγγραφο πώλησης.
γ) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέσων ελέγχου.
δ) Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια αρχή.
ε) Δείγματα από τα προσφερόμενα υλικά, όταν αυτό απαιτείται από την υπηρεσία, περιγραφή ή
φωτογραφίες αυτών.
στ) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες υπηρεσίες
που να βεβαιώνουν τήρηση ορισμένων προδιαγραφών ή προτύπων των προϊόντων, όταν
απαιτούνται από την υπηρεσία.
3. `Οσοι επιλεγούν για υποβολή προσφοράς οφείλουν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του άρθρου 7
του παρόντος καθώς και τα προαναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, εκτός από εκείνα
που έχουν ήδη προσκομισθεί και δεν έχει λήξει η ισχύς τους.
4. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συμμετοχής προμηθευτή που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής ολικά
ή μερικά του υπό προμήθεια υλικού τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τον ίδιο όσο και για τον
κατασκευαστή.
`Αρθρο 9
Προθεσμίες διαγωνισμού και παροχής εγγράφων
1. Στους ανοιχτούς διαγωνισμούς:
α) Η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 36 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσής της
περίληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο. Σε περιπτώσεις που επείγοντες λόγοι καθιστούν την
προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να περιοριστεί, με απόφαση του οργάνου που έχει
καθορισεί το Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.Γ. σε δεκαπέντε (15) ημέρες.
2. Στους κλειστούς διαγωνισμούς:
α) Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης συμμετοχής δεν πρέπει να είναι μικρότερη από είκοσι μια
(21) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο.
Σε περιπτώσεις που επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να
περιοριστεί με απόφαση του οργάνου που έχει καθοριστεί από το Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.Γ. μέχρι δώδεκα (12)
ημέρες. Για τον καθορισμό των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες της δημοσίευσης
της περίληψης της διακηρύξεως στον Ελληνικό τύπο και της τελευταίας ημερομηνίας για την υποβολή της
αίτησης συμμετοχής.
β) Στους προμηθευτές που έχουν επιλεγεί για την υποβολή προσφοράς, αποστέλλεται έγγραφη
πρόσκληση ταυτόχρονα και με τους ίδιους όρους.
γ) η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 21 ημέρες από
την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης. Σε περιπτώσεις που επείγοντες λόγοι
καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμιστη, τότε μπορεί να περιοριστεί με απόφαση του αρμοδίου
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οργάνου που έχει καθοριστεί από το Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.Γ. μέχρι δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία
αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης. Για τον καθορισμό των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται και
οι ημερομηνίες της αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης και της τελευταίας ημερομηνίας για την
υποβολή της προσφοράς.
3.
Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με την συγκεκριμένη
προμήθεια, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί
για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το
αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις που
επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη τότε μπορεί να οριστεί τέσσερις (4) ημέρες
πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.
4. Με απόφαση του οργάνου που έχει καθορίσει το Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.Γ. μπορεί να μετατίθεται η ημερομηνία
της υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή της διενέργειας διαγωνισμού, με ή χωρίς τροποποιήσεις των
όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης. Οταν η μετάθεση γίνεται χωρίς τροποποίηση των όρων της
πρόσκλησης ή της διακήρυξης το χρονικό διάστημα της μετάθεσης ορίζεται με την παραπάνω
απόφαση. Οταν η μετάθεση γίνεται με τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης, πρέπει
από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των
αιτήσεων συμμετοχής ή διενέργειας του διαγωνισμού να μεσολαβεί χρονικό διάστημα όχι μικρότερο από
το ορισθέν από την αρχική πρόσκληση ή διακήρυξη, εκτός αν από την απόφαση μετάθεσης προβλέπεται η
σύντμηση του χρόνου αυτού, ενώ τηρούνται οι προθεσμίες που ορίζονται στις προηγούμενες
παραγράφους. Στις περιπτώσεις αυτές, όσον αφορά τη δημοσίευση, ακολουθείται η ίδια διαδικασία που
προβλέπεται
από
το
άρθρο
5
του
παρόντος.
`Αρθρο 10
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
1. Οι συμμετέχοντες σε διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέτουν έγγραφες προσφορές μέσα στην
προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση.
2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό ή κατατίθενται από
τους ενδιαφερόμενους στον τόπο που έχει οριστεί από τη Διακήρυξη στην επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισμού.
3. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόοκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν
και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από το διαγωνισμό στην υπηρεσία, η δε σχετική
απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά. Κατάθεση δείγματος δεν απαιτείται σε περίπτωση που
έχει ήδη κατατεθεί κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής σε κλειστό διαγωνισμό.
4. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και
παραλαμβάνονται με απόδειξη με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην
υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις που
απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω,
υπό την προϋπόθεση όμως ότι αυτό θα περιέλθει στην υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την
επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται
απαραίτητα στον φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία.
5. Προσφορές που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν λαμβάνονται υπόψη.
6. Προσφορές που περιέρχονται στη υπηρεσία πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο που παραλαμβάνει τις προσφορές προ της
εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση για να αποσφραγισθούν
μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Σε περίπτωση κλειστού
διαγωνισμού, υποβληθείσα προσφορά προμηθευτή που δεν προσκλήθηκε παραλαμβάνεται χωρίς να
αποσφραγισθεί.
7. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
β) Ο τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.
8. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο όργανο ακόμη κι αν το ίδιο είναι αρμόδιο και για
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την αξιολόγηοή τους δεν υποχρεούται σε έλεγχο για τη συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των
προσφορών
τους
προς
τους
όρους
της
διακήρυξης.
Αρθρο 11
Προσφορές
1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο σε δύο αντίγραφα και με όλες τις
ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 10. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές ή χωρίς φάκελο
δεν γίνονται αποδεκτές.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στο φάκελο της προσφοράς υποφακέλους με τα τεχνικά
και οικονομικά στοιχεία της προσφοράς που θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Στην
περίπτωση αυτή υποχρεούται να μνημονεύουν, αν επιθυμούν το άνοιγμα της οικονομικής τους
προσφοράς κατά την ώρα του διαγωνισμού ή να ανοιχθούν εφόσον τα τεχνικά τους στοιχεία κριθούν
ότι ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς λόγω όγκου δεν μπορεί να τοποθετηθούν στον
κυρίως φάκελο, συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη
"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε
αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να
καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ` αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου
αξιολόγησης των προσφορών.
5. `Ολα τα φύλλα της προσφοράς πρέπει να φέρουν το προβλεπόμενο από το νόμο χαρτόσημο. Οι
προσφορές που υποβάλλονται απευθείας από αλλοδαπούς προμηθευτές ταχυδρομικώς δεν
υπόκεινται στην παραπάνω χαρτοσήμανση. Οι προσφορές που υποβάλλονται από αλλοδαπούς
προμηθευτές μέσω εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους στην Ελλάδα, θα είναι χαρτοσημασμένες.
6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα
τα οποία τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην
προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης για
να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή
της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιόν του,
είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Οι διευκρινήσεις
δίδονται μόνο στα σημεία που ζητήθηκαν.
7. Προσφορά για μέρος της ποσότητας που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται ως απαράδεκτη εκτός και
επιτρέπει
αυτό
η
διακήρυξη.
`Αρθρο 12
Χρόνος ισχύος προσφοράς
1. Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προμηθευτή για όσο χρόνο ορίζεται στη διακήρυξη από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκε να παρατείνει την
προσφορά του ο προμηθευτής.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη
της, κατ` ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και
του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα
αποτελέσματα
του
διαγωνισμού.
`Αρθρο 13
Αντιπροσφορές
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Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως
απαράδεκτες.
`Αρθρο
Ενστάσεις
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1. `Ενσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητος διενέργειας του ή της
συμμετοχής προμηθευτή σ` αυτόν υποβάλλεται εγγράφως, ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην υπηρεσία του ΕΛ.Ο.Γ. που διενεργεί το διαγωνισμό μέσα
στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία
υποβολής
των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι
ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα
θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την υπηρεσία του ΕΛ.Ο.Γ. που διενεργεί το
διαγωνισμό και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη
διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους
φροντίδα. Σε περίπτωση που με την απόφαση αυτή τροποποιείται όρος της διακήρυξης,
εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 9.
β) Κατά της νομιμότητος της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ` αυτόν,
στην επιτροπή που διενεργεί το διαγωνισμό κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Η ένσταση αυτή δεν
επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με
αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στο αρμόδιο για την κατακύρωσή του όργανο, το οποίο αποφαίνεται
τελικά.
2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους παραπάνω λόγους, δεν γίνονται
δεκτές.
`Αρθρο 15
Προσφερόμενη τιμή
1. Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στη
διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
εκτός από τον Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη
διακήρυξη.
2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε δραχμές ή συνάλλαγμα, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από τη
διακήρυξη. Οι τιμές σε συνάλλαγμα εκφράζονται στο νόμισμα της χώρας προέλευσης του υλικού ή σε
δολάρια ΗΠΑ ή στο νόμισμα που καθορίζεται σε εμπορική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ Ελλάδος και της
χώρας προέλευσης του υλικού. Στην περίπτωση αυτή και αν η τιμή προσφοράς εκφράζεται στο νόμισμα
της χώρας προέλευσης του υλικού ο ΕΛ.Ο.Γ. δεν υποχρεούται να προβεί στην πληρωμή με το νόμισμα
της προσφοράς, αλλά με το νόμισμα στο οποίο πραγματοποιούνται οι πληρωμές από την Τράπεζα της
Ελλάδος προς την Χώρα προέλευσης του υλικού.
3. `Οταν από τη διακήρυξη καθορίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε δραχμές, προσφορά που
δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οταν από τη
διακήρυξη καθορίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε συνάλλαγμα, προσφορά για εγχώριο
προιόν θα δίδει τιμή σε δραχμές, διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Εφόσον από τη διακήρυξη προβλέπεται οι τιμές να προσφέρονται σε συνάλλαγμα, για τη σύγκριση των
προσφορών, μετατρέπονται σε δραχμές με βάση την ισχύουσα επίσημη τιμή πώλησης σε δραχμές του
συναλλάγμα- τος, κατά την ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού.
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη εφόσον δεν γίνεται ενιαία. Τιμή για ολόκληρη την ποσότητα που
προκηρύχθηκε, η προσφορά κρίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την κατακύρωση, ύστερα
από
γνώμη
της
επιτροπής
για
την
αξιολόγηση
των
προσφορών.
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`Αρθρο 16
Αναπροσαρμογή τιμών
1. Η τιμή της προσφοράς μπορεί να αναπροσαρμόζεται όταν η διακήρυξη προβλέπει χρόνο παράδοσης
των υλικών μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες. Στην περίπτωση αυτή η διακήρυξη περιλαμβάνει
υποχρεωτικά τον τύπο, τον τρόπο και τις προϋποθέσεις της αναπροσαρμογής. Μεταξύ των κριτηρίων που
λαμβάνονται υπόψη για την αναπροσαρμογή της τιμής είναι και τα εξής:
α) Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρμογής είναι η ημερομηνία υποβολής των προσφορών που
καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση και υπολογίζεται μέχρι και την ημερομηνία παράδοσης
των υλικών.
β) Αναπροσαρμογή σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων χορηγείται για τις ποσότητες που ορίζονται
από τη διακήρυξη να παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών.
γ) Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης με υπαιτιότητα του προμηθευτή, ο χρόνος του εκπρόθεσμου δεν
υπολογίζεται για την αναπροσαρμογή.
δ) Η τυχόν προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται από την προς αναπροσαρμογή συμβατική αξία.
2. Το Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.Γ. μπορεί σε ειδικές περιπτώσεις κατά την κρίση του να ορίζει στη διακήρυξη όρο για
αναπροσαρμογή της τιμής ακόμη και αν το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα παράδοσης των υλικών
είναι μικρότερο από δώδεκα (12) μήνες.
3. Για την πληρωμή του επι πλέον ποσού που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή δεν απαιτείται
σύνταξη συμπληρωματικής σύμβασης.
4. `Οταν από τη διακήρυξη προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών, προσφορά με τιμές σταθερές,
απορρίπτεται.
`Αρθρο 17
Προέλευση των προσφερομένων υλικών
1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται ανάλογα με τη μορφή του διαγωνισμού να αναφέρουν στις αιτήσεις
συμμετοχής ή στις προσφορές τους τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν.
2. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευάσει τα
προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού
προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το
κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στη
διαμόρφωση της τιμής του τελικού προιόντος για κάθε μια από αυτές τις φάσεις. Προσφορά στην οποία
δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την υποβολή της
προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Εόν διαπιστωθεί από την
Υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται και στον προσφέροντα επιβάλλεται, με
απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.Γ. ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του ΕΛ.Ο.Γ., για χρονικό
διάστημα που καθορίζεται μετά από γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού οργάνου. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που
δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού, από
τους διαγωνισμούς του Δημόσιου που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
3. `Οταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά, μερικά ή ολικά σε δικό τους
εργοστάσιο, εκτός των στοιχείων της παραγράφου 2 που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά,
πρέπει να επισυνάψουν σ` αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου,
στο οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της
προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη
δήλωση.
4. Μετά την σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την
προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βιας και μετά από
γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου, με
απόφαση του οργάνου που έχει προβεί στην κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού.
5. Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς
προηγούμενη, κατά τα ανωτέρω, έγκριση του αρμοδίου οργάνου συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή
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`Αρθρο 18
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών
1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή
πρόσκληση.
Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με
την παρακάτω διαδικασία:
Μονογράφονται οι φάκελοι, αποσφραγίζονται και μονογράφονται όλα τα δικαιολογητικά και η
προσφορά κατά φύλλο, εκτός της οικονομικής προσφοράς που έχει υποβληθεί με τις ενδείξεις του
άρθρου 11 παράγραφος 2 του παρόντος της οποίας μονογράφεται μόνο ο φάκελος για να παραδοθεί
από την υπηρεσία στην επιτροπή αξιολόγησης η οποία και θα καθορίσει τον χρόνο αποσφράγισης.
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών
που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, κατά διαγωνισμό, όταν
πρόκειται για περισσότερους από ένα διαγωνισμούς, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στην περίπτωση ανοικτού διαγωνισμού δημόσια, στην
περίπτωση δε του κλειστού διαγωνισμού παρουσία μόνο αυτών που κλήθηκαν και υπέβαλαν
προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, τους οποίους καλεί το αρμόδιο όργανο με βάση
πίνακα που του έχει παραδώσει η αρμόδια για την εκτέλεση της προμήθειας υπηρεσία. Προσφορά που
υποβλήθηκε από προμηθευτή που δεν περιλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα της υπηρεσίας, δεν
αποσφραγίζεται, αλλά παραδίδεται στην υπηρεσία.
4. Αυτοί που δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης
των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των
τιμών που προσφέρθηκαν, εκτός των οικονομικών στοιχείων των προσφορών που
υποβλήθηκαν με τη διαδικασία του άρθρου 11 παρ. 2 του παρόντος.
5. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού, μαζί με τους σφραγισμένους
φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται με απόδειξη σε
υπάλληλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των
προσφορών είναι αρμόδιο και για την αξιολόγηοή τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά
στοιχεία των προσφορών αποσφραγίζονται απ` αυτό κατά την ώρα του διαγωνισμού, εφόσον μπορεί να
κρίνει κατά την ώρα αυτή την τεχνική προσφορά, σε αντίθετη περίπτωση την ώρα που θα ορίσει για το
σκοπό
αυτό.
`Αρθρο 19
Αξιολόγηση προσφορών
1. Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του προμηθευτή (μόνο
χαμηλότερη τιμή ή συμφερότερη προσφορά) καθορίζεται από τις τεχνικές προδιαγραφές του υλικού.
2. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία:
α) `Οταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι μόνο η χαμηλότερη τιμή τα εξής:
αα) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και
της πρόσκλησης
ββ) Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
γγ) Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και
την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό.
δδ) Κάθε άλλο, κατό την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
οργάνου ουσιώδες στοιχείο από το οποίο να εξασφαλίζεται η καλή εκτέλεση της προμήθειας του υλικού.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους
καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει την
χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι
σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.
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β) `Οταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι η συμφερότερη προσφορά τα εξής:
αα) Η τιμή.
ββ) Ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
γγ) Η ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
δδ) Η τεχνική αξία και η αποδοτικότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
εε) Η απαιτούμενη ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα, ειδικότητα και ο απαιτούμενος εξοπλισμός του
προμηθευτή.
στστ) Οι όροι πληρωμής.
ζζ) Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, όπου απαιτούνται.
ηη) Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.
θθ) Η εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή.
ιι) Η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από τον
ενδιαφερόμενο φορέα.
κκ) Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού.
λλ) Η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.
μμ) Η σχέση κόστους - αποδοτικότητας ή και άλλα στοιχεία ανάλογα με τη φύση των υπό προμήθεια
υλικών ή και των ιδιαιτέρων αναγκών του φορέα.
νν) Κάθε άλλο στοιχείο, κατά την κρίση του ενδιαφερόμενου οργάνου του ΕΛ.Ο.Γ.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης και της
πρόσκλησης προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε με τα παραπάνω στοιχεία ως η πλέον
συμφέρουσα. Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που κατά την παραπάνω αξιολόγηση δίνουν το
αυτό αποτέλεσμα.
Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές
σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και της διακήρυξης ουσιώδεις όρους και
με βάση την παρακάτω διαδικασία:
Τα προαναφερόμενα στοιχεία εκτός από την τιμή, τους όρους πληρωμής καθώς και το κόστος
εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης όπου απαιτείται κατατάσσονται στις ομάδες:
(1) Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας, όπου περιλαμβάνονται η ποιότητά τους με βάση
τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, η τεχνική αξία και η αποδοτικότητά τους με βάση τις σχετικές
προδιαγραφές της διακήρυξης, η απαιτούμενη ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα, ειδικότητα και ο απαιτούμενος
εξοπλισμός του προμηθευτή, τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού, και η τυχόν
απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από το ΕΛ.Ο.Γ.
(2) Ο χρόνος παράδοσης, στοιχεία τεχνικής υποστήριξης εξυπηρέτησης (SERVICE) και ανταλλακτικών,
όπου περιλαμβάνονται, η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, η εξυπηρέτηση (SERVICE) μετά την
πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή.
(3) Στοιχεία μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Σε περίπτωση που ο φορέας εκτέλεσης επιλέγει
εκτός των παραπάνω και άλλα στοιχεία αυτά κατατάσσονται κατά περίπτωση στις παραπάνω ομάδες.
Για τις παραπάνω ομάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας, που μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστό επι
τοις εκατόν 50, 30 και 30, για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Το άθροισμα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100.
Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επι μέρους στοιχεία των ομάδων. Η συνολική βαθμολογία κάθε
ομάδας καθορίζεται σε 50 βαθμούς για τις περιπτώσεις που κολύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της
διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι βαθμούς 60 στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται
οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η αύξηση στους 60 βαθμούς πρέπει να προκύπτει από αύξηση όλων
των επι μέρους στοιχείων της ομάδας. Η παραπάνω βαθμολογία μειώνεται μέχρι βαθμούς 40 στις
περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης υπό την προυπόθεση ότι η
προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή. Η μείωση στους 40 βαθμούς πρέπει να προκύπτει από μείωση
όλων των επι μέρους στοιχείων της ομάδας. Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας σταθμίζεται με τον
συντελεστή βαρύτητας της ομάδας. Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που
παρουσιάζει το
μεγαλύτερο λόγο αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμολογιών προς την ανηγμένη, όπου απαιτείται
τιμή προσφοράς. Για τη διαμόρφωση της ανηγμένης τιμής λαμβάνονται υπόψη η τιμή προσφοράς, και
όταν από τη διακήρυξη καθορίζονται οι όροι πληρωμής και το κόστος εγκατάστασης λειτουργίας και
συντήρησης. Από το Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.Γ. καθορίζονται τα στοιχεία που απαρτίζουν τις ομά- δες, οι
συντελεστές βαρύτητας και η βαθμολογία των στοιχείων που αναφέρονται απαραίτητα στη διακήρυξη.
3. Εκτός από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 στοιχεία, λαμβάνονται υπόψη και τα αναφερόμενα στο
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άρθρο 8 του παρόντος.
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την
αξιολόγηση
των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
5. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση
των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν
απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
6. Προσφορές που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα ή υποβλήθηκαν χωρίς να προσκληθούν, όπου απαιτεί
πρόσκλησης μπορεί να σταλούν από την προκηρύσσουσα το διαγωνισμό υπηρεσία με έγγραφο του
αρμοδίου οργάνου, για αξιολόγηση από την επιτροπή των τεχνικών και λοιπών στοιχείων της προσφοράς
και
σύγκριση
των
τιμών.
`Αρθρο 20
Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού
Η αρμόδια για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού επιτροπή με πρακτικό της,
αιτιολογώντας την πρότασή της μπορεί να προτείνει:
α) Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής.
β) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων
και των τεχνικών προδιαγραφών.
γ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση προμήθειας του υλικού, για
ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής.
δ) Συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων έγγραφων προσφορών, χωρίς τροποποίηση των όρων
και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ή της πρόσκλησης.
ε) Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ
περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ
αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο προμηθευτής επιλέγεται με
κλήρωση.
στ)
Ματαίωση
της
προμήθειας.
`Αρθρο 21
Συνέχιση διαγωνισμού
1. `Οταν ο διαγωνισμός αποτύχει ή κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του και η προμήθεια κρίνεται
επείγουσα, ο διαγωνισμός μπορεί να συνεχισθεί με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών από τους
αρχικά συμμετέχοντες και αυτούς που υπέβαλαν εκπρόθεσμες προσφορές και μετά από κρίση του
αρμοδίου οργάνου εστάλησαν στην επιτροπή και αξιολογήθηκαν, χωρίς τροποποίηση των όρων και των
τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης.
2. Για την συνέχιση του διαγωνισμού απαιτείται απόφαση του οργάνου που έχει καθορίσει το Δ.Σ. του
ΕΛ.Ο.Γ. ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού επιτροπής. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται και η ημερομηνία και ώρα της συνέχισης του
διαγωνισμού
που
γίνεται
ενώπιον
της
παραπάνω
επιτροπής.
`Αρθρο 22
Κατακύρωση - Ανακοίνωση Κατακύρωσης - Ανάθεσης
1. Το Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.Γ. ή το εξουσιοδοτημένο απ` αυτό όργανο λαμβάνει υπόψη του το πρακτικό της
επιτροπής με όλο το φάκελο του διαγωνισμού και αποφασίζει για την κατακύρωση του
αποτελέσματος του διαγωνισμού. Για τη λήψη της απόφασης αυτής το αρμόδιο όργανο λαμβάνει υπόψη
την πρόταση της επιτροπής, τις τιμές και τη συμφερότερη προσφορά ανάλογα με το κριτήριο που
προέβλεπε η διακήρυξη μπορεί όμως, μετά από ειδική αιτιολόγηση της απόφασης του να μην κάνει
αποδεκτή την πρόταση της επιτροπής και να προτιμήσει οποιονδήποτε απ` αυτούς που συμμετείχαν στο
διαγωνισμό αν αυτό κρίνει συμφέρον για τον ΕΛ.Ο.Γ., ή να κρίνει το αποτέλεσμα ασύμφορο και να
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επαναλάβει το διαγωνισμό με τους ίδιους όρους ή νέους όρους, χωρίς να προκύπτουν από τις
ενέργειες αυτές δικαιώματα ή αξιώσεις για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό κατά του ΕΛ.Ο.Γ., καθώς
και να προβεί σε κατακύρωση μέρους της προμήθειας.
2. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται
σχετική
ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α) Το είδος.
β) Την ποσότητα.
γ) Την τιμή.
δ) Την υπηρεσία για την οποία προορίζεται το υλικό.
ε) Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και
τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων.
στ) Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης, όπου τούτο απαιτείται. Ανακοίνωση που δεν
περιλαμβάνει τα στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι άκυρη.
ζ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
3. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης, που
ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
4. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει
μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο
προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες
από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης
των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να
υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται
πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των
υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
5. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα ή
τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή
προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον
ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ
και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
6. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.Γ. ή του εξουσιοδοτημένου απ` αυτό οργάνου
και
σύμφωνα
με
τα
οριζόμενα
στο
άρθρο
33
του
παρόντας.
`Αρθρο 23
Συμβάσεις
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης καταρτίζεται από την υπηρεσία η σχετική σύμβαση,
που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης.
β) Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ) Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.
δ) Την τιμή.
ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.
στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.
ζ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
η) Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
θ) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
ι) Τον τρόπο πληρωμής.
ια) Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή.
3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως προσφορά,
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διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς
τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.
5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν:
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού,
υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο.
β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ) `Εγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή
εκπτώσεις.
δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
`Αρθρο 24
Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό:
α) Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επι της
συνολικής προυπολογισθείσης δαπάνης εκτός εάν ορίζεται διαφορετικό ποσοστό στην διακήρυξη ή την
πρόσκληση και ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του τύπου
που έχει καθορισθεί για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς.
Το ποσοστό αυτό μειώνεται στο μισό όταν η προσφορά υποβάλλεται από ΜΜΕ ή τις ενώσεις τους,
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς ή τις ενώσεις τους, ενώσεις ΜΜΕ και παραγωγικούς αστικούς
συνεταιρισμούς καθώς και ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από ΜΜΕ.
Το ίδιο ισχύει και όταν η προσφορά υποβάλλεται από ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από
ΜΜΕ ή παραγωγικούς
αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του
εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα με τη
προυπόθεση ότι οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς
συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50% της τιμής προσφοράς.
Στη περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση μαζί με τη προσφορά ή μέσα σε 15 ημέρες το αργότερο
από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, πιστοποιητικού σκοπιμότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ.
β) `Οταν ο διαγωνισμός αφορά διάφορα υλικά και επιτρέπεται από την διακήρυξη η προσφορά μερικών
απ` αυτά, γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο
ποσοστό της αξίας όλων των προσφερομένων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί
στη αξία του ελάχιστου αριθμού υλικών που προβλέπονται από την διακήρυξη.
γ) Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξιά, μπορεί να
γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5%. Προσφορές που δεν συνοδεύονται από
εγγύηση σύμφωνα με τα παραπάνω, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
δ) Εγγύηση δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό.
ε) Εγγύηση μπορεί να ζητηθεί και στην περίπτωση αντιμετώπισης προμήθειας με την διαδικασία της
απ` ευθείας ανάθεσης.
στ) Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η
προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε
πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε
(5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης κατακύρωσης της ανάθεσης.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης:
α) Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής
συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην διακήρυξη ή την πρόσκληση.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του
τύπου που έχει καθοριστεί για τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών.
β) Εγγύηση δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό.
γ) Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβαση.
δ) Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα
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από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά
η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που
παραλήφθηκε οριστικά.
Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
3. Εγγύηση προκαταβολής:
α) Με την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον προβλέπεται απ` αυτήν χορηγείται στον προμηθευτή
προκαταβολή σε ποσοστό μέχρι 50% της συνολικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α.
Υπέρβαση του παραπάνω ποσοστού επιτρέπεται μόνο με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Γεωργίας.
Η προκαταβολή χορηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγύησης που θα περιλαμβάνει και όρο ότι καλύπτει
και την καταβολή τόκων και πάγιο τέλος χαρτοσήμου επι του ποσού της προκαταβολής, σε
περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή μη παράδοσης υλικού.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο που ο αγοραστής
υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες.
β) Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα
από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά,
η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που
παραλήφθηκε οριστικά.
Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
4. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
5. Στις περιπτώσεις που από τη διακήρυξη προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης, ο
προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει χρηματική εγγύηση, πριν από την έναρξη του χρόνου καλής
λειτουργίας ή διατήρησης η αξία της οποίας καθορίζεται στη διακήρυξη.
Η εγγύηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει όρους όπως της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής
λειτουργίας ή διατήρησης κατά τρεις (3) μήνες.
6. Οι εγγυήσεις υποχρεωτικά συντάσσονται στη Ελληνική γλώσσα και εκδίδονται από πιστωτικά
ιδρύματα ή άλλα Νομικά πρόσωπα που έχουν κατά Νόμον το δικαίωμα αυτό και λειτουργούν νόμιμα στην
Ελλάδα.
`Αρθρο 25
Χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης υλικών
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει
η σύμβαση.
2. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.Γ. ή τον
εξουσιοδοτημένο απ` αυτό οργάνου, να παρατείνεται μέχρι 1/2 αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του
προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου, στην υπηρεσία που
διενήργησε το διαγωνισμό.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο χρόνος φόρτωση - παράδοσης μπορεί να παραταθεί μέχρι του
συμβατικού μετά από σύμφωνα γνώμη της ενδιαφερομένης υπηρεσίας και απόφαση του Δ.Σ. του
ΕΛ.Ο.Γ.
Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου το υλικό δεν περιλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής μέχρι
την έκδοση της απόφασης παράτασης, άσχετα αν το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα.
Ο προμηθευτής κυρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασης του ή έληξε ο παραταθείς χρόνος χωρίς να
παραδώσει το υλικό.
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3.
Συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας του
προμηθευτή εκπρόθεσμης παράδοσης ή σε περιπτώσεις που συνιστούν ανωτέρα βια μπορεί να
μετατίθεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.Γ. ή του εξουσιοδοτημένου απ` αυτό οργάνου μετά από γνώμη
της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης ο προμηθευτής οφείλει
να αποδείξει τους λόγους αυτούς.
Κυρώσεις για τις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου δεν επιβάλλονται.
4. Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών ο προμηθευτής
υποχρεούται να ενημερώσει την υπηρεσία και την αποθήκη υποδοχής των υλικών εγγράφως.
`Αρθρο 26
Παραλαβή υλικών
1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται είτε από πρωτοβάθμιες, είτε από δευτεροβάθμιες επιτροπές.
Οι πρωτοβάθμιες επιτροπές είναι τριμελείς και αποτελούνται από αυτούς και έχει εξουσιοδοτήσει του
Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.Γ. για τη διενέργεια της προμήθειας με την απόφαση έγκρισης του ετήσιου
προγράμματος Προμηθειών.
Οι δευτεροβάθμιες επιτροπές είναι τριμελείς και με απόφαση κάθε φορά του Γενικού Διευθυντή του
ΕΛ.Ο.Γ..
2. Οι επιτροπές διενεργούν ποσοτικούς και ποιοτικούς ελέγχους.
Στους ελέγχους αυτούς μπορεί να παρίσταται ο προμηθευτής υποχρεωτικά καλούμενος από την επιτροπή
παραλαβής τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα.
Ο ποιοτικός έλεγχος εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση ενεργείται:
α) Με μικροσκοπική εξέταση.
β) Με χημική ή μηχανική εξέταση.
γ) Με πρακτική δοκιμασία.
δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό
ή και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της επιτροπής.
3. Η επιτροπή για όλες τις περιπτώσεις ελέγχου που δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί έλεγχοι, συντάσσει
οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης ανάλογα.
Για τις περιπτώσεις που απαιτούνται εργαστηριακοί ή άλλοι έλεγχοι η επιτροπή συντάσσει πρωτόκολλο
μικροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας καθώς και οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης
ανάλογα, με τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσει η επιτροπή παραλαβής υπογράφονται από τον προμηθευτή ή τον
εκπρόσωπό του ότων παρίσταται κατά την παραλαβή.
Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής των πρωτοκόλλων από τον προμηθευτή που συμμετέχει ή όταν δεν
συμμετέχει αναγράφεται στο πρακτικό η άρνηση του ή μη συμμετοχή του.
4. Στο οριστικό πρωτόκολλο απόρριψης η επιτροπή αναφέρει τους λόγους της απόρριψης και τις
παρεκκλίσεις του υλικού που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και γνωματεύει για το αν
το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Η υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό εφόσον κρίνει ότι οι παρεκκλίσεις δεν επηρεάζουν την
καταλληλότητα του υλικού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, το Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.Γ. με απόφασή του εγκρίνει
την παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή, με ή χωρίς έκπτωση επι της συμβατικής
τιμής. Μετά την απόφαση αυτή το Δ.Σ. η επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής
παραλαβής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απόφαση του Δ.Σ.
Για υλικό που απέρριψε η επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον
μικροσκοπικό έλεγχο δεν λαμβάνονται δείγματα και αντιδείγματα για περαιτέρω ελέγχους.
Σε περίπτωση όμως που με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.Γ. εγκρίθηκε μικροσκοπική παραλαβή υλικού,
που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, λόγω παρεκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον
μικροσκοπικό έλεγχο λαμβάνονται δείγματα και αντιδείγματα για έλεγχο, οπότε το οριστικό
πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης, ανάλογα, συντάσσεται μετά τα αποτελέσματα του ελέγχου των
δειγμάτων.
Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.Γ. μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή υλικού για το οποίο εκδόθηκε από την
επιτροπή παραλαβής οριστικό πρωτόκολλο στο οποίο αναφέρονται παρεκκλίσεις από τους όρους της
σύμβασης με ή χωρίς έκπτωση.
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5. Ο προμηθευτής, ύστερα από αίτηση του για επανεξέταση υλικού, που υποβάλλεται μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης,
ή αυτεπάγγελτα η υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε
δευτεροβάθμια επιτροπή για υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με αποκλίσεις που
διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο ή άλλους ελέγχους που διενήργησε η πρωτοβάθμια
επιτροπή παραλαβής.
Η δευτεροβάθμια επιτροπή προβαίνει κατά περίπτωση στους ελέγχους που διενεργεί και η πρωτοβάθμια
επιτροπή παραλαβής και συντάσσει ανάλογα, πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης, μέσα στο χρόνο που
ορίζεται με την απόφαση συγκρότησής της.
Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει εκτός από τον μικροσκοπικό έλεγχο και άλλους ελέγχους η
επιτροπή εάν το υλικό κρίνεται από αυτήν παραληπτέο με βάση τον μικροσκοπικό έλεγχο, λαμβάνει και
αποστέλλει τα δείγματα και αντιδείγματα.
Στη περίπτωση που το υλικό κρίνεται από την επιτροπή παραλαβής απορριπτέο με βάση τον
μικροσκοπικό έλεγχο δεν γίνεται δειγματοληψία ούτε λοιποί έλεγχοι.
Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.Γ. μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής με ή χωρίς έκπτωση επι της συμβατικής τιμής, εφόσον κριθεί από
την υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια ότι οι παρεκκλίσεις αυτές του υλικού δεν επηρεάζουν την
καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής υποχρεούται
στην περίπτωση αυτή να προβεί στην παραλαβή του υλικού και συντάσσει οριστικό πρωτόκολλο
παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω απόφαση. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας
επιτροπής παραλαβής βαρύνουν οπωσδήποτε τον προμηθευτή έστω και αν η παραπομπή ζητήθηκε
αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία, εφόσον τα υλικά απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με
έκπτωση. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.Γ. και εκπίπτονται από το λαβείν
του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω
του δημόσιου τομέα.
6.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες επιτροπές
παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.
7. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.Γ. μπορεί να παραπέμπεται δειγματοληπτικά για επανεξέταση
υλικό σε επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται από το Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.Γ. ειδικά γι` αυτό, ακόμη και στην
περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση
αυτή
ισχύουν
όσα
διαλαμβάνει
η
πιο
πάνω
παράγραφος
4.
`Αρθρο 27
Χρόνος παραλαβής υλικών
1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο. Η παραλήπτρια υπηρεσία μετά την ειδοποίηση του
προμηθευτή που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 25, ειδοποιεί την επιτροπή παραλαβής ότι τα είδη θα
παραδοθούν τη συγκεκριμένη ημέρα. Επιτροπή παραλαβής μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5)
εργασίμων ημερών με μέριμνα του Προέδρου συγκαλείται για τη διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου και
δειγματοληψίας σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν
ειδοποιήσει ή δεν ειδοποιήσει έγκαιρα την υπηρεσία, η επιτροπή παραλαβής συνέρχεται εντός (10)
εργασίμων ημερών από της ειδοποιήσεως της από την υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος
παραλαβής τον οποίον ορίζει η σύμβαση, αρχίζει από την ημερομηνία της πρώτης σύγκλησης της
επιτροπής.
Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής που προβλέπεται από τη σύμβαση αρχίζει από την ημερομηνία
πραγματικής προσκόμισης του υλικού. Οταν για την παραλαβή υλικού απαιτούνται έλεγχοι που
διενεργούνται από όλα όργανα (Εργαστήρια, δοκιμαστήρια) με αποστολή δειγμάτων για έλεγχο, από το
συμβατικό χρόνο παραλαβής αφαιρείται το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την αποστολή των
δειγμάτων και τη λήψη των αποτελεσμάτων των ελέγχων.
2. Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του ΕΛ.Ο.Γ. και εκδίδεται απόφαση του
Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.Γ. με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά,
αποδεικτικό προσκόμισης αυτών. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή η αποθήκη του ΕΛ.Ο.Γ. εκδίδει δελτίο
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εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή
του προμηθευτή.
3. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή, που συγκροτείται με
απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.Γ., στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο Πρόεδρος, και τα μέλη της
επιτροπής, που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο και
όταν:
α) Το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύμφωνα με τα
ισχύοντα, άλλως υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.
β) Το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, κρίνεται όμως παραληπτέο, ο
προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση τούτων, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην
καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επι της συμβατικής τιμής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή
με έκπτωση. Και για τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις εκδίδεται απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.Γ.
Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται
από την σύμαση και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, η δε αμοιβή των μετασχόντων σε αυτή και τυχόν
άλλα έξοδα, βαρύνουν τον προυπολογισμό του ΕΛ.Ο.Γ. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την
αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
`Αρθρο 28
Ναύλωση

-

Ασφάλιση

1. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται με τον όρο παράδοσης - FOT, η εκλογή του
μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του αγοραστή. Ο προμηθευτής μετά την υπογραφή
της σύμβασης υποχρεούται να ζητήσει από τον αγοραστή έγγραφες οδηγίες σχετικά με τη μεταφορά του
υλικού. Στις άλλες περιπτώσεις η εκλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του
προμηθευτή με τους εξής περιορισμούς:
α) Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση σε ενδιάμεσους σταθμούς ή λιμάνια, χωρίς ειδική έγκριση του
αγοραστή.
β) Εφόσον το μεταφορικό μέσο είναι πλοίο, τούτο υπόκειται στους όρους και συμφωνίες της
CLASSIFICATION CLAUSES.
Επίσης η φόρτωση γίνεται μέσα στα κύτη και όχι στο κατάστρωμα του πλοίου εκτός των περιπτώσεων
εκείνων που δοθεί ειδική άδεια από τον αγοραστή.
Τυχόν επασφάλιστρα λόγω ηλικίας του πλοίου, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, βαρύνουν τον
προμηθευτή, όταν η προμήθεια γίνεται με τον όρο παράδοσης CIF.
2. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται με όρο που η ασφάλιση γίνεται με μέριμνα και
δαπάνη του προμηθευτή, αυτή ανατίθεται σε ασφαλιστική εταιρεία και καλύπτει κινδύνουν επιλογής του
αγοραστή, ανάλογα με τη φύση του εμπορεύματος, τα περιστατικά του ταξιδίου, τη συσκευασία και
λοιπούς συναφείς παράγοντες οι οποίοι θα ορίζονται στη σχετική σύμβαση. Εκτός από τους παραπάνω
κινδύνους, καλύπτονται και κίνδυνοι όπως πολέμου, απεργιών, στάσεων, πολιτικών ταραχών, όπως αυτοί ορίζονται στις ρήτρες του ινστιτούτου των ασφαλιστών Λονδίνου που ισχύουν κάθε φορά.
3. Σε όλες τις περιπτώσεις ασφαλίσεων η έναρξη και η λήξη των ασφαλιζομένων κινδύνων μεταφοράς
θα γίνεται σύμφωνα με τη ρήτρα από αποθήκη σε αποθήκη (WAREHOUSE TO WAREHOUSE)
περιλαμβανομένης και της παραμονής των εμπορευμάτων στους τελωνειακούς χώρους ή άλλες αποθήκες
TRANSITO του τόπου προορισμού των υλικών, για 45 ημέρες από την αφιξή τους.
4. Η ασφάλιση καλύπτει την αξία CIF του εμπορεύματος πλέον 5%.

`Αρθρο 29
Ανακοίνωση φόρτωσης
1. Ο προμηθευτής αμέσως μετά την φόρτωση των υλικών, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον
αγοραστή, με τηλεγράφημα ή τηλετύπημα, τα στοιχεία φόρτωσης στα οποία να περιλαμβάνονται
τουλάχιστον:
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α) Ο αριθμός της σύμβασης και της σχετικής πίστωση της Τράπεζας της Ελλάδος, αν υπάρχει.
β) Σε περίπτωση που η μεταφορά γίνεται με πλοίο, το όνομα του πλοίου, η εθνικότητα του και η
σημασία του.
γ) Ο αριθμός των κιβωτίων, τα επ` αυτών σημεία και αριθμοί, καθώς και η φορτωθείσα ποσότητα και το
βάρος (μικτό – καθαρό).
δ) Η ημερομηνία φόρτωσης.
ε) Η πιθανή ημερομηνία άφιξης του μεταφορικού μέσου στον τόπο προορισμού.
2. Εάν ο προμηθευτής παραλείψει ή καθυστερήσει να αποστείλει το παραπάνω τηλεγράφημα ή
τηλετύπημα, βαρύνεται με τυχόν έξοδα υπερημεριών και παραμονής σε τελωνειακούς χώρους ή χώρους
TRANSITO των συμβατικών υλικών από την επομένη της άφιξης του μεταφορικού μέσου μέχρι την
παραλαβή
τους.
`Αρθρο 30
Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό
1. `Οταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό πριν από την φόρτωση τούτων ή κατά το στάδιο
κατασκευής τους, ο αγοραστής μπορεί να αναθέσει, τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο σε διεθνές
γραφείο ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, η οριστική παραλαβή του υλικού γίνεται στην Ελλάδα από την
αρμόδια επιτροπής παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις.
Εάν τα αποτελέσματα του ελέγχου της επιτροπής παραλαβής διαφέρουν από εκείνα του διεθνούς
γραφείου ελέγχου το γραφείο τούτο υποχρεούται να καλύψει κάθε σχετική ζημιά που προέκυψε για τον
ΕΛ.Ο.Γ.
2. `Εναντι του διεθνούς γραφείου ελέγχου ο προμηθευτής έχει τις εξής υποχρεώσεις:
α) Να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και εργατοτεχνικό προσωπικό για μετακίνηση,
μετατόπιση, στοιβασία κ.λπ. του προς έλεγχο υλικού.
β) Να διαθέτει για την εξακρίβωση της ποιότητας του προς έλεγχο υλικού όσα τεχνικά μέσα έχει στη
διάθεσή του.
γ) Να έχει συγκεντρωμένα τα υλικά στην ίδια πόλη η τοποθεσία, άλλως βαρύνεται με τα πρόσθετα έξοδα
του ελέγχου.
δ) Να ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του διεθνούς γραφείου ελέγχου, σχετικά με την πορεία
εκτέλεσης της παραγγελίας.
ε) Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών από το διεθνές γραφείο ελέγχου ο προμηθευτής βαρύνεται με
τα έξοδα που θα προκύψουν από τον απαιτούμενο δεύτερο έλεγχο ή ελέγχους.
3. Εάν δεν προσέλθει έγκαιρα το διεθνές γραφείο ελέγχου για τον έλεγχο του υλικού, ο προμηθευτής
υποχρεούται να απευθυνθεί στην αρμόδια Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, για να προβεί στις
απαραίτητες ενέργειες.
4. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων του υλικού, όπου τούτο
απαιτείται, κατά τον έλεγχο στο εξωτερικό, βαρύνει τον προμηθευτή.
5). Το διεθνές γραφείο ελέγχου υποχρεούται:
α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι το υλικό δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της
σύμβασης, να μην εκδόσει το πιστοποιητικό ελέγχου, αλλά να ενημερώσει αμέσως τον αγοραστή
προκειμένου να λάβει οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειές του.
β) Να αποκαταστήσει κάθε ζημία που θα προκύψει σε βάρος του αγοραστή από καθυστέρηση έκδοσης
του πιστοποιητικού ελέγχου, ή από έκδοση πιστοποιητικού με εσφαλμένα στοιχεία.
6. Ο αγοραστής αντι να αναθέσει τον έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου, μπορεί να αποστείλει
επιτροπή από εξειδικευμένους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, για τη διενέργεια του ελέγχου στο
εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει στον αγοραστή
πρακτικό του διενεργηθέντος ελέγχου. Οι υποχρεώσεις του προμηθευτή έναντι της επιτροπής είναι οι
ίδιες
με
εκείνες
προς
το
διεθνές
γραφείο
ελέγχου.
`Αρθρο 31
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση - παράδοση
1.

Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού
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χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων,
κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:
α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου
προβλεπόμενου, από το άρθρο 25 του παρόντος χρόνου παράτασης, 2,5% επι της συμβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης
προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.
β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 1/2, 5% επι της συμβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επι της συμβατικής αξίας των
εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που τα υλικά που παραδόθηκαν
εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο
υπολογίζεται επι της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ` αυτόν η δυνατότητα να
παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του σε βάρος του
διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της
συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό
διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο
έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, με απόφαση του
Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.Γ. ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.
4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης - παράδοσης ή
αντικατάστασης, με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.Γ. ύστερα από γνώμη της υπηρεσίας, που διενεργεί το
διαγωνισμό, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο
χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
5. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατό τα ανωτέρω
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επι του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από
την επόμενη της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου παράδοσης μέχρι της προσκόμισης του
συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου από δικαιοπραξία.
6. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επι της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από το
λαβείν του προμηθευτή, ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το
απαιτούμενο ποσό.
7. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα
μέλη
της
ένωσης.
`Αρθρο 32
Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών,
με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.Γ., ύστερα από γνώμη της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό,
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης,
μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται με την απόφαση αυτή. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού όταν ο συμβατικός χρόνος δεν
είναι μεγαλύτερος των 30 ημερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του, ο
προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσμία 20 ημερών, από την εκδοσή
της για την παραλαβή των απορριφθέντων υλικών. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση των 5
πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επι της αντίστοιχης συμβατικής αξίας.
Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση
παράδοσης των υλικών και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. Επίσης, δεν επιστρέφονται
πριν την παραλαβή των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης
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ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοση τούτων. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και
στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν τα υλικά,
πέραν του προστίμου, τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση του φορέα σύμφωνα με τα
ισχύοντα.
2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται
να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε 20 ημέρες από την
ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί
ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν
από την εκπνοή της, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε
ποσοστό 2,5% επι της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή
και η παράταση που τυχόν και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, το Δ.Σ. το
ΕΛ.Ο.Γ. μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τα ισχύοντα.
3. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.Γ., ύστερα από γνώμη της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό,
μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την
αντικατάστασή τους, με την προυπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να
καλύπτει
της
τυχόν
καταβληθείσα
αξία
της
ποσότητας
που
απορρίφθηκε.
`Αρθρο 33
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, να υπογράψει την
σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο
ονομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.Γ., ύστερα από
γνωμοδότηση της υπηρεσίες του διενεργεί τον διαγωνισμό.
2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από
κάθε δικαιωμά του, που απορρέει απ` αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα
συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στο άρθρο 25 του παρόντος.
3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση, όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη
του ΕΛ.Ο.Γ.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βιας.
4. Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η
δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι, την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του.
5. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. το ΕΛ.Ο.Γ., ύστερα από γνώμη της υπηρεσίας που διενεργεί τον
διαγωνισμό, αθροιστικά ή διαζευτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά
περίπτωση.
β) Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή ειτε από τους υπολοίπους προμηθευτές
που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για απ` ευθείας ανάθεση, είτε με διενέργεια
διαγωνισμού, ειτε με απ` ευθείας αγορά, αν συντρέχουν οι προυποθέσεις του άρθρου 2 του παρόντος.
Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημιά του ΕΛ.Ο.Γ. ή τυχόν διαφορά που θα προκύψει. Ο
καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του
υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του
καταλογιζομένου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.Γ. και με βάση
τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
γ) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του προμηθευτή από τις προμήθειες του δημοσίου τομέα.
δ) Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε
έκπτωτος όταν, του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας
διενέργεια του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην
περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 31 του παρόντος.
ε) Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση
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προμηθευτή, ειτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, ειτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο,
ειτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία
λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής
του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόπο υπερημερίας.
6. Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος έκπτωτου προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων ή
τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε
έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βά ρος του, λαμβάνεται υπόψη
η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η
οποία συμψηφίζεται με το προς
καταλογισμό
ποσό.
`Αρθρο 34
Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή προμηθευτή στο εσωτερικό
1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή μπορεί να γίνεται με έναν από τους παρακάτω
τρόπους:
α) Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
β) Με την χορήγηση προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. έναντι
ισόποσης εγγύησης και το υπόλοιπο ειτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, ειτε με πληρωμή
ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. με το μικροσκοπικό πρωτόκολλο παραλαβής και
εξόφλησης της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό Φ.Π.Α. μετά την οριστική παραλαβή των
υλικών.
γ) Με προθεσμιακό διακανονισμό για το 100% της συμβατικής αξίας ή για μέρος αυτής.
δ) Με κάθε άλλο τρόπο που καθορίζεται απαραίτητα στη διακήρυξη.
2. Στη διακήρυξη απαραίτητα καθορίζεται ο επιθυμητός τρόπος πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες.
3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις εφόσον
προβλέπονται από την σύμβαση.
4. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης
παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 26 του
παρόντος.
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του ΕΛ.Ο.Γ.
γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
`Αρθρο 35
Τρόπος πληρωμής - Απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή προμηθευτή στο εξωτερικό
1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή μπορεί να γίνει με ένα από τους παρακάτω τρόπους:
α) Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
β) Με την χορήγηση προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. έναντι
ισόποσης εγγύησης και το υπόλοιπο είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε με πληρωμή
ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. με το μακροσκοπικό πρωτόκολλο παραλαβής και
εξόφλησης της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με το συνολικό Φ.Π.Α.
μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς
Φ.Π.Α. με το μακροσκοπικό πρωτόκολλο παραλαβής και εξόφλησης της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με
τον συνολικό Φ.Π.Α. μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
γ) Με προθεσμιακό διακανονισμό για το 100% της συμβατικής αξίας ή για μέρος αυτής.
δ) Με κάθε άλλο τρόπο που καθορίζεται απαραίτητα στη διακήρυξη.
2. Στη διακήρυξη απαραίτητα καθορίζεται ο επιθυμητός τρόπος πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες.
3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις εφόσον προβλέπονται
από την σύμβαση.
4. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή γίνεται μέσω της Αγροτικής Τράπεζας της
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Ελλάβος, ειτε με άνοιγμα εχέγγυας ανέκκλητης πίστωσης, είτε με έμβασμα. Στην περίπτωση που η
πληρωμή γίνεται με άνοιγμα πίστωσης δεν χορηγείται προκαταβολή. Οταν η πληρωμή γίνεται με
έμβασμα μετά την οριστική παραλαβή, χορηγείται προκαταβολή.
5. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
α) Σε περίπτωση προμήθειας με παράδοση FOB ή FOΤ.
(1) Πλήρης σειρά φορτωτικών πραγματικής φόρτωσης στο όνομα του ΕΛ.Ο.Γ. ή σε διαταγή αυτού, που
να αναφέρουν ότι ο ναύλος πληρώνεται στον τόπο προορισμού.
(2) Πιστοποιητικό προέλευσης και κατασκευής των υλικών εις τριπλούςν.
(3) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις εξαπλούν, που θα φέρει την Ενδειξη ότι έχει εξοφληθει.
(4) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, στην περίπτωση που το τιμολόγιο δεν φέρει ένδειξη ότι
εξοφλήθηκε.
(5) Ζυγολόγιο ή μετρολόγιο, εις εξαπλούν.
(6) Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν ανατεθει τέτοιος έλεγχος σε διεθνές γραφείο
ελέγχου ή πρακτικό, εάν ανατεθει ο έλεγχος αυτός σε επιτροπή.
(7) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα και αποδεκτικό εισαγωγής
του υλικού στην αποθήκη του ΕΛ.Ο.Γ., εφόσον από τη σύμβαση προβλέπεται η πληρωμή να γίνεται
μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού στην Ελλάδα.
(8) Αντιγραφο τηλεγραφήματος ή τηλετυπήματος του προμηθευτή, με το οποίο να γνωρίζει στην
Υπηρεσία τα στοιχεία της φόρτωσης.
β) Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο C + F: Ολα τα παραπάνω δικαιολογητικά, με την διαφορά ότι
η φορτωτική θα αναφέρει ότι ο ναύλος έχει πληρωθει.
γ) Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο CIF:
(1) Ολα τα παραπάνω δικαιολογητικά για την περίτωσης C+F.
(2) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή πιστοποιητικό ασφάλισης ασφαλιστικής εταιριας, που να καλύπτει τους
κινδύνους που προβλέπονται στο άρθρο 28 του παρόντος.
(3) Απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων.
δ) Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης "ελεύθερον":
(1) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα ή στην περίπτωση
αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με
το άρθρο 27 του παρόντος.
(2) Τιμολόγιο του προμηθευτή, εις τριπλούν, που να φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
(3) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
(4) Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελεγχου, εάν ανατεθει τέτοιος έλεγχος σε διεθνές γραφείο
ελέγχου
ή
πρακτικό,
εάν
ανατεθει
ο
έλεγχος
αυτός
σε
επιτροπή.
Αρθρο 36.
Δείγματα - Δειγματοληψία.
Εργαστηριακές Εξετάσεις.
1. Τα δείγματα που χρησιμοποιούνται κατά τη διένεργεια των προμηθειών υπάγονται στις παρακάτω
κατηγορίες:
α) Δείγματα ΕΛ.Ο.Γ.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα που αποστέλλει ο ΕΛ.Ο.Γ., βάσει των οποιων θα
πραγματοποιηθεί η προμήθεια.
β) Δείγματα προμηθευτών.
Στην περίπτωση αυτή υπάγονται τα δείγματα που καταθέτουν οι προμηθευτές, όταν απαιτείται, κατά
την διενέργεια του διαγωνισμού.
γ) Δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δειγματα που λαμβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής προς
δειγμάτιση των υλικών που παραδίδουν οι προμηθευτές σε εκτέλεση συμβάσεων.
2. Κάθε δείγμα ανάλογα με τη φύση του πρός προμήθεια υλικού πρέπει να ειναι σε ποσότητα ή
μέγεθος απόλυτα επαρκές για την σχετική μηχανική, χημική ή μακροσκοπική εξέταση, ή πρακτική
δοκιμασία.
Η ποσότητα ή το μέγεθος των δειγμάτων μπορει να ορίζονται:
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α) Από την Υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια, προκειμένου για δειγματα του ΕΛ.Ο.Γ. (κατηγορια α).
β) Με την διακήρυξη ή πρόσκληση, προκειμένου για δειγματα προμηθευτών (κατηγορία β).
γ) Από τη σύμβαση, προκειμένου για δείγματα των προς παραλαβή συμβατικών υλικών (κατηγορία γ).
Εφόσον στην σχετική σύμβαση δεν αναφέρεται η ποσότητα και το μέγεθος των δειγμάτων, ισχύουν οι
διατάξεις για τις δειγματοληψίες του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.).
3. Τα δείγματα όλων των κατηγοριών κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσια εις διπλούν, (δειγμα αντιδείγμα) με εξαίρεση:
α) Τα δείγματα του ΕΛ.Ο.Γ., εφόσον η Υπηρεσία έχει ορίσει διαφορετικά.
β) Τα δείγματα τα οποία λόγω της φύσης τους ή της αξίας τους δεν μπορούν να σταλούν ή να
υποβληθούν εις διπλούν.
γ) Τα δείγματα που λαμβάνουν οι επιτροπές παραλαβής κατά την διαδικασία ελέγχου των προς
παραλαβή συμβατικών υλικών, τα οποια λαμβάνονται μεν εις διπλούν, πλην όμως, το ένα απ` αυτά
αποστέλλεται απευθείας από την επιτροπή για εργαστηριακή ή μηχανική εξέταση ή χρησιμοποιειται για
πρακτική δοκιμασία.
4. Εφόσον από την διακήρυξη ή την πρόσκληση δεν προβλέπεται κατάθεση δειγμάτων, τυχόν
προσκομιζόμενα από τους προμηθευτές δείγματα δεν γίνονται δεκτά.
5. Δείγματα που δεν ειναι κατά τρόπον εμφανή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη ή
την πρόσκληση δεν γίνονται δεκτά.
6. Εφόσον τα δείγματα ανήκουν σε ευπαθή επικίνδυνα υλικά, ο προμηθευτής υποχρεούται να
αναφέρει τούτο εγγράφως επι του δείγματος στην ελληνική γλώσσα, καθορίζοντας συγχρόνως τον
τρόπο φύλαξης και συντηρησής τους. Για δείγματα του ΕΛ.Ο. Γ. καθώς και δείγματα από τα προς
παραλαβή συμβατικά υλικά που ανήκουν στην κατηγορία αυτή, την παραπάνω υποχρέωση έχει ο
ΕΛ.Ο.Γ. και ο πρόεδρος της επιτροπής, αντιστοιχα.
7. Εφόσον η προμήθεια του υλικού γίνεται με βάση δείγματα του ΕΛ.Ο.Γ. οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να λαμβάνουν γνώση του δείγματος αυτού κατά το διάστημα της προθεσμίας που ορίζεται από την
διακήρυξη ή την πρόσκληση είτε με απλή μακροσκοπική εξέταση αυτού από τους ενδιαφερομένους,
είτε με λήψη αντιγράφου ή απεικόνισης αυτού, με δική τους μέριμνα και ευθύνη.
8. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών από το αρμόδιο όργανο, τίθενται υπόψη του και τα σχετικά
δειγματα. Εφόσον για τη διενέργεια του ελέγχου από το αρμόδιο όργανο ειναι απαραίτητη η
αποσφράγιση του δείγματος, αυτή γίνεται ενώπιον υπαλλήλου της Υπηρεσίας τήρησης των δειγμάτων,
μετά δε τον έλεγχο, γινεται επανασφράγιση του δειγματος. Επίσης ενώπιον του υπαλλήλου της Υπηρεσίας
δειγμάτων γίνεται, όταν απαιτείται, λήψη μέρους του δειγματος.
9. Η επισημοποίηση των δειγμάτων και αντιδειγμάτων γίνεται από την Υπηρεσία που τα τηρει, ύστερα
από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Τα επισημοποιηθέντα δείγματα παραλαμβάνονται από την
επιτροπή παραλαβής για να χρησιμοποιηθούν κατά το στάδιο των ελέγχων και επιστρέφονται μετά το
πέρας της παραλαβής των υλικών, εφόσον λόγω της φύσης δεν καταστρέφονται κατά τη διαδικασία των
ελέγχων.
10. Στον συμβασιούχο προμηθευτή παραδίδεται, ύστερα από αιτημά του, το επίσημο δείγμα του ΕΛ.Ο.Γ. ή
μέρος αυτού, ανάλογα με τη φύση του υλικού και υποχρεούται να το επιστρέψει το αργότερο με την
παράδοση του υλικού.
11. Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται ως εξής:
α) Του ΕΛ.Ο.Γ., μέσα σε τριάντα ημέρες από την επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής και αφού
έχει συντελεστεί η οριστική παραλαβή τυ συμβατικού υλικού, με μέριμνα και ευθύνη του ΕΛ.Ο.Γ.
β) Των προμηθευτών στους οποιους δεν κατακυρώθηκαν ή δεν ανατέθηκε η προμήθεια, μέσα σε 15
ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης κατακύρωσης ή ανάθεσης, με μέριμνα και ευθύνη τούτων.
γ) Των συμβασιούχων προμηθευτών που κατατέθηκαν με την προσφορά τους και δεν καταστράφηκαν
μερικώς ή ολικώς κατά την διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε τριάντα ημέρες από την επιστροφή τους
από την επιτροπή παραλαβής και εφάσον έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή, με μέριμνα και ευθύνη
τούτων.
δ) Τα δείγματα που δεν χρησιμοποιήθηκαν για κατ` έφεση εξέταση, επιστρέφονται μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την οριστική παραλαβή των συμβατικών υλικών, με μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή.
12. Τα δείγματα που δεν θα παραλειφθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, εκποιούνται από την Υπηρεσία
παραλαβής και φύλαξής τους, εφόσον εχουν εμπορική αξια, υπέρ του Μετοχικού Ταμειου Πολιτικών
Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), άλλως καταστρέφονται από οριζόμενη προς τούτο επιτροπή.
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13. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων που λαμβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής, βαρύνει
τους προμηθευτές και δεν καταβάλεται.
14. Εφόσον από τη σύμβαση προβλέπονται και εργαστηριακοί έλεγχοι, αυτοι διενεργούνται από
εργαστήρια του ΕΛ.Ο.Γ., εάν διαθέτει, άλλως από το Γ.Χ.Κ., ή από οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο που
ανήκει στο δημόσιο τομέα ανάλογα με την φύση τους προς προμήθεια υλικού και την μορφή του
ελέγχου.
15. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων,
μπορει να ζητήσει εγγράφως κατ` έφεση εξέταση των οικείων αντιδειγμάτων. Η κατ` έφεση εξέταση
γίνεται ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσιας, από το Γ.Χ.Κ. ή σε περίπτωση που λόγω της φύσεως του
υλικού ή της μορφής του ελέγχου, το Γ.Χ. Κ. δεν μπορει να ανταποκριθεί στον έλεγχο, η κατ` έφεση
εξέταση γίνεται από οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο του δημόσιου τομέα, εκτός από το εργαστήριο
που διενήργησε την αρχική εξέταση. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο του
δημόσιου τομέα, εκτός από το εργαστήριο που διενήργησε την αρχική εξέταση. Στην περίπτωση που δεν
υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που διενήργηοε τον αρχικό έλεγχο, η κατ` έφεση εξέταση
γίνεται σε αυτό, αλλά με εξέταση του Γ.Χ.Κ. ή αλλου φορέα. Ο προμηθευτής υποχρεούται να
καταθέσει το προβλεπόμενο για την περιπτωση παράβολο. Το αίτημα του προμηθευτή για την κατ` έφεση
εξέταση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία εικοσι 20 ημερών από την
γωνωστοποίηση σ` αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης. Κατ` έφεση εξέταση μπορει να γινει
και αυτεπάγγελτα με απόφαση του Δ.Σ. το Ε.Λ.Ο. Γ., μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήψη του
πρωτοκόλλου της επιτροπής παραλαβής. Κατά την κατ` έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος του
ΕΛ.Ο.Γ., υποχρεωτικά δε καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, και ο προμηθευτής. Εάν κατά την
διενέργεια της κατ` έφεση εξέτασης υπάρχει διαφωνία από τον εκπρόσωπο του ΕΛ.Ο.Γ., ή τον
προμηθευτή, σε τεχνικό θέμα (όπως εφαρμοζόμενη μέθοδος εξέταση, χρήση οργάνων) αυτή
διατυπώνεται με σαφήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο, η δε υπόθεση παραπέμπεται στο Ανώτατο Χημικό
Συμβούλιο για γνωμάτευση. Το αποτέλεσμα της κατ` έφεση εξέτασης ειναι υποχρεωτικό και τελεσιδικο και
για τα δύο μέρη.

Αρθρο 37.
Ανωτέρα βία.
1. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή.
2. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βια υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βια, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να
προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδειτικά στοιχεία.
3. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμια δεν αναφέρει τα περιστατικά και
δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεια, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την
ύπαρξη
ανωτέρας
βιας.
Αρθρο 38.
Επίλυση διαφορών.
1. Ο προμηθευτής, ως προς την διακήρυξη και σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων
της έδρας του ΕΛ.Ο.Γ.
2. Στη διακήρυξη ή σύμβαση, μπορει να ορίζεται, για την επίλυση διαφορών, αντι της προσφυγής
στα δικαστήρια ή προσφυγή των συμβαλλομένων σε διαιτησία, που ορίζεται από την ισχύουσα κάθε
φορά σχετική νομοθεσία. Οι αποφάσεις της διαιτησίας ειναι υποχρεωτικές για τους συμβαλλομένους.

Αρθρο 41.
Εκτέλεση έργων.
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1. Εργο και κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνηση ή επισκευή και συντήρηση ή σχεδιασμός,
προμήθεια και εκτέλεση ολοκληρωμένης εργασιας, καθώς και κάθε σχετική ερευνητική εργασια, που
απαιτει τεχνική γνώση και επέμβαση.
2. Για την εκτέλεση τεχνικού έργου απαιτείται, εφόσον δεν ήθελε άλλως οριστεί, Σχέδιο
Προϋπολογισμού, συγγραφή υποχρεώσεων, τιμολόγιο, ανάλυση τιμών κ.λπ. δηλαδή πλήρης μελέτη που
συντάσσεται από τεχνικό και εγκρίνεται από το Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.Γ. δύναται να αναθέτει τη σύνταξη μελέτης
για την εκτέλεση εργου σε ιδιώτες τεχνικούς ή να παραλαμβάνει αναγνωρισμένο τεχνικό για τη σύνταξη
μελετών, τον έλεγχο αυτών ή την παρακολούθηση του εκτελουμένου εργου, με αμοιβή που καθοριζεται
από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με όσα ισχύουν για το σκοπό αυτό στο ΕΛ.Ο.Γ.
3. Το Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.Γ. καθορίζει με γενικές ή ειδικές αποφάσεις του τις αρμοδιότητες των προϊσταμένων
των μονάδων του ΕΛ.Ο.Γ. ως προς το ύψος της δαπάνης τον τρόπο εκτέλεσης και τους ορους
δημοπράτησης ή διαγωνισμού για την εκτέλεση έργων συντήρησης, επισκευές κτιρίων και
εγκαταστάσεων.
4. Τα έργα εκτελούνται μετά από έγκριση του Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.Γ. ειτε με αυτεπιστασία από τις υπηρεσίες του
ΕΛ.Ο.Γ., είτε με εργολαβία.
α) Για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία μπορει να προσλαμβάνονται ημερομίσθιοι τεχνίτες,
επιστράτες και εργάτες.
β) Η με εργολαβία εκτέλεοη των έργων μπορει να γίνει με ένα από τους παρακάτω τρόπους:
(1) Με απευθείας ανάθεση όταν το ύψος της δαπάνης του έργου δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000
δρχ.
(2) Με πρόχειρο διαγωνισμό, όταν το ύψος της δαπάνης του έργου δεν υπερβαίνει το ποσό των 1.000.000
δρχ.
(3) Ανω των 1.000.000 δρχ. με δημοπρασία.
Τα ποσά αυτά αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.
Τα έργα της περιπτώσεως (β) ενεργούνται από τριμελή επιτροπή που οριζεται στην εγκριτική απόφαση
του Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.Γ. στην οποία εκτός των άλλων καθορίζεται και οι όρι της δημοπράτησης ή
διαγωνισμού, οι προθεσμίες δημοσίευσης της περίληψης, ο τρόπος της μειοδοσίας, το αρμόδιο όργανο
για την έγκριση του αποτελέσματος, η επιβλέπουσα αρχή του εργου και ο επιβλέπων τεχνικός, η επιτροπή,
παραλαβής ως κάθε
άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την εκτέλεση των έργων.
Αρθρο 42.
Αναθεώρηση αποφάσεων.
1. Ο προμηθευτής, μπορει, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν κυρώσεις σε βάρος του, να
υποβάλει αίτηση αναθεώρησης μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνια της κοινοποίησης της σχετικής απόφασης.
2. Σχετικά με το αίτημα αναθεώρησης αποφασίζει το Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.Γ.
Η απόφαση αυτή ειναι τελεσίδικη μετά από πρόταση των αρμοδιων οργάνων του.
Αρθρο 43.
1. Αναθεώρηση ή Τροποποίηση του Κανονισμού.
Οι διατάξεις του κανονισμού αυτού συμπληρώνονται ή τροποποιούνται ή καταργούνται μετά από
απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.Γ., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Γεωργίας και δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η ισχύς του Κανονισμού αρχιζει από τη δημοσιευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αρθρο 44.
Κάλυψη δαπάνης.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος (ΕΛ.Ο.Γ.) ΝΠΔΙ ούτε του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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(40) της απόφασης του Υπουργού Γεωργίας με αριθ. 18259/1990 (Β 419) «Έγκριση του
Κανονισμού Προμηθειών του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)», πλην των
άρθρων 39 και 40,το κείμενο της οποίας είχε ως εξής:
“Αριθ. 18259 Εγκριση Κανονισμού Προμηθειών του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ερευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1845/89 "Ανάπτυξη και αξιοποίηση της Αγροτικής Ερευνας και Τεχνολογίας Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις(ΦΕΚ 102 Α).
2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα".
3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Π.Δ.402/88 "Οργανισμός ΥπουργείουΓεωργίας".
4. Την υπ`αριθ. 7/25.4.90 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. με την οποάι ψηφίστηκε ο
κανονισμός
Προμηθειών
του
ανωτέρω
Ιδρύματος,
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε τον κανονισμό Προμηθειών του Εθνικού ΙδρύματοςΑγροτικής Ερευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) που έχει
ως ακολούθως:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ερευνας (ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε.).
Αρθρο 1.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 1
Αντικείμενο του Κανονισμού -Εννοιες
1. Ο Κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους θεμελιώδεις κανόνες και τηδιαδικασία διενέργειας της
προμήθειας πραγμάτων για την ικανοποίηση των αναγκών του ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε.
2. Οι διατάξεις του κανονισμού αυτού εφαρμόζονται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α)Στις προμήθειες κάθε είδους υλικού όπως π.χ. ειδών γραφικής ύλης, μηχανημάτων συσκευών, οργάνων,
εργαλείων, επίπλων, σκευών, αντ/κών, αυτοκινήτων, οχημάτων κ.λπ.
β) Στις εργασίες που έχουν σχέση με προμήθεια υλικών όπως π.χ.εγκατάσταση υλικών της προηγουμένης
παραγράφου, επισκευές με χρήσηυλικών που δεν διατίθενται από το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., εκτύπωση εντύπων κ.τ.λ.
γ) Στην περοχή υπηρεσιών (μεταφορές, φορτεκφορτώσεις, εκτελωνισμοί,διαφημίσεις, ποιοτικοί έλεγχοι
ασφαλίσεις, επισκευές εγκαταστάσεων κ.λπ).
δ) Στις μισθώσεις -εκμισθώσεις κινητών ή ακινήτων πραγμάτων.
ε) Στην εκποίηση προϊόντων ή υλικού.
3. Οπου στονκανονισμό αυτό γίνεται λόγος για "Προμήθειες νοούνται όλες οι περιπτώσεις που
εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού αυτούαναλογικά χρησιμοποιούμενες.
4. Με τον όρο "Προμηθεία"νοείται η απόκτηση με καταβολή χρηματικούανταλλάγματος κινητών
πραγμάτων.
Αρθρο 2.
Προϋποθέσεις διενέργειες Προμηθειών-Εγκριση -Οργανα.
1. Για τη διενέργεια προμήθειας απαιτείται:
α) Διαπίστωση ανάγκης.
β) Υπάρξη πιστώσεως στον προϋπολογισμό της μονάδας.
γ) Σύνταξη προγράμματος προμηθειών της μονάδος και τεχνικών προδιαγραφών και ένταξή τους στο
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ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών τουΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
δ) Εγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και τις τεχνικές
προδιαγραφές με απόφασή του. Στην απόφαση αυτή προσδιορίζεται ο τρόπος διενέργειας των
προμηθειών που έχουν ενταχθεί σ`αυτό, καθορίζονται οι δικαιοδοσίες των προίσταμένων των μονάδων
που συμμετέχουν σε αυτό, καθώς και ο τρόπος πραγματοποίησης εκτάκτων προμηθειών που δεν
μπορούσαν να προβλεφθούν και ενταχθούν στο ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών.
3. Οργανα για τη διενέργεια των προμηθειών είναι:
α) Η οικονομική υπηρεσία του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
β) Τα Ινστιτούτα και οι περιφερειακές μονάδας αυτών.
γ) Οι Επιτροπές Προμηθειών (Διενέργειας Διαγωνισμών -Αξιολόγησηςπροσφορών).
δ) Οι Επιτροπές Παραλαβών (Πρωτοβάθμιας -Δευτεροβάθμιας).
Αρθρο 3.
Τρόποι Διενέργειας Προμηθειών -Διακρίσεις.
1. Οι προμήθειες διενεργούνται:
α) Με απευθείας ανάθεση και
β) Με διαγωνισμό
2. Ο διαγωνισμός της προηγουμένης παραγράφου διακρίνεται:
α) Σε Ανοιχτό διαγωνισμό.
β) Σε Κλειστό διαγωνισμό.
γ) Σε Πρόχειρο διαγωνισμό.
Αρθρο 4.
Προμήθεια με απευθείας ανάθεση
1. Προμηθεία με απευθείας ανάθεση μπορεί να γίνει όταν συντρέχει μια από τα εξής περιπτώσεις:
α) Οταν κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν υποβλήθηκε προσφορά ή αν οι προσφορές που
υποβλήθηκαν κρίθηκαν απαράδεκτες, εφόσον οι αρχικοί όροι της διακήρυξης δεν μεταβάλλονται
ουσιωδώς.
β) Οταν για τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς λόγους ή για λόγους πουσχετίζονται με την προστασία δικαιωμάτων
αποκλειστικότητας, τα προς προμήθεια υλικά κατασκευάζονται η παραδίδονται μόνο από ορισμένο
προμηθευτή.
γ) Οταν τα είδη κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας,πειραμάτων, μελετών και προτύπων
εφαρμογής.
δ) Οταν στα πλαίσια ερευνητικών κατασκευών κριθεί σκόπιμο ότι υλικά που παράγονται σε πειραματικό
στάδιο πρέπει να ανατεθούν στις συμμετέχουσες στην πειραματική κατασκευή επιχειρήσεις.
ε) Οταν για λόγους επείγουσας ανάγκης που οφείλεται σε απρόβλεπτες καταστάσεις δεν είναι δυνατό να
τηρηθούν οι προθεσμίες του διαγωνισμού.
στ) Για συμπληρωματικές προμήθειες από τον αρχικό προμηθευτή εφόσον η αλλαγή τουθα υποχρεώνε το
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. να αγοράσει υλικά με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά που θα ήταν ασυμβίβαστα ήθα
προκαλούσαν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρεις η οικονομικές επιβαρύνσεις στη λειτουργία η συντήρηση
τους.
ζ) Οταν η προμήθεια των υλικών κρίνεται σκόπιμο να ανατεθεί σε σωφρονιστικά ιδρύματα, ιδρύματα
νεότητας, εκπαιδευτικά, ερευνητικά η παρόμοια ιδρύματα.
η) Για την προμήθεια υλικών η δαπάνη των οποίων δεν υπερβαίνει κατ`είδος σε ετήσια βάση το ποσό "του
ενός εκατομμυρίου (1.000.000)" δραχμών. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργείου
Γεωργίας.
2. Οι προμήθειες τη ςπροηγουμένης παραγράφου ενεργούνται από τιςτριμελείς επιτροπές του άρθρου 5
του παρόντος κανονισμού.
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Αρθρο 5.
Επιτροπές διαγωνισμού -Διακήρυξη
Τεχνικές Προδιαγραφές -Δημοσιεύσεις
1. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού είναι τριμελής και αποτελείται από υπαλλήλους του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
που ορίζονται για χρονικό διάστημα ενός έτους με απόφαση του Γενικού Διευθυντή που ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Για την
Κεντρική υπηρεσία και τα Ινστιτούτα και με απόφαση του Δ/ντή του κάθε Ινστιτούτου για όλες τις μονάδες
που υπάγονται σ`αυτό.
Εργο της επιτροπής είναι η λήψη των προσφορών που καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι κατά την ώρα του
διαγωνισμού ή στέλνουν στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, η καταχώρηση τους σ
επίνακα συμμετοχής, η μονογράφηση να ανοιχθούν, η καταχώρηση των υποαβαλλομένων δικαιολογητικών
και η μονογράφησή τους η σύνταξη πρακτικού διενέργειας, η παραλαβή τυχόν ενστάσεων που
υποβάλλονται κατά την ώρα διενέργειας του διαγωνισμού και τέλος η σύνταξη πρακτικού με μνεία όλων
όσον συνέβηκαν κατά την ώρα διενέργειας του διαγωνισμού και παραδίδει αυτά στην Υπηρεσία.
2. Η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών είναι τριμελής και αποτελίται από υπαλλήλους του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. που
ορίζονται από το εξουσιοδοτημένο για τη διενέργεια της προμήθειας όργανο για κάθε διαγωνισμό. Η
επιτροπή αξιολόγησης συνεδριάζει παρισταμένων όλων των μελών αυτής και αποφαίνεται για το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατά πλειοψηφία συντάσσοντας πρακτικό στο οποίο καταχωρείται και η
γνώμη του τυχόν μειοψηφούντος μέλους. Η επιτροπή αυτή καλουμένη, γνωμοδοτεί και για καε θέμα που
προκύπτει κατά των εκτέλεση των συμβάσεων.
3. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνει και με μια επιτροπή.
Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή είναι διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών και
συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Δ/ντή του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. για την Κεντρική Υπηρεσία και τα Ινστιτούτα και
με απόφαση του Δ/ντή κάθε Ινστιτούτου για όλες τις μονάδες που υπάγονται σ`αυτό.
4. Η διακήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
α) Το είδος του διαγωνισμού.
β) Το είδος, ποσότητα και τεχνικές προδιαγραφές των υλικών προμήθειας.
γ) Τον χρόνο, τόπο και τρόπο παράδοσης των υλικών καθώς και τον χρόνο παραλαβής τους.
δ) Το όνομα, την διεύθυνση τον αρμόδιο υπάλληλο, τον αριμό τηλεφώνου, την τηλεγραφική διεύθυνση και
αριθμό τηλετύπου της υπηρεσίας του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ου διενεργεί το διαγωνισμό από την οποία μπορεί να
ζητηθούν τα σχετικά έγγραφα, την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ενεργήσει ο ενδιαφερόμενος και
το ποσό που τυχόν χρειάζεται νακαταβληθεί για την χορήγηση των εγγράφων αυτού καθώς και τους όρους
πληρωμής του ποσού αυτού.
ε) Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, τις ημερομηνίες, ώρα και τόπο
αποσφράγισις καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίσταντια.
στ) Το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής.
ζ) Τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα και τον χρόνο υποβολής των εγγυήσεων καθώς και άλλες
εξασφαλίσεις, εάν τυχόν ζητούνται.
η) Την πηγή της χρηματοδότησης και τον τρόπο πληρωμής.
θ) Τα στοιχεί ακαι δικαιολογητικά που είναι αναγκαία για την εκτίμηση του κατώτατου ορίου οικονομικών
και τεχνικών προϋποθέσεων τα οποία η υπηρεσία απαιτεί από τον προμηθευτή.
ι) Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση της προμήθειας. Στην περίπτωση
που κριτήριο είναι η συμφερότερη προσφορά καθορίζονται και τα στοιχεία με βάση τα οποία γίνεται η
αξιολόγηση της προσφοράς.
ια) Την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών από την υπηρεσία, την διεύθυνση στην οποία πρέπει
να αποσταλούν και την γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να έχουν συνταχθεί.
ιβ) Την ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση όπου αυτό απαιτείται.
ιγ) Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών.
ιδ)Τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του τιμήματος εφόσον κρίνεται απαραίτητος τέτοιος όρος.
5. Κατά τον κλειστό διαγωνισμό μπορούν να υποβάλουν προσφορά μόνο εκείνοι οι προμηθευτές που
παρσκαλούνται για το σκοπό αυτό από την υπηρεσία του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. που διενεργεί τον διαγωνισμό.
περίληψη της διακήρυξης του διαγωνιμού αυτού δημοσιεύεται στον τόπο. με την οποία καλούνται οι
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ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση συμεμτοχής. Η επιλογή εκείνων που θα κληθούν για την υποβολή
των προσφορών γίνεται, μετά των υποψηφίων που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, με
απόφαση του αρμοδίου οργάνου που έχει οριστεί από το Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και μετά από γνωμοδότηση
της επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού.
Η διακήρυξη τουκλειστού διαγωνισμού περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
α) Τα στοιχεία της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου εκτός από τα εδάφια ια και ιγ.
β) Τον τύπο και το περιεχόμενο των αιτήσεων συμμετοχής την προθεσμία για την υποβολή τους στην
αρμόδια υπηρεσία, τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να υποβληθούν και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις
οποίες πρέπει να συνταχθούν.
γ) Την ημερομηνία την οποία θα αποσταλούν από την υπηρεσία οι προσκλήσεις για την υποβολή
προσφορών.
Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
ι) Την προθεσμία για την υποβολή των προσφορών, την διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν και
τη γλώσσα ή τις γλώσσες στι ςοποίες πρέπει να έχουν συνταχθεί.
ιι) Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών τα πρόσωπα που μπορούν να παρίστανται
καθώς και την ημερομηνία, ώρα και τόπο αποσφράγισης.
ιιι) Την διάρκεια ισχύςο των προσφορών.
Με την πρόσκληση αποστέλλεται σ`αυτούς που επιλέχθηκαν για υποβολή προσφορών και η σχετική
διακήρυξη.
“6. Κατά τον πρόχειρο διαγωνισμό δεν ισχύουν οι όροι του ανοιχτού και κλειστού διαγωνισμού.
Ο πρόχειρος διαγωνισμός διενεργείται για προμήθεια υλικών ετήσιας συνολικής δαπάνης από 1.000.001
μέχρι 2.000.000 δρχ. και άνω του ποσού των 2.000.001 δρχ. η προμήθεια γίνεται με τακτικό διαγωνισμό. Το
ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας."
7. Σε κάθε διακήρυξη επισυνάπτεται η τεχνική προδιαγραφή του προς προμήθεια υλικού η οποία
συντάσσεται από την υπηρεσία που προγραμμάτιστε τα υλικά και έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε με
την έγιριση του Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών.
Οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να είναι πλήρεις ως προς ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό
προμήθεια υλικών ώστε αυτά να εκπληρώνουν το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Δεν επιτρέπεται οι
τεχνικές προδιαγραφές να προσιδορίζουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης ή μεθόδους
επεξεργασίας ή να αναφέρονται σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης
προέλευσης η παραγωγής, εκτός αν υποχρεωτικά συνοδεύονται από τις λέξεις "η αντίστοιχο"και εφόσον
δεν είναι σφαφής και πλήρης κατανοητές από όλους τους ενδιαφερόμενους.
8. Η αρμόδια υπηρεσία του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. που διενεργεί ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό υποχρεούνται σε ευρεία
γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης ειδικότερα:
α) Δημοσιεύει σε περίληψη τα ουσιώδη στοιχεία της διακήρυξης στον οικονομικό τύπο και σε τοπική
εφημερίδα, αν υπάρχει, όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσσεται από περιφερειακή υπηρεσία.
β) Αναρτά σε εμφανές μέρος της υπηρεσίας που δινεργεί τον διαγωνισμό τη περίληψη της διακήρυξης.
γ) Αποστέλλει τη διακήρυξη στα διάφορα Επιμελητήρια, Συνδέσμους, Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων
Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) και στις Πρεσβείες.
Αρθρο 6.
Γλώσσα σύνταξης εγγράφων
1. Ολα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σ`αυτούς,
συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
2. Από τη διακήρυξη μπορεί να επιτρέπεται η υποβολή τεχνικών στοιχείων της προσφοράς στην Αγγλική ή
άλλη
γλώσσα.
Αρθρο 7.
Δικαιούμενοι συμμετοχής, προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής στους διαγωνισμούς.
1. Δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς έχουν:
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α) Ολα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.
β) Οι συνεταιρισμοί.
γ) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
2. Οι συμμετέχοντες στου διαγωνισμούς υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:
α) Οι Ελληνες πολίτες:
1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.
2) Απόσπαμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν
υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση, πτωχυετικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
και ότι δεν τελούν, επίσης, υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής
εκκαθάριστης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως
προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνική ασφάλισης και τις φορολογικές υποχρεώσεις
του, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή
τα δικαιολογητικά των εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που
είναι εγκαταστημένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η έγγραφή τους σ`αυτό και το
ειδικό επάγγελμά τους η βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημοσία αρχή η αρχή Τοπικής
Αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα που θα έχουν εκδοθεί το πολύ (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
β) Οι αλλοδαποί:
1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.
2) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής η δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α της
παραγράφου αυτής.
4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους για εγγραφή τους στα μητρώα του
οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.
γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά η αλλοδαπά.
Ολα τα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός από το απόσπασμα ποινού μητρώου ή
του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.
δ) Οι συνεταιρισμοί.
1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.
2) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής η διοικτηικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν
οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α της παραγράφου αυτής.
ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
1) Ολα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ενώση.
2) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθειών που αποτελούνται από
Μικρομεσαίες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, στις οποίες
μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη
μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. Το
πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Για να δικαιούται η ένωση προμηθευτών που ποβάλλει κοινή
προσφορά να συμμετέχει στους διαγωνισμούς πρέπει:
α) Ο κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση να συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο στη
διαμόρφωση του προσφερομεου προϊόντος.
β) Στην ένωση προμηθυετών να συμμετέχουν και παραγγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό
τουλάχιστον 50% της τιμής προσφοράς.
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γ) Η κοινή προσφορά να υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβαολαιογραφική πράξη, με μνεία της ποσότητας
του υλικού ή του μέρους αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση
κατακύρωσης ή σύνθεσης της προμήθειας ή εις ολόκληρο ευθύνη εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης
της συμβάσης.
Σε περίπτωση που μέλος της ένωσης εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο η ανωτέρας βίας δεν
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης, κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα
υπόλοιπα μέλη υπέχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με τη ίδια τιμή.
Εαν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και όρους.
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δυο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν
αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ύστερα από
γνώμη της αρμόδιας
διεύθυνσης που διανεργεί τον διαγωνισμό.
3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο
απαραίτητο δικαιολγητικό που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο προκύπτει ότι
ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότηση τους από τις πράξεις που κάθε
φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.
4. Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συμμετοχής μπορε`να μην υποβάλλονται μαζί με
την προσφορά εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή
μνεία στην προσφορά σχετικό με αυτό.
5. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με
την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης.
6. Εαν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής η συμβολαιογράφου.
Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να
αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από
αρμόδια δαστική η διοικητική αρχή η συμβολαιογράφο.
Αρθρο 8.
Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων προμηθευτών για συμμετοχή τους σε κλειστούς διαγωνισμούς.
1. Η αρμόδια υπηρσία του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. που δινεργεί τον κλειστό διαγωνισμό προκειμένου να διαπιστώσει τη
φερεγγυότητα, την επαγγελματική αξιοπιστία, την χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση καθώς και
τις τεχνικές δυνατότητες των προμηθευτών που θα κληθούν να υποβάλλουν προσφορές, λαμβάνει υπ`όψη
τα εξής:
α) Τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας της επιχείρησης.
β) Αποκλεισμό της συμμετοχής της επιχείρησης σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.
γ) Σοβαρό παράπτωμα στο οποί έχει υποπέσει κατά τηνάσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.
δ) Συνεεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων της, όσο και των
υποχρεώσεών της προς υπηρεσίας του δημοσίου τομέα.
ε) Η ψευδής η ανακριβής δήλωση κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την αρμόδια
υπηρεσία.
στ) Οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης.
ζ) Επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή της επιχείρησης, το εύρος της δραστηριότητάς της και το κύρος της.
η) Εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης.
θ) Τεχνικός εξοπλισμός και προσωπικό που διαθέτει.
ι) Παραγωγική δυνατότητα.
ια) Ποιότητα των προϊόντων.
ιβ) Κάθε άλλο κριτήριο υπό την προϋπόθεση ότι αυο θα αναφέρεται στην διακύρυξη.
2. Κατά την διαδικασία επιλογής των προμηθευτών η παραπάνω υπηρεσία έχει την ευχέρεια να ζητήσει
κατά τηνκρίση της οποιαδήποτε δικαιολογητικά είτε από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος
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εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, είτε και από τα εξής:
α) Οικεία τραπεζικά έγγραφα, αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης, δήλωση για το
συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά
ειδικότερα το υπό προμήθεια υλικό, κατά τις τρείς προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές
χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με το υπό προμήθεια
υλικό κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, ποβάλλει τους
ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.
β) Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων και
ειδικότερα τα υλικά, οι ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες παραγγελίες παράδοσης και υποχρεώσης
παράδοσης καθώς και οι παραλήπτες (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης
ανήκει στον δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας,
στ αοποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που ο
παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με βεβαίωση του παραλήπτη και
εάν τούτο δεν είναι δυνατό, αρκεί σχετική δήλωση του
προμηθευτή. Και στις δυο περιπτώσεις η βεβαίωση ή η δήλωση συνοδεύεται από επίσημο παραστατικό
έγγραφο πώλησης.
γ) Περιγραφή του σχετικού τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέσων ελέγχου.
δ) Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια αρχή.
ε) Δείγματα από τα προσφερόμενα υλικά, όταν αυτό απαιτείται από την υπηρεσία, περιγραφή, η
φωτογραφίες αυτών.
στ) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου η αρμόδιες υπηρεσίες που να
βεβαιώνουν τήρηση ορισμένων προδιαγραφών ή προτύπων των προϊόντων, όταν απαιτούνται από την
υπηρεσία.
3. Οσοι επιλεγούν για υποβολή προσφοράς οφείλουν να προσκομίσουν τα δικαιοογητικά του άρθρου 7 του
παρόντος καθώς και τα προαναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, εκτός από εκείνα που
έχουν ήδη προσκομισθεί και δεν έχει λήξει η ισχύς τους.
4. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συμμετοχής προμηθευτή που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής ολικά ή
μερικά του υπό προμήθεια υλικού τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τον ίδιο όσο και για τον κατασκευαστή.
Αρθρο 9.
Προθεσμίες διαγωνισμού και παροχής εγγράφων.
1. Στους ανοιχτούς διαγωνισμούς:
α) Η προθεσμία δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 36 ημέρες από την ημερομηνία δημοσιεύσης της
περίληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο . Σε περίπτωσεις που επείγοντες λόγοι καθιστούν την
προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να περιοριστεί, με απόφαση του οργάνου που έχει καθορίσει
το Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. σε δέκα πέντε (15) ημέρες.
2. Στους κλειστούς διαγωνισμούς:
a)Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης συμμετοχής δεν πρέπει να είναι μιρκότερη από είκοσι μια (21)
ημεες από την ημερομηνία δημοσίευσής της περίληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο. Σε
περιπτώσεις που επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή αναφέρμοστη, τότε μπορεί να
περιοριστεί, με απόφαση του οργάνου που έχει καθοριστεί από το Δ.Σ.του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. μέχρι δώδεκα (12)
ημέρες. Για τονκαθορισμό των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της
περίληψης της διακηρύξεως στον Ελληνικό τύπο και της τελευταίας ημερομηνίας για την υποβολή της
αίτησης συμμετοχής.
β) Στους προμηθευτές που έχουν επιλεγε`για την υποβολή προσφοράς, αποστέλλεται έγγραφη πρόσκληση
ταυτόχρονα και με τους ίδιους όρους.
γ) Η προθεσμία για τηνυποβολή των προσφορών δεν πρέπει να έιναι μικρότερη από 21 ημέρες από την
ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης. Σε περίπτωσεις που επείγοντες λόγοι καθιστούν την
προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να περιοριστεί, με απόφαση του οργάνου που έχει καθοριστεί
απότο Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. μέχρι δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης
πρόσκλησης. Για τον καθορισμό των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της
αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης και της τελευταίας ημερομηνίας για την υποβολή της προσφοράς.
3. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με την συγκεκριμένη
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προμήθεια, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την
υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληφοροίες αποστέλλονται η παραδίδονται το αργότερο
τέσσερις (4) εργάσιμενς ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις που επείγοντες λόγοι
καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να οριστεί τέσσερις (4) ημέρες πριν από την
ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.
4. Με απόφαση του οργάνου που έχει καθορίσει το Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. μπορεί να μετατίθεται η ημερομηνία
τη ςυποβολής τνω αιτήσεων συμμετοχής ή της διενέργειας διαγωνισμού, με ή χωρίς τροποποιήσεις των
όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης. Οταν η μετάθεση γίνεται χωρίς τροποποίηση των όρων της
πρόσκλησης ή της διακήρυξης, το χρονικό διάστημα της μετάθεσης ορίζεται με την παραπάνω απόφαση.
Οταν η μετάθεση γίνεται με τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης, πρέπει από την
ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης μερι την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής ή διενέργειας του διαγωνισμού να μεσολαβεί χρονικό διάστημα όχι μικρότερο από το ορισθέν
από την αρχική πρόσκληση η διακήρυξη, εκτός αν από την απόφαση μετάθεσης προβλεπεται η σύντμηση
του χρόνου αυτού, ενώ τηρούνται οι προθεσίες που αφορά τη δημοσίευση, ακολουθείται η ίδια
διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 5 του παρόντος.
Αρθρο 10.
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
1. Οι συμμετέχοντες σε διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέτουν έγγραφες προσφορές μέσα στην
προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη η πρόσκληση.
2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό η κατατίθενται από
τους ενδιαφερομένους στο τόπο που έχει οριστεί από τη Διακήρυξη στην επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισμού.
3. Εαν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν
και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην υπηρεσία, η δε σχετική
απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά. Κατάθεση δείγματος δεν απαιτείται σε περίπτωση που έχει
ήδη κατατεθεί κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής σε κλειστό διαγωνισμό.
4. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνεται με
απόδειξη με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα προέρχονται στην υπηρεσίας μέχρι την
προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις που απαιτείται κατάθεση
δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως
ότι αυτό θα περιέλθε στην υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημεες από την επόμενη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο
πρσοφοράς με τα τεχνικά στοιχεία.
5. Προσφορές που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋπόθεσεις δεν λαμανονται υπ`όψη.
6. Προσφορές που προέρχονται στην υπηρεσία πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού δεν
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο που παραλαμβάνει τις προσφορές προ της
εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυξη ή την πρόσκληση για να αποσφραγισθούν
μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με τη νπροαναφερόμενη διαδικασία. Σε περίπτωση κλειστού
διαγωνισμού, υποβληθείσα προσφορά προμηθευτή που δεν προσκλήθηκε παραλαμβάνεται χωρίς να
αποσφραγισθεί.
7.Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς:
α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
β) Ο τίτλος της υπηρεσίας που δινεργεί την προμήθεια.
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.
8. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο όργανο ακόμη κι`όταν το ίδιο είναι αμρόδιο και για
την αξιολόγηση τους δεν υποχρεούται σε έλεγχο για τη συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των
προσφορών
τους
προς
τους
όρους
της
διακήρυξης.
Αρθρο 11.
Προσφορές

1939

1.Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο σε δυο αντίγραφα και με όλες τις
ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 10. Προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές ή χωρίς φάκελο δεν
γίνονται αποδεκτές.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στο φάκελλο της προσφοράς υποφακέλους με τα τεχνικά
και οικονομικά στοιχεία της προφοράς που θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Στην
περίπτωση αυτή υποχρεούνται να μνημονεύουν, αν επιθυμούν το άνοιγμα της οικονομικής τους
προσφοράς κατά τηνώρα του διαγωνισμού ή να ανοιχθούν εφόσον τα τεχνικά τους στοιχεία κριθούν ότι
ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές της διακύρυξης.
3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς λόγω όγκου δεν μπορεί να τοποθετηθούν στον
κυρίως φάκελο, συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ"και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβυσίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εαν υπάρχει στη
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε
αρμόδιο όργανο παραλαβής και απσοφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαοργράψει
την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν
σαυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασφαφή, κατά τηνκρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
5. Ολα τα φύλλα της προσφοράς πρέπει να φέρουν το προβλεπόμενο από το νόμο χαρτόσημο.Οι
προσφορές που υποβάλλονται απευθείας από αλλοδαπούς προμηθευες ταχυδρομικώς δεν υπόκεινται
στην παραπάνω χαρτοσήμανση. Οι προσφορές που υποβάλλονται από αλλοδαπούς προμηθευτές μέσω
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους στην Ελλάδα, θα είναι χαρτοσημασμένες.
6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης η
πρόσκλησης, εκτός εαν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία
τυχόν δεν αποδέχεται. Στην επρίπτωση αυτή πρέπει να προσφέρων να αναφέρει στη προσφορά του τους
όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση η απόκρουση όρου της διακήρυξησης η της πρόσκλησης ή
της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε
ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας μετά απ`σχετική γνωμοδότηση του οργάνου Οι διευκρινίσεις δίδονται
μόνο στα σημεία που ζητήθηκαν.
7. Προσφορά για μέρος της ποσότητας που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται ως απαράδεκτη εκτός και
επιτρέπει αυο η διακήρυξη.
Αρθρο 12.
Χρόνος ισχύος προσφοράς
1.Η προσφορά ισυει και δεσμεύει τον προμηθευτή για όσο χρόνο ορίζεται στη διακήρυξη από την επόμενη
της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκε να παραιτείνει την προσφορά
του ο προμηθευτής.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη
της, κατ`ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και
του παραπάνω ανώτατου όριου χρόνου παράτασης ισχύςο της προσφοράς,ματαιώνονται τα αποτέλεσματα
του διαγωνισμού.
Αρθρο 13.
Αντιπροσφορές
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Αρθρο 14.
Ενστάσεις

1940
1. Ενσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής
προμηθευτή σαυτόν υποβάλλεται εγγράφως, ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην υπηρεσία του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. που διενεργεί τον διαγωνισμό
μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μερι την ημερομηνία
υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες
της δημοσίευσης της διακήρυξησης και της υποβολής τω προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται
ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την υπηρεσία του ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε. που διενεργεί του διαγωνισμού
και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του
διαγωνισμού.
Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που με την
απόφαση αυτή τροποποιείται όρος της διακήρυξηςη εφαρμόζονται τα οριζόμενα στη παράγραφο 3 του
άρθρου 9.
β) Κατά της νομιμότητος της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σαυτόν, στην
επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισμό κατά την διάρκεια του διαγωνισμού. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει
αναβολή η διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το
όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στο αρμόδιο για την κατακύρωση
του όργανο, το οποίο αποφαίνεται τελικά.
2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους παραπάνω λόγους, δεν γίνονται
δεκτές.

Αρθρο 15.
Προσφερόμενη τιμή
1. Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στη
διακήρυξη. Στη τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ω ςκαι κάθε άλλη επιβάρυνση,
εκτός από τον Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη
διακήρυξη.
2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε δραχμές η συνάλλαγμα, σύφμωνα με τα καθοριζόμενα από τη
διακήρυξη. Οι τιμές σε συνάλλαγμα εκφράζονται στο νόμισμα της χώρας προέλευσης του υλικού ή σε
δολλάρια ΗΠΑ ή στο νόμισμα που καθορίζεται σε εμπορική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ Ελλάδος και της
χώρας προέλευσης του υλικού. Στην περίπτωση αυτή και αν η τιμή προσφοράς εκφράζεται στο νόμισμα της
χώρας προέλευσης του υλικού το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. δεν υποχρεούται να προβεί στην πληρωμή με το νόμιμσα της
προσφοράς, αλλά με το νόμισμα στο οποίο πραγματοποιούνται οι πληρωμές από την Τράπεζα της Ελλάδος
προς την Χώρα προέλευσης του υλικού.
3. Οταν από την διακήρυξη καθορίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε δραχμές, προσφορά που
δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οταν από τη
διακήρυξη καθορίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε συνάλλαγμα, προσφορά για εγχώριο προϊόν
θα δίδει τιμή σε δραχμές, διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Εφόσον από τη διακήρυξη προβλέπεται οι τιμές να προσφέρονται σε συνάλλγμα, για τη σύγκριση των
προσφορών, μετατρέπονται σε δραχμές με βάση την ισχύουσα επίσημη τιμή πώλησης σε δραχμές του
συναλλάγματος, κατά την ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού.
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς να προβλέπεται από τη διακήρυξη απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
6. Εφόσον από τη προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη εφόσον δεν γίνεται ενιαία. Τιμή για ολόκληρη τη ποσότητα που προκηρύχθηκε, η πρσφορά
κρίνεται με
απόφαση του αρμόδιου οργάνου για την κατακύρωση, ύστερα από γνώμη της επιτροπής για την
αξιολόγηση των προσφορών.
Αρθρο 16.
Αναπροσαρμογή τιμών

1941
1. Η τιμή της προσφοράς μπορεί να αναπροσαρμόζεται όταν η διακήρυξη προβλέπει χρόνο παράδοσης των
υλικών μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες. Στη περίπτωση αυτή η διακήρυξη περιλαμβάνει υποχρεωτικά
τον τύπο, τον τρόπο και τις προϋποθέσεις της αναπροσαρμογής.
Μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη για την αναπροσαρμογή της τιμής είναι και τα εξής:
α) Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρμογής είναι η ημερομηνία υποβολής των προσφορών που καθορίζεται
από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση και υπολογίζεται μερι και την ημερομηνία παράδοσης των υλικών.
β) Αναπαροσαρμογή σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων χορηγείται για τις ποσότητες που ορίζονται
από τη διακήρυξη να παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών.
γ) Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης με υπαιτιότητα του προμηθευτή, ο χρόνος του εκπρόθεσμου δεν
υπολογίζεται για την αναπροσαρμογή.
δ) Η τυχόν προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται από την προς αναπροσαρμγοή συμβατική αξία.
2. Το Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. μπορεί σε ειδικές περιπτώσεις κατά την κρίση του να ορίζει στη διακήρυξη όρο για
αναπροσαρμογή της τιμής ακόμης και αν το προβλεπόμενο χρονικά διάστημα παράδοσης των υλικών είναι
μικρότερο από δώδεκα (12) μήνες.
3. Για την πληρωμή του επί πλέον ποσού που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή δεν απαιτείται σύνταξη
συμπληρωματικής σύμβασης.
4. Οταν από τη διακήρυξη προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών, προσφορά με τιμές σταθερές,
απορρίπτεται.
Αρθρο 17.
Προέλευση των προσφερομένων υλικών
1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται ανάλογα με τη μορφή του διαγωνισμού να αναφέρουν στις αιτήσεις
συμμετοχής ή στις προσφορές του τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών προσφέρουν.
2. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευάσει τα
προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπo εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού
προϊόντοςμεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποοίησις, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά
περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπςο εγκατάστασής του, καθώ ςκαι το ποσοστό συμμετοχής στη διαμόρφωση
της τιμής του τελικού προϊόντος για κάθε μια από αυτές τις φάσεις. Προσφορά στη νοποία δεν υπάρχει η
παραπάνω δήλωση, θα απορρίπεται ως απαράδεκτη. Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η
αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Εαν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου
που δηλώθηκε με την πρσοφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η πρσοφορά
απορρίπτεται και στον ρπσοφέρονται επιβάλλεται, με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ποινή αποκλεισμού
από τους διαγωνισμούς του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., για χρονικό διάστημα που καθορίζεται μετά από γνώμη του
αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. Η προσφορά απορρίπεταται
ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικώςν
έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού, από τους διαγωνισμούς του Δημόσιου που ισχύει κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
3. Οταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά, μερικά η ολλικά σε δικό τους
εργοστάσιο, εκτός των στοιχείων τη ςπαραγράφου 2 που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να
επισυνάψουν σ`αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα
κατασκευασθούν τα υλικά με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε
περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.
4. Μετά την σύναψη σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την
προσφορά και με βάση τηνοποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά από γνώμη
της επιτροπής αξιολόγησης των πρσοφορών μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση
του οργάνου που έχει προβεί στην κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού.
5. Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στη προσφορά, χωρίς
προηγούμενη, κατά τα ανωτέρω, έγκριση του αρμοδίου οργάνου συνεπάγεται την κήρυξηση του
προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση, με τις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.

Aρθρο 18.
Αποσφράγιση των πρσοφορών και ανακοίνωση τιμών

1942

1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και απσοφράγισης προσφορών προβαίνει στην ένταξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη η
πρόσκληση.
Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίνονται στην Υπηρεσία εκ εκπρόθεσμες.
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
Μονογράφονται οι φάκελοι, αποσφραγίζονται και μονογράφονται όλα τα δικαιολογητικά και η προσφορά
κατά φύλλο, εκτός της οικονομικής προσφοράς που έχει υποβληθεί με τις ενδείξεις του άρθρου 11
παράγραφος 2 του παρόντος της οποίας μονογράφεται μόνο ο φάκελος για να παραδοθεί από την
υπηρεσία στην επιτροπή αξιολόγησης η οποία και θα καθορίσει το χρόνο αποσφράγισης.
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που
υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, κατά διαγωνισμό, όταν πρόκειται
για περισσότερους από ένα διαγωνισμούς, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
3. Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στην περίπτωση ανοικτού διαγωνισμού δημόσια, στην περίπτωση
δε του κλειστού διαγωνισμού παρουσία μόνο αυτών πουκλήθηκαν και υπέβαλαν προσφορά η
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, τους οποίους καλεί το αρμόδιο όργανο με βάση πίνακα που του έχει
παραδώσει η αρμόδια για την εκτέλεση της προμήθεια υπηρεσία. Προσφορά που υποβλήθηκε από
προμηθευτή που δεν περιλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα της υπηρεσίας, δεν απσοφραγίζεται, αλλά
παραδίδεται στην υπηρεσία.
4. Αυτοί που δικαιούνται, σύφμωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης
των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνοσμό καθώς επίσης και των τιμών
που προσφέρθηκαν, εκτός των οικονομικών στοιχείων των προσφορών που υποβλήθηκαν με τη διαδικασία
του άρθρου 11 παρ. 2 του παρόντος.
5. Με την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού, μαζί με τους σφραγισμένους
φακέλους που περέχουν τα οικονομικά στοιχεία των πρσοφορών, παραδίδεται με απόδειξη σε υπάλληλο
της υπηρεσίας που δινεργεί το διαγωνισμό. Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των πρσοφορών είνα
ιαμρόδια και για την αξιολόγηση τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των πρσοφορών
αποσφραγίζονται απ`αυτό κατά την ώρα του διαγωνισμού, εφόσον μπορεί να κρίνει κατά την ώρα αυτή την
τεχνική προσφορά, σε αντίθετη περίπτωση την ώρα που θα ορίσει για το σκοπό αυτό.
Αρθρο 19.
Αξιολόγηση προσφορών
1. Το κριτήριο για τη κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του προμηθευτή (μόνο
χαμηλότερη τιμή η συμφερότερη προσφορά) καθορίζεται από τις τεχνικές προδιαγραφές του υλικού.
2. Για την αξιολόγηση των πρσοφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία:
α) Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία:
α) Οταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι μόνο η χαμηλότερη τιμή τα εξής:
αα) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξησης και της
πρόσκλησης.
ββ) Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
γγ) Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την
τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό.
δδ) Κάθε άλλο, κατά την κρίση του αμρόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
οργάνου ουσιώδες στοιχείο από το οποίο να εξασφαλίζεται η καλή εκτέλεση της προμήθεας του υλικού.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στο προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση του
ςκαθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει την
χαμηλότερη τιμή.
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή είναι σύμφωνες με τους όρους
και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξησης και της πρόσκλησης.
β) Οταν για την τελική επιλογή του προμηθευτού κριτήριο είναι η συμφερότερη προσφορά τα εξής:
αα) Η τιμή.
ββ) Ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
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γγ) Η ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
δδ) Η τεχνική αξία και η αποδοτικότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
εε) Η απαιτούμενη ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα, ειδικότητα και ο απαιτούμενος εξοπλισμός του προμηθευτή.
στ) Οι όροι πληρωμής.
ζζ) Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, όπουαπαιτούνται.
ηη) Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.
θθ) Η εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή.
ιι) Η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς άλλο πουήδη χορησιμοποιείται από τον
ενδιαφερόμενο φορέα.
κκ) Τα λειτουργικά και ασθητικά χαρακτηριστικά του υλικού.
λλ) Η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.
μμ) Η σχέση κόστους-αποδοτικότητας ή και άλλα στοιχεία ανάλογα με τη φύση των υπό προμήθεια υλικών
ή και των ιδιαίτερων αναγκών του φορέα.
νν) Κάθε άλλο στοιχείο, κατά την κρίση του ενδιαφερομένου οργάνου του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης και της
πρόσκλησης προμηθευτή, που οποίου η προσφορά κρίθηκε με τα παραπάνω στοιχεία ω η πλέον
συμφέρουσα. Ισοδύνα μας θεωρούνται οι προσφορές που κατά την παραπάνω αξιολόγηση δίνονται το
αυτό αποτέλεσμα.
Για την επιλογή της συμφερότερης πρσοφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές
σύφμωνα με τους καθοριζομεους στις τεχνικές προδιαγραφές και της διακήρυξης ουσιώδεις όρους και με
βάση την παρακάτω διαδικασία:
Τα προαναφερόμενα στοιχεία εκτός από την τιμή, τους όρους πληρωμής καθώς και το κόστος
εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης οποίο απαιτείται κατατάσσονται στις ομάδες:
1) Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας όπου περιλαμβάνονται η ποιότητά τους με βάση τις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, τεχνική αξία και αποδοτικότητά τους με βάση τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης, η απαιτούμενη ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα, ειδικότητα και ο απαιτούμενος
εξοπλισμός του προμηθευτή, τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού, και η τυχόν
απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
2) Ο χρόνος παράδοσης στοιχεία τεχνικής υποστήριξης εξυπηρέτησης (SERVICE) και ανταλλακτικών, όπου
περιλαμβάνονται, η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας (SERVICE) μετά την πώληση και η τεχνική
βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή.
3) Στοιχεία μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Σε περίπτωση που ο φορέας εκτέλεσης επιλέγει
εκτός των παραπάνω και άλλα στοιχεία αυτά κατατάσσονται κατά περίπτωση στις παραπάνω ομάδες.
Για τις παραπάνω ομάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας, που μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστό επί
τοις εκατόν 50.30 και 30, για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Το άρθροισμα τω ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100.
Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων. Η συνολική βαθμολογία κάθε
ομάδας καθορίζεται σε 50 βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της
διακήρυξης.
Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι βαθμούς 60 στις περιπτώσεις που υπεκαλύπτονται οι απαιτηεις της
διακήρυξης. Η αύξηση στους 60 βαθμούς πρέπει να προκύπτει από αύξηση όλων των επί μέρους στοιχείων
της ομάδας. Η παραπάνω βαθμολογία μειώνεται μέχρι βαθμούς 40 στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται
πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης υπό τη προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή. Η
μείωση στους 40 βαθμούς πρέπει να προκύπτει από μείωση όλων των επί μέρους στοιχείων της ομάδας. Η
συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας σταθμίζεται με τον συντελεστή βαρύτητας της ομάδας. Συμφερότερη
προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο λόγο αθροίσματος των σταθμισμένων
βαθμολογιών προς την ανηγμένη, όπου απαιτείται τιμή προσφοράς. Για τη διαμόρφωση της ανηγμένης
τιμής λαμβάνονται υπόψη η τιμή προσφοράς, και από τη διακήρυξη καθορίζονται οι όροι πληρωμής και το
κοτος εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης. Από το Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. καθορίζονται τα στοιχεία που
απαρτίζουν τις ομάδες οι συντελεστές βαρύτητας και η βαθμολογία των στοιχείων που αναφέρονται
απαραίτητα στη διακήρυξη.
3. Εκτός από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 στοιχεία, λαμβάνονται όψη και τα αναφερόμενα στο
άρθρο 8 του παρόντος.
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης η είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιόλογηση των αποτελεσμάτων
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του διαγωνισμού οργάνοy.
5. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού οργάνου , ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης και της πρόκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές
εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
6. Προσφορές που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα ή υποβλήθηκαν χωρίς να προσκλήθουν, όπου απαιτείτι
πρόσκλησης, μπορεί να σταλούν από την προκηρύσσουσα το διαγωνισμό υπηρεσία με έγγραφο του
αρμοδίου οργάνου για αξιολόγηση από την επιτροπή των τεχνικών και λοιπών στοιχείων της προσφοράς
και σύγκριση των τιμών.
Αρθρο 20.
Kρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού
H αρμόδια για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού επιτροπή με πρακτικό της,
αιτιολογίας την πρότασή της μπορεί να προτείνει:
α) Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρης τη ποσότητα ή μέρος αυτής.
β) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων
και των τεχνικών προδιαγράφων.
γ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση προμήθειας του υλικού, για
ολόκληρη τη ποσότητα ή μέρος αυτής.
δ) Συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων έγγραφων προσφορών, χωρίς τροποποίηση των όρων
και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ή της πρόσκλησης.
ε) Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για δαιρετό υλικό, μεταξύ
περισσότερων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών,
για την επιλογή του προμηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο προμηθευτής επιλέγεται με
κλήρωση.
στ) Ματαίωση της προμήθειας.
Αρθρο 21.
Συνέχιση διαγωνισμού.
1. Οταν ο διαγωνισμός αποτύχει ή κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του και η προμήθεια κρίνεται
επείγουσα, ο διαγωνισμός μπορεί να συνεχισθεί με την υποβολή νέων εγγράφων πρσοφορών από τους
αρχικά συμμετέχοντες και αυτού ςπου υπέβαλαν εκπρόθεσμες προσφορές και μετά από κρίση του
αρμοδίου οργάνου εστάλησαν στην επιτροπή και αξιολογήθηκαν, χωρίς τροποποίηση των όρων και των
τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης.
2. Για την συνέχιση του διαγωνισμού απαιτείται απόφαση του οργάνου που έχει καθορίσει το Δ.Σ. και του
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ύστερα`από γνωμοδότηση της αρμόδιας για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού επιτροπής. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται και η ημερομηνία και ώρα της συνέχισης του
διαγωνισμού που γίνεται ενώπιον της παραπάνω επιτροπής.
Αρθρο 22.
Κατακύρωση -Ανακοίνωση Κατακύρωσης-Ανάθεσης.
1. Το Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ή το εξουσιοδοτημένο απ`αυτό όργανο λαμβάνει υπόψη του το πρακτικό της
επιτροπής με όλο το φάκελο του διαγωνισμού και αποφασίζει για την κατακύρωση του αποτελέσματος του
διαγωνισμού. Για την λήψη της απόφασης αυτής το αρμόδιο όργανο λαμβάνει υπόψη την πρόταση της
επιτροπής με όλο το φάκελο του διαγωνισμού και αποφασίζει για την κατακύρωση του αποτελέσματος του
διαγωνισμού. Για τη λήψη της απόφασης αυτής το αρμόδιο όργανο λαμβάνει υπόψη την πρόταση της
επιτροπής, τις τιμές και τη συμφερότερη προσφορά ανάλογα με το κριτήριο που προβλέπε η διακήρυξη
μπορεί όμως, μετά από ειδική αιτιλόγηση της απόφασης του να μην κάνει αποδεικτή την πρόταση της
επιτροπής και να προτιμήσει οποιονδήποτε απ`αυτούς που συμμετείχαν στο διαγωνισμό αν αυτό κρίνει
συμφέρον για το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ή να κρίνει το αποτέλεσμα ασύμφορο και να επαναλάβει τον διαγωνισμό με
τους ίδιους όρους ή νέους όρους, χωρίς να προκύπτουν από τις ενέργειες αυτές δικαιώματα η αξιώσεις για
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τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό κατά τΟΥ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., καθώς και να προβέι σε κατακύρωση μέρους της
προμήθειας.
2. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση η ανάθεση προμήθειας αποστέλλεται σχετική
ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλαιστον τα παρακάτω στοιχεία.
α) Το είδος.
β) Την ποσότητα.
γ) Την τιμή.
δ) Την υπηρεσία για την οποία προορίζεται το υλικό.
ε) Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και
τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων.
στ) Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης, όπου τούτο απαιτείται. Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει
τα στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι άκυρη.
ζ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
3. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα το δε έγγραφο της σύμβασης, που ακολουθεί
έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
4. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η ανατέθηκε η προμήθεια, υπχορεούται να προσέλθε μέσα
σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για τηνυπογραφή της σχετικής
σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί
να προσέλθει για τηνυπογραφή της σύμβασης το άργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος από την ημερομηνία κοινοποίησης
της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνςο παράδοσης των υλικών αρχίζει να
υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται
πριν από την λήψη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των
υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
5.Εαν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον
εκπρόσωπο του στην Ελλάδα εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα η
τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλεται να
γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της
Τραπέζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμέυεται
μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
6. Εαν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογραφει την σύμβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. Του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. η του εξουσιοσδοτημένου από αυτό οργάνου και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του παρόντος.
Αρθρο 23
Συμβάσεις
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης η ανάθεσις καταρτίζεται από την υπηρεσία η αρχική σύμβαση που
υπογράφεται και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη.
2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης.
β) Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ) Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.
δ) Την τιμή.
ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.
στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.
ζ) Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
θ) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
ι) Τον τρόπο πληρωμής.
ια) Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβνατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή.
3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως προσφορά,
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταθδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο πορβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο
και τα δυο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.
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5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν:
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, η εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετικού υλικού
υπολείπεται της συμβαντικής κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο.
β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ) Εγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένωςεπιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις η
εκπτώσεις.
δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβαντικές υποχρεώσεις και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Αρθρο 24.
Εγγυήσεις.
1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό:
α) Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχοί σε ποσοστό 5%, επί της
συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός εάν ορίζεται διαφορετικό ποσοστό στην διακήρυξη ή την
πρόσκληση και ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του τύπου που
έχει καθορισθεί για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς. Το ποσοστό αυτό μειώνεται στο μισό όταν η
προσφορά υποβάλλεται από ΜΜΕ η τις ενώσεις τους, παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς ή τις
ενώσεις τους, ενώσεις ΜΜΕ και παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς καθώς και ενώσεις προμηθευτών
που αποτελούνται από ΜΜΕ. Το ιιδο ισυει και όταν η προσφορά υποβάλλεται από ενώσεις προμηθευτών
τπου αποτελούνται από ΜΜΕ η παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και
επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική
δραστηριότητα με τη προϋπόθεση ότι οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τοςυ παραγωγικούς
αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωεπεύουν προσοστό μεγαλύτερο από 50% της τιμής προσφορά ή μέσα
σε 15 ημέρες τοαργότερο από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, πιστοποιητικού σκοπιμότητας
από τον ΕΟΜΜΕΧ.
β) Οταν ο διαγωνισμός αφορά διάφορα υλικά και επιτρέπεται από την διακήρυξη η προσφορά μερικών
απ`αυτά, γίενται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δενκαλύπτει το προβλεπόμενο
ποσοστό της αξίας όλων των προσφερομεων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί
στην αξία του ελάχιστου αριθμού υλικών που προβλέπεται από την διακήρυξη η δε κατακύρωση
περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση.
γ) Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία, μπορεί να γίνει
δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5%. Προσφορές που δεν συνοδεύεται από εγγύηση
σύμφωνα με τα παραπάνω, απορρίπτονται ως απαράδεκτος και δεν λαμβάνονται υπόψη.
δ) Εγγύηση δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό.
ε) Εγγύηση μπορεί να ζητηθεί και στην περίπτωση αντιμετώπισηςη προμήεθιας με τηνδιαδικασία της
απ`ευθείας ανάθεσης.
στ) Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά του προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η ανατέθηκε η
προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε
πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγύησις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν
μέρος στον διαγωνισμό επιστρέοφνται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης
κατακύρωσης η ανάθεσης.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης:
α) Ο προμηθευτής στο οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούτα να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής
συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην διακήρυξη ή την πρόσκληση. Η
εγγύηση καλής εκτέλεσης ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του
τύπου που έχει καθορισθεί για τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών.
β) Εγγύηση δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό.
γ) Η εγγύηση κατατίθεται προ η κατά την υπογραφή της σύμβασης.
δ) Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από
την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι
διαιρετό και η παράδοση γίενται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται
σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εαν
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στο πρωτόκολλο παραλαβής αναερονται παρατηρήσεις η υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
παραβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
3. Εγγύηση προκταβολής:
α) Με την υπογραφή σύμβασης και εφόσον προβλεται απ`αυτήν χορηγείται στον προμηθευτή
προκαταβολή σε ποσοστό μέχρι 50% της συνολικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Υπέρβαση του παραπάνω ποσοστού
επιτρέπεται μόνο με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας. Η προκαταβολή χορηγείται
με κατάθεση ισόπσοης εγγύησης που θα περιλαμβάνει και όρο ότι καλύπτει και την καταβολή τόκων και
παιο τέλος χαρτοσήμου επί του ποσού της προκαταβολής, σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοης ή μη
παράδοσης υλικού. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο
που ο αγοραστή υποχρεωτικά παραλάβει τα υλικά πλέον δυο (2) μήνες.
β) Η εγγύηση επιστρέφεται μετά τηνοριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από
την εκκαθάριση των τυχόν απαιττήσεις από τους δυο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι
διαιρεί αποδεσμεύεται σταδιακά κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρος της ποσότητας που
παραλήφθηκε οριστικά Εαν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρεονται παραιτήρησιες ή υπάρχει
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται με την αντιμετώπιση, κατά τα
προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
4. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγύησεις περιλαμβάνονται και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ενώσης.
5. Στις περιπτώσεις που από τη διακήρυξη προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας η διατήρησης, ο
προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει χρηματική εγγύηση, πριν από την έναρξη του χρόνου καλής
λειτουργίας ή διατηρήσηε,ς η αξία τη ςοποίας καθορίζεται στη διακήρυξη. Η εγγύηση πρέπει να
περιλαμβάνει όρους όπως της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από τον συμβατικόν χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας η διατήρησ ςκαι ρείς (3) μήνες.
6. Οι εγγυήσεις υποχρεωτικά συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή
άλλα Νομικά πρόσωπα που έχει κατά νόμον το δικαίωμα αυτό και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδ.
Αρθρο 25.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ`
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης υλικών
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η
σύμβαση.
2. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης -παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ή τον
εξουσιοδοτημένο απ`αυτό οργάνου, να παρατείνεται μέχρι 1/2 αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του
προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τηνλήξη του συβματικού χονου, στην υπηρεσία που
διενήργησε το διαγωνισμό. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο χρόνος φόρτωσης παράδοσης μπροεί να
παραταθεί μέχρι του συμβαντικού μετά τη σύμφωνη γνώμη της ενδιαφερομένης υπηρεσίας και απόφαση
του Δ.Σ. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου το υλικό δεν
παραλαβμάνετι από την επιτροπή παραλαβής μέχρι την έκδοση της απόφασης παρατάσης, ασχεται αν το
αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε εγκαιρα ο μπρομηθευτή ςκηρύσσεται έκπτωτος σε πειπτωση που
λήξει ο συμβαντικός
χρόνος φόρτωσης -παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτηα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς
χρόνος χωρίς να παραδώσει το υλικό.
3. Ο Συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης σε περίπτωση αντιμενικής αδυναμίας του προμηθευτή
εκπρόθεσμης παράδσης ή σε περιπτώσεις που συνιστούν ανωτέρα βία μπορεί να μετατίθεται με απόφαση
του Δ του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ή του εξουσιοδοτημένου απ`αυτό οργάνου μετά από γνώμη της υπηρεσίας που
διενεργεί το διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις μετάθεσσεως του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης ο
προμηθευτής οφείλει αποδείξει τους λόγους αυτούς. Κυρώσεις για τις περιπτώσεις μετάθεσης συμβατικού
χρόνου δεν επιβάλλονται.
4. Πέντε (5) εργάσιμενες ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών ο προμηθευτής
υποχρεούται να ενημερώσει την υπηρεσία την αποθήκη υποδοχής των υλικών εγγράφως.
Αρθρο 26.
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Παραλαβή υλικών
Η παραλαβή των υλικών γίνεται είτε από πρωτοβάθμιες, είτε από δευτεροβάθμιες επιτροπές.
Οι πρωτοβάθμιες επιτροπές είναι τριμελείς και αποτελούνται από υπαλλήλους του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. που
ορίζονται με απόφαση του οργάνου που εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. για τη διενέργεια της
προμήθειας με την απόφαση έγκρισσης του ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών.
Οι δευτεροβάθμιες επιτροπές είναι τριμελείς και ορίζονται με απόφαση κάθε φορά του Γενικού Διευθυντή
του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. για τις Κεντρικές Υπηρεσίες και τα Ινστιτούτα και από τους Διευθυντές των Ινστιτούτων για
τις μονάδες που υπάγονται σ`αυτά.
2. Οι επιτροπές διενεργούν ποσοτικούς και ποιοτικούς ελεχους. Σε ελέγχους αυτούς μπορεί να παρίστανται
ο προμηθευτής υποχρεωτικά καλούμενους από την επιτροπή παραλαβής τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα.
Ο ποιοτικός έλεγχος εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση εξηγείται:
α) Με μακροσκοπική εξέταση
β) Με χημική η μηχανική εξέταση
γ) Με πρακτική δοκιμασία
δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή
και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της επιτροπής.
3. Η επιτροπή για όλες τις περιπτώσεις ελεχου που δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί έλεγχοι, συντάσσει
οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης ανάλογα. Για τις περιπτώσεις που απαιτούνται
εργαστηριακοί ή άλλοι έλεγχοι η επιτροπή συντάσσει πρωτόκολλο μαρκοσκοπικού ελέγχου και
δειγματοληψίας καθώς και οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης ανάλογα, μετά τα
αποτελέσματα των ελέγχν αυτών. Τα πρωτόκολλα που συντάσσει η επιτροπή παραλαβής υπογράφονται
από τον προμηθευτή ή των εκπρόσωπό του όταν παρίσταται κατά την παραλαβή. Σε περίπτωση άρνησης
υπογραφής των πρωτοκόλλων από τον προμηθευτή του συμμετέχει ή όταν δεν συμμετέχει αναγράφεται
στο πρακτικό η άρνησή του ή η μη συμμετοχή του.
4. Στο οριστικό πρωτόκολλο απόρριψης η επιτροπή αναφέρει τους λόγους της απόρριψης και τις
παρεκκλίσεις του υλικού που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και γνωματεύσει για το αν
το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Η υπηρεσία του διενεργεί το διαγωνισμό εφόσον κρίνει ότι οι
παρεκκλίσεις δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του υλικού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, το Δ.Σ. του
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. με απόφασή του εκγρίνει την παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή, με η
χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Με την απόφαση αυτή του Δ.Σ. Η επιτροπή συντάσσει σχετικό
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απόφαση του Δ.Σ.
Για το υλικό που απέρριψε η επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον
μακροσκοπικό έλεγχο δεν λαμβάνονται δείγματα και αντιδείγματα για περαιτέρω ελέγχους.
Σε περίπτωση όμως που με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Εγκρίθηκε μακροσκοπική παραλαβή υλικού
που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής λόγω απρεκκλίσεων που διαπιστωηκαν κατά τον
μακροσκοπικό έλεγχο λαμβάνονται δείγματα και αντιδείγματα για έλεγχο, οπότε το οριστικό πρωτόκολλο
παραλαβής η απόρριψης, ανάλογα, συντάσσεται μετά τα αποτελέσματα του ελέγχου των δειγμάτων.
Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή υλικού για το οποίο εκδόθηκε απ`την
επιτροπή παραλαβής οριστικό πρωτόκολλο στο οποίο αναφέρονται παρεκκλίσεις από τους όρους της
σύμβασης με ή χωρίς έκπτωση.
5. Ο προμηθευτής, ύστερα από αίτησή του για επαναξέταση υλικού, που υποβάλλεται μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών, από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης, η
αυτεπάγγελτα η υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια
επιτροπή για υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με αποκκλίσεις που διαπιστώθηκαν κατά
τον μακροσκοπικό έλεγχο ή άλλου
ςελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η δευτεροβάθμια επιτροπή προβαίνει
κατά περίπτωση στους ελέγχους που διενεργεί και η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής και συντάσσεται
ανάλογα, πρωτόκολλο παραλαβής η απόρριψης, μέσα στο χρόνο που ορίζεται με την απόφαση
συγκρότησης της.
Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει εκτός από τον μακροσκοπικό έλεγχο και άλλου ςελέγχους η
επιτροπή εάν το υλικό κρίνεται από αυτήν παραληπτέο με βάση τον μακροσκοπικό έλεγχο, λαμβάνει και
αποστέλλει τα δείγματα και αντιδείγματα.
Στην περίπτωση που το υλικό κρίνεται από την επιτροπή παραλαβής απορριπτέο με βάση τον
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μακροσκοπικό έλεγχο δεν γίνεται δειγματοληψία ούτε λοιποί έλεγχοι.
Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής με η χωρίς έκπτωση επί της συμβαντικής τιμής, εφόσον κριθεί από
την υπηρεσία που διενεργεί τη προμήθεια ότι οι παρεκκλίσεις αυτές του υλικού δεν επηρεάζουν την
καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να προβεί στη παραλαβή του
υλικού και συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής σύφμωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω
απόφαση.
Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής βαρύνουν οπωσδήποτε τον προμηθευτή έστω και αν η
παραπομπή ζητήθηκε αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία, εφόσον τα υλικά απορριφθούν οριστικά η
παραληφθούν με έκπτωση. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του Δ.Σ. Του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και
εκπείπτονται από το λαβείν του προμηθευτή η εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της
σύμβασης η με βεβαίωση μέσω του δημόσιου τομέα.
6.Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τι πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.
7. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. μπορεί να παραπέμπεται διεγματοληπτικά για επανεξέταση υλικό
σε επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται από το Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ειδικά γι`αυτό, ακόμη και στην
περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή
ισχύουν όσα διαλαμβάνει η πιο πάνω παράγραφος 4.
Αρθρο 27.
Χρόνος παραλαβής υλικών.
1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα
στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο. Η παραλήπτρια υπηρεσία μετά την ειδοποίηση του
προμηθευτή που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 25, ειδοποιεί την επιτροπή παραλαβής ότι τα είδη θα
παραδοθούν τη συγκεκριμένη ημέρα. Η επιτροπή παραλαβής μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5)
εργασίμων ημερών με μέριμνα του Προέδρου συγκαλείται για τη διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου και
δειγματοληψίας σύφμωνα με τους όρους της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν
ειδοποιήσει ή δεν ειδοποιήσει έγκαιρα την υπηρεσία, η επιτροπή παραλαβής συνέρχεται εντός (10)
εργασίμων ημερών από της ειδοποιήσεώς της από την υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος
παραλαβής τον οποίον ορίζει η σύμβαση, αρχίζει από την ημερομηνία της πρώτης σύγκλησης της
επιτροπής.
Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής που προβλέπεται από τη σύμβαση αρχίζει από την ημερομηνία
πραγματικής προσκόμισης του υλικού.
Οταν για την παραλαβή υλικού απαιτούνται έλεγχοι που διενεργούνται από άλλα όργανα (Εργαστήρια,
δοκιμαστήρια) με αποστολή διεγμάτων για έλεγχο, από το συμβατικό χρόνο παραλαβής αφαιρείται το
χρονικό διαέλεγχο, από το συμβατικό χρόνο παραλαβής αφαιρείται το χρονικό διάστημα που απαιτείται
για την αποστολή των διεγμάτων και τη λήψη των αποτελεσμάτων των ελέγχων.
2. Εαν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε και εκδίδεται απόφαση του
Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά,
αποδεικτικό προσκόμισης αυτών. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή η αποθήκη του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. εκδίδει δελτίο
εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του
προμηθευτή.
3. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του Δ.Σ. Του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., στηνοποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο Πρόεδρος, και τα μέλη της
επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο και όταν:
α) Το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύφμωνα με τα
ισχύοντα, άλλως υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.
β) Τι υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, κρίνεται όμως παραληπτέο, ο
προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκαστάσταση τούτων, εφόσον και δυνατόν, η στην καταβολή

1950
ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή με έκπτωση.
Και για τις δυο παραπάνω ρυθμίσεις εκδίδεται απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Θ.Ι.ΑΓ.Ε.
Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από
την σύμβαση και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, η δε αμοιβή των μετασχόντων σε αυτή και τυχόν άλλα
έξοδα, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική
επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Αρθρο 28
Ναύλωση -Ασφάλιση.
1. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται με τον όρο παράδοσης (FOB-FOT, η εκλογή του
μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του αγοραστή. Ο προμηθευτής μετά την υπογραφή της
σύμβασης υποχρεούται του υλικού. Στις άλλες περιπτώσεις η εκλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με
μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή με τους εξής περιορισμούς:
α) Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση σε ενδιάμεσους σταθμούς η λιμάνια, χωρίς ειδική έγκριση του
αγοραστή.
β) Εφόσον το μεταφορικό μέσο είναι πλοίο, τούτο υπόκεινται στους όρους και συμφωνίες της
CLASSIFICATION CLAUSES.
Επίσης η φόρτωση γίνεται μέσα στα κύτη και όχι στο κατάστρωμα του πλοίου εκτός των περιπτώσεων
εκείνων που δοθεί ειδική η άδεια από τον αγοραστή. Τυχόν επασφάλιστρα λόγω ηλικίας του πλοίου ή από
οποιαδήποτε άλλη αιτία, βαρύνουν τον προμηθευτή, όταν η προμήθεια γίνεται με τον όρον παράδοσης
CIF.
2. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγαμτοποιείται με όρο που η ασφάλιση γίνεται με μέριμνα και
δαπάνη του προμηθευτή, αυτή ανατίθεται σε ασφαλιστική εταιρεία και καλύπτει κινδύνους επιλογής του
αγοραστή, ανάλογα με την φύση του εμπορεύματος, τα περιστατικά του ταξιδίου, τη συσκευασία και
λοιπούς συναφείς παράγοντες οι οποίοι θα ορίζονται στη σχετική σύμβαση. Εκτός από τους παραπάνω
κινδύνους, καλύπτονται και κίνδυνοι όπως πολέμου, απεργιών, στάσεων, πολιτικών ταραχών, όπως αυτοί
ορίζονται στις ρήτρας του ισντιτούτου των ασφαλιστών Λονδίνου που ισχύουν κάθε φορά.
Σε όλες τις περιπτώσεις ασφαλίσεων η έναρξη και η λήξη των ασφαλιζομένων κινδύνων μεταφοράς θα
κινείται σύφμωνα με την ρήτρα από αποθήκη σε αποθήκη (WAREHOYSE TO WREHOYSE)
περιλαμβανομένης και της παραμονής των εμπορευμάτων στους τελεωνειακούς χώρους ή άλλες αποθήκες
ΤRANSITO του τόπου προορισμού των υλικών, για 45 ημέρες από την άφιξήτους.
4. Η ασφάλιση καλύπτει την αξία CIF του εμπορεύματος πλέον 5%.
Αρθρο 29.
Ανακοίνωση φόρτωσης.
1. Ο προμηθευτής αμέσως μετά την φόρτωση των υ λικών, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον
αγοραστή, με τηλεγράφημα ή τηλετύπημα, τα στοιχεία φόρτωσης στα οποία να περιλαμβάνονται
τουλάχιστον:
α) Ο αριθμός της σύμβασης και της σχετικής πίστωσης της Τράπεζας της Ελλάδος, αν υπάρχει.
β) Σε περίπτωση που η μεταφορά γίενται με πλοίο, το όνομα του πλοίου η εθνικότητά του και η σημαία
του.
γ) Ο αριθμός των κιβωτίων, τα επ`αυτών σημεία και αριθμοί, καθώς και η φορτωθείσα ποσότητα και το
βάρος (μικτό-καθαρό).
δ) Η ημερομηνία φόρτωσης.
ε) Η πιθανή ημερομηνία άφιξης του μεταφορικού μέσου στον τόπο προορισμού.
2. Εαν ο προμηθευτής παραλείψει η καθυστερήσει να αποστείλει το παραπάνω τηλεγράφημα ή
τηλετύπημα, βαρύνεται με τυχόν έξοδα υπερημερών και παραμονής σε τελωνειακούς χώρους η χώρους
TRANSITO των συμβατικών υλικών, από την επομένη της άφιξης του μεταφορικού μέσου μέχρι την
παραλαβή
τους.
Αρθρο 30.
Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό.
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1. Οταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό πριν από την φόρτωση τούτων ή κατά το στάσιο κατασκευής
τους, ο αγοραστής μπορεί να αναθέσει, τον ποιτοικό και ποσοτικό έλεγχο σε διεθνές γραφείο έλεγχου.
ΣΤην περίπτωση αυτή, η οριστική παραλαβή του υλικού γίνεται στην Ελλάδα από την αρμόδια επιτροπή
παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις. Εαν τα αποτελέσματα
του ελέγχου της επιτροπής παραλαβής διαφέρουν από εκείνα του διεθνούς γραφείου ελέγχου το γραφείο
τούτο υποχρεούται να καλύψει κάθε σχετική ζημία που προέκυψε για το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
2. Εναντι του διεθνούς γραφείου ελέγχου ο προμηθευτής έχει τις εξής υποχρεώσεις:
α) Να διαθέσει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και εργατοτεχνικό προσωπικό για μετακίνηση, μετατόπιση,
στοιβασία κ.λ.π. του προς έλεγχο υλικού.
β) Να διαθέσει για την εξακρίβση της ποιότητας του προς έλεγχο υλικού όσα τεχνικά μέσα έχει στην
διάθεση του.
γ) Να έχει συγκεντρωμένα τα υλικά στην ίδια πόλη η τοποθεσία, άλλως βαρύνεται με τα πρόσθετα έξοδα
του ελέγχου.
δ) Να ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του διεθνούς γραφείου ελέγχου, σχετικά με την πορεία εκτέλεσης
της παραγγελίας.
ε) Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών από το διεθνές γραφείο ελέγχου, ο προμηθευτής βαρύνεται με τα
έξοδα που θα προκύπψουν από τον απαιτούμενο δεύτερο έλεγχο ή ελέγχους.
3. Εαν δε προσέλθει έγκαιρα το διεθνές γραφείο ελέγχου για τον έλεγχο του υλικού, ο προμηθευτής
υποχρεούται να απευθυνθεί στην αρμόδια Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, για αν προβεί στις
απαραίτητες ενέργειες.
4. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων του υλικού, όπου τούτο απαιτείται, κατά τον έλεγχο στο
εξωτερικό, βαρύνει τον προμηθευτή.
5. Το διεθνές γραφείο ελέγχου υποχρεούται:
α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι το υλικό δεν ανταποκρίενται στις απαιτήσεις της
σύμβασης, να μην εκδόσει το πιστοποιητικό έλεγχου, αλλά μη ενημερώνσει αμεως τον αγοραστή
προκειμένου να λύνει τις οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειές του.
β) Να αποκαταστήσει κάθε ζημία που θα προκύψει σε βάρος του αγοραστή από καθυστέρηση έκδοσης του
πιστοποιητικού ελέγχου, η από έκδοση πιστοποιητικού με εσφαλμένα στοιχεία.
6. Ο αγοραστής αντί να αναθέσει τον έλεγχο σε διεθνές γραφείο έλεγχου μπορεί να αποστείλει επιτροπή
από εξειδικευμένους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα για τη διενέργεια του ελέγχου στο εξωτερικό. Στην
περίπτωση αυτή η επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει στον αγοραστή πρακτικό του διανεργηθέντος
ελέγχου. Οι υποχρεώσεις του προμηθευτή έναντι της επιτραπής είναι οι ίδιες με εκείνες προς το διεθνές
γραφείο ελέγχου.
Αρθρο 31.
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση-Παράδοση.
1. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί -παραδοθεί η αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μερι λήξης του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε, σύφμωνα με το άρθρο 25 του παρόντος, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων,
κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο και υπολογίζεται ως εξής:
α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μεγίστου
προβλεπομένου, από το άρθρο 25 του παρόντος χρόνου παράτασης. 2,5% επί της συμβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εαν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης
προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρης ημέρα.
γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2. Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των
εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον Φ.Π.Α.Σε περίπτωση που τα υλικά που παραδόθηκαν
εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα το πρόστιμο
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητα αυτών.
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3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει
τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του σε βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται
συλικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από
την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχομένο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα
αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εαν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισμός ή τα
αποτελέσματα αυτού μεταιώνονται, με απόφαση του Δ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ύστερα από τηνοριστική παραλαβή
των υλικών.
4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης -παράδοσης ή
αντικατάστασης, με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Υτερα από γνωη της υπηρεσίας, που διενεργεί τον
διαγωνισμό, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια
των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος
φόρτωσης -παράδοσης.
5. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και επί του ποσού της προκαταβολής που υπολογίζεται από την
επόμενη της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, μερι της προσκόμησης του
συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου από δικαιοπραξία.
6. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, δίενται με παρακράτηση από το λαβείν
του προμηθευτή, σε περίπτωση ανεπαρκείας η έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλή
εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
7. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη
της ένωσης.
Αρθρο 32.
Απόρριψη συμβατικών υλικών -αντικατάσταση.
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατνικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ύστερα από γνώμη της υπηρεσίας που διενεργεί του διαγωνισμό, μπορεί
να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη που να είναι σύφμωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε
τακτή προθεσμία που ορίζετια από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη
του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι
μεγαλύτερος των 30 ημερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του, ο προμηθευτής
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκεινται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εαν ο
προμηθευτής δεν αποκαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στη προθεσμία που του αποδέχθηκε
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στι ςπροβλεπόμενες κυρώσεις.
Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσμία 20 ημερών, από την έκδοσή της για την παραλαβή τω
απορριφθέντων υλικών. Εαν η παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση των 5 πρώτων ημερών, επιβάλλεται
πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβαντικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών
παραδόσεων, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση παράδοσης των υλικών και
των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. Επίσης, δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των υλικών για
την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης ή τη λήξη της προθεσμίας για την
παράδοση τούτων. Το παραπάνω πρόστιμο των 20% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την
παρέλευση του εικοσαημεου και εφόσον δεν παραληφθούν τα υλικά, πέραν του προστίμου, τα υλικά
εκποιούνται η καταστράφονται κατά την κρίση του φορέα σύφμωνα με τα ισχύοντα.
2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να
παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικατάστάθηκε μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία
της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα
του προμηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλαιστον πριν από την εκπνοή της, με
απόφαση του Υπουργού Γεωργίας με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της
συμβαντικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εαν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που
τυχόν χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, το Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
μπορεί να προβεί στην καταστροφή η εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τα ισχύοντα.
3. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ. Ε. ύστερα από γνώμη της υπηρεσίας που δινεργεί τον διαγωνισμό,
μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την
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αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να
καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.
Αρθρο 33.
Κήρυξη Προμηθευτή Εκπτώτου.
1. O προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε,να υπογράψει τηνσ χετική
σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του
και από κάθε δικαίωμα όπου απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. Του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., ύστερα από
γνωμοδότηση της υπηρεσίας που που διενεργεί τον διαγωνισμό.
2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από
κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., ύστερα από
γνωμοδότηση της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.
Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση, όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε η παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη
του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή έκπτωτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η
δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού
που γίνεται σε βάρος του.
5. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται
με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., ύστερα από γνώμη της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό,
αρθοιστικά η διαζευτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) Κατάπτωση ολική η μερική της εγγύησης συμμετοχής η καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.
β) Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από του υπολοίπου προμηθυετές που
έχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για απ`αυθείας ανάθεση, είτε με διενέργεια
διαγωνισμού, είτε με απ`ευθείας αγορά, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 του παρόντος. Καε
άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ή τυχόν διαφορά που θα προκύψει. Ο καταλογισμός
αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα
παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση
κάθε στοιχείο, κατά τηνκρίση του Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και με βάση της αρχές της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών .
γ) Προσωρινός η διαρκής αποκλεισμός του προμηθευτή από τις προμήθειες του δημοσίου τομέα.
δ) Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε
έκπτωτος όταν, του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε η όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην
περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 31 του παρόντος.
ε) Η είσπραξη εντόχως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση
προμηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε
με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης
της προκαταβολής από τον προμηθευτή μερι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως
εκπτώτου, με το ίσχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την
ημερομηνία δε αυτή και μερι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.
6. Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος έκπτωτου προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων ή
τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης,της ανάθεσης ή τη ςσύμβασης, από τι ςοποίες κηρύχθηκε
έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η
διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η
οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.
Αρθρο 34.
Τρόπος πληρωμής-απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή προμηθευτή στο εσωτερικό.
1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω
τρόπους:
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α) Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
β) Με την χορήγηση προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. έναντι
ισόποσης εγγύησης και το υπόλοιπο είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε με πληρωμή
ποσοστού 20% της συμβαντικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. με το μακροσκοπικό πρωτόκολλο παραλαβής και
εξόλφηησης της υπόλοιπής συμβαντικής αξίας με τον συνολικό Φ.Π.Α.Α με την οριστική παραλαβή των
υλικών.
γ) Με προθεσμιακό διακανονισμό για το 100% της συμβατικής αξίας ή για μέρος αυτής.
δ) Με κάθε άλλο τρόπ που καθορίζεται απαραίτητα στη διακήρυξη.
2. Στη διακήρυξη απαραίτητα καθορίζεται ο επιθυμητός τρόπος πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες.
3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις εφόσον προβλέπονται
από την σύμβαση.
4. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής,
θεωρημένο αποδεκτό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος.
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηεθυτή, εάν το τιμόλογιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
Αρθρο 35.
Τρόπος πληρωμής-Απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή προμηθευτή στο εξωτερικό.
1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή μπορεί να γίνει με ένα από τους παρακάτω τρόπους:
α) Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
β) Με την χορήγηση προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.Α έναντι
ισόποσης εγγύησης και το υπόλοιπ είτε μετά τηνοριστική παραλαβή των υλικών,είτε με πληρωμή
ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. με το μακροσκοπικό πρωτόκολλο παραλαβής και
εξόφλησης της υπόλοιπής συμβατικής αξίας με τον συνολικό Φ.Π.Α. με την οριστική παραλαβή των υλικών,
είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. με το μακροσκοπικό πρωτόκολλο παραλαβής και εξόφλησης της υπόλοιπης
συμβατικής αξίας με τον συνολικό Φ.Π.Α. μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
γ) Με προθεσμιακό διακανονισμό για το 100% της συμβατικής αξίας ή για μερος αυτής.
δ) Με κάθε άλλο τρόπο που καθορίζεται απαραίτητα στη διακήρυξη.
2. Στη διακήρυξη απαραίτητα καθορίζεται ο επιθυμητός τρόπος πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες.
3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις εφόσον προβλέπονται
από την σύμβαση.
4. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή γίνεται μέσω της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος,
είτε με άνοιγμα ένεγγυας ανέκκλησης πίστωσης, είτε με έμβρασμα. Στη περίπτωση που η πληρωμή γίνεται
με άνγοιμα πίστωσης δεν χορηγείται προκαταβολή. Οταν η πληρωμή γίνεται με έμβασμα μετά την οριστική
παραλαβή, χορηγείται προκαταβολή.
5. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είνα τα εξής:
α) Σε περίπτωση προμήθειας με παράδοση FOB ή FOT.
(1) Πλήρης σειρά φορτωτικών πραγματικής φόρτωσης στο όνομα του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ή σε διαταγή αυτού, που
να αναφέρουν ότι ο ναύλος πληρώνεται στον τόπο προορισμού.
(2) Πιστοποιητικό προέλευσης και κατασκευής των υλικών εις τριπλούν.
(3) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις εξαπλούν, που θα φέρει την ένδειξη ότι έχει εξοφληθεί.
(4) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, στην περίπτωση που το τιμολόγιο δεν φέρει ένδειξη ότι
εξοφλήθηκε.
(5) Ζυγολόγιο η μετρολόγιο, εις εξαπλούν.
(6) Πιστοποιητικό ποιτοικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνές γραφείο
ελέγχου η πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε επιτροπή.
(7) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα και αποδεικτικό εισαγωγής του
υλικού στην αποθήκη του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., εφόσον από τη σύμβαση προβλέπεται η πληρωμή να γίνεται μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού στην Ελλάδα.
(8) Αντίγραφο τηλεγραφήματος ή τηλετυπήματος του προμηθευτή, με το οποίο να γνωρίζει στην Υπηρεσία
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τα στοιχεία της φόρτωσης.
β) Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο C=F: Ολα τα παραπάνω δικαιολογητικά, με την διαφορά ότι η
φορτωτική θα αναφέρει ότι ο ναύλος έχει πληρωθεί.
γ) Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο CIF:
(1) Ολα τα παραπάνω δικαιολογητικά για την περίπτωση C+F.
(2) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο η πιστοποιητικό ασφάλισης ασφαλιστικής εταιρείας, που να καλύπτει τους
κινδύνους που προβλέπονται στο άρθρο 28 του παρόντος.
(3) Απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων.
δ) Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης "ελεύθερον":
(1) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα ή στην περίπτωση αυτοδίκαης
παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύφμωνα με το άρθρο 27 του
παρόντος.
(2) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν, που να φέρει την ένδειξη ΕΞΩΦΛΗΘΗΚΕ.
(3) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
(4)Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνές γραφείο
ελέγχου ή πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος σε επιτροπή.
Αρθρο 36.
Δείγματα -Δειγματοληψία-Εργαστηριακές Εξετάσεις
1. Τα δείγματα που χρησιμοποιούνται κατά τη διενέργεια των προμηθειών υπάγονται στις παρακάτω
κατηγορίες.
α) Δείγματα ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα που αποστέλλει το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., βάσει των οποίων θα
πραγματοποιηθεί η προμήθεια.
β) Δείγματα προμηθευτών.
Στην περίπτωση αυτή υπάγονται τα δείγματα που καταθέτουν οι προμηθευτές, όταν απαιτείται, κατά τη
διενέργεια του διαγωνισμού.
γ)Δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα που λαμβάνοντια από τις επιτροπές παραλαβής προς
δειγμάτιση τωνυλικών που παραδίδουν οι προμηθευτές σε εκτέλεση συμβάσεων.
2. Κάθε δείγμα ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος
απόλυτα επαρκές για τη σχετική μηχανική, χημική η μακροσκοπική εξέταση, η πρακτική δοκιμασία.
Η ποσότητηα ή το μέγεθος των δειγμάτων μπορεί να ορίζονται:
α) Από την Υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια, προκειμένου για δείγματα του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. (κατηγορία α).
β) Με την διακήρυξη ή πρόσκληση, προκειμένου για δείγματα προμηθευτών (κατηγορία β).
γ) Από τη σύμβαση, προκειμένου για δείγματα των προς παραλαβή συμβατικών υλικών (κατηγορία γ).
Εφόσον στη σχετική σύμβαση δεν αναφέρεται η ποσότητα και το μέγεθος των δειγμάτων, ισχύουν οι
διατάξεις για τις δειγματοληψίες του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.).
3. Τα δείγματα όλων των κατηγοριών κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία εις διπλούν, (δείγμααντίδειγμα) με εξαίρεση:
α) Τα δείγματα του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., εφόσον η Υπηρεσία έχει ορίσει διαφορετικά.
β) Τα δείγματα τα οποία λόγω της φύσης τους ή της αξίας τους δεν μπορούν να σταλούν ή να υποβληθούν
εις διπλούν.
γ) Τα δείγματα που λαμβάνουν οι επιτροπές παραλαβής κατά τη διαδικασία ελέγχου των προς παραλαβή
συμβατικών υλικών, τα οποία λαμβάνονται με εις διπλούν, πλην όμως, το ένα απ`αυτά αποστέλλεται
απευθεία από την επιτροπή για εργαστηριακή ή μηχανική εξέταση η χρησιμοποίεται για πρακτική
δοκιμασία.
4. Εφόσον από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση δεν προβλέπεται κατάθεση δειγμάτων, τυχόν
προσκομιζόμενα από τους προμηθευτές δείγματα δεν γίνονται δεκτά.
5. Δείγματα που δεν είναι κατά τρόπον εμφανή σύφμωνα με τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη ήτην
πρόσκληση δεν γίνονται δεκτά.
6. Εφόσον τα δείγματα ανήκουν σε ευπαθή επικίνδυνα υλικά, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει
τούτο εγγράφως επί του δείγματος στη ελληνική γλώσσα, καθορίζοντας συγχρόνως τον τρόπον φύλαξης
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και συντηρησής τους. Για δείγματα του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. καθώ ςκαι δείγματα από τα προ παραλαβή συμβαντικά
υλικκά που ανήκουν στην κατηγορία αυτή, την παραπάνω υποχρέωση έχει το ΕΦ.Ι.ΑΓ.Ε. και ο πρόεδρος της
επιτροπής αντίστοιχα.
7. Εφόσον η προμήθεια του υλικού γίνεται με βάση δείγματα το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
λαμβάνουν γνώση του δείγματος αυτού κατά το διάστημα της προθεσμίας που ορίζεται από τη διακήρυξη
την πρόσκληση είτε με απλή μακροσκοπική εξέταση αυτού από τους ενδιαφερόμενους, είτε με λήψη
αντιγράφου η απεικόνισης αυτού, με δική τους μέριμνα και ευθύνη.
8. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών από το αρμόδιο όργανο, τίθενται υπόψη του και τα σχετικά
δείγματα. Εφόσον για τη διενέργεια του ελέγχου από το αρμόδιο όργανο είναι απαραίτητη η αποσφράγιση
του δείγματος, αυτή γίνεται ενώπιον υπαλλήλου της Υπηρεσίας τήρησης των δειγμάτων, μετά δε τον
έλεγχο, γίενται επανασφράγιση του δείγματος. Επίσης ενώπιον του υπαλλήλου της Υπηρεσίας δειγμάτων
γίνεται, όταν απαιτείται λήψη μέρους του δείγματος.
9. Η επισημοποίηση των δειγμάτων και αντιδειγμάτων γίνεται από τη Υπηρεσία του τα τηρεί, ύστερα από
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης Τα επισημοποιηθέντα δείγματα παραλαμβάνονται από την επιτροπή
παραλαβής για να χρησιμοποιηθούν κατά το στάσιο των ελέγχων και επιστρέφονται μετά το πέρας της
παραλαβής των υλικών, εφόσον λόγω της φύσης δεν καταστρέφονται κατά τη διαδικασία των ελέγχων.
10. Στον συμβασιούχο προμηθευτή παραδίδεται , ύστερα από αίτημα του, το επίσημο δείγμα του
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ή μεος αυτού, ανάλογα με τη φύση του υλικού και υποχρεούται να το επιστρέψει το αργότερο με
την απράδοση του υλικού.
11. Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται ως εξής:
α) Του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. μέσα σε τριάντα ημέρες από την επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής και αφού
εει συντελέσει η οριστική παραλαβή του συμβατικού υλικού, με μέριμνα και ευθύνη του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
β) Των προμηθευτών στους οποίους δεν κατακυρώθηκαν ή δεν ανατέθηκε η προμήθεια μέσα σε 15 ημεες
από την ημερομηνία της ανακοίνωσης καταχώρησης ή ανάθεσης, με μέριμνα και ευθύνη τούτων.
γ) Των συμβασιούχων προμηθευτών που κατέθηκαν με την προσφορά τους και δεν καταστράφηκαν
μερικώς η ολικώς κατά την διαδικασία των ελέγχν, μέσα σε τριάντα ημέρες από την επιστροφή τους από
την επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή, με μέριμνα και ευθύνη
τούτων.
δ) Τα δείγματα που δεν χρησιμοποιήθηκαν για κατ`έφεση εξέταση επιστρέφονται μέσα σε τριάντα (30)
ημεες από την οριστική παραλαβή των συμβατικών υλικών, με μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή.
12. Τα δείγματα που δεν θα παραλειφθούν σύμφωνα με τα παραπάνω εκποιούνται από την Υπηρεσία
παραλαβής και φύλαξής τους, εφόσον έχουν εμπορική αιτία, υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών
Υπαλλήλου (Μ.Τ.Π.Υ.), άλλως καταστρέφονται από οριζόμεν προς τούτο επιτροπή.
13. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων που λαμβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής, βαρύνει τους
προμηθευτές και δεν καταβάλλεται.
14. Εφόσον από τη σύμβαση προβλέπονται και εργαστηριακοί έλεγχοι, αυτοί διενεργούνται από
εργαστήρια του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., εάν διαθέτει, άλλως από το Γ.Ο.Κ. η από οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο που
ανήκει στο δημόσιο τομέα, ανάλογα με την φύση του προς προμήθεια υλικού και τη μορφή του ελέγχου.
15. Σε περίπτωση που προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων, μπορεί
να ζητήσει εγγράφως κατ`έφεση εξέταση των οικείων αντιδειγμάτων. Η κατ`έφεση εξέταση γίνεται ύστερα
από έγγραφο της Υπηρεσίας, από το Γ.Χ.Κ. ή σε περίπτωση που λόγω της φύσεως του υλικού ή της μορφής
του ελέγχου, το Γ.Χ.Κ. δεν μπορεί να αναταπορκινθεί στον έλεγχο, η κατ`έφεση εξέταση γίνεται από
οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο του δημόσιου τομέα, εκτός από το εργαστήριο που διενήργησε την αρχική
εξέταση. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που διενήργησε τον
αρχικό έλεγχο, η κατ`έφεση εξεαση γίνεται σε αυτό, αλλά με εξέταση του Γ.Χ.Κ. η άλλου φορέα. Ο
προμηθευτής υποχρεούται ν καταθεει το προβλέπομενο για την επρίπτωση παράβολο. Το αίτημα του
προμηθευτή για την κατ`έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι 20
ημερών από τη γνωμοδότηση σ`αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης. Κατ`έφεση εξέταση
μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη
λήψη του πρωτοκόλλου της επιτροπής παραλαβής. Κατά την κατ`έφεση εξεαση παρίσταται εκπρόσωπος
του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., υποχρεωτικά δε καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, και ο προμηθευτής. Εαν κατά τη
διενέργεια της κατ`έφεση εξέτασης υπάρχει διαφωνία από τον εκπρόσωπο του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ή τον
προμηθευτή, σε τεχνικό θέμα (όπως εφαρμοζομένη μέθοδος εξέτασης, χρήση οργάνων) αυτή
διατυπώνεται με σαφήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο, η δε υπόθεση παραπέμπεται στο Ανώτατο Χημικό
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Συμβούλιο για γνωματεύση. Το αποτέλεσμα της κατ`έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και
για τα δυο μέρη.
Αρθρο 37.
1. Σε περιπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή.
2. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούτα μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να
προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
3. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν
προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη
ανωτέρας
βίας.
Αρθρο 38.
Επίλυση διαφορών
1. Ο προμηθευτής, ως προς την διακήρυξη και σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της
έδρας του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
2. Στη διακήρυξη ή σύμβαση μπορεί να ορίζεται, για την επίλυση διαφορών, αντί της προσφυγής στα
δικαστήρια ή προσφυγή των συμβαλλομένων σε διαιτησία, που ορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά
σχετική νομοθεσία. Οι αποφάσεις της διαιτησίας είναι υποχρεωτικές για τους συμβαλλομένους.
[....]
Αρθρο 41.
Εκτέλεση Εργων
1. Εργο είναι κάθε νέα κατασκευή η επέκταση η ανακαίνιση η επισκευή και συντήρηση η σχεδιασμός,
προμήθεια και εκτέλεση ολοκληρωμένης εργασίας, καθώς και κάθε σχετική ερευνητική εργασία, που
απαιτεί τεχνική γνώση και επέμβαση.
2. Για την εκτέλεση τεχνικού έργου απαιτείται, εφόσον δεν ήθελε άλλως, οριστεί, Σχέδιο Προϋπολογισμού,
συγγραφή υποχρεώσεων, τιμολόγιο, ανάλυση τιμών κ.λ.π. δηλαδή πλήρης μελέτη που συντάσσεται από
τεχνικό και εγκρίνεται από το Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. δύναται να αναθέτει τη σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση
έργου σε ιδιώτες τεχνικούς ή να
προσλαμβάνει αναγνωρισμένο τεχνικό για τη σύνταξη μελετών, τον έλεγχο αυτών ή την παρακολούθηση
του εκτελουμένου έργου, με αμοιβή που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με όσα
ισχύουν για το σκοπό αυτό στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
3. Το Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. καθορίζει με γενικές η ειδικές αποφάσεις του τις αρμοδιότητες των προϊσταμένων
των μονάδων του ΕΘ. Ι.ΑΓ.Ε. Ως προς ύψος της δαπάνης τον τρόπο εκτέλεσης και τους όρους
δημοπράτησης ή διαγωνισμού για την εκτέλεση έργων συντήρησης, επισκευές κτιρίων και εγκαταστάσεων
ή την προσθήκη μικρών παραρτημάτων, την εκτέλεση έργων σε κτήματα του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. που εξυπηρετούν
προγράμματα έρευνας που έχουν εγκριθεί, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την εκτέλεση αυτών.
4. Τα έργα εκτελούνται μετά από έγκριση του Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Είτε με αυτπειστασία από τις υπηρεσίας
του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., είτε με εργολαβία.
α) Για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία μπορεί να προσλαμβάνονται ημερομίσθιοι τεχνίτες, επιστάτες
και εργάτες.
β) Η με εργολαβία εκτέλεση των έργων μπορεί να γίνει με ένα από τους παρακάτω τρόπους:
"1) Με απευθείας ανάθεση όταν το ύοψςο της δαπάνης του έργου δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000
δρχ.
2) Με πρόχειρο διαγωνισμό, όταν το ύψος της δαπάνης του έργου δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.000.000
δρχ. και
3) Με τακτικό διαγωνισμό όταν το ύψος της δαπάνης του έργου υπερβαίνει τις 2.000.001 δρχ.
Τα ποσά των ως άνω περιπτώσεων δεν θα συμπεριλαμβάνουν τον αναλογούντα Φ.Π.Α."
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2) Με πρόχειρο διαγωνισμό, όταν το ύψος της δαπάνης του έργου δεν υπερβαίνει το ποσό των 8.000.000
δρχ. και
3) Με τακτικό διαγωνισμό όταν το ύψος της δαπάνης του έργου υπερβαίνει τις 8.000.000 δρχ.
Τα ποσά των ως άνω περιπτώσεων δεν θα συμπεριλαμβάνουν τον αναλογούντα Φ.Π.Α."
Τα έργα της περιπτώσεως (β) ενεργούνται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται στην εγκριτική απόφαση του
Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. στην οποία εκτός των άλλων καθορίζονται και οι όροι της δημοπράτησης η διαγωνισμού,
οι προθεσμίες δημοσίευσης της περίληψης, ο τρόπος της μειοδοσίας, το αρμόδιο όργανο για την έγκριση
του αποτελέσματος, η επιβλέπουσα αρχή του έργου και ο επιβλέπων τεχνικός, η επιτροπή, παραλαβής ως
κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την εκτέλεση των έργων.
"5. Το ΕΘΙΑΓΕ για την αντιμετώπιση των αναγκών του σε προσωπικό, κατά την εκτέλεση των πάσης φύσεως
εργασιών των προγραμμάτων του μπορεί να αναθέτει με σύμβαση μίσθωσης έργου, σε όσες περιπτώσεις
κρίνεται τούτο συμφέρον τις εργασίες αυτές σε επαγγελματίες ή σε εταιρείες ή επιχειρήσεις ή σε
Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή σε αγρότες.
6. Για τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΟΚ ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς όταν αυτό
κρίνεται αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων, τα χρηματικά όρια, οι προθεσμίες
κ.λπ. Που αναφέρονται στον Κανονισμό προμηθειών, του ΕΘΙΑΓΕ δεν θα έχουν εφαρμογή και θα
καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΘΙΑΓΕ ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή του ΕΘΙΑΓΕ."

Αρθρο 42.
Αναθεώρηση αποφάσεων
1. Ο προμηθευτής, μπορεί, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν κυρώσεις σε βάρος του, να υποβάλει
αίτηση αναθεώρησης μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της
κοινοποίησης της σχετικής απόφασης.
2. Σχετικά με το αίτημα αναθεώρησης αποφασίζει το Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
Η Απόφαση αυτή είναι τελεσίδικη μετά από πρόταση των αρμοδίων οργάνων του.
Αρθρο 43.
Αναθεώρηση η Τροποποίηση του κανονισμού.
1. Οι διατάξεις του κανονισμού αυτού συμπληρώνονται η τροποιούνται η καταργούνται μετά από
απόφαση του ΔΙοικητικού Συμβουλίου του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Γεωργίας και
δημοσιεύσεως στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.
2. Η απόφαση αυτή και ο κανονισμός Προμηθειών να δημοσιευθούν στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.
3. Η ισχύς του κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.
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(41) του από 2008 «Κανονισμός Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.», το
κείμενο του οποίου είχε ως εξής:

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού

Άρθρο 2

Ειδικές έννοιες και ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Άρθρο 3

Αποφάσεις υλοποίησης έργων

Άρθρο 4

Τρόποι εκτέλεσης των έργων - Μητρώο Αναγνωρισμένων Εργοληπτών
(Μ.Α.Ε.)

Άρθρο 5

Διαδικασίες ανάθεσης

Άρθρο 6

Συστήματα υποβολής προσφορών

Άρθρο 7

Σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης

Άρθρο 8

Σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης

Άρθρο 9

Σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου

Άρθρο 10

Σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή

Άρθρο 11

Σύστημα μειοδοσίας στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών

Άρθρο 12

Σύστημα προσφοράς με μερική ή ολική αυτοχρηματοδότηση
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(συμβάσεις παραχώρησης)
Άρθρο 13

Εναλλακτικές προσφορές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Άρθρο 14

Διακήρυξη δημοπρασίας

Άρθρο 15

Κανόνες δημοσιότητας και προθεσμίες

Άρθρο 16

Τεύχη δημοπράτησης

Άρθρο 17

Τεχνικές προδιαγραφές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Άρθρο 18

Γενικοί όροι συμμετοχής σε διαδικασία ανάθεσης έργου

Άρθρο 19

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Άρθρο 20

Επιτροπή Δημοπρασίας

Άρθρο 21

Διεξαγωγή δημοπρασίας με ανοικτή διαδικασία

Άρθρο 22

Διεξαγωγή δημοπρασίας με κλειστή διαδικασία

Άρθρο 23

Ενστάσεις κατά τις διαδικασίες δημοπρασιών

Άρθρο 24

Χρόνος ισχύος των προσφορών - Κριτήριο επιλογής αναδόχου

Άρθρο 25

Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας

ΜΕΡΟΣ II ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
ΣΤΑΔΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
Άρθρο 26

Σύναψη σύμβασης

Άρθρο 27

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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Άρθρο 28

Διοίκηση του έργου - Επίβλεψη - Διαπίστωση πραγματικών περιστατικών

Άρθρο 29

Υπερημερία του Εργοδότη

Άρθρο 30

Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου

Άρθρο 31

Ασφαλίσεις προσωπικού και έργων

Άρθρο 32

Χρονοδιάγραμμα του έργου

Άρθρο 33

Κοινοποιήσεις στον ανάδοχο - Εκπροσώπηση

Άρθρο 34

Διεύθυνση έργου από τον ανάδοχο

Άρθρο 35

Τεχνικές μελέτες και σχέδια του έργου

Άρθρο 36

Εγκατάσταση εργοταξίου

Άρθρο 37

Ημερολόγιο του έργου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ
Άρθρο 38

Εκχώρηση και υποκατάσταση

Άρθρο 39

Πτώχευση - Θάνατος αναδόχου

Άρθρο 40

Δημοσιεύσεις, φωτογραφίες και διαφημίσεις

Άρθρο 41

Υποχρεώσεις μελών αναδόχου κοινοπραξίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Άρθρο 42

Επιμετρήσεις

Άρθρο 43

Απολογιστικές εργασίες

Άρθρο 44

Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Άρθρο 45

Προθεσμίες - Ποινικές ρήτρες - Πρόσθετη καταβολή(πριμ)

Άρθρο 46

Παράλληλες εργολαβίες

Άρθρο 47

Διακοπή εργασιών - Διάλυση της σύμβασης

Άρθρο 48

Ματαίωση διάλυσης

Άρθρο 49

Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης

Άρθρο 50

Έκπτωση αναδόχου

Άρθρο 51

Επείγουσες πρόσθετες εργασίες

Άρθρο 52

Λογαριασμοί - Πιστοποιήσεις

Άρθρο 53

Αναθεώρηση τιμών
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Άρθρο 54

Βλάβες στα έργα - Αναγνώριση αποζημιώσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Άρθρο 55

Προέλευση και παραγγελία υλικών και μηχανολογικού εξοπλισμού

Άρθρο 56

Ποιοτικός έλεγχος

Άρθρο 57

Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώματα – Παράλειψη συντήρησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Άρθρο 58

Βεβαίωση περαίωσης εργασιών

Άρθρο 59

Παραλαβή για χρήση

Άρθρο 60

Προσωρινή παραλαβή

Άρθρο 61

Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων

Άρθρο 62

Οριστική παραλαβή

Άρθρο 63

Εκκαθαρίσεις λογαριασμών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 64

Διαδικασίες επίλυσης διαφορών

Άρθρο 65

Εξώδικη επίλυση

Άρθρο 66

Συμβιβαστική επίλυση

Άρθρο 67

Δικαστική επίλυση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ

Άρθρο 68

Εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία

Άρθρο 69

Εκτέλεση έργων με μερική ή ολική αυτοχρηματοδότηση
(συμβάσεις παραχώρησης)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 70

Προθεσμίες

Άρθρο 71

Τροποποιήσεις
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Άρθρο 72

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 73

Έγκριση - Έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ Ι
ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού
Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού αποτελεί ο καθορισμός των γενικών αρχών
και η ρύθμιση του κανονιστικού πλαισίου, για τη δημοπράτηση, ανάθεση,
εκτέλεση ή παραχώρηση των έργων της εταιρίας με την επωνυμία
«ΕΤΑΙΡΕΙΑΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α.Ε.»

(εφεξής

«Ε.Υ.Α.Θ.Α.Ε.»), στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της.
Στις συμβάσεις έργων, των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία, χωρίς το φόρο
προστιθεμένης αξίας (Φ.Π.Α.), ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που
καθορίζεται στα άρθρα 16 στοιχ. β' του π.δ. 59/2007 και 6 στοιχ. 1 γ' του π.δ.
60/2007, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των εν λόγω διαταγμάτων και των
νόμων 2522/1997 και 2854/2000 (όπως εκάστοτε αναπροσαρμόζονται και ισχύουν)
ή οι διατάξεις των νομοθετημάτων που τυχόν θα τα αντικαταστήσουν. Στις
συμβάσεις αυτές, οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού έχουν εφαρμογή, στο
μέτρο που δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις των προαναφερθέντων νομοθετημάτων.

Άρθρο 2
Ειδικές έννοιες και ορισμοί

Στον παρόντα Κανονισμό, οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη σημασία:
1. «Έργο», από τεχνική άποψη, είναι κάθε έργο που συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο
με το έδαφος, το υπέδαφος, τον υποθαλάσσιο ή τον υπολίμνιο χώρο, όπως και τα πλωτά
τμήματα των τεχνικών έργων. Ως «έργο» λογίζεται επίσης και κάθε νέα κατασκευή,
επέκταση, ανανέωση, επισκευή, συντήρηση ή σχετική ερευνητική εργασία, οι οποίες
απαιτούν τεχνική γνώση και επέμβαση. Δεν συνιστά «έργο» η εκτέλεση εργασιών
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εγκατάστασης, επέκτασης, αναβάθμισης, επισκευής, συντήρησης, λειτουργίας και
διαχείρισης, εφόσον αυτές αφορούν ή συνδέονται με πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικό
εξοπλισμό ή συστήματα προηγμένης τεχνολογίας.
«Έργο κοινοτικού ενδιαφέροντος» είναι κάθε έργο, το οποίο εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής των π.δ. 59/2007 και 60/2007 ή των προεδρικών διαταγμάτων που τυχόν
θα τα αντικαταστήσουν.
«Εργοδότης» ή «Αναθέτουσα Αρχή» είναι η «Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.».
«Ανάδοχος» είναι η εργοληπτική επιχείρηση, ή άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή
ένωση προσώπων, στα οποία έχει ανατεθεί με σύμβαση η εκτέλεση ενός έργου.
«Σύμβαση» είναι η συμφωνία μεταξύ του Εργοδότη και του αναδόχου για την
εκτέλεση του έργου, καθώς και το σύνολο των σχετικών τευχών, σχεδίων
και προδιαγραφών.
«Σύμβαση παραχώρησης έργου» είναι η γραπτή συμφωνία μεταξύ του Εργοδότη και του
αναδόχου («Ανάδοχος Παραχώρησης» ή «Παραχωρησιούχος»), με την οποία
ανατίθεται στο δεύτερο, η κατασκευή, η λειτουργία ή η συντήρηση ενός έργου,
με δική του χρηματοδότηση (εν όλω ή εν μέρει), οικονομικό κίνδυνο και
ευθύνη, και έναντι ανταλλάγματος, που συνίσταται στην παραχώρηση της
εκμετάλλευσης του έργου, είτε στο δικαίωμα αυτό σε συνδυασμό με καταβολή
αμοιβής.
«Προϊσταμένη Αρχή» είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργοδότη ή το
εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο του Εργοδότη. Η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να
τροποποιεί ή να ακυρώνει οποιαδήποτε πράξη ή απόφαση της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας.
«Διευθύνουσα Υπηρεσία» είναι η Διεύθυνση του Εργοδότη, που είναι υπεύθυνη για
την επίβλεψη και τη διοίκηση της εκτέλεσης του έργου.
«Τεχνικό Συμβούλιο» είναι το συλλογικό όργανο του Εργοδότη, το οποίο
γνωμοδοτεί στα θέματα που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό, ή που
παραπέμπονται ή αναπέμπονται σε αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο ή του
Διευθύνοντα Σύμβουλο του Εργοδότη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Άρθρο 3
Αποφάσεις υλοποίησης έργων

Όλες οι αποφάσεις που αφορούν στην υλοποίηση ενός έργου, όπως η έγκριση της
σκοπιμότητας υλοποίησης, η έγκριση των πιστώσεων, η επιλογή του τρόπου
εκτέλεσης, η επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης, η έγκριση της Διακήρυξης, η
σύσταση επιτροπών, η ανάθεση της σύμβασης, η ανάθεση των τυχόν
συμβάσεων συμπληρωματικών εργασιών, η έγκριση των Ανακεφαλαιωτικών
Πινάκων Εργασιών (Α.Π.Ε.) κλπ., λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Εργοδότη, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου.
Για έργα, των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας
(Φ.Π.Α.), δεν υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, όλες οι αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου
λαμβάνονται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του
Τεχνικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ενημερώνει το Διοικητικό
Συμβούλιο για τις αποφάσεις που λαμβάνει.

Άρθρο 4
Τρόποι εκτέλεσης των έργων –
Μητρώο Αναγνωρισμένων Εργοληπτών (Μ.Α.Ε.)

1. Τα έργα του Εργοδότη εκτελούνται:
α. Από ειδικευμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες, σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις, στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) του
Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή στο Μητρώο Αναγνωρισμένων Εργοληπτών (Μ.Α.Ε.) του
Εργοδότη, καθώς και από αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με το
κοινοτικό δίκαιο και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, οι οποίες διαθέτουν τα
απαιτούμενα από τη Διακήρυξη κάθε έργου προσόντα.
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β. Από τον Εργοδότη με αυτεπιστασία, μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης και με προσωπικό,
που είτε υπάρχει είτε κατά περίπτωση προσλαμβάνεται και αμείβεται από τις
πιστώσεις του έργου.
γ. Από συνδεδεμένες επιχειρήσεις, οι οποίες τελούν, ως προς τον Εργοδότη, σε σχέση
θυγατρικής επιχείρησης προς μητρική, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 42ε παρ.
5 α' του ν. 2190/1920.
δ. Από εργοληπτικές ή άλλες επιχειρήσεις, εταιρικής μορφής ή ατομικές, μη
εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή στο Μ.Α.Ε. του
Εργοδότη, προκειμένου για σημαντικά ή ειδικά έργα, τα οποία χαρακτηρίζονται έτσι
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργοδότη, κατόπιν σχετικής
γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου.
ε. Από Αναδόχους Παραχώρησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 12
και 69 του παρόντος Κανονισμού.
Ο Εργοδότης δύναται να οργανώσει Μητρώο Αναγνωρισμένων Εργοληπτών (Μ.Α.Ε.)
και μπορεί να καλεί στη δημοπρασία ή σε διαπραγμάτευση μόνο όσες
επιχειρήσεις περιλαμβάνονται σε αυτό.
Η διαδικασία κατάρτισης του Μ.Α.Ε., τα κριτήρια επιλογής των επιχειρήσεων, η
αναθεώρηση του και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται από τον Εργοδότη,
σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων, της μη
διάκρισης λόγω ιθαγένειας, καθώς και τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Άρθρο 5
Διαδικασίες ανάθεσης

Σκοπός κάθε διαδικασίας ανάθεσης είναι η επιλογή του καταλληλότερου αναδόχου,
για την έγκαιρη, ποιοτική και πλέον συμφέρουσα εκτέλεση του υπό ανάθεση
έργου.
Οι διαδικασίες επιλογής αναδόχου και ανάθεσης της σύμβασης για την εκτέλεση
κάθε έργου είναι:
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α. Η ανοικτή διαδικασία. Στη διαδικασία αυτή λαμβάνουν μέρος και υποβάλλουν
προσφορές όλοι όσοι διαθέτουν τα προσόντα που προβλέπονται στη Διακήρυξη.
β. Η κλειστή διαδικασία ή διαδικασία με προεπιλογή. Η διαδικασία αυτή διεξάγεται ως
εξής: Αρχικά καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής όλοι όσοι θεωρούν
ότι διαθέτουν τα προσόντα που προβλέπονται από τη Διακήρυξη. Ακολουθεί
προεπιλογή και πρόσκληση για συμμετοχή στην κυρίως διαδικασία και υποβολή
προσφοράς μόνο από εκείνους που έχουν προεπιλεγεί.
γ. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται:
Σε όλα τα έργα, των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία, χωρίς το Φ.Π.Α., δεν υπερβαίνει
το ποσό που καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Εργοδότη.
Σε επείγουσες περιπτώσεις, όπως:
α) Η διακοπή ή ο επικείμενος κίνδυνος διακοπής της συνεχούς παροχής της ύδρευσης
και αποχέτευσης σε μεμονωμένη περιοχή ή σε γενικό επίπεδο.
β) Η επείγουσα ανάγκη διασφάλισης της δημόσιας υγείας.
γ) Ο σοβαρός επικείμενος κίνδυνος.
δ) Όταν, από γεγονότα απρόβλεπτα για τον Εργοδότη, είναι αδύνατη ή δυσχερής
τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις υπόλοιπες διαδικασίες.
3) Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως:
α) Η θεομηνία.
β) Η μοναδικότητα του κατασκευαστή.
γ) Η εκτέλεση ή η συνέχιση του έργου ύστερα από έκπτωση του αναδόχου ή από
διάλυση της εργολαβικής σύμβασης.
δ) Η εκτέλεση ερευνητικών εργασιών ή εργασιών δοκιμαστικής εφαρμογής νέων
τεχνολογιών ή έργων ειδικής φύσεως ή τεχνολογίας.
ε) Όταν η προηγηθείσα ανοικτή ή κλειστή διαδικασία απέβη άκαρπη λόγω άκυρων
ή απαράδεκτων προσφορών, ή λόγω μη υποβολής καμίας κατάλληλης
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ή συμφέρουσας προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή, οι όροι των τευχών
δημοπράτησης της διεξαχθείσας δημοπρασίας επιτρέπεται να μεταβληθούν, κατά τη
διαδικασία με διαπραγμάτευση, μόνο για να καταστούν πιο συμφέροντες για τον
Εργοδότη.
στ) Η συνδρομή εξαιρετικών περιπτώσεων, προκειμένου για έργα που η φύση τους ή
αστάθμητοι παράγοντες δεν επιτρέπουν μια προκαταρκτική τιμολόγηση.
ζ) Η εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική
σύμβαση του έργου, οι οποίες είναι αναγκαίες εξαιτίας απρόβλεπτων περιστάσεων
κατά την εκτέλεση της. Οι συμπληρωματικές αυτές εργασίες δεν μπορούν, στο
σύνολο τους, να υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής
σύμβασης.
Η ανοικτή και η κλειστή διαδικασία συνιστούν την κύρια διαδικασία ανάθεσης των έργων
(δημοπρασία). Αντίθετα, η διαδικασία με διαπραγμάτευση εφαρμόζεται κατ'
εξαίρεση.
Σε περίπτωση ανάγκης εκτέλεσης εργασιών, που συνίστανται στην επανάληψη
παρόμοιων εργασιών μιας πρώτης σύμβασης, η οποία συνήφθη με ανοικτή ή κλειστή
διαδικασία, η Διακήρυξη της σύμβασης αυτής μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα
του Εργοδότη να συνάπτει, με μονομερή δήλωση του, νέες συμβάσεις για την
εκτέλεση των εργασιών αυτών, με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης και με τις ίδιες
τιμές και τους ίδιους όρους που προβλέπονται σε αυτή (δικαίωμα προαίρεσης).
Το ως άνω δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να ασκηθεί μόνο εφόσον συντρέχουν
σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Ασκείται εντός τριών (3) ετών από τη σύναψη της αρχικής σύμβασης.
β. Ασκείται το αργότερο μέχρι ένα (1) μήνα πριν από την περαίωση της αρχικής
σύμβασης.
γ. Το σύνολο του προϋπολογισμού των νέων συμβάσεων δεν υπερβαίνει το εκατό
τοις εκατό (100%) του προϋπολογισμού της αρχικής σύμβασης.
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Άρθρο 6
Συστήματα υποβολής προσφορών

Το σύστημα υποβολής των προσφορών προβλέπεται στη Διακήρυξη.
Συστήματα υποβολής προσφορών είναι:
α. Η προσφορά ενιαίου ποσοστού έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο του
Εργοδότη.
β. Η προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο
τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών του Εργοδότη, με έλεγχο ομαλότητας των
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.
γ. Η ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου, που μπορεί να περιλαμβάνει
αναλυτικές τιμές ή περιληπτικές τιμές ή κατ' αποκοπή τιμή για ολόκληρο το έργο.
δ. Η προσφορά που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή, με κατ' αποκοπή εργολαβικό
αντάλλαγμα για το έργο, ολόκληρο ή κατά τμήματα. Στο σύστημα αυτό αξιολογείται
πρώτα η ποιότητα της μελέτης και στη συνέχεια εξετάζεται η οικονομική
προσφορά.
ε. Η μειοδοσία πάνω στο ποσοστό οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών.
στ. Η προσφορά που περιλαμβάνει τη μερική ή ολική αυτοχρηματοδότηση, με
αντάλλαγμα, είτε την παραχώρηση της λειτουργίας ή και της εκμετάλλευσης του
έργου για ορισμένη χρονική περίοδο, είτε άλλα τυχόν ανταλλάγματα έναντι της
κατασκευής του έργου.
3. Τα συστήματα αυτά μπορούν να εφαρμοσθούν και σε συνδυασμό μεταξύ τους στη
δημοπρασία του ίδιου έργου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Διακήρυξη.

Άρθρο 7
Σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης

Το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης εφαρμόζεται σε έργα, στα οποία η
προμέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη ή δυσχερής, όπως είναι ιδίως τα έργα
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συντηρήσεων, βελτιώσεων, ανακατασκευών, ανακαινίσεων, συνδέσεων με το
δίκτυο ή αναγκαίων επεκτάσεων για τη σύνδεση με το δίκτυο.
Οι διαγωνιζόμενοι προσφέρουν ενιαία έκπτωση στις τιμές του τιμολογίου του
Εργοδότη, η οποία εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό.

Άρθρο 8
Σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης

Το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών
εφαρμόζεται ιδίως, όταν είναι μεγάλος ο αριθμός των τιμών μονάδας με τις οποίες
θα καταρτισθεί η σύμβαση.
Ο Εργοδότης χορηγεί στους ενδιαφερόμενους, για υποβολή στη δημοπρασία, έντυπο
προσφοράς ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών, το οποίο
συμπληρώνεται από τους διαγωνιζόμενους σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.
Οι διαγωνιζόμενοι προσφέρουν επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών
του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί
τοις εκατό. Είναι δυνατό, σε κάποια ή κάποιες ομάδες εργασιών, η προσφερόμενη
έκπτωση να είναι μηδενική ή αρνητική, με την προϋπόθεση, ότι η συνολική έκπτωση
είναι θετική. Η τελευταία αυτή προϋπόθεση δεν ισχύει αν το ορίζει ρητά η
Διακήρυξη.

4 Τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης πρέπει να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους. Για
τον έλεγχο της ομαλότητας υπολογίζεται από την Επιτροπή Δημοπρασίας, για κάθε
μειοδότη, το συνολικό ύψος προϋπολογισμού προσφοράς που διαμορφώνεται μετά την
αφαίρεση, από κάθε ομάδα εργασιών, ποσού που αντιστοιχεί στην έκπτωση που
προσφέρθηκε. Από τη σύγκριση του προϋπολογισμού προσφοράς προς τον αρχικό
προϋπολογισμό του Εργοδότη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κονδύλιο για τα
απρόβλεπτα, προκύπτει η μέση έκπτωση επί τοις εκατό «Εμ» του υπόψη μειοδότη. Ομαλή
είναι η προσφορά, όταν κανένα επιμέρους ποσοστό έκπτωσης «Εi» δεν είναι μικρότερο
από 1,10Εμ-10% ούτε μεγαλύτερο από 0,90Εμ+10%
5. Προσφορά που έχει αποκλίσεις από τα όρια της προηγούμενης παραγράφου είναι
απαράδεκτη. Κατ' εξαίρεση, αν οι αποκλίσεις των ποσοστών έκπτωσης προς τα άνω ή προς
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τα κάτω δεν υπερβαίνουν το 0,10 (1-Εμ) και αφορούν ομάδα ή ομάδες εργασιών, που
αθροιστικά η αξία τους στον προϋπολογισμό της υπηρεσίας δεν ξεπερνά το 5%, και
προκειμένου να γίνει η κατακύρωση της δημοπρασίας, η προσφορά ομαλοποιείται, με
αύξηση στο κατώτερο όριο ομαλότητας της παραγράφου 4 όλων των ποσοστών
έκπτωσης που υπολείπονται από αυτό, και η σύμβαση θεωρείται καταρτισμένη με τα
ποσοστά αυτά και τα αντίστοιχα ποσά, όπως διορθώνονται από την Επιτροπή Δημοπρασίας.
Τα επιμέρους ποσοστά που είναι μεγαλύτερα από το ανώτατο όριο ομαλότητας δεν θίγονται
στην καταρτιζόμενη σύμβαση.

Άρθρο 9
Σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου

Το σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου εφαρμόζεται σε
έργα, στα οποία οι ποσότητες των εργασιών έχουν προμετρηθεί χωρίς κίνδυνο
συμβατικών σφαλμάτων και δεν αναμένονται κατασκευαστικές αποκλίσεις. Στο
σύστημα αυτό οι τιμές του τιμολογίου μπορεί να είναι αναλυτικές ή περιληπτικές για
ολοκληρωμένα τμήματα σύνθετων εργασιών ή να είναι κατ' αποκοπή τιμές για
ευρύτερα τμήματα του έργου ή για ολόκληρο το έργο.
Ο Εργοδότης χορηγεί στους ενδιαφερόμενους, για υποβολή στη δημοπρασία:
α. Τιμολόγιο όμοιο με το τιμολόγιο του Εργοδότη, στο οποίο όμως οι τιμές είναι
ασυμπλήρωτες.
β. Προϋπολογισμό, όμοιο με τον προϋπολογισμό του Εργοδότη, στον οποίο όμως οι
τιμές μονάδας, τα γινόμενα και τα αθροίσματα είναι ασυμπλήρωτα. Το κονδύλιο
για απρόβλεπτες δαπάνες συμπληρώνεται από τον Εργοδότη, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό.

Οι διαγωνιζόμενοι προσφέρουν τιμές, συμπληρώνοντας το ασυμπλήρωτο τιμολόγιο, και
προϋπολογισμό με τις προσφερόμενες από αυτούς τιμές. Συμπληρώνουν ακόμα τα
γινόμενα των ποσοτήτων επί τις τιμές, τα επιμέρους και το γενικό άθροισμα, το ποσό
για γενικά έξοδα (Γ.Ε.) και όφελος εργολάβου (Ο.Ε.) βάσει του αναγραφόμενου στο
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έντυπο ποσοστού, εφόσον προβλέπεται χωριστά, καθώς και το συνολικό άθροισμα
του προϋπολογισμού προσφοράς. Όλες οι τιμές στο τιμολόγιο συμπληρώνονται
ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου. Τυχόν αριθμητική αναγραφή τιμής στο
τιμολόγιο δεν λαμβάνεται υπόψη. Αν υπάρχει διαφορά μεταξύ των
αριθμητικών τιμών του προϋπολογισμού και των τιμών του τιμολογίου, ο
προϋπολογισμός διορθώνεται με βάση τις ολόγραφες τιμές του τιμολογίου. Επίσης
διορθώνονται τυχόν σφάλματα στα γινόμενα και τα αθροίσματα του
προϋπολογισμού, ο οποίος ισχύει όπως διορθώθηκε. Αν υπάρχουν διαφορές τιμών
ή λάθη σε μεγάλη κλίμακα, μπορεί η προσφορά να κριθεί ως απαράδεκτη.
Η τεκμαρτή έκπτωση στο σύστημα αυτό προκύπτει από τη σύγκριση του
προϋπολογισμού προσφοράς, με τον προϋπολογισμό του Εργοδότη, χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη το κονδύλιο για απρόβλεπτα.

Άρθρο 10
Σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή

Το σύστημα προσφοράς μελέτης και κατασκευής εφαρμόζεται στις περιπτώσεις έργων
που επιδέχονται ειδικούς τρόπους κατασκευής, ή μεθόδους που καλύπτονται από
τεχνογνωσίες ή άλλα κατοχυρωμένα δικαιώματα, ή στα έργα με ιδιομορφίες ως
προς τον τρόπο και τις φάσεις κατασκευής τους, ή αν κρίνεται σκόπιμος ο
συνδυασμός βελτίωσης ή ολοκλήρωσης ή αναθεώρησης υπάρχουσας μελέτης
του Εργοδότη, με την κατασκευή ή αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. Ο ανάδοχος
φέρει την ευθύνη έναντι του Εργοδότη, τόσο για τη μελέτη όσο και για την
κατασκευή το υ έργου.
Κατά την εφαρμογή του συστήματος αυτού, μπορεί με τη Διακήρυξη να ζητείται
από τους διαγωνιζόμενους, εκτός από την οικονομική τους προσφορά, και η
συμπλήρωση ή σύνταξη μελετών, ο προσδιορισμός τεχνολογικών χαρακτηριστικών
και προδιαγραφών επιμέρους στοιχείων του έργου ή η υποβολή προτάσεων –
λύσεων σε δεδομένο τεχνικό πρόβλημα, ή ο καθορισμός της προθεσμίας για
την αποπεράτωση κατασκευής του έργου σε συνδυασμό με τα λειτουργικά έξοδα και
την αποδοτικότητα της επένδυσης. Τα ανωτέρω ζητούμενα προσαρμόζονται στο
αντικείμενο της κάθε σύμβασης.
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Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή του συστήματος αυτού, πέρα από τα
οριζόμενα στην παράγραφο 1, είναι και η ύπαρξη εγκεκριμένης προμελέτης και
οικονομοτεχνικής μελέτης του Εργοδότη για τον καθορισμό του προϋπολογισμού του
έργου. Ακόμη θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί και όλες οι απαραίτητες πράξεις ή
αποφάσεις των αρμοδίων αρχών, που επιτρέπουν την ακώλυτη εκτέλεση της
σύμβασης. Στους ενδιαφερόμενους χορηγούνται τα προβλεπόμενα στη
Διακήρυξη τεχνικά στοιχεία και τα πρότυπα για την επιθυμητή ποιότητα των
εργασιών ή για τα ελάχιστα όρια ανεκτής ποιότητας, ενώ επιπλέον μπορούν να
χορηγηθούν και υποδείγματα για τη σύνταξη της οικονομικής προσφοράς κατά
ενιαίο τρόπο, καθώς και η τασσόμενη προθεσμία αποπεράτωσης. Οι
διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν στη δημοπρασία τουλάχιστον οριστική μελέτη του
έργου. Οι μελετητές όλων των διαγωνιζομένων πρέπει να έχουν τα προσόντα που
απαιτούνται από τη σχετική εθνική ή κοινοτική νομοθεσία.
Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει το εργολαβικό αντάλλαγμα κατ' αποκοπή για
ολόκληρο το έργο ή για τμήματα του έργου. Με τη Διακήρυξη μπορεί να ζητείται
και συμπλήρωση τιμολογίου από το διαγωνιζόμενο, προκειμένου να
διαπιστωθεί ο βαθμός προετοιμασίας της οικονομικής προσφοράς ή να
αποτιμηθούν τυχόν διαφοροποιήσεις που ενδεχόμενα θα προκύψουν από
απρόβλεπτες περιστάσεις ή θα ζητηθούν από τον Εργοδότη.
Για την ανάδειξη του αναδόχου, κατά το σύστημα του παρόντος άρθρου,
λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές προσφορές σε συνδυασμό με την αξιολόγηση των
τεχνικών προσφορών ή και της προθεσμίας για την αποπεράτωση του έργου.
Η Επιτροπή Δημοπρασίας αρχικά ελέγχει κατά πόσον οι τεχνικές προσφορές τηρούν
τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται με τα συμβατικά τεύχη και
ανακοινώνει το αποτέλεσμα με πρακτικό, στο οποίο αποφασίζει ποιες προσφορές
γίνονται δεκτές και ποιες απορρίπτονται. Το πρακτικό αυτό ανακοινώνεται με
τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων του Εργοδότη. Κατά του ανωτέρω
πρακτικού χωρούν ενστάσεις εντός τριών (3) ημερών από την ανακοίνωση του.
Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων προχωρεί η διαδικασία της κρίσης και
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών από την Επιτροπή Δημοπρασίας και
συντάσσεται νέο πρακτικό, που ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους πριν
ανοιχθούν οι οικονομικές προσφορές. Κατά του πρακτικού αυτού χωρούν επίσης
ενστάσεις εντός τριών (3) ημερών από της ανακοινώσεως του στους
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διαγωνιζόμενους.
Τα κριτήρια της αξιολόγησης και οι συντελεστές επιρροής τους ορίζονται πάντοτε
στη Διακήρυξη. Οι κρινόμενες μελέτες βαθμολογούνται πάντοτε με εκατονταβάθμια
βαθμολογία και καθορίζεται η ελάχιστη επιτρεπόμενη αποδεκτή βαθμολογία, η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το εβδομήντα (70). Ελάχιστη βαθμολογία
μπορεί να ορίζεται και για κριτήριο ή κριτήρια που επηρεάζουν σημαντικά την
όλη ποιότητα της τεχνικής προσφοράς. Προσφορά που βαθμολογείται κάτω από την
ελάχιστη συνολική επιτρεπόμενη βαθμολογία απορρίπτεται. Εφόσον προβλεφθεί
στη Διακήρυξη, το ίδιο ισχύει και αν κριτήριο ή κριτήρια βαθμολογήθηκαν κάτω
από την ελάχιστη βαθμολογία που καθορίστηκε για το κριτήριο ή τα κριτήρια
αυτά. Σε περίπτωση ανοικτής διαδικασίας δεν επιτρέπεται η θέσπιση κριτηρίου ή
υποκριτηρίου για την εμπειρία του μελετητή του διαγωνιζόμενου ή και του ίδιου του
διαγωνιζόμενου.
Η βέλτιστη προσφορά προκύπτει, ως μαθηματική συνάρτηση της βαθμολογίας
της προηγούμενης παραγράφου και της οικονομικής προσφοράς, με παραμέτρους
που
καθορίζονται στη Διακήρυξη.

Άρθρο 11
Σύστημα μειοδοσίας στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών

1. Το σύστημα μειοδοσίας πάνω στο ποσοστό οφέλους για εκτέλεση
απολογιστικών εργασιών εφαρμόζεται σε έργα που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να
τιμολογηθούν, σε δοκιμαστικές εργασίες και έρευνες, σε περιπτώσεις συνέχισης
εργολαβιών μετά από έκπτωση του αρχικού αναδόχου, ή για συγκεκριμένο τμήμα του
έργου που έχει τις παραπάνω ιδιαιτερότητες. Η Διακήρυξη προβλέπει το συνολικό
ύψος προϋπολογισμού των δαπανών, καθώς και τα τεχνικά στοιχεία (σχέδια,
περιγραφές, κλπ.) που θα δοθούν στους ενδιαφερομένους.
Το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος του αναδόχου απολογιστικών εργασιών
ορίζεται σε δεκαπέντε επί τοις εκατό (15%), εφαρμόζεται στο σύνολο των δαπανών
που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του Εργοδότη (όπως προμήθειες υλικών,
μισθώματα μηχανημάτων, καύσιμα και λιπαντικά, αξία μισθών και ημερομισθίων,
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λοιπές αποζημιώσεις και ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων και κάθε είδους
κρατήσεις) και υπόκειται στην έκπτωση της δημοπρασίας.
Οι διαγωνιζόμενοι προσφέρουν έκπτωση εκφραζόμενη σε ακέραιες μονάδες επί τοις
εκατό, επί του ποσοστού των γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου.

Άρθρο 12
Σύστημα προσφοράς με μερική ή ολική αυτοχρηματοδότηση (συμβάσεις παραχώρησης)

Το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει τη μερική ή ολική αυτοχρηματοδότηση, με
αντάλλαγμα, είτε την παραχώρηση της λειτουργίας και της εκμετάλλευσης του
έργου για ορισμένη χρονική περίοδο, είτε άλλα τυχόν ανταλλάγματα έναντι της
κατασκευής του έργου, εφαρμόζεται όταν ο Εργοδότης, προκειμένου να
υλοποιήσει την κατασκευή ενός έργου, κρίνει σκόπιμη την παραχώρηση άλλου
εργολαβικού ανταλλάγματος εκτός από την πλήρη χρηματική καταβολή.
Σε περίπτωση μερικής χρηματοδότησης, η οικονομική συμμετοχή του αναδόχου θα
πρέπει να υπερβαίνει κατά ποσοστό το 50% της προϋπολογιζόμενης αξίας του
έργου χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), εκτός και αν καθοριστεί
διαφορετικό ποσοστό στη Διακήρυξη.
Η εκτέλεση έργων με το σύστημα αυτό μπορεί να ανατίθεται και σε κάθε ατομικής
ή εταιρικής μορφής επιχείρηση ή επιχειρήσεις ή σε ένωση επιχειρήσεων, που για
τη μελέτη και κατασκευή των έργων έχει εξασφαλίσει τη σύμπραξη ή τη
συμμετοχή γραφείου μελετών εγγεγραμμένου στο μητρώο μελετητών του
Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., καθώς και εργοληπτικής επιχειρήσεως του άρθρου 4 παρ. 1
στοιχ. α' του παρόντος Κανονισμού.
Κατά την εφαρμογή του συστήματος αυτού, η Διακήρυξη προβλέπει το είδος και την
έκταση των διατιθεμένων ανταλλαγμάτων και καθορίζει την αναγωγή σε κοινή
βάση, εξέταση και βαθμολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, καθώς
και τον τρόπο αναζήτησης της βέλτιστης προσφοράς. Για την ανάδειξη του αναδόχου
εφαρμόζεται, είτε η διαδικασία που καθορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου
5 του άρθρου 10 του παρόντος Κανονισμού, είτε ειδική διαδικασία, η οποία
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προκαθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής.

Άρθρο 13
Εναλλακτικές προσφορές

Όταν εφαρμόζεται ένα από τα συστήματα υποβολής προσφορών των άρθρων 10 και
12 του παρόντος Κανονισμού, είναι δυνατή η υποβολή από τους
ενδιαφερομένους, εκτός από την κύρια προσφορά τους, και εναλλακτικών
προσφορών, οι οποίες στηρίζονται σε διαφορετικές τεχνικές λύσεις που προτείνονται
από τον προσφέροντα, εκτός αν αυτό αποκλείεται από τη Διακήρυξη. Αν οι
εναλλακτικές λύσεις καλύπτουν τις προδιαγραφές της Διακήρυξης, κρίνονται όλες ως
ισοδύναμες ανεξάρτητες προσφορές. Εάν οι προδιαγραφές δεν καλύπτονται, αλλά οι
τεχνικές λύσεις κρίνονται ως ικανοποιητικές, η Προϊσταμένη Αρχή μπορεί (πριν
ανοιχτούν οι οικονομικές προσφορές και ματαιώνοντας κατά τα λοιπά τη
δημοπρασία) να εξαγοράσει τις μελέτες των λύσεων αυτών και να επαναλάβει τη
δημοπράτηση βάσει των εξαγορασμένων μελετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Άρθρο14 Διακήρυξη δημοπρασίας

1. Η δημοπρασία για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου διενεργείται με βάση τη σχετική
Διακήρυξη. Η Διακήρυξη εγκρίνεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση από την
Προϊσταμένη Αρχή, μετά από σχετική εισήγηση του Τεχνικού Συμβουλίου.
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2. Η Διακήρυξη για τη διενέργεια δημοπρασίας περιέχει τα εξής τουλάχιστον
στοιχεία, ανάλογα με το σύστημα υποβολής προσφοράς:
α. Την επωνυμία του Εργοδότη.
β. Τον τίτλο του έργου, τα κύρια χαρακτηριστικά του, τον προϋπολογισμό του, και αν
περιλαμβάνεται τυχόν εκπόνηση μελέτης.
γ. Τη διαδικασία ανάθεσης, το σύστημα υποβολής προσφορών, τα στάδια εξέτασης
αυτών εκ μέρους της οικείας Επιτροπής, την τυχόν δυνατότητα και τις προθεσμίες
για υποβολή ενστάσεων, καθώς και κάθε σχετική διαδικαστική λεπτομέρεια.
δ. Την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας, την έδρα του Εργοδότη στην οποία θα
γίνει η παραλαβή των προσφορών από την οικεία Επιτροπή και την ώρα λήξης
παραλαβής των προσφορών.
ε. Τις επιχειρήσεις που γίνονται δεκτές στη δημοπρασία, τα απαιτούμενα προσόντα και
προϋποθέσεις συμμετοχής, τον τρόπο απόδειξης της συνδρομής αυτών, καθώς και
τους λόγους αποκλεισμού από τη διαδικασία.
στ. Τις υπέρ του Εργοδότη απαιτούμενες εγγυήσεις συμμετοχής.
ζ. Τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως βεβαιώσεις, δηλώσεις,
αναλύσεις, παρατηρήσεις κ.ά.
η. Τον κατάλογο των τευχών δημοπράτησης και σχεδίων, τη σειρά ισχύος τους και το πού
βρίσκονται διαθέσιμα για τους ενδιαφερομένους.
θ. Σαφείς οδηγίες για τον τρόπο σύνταξης και υποβολής των προσφορών.
ι. Πληροφορίες για τους τυχόν ειδικούς όρους ή τρόπους πληρωμής και για τις
επιβαρύνσεις του εργολαβικού ανταλλάγματος με κρατήσεις υπέρ τρίτων κλπ.
ια. Τα κριτήρια βαθμολογίας για ανάδειξη της βέλτιστης προσφοράς στις περιπτώσεις
των άρθρων 10 και 12 του παρόντος Κανονισμού.
ιβ. Το χρόνο ισχύος των προσφορών.
ιγ. Την τυχόν αποδοχή εναλλακτικών προσφορών.
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21
ιδ. Το τυχόν δικαίωμα προαίρεσης υπέρ του Εργοδότη και το μέγιστο ύψος του
προϋπολογισμού των τυχόν νέων συμβάσεων.
3. Σε περίπτωση κλειστής διαδικασίας, η Διακήρυξη για την εκδήλωση
ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να επιλεγούν για να
συμμετάσχουν στη δημοπρασία, εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται στην
προηγούμενη

παράγραφο,

περιλαμβάνει,

επιπλέον,

την

πιθανολογούμενη

ημερομηνία στην οποία οι επιλεγέντες θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά, καθώς
και την απαιτούμενη εγγύηση για τη συμμετοχή στο στάδιο υποβολής των
προσφορών.

Άρθρο 15
Κανόνες δημοσιότητας και προθεσμίες

Περίληψη της Διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας δημοσιεύεται
τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της, στο Τεύχος Διακηρύξεων
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και σε δύο τουλάχιστον
ημερήσιες τοπικές εφημερίδες της Θεσσαλονίκης.
Σε περίπτωση κλειστής διαδικασίας, η δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης για
την εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής.
Οι προσκλήσεις για την υποβολή προσφοράς από τις επιχειρήσεις που
προεπιλέγησαν αποστέλλονται στους παραλήπτες μέσα σε εύλογη προθεσμία.
Όταν εφαρμόζονται τα συστήματα των άρθρων 10 και 12 του παρόντος
Κανονισμού, η δημοσίευση γίνεται τουλάχιστον 40 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της
δημοπρασίας.
Περίληψη της Διακήρυξης για τη διενέργεια δημοπρασίας μπορεί επιπρόσθετα
να δημοσιεύεται και στο διαδίκτυο.
Όταν πρόκειται για επανάληψη δημοπρασίας και εφόσον η επαναπροκήρυξή της
γίνεται πριν παρέλθουν τέσσερις (4) μήνες από την προηγούμενη δημοπρασία,
όλες οι προθεσμίες του παρόντος άρθρου μειώνονται στο μισό.
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6. Τα έξοδα των απαραίτητων δημοσιεύσεων της Διακήρυξης της δημοπρασίας (της
αρχικής και των τυχόν επαναληπτικών), βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου και
εισπράττονται ή εκκαθαρίζονται με τον πρώτο λογαριασμό του έργου.

Άρθρο 16
Τεύχη δημοπράτησης

Η Διακήρυξη της δημοπρασίας καθορίζει κατά σειρά ισχύος τα τεύχη δημοπράτησης και
σχέδια, τα οποία, μαζί με αυτή, θα αποτελέσουν τη βάση για την κατάρτιση της
εργολαβικής σύμβασης. Σε περίπτωση διαδικασίας με διαπραγμάτευση τα τεύχη
αυτά και η σειρά ισχύος τους προσδιορίζονται με την πρόσκληση ή με τη σύμβαση.
Ως πρώτο στη σειρά ισχύος τεύχος τίθεται υποχρεωτικά ο παρών Κανονισμός.
Τα τεύχη δημοπράτησης είναι σχέδια και κείμενα που δίνουν την εικόνα του έργου
που πρόκειται να κατασκευαστεί και των υποχρεώσεων που θα αναλάβει ο
ανάδοχος με τη σύμβαση.
Ο προϋπολογισμός με τον οποίο δημοπρατείται ένα έργο αποτελεί ένδειξη της
προεκτίμησης του κόστους του και ανώτατο όριο προσφοράς, εφόσον η Διακήρυξη
δεν ορίζει ρητά ότι επιτρέπονται προσφορές μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό
ή αρνητικές εκπτώσεις, ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής
προσφοράς. Ο προϋπολογισμός μπορεί να είναι αναλυτικός ή να περιλαμβάνει
κατ' αποκοπή τίμημα για ολόκληρο το έργο ή για τμήματα του.
Ο προϋπολογισμός συντάσσεται με βάση το εγκεκριμένο από το Διοικητικό
Συμβούλιο του Εργοδότη αναλυτικό τιμολόγιο εργασιών.
Στον προϋπολογισμό της δημοπράτησης του έργου περιλαμβάνεται κάθε σχετική
δαπάνη, τα γενικά έξοδα και το όφελος του εργολάβου, δαπάνη για το Φ.Π. Α.
και ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες, το οποίο ορίζεται σε 9% της δαπάνης των
εργασιών για τα έργα κοινοτικού ενδιαφέροντος και σε 15% για τα λοιπά έργα. Αν
γίνεται ρητή μνεία στα σχετικά τεύχη, μπορεί να διαχωρίζονται οι τιμές των εργασιών
και να προστίθεται στο τέλος ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους, το
οποίο ορίζεται σε 15%.

21

1980

Όταν ο προϋπολογισμός του έργου είναι αναλυτικός, ομαδοποιούνται οι ομοειδείς
εργασίες με ένδειξη του αθροίσματος της δαπάνης κάθε ομάδας. Όταν δεν υπάρχει
τέτοια ομαδοποίηση, νοείται ότι το σύνολο των εργασιών αποτελεί μία ομάδα.
Σε έργα στα οποία η προμέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη ή δυσχερής, μπορεί
ο προϋπολογισμός να μην περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους εργασιών, αλλά
να προβλέπει μόνο την κατ' εκτίμηση δαπάνη του συνόλου του έργου.
Ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής προσφοράς, οι προσφορές των
διαγωνιζομένων συντάσσονται είτε σε έντυπα του Εργοδότη είτε με βάση
υποδείγματα αυτού, όπως ειδικότερα καθορίζεται στη Διακήρυξη.

Άρθρο 17
Τεχνικές προδιαγραφές

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό εκτέλεση έργων περιλαμβάνονται στα τεύχη
δημοπράτησης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται από τον Εργοδότη, με παραπομπή στα εθνικά
πρότυπα ή στα αντίστοιχα πρότυπα άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή στα ευρωπαϊκά πρότυπα ή σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές
ορίζονται στην κοινοτική νομοθεσία.
Δεν επιτρέπεται η θέσπιση στη Διακήρυξη τεχνικών προδιαγραφών που μνημονεύουν
προϊόντα συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή κατασκευασμένα με
ιδιαίτερες μεθόδους. Δεν επιτρέπεται, ιδίως, η αναφορά εμπορικών σημάτων,
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων, καθώς και η αναφορά ορισμένης καταγωγής
ή ορισμένης παραγωγής, εκτός εάν συνοδεύεται από τη μνεία «ή ισοδύναμο»,
σε περίπτωση που ο Εργοδότης αδυνατεί να προβεί σε περιγραφή του έργου
μέσω προδιαγραφών που να είναι αρκούντως ακριβείς και κατανοητές σε
όλους τους ενδιαφερόμενους. Οι περιορισμοί της παραγράφου αυτής δεν
ισχύουν, εφόσον οι συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές δικαιολογούνται από τη
φύση του δημοπρατούμενου έργου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Άρθρο 18
Γενικοί όροι συμμετοχής σε διαδικασία ανάθεσης έργου

Ο Εργοδότης μεριμνά ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικασία ανάθεσης
έργου, χωρίς διακρίσεις και με τους ίδιους όρους που εφαρμόζονται για τους
Έλληνες διαγωνιζόμενους, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
Η συμμετοχή σε διαδικασία ανάθεσης έργου και σε κάθε φάση αυτής λογίζεται ως
πλήρης αποδοχή όλων των όρων της Διακήρυξης και του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 19
Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία

Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής σε δημοπρασία ορίζεται στη Διακήρυξη σταθερό
για όλους τους ενδιαφερόμενους και προσδιορίζεται στο δύο τοις εκατό (2%)
της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου, με ανάλογη στρογγυλοποίηση. Σε
περιπτώσεις έργων ιδιαίτερα σημαντικών ή επείγοντος χαρακτήρα, η εγγύηση
συμμετοχής μπορεί να καθορίζεται μέχρι το τέσσερα τοις εκατό (4%) της
προϋπολογιζόμενης αξίας, με ανάλογη επίσης στρογγυλοποίηση.
Οι εγγυητικές επιστολές για τη συμμετοχή σε δημοπρασία επιτρέπεται να έχουν
προθεσμία ισχύος, η οποία όμως θα πρέπει οπωσδήποτε να υπερβαίνει κατά
30 ημέρες τον προδιαγραφόμενο χρόνο ισχύος των υποβαλλόμενων προσφορών.
Η εγγύηση συμμετοχής σε δημοπρασία παρέχεται με εγγυητικές επιστολές του Ταμείου
Συντάξεων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), ή τραπεζών που
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική
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γλώσσα. Μπορεί επίσης να παρέχεται και με Γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού, ή και άλλων χρεογράφων για τα οποία προβλέπεται
παρόμοια χρήση τους και με την τιμή που ορίζουν για αυτά οι σχετικές διατάξεις.
Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να είναι αποδεκτές από τον
Εργοδότη, θα πρέπει να απευθύνονται σε αυτόν, να αναφέρουν σαφώς τα
στοιχεία της επιχείρησης υπέρ της οποίας παρέχονται και, σε περίπτωση
κοινοπραξίας, τα στοιχεία τόσο αυτής όσο και καθενός από τα μέλη της, τον τίτλο
του έργου, το ποσό για το οποίο παρέχεται η εγγύηση και το χρόνο ισχύος της, όπως
αυτά καθορίζονται στη Διακήρυξη, επιπλέον δε να περιλαμβάνουν παραίτηση
του εγγυητή από το δικαίωμα διζήσεως και ανάληψη υποχρεώσεως για την
καταβολή του ποσού της εγγυήσεως, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε
πέντε (5) το πολύ ημέρες από τη λήψη της σχετικής δήλωσης του Εργοδότη.
Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον αναδειχθέντα ανάδοχο, επιστρέφεται μετά την
κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε δέκα (10)
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις συμμετοχής των λοιπών
υποψηφίων που έλαβαν μέρος στη δημοπρασία επιστρέφονται μέσα σε δέκα
(10)ημέρες από την ημερομηνία κατάρτισης της σύμβασης.
Η εγγύηση συμμετοχής του αναδειχθέντος αναδόχου καταπίπτει υπέρ του
Εργοδότη στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 26 παρ. 3 του παρόντος
Κανονισμού.
Σε περίπτωση κλειστής διαδικασίας, για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο
στάδιο της προεπιλογής δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής. Η
απαιτούμενη εγγύηση για τη συμμετοχή των επιλεγέντων επιχειρήσεων στο
στάδιο της υποβολής προσφορών καθορίζεται στη Διακήρυξη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
- ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Άρθρο 20
Επιτροπή Δημοπρασίας
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Αρμόδιο όργανο για τη διενέργεια των δημοπρασιών και για την εισήγηση στην
Προϊσταμένη Αρχή σχετικά με την ανάθεση του έργου είναι η Επιτροπή
Δημοπρασίας, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής.
Η Επιτροπή Δημοπρασίας αποτελείται από πέντε (5) μέλη σε περιπτώσεις
δημοπράτησης έργων κοινοτικού ενδιαφέροντος και από τρία (3) μέλη στις λοιπές
περιπτώσεις. Στις δημοπρασίες που διενεργούνται με τα συστήματα των
περιπτώσεων δ' και στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος
Κανονισμού, η Επιτροπή Δημοπρασίας συμπληρώνεται, με απόφαση της
Προϊσταμένης Αρχής, και με άλλα μέλη, που δεν μπορεί να είναι περισσότερα
από τέσσερα (4), τα οποία έχουν την κατάλληλη ειδική επιστημονική κατάρτιση.
Με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Δημοπρασίας ορίζεται ο πρόεδρος και ο
γραμματέας

της,

ο

αναπληρωτής

πρόεδρος,

καθώς

και

αριθμός

αναπληρωματικών μελών, που αναπληρώνουν, κατά τη σειρά που ορίζονται,
οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.
Η Επιτροπή Δημοπρασίας διενεργεί τη διαδικασία, παραλαμβάνει τις προσφορές των
διαγωνιζομένων,

αποφασίζει

σχετικά

με

το

παραδεκτό

ή

μη

των

δικαιολογητικών τους, αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές όπου απαιτείται,
επιλέγει τον ανάδοχο, σύμφωνα με το οικείο κριτήριο επιλογής, και διαβιβάζει
το σχετικό πρακτικό της στην Προϊσταμένη Αρχή.
Σε περίπτωση κλειστής διαδικασίας, η Επιτροπή Δημοπρασίας παραλαμβάνει και
αξιολογεί τις αιτήσεις συμμετοχής και εισηγείται στην Προϊσταμένη Αρχή
σχετικά με τους διαγωνιζόμενους που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά
στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας. Κατά το δεύτερο στάδιο, η Επιτροπή
Διαγωνισμού συνεχίζει τη διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη
παράγραφο.
6. Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής είναι δυνατόν να ορίζεται μόνιμη Επιτροπή
Δημοπρασίας, για τη διενέργεια δημοπρασιών ανάθεσης έργων ορισμένης
κατηγορίας ή ύψους προϋπολογισμού.

Άρθρο 21
Διεξαγωγή δημοπρασίας με ανοικτή διαδικασία
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Η δημοπρασία με ανοικτή διαδικασία διεξάγεται σε ημέρα και ώρα που
καθορίζεται στη Διακήρυξη. Αν για οποιονδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν
διενεργηθεί κατά την αρχικώς ορισθείσα ημέρα ή αν κατά την ημέρα αυτή δεν
υποβληθεί καμία προσφορά, τότε διενεργείται σε άλλη ημέρα, η οποία ορίζεται
με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται σε
όσους έλαβαν τεύχη δημοπράτησης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα
ημερομηνία της δημοπρασίας, με τρόπο που ορίζεται στη Διακήρυξη. Σε περίπτωση
που και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν διεξαχθεί η δημοπρασία ή δεν υποβληθεί
καμία προσφορά, τότε το έργο, είτε επαναδημοπρατείται είτε ανατίθεται με
εφαρμογή της διαδικασίας με διαπραγμάτευση, σύμφωνα με την παράγραφο 2 γ. 3ε'
του άρθρου 5 του παρόντος Κανονισμού.
Σε δημοπρασία έργου μη κοινοτικού ενδιαφέροντος, η κατάθεση των δικαιολογητικών
συμμετοχής, της τυχόν απαιτούμενης τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής
προσφοράς, γίνεται αυτοπροσώπως, σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, από το
φυσικό πρόσωπο που την ασκεί και σε περίπτωση εταιρίας, από το νόμιμο
εκπρόσωπο της ή από ειδικά εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο. Σε
περίπτωση

κοινοπραξίας,

την

προσφορά

καταθέτουν,

είτε

όλοι

οι

κοινοπρακτούντες, ο καθένας εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος όπως
παραπάνω, είτε κοινός εκπρόσωπος της κοινοπραξίας, ο οποίος ορίζεται με
συμβολαιογραφικό

έγγραφο.

Δεν

επιτρέπεται

η

εκπροσώπηση

δύο

ή

περισσότερων διαγωνιζόμενων επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών από τον ίδιο
εκπρόσωπο.
Οι οικονομικές προσφορές στις δημοπρασίες υποβάλλονται πάντα μέσα σε
σφραγισμένο φάκελο, που αναγράφει τον τίτλο της επιχείρησης και την επιγραφή
«οικονομική προσφορά για το έργο…». Τα λοιπά έγγραφα και δικαιολογητικά που
απαιτούνται από τη Διακήρυξη, παραδίδονται σε χωριστό ανοιχτό φάκελο. Αν η
προσφορά περιλαμβάνει και τεχνικές προτάσεις του υποψηφίου, η τεχνική
προσφορά υποβάλλεται σε τρίτο σφραγισμένο φάκελο.
Οι οικονομικές προσφορές υπογράφονται πάντοτε από εκείνον που εκπροσωπεί νομίμως
την επιχείρηση ή την κοινοπραξία, ο οποίος μονογράφει τις προσφορές και κατά
φύλλο. Μονογραφές που τυχόν λείπουν μπορεί να συμπληρωθούν ενώπιον της
Επιτροπής Δημοπρασίας μετά το άνοιγμα των προσφορών. Αν ο ενδιαφερόμενος
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αρνηθεί να μονογράψει, τότε μονογράφει η επιτροπή τα σχετικά φύλλα και
η προσφορά θεωρείται ισχυρή.
Η έναρξη της παραλαβής των προσφορών κηρύσσεται από τον πρόεδρο της
Επιτροπής Δημοπρασίας μισή ώρα πριν από την καθορισμένη ώρα λήξης της
προθεσμίας για την κατάθεση των προσφορών. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί
και μετά την ώρα λήξης, εάν η παράδοση προσφορών, που έχει αρχίσει
έγκαιρα, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων
ενδιαφερομένων. Η λήξη της παραλαβής των προσφορών κηρύσσεται επίσης
από τον πρόεδρο της επιτροπής με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας.
Μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή καμία άλλη προσφορά, ούτε και
κατάθεση δικαιολογητικών που έπρεπε να περιλαμβάνονται στους αντίστοιχους
φακέλους της προσφοράς.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων, των οικονομικών
τους προσφορών, καθώς και των τεχνικών προσφορών, στις περιπτώσεις που
προβλέπεται από τη Διακήρυξη η υποβολή τους, γίνεται ταυτόχρονα. Στην
ανοικτή διαδικασία, κατά την οποία δεν προβλέπεται τεχνική αξιολόγηση, η
παραλαβή και η εξέταση των προσφορών από την Επιτροπή Δημοπρασίας γίνεται
αυθημερόν, σε δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει τον
έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των
οικονομικών προσφορών και τη σύνταξη του πρακτικού για το αποτέλεσμα της
δημοπρασίας.
Κατά την υποβολή των προσφορών, η Επιτροπή Δημοπρασίας ελέγχει την
κανονικότητα τους, καθώς και τη νομιμοποίηση των προσώπων που τις υποβάλλουν.
Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά τη σειρά κατάθεσης τους
στο πρακτικό της δημοπρασίας. Μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των
προσφορών, ελέγχεται η πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και
επιστρέφεται το τυχόν υποβληθέν πρωτότυπο της βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ.
Η μη υποβολή ή η μη νομότυπη υποβολή οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά
συμμετοχής που προβλέπονται στη Διακήρυξη καθιστά την προσφορά απαράδεκτη.
Όταν εφαρμόζεται ένα από τα συστήματα των παραγράφων α', β', γ' και ε' του άρθρου
6 του παρόντος Κανονισμού, ακολουθεί αμέσως η αποσφράγιση των οικονομικών
προσφορών και η ανακοίνωση των επιμέρους στοιχείων τους, τα οποία
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καταχωρούνται στο πρακτικό. Όταν εφαρμόζεται ένα από τα συστήματα των
περιπτώσεων δ' και στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 6, οι οικονομικές προσφορές
φυλάσσονται και ανοίγονται σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Δημοπρασίας,
μετά από την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Ακολουθεί ο πλήρης έλεγχος
των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών, ο οποίος
ολοκληρώνεται την ημέρα της δημοπρασίας και διενεργείται κατά τη σειρά της
μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου της
δημοπρασίας δεν είναι δυνατή την ίδια ημέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού
των προσφορών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας
προσφορές. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες
εργάσιμες ημέρες, εκτός εάν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της, σε
ημέρα και ώρα που ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων του
Εργοδότη.
Η διεξαγωγή της όλης διαδικασίας και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας καταχωρείται
στο πρακτικό της Επιτροπής Δημοπρασίας ή σε παράρτημα του, που υπογράφεται
από τον πρόεδρο και τα μέλη της. Ακολουθεί ανακοίνωση του προέδρου της
επιτροπής, στον πίνακα ανακοινώσεων του Εργοδότη, με την οποία γνωστοποιείται
στους διαγωνιζόμενους, ότι το πρακτικό διατίθεται για ενημέρωση τους και ότι
μπορούν, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση, να υποβάλουν
τις τυχόν ενστάσεις τους, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 του παρόντος
Κανονισμού.
10. Αν κατά του ανωτέρω πρακτικού δεν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή
Δημοπρασίας το υποβάλλει στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα
της δημοπρασίας, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος
Κανονισμού. Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Δημοπρασίας τις διαβιβάζει
μαζί με το πρακτικό και τη γνώμη της επ' αυτών στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία
εξετάζει τις ενστάσεις και αποφασίζει σχετικά.
11. Όταν εφαρμόζεται ένα από τα συστήματα των περιπτώσεων δ' και στ' της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού, και μετά την εκδίκαση των
τυχόν ενστάσεων από την Προϊσταμένη Αρχή, η Επιτροπή Δημοπρασίας προχωρεί
στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με την διαδικασία των
παραγράφων 5 - 7 του άρθρου 10 και όσων ειδικότερα ορίζονται στη Διακήρυξη.
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Άρθρο 22
Διεξαγωγή δημοπρασίας με κλειστή διαδικασία

Η κατάθεση των αιτήσεων για εκδήλωση ενδιαφέροντος, που συνοδεύεται από τα
δικαιολογητικά που προβλέπει η Διακήρυξη, γίνεται στην έδρα του Εργοδότη. Η
Διακήρυξη μπορεί να προβλέπει και άλλο τρόπο παραλαβής των αιτήσεων, καθώς
και να παρέχει τη δυνατότητα διαβίβασης των αιτήσεων ταχυδρομικώς ή με
οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας που έχει ταχθεί για τη συγκέντρωση των αιτήσεων
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προεπιλογή, το σύνολο των αιτήσεων μαζί με τα
δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν διαβιβάζονται στην Επιτροπή Δημοπρασίας.
Κατάλογος με τις επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτηση αναρτάται στον πίνακα
ανακοινώσεων του Εργοδότη. Η Επιτροπή Δημοπρασίας εξετάζει τις αιτήσεις
σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται στη Διακήρυξη και επιλέγει τις επιχειρήσεις
που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά, με σχετικό πρακτικό στο οποίο
περιλαμβάνει και όλα τα στοιχεία που έλαβε υπόψη της. Το πρακτικό της Επιτροπής
ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων το υ Εργοδότη. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση
να υποβάλουν στον Εργοδότη όλες τις τυχόν ενστάσεις τους.
Για την υποβολή των προσφορών από τις επιλεγείσες επιχειρήσεις εφαρμόζεται κατ'
αναλογία η διαδικασία του άρθρου 21 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 23
Ενστάσεις κατά τις διαδικασίες δημοπρασιών
1. Ενστάσεις κατά του κύρους των δημοπρασιών μπορεί να υποβληθούν μόνο από
επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη διαδικασία ή αποκλείστηκαν από αυτή σε
οποιοδήποτε στάδιο. Οι ενστάσεις μπορεί να υποβληθούν μόνο για τα στάδια
προεπιλογής, κατάθεσης προσφορών και αξιολόγησης και για λόγους που
ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο.
2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την ανακοίνωση του
αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου και απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή,
η οποία και αποφασίζει σχετικά.
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Άρθρο 24
Χρόνος ισχύος των προσφορών - Κριτήριο επιλογής αναδόχου

Οι προσφορές που υποβάλλονται σε διαδικασία ανάθεσης δεσμεύουν τον
προσφέροντα για χρονικό διάστημα, το οποίο καθορίζεται από τη Διακήρυξη και δεν
μπορεί να είναι μικρότερο των έξι (6) μηνών.
Η ανάθεση της εκτέλεσης των έργων που δημοπρατούνται σύμφωνα με τα
συστήματα των περιπτώσεων α', β', γ', και ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 6
του παρόντος Κανονισμού γίνεται υποχρεωτικά στην επιχείρηση ή κοινοπραξία, η
οποία προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. Η ανάθεση της κατασκευής των έργων που
δημοπρατούνται σύμφωνα με τα συστήματα των περιπτώσεων δ' και στ' της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού γίνεται κατά τις
ειδικές διατάξεις των άρθρων 10 και 12.
Αν η ισχύς της προσφοράς του αναδειχθέντος μειοδότη έχει λήξει και δεν
συμφωνεί στην παράταση ισχύος της προς το σκοπό σύναψης της σύμβασης,
η Προϊσταμένη Αρχή μπορεί να απευθύνεται στο δεύτερο κατά σειρά μειοδότη,
στον οποίο κατακυρώνει το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας, εφόσον αυτός
συμφωνεί στην παράταση, και ούτω καθεξής, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων
του άρθρου 25 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 25
Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας

1. Η δημοπρασία ολοκληρώνεται με την έγκριση του αποτελέσματος της από την
Προϊσταμένη Αρχή.
2.

Η διαδικασία ή και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας ακυρώνεται πριν από την έκδοση

της κατακυρωτικής απόφασης, με αιτιολογημένη απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ενώ και
η εκδοθείσα απόφαση κατακύρωσης ανακαλείται από την Προϊσταμένη Αρχή, πριν από τη
σύναψη της σύμβασης, εφόσον συντρέχει έστω και μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας εμφιλοχώρησαν παραβιάσεις των κειμένων
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διατάξεων ή των όρων της Διακήρυξης, οι οποίες επηρεάζουν το αποτέλεσμα
της δημοπρασίας και δεν μπορούν να αποκατασταθούν άλλως, παρά μόνο με την
ακύρωση της διαδικασίας ή και του αποτελέσματος.
β. Η οικονομική προσφορά του τελικού μειοδότη κρίνεται από την Προϊσταμένη
Αρχή ως μη ικανοποιητική. Πριν από την ακύρωση της δημοπρασίας για το λόγο
αυτό, η Προϊσταμένη Αρχή μπορεί να προσκαλέσει τον τελικό μειοδότη σε βελτίωση
της οικονομικής του προσφοράς.
γ. Ο συναγωνισμός δεν υπήρξε επαρκής ή υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι οι
διαγωνιζόμενοι συνεννοήθηκαν για να αποφύγουν τον πραγματικό συναγωνισμό.
Η Προϊσταμένη Αρχή μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση της, εάν διαπιστώσει ότι
εμφιλοχώρησαν λάθη ή παραλείψεις κατά τη διαδικασία, να την ακυρώσει
μερικώς ή να αναμορφώσει το αποτέλεσμα της ή να διατάξει την επανάληψη της από
το σημείο που συντελέστηκε το λάθος ή η παράλειψη.
Η Προϊσταμένη Αρχή μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση της, να ανακαλέσει τη
Διακήρυξη του διαγωνισμού, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, εάν δεν έχει
πλέον ενδιαφέρον στην εκτέλεση του έργου ή προκειμένου να δημοπρατήσει πάλι το
έργο με τροποποίηση των αρχικών όρων ή να το κατασκευάσει με οποιονδήποτε
άλλο νόμιμο τρόπο. Στην περίπτωση αυτή, κανείς από τους συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης για το λόγο αυτό.

ΜΕΡΟΣ II

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Άρθρο 26
Σύναψη σύμβασης

Σε περίπτωση δημοπρασίας, η σύμβαση εκτέλεσης του έργου συνάπτεται με την
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κοινοποίηση, στον αναδειχθέντα μειοδότη, της απόφασης της Προϊσταμένης
Αρχής, με την οποία εγκρίνεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. Οι συμβατικοί όροι
περιλαμβάνονται στη σχετική Διακήρυξη, στα τεύχη δημοπράτησης και σχέδια που
τη συνοδεύουν ή στα οποία γίνεται παραπομπή ή αναφορά, καθώς και στις
μελέτες του έργου. Το συμφωνητικό που υπογράφεται ανάμεσα στα συμβαλλόμενα
μέρη μετά τη σύναψη της σύμβασης έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα και δεν
επιτρέπεται να μεταβάλλει τους συμβατικούς όρους.
Συγχρόνως με την κοινοποίηση της ως άνω εγκριτικής απόφασης της Προϊσταμένης
Αρχής, καλείται εγγράφως ο αναδειχθείς μειοδότης για την υπογραφή του
συμφωνητικού, σε ορισμένο τόπο και χρόνο, εντός της προθεσμίας που
καθορίζεται στη Διακήρυξη και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7)
ημέρες. Μέσα στην προθεσμία αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει
τις σχετικές εγγυήσεις και όλα τα τυχόν απαιτούμενα έγγραφα.
Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή του ως άνω συμφωνητικού ή δεν
προσκομίσει τα απαιτούμενα κατά την προηγούμενη παράγραφο στοιχεία,
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και καταπίπτει
υπέρ του τελευταίου, ως ειδική ποινή, η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία.
Κατά την υπογραφή του ως άνω συμφωνητικού επανυπολογίζονται, σε συνδυασμό με
την έκπτωση, οι προβλεπόμενες δαπάνες για το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.
Α.) και τις απρόβλεπτες δαπάνες.
Σε περίπτωση διαδικασίας με διαπραγμάτευση, η σύμβαση συνάπτεται με την
υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. Ο ανάδοχος καλείται εγγράφως για
την υπογραφή του συμφωνητικού, σε ορισμένο τόπο και χρόνο, εντός της
προθεσμίας που καθορίζεται στην πρόσκληση προς διαπραγμάτευση και η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες. Μέσα στην προθεσμία αυτή, ο
ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τις σχετικές εγγυήσεις και όλα τα τυχόν
απαιτούμενα έγγραφα. Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού ή δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα στοιχεία, ματαιώνεται η σύναψη
της σύμβασης και καταπίπτει υπέρ του Εργοδότη, ως ειδική ποινή, η τυχόν
κατατεθείσα εγγύηση.
Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα και την ακριβή
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διεύθυνση του. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβικής σύμβασης, κάθε
μεταβολή των στοιχείων αυτών δηλώνεται υποχρεωτικά εγγράφως και χωρίς
καθυστέρηση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Μέχρι την υποβολή της δήλωσης αυτής,
κάθε κοινοποίηση εγγράφου προς τον ανάδοχο στην αρχικώς δηλωθείσα
διεύθυνση, επιφέρει όλα τα νόμιμα αποτελέσματα της.
Συγχρόνως με την υποβολή των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου, ο ανάδοχος
ορίζει εγγράφως και αντίκλητο, κάτοικο Θεσσαλονίκης. Η σχετική δήλωση του
αναδόχου συνοδεύεται και από δήλωση του οριζομένου ως αντικλήτου, ότι
αποδέχεται το γενόμενο διορισμό του. Κάθε κοινοποίηση προς τον αντίκλητο
θεωρείται ότι γίνεται προς τον ανάδοχο. Αντικατάσταση του αντικλήτου είναι δυνατή
με ανάλογη εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία
έχει πάντοτε το δικαίωμα να ζητά την αντικατάσταση του αντικλήτου, εάν αυτός
αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηματικά από την έδρα του ή
γενικά κριθεί ως ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να ορίσει χωρίς καμιά καθυστέρηση νέο αντίκλητο.

Άρθρο 27
Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης

1. Για την ανάληψη της εκτέλεσης του έργου απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής
εκτέλεσης. Η εγγύηση κατατίθεται κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και το
ύψος της ανέρχεται γενικά σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του προϋπολογισμού
του Εργοδότη (χωρίς συνυπολογισμό του Φ.Π.Α.). Σε περιπτώσεις ιδιαίτερα
σημαντικών έργων ή έργων στα οποία ο χρόνος εκτέλεσης έχει ιδιαίτερη σημασία, η
Διακήρυξη μπορεί να ορίζει μεγαλύτερο ποσοστό εγγύησης, όχι όμως πέραν του δέκα
τοις εκατό (10%) του προϋπολογισμού του Εργοδότη. Σε περίπτωση διαδικασίας με
διαπραγμάτευση, η εγγύηση ορίζεται με την απόφαση ανάθεσης της σύμβασης.
Σε κάθε Διακήρυξη έργου, στην οποία εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 2 του άρθρου 24 του παρόντος Κανονισμού, ορίζεται υποχρεωτικά ένα
όριο ποσοστού έκπτωσης, πάνω από το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
να προσκομίζει, επιπλέον της εγγύησης της προηγούμενης παραγράφου,
πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, ως ακολούθως: Για τις πρώτες δέκα
εκατοστιαίες μονάδες έκπτωσης μετά το ως άνω όριο, μισή (0,5) εκατοστιαία
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μονάδα εγγύησης για κάθε μονάδα έκπτωσης. Για τις επόμενες δέκα εκατοστιαίες
μονάδες έκπτωσης, μία (1) μονάδα για κάθε μονάδα έκπτωσης. Τέλος, για τις
επόμενες μονάδες έκπτωσης, μιάμιση (1,5) μονάδα εγγύησης για κάθε μονάδα
έκπτωσης, έως ότου συμπληρωθεί συνολικό ποσοστό πρόσθετης εγγύησης τριάντα
πέντε τοις εκατό (35%) του προϋπολογισμού του Εργοδότη (χωρίς συνυπολογισμό
του Φ.Π.Α.).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αυξάνεται με τις κρατήσεις που γίνονται σε κάθε πληρωμή
προς τον ανάδοχο. Οι κρατήσεις ανέρχονται σε πέντε τοις εκατό (5%) στην
πιστοποιούμενη αξία των εργασιών και σε δέκα τοις εκατό (10%) στην αξία των
υλικών που περιλαμβάνονται προσωρινά στην πιστοποίηση, μέχρις ότου αυτά
ενσωματωθούν στις εργασίες. Οι κρατήσεις μπορεί να αντικατασταθούν
οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, μερικά ή ολικά, με ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι
εγγυήσεις της παραγράφου αυτής περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό
(5%) επί της αξίας των εργασιών που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία επιμετρήσεις. Η μείωση αποφασίζεται από τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία, μετά από αίτηση του αναδόχου, συνοδευόμενη από
ειδικό απολογισμό των εργασιών για τις οποίες έχουν εγκριθεί οι επιμετρήσεις.
Για τις τυχόν συμβάσεις συμπληρωματικών εργασιών που υπογράφονται στο πλαίσιο
της αρχικής σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει, πριν από την
υπογραφή, εγγύηση, το ποσοστό της οποίας υπολογίζεται επί του ποσού της
σύμβασης συμπληρωματικών εργασιών και ισούται με το γενικό ποσοστό
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, στο οποίο προστίθεται
το ήμισυ του ποσοστού που ενδεχομένως προκύπτει κατά την παράγραφο 2.
Αν αποφασισθεί, από την Προϊσταμένη Αρχή, μείωση των εργασιών της σύμβασης,
η

οποία

συνεπάγεται

και

μείωση

του

προς

καταβολή

εργολαβικού

ανταλλάγματος, η εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου μειώνεται αναλόγως. Η
μείωση των εγγυήσεων αποφασίζεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, μετά από
αίτηση του αναδόχου.
Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης και πιστοποίησης εργασιών που ανέρχονται σε
ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της αρχικής σύμβασης ή της σύμβασης
συμπληρωματικών εργασιών, επιστρέφεται, μετά από αίτηση του αναδόχου και
σχετική απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%)
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της τυχόν πρόσθετης εγγύησης της παραγράφου 2. Στη συνέχεια, κάθε φορά
που αυξάνονται οι εκτελεσθείσες και πιστοποιηθείσες εργασίες κατά είκοσι (20)
ποσοστιαίες μονάδες, επιστρέφεται ανάλογο ποσοστό της τυχόν πρόσθετης
εγγύησης, ενώ το σύνολο αυτής επιστρέφεται με την έκδοση της βεβαίωσης
περάτωσης του έργου.
Η εγγύηση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, όπως τυχόν συμπληρώθηκε με τις
εγγυήσεις λόγω της υπογραφής συμβάσεων συμπληρωματικών εργασιών,
περιορίζεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), αμέσως μετά την έγκριση
του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. Το σύνολο της εγγύησης της
παραγράφου 1 επιστρέφεται μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής
Παραλαβής και την εκκαθάριση του τελικού λογαριασμού του έργου.
Οι εγγυήσεις των προηγούμενων παραγράφων καταπίπτουν πάντοτε υπέρ του
Εργοδότη και καλύπτουν, στο σύνολο τους και χωρίς καμία διάκριση, την πλήρη και
πιστή εφαρμογή όλων ανεξαιρέτως των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο, καθώς
και κάθε απαίτηση του Εργοδότη απέναντι στον ανάδοχο, η οποία προκύπτει από την
εκτέλεση του έργου ή και εξαιτίας αυτού. Η κατάπτωση γίνεται με απόφαση της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η τυχόν υποβολή αιτήσεως εξώδικης επίλυσης της
διαφοράς κατά της απόφασης αυτής δεν αναστέλλει τη διαδικασία είσπραξης
της εγγύησης.
Οι εγγυήσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο παρέχονται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 19 του παρόντος Κανονισμού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Άρθρο 28
Διοίκηση του έργου - Επίβλεψη - Διαπίστωση πραγματικών περιστατικών

Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση των έργων ασκούνται από τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία, η οποία ορίζει τους τεχνικούς υπαλλήλους, που θα
αναλάβουν την επίβλεψη, προσδιορίζει τα καθήκοντα τους, όταν είναι περισσότεροι
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από ένας, παρακολουθεί το έργο τους και γενικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια
που είναι απαραίτητη για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των έργων.
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζει, ως επιβλέποντες και βοηθούς αυτών για το έργο ή
τμήματα του ή είδη εργασιών, τεχνικούς υπαλλήλους που έχουν την αντίστοιχη
δυνατότητα. Οι επιβλέποντες αποτελούν τους άμεσους βοηθούς του
προϊστάμενου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην άσκηση των καθηκόντων του που
σχετίζονται με το έργο, όπως αυτά ορίζονται στις επιμέρους διατάξεις του παρόντος
Κανονισμού. Δεν αποκλείεται η άσκηση της επίβλεψης από τον ίδιο τον προϊστάμενο
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Στα καθήκοντα των επιβλεπόντων περιλαμβάνονται, η παρακολούθηση και ο έλεγχος
της ποιότητας και ποσότητας των εργασιών και γενικά η πιστή εκπλήρωση όλων
των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο. Οι βοηθοί των επιβλεπόντων
ασκούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται και έχουν ανάλογες ευθύνες.
Σε περίπτωση εκτέλεσης έργου με αυτεπιστασία, η Επίβλεψη οργανώνει και διευθύνει
τα μέσα που έχει στη διάθεση της κατά τον οικονομοτεχνικά προσφορότερο τρόπο,
προκειμένου να επιτύχει την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές και
τους κανόνες της τέχνης, ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισμό του.
Η υποχρέωση της Επίβλεψης να προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την πιστή
εκπλήρωση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο, δεν μειώνει σε καμιά
περίπτωση τις ευθύνες του αναδόχου, που απορρέουν από τις διατάξεις του
παρόντος Κανονισμού και τη σύμβαση.
Η επίβλεψη μπορεί να ασκηθεί, εκτός από τον τόπο των έργων, και σε όλους τους
χώρους που εκτελούνται τμήματα του έργου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση της επίβλεψης στα εργοστάσια που τυχόν
κατασκευάζονται τμήματα του έργου και γενικά σε όλους τους χώρους που κρίνει
απαραίτητο η Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ο διευθύνων από μέρους του αναδόχου
τα έργα (εργοταξιάρχης) υποχρεούται, μετά από ειδοποίηση της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας, να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν, διευθύνουν ή
επιθεωρούν τα έργα, κατά τις μεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση
στον τόπο των έργων ή στους άλλους τόπους εκτέλεσης του έργου.
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Σε περιπτώσεις σημαντικών ή τεχνικώς πολύπλοκων ή εξειδικευμένης τεχνολογίας
έργων, στο σύνολο ή σε τμήματα τους, είναι δυνατή η ανάθεση καθηκόντων
συμβούλου

οποιασδήποτε

ειδικότητας

(τεχνικού,

νομικού,

οικονομικού

συμβούλου, συμβούλου οργανώσεως, κλπ.) σε ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή
νομικά, πρόσωπα, προκειμένου να παράσχουν τις υπηρεσίες που απαιτούνται για
την υλοποίηση και εκτέλεση των έργων αυτών. Η ανάθεση γίνεται με σύμβαση. Ο
τρόπος ανάθεσης, οι παρεχόμενες από το σύμβουλο υπηρεσίες, οι όροι της
σύμβασης, η αμοιβή και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση
της Προϊσταμένης Αρχής, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου.
Εφόσον παρίσταται ανάγκη διαπίστωσης πραγματικών περιστατικών, η Διευθύνουσα
Υπηρεσία μπορεί να προβαίνει σε αυτοψία, η οποία ενεργείται από κατάλληλο
τεχνικό υπάλληλο ή επιτροπή από τεχνικούς υπαλλήλους που συντάσσουν σχετική
έκθεση. Η Προϊσταμένη Αρχή μπορεί να αποφασίζει τη συμμετοχή, στην ως άνω
επιτροπή, και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων οποιασδήποτε ειδικότητας. Όταν
διενεργούνται τέτοιες αυτοψίες καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος, εάν
συντρέχει περίπτωση.

Άρθρο 29
Υπερημερία του Εργοδότη

Αν ο Εργοδότης καταστεί υπερήμερος ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών
του υποχρεώσεων, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση μόνο για τις
θετικές του ζημιές, που προκαλούνται μετά την επίδοση από αυτόν σχετικής
έγγραφης όχλησης προς τον Εργοδότη. Σε περίπτωση υπερημερίας από
καθυστέρηση πληρωμής, οι θετικές ζημιές οφείλονται κατά το μέτρο που
υπερβαίνουν το νόμιμο τόκο υπερημερίας.

Άρθρο 30
Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί με απόλυτη ακρίβεια τα συμβατικά τεύχη,
τα σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης του έργου και να προχωρεί στην
εκτέλεση του έργου σύμφωνα με το σχετικό χρονοδιάγραμμα αυτού. Εάν από τα
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συμβατικά τεύχη, όπως συμπληρώθηκαν από τον ανάδοχο και εγκρίθηκαν από την
Προϊσταμένη Αρχή, προκύπτει ασυμφωνία δεδομένων, ασάφεια ή έλλειψη, ο
ανάδοχος υποχρεούται να επισημάνει εγγράφως και αμελλητί τα παραπάνω,
να εκφράσει την πλήρη και σαφή γνώμη του και ζητήσει την έγκριση της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Εάν ο ανάδοχος αμελήσει να ενεργήσει τα παραπάνω,
τότε υποχρεούται να εφαρμόσει τις επί του θέματος αποφάσεις της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας, με ιδία ευθύνη και δαπάνες.
Η επί τη βάσει των συμβατικών τευχών χορήγηση οποιωνδήποτε εντολών και οδηγιών
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τη συνολική ευθύνη
που υπέχει έναντι του Εργοδότη. Οι έγγραφες εντολές και οδηγίες της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας ουδόλως συνεπάγονται την υποχρέωση μεταβολής του
εργολαβικού

ανταλλάγματος, εφόσον

δεν συντρέχουν επιπροσθέτως

και

απαραιτήτως όλες οι προς τούτο προϋποθέσεις, διότι τεκμαίρεται πως ο ανάδοχος
έχει λάβει πλήρη γνώση απάντων των τεχνικών δεδομένων της σύμβασης, η δε
υπογραφή αυτής έχει επίσης κατεξοχήν την έννοια της ανεπιφύλακτης αποδοχής
των τεχνικών λύσεων και μεθόδων που αυτή υιοθετεί. Εάν ο ανάδοχος διαφωνεί
με συγκεκριμένη εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, τότε οφείλει να εκδηλώσει
τη διαφωνία του εγγράφως και αμελλητί, είναι όμως υποχρεωμένος να εφαρμόσει
την εντολή.
Οι έγγραφες εντολές που δίνονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία για τη
συμπλήρωση ή τροποποίηση των στοιχείων της μελέτης, καθώς και η εκτέλεση των
τυχόν απαιτούμενων εργασιών, είναι υποχρεωτικές για τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεν
δικαιούται να λάβει αποζημίωση ή αύξηση τιμών για μεταβολές στα έργα που έγιναν
χωρίς έγγραφη διαταγή, έστω και αν αυτές βελτιώνουν το έργο. Αν η χωρίς έγκριση
μεταβολή επιφέρει μείωση ποσοτήτων ή διαστάσεων, τότε καταβάλλεται μόνο η αξία
των ποσοτήτων των εργασιών που έχουν πράγματι εκτελεσθεί, χωρίς να
αποκλείεται και η εφαρμογή των διατάξεων για τις κακοτεχνίες.
Σε επείγουσες περιπτώσεις, η διαταγή για τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις δίνεται
προφορικά στον τόπο των έργων και καταχωρείται στο ημερολόγιο. Αν τη διαταγή
αυτή τη δώσει ο επιβλέπων, οφείλει να ενημερώσει αμέσως εγγράφως τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία, για την έκδοση διαταγής από αυτή. Αν η ως άνω διαταγή
διαφοροποιεί μερικά ή ολικά τις εντολές του επιβλέποντα, ο ανάδοχος
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αποζημιώνεται για τις εργασίες που έχει εκτελέσει σύμφωνα με την εντολή της
Επίβλεψης, μέχρι τη λήψη της εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει
για το έργο όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα,
αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα. Ο ανάδοχος, σε
κάθε περίπτωση, βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες γενικές και ειδικές δαπάνες
για την ολοκλήρωση του έργου, όπως, τελείως ενδεικτικά, είναι οι δαπάνες των
μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών
επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη μετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες
των υλικών και της μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κλπ., οι δαπάνες
λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων, οι
φόροι, τέλη, δασμοί, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι
δαπάνες για υπηρεσίες τηλεφωνίας, ενέργειας και εν γένει υπηρεσίες οποιουδήποτε
Οργανισμού ή Επιχείρησης Κοινής Ωφελείας, τα έξοδα εκτελωνισμού
εισαγόμενων υλικών και μηχανημάτων, οι δαπάνες εφαρμογής των σχεδίων
κατασκευής των σταθερών σημείων, των καταμετρήσεων και των δοκιμών, οι
δαπάνες κατασκευής προσπελάσεων προς το έργο και στις θέσεις για τη λήψη
υλικών, οι δαπάνες οργάνωσης και διάλυσης των εργοταξίων, οι δαπάνες
αποζημιώσεων ζημιών στο προσωπικό του, στον Εργοδότη ή σε οποιονδήποτε
τρίτο, οι δαπάνες συντηρήσεως εγκαταστάσεων μέχρι την οριστική παραλαβή, οι
δαπάνες καθαρισμού του εργοταξίου και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη
για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου.
Οι φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις,
βαρύνουν τον ανάδοχο όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η
υποχρέωση καταβολής τους. Κατ' εξαίρεση, άλλοι φόροι που επιβαρύνουν άμεσα
το εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά
το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Τυχόν μεταγενέστερες αυξομειώσεις,
αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. Τα δύο
προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήματος ή τις τυχόν
παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής
νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο

39

1998

προσωπικό του, στο προσωπικό του Εργοδότη ή σε οποιονδήποτε τρίτο, καθώς και
για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις. Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει μέτρα προστασίας
σύμφωνα με το εγκεκριμένο από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία Σχέδιο Ασφάλειας και
Υγείας (Σ. Α. Υ.).

Ο ανάδοχος οφείλει επιπλέον να λαμβάνει, κατά την εκτέλεση των έργων, όλα τα
απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας, που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Για τη λήψη των μέτρων ασφαλείας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με
ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης
έργων κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα.
Πέρα από την υποχρέωση του αναδόχου να διαθέτει όλο το προσωπικό που
απαιτείται για την εκτέλεση του έργου, η σύμβαση μπορεί να ορίζει κατ' εκτίμηση
τον αριθμό τεχνικού προσωπικού κατά ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης, που
θα πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Ο αριθμός
αυτός προσαρμόζεται με βάση τις απαιτήσεις του έργου σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα κατασκευής του. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να
απαιτήσει την απομάκρυνση, από το προσωπικό του αναδόχου, στελέχους που
κρίνεται ακατάλληλο, καθώς και να διατάξει την ενίσχυση των συνεργείων του
αναδόχου.
10. Αν ο ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωμές των αποδοχών του προσωπικού που
χρησιμοποιεί για την εκτέλεση του έργου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία, μετά από
γραπτή όχληση των ενδιαφερομένων, καλεί τον ανάδοχο να εξοφλήσει τους
δικαιούχους μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Αν ο ανάδοχος δεν
συμμορφωθεί, τότε η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των
οφειλομένων και πληρώνει απευθείας τους δικαιούχους από τις πιστώσεις του
έργου, για λογαριασμό του αναδόχου και σε βάρος του εργολαβικού του
ανταλλάγματος. Παράλληλα διατηρούνται όλα τα δικαιώματα του Εργοδότη να
λάβει

σωρευτικά

κατά

του

αναδόχου

και

κάθε

άλλο

νόμιμο

μέτρο,

περιλαμβανομένης της κήρυξης αυτού εκπτώτου και της κατάπτωσης των εγγυητικών
επιστολών.
Ο ανάδοχος φέρει την ευθύνη και το οικονομικό βάρος για την ανεύρεση και
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χρησιμοποίηση πηγών αδρανών υλικών ή άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από
το εμπόριο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση. Οι πηγές αυτές πριν από
τη χρησιμοποίηση τους πρέπει να εγκριθούν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, η
οποία μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση ακατάλληλων ή απρόσφορων για τα έργα
πηγών.
Τα υλικά που συναντώνται κατά την κατασκευή του έργου ή προέρχονται από καθαίρεση
παλαιών έργων, ανήκουν στην κυριότητα του Εργοδότη και βρίσκονται στη
θεματοφυλακή του αναδόχου, ο οποίος ευθύνεται για κάθε απώλεια, βλάβη ή
καταστροφή τους από οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Ο ανάδοχος δεν
αποζημιώνεται για τις δαπάνες φύλαξης τους, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά
στη σύμβαση, και οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, για να αποτραπεί ή να
είναι όσο το δυνατό μικρότερη η βλάβη των υλικών κατά την εξαγωγή τους.
Χρησιμοποίηση των υλικών από τον ανάδοχο είναι επιτρεπτή μετά από διαταγή της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η οποία θα κανονίζει τις οικονομικές και λοιπές
συνέπειες, και τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου μεταξύ του επιβλέποντος και του
αναδόχου.
Σε περίπτωση που ορισμένα υλικά, μηχανήματα ή μέθοδοι εργασίας, που
απαιτούνται για το έργο, καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα
έξοδα
απόκτησης του δικαιώματος για τη χρησιμοποίηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας
βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια υλικών στο έργο και στις εγκαταστάσεις του
εργοταξίου κλπ., που προέρχονται από οποιαδήποτε αιτία κατά τη διάρκεια
της εργολαβίας, πλην αυτών που προέρχονται εξ υπαιτιότητας του Εργοδότη,
βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος και να την αποκαταστήσει.
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση συγκεκριμένων
εργασιών, ο ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, έναντι
του Εργοδότη, για τις εν λόγω εργασίες.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να επικαλεσθεί τα ελαττώματα της εγκεκριμένης μελέτης,
καθώς και την ύπαρξη επίβλεψης και διεύθυνσης του έργου από πλευράς
Εργοδότη, για να καλύψει ή να άρει την ευθύνη του, ως προς την πλήρη, προσήκουσα
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και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει αμέσως τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, εάν τυχόν
κατά την κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης.
Οι διατάξεις για τις αρχαιότητες εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή. Για την
καθυστέρηση των έργων ή την τυχόν διακοπή τους από αυτή την αιτία, έχουν
εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων
έργων ή εργασιών του Εργοδότη, που είναι δυνατό να επηρεάζονται από τις
εργασίες της εργολαβίας του. Υποχρεούται επίσης να προστατεύει τις
υπάρχουσες κατασκευές και εκμεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή
λειτουργίας τους και, χωρίς μείωση της ευθύνης του, να αποκαθιστά ή να
συμβάλει στην άμεση αποκατάσταση των τυχόν βλαβών ή διακοπών.

Άρθρο 31
Ασφαλίσεις προσωπικού και έργων

Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο Ι.Κ.Α. και στα λοιπά
ασφαλιστικά ταμεία το σύνολο του προσωπικού που απασχολεί ο ίδιος ή οι
υπεργολάβοι του, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Επιπλέον, ο ανάδοχος
υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του, έναντι
ατυχημάτων, σε ασφαλιστικές εταιρίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή
σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται στις σχετικές διατάξεις
ασφαλιστικού ταμείου. Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και για
το αλλοδαπό προσωπικό.
Οποιασδήποτε φύσης ατυχήματα ή ζημίες στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους
ή και σε περιουσίες τρίτων, οι οποίες συνδέονται με το έργο και οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου ή του προσωπικού του, βαρύνουν αποκλειστικά και
μόνο τον ίδιο.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει, για το σύνολο της αξίας του και «κατά παντός
κινδύνου», το έργο, καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά, για το χρονικό
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διάστημα από την παραλαβή μέχρι την ενσωμάτωση τους στο έργο. Στα πλαίσια της
«κατά παντός κινδύνου» ασφάλισης του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει
ασφαλισμένες τις πάσης φύσεως μεταφορές και να καλύψει με πλήρη ασφάλεια
και το σύνολο των μηχανημάτων του. Σε καμία περίπτωση, ούτε σε περίπτωση
ανωτέρας βίας ή ατυχήματος, ο ανάδοχος δεν δικαιούται να διεκδικήσει από τον
Εργοδότη αποζημίωση για τυχόν ζημία ή ολική απώλεια του έργου ή μηχανήματος.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει την αστική ευθύνη του για ενδεχόμενες ζημίες
προς τρίτους, στα πλαίσια των συμβατικών του υποχρεώσεων, τόσο κατά την
υλοποίηση του έργου, όσο και κατά τη διάρκεια της συντήρησης ή της τυχόν
εκμετάλλευσης αυτού.
Οι ασφαλιστικές καλύψεις «κατά παντός κινδύνου» του έργου και αστικής ευθύνης
προς τρίτους, περιλαμβάνονται σε ένα ενιαίο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το οποίο
υποβάλλεται από τον ανάδοχο στον Εργοδότη, μαζί με την απόδειξη πληρωμής της
πρώτης δόσης των ασφαλίστρων, εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή του
εργολαβικού συμφωνητικού. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο συνάπτεται, με
δαπάνες του αναδόχου, με μία ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες που
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). Στο ασφαλιστήριο
συμβόλαιο προβλέπεται υποχρεωτικά ο όρος, ότι στην έννοια της λέξης
«ασφαλιζόμενος» περιλαμβάνεται ο ανάδοχος και το πάσης φύσεως προσωπικό
που απασχολείται από αυτόν, με οποιαδήποτε συμβατική σχέση, στα πλαίσια του
συγκεκριμένου έργου, καθώς επίσης ο Εργοδότης και οι τυχόν υπεργολάβοι και
μελετητές. Ανάλογα με την ιδιαιτερότητα και το μέγεθος του εκάστοτε έργου, η
Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να ζητά από την ασφαλιστική εταιρία να
δηλώνει τον τρόπο αντασφάλισης και ενδεχομένως να απορρίπτει το αντίστοιχο
ασφαλιστήριο, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανεπάρκειας ή αφερεγγυότητας εκ μέρους
των ασφαλιστών.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένα σε ασφαλιστική κατά τα ανωτέρω
εταιρία, τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται στο έργο, σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις. Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω
ασφαλιστηρίων είναι ο ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει
στον Εργοδότη για έλεγχο όποτε του ζητηθεί.
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Σε περίπτωση που η Διευθύνουσα Υπηρεσία διαπιστώσει, ότι οποιαδήποτε εκ των
ασφαλίσεων του παρόντος άρθρου δεν έχει συναφθεί, ή έχει παύσει να ισχύει, εν
όλω ή εν μέρει, ή δεν έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν
άρθρο και στα τεύχη δημοπράτησης, ή ότι ο ανάδοχος αμελεί ή για οποιοδήποτε λόγο
να καταβάλει οφειλόμενα ασφάλιστρα, τότε τον καλεί να συμμορφωθεί προς
τις παραπάνω υποχρεώσεις του μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.
Αν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί, τότε ο Εργοδότης μπορεί να προβεί ο ίδιος στη
σύναψη των σχετικών ασφαλιστικών συμβάσεων ή και στην καταβολή των
οφειλόμενων ασφαλίστρων, για λογαριασμό του αναδόχου και σε βάρος του
εργολαβικού του ανταλλάγματος. Παράλληλα διατηρούνται όλα τα δικαιώματα του
Εργοδότη να λάβει σωρευτικά κατά του αναδόχου και κάθε άλλο νόμιμο μέτρο,
περιλαμβανομένης της κήρυξης αυτού εκπτώτου και της κατάπτωσης των
εγγυητικών επιστολών.
Με τα τεύχη δημοπράτησης κάθε έργου είναι δυνατό να μεταβάλλονται οι
παραπάνω όροι της ασφάλισης των έργων, ανάλογα με τη φύση και το μέγεθος
του έργου. Με τα τεύχη δημοπράτησης καθορίζονται ειδικότερα τα ποσά
ασφάλισης, οι γενικοί και ειδικοί όροι του κάθε είδους ασφάλισης και όλες
οι απαραίτητες λεπτομέρειες.

Άρθρο 32
Χρονοδιάγραμμα του έργου

1. Για την ορθή εκτέλεση και παρακολούθηση του έργου, ο ανάδοχος, μετά την έναρξη
των συμβατικών προθεσμιών και αφού λάβει υποχρεωτικά υπόψη τις τυχόν
προβλεπόμενες τμηματικές προθεσμίες του έργου, καθώς και τις σχετικές οδηγίες
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, συντάσσει το χρονοδιάγραμμα του έργου και το
υποβάλει προς έγκριση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στη Διακήρυξη. Το πρόγραμμα εγκρίνεται από τη Διευθύνουσα
Υπηρεσία, με τυχόν διορθώσεις, οι οποίες είναι υποχρεωτικές για τον ανάδοχο. Το
εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί συμβατικό στοιχείο του έργου. Μέσα στην
παραπάνω προθεσμία, ο ανάδοχος υποβάλει και πλήρες σχέδιο οργάνωσης της
εκπόνησης της τυχόν μελέτης και της οργάνωσης του εργοταξίου (μεταφορές,
γραφεία, αποθήκες κλπ.), στο οποίο λαμβάνεται υπόψη και η τυχόν ύπαρξη άλλων
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αναδόχων.
Το χρονοδιάγραμμα του έργου συντάσσεται με τη μέθοδο δικτυωτής ανάλυσης (μέθοδος
κρισίμου διαδρομής) και παρουσιάζεται σε μορφή γραμμικού διαγράμματος GANTΤ.
Για τη σύνταξη του διαγράμματος αυτού, ο ανάδοχος κατανέμει τις
απαιτούμενες εργασίες για την πραγματοποίηση του έργου σε ένα λογικό πλήθος
δραστηριοτήτων, η διάρκεια των οποίων αποτιμάται σε εβδομάδες. Οι
δραστηριότητες πρέπει να διακρίνονται σαφώς μεταξύ τους και να είναι δυνατό
να μετρηθεί η πρόοδος τους.
Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα του έργου περιλαμβάνει υποχρεωτικά και τους
συγκεκριμένους χρόνους που γίνονται οι παραγγελίες των μηχανημάτων και των
υλικών και προβλέπει έγκαιρη υποβολή των στοιχείων τ ων μηχανημάτων προς
έγκριση από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία πριν από την παραγγελία. Επίσης
περιλαμβάνει τις ενέργειες και απαιτήσεις των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και του
Εργοδότη που επηρεάζουν την πρόοδο του έργου.
Προκειμένου να τηρηθούν οι συμβατικές προθεσμίες, ο ανάδοχος, κατά τη σύνταξη
του χρονοδιαγράμματος του έργου, λαμβάνει υπόψη του και προβλέπει τη
δυνατότητα εργασίας σε δεύτερη ή και τρίτη βάρδια, εάν δεν επαρκεί η κανονική
βάρδια, με ή χωρίς υπερωρίες, καθώς και τη δυνατότητα εργασίας σε αργίες ή
εορτές. Για τις τυχόν επιπλέον βάρδιες, υπερωρίες, αργίες και εορτές, ο
ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωση.
Το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα του έργου εφαρμόζεται με την έγκριση του και
αναθεωρείται με το πέρας κάθε τμηματικής προθεσμίας, καθώς και όταν
μεταβληθούν οι προθεσμίες, το αντικείμενο ή οι ποσότητες των εργασιών, σύμφωνα
με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και εντός των
εκεί προβλεπομένων προθεσμιών.
Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης του έργου γίνεται ανά
εβδομάδα, με την εβδομαδιαία αναφορά του έργου, την οποία συντάσσει και
υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία ο ανάδοχος.
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη συνυποβολή, με τα
προηγούμενα, και άλλων στοιχείων (όπως π.χ. διαγράμματα κατασκευής
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τμημάτων του έργου με ενδείξεις του μέρους που εκτελέσθηκε, την οργάνωση του
εργοταξίου

κλπ.),

προκειμένου

να

σχηματισθεί

πλήρης

εικόνα

της

ανακεφαλαιωτικής, σε κάθε χρονική περίοδο, προόδου του έργου, σε σύγκριση
πάντα με τις αρχικές προβλέψεις του χρονοδιαγράμματος του έργου.

Άρθρο 33
Κοινοποιήσεις στον ανάδοχο - Εκπροσώπηση

Οι κοινοποιήσεις εγγράφων του Εργοδότη προς το ανάδοχο ή τον αντίκλητο του
γίνονται κατά περίπτωση με επιστολή, με παράδοση επί αποδείξει ή με δικαστικό
επιμελητή. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι οικείες διατάξεις του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας.
Ο ανάδοχος γνωστοποιεί στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τη νόμιμη εκπροσώπηση του ή
τους τυχόν πληρεξούσιους του.
Στις περιπτώσεις της υπογραφής του

χρονοδιαγράμματος του έργου, των

επιμετρήσεων, των Πρωτοκόλλων Παραλαβής Αφανών Εργασιών (Π.Π.Α.Ε.), των
Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), των
Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων, των συμβάσεων συμπληρωματικών εργασιών και των
πιστοποιήσεων, ο ανάδοχος μπορεί να αντιπροσωπεύεται από τεχνικό, ο οποίος
έχει τη σχετική εξουσιοδότηση και είναι αποδεκτός από τον Εργοδότη. Ο εν
λόγω τεχνικός μπορεί να είναι ολικά ή μερικά και πληρεξούσιος ή εκπρόσωπος
του αναδόχου.

Άρθρο 34
Διεύθυνση έργου από τον ανάδοχο

Κατά την υπογραφή του εργολαβικού συμφωνητικού, ο ανάδοχος γνωστοποιεί στη
Διευθύνουσα Υπηρεσία τα τεχνικά στελέχη και τους τυχόν μελετητές του έργου.
Διευθύνων από μέρους του αναδόχου το έργο (εργοταξιάρχης) είναι πάντοτε έμπειρος
διπλωματούχος μηχανικός αντίστοιχης με το έργο ειδικότητας και εμπειρίας, με
ειδική κατασκευαστική εμπειρία σε παρόμοια έργα, ο οποίος έχει εγκριθεί από
τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Σε περίπτωση αλλοδαπής αναδόχου επιχείρησης, ο
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εργοταξιάρχης πρέπει να γνωρίζει και να χειρίζεται πλήρως την ελληνική
γλώσσα. Επιπλέον, ανάλογα με τη φάση υλοποίησης του έργου, για κάθε τμήμα
της εκτέλεσης πρέπει να υπάρχει υπεύθυνος διπλωματούχος μηχανικός
αντίστοιχης ειδικότητας και εμπειρίας. Ο αριθμός, η εμπειρία και η ειδικότητα των
μηχανικών εξειδικεύονται στα τεύχη δημοπράτησης.
Για την έγκριση των παραπάνω μηχανικών, ο ανάδοχος υποβάλλει στη Διευθύνουσα
Υπηρεσία, πριν από την υπογραφή του εργολαβικού συμφωνητικού, όλες τις
πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτομερή στοιχεία που αφορούν στα
προσόντα και την εμπειρία τους. Επίσης, δηλώνει το μηχανικό που είναι
εξουσιοδοτημένος να αναπληρώνει τον εργοταξιάρχη, όταν αυτός απουσιάζει.
Ο εργοταξιάρχης και ο αναπληρωτής του θεωρούνται, αυτοδικαίως από το
διορισμό τους, πλήρως εξουσιοδοτημένοι να εκπροσωπούν τον ανάδοχο σε όλα
τα θέματα του εργοταξίου, περιλαμβανομένης της παραλαβής των εντολών,
ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων του Εργοδότη επιτόπου του έργου,
καθώς και της υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου, του οποίου η υπογραφή
προβλέπεται

επιτόπου

του

έργου

(παραλαβές,

επιμετρήσεις,

αναφορές,

αλληλογραφία κλπ).
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί οποτεδήποτε να ζητά εγγράφως την αντικατάσταση
οποιουδήποτε εκ των παραπάνω μηχανικών. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να τους απομακρύνει και να τους αντικαταστήσει με άλλους, των
οποίων ο διορισμός υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκριση της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας.
Ο εργοταξιάρχης είναι υπεύθυνος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των
εργασιών και για τη λήψη και εφαρμογή των απαιτουμένων μέτρων προστασίας και
ασφάλειας των εργαζομένων στο έργο, καθώς και κάθε τρίτου.
Ο διορισμός των παραπάνω μηχανικών του αναδόχου, σε καμιά περίπτωση δεν
απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του και,
κατά συνέπεια, αυτός παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ' ολοκλήρου
υπεύθυνος απέναντι στον Εργοδότη.
Ο ανάδοχος, εκτός του παραπάνω βασικού επιστημονικού προσωπικού, υποχρεούται να
στελεχώνει το γραφείο του στο εργοτάξιο, με το κατάλληλο ειδικευμένο
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βοηθητικό προσωπικό, για τη διεύθυνση της παρακολούθησης και εκτέλεσης του
έργου.

Άρθρο 35
Τεχνικές μελέτες και σχέδια του έργου

Ο ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς επιπλέον του εργολαβικού ανταλλάγματος αμοιβή,
να εκπονήσει όλες τις μελέτες που προβλέπονται στη Διακήρυξη, καθώς και κάθε
επιπλέον κατασκευαστικό σχέδιο ή σχέδιο λεπτομερειών που είναι απαραίτητο για
την εκτέλεση του έργου, το οποίο και εφαρμόζεται μετά από σχετικό έλεγχο και
έγκριση του από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Παρά την έγκριση αυτή, διατηρούνται
στο ακέραιο όλες οι ευθύνες του αναδόχου, ως απολύτως υπεύθυνου για την
επίτευξη του σκοπουμένου με τη σύμβαση τελικού αποτελέσματος.
Με την αποπεράτωση του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς επιπλέον του
εργολαβικού ανταλλάγματος αμοιβή, να υποβάλει και πλήρη σειρά σχεδίων
του έργου «όπως κατασκευάστηκε», σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή,
προκειμένου να καταρτιστεί το μητρώο του έργου. Στα σχέδια αυτά
αποτυπώνονται όλες οι λεπτομέρειες του έργου και αποτελούν συστατικό στοιχείο
της τελικής επιμέτρησης αυτού.

Άρθρο 36
Εγκατάσταση εργοταξίου

Ο ανάδοχος υποχρεούται να οργανώσει το εργοτάξιο, σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις και κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη
λειτουργία του κατά την εκτέλεση του έργου και να διευκολύνεται η άσκηση της
Επίβλεψης.
Η δαπάνη κατασκευής της περίφραξης βαρύνει τον ανάδοχο. Οι κάθε είδους άδειες,
σχετικές με την περίφραξη, την κατάληψη πεζοδρομίου κλπ., καθώς και τα
αντίστοιχα τέλη, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο και εκδίδονται με δική του
φροντίδα και ευθύνη.
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Όλες οι δαπάνες για την οργάνωση του εργοταξίου, καθώς και οι δαπάνες
συντήρησης όλων των εγκαταστάσεων του εργοταξίου, μέχρι την περαίωση των
εργασιών, βαρύνουν τον ανάδοχο. Τα προσωρινά εργοταξιακά δίκτυα
ύδρευσης, αποχέτευσης, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών συνδέονται στα αντίστοιχα
δημόσια δίκτυα με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου, ο οποίος ευθύνεται και
για την καταβολή του συνόλου των δαπανών που προκύπτουν από την κατανάλωση
των παραπάνω υπηρεσιών.
Το γραφείο του εργοταξίου, καθώς και όλες οι άλλες απαιτούμενες προσωρινές
εγκαταστάσεις για την εκτέλεση του έργου, αναγείρονται με μέριμνα, δαπάνη
και ευθύνη του αναδόχου, σε θέσεις που θα επιτρέψει η Διευθύνουσα Υπηρεσία
και οι αρμόδιοι φορείς και Υπηρεσίες. Το εργοταξιακό γραφείο του αναδόχου
περιλαμβάνει και χώρους κατάλληλους για τη στέγαση των γραφείων της
Επίβλεψης και της διοίκησης του έργου γενικά. Όλοι οι χώροι των γραφείων θα
πρέπει να έχουν την κατάλληλη επιφάνεια και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό.
Εκτός του εργοταξιακού γραφείου θα πρέπει να δημιουργηθεί ιδιαίτερος χώρος, με
κατάλληλο αριθμό χώρων υγιεινής για το εργατοτεχνικό προσωπικό του
εργοταξίου. Το σύνολο των σχετικών δαπανών βαρύνει τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό φυλάκων για την πλήρη
και ασφαλή φύλαξη του εργοταξίου, σε εικοσιτετράωρη βάση. Έχει επίσης την
υποχρέωση να μεριμνά για τη φύλαξη κάθε υλικού, μηχανήματος, εργαλείου κλπ.,
που ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου, καθώς και
να λαμβάνει όλα τα αναγκαία προς τούτο μέτρα. Σε κάθε περίπτωση κλοπής,
απώλειας, φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή μηχανήματος κλπ., που ανήκει σε
αυτόν ή σε τρίτον, υποχρεούται να αποζημιώνει τον ιδιοκτήτη ή να αποκαθιστά το
υλικό κλπ., χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση έναντι του
Εργοδότη.
Μετά την περαίωση του έργου και πριν από την παράδοση του χώρου του
εργοταξίου στον Εργοδότη, ο ανάδοχος υποχρεούται, με δικές του δαπάνες, ν α
αφαιρέσει και να απομακρύνει από το εργοτάξιο κάθε προσωρινή εγκατάσταση του,
καθώς και τα απορρίμματα, εργαλεία, ικριώματα, μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά,
χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κλπ.
Δεν επιτρέπεται η είσοδος τρίτων στο εργοτάξιο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια
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της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
8. Με τα τεύχη δημοπράτησης κάθε έργου, μπορούν να εξειδικεύονται ή μεταβάλλονται
οι παραπάνω όροι, ανάλογα με τη φύση και το μέγεθος του έργου.

Άρθρο 37
Ημερολόγιο του έργου

Για κάθε εργολαβία τηρείται, με μέριμνα του αναδόχου, ημερολόγιο σε
βιβλιοδετημένα διπλότυπα αριθμημένα φύλλα, σύμφωνα με υπόδειγμα του
Εργοδότη. Το ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά και αναγράφονται σε αυτό
στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, αριθμητικά στοιχεία για το
απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, τα
προσκομιζόμενα υλικά, τις εκτελούμενες εργασίες με συνοπτικό τρόπο, τις
εργαστηριακές εξετάσεις, τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης,
τυχόν έκτακτα περιστατικά και κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό
πληροφοριακό στοιχείο.
Το ημερολόγιο υπογράφεται καθημερινά από τον επιβλέποντα μηχανικό και τον
εκπρόσωπο του αναδόχου. Το ένα αποκοπτόμενο φύλλο περιέρχεται στη
Διευθύνουσα Υπηρεσία, με μέριμνα του αναδόχου, την επόμενη εργάσιμη ημέρα από
την υπογραφή του. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής εκ μέρους του αναδόχου
συνιστά λόγο έκπτωσης του από την εργολαβία.
Οι εγγραφές στο ημερολόγιο αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία για τις καιρικές
συνθήκες, τη δύναμη του απασχολούμενου προσωπικού και των μηχανημάτων και
γενικά για τη εικόνα προόδου του έργου. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα
να ζητήσει την εγγραφή στο ημερολόγιο συμπληρωματικών πληροφοριών ή
άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριμένο έργο, ή να ζητήσει από τον
ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ

Άρθρο 38
Εκχώρηση και υποκατάσταση

Η υποκατάσταση τρίτου στην εκτέλεση μέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του
έργου) απαγορεύεται, χωρίς έγγραφη έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής. Για να
εγκριθεί η υποκατάσταση, πρέπει η επιχείρηση που θα υποκαταστήσει τον
ανάδοχο να έχει τα ίδια προσόντα που απαιτήθηκαν για την ανάληψη του
έργου από τον ανάδοχο και να παρέχει εχέγγυα, κατά την κρίση της Προϊσταμένης
Αρχής, για την εκτέλεση του έργου. Αν διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο, ότι
έχει γίνει άμεση ή έμμεση υποκατάσταση του αναδόχου από άλλη επιχείρηση, η
Προϊσταμένη Αρχή κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο.
Σε κάθε περίπτωση υποκατάστασης, ο αρχικός και ο υποκατάστατος ανάδοχος
ευθύνονται εις ολόκληρον απέναντι στον Εργοδότη, στο προσωπικό του έργου και σε
οποιονδήποτε τρίτο. Κατ' εξαίρεση, μπορεί να εγκριθεί υποκατάσταση με απαλλαγή
του αναδόχου από την ευθύνη του προς τον Εργοδότη, εάν αυτό επιβάλλεται από
το συμφέρον του έργου και ο ανάδοχος βρίσκεται σε προφανή αδυναμία να
περατώσει το έργο. Για να εγκριθεί η υποκατάσταση με απαλλαγή από την ευθύνη
του αρχικού αναδόχου, ο τελευταίος υποβάλει σχετική αίτηση στον Εργοδότη, στην
οποία προσδιορίζεται το τμήμα της εργολαβίας για το οποίο ζητείται η
υποκατάσταση με απαλλαγή από την ευθύνη, καθώς και η πιστοποίηση μετά
την οποία όλες οι πληρωμές θα διενεργούνται απευθείας στο νέο ανάδοχο.
Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται και δήλωση του νέου αναδόχου, ότι
αποδέχεται το περιεχόμενο της αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου. Με την απόφαση έγκρισης της υποκατάστασης με απαλλαγή, καθορίζεται
το τμήμα της εργολαβίας για το οποίο ισχύει η υποκατάσταση (εφόσον αυτή δεν
γίνεται για το σύνολο του έργου), η πιστοποίηση μετά την οποία οι πληρωμές
θα διενεργούνται στο νέο ανάδοχο, οι εγγυήσεις του νέου αναδόχου και κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια. Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής, ο υποκατάστατος
ανάδοχος επέχει στο εξής θέση αναδόχου και αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες για το
σύνολο του έργου ή για τα τμήματα του έργου που προσδιορίζονται με την απόφαση
έγκρισης της υποκατάστασης με απαλλαγή της ευθύνης του αρχικού αναδόχου.
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Επίσης αναλαμβάνει και τις υποχρεώσεις του αρχικού αναδόχου προς το
προσωπικό που εργάσθηκε στο έργο τους τελευταίους τρεις μήνες πριν από την
υποκατάσταση. Οι εγγυήσεις επ' ονόματι του αρχικού αναδόχου ή το μέρος τους
που ορίζεται με την εγκριτική απόφαση, αποδίδονται, αφού προηγουμένως
κατατεθούν νέες ισόποσες εγγυήσεις από τον υποκατάστατο ανάδοχο. Μόνο μετά
την κατάθεση αυτή επέρχεται η απαλλαγή του αρχικού αναδόχου από την
ευθύνη του.
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας και υποβολής αιτήματος υποκατάστασης από
μέλος αυτής, απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών της κοινοπραξίας και κατά τα
λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι προηγούμενες παράγραφοι.
Δεν συνιστά υποκατάσταση, η συμμετοχή στην εκτέλεση του έργου επιμέρους
υπεργολάβων και μέχρι συνολικά το 70% του συμβατικού αντικειμένου, με μέγιστο
όριο για κάθε μεμονωμένο υπεργολάβο το 30% του συμβατικού αντικειμένου.
Η συμμετοχή επιμέρους υπεργολάβων είναι επιτρεπτή, μόνο μετά από
προηγούμενη έγγραφη έγκριση τους από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, στην
οποία θα πρέπει να κοινοποιείται απαραιτήτως η σύμβαση υπεργολαβίας,
θεωρημένη κατά το νόμο από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία
(Δ.Ο.Υ.). Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει, με σχετική
εντολή της, την άμεση απομάκρυνση οποιουδήποτε ακατάλληλου υπεργολάβου
και των συνεργείων του από το έργο, η οποία θα πρέπει να εκτελείται από τον
ανάδοχο, χωρίς αντίρρηση ή καθυστέρηση.
Απαγορεύεται στον ανάδοχο η προεξόφληση, εκχώρηση ή ενεχυρίαση έστω και μέρους
του πιστοποιηθέντος εργολαβικού ανταλλάγματος ή άλλης χρηματικής απαίτησης
για την οποία έχει συνταχθεί και εγκριθεί πιστοποίηση, σε οποιονδήποτε τρίτο,
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η
έγκριση μπορεί να χορηγείται μόνο εφόσον οι παραπάνω πράξεις γίνονται
προς αναγνωρισμένες τράπεζες ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου

Δικαίου

(Ν.Π.Δ.Δ.) ή προμηθευτές υλικών και μηχανημάτων, για την εκτέλεση του έργου
εκ του οποίου προέρχεται η απαίτηση, ή σε εργάτες και υπαλλήλους που
απασχολήθηκαν ή απασχολούνται για την εκτέλεση του. Κατ' εξαίρεση, σε βάρος
της απαιτήσεως του εργολαβικού ανταλλάγματος, μπορούν πάντα να
συμψηφίζονται εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του Εργοδότη κατά του αναδόχου,
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προερχόμενες από την εκτέλεση άλλων έργων και μέχρι ποσοστό πενήντα τοις
εκατό (50%) από κάθε πιστοποίηση του εκτελούμενού έργου.
6. Εάν μετά την υπογραφή του εργολαβικού συμφωνητικού πραγματοποιηθεί
συγχώνευση ή εξαγορά του νομικού προσώπου του αναδόχου, το νέο νομικό
πρόσωπο θα υποκαταστήσει τον ανάδοχο σε όλα τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και
τις ευθύνες που απορρέουν από τη συμβατική σχέση μεταξύ Εργοδότη και αναδόχου.

Άρθρο 39
Πτώχευση - Θάνατος αναδόχου

Αν ο ανάδοχος πτωχεύσει, η σύμβαση διαλύεται αυτοδίκαια.
Αν ο ανάδοχος είναι ατομική επιχείρηση και αποβιώσει αυτός που την ασκεί, η σύμβαση
διαλύεται αυτοδίκαια, εκτός αν εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή η
αποπεράτωση των εργασιών από τους κληρονόμους του, οι οποίοι στην περίπτωση
αυτή αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του αναδόχου.
Η έγκριση γίνεται ύστερα από αίτηση των κληρονόμων, που πρέπει να υποβληθεί
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από το θάνατο του αναδόχου.

Άρθρο 40
Δημοσιεύσεις, φωτογραφίες και διαφημίσεις

Δεν επιτρέπεται στον ανάδοχο να προβαίνει σε οποιαδήποτε παροχή στοιχείων,
ανακοίνωση ή δημοσίευση σχετικά με το έργο ή οιοδήποτε τμήμα αυτού, έγγραφη,
προφορική, υπό μορφή φωτογραφιών, κινηματογραφικών ταινιών ή δια
οιουδήποτε άλλου μέσου, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής.
Δεν επιτρέπεται στον ανάδοχο η ανάρτηση εκ μέρους του διαφημιστικών
πινακίδων στο περίφραγμα, τα ικριώματα ή τα στοιχεία του έργου και γενικώς
οπουδήποτε στο εργοτάξιο, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, πλην μίας
μόνο πινακίδας με τον τίτλο του αναδόχου και τα στοιχεία του έργου.
Εάν παρ' όλα τα μέτρα που έχει λάβει, τοποθετηθούν πλαίσια διαφημίσεων ή
επικολληθούν διαφημίσεις από πρόσωπα που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί σχετικά
από την Προϊσταμένη Αρχή, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί με κάθε νόμιμο μέσο
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στην απομάκρυνση τους.

Άρθρο 41
Υποχρεώσεις μελών αναδόχου κοινοπραξίας

Σε περίπτωση που ανάδοχος του έργου αναδειχθεί κοινοπραξία, για την ανάληψη
και εκτέλεση του έργου από αυτή εφαρμόζονται και οι ειδικές ρυθμίσεις των
επόμενων παραγράφων.
Οι εγγυήσεις εκτέλεσης του έργου πρέπει να είναι, τόσο υπέρ της κοινοπραξίας όσο και
υπέρ καθενός των μελών αυτής.
Τα μέλη της αναδόχου κοινοπραξίας ευθύνονται, απέναντι στον Εργοδότη, το καθένα
χωριστά και εις ολόκληρον, για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη
σύμβαση ή από το νόμο. Παράλληλα διατηρείται στο ακέραιο και η ευθύνη της
κοινοπραξίας.
Κατά την κατάρτιση και υπογραφή του εργολαβικού συμφωνητικού, τα μέλη της
κοινοπραξίας οφείλουν να καταθέσουν συμβολαιογραφική πράξη διορισμού από
όλους, ενός κοινού εκπροσώπου της κοινοπραξίας απέναντι στον Εργοδότη. Με την
ίδια πράξη ορίζεται υποχρεωτικά και ο αναπληρωτής του εκπροσώπου. Ο
αναπληρωτής εκπροσωπεί την κοινοπραξία σε κάθε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος του εκπροσώπου, καθώς και σε περιπτώσεις θανάτου ή
ανικανότητας αυτού. Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι
φυσικά πρόσωπα από τα μέλη της κοινοπραξίας ή από τους νόμιμους
εκπροσώπους των εταιριών που κοινοπρακτούν. Ο εκπρόσωπος και ο
αναπληρωτής του μπορούν να διορίζουν άλλους πληρεξούσιους για τη διενέργεια
συγκεκριμένων πράξεων κατά την εκπροσώπηση της κοινοπραξίας, εφόσον
δόθηκε σε αυτούς τέτοια εξουσία με την πράξη διορισμού τους. Με την επιφύλαξη
των διατάξεων της επόμενης παραγράφου, ο διορισμός του εκπροσώπου και του
αναπληρωτή και η αποδοχή του από αυτούς, διαρκούν καθ' όλη τη διάρκεια του
έργου και μέχρι την πλήρη εκκαθάριση των σχέσεων της κοινοπραξίας με τον
Εργοδότη. Μαζί με την πράξη διορισμού κατατίθενται, κατά την υπογραφή του
εργολαβικού συμφωνητικού, και δηλώσεις αποδοχής του διορισμού τους από τον
εκπρόσωπο και από τον αναπληρωτή του. Ο διορισμός του εκπροσώπου και του
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αναπληρωτή του και οι δηλώσεις αποδοχής πρέπει να είναι χωρίς αιρέσεις ή όρους
και να εκτείνονται σε όλα τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης,
στα οποία περιλαμβάνονται και η είσπραξη του εργολαβικού ανταλλάγματος
και ο διορισμός αντικλήτου.
Αντικατάσταση του εκπροσώπου ή του αναπληρωτή του ή και των δύο γίνεται μόνο από
κοινού από όλα τα μέλη της κοινοπραξίας, με συμβολαιογραφική πράξη. Μόνο
μετά την κοινοποίηση της πράξης αυτής και των δηλώσεων αποδοχής του
διορισμού τους από τους νέους εκπροσώπους, παύει η εξουσία εκπροσώπησης
των παλαιών.
Σε περίπτωση θανάτου ενός ή περισσότερων φυσικών προσώπων που μετείχαν στην
κοινοπραξία με τις ατομικές τους επιχειρήσεις, ισχύουν τα εξής:
α. Αν μέλη της κοινοπραξίας ήταν δύο φυσικά πρόσωπα που μετείχαν σε αυτή με τις
ατομικές τους επιχειρήσεις και πεθάνει ο ένας, η κοινοπραξία θεωρείται
διαλυμένη ως προς τον Εργοδότη και η εργολαβία συνεχίζεται για το σύνολο του
έργου υποχρεωτικά από το άλλο μέρος, το οποίο αναλαμβάνει απέναντι στον
Εργοδότη όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις και δικαιώματα αυτού που πέθανε. Οι
σχέσεις που προκύπτουν από την εργολαβία μεταξύ των κληρονόμων του θανόντα
και του άλλου μέλους της κοινοπραξίας ρυθμίζονται κατά τις διατάξεις του Αστικού
Κώδικα.
β. Αν τα μέλη της κοινοπραξίας ήταν περισσότερα από δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται
μεταξύ των λοιπών, οι οποίοι αναλαμβάνουν απέναντι στον Εργοδότη, όλα τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του θανόντα, που προκύπτουν από την
εργολαβική σύμβαση, ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της
προηγούμενης παραγράφου.
7. Σε περίπτωση πτώχευσης ενός ή μερικών από τα μέλη της κοινοπραξίας,
ισχύουν τα εξής:
α. Αν τα μέλη της κοινοπραξίας ήταν δύο και πτωχεύσει το ένα, η κοινοπραξία θεωρείται
διαλυμένη ως προς τον Εργοδότη και η εργολαβία συνεχίζεται υποχρεωτικά για
το σύνολο του έργου από το άλλο μέλος, το οποίο αναλαμβάνει απέναντι στον
Εργοδότη όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις και δικαιώματα αυτού που πέθανε.
Τυχόν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις του μέλους που συνεχίζει το έργο απέναντι στο
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μέλος που πτώχευσε, κρίνονται κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα.
β. Αν τα μέλη της κοινοπραξίας ήταν περισσότερα από δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται
μεταξύ των λοιπών απέναντι στον Εργοδότη. Τυχόν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις της
κοινοπραξίας που συνεχίζει το έργο απέναντι στο μέλος που πτώχευσε, κρίνονται
κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα. Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται
ανάλογα και σε περίπτωση πτώχευσης δύο ή περισσότερων μελών της κοινοπραξίας.
Αν κηρυχθούν σε πτώχευση δύο ή περισσότερα από τα μέλη της κοινοπραξίας και
από την αιτία αυτή εκτίθεται σε κίνδυνο η προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης, η
Προϊσταμένη Αρχή μπορεί, κατά την κρίση της, να διαλύσει τη σύμβαση, αζημίως για
τον Εργοδότη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Άρθρο 42 Επιμετρήσεις

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης έργου λαμβάνονται, εφόσον απαιτείται, όλα τα αναγκαία
στοιχεία για την επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούμενων εργασιών. Οι
επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται
στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Σε όσες εργασίες κριθεί αναγκαίο από τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία, τα επιμετρητικά στοιχεία λαμβάνονται από κοινού από τους
επιβλέποντες και τον εκπρόσωπο του αναδόχου, καταχωρούνται σε επιμετρητικά
φύλλα εις διπλούν, υπογράφονται από τα δύο μέρη και καθένα παίρνει από
ένα αντίγραφο.
Με την ολοκλήρωση διακριτών τμημάτων του έργου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα,
ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάσσει επιμετρήσεις για τις εργασίες που
εκτελέσθηκαν στο συγκεκριμένο τμήμα. Η επιμέτρηση περιλαμβάνει, για κάθε
εργασία, συνοπτική περιγραφή της, με ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του
τιμολογίου ή των Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών, τους
αναλυτικούς υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της ποσότητας των εργασιών που
εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι' αυτό επιμετρητικά σχέδια και διαγρά μματα,
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με βάση τα στοιχεία απευθείας καταμέτρησης των εργασιών ή των πρωτοκόλλων της
επόμενης παραγράφου. Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα αναγκαία
επιμετρητικά σχέδια, υποβάλλονται από τον ανάδοχο στη Διευθύνουσα Υπηρεσία
για έλεγχο. Η τελευταία προβαίνει στον έλεγχο και τυχόν διόρθωση των
υπολογισμών, εγκρίνει τις επιμετρήσεις και τις κοινοποιεί στον ανάδοχο, εντός δύο
(2) μηνών από την υποβολή τους.
Όταν πρόκειται για εργασίες, που η ποσοτική τους επαλήθευση δεν θα είναι δυνατή
στην τελική μορφή του έργου, όπως ενδεικτικά, εργασίες που πρόκειται να
επικαλυφθούν από άλλες και να μην είναι τελικά εμφανείς, ο χαρακτηρισμός
της σκληρότητας εδαφών, ποσότητες που παραλαμβάνονται με ζύγιση κλπ., ο
ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει εγγράφως τον επιβλέποντα να προβούν από
κοινού στην καταμέτρηση, χαρακτηρισμό ή ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλο
παραλαβής αφανών εργασιών, πρωτόκολλο χαρακτηρισμού εκσκαφών ή
πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση, η Διευθύνουσα Υπηρεσία
μπορεί να ορίζει επιτροπή για την παραλαβή των εργασιών και τη σύνταξη των
ανωτέρω πρωτοκόλλων.
Μέσα σε δύο (2) μήνες το αργότερο, από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τ υχόν
επιμέρους επιμετρήσεις που λείπουν, καθώς και την «τελική επιμέτρηση», δηλαδή
τελικό συνοπτικό πίνακα, που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τμηματικών
επιμετρήσεων και των πρωτοκόλλων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Εάν
αυτές έχουν ελεγχθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, οι ποσότητες τίθενται, όπως
διορθώθηκαν, έστω και αν εκκρεμεί διαδικασία επίλυσης τυχόν διαφωνίας
του αναδόχου. Η καταχώρηση αυτή στην τελική επιμέτρηση δε συνιστά παραίτηση
του αναδόχου από τα δικαιώματα του. Για τις επιμέρους επιμετρήσεις, που δεν
έχουν ακόμη ελεγχθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, ή γι' αυτές που τυχόν
υποβάλλονται για πρώτη φορά μαζί με την τελική επιμέτρηση, καταχωρούνται οι
ποσότητες των επιμετρήσεων, όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο, πριν από τον
έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η τελευταία οφείλει να προβεί στον έλεγχο
της τελικής επιμέτρησης, μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της, και να
κοινοποιήσει στον ανάδοχο την ελεγμένη και τυχόν διορθωμένη επιμέτρηση. Το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου έχει εφαρμογή και για
την τελική επιμέτρηση.
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Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο η τελική
επιμέτρηση, επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε συμπληρωμένο μήνα
καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού δύο τοις χιλίοις (2°/00 ) επί του
συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον ανάδοχο μέχρι τότε για την όλη
σύμβαση. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
και για έξι (6) το πολύ μήνες καθυστέρησης. Ανεξάρτητα από την επιβολή της
ποινικής ρήτρας και μετά την πάροδο του χρόνου επιβολής της, η τελική
επιμέτρηση συντάσσεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, που μπορεί να
χρησιμοποιήσει γι' αυτό ιδιώτες τεχνικούς και συνεργεία, καταλογίζοντας τη
σχετική δαπάνη σε βάρος του αναδόχου. Η τελική επιμέτρηση που συντάσσεται με
τον τρόπο αυτό, κοινοποιείται στον ανάδοχο.
Μαζί με την τελική επιμέτρηση, ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει και κάθε άλλο αίτημα
του, που σχετίζεται με την εκτέλεση της σύμβασης, για το οποίο δεν έχει χάσει
το σχετικό δικαίωμα από κάποια άλλη αιτία. Μετά την υποβολή της τελικής
επιμέτρησης, ο ανάδοχος μπορεί να εγείρει σχετικές απαιτήσεις μόνο για
οψιγενείς αιτίες.
Σε περιπτώσεις συμβάσεων που προβλέπουν πληρωμή με κατ' αποκοπή τίμημα, τελική
επιμέτρηση είναι η επιβεβαίωση κατασκευής των επιμέρους εργασιών, ποιοτικά και
ποσοτικά, όπως προβλέπονται στη σύμβαση. Εάν προκύψει ανάγκη για επιπλέον ή
επί έλαττον εργασίες, εφαρμόζονται για τις εργασίες αυτές οι παράγραφοι 1 έως 4
του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 43
Απολογιστικές εργασίες

Σε περιπτώσεις συμβάσεων για την εκτέλεση έργων με το απολογιστικό σύστημα,
σύμφωνα με την περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του
Κανονισμού, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2 - 9 του παρόντος άρθρου.
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να ορίζει τον αριθμό του απαιτούμενου
προσωπικού κατά ειδικότητα, τον αριθμό και το είδος μηχανημάτων ή άλλων μέσων
και να διατάσσει την αντικατάσταση τυχόν ακατάλληλων. Μπορεί επίσης να ορίζει το
είδος και την ποσότητα των απαιτούμενων υλικών. Ο ανάδοχος εισηγείται τα
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ανώτατα όρια αμοιβής του προσωπικού του κατά ειδικότητα, με τη δυνατότητα
να προτείνει διάφορα όρια για ορισμένο αριθμό εργαζομένων κάθε ειδικότητας,
ανάλογα με την απόδοση τους. Τα ανωτέρω όρια εγκρίνονται από τη Διευθύνουσα
Υπηρεσία.
Η παρακολούθηση της δαπάνης και ο απολογισμός της χρήσης των υλικών ή άλλων
μέσων που αγοράζονται με δαπάνη του Εργοδότη, γίνεται όπως ορίζεται στη
σύμβαση. Στη δαπάνη αυτή προστίθεται το εργολαβικό ποσοστό, μειωμένο κατά την
έκπτωση της σχετικής δημοπρασίας.
Οι εργοδοτικές επιβαρύνσεις και όλες οι τυχόν ισχύουσες κρατήσεις ή εισφορές υπέρ
τρίτων στη δαπάνη του έργου, εκτός του φόρου εισοδήματος, καταβάλλονται από
τον ανάδοχο και αποδίδονται σε αυτόν και με το εργολαβικό ποσοστό μειωμένο
κατά την έκπτωση της δημοπρασίας.
Οι αποζημιώσεις του προσωπικού των απολογιστικών εργασιών βαρύνουν τον
Εργοδότη, μόνο για το διάστημα που το προσωπικό ασχολήθηκε στις απολογιστικές
εργασίες και εφόσον η λύση της σύμβασης του γίνεται με τη βούληση του Εργοδότη
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.
Ο Εργοδότης ευθύνεται για εργατικά ατυχήματα, που συμβαίνουν κατά την εκτέλεση
του έργου, μόνο εάν αυτά οφείλονται σε υπαιτιότητα των οργάνων του.
Για τις απολογιστικές εργασίες συντάσσονται και υπογράφονται, από τον ανάδοχο,
επιμέτρηση και απολογισμός της δαπάνης, τα οποία ελέγχονται και υπογράφονται
από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Για την παραλαβή των απολογιστικών εργασιών
εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί προσωρινής και οριστικής παραλαβής
του έργου. Ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης και οι υποχρεώσεις του αναδόχου
κατά το χρόνο αυτό, ορίζονται στη σύμβαση.
Σε περίπτωση που η σύμβαση της απολογιστικής εκτέλεσης προβλέπει την εκτέλεση
εργασιών με υπεργολαβία, ολικά ή μερικά, κατά την εκτέλεση της από τον
υπεργολάβο δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων,
αλλά όσα ορίζονται σχετικά στη σύμβαση μεταξύ Εργοδότη και αναδόχου.
Σε κάθε περίπτωση απολογιστικής εκτέλεσης εργασιών, τηρείται ειδικό ημερολόγιο, στο
οποίο καταγράφονται καθημερινά το απασχολούμενο προσωπικό
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ειδικότητα, μηχανήματα ή άλλα μέσα, τα εισκομιζόμενα υλικά και καύσιμα, οι
εκτελούμενες εργασίες περιγραφικά και κατά θέση του έργου, καθώς και κάθε άλλο
στοιχείο για την τεκμηρίωση της ορθολογιστικής διαχείρισης των μέσων, των υλικών
και της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού. Τα φύλλα του ημερολογίου αυτού
συνοδεύουν τους απολογισμούς των έργων και τίθενται υπόψη της Επιτροπής
Προσωρινής Παραλαβής. Μετά την έναρξη της καθημερινής εργασίας, ειδικό δελτίο,
που περιλαμβάνει ονομαστική κατάσταση του απασχολούμενου προσωπικού και
κατάσταση των μηχανημάτων, παραδίδεται από τον ανάδοχο στη Διευθύνουσα
Υπηρεσία.
10. Κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης έργου με άλλο σύστημα εκτός από το
απολογιστικό, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και αναγκαίες
απολογιστικές εργασίες, όταν του δοθεί σχετική εντολή από τη Διευθύνουσα
Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον ανάδοχο και περιλαμβάνεται
στην πιστοποίηση η πραγματική δαπάνη που προκύπτει, σύμφωνα με τα νόμιμα
αποδεικτικά πληρωμής, για την εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη αυτή δεν
υπόκειται στην έκπτωση της δημοπρασίας. Καταβάλλεται επίσης στον ανάδοχο, το
εργολαβικό ποσοστό που ανέρχεται στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%), εάν δεν ορίζεται
διαφορετικά στη σύμβαση. Στο ποσοστό αυτό εφαρμόζεται η ρητή ή τεκμαρτή
έκπτωση της δημοπρασίας. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 - 6 και του τελευταίου
εδαφίου της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και στις
περιπτώσεις της παραγράφου αυτής.

Άρθρο 44
Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες

1. Το έργο εκτελείται, σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη
συνοδεύουν. Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, που δεν
περιλαμβάνονται στο αρχικώς ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα
σύμβαση, και οι οποίες κατέστησαν, κατά την εκτέλεση του έργου, αναγκαίες, λόγω
απροβλέπτων περιστάσεων, ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα να συνάπτει, με μονομερή
δήλωση του (δικαίωμα προαίρεσης), σύμβαση συμπληρωματικών εργασιών με τον
ανάδοχο του έργου. Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών είναι υποχρεωτική
για τον τελευταίο. Η σύμβαση συμπληρωματικών εργασιών καταρτίζεται σύμφωνα
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με τις παραγράφους 1 - 3 του άρθρου 26 του παρόντος Κανονισμού, αναλογικά
εφαρμοζόμενων. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών, στ ο οποίο
συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των τυχόν απαιτούμενων μελετών
για τις συμπληρωματικές εργασίες, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του
πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύμβασης. Για τον καθορισμό
τιμών μονάδας στις εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης, λαμβάνονται οι τιμές
της αρχικής σύμβασης, ενώ για τον κανονισμό τιμών μονάδας στις νέες εργασίες,
εφαρμόζονται οι παράγραφοι 5 και 6 του παρόντος άρθρου.
Κάθε σύμβαση συμπληρωματικών εργασιών συνοδεύεται από Ανακεφαλαιωτικό
Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), ο οποίος περιλαμβάνει ιδίως τις ενδείξεις των
εργασιών, τις τιμές μονάδος των εργασιών, τα μεγέθη των ποσοτήτων, τις δαπάνες
του προϋπολογισμού του αρχικώς ανατεθέντος έργου, του προϋπολογισμού της
αμέσως προηγούμενης σύμβασης και του προϋπολογισμού της καταρτιζόμενης
νέας σύμβασης, καθώς και τις διαφορές δαπάνης που προκύπτουν από τη
σύγκριση των κονδυλίων των δύο ανωτέρω προϋπολογισμών. Περιλαμβάνει ακόμη,
τις δαπάνες για τα απρόβλεπτα και το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π. Α.).
Με τα ποσά των απροβλέπτων δαπανών (απρόβλεπτα), που περιλαμβάνονται στην
αρχική σύμβαση, καλύπτονται ιδίως οι δαπάνες που προκύπτουν:
α. από την εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί
μετά την ανάθεση του έργου,
β. από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης,
γ. από την ανάγκη να εκτελεστούν συμβατικές εργασίες, που δεν καλύπτονται από το
συμβατικό προϋπολογισμό, σε έργα στα οποία δεν υπάρχει αναλυτική
προμέτρηση εργασιών,
δ. από την ανάγκη να εκτελεστούν νέες εργασίες, που επιβάλλονται για την αρτιότητα ή
τη λειτουργικότητα του έργου,
υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται η μορφή και οι προδιαγραφές του έργου,
όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, και να μην πρόκειται για
συμπληρωματικές εργασίες που κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων
περιστάσεων.
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Για τη διάθεση των απρόβλεπτων δαπανών συντάσσεται Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
Εργασιών

(Α.Π.Ε.)

και

δεν

απαιτείται

η

σύναψη

συμβάσεως

συμπληρωματικών εργασιών.
4. Οι συμβατικές ποσότητες εργασιών μίας σύμβασης επιτρέπεται να μειωθούν και η
δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη») να χρησιμοποιηθεί για την
εκτέλεση άλλων συμβατικών ή νέων εργασιών της ίδιας σύμβασης, εφόσον
συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Να αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη Διακήρυξη.
β. Να μην τροποποιείται το τεχνικό αντικείμενο και οι προδιαγραφές του έργου,
όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
γ. Να μην καταργείται ομάδα εργασιών που τυχόν προβλέπεται στην αρχική σύμβαση.
δ. Να μην θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
ε. Να μην υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό
Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου, αθροιστικά, ποσοστό 15% της δαπάνης της
αρχικής σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. και τις απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική
αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία
ομάδα εργασιών σε άλλη.
Σε κάθε περίπτωση, οι συμβατικές εργασίες μπορεί να μειωθούν, χωρίς καμία
αποζημίωση του αναδόχου, σε έκταση που δεν πρέπει να υπερβαίνει το ήμισυ (
1/2) του συνολικού συμβατικού ποσού. Σε περίπτωση μεγαλύτερης μείωσης των
εργασιών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού περί διαλύσεως της
σύμβασης.
Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα όρια ή ποσοστά του άρθρου αυτού
αναφέρονται στα αρχικά ποσά και τιμές της σύμβασης, μαζί με τα απρόβλεπτα. Δεν
περιλαμβάνονται σε αυτά, η τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση τους ή
οποιαδήποτε αποζημίωση.
Εάν στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) περιλαμβάνονται και εργασίες
για τις οποίες δεν υπάρχουν τιμές μονάδας, ο Α.Π.Ε. συνοδεύεται από
πρωτόκολλο που κανονίζει τις τιμές για τις εργασίες αυτές. Ο κανονισμός τιμών
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μονάδος νέων εργασιών γίνεται με υποχρεωτική εφαρμογή, κατά σειρά, των
κατωτέρω περιπτώσεων α' - γ', ως ακολούθως:
α. Για εργασίες, για τις οποίες υπάρχουν συμβατικές τιμές παρόμοιων ή ανάλογων
εργασιών, οι τιμές καθορίζονται κατ' αναλογία προς τις τιμές αυτές.
β. Για εργασίες, για τις οποίες δεν υπάρχουν παρόμοιες ή ανάλογες συμβατικές τιμές,
πλην όμως περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο από τον Εργοδότη αναλυτικό τιμολόγιο
εργασιών, οι τιμές καθορίζονται σύμφωνα με το τιμολόγιο αυτό.
γ. Για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες περιπτώσεις, οι τιμές
καθορίζονται με βάση τα πραγματικά στοιχεία κόστους.
Η εξακρίβωση του κόστους ενεργείται από επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η τελευταία μπορεί σε κάθε περίπτωση να εκδώσει
εντολή για τη διενέργεια δοκιμαστικών εργασιών από τον ανάδοχο και να
συγκροτήσει άλλη επιτροπή από τεχνικούς, για την παρακολούθηση της απόδοσης
των απαραιτήτων συντελεστών παραγωγής της νέας εργασίας. Στοιχεία που έχουν
προκύψει για τον κανονισμό της τιμής της ίδιας εργασίας ή τμήματος αυτής από τον
Εργοδότη ή άλλους φορείς του δημοσίου τομέα ή από δοκιμαστικές εργασίες
εξακρίβωσης του κόστους άλλων εργολαβιών, δεν αποτελούν τεκμήριο για τον
κανονισμό των τιμών.
Η περίπτωση γ' εφαρμόζεται μόνο για το μέρος της νέας τιμής που δεν μπορεί να
κανονιστεί σύμφωνα με τις περιπτώσεις α' ή β'. Στην «ανάλυση της τιμής»
διαχωρίζονται τα τμήματα που κανονίζονται σύμφωνα με την περίπτωση γ', από τα
τμήματα που κανονίζονται σύμφωνα με τις περιπτώσεις α' ή β'.
Για εργασίες που είναι παρεμφερείς προς συμβατικές ή ήδη καθορισμένες νέες, οι τιμές
κατά τα παραπάνω συντάσσονται μόνο για τα επιπλέον ή τα επί έλαττον στοιχεία
κόστους.
Στις περιπτώσεις α' ή β', ο κανονισμός νέων τιμών γίνεται με τις βασικές τιμές
ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων μηχανημάτων κλπ. του χρόνου κατάρτισης της
σύμβασης.
Οι τιμές που κανονίζονται σύμφωνα με την περίπτωση β', υπόκεινται στη σχετική
έκπτωση της δημοπρασίας, ρητή ή τεκμαρτή. Η ρητή ή τεκμαρτή έκπτωση
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εφαρμόζεται και στην περίπτωση α', εάν η έκπτωση δεν περιλαμβάνεται στην
όμοια ή ανάλογη εργασία, καθώς και στο μέρος της τιμής της περίπτωσης γ'
που κανονίζεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις α' ή β'.
Οι τιμές των υλικών, των μηχανικών εξοπλισμών, των συσκευών κλπ., που δεν
περιλαμβάνονται στις βασικές τιμές, υπόκεινται στη σχετική έκπτωση της
δημοπρασίας, εφόσον αποδεδειγμένα τα είδη αυτά υπάρχουν ευρέως διαδεδομένα
στο εμπόριο.
Στα συστήματα προσφοράς των περιπτώσεων δ' και στ' της παραγράφου 2 του άρθρου
6 του παρόντος Κανονισμού, ορίζεται υποχρεωτικά στη Διακήρυξη τεκμαρτή
έκπτωση, για τον προσδιορισμό της οποίας λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, η
φύση του έργου, οι ιδιαιτερότητες και δυσκολίες των εργασιών και κάθε άλλο
στοιχείο που προσιδιάζει στο συγκεκριμένο έργο.
Οι νέες τιμές μονάδος εργασιών, που καθορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου, προσαυξάνονται με το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του
αναδόχου που ισχύει στη σύμβαση, εάν αυτό, για την περίπτωση α' της
προηγουμένης παραγράφου, δεν περιλαμβάνεται στην παρόμοια ή ανάλογη τιμή.
Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών (Α.Π.Ε.) και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών
Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) που τους συνοδεύουν, συντάσσονται από
τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή
με επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί, ο Α.Π.Ε. και τα Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. κοινοποιούνται
σε αυτόν, σύμφωνα με το άρθρο 33 του παρόντος Κανονισμού. Στην περίπτωση
αυτή, καθώς και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα
με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει αίτηση εξώδικης επίλυσης της διαφοράς.
Μετά την έγκριση του Α.Π.Ε., ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις
σχετικές εργασίες, χωρίς εκ του λόγου αυτού να θίγονται τα δικαιώματά του
για επίλυση της τυχόν διαφοράς, σύμφωνα με την καθοριζόμενη από τον
παρόντα Κανονισμό διαδικασία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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Άρθρο 45
Προθεσμίες - Ποινικές ρήτρες - Πρόσθετη καταβολή (πριμ)

Σε κάθε σύμβαση, εκτός από την προθεσμία για την περαίωση του συνόλου του έργου
(«συνολική προθεσμία»), ορίζονται και προθεσμίες για την ολοκλήρωση
ορισμένων τμημάτων αυτού («τμηματικές προθεσμίες»). Σε περιπτώσεις μικρών
έργων ή έργων που από τη φύση τους δεν επιδέχονται προσδιορισμό τμημάτων
ή χαρακτηριστικών επιμέρους δραστηριοτήτων, η σύμβαση μπορεί να μην
προβλέπει τμηματικές προθεσμίες.
Όλες οι προθεσμίες (συνολική και τμηματικές) αρχίζουν από την υπογραφή του
εργολαβικού συμφωνητικού, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα συμβατικά τεύχη.
Μέσα στη συνολική προθεσμία θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι
επιμέρους εργασίες του έργου, καθώς και οι τυχόν προβλεπόμενες από τη σύμβαση
δοκιμές. Το ίδιο ισχύει αναλογικά και για τις τμηματικές προθεσμίες.
Τμηματικές προθεσμίες ορίζονται από τη σύμβαση:
α. Για την παράδοση τμημάτων του έργου, των οποίων η έγκαιρη αποπεράτωση
έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Εργοδότη («αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες»).
β. Ως σταθμοί ενδιαμέσου ελέγχου της προόδου του έργου («ενδεικτικές τμηματικές
προθεσμίες»).
Όλες οι προβλεπόμενες τμηματικές προθεσμίες θεωρούνται καταρχήν ως
ενδεικτικές, εκτός εάν ρητώς ορίζεται το αντίθετο στα τεύχη δημοπράτησης.
Η συνολική προθεσμία που ορίζεται στη σύμβαση μπορεί να παρατείνεται
μονομερώς από την Προϊσταμένη Αρχή, διαδοχικά ή άπαξ, το πολύ για χρονικό
διάστημα ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής («οριακό σημείο») και, σε κάθε
περίπτωση, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών τουλάχιστον. Περαιτέρω
παρατάσεις χορηγούνται μονομερώς από την Προϊσταμένη Αρχή, μόνο μετά την
πάροδο δέκα (10) ημερών από το οριακό σημείο και υπό την προϋπόθεση, ότι
ο
ανάδοχος δεν έχει ζητήσει, εγγράφως και εντός του δεκαημέρου, τη διάλυση της
σύμβασης. Κάθε φορά που παρατείνεται η συνολική προθεσμία, παρατείνονται
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αναλόγως και οι τυχόν υπάρχουσες τμηματικές προθεσμίες, χωρίς να αποκλείεται
και η αυτοτελής παράταση αυτών, μονομερώς από την Προϊσταμένη Αρχή.
Κατά την έγκριση των παρατάσεων της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών,
εκτιμάται και προσδιορίζεται πάντοτε το υπαίτιο για την επιμήκυνση του χρόνου
συμβαλλόμενο μέρος, για το σύνολο ή για μέρος των έργων ή κατά κονδύλια
εργασιών.
Εάν για τη σημειούμενη καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου υφίσταται
αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, επιβάλλονται σε βάρος του οι
προβλεπόμενες στη σύμβαση ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από το γεγονός της
χορήγησης

παρατάσεως

των

καθοριζομένων

συμβατικών

προθεσμιών.

Επιβληθείσες ποινικές ρήτρες για παραβίαση ενδεικτικών και μόνο τμηματικών
προθεσμιών αίρονται, εάν τελικώς το έργο περαιωθεί εντός της, αρχικής ή
κατά παράταση, συνολικής προθεσμίας, αρκεί, στη δεύτερη των περιπτώσεων,
να μην υφίσταται αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου για τη σημειωθείσα
καθυστέρηση.
Η ποινική ρήτρα, που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης των
προθεσμιών του έργου, καθορίζεται από τα συμβατικά τεύχη. Τα προκύπτοντα
χρηματικά ποσά παρακρατούνται από το πληρωτέο ποσό των λογαριασμών
του αναδόχου ή συμψηφίζονται με το προϊόν κατάπτωσης των εγγυητικών
επιστολών.
10. Όταν η ταχύτερη εκτέλεση του έργου έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Εργοδότη,
μπορεί στη Διακήρυξη ή, σε περίπτωση διαδικασίας με διαπραγμάτευση, στη
σύμβαση, να προβλέπεται η καταβολή στον ανάδοχο πρόσθετης παροχής (πριμ). Η
πρόσθετη καταβολή θεωρείται συμπληρωματικό εργολαβικό αντάλλαγμα και
περιλαμβάνεται στις σχετικές πιστοποιήσεις του έργου. Σε μια τέτοια περίπτωση,
οι αποφάσεις της Προϊσταμένης Αρχής για τις παρατάσεις των προθεσμιών
ρυθμίζουν πάντοτε κάθε σχετικό θέμα και ιδίως, αν μετατίθεται, μερικά ή ολικά, ο
κρίσιμος για την πρόσθετη παροχή χρόνος.

Άρθρο 46
Παράλληλες εργολαβίες
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Ο ανάδοχος λαμβάνει πάντα υπόψη του, κατά την υποβολή της προσφοράς του, ότι δεν
έχει το δικαίωμα να επικαλεσθεί, για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αναστάτωση στο
ρυθμό εκτέλεσης των εργασιών του, την παράλληλη ύπαρξη στην περιοχή του
έργου και άλλων εργολαβιών, και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει
την οποιαδήποτε, από τις αιτίες αυτές, καθυστέρηση των εργασιών του με
πρόσθετα μέτρα (αύξηση προσωπικού, υπερωριακές εργασίες κλπ.), χωρίς
οποιοδήποτε δικαίωμα για αποζημίωση ή για παράταση των προβλεπομένων
προθεσμιών.
Ο ανάδοχος έχει, σωρευτικά προς τις υποχρεώσεις της προηγουμένης παραγράφου, την
ειδική υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών από επιχειρήσεις
που εκτελούν εργασίες για τον Εργοδότη, στο πλαίσιο άλλων εργολαβικών
συμβάσεων, και να ρυθμίζει κατάλληλα, προς το σκοπό αυτό, τη σειρά εκτέλεσης
των δικών του εργασιών. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να ενεργεί και
προκειμένου για συνεργεία ή εργολάβους δημοσίων επιχειρήσεων ή
Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, που εργάζονται μέσα στην ευρύτερη περιοχή του
έργου.

Άρθρο 47
Διακοπή εργασιών - Διάλυση της σύμβασης

Η σύμβαση διαλύεται από την κοινοποίηση στον ανάδοχο διαταγής της Προϊσταμένης
Αρχής για οριστική διακοπή των εργασιών, εκτός αν με τη διαταγή αυτή ορίζεται
μεταγενέστερος χρόνος διάλυσης, προκειμένου να εκτελεσθούν οι οριζόμενες
στη διαταγή εργασίες.
Ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης:
α. Εάν μετά την υπογραφή της σύμβασης καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών για
περισσότερο από τρεις (3) μήνες με υπαιτιότητα του Εργοδότη, εκτός αν στη
σύμβαση ορίζεται διαφορετικά σχετικά με το χρόνο έναρξης των εργασιών. Το
δικαίωμα του αναδόχου για διάλυση της σύμβασης ασκείται με γραπτή αίτηση του
προς τον Εργοδότη και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη
συμπλήρωση του παραπάνω τριμήνου, διαφορετικά αποσβήνεται.
β. Εάν οι εργασίες, ύστερα από την έναρξη τους, διακοπούν, είτε με διαταγή είτε από
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υπαιτιότητα του Εργοδότη, για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την
κοινοποίηση της διαταγής διακοπής στην πρώτη περίπτωση ή από την επίδοση
ειδικής δήλωσης του αναδόχου στη δεύτερη.
Σε περίπτωση διακοπής για καθυστέρηση πληρωμών, σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 10
του παρόντος Κανονισμού, η διάλυση μπορεί να ζητηθεί μετά την πάροδο δύο (2)
μηνών από τη δήλωση διακοπής των εργασιών.
Το δικαίωμα του αναδόχου για διάλυση της σύμβασης ασκείται με γραπτή αίτηση του
προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10)
ημερών από τη συμπλήρωση του παραπάνω τριμήνου ή διμήνου, διαφορετικά
αποσβήνεται.
γ. Εάν η καθυστέρηση των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου υπερβεί το οριακό
σημείο.
Το δικαίωμα του αναδόχου για διάλυση της σύμβασης ασκείται με γραπτή αίτηση του
προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10)
ημερών από το οριακό σημείο, διαφορετικά αποσβήνεται.
3. Εάν υπάρχει υπαιτιότητα του Εργοδότη για τη διακοπή των εργασιών, ο ανάδοχος
υποβάλλει προς αυτόν ειδική δήλωση διακοπής του έργου. Με τη δήλωση αυτή:
α. Καθορίζεται συγκεκριμένα η υπαιτιότητα που αποδίδεται στον Εργοδότη, η οποία
προκαλεί τη διακοπή των εργασιών.
β. Δίνονται στοιχεία για τα τμήματα του έργου που έχουν κατασκευαστεί μέχρι τη
διακοπή των εργασιών και για την εκτίμηση της αξίας τους.
γ. Περιγράφονται τα τμήματα του έργου που υπολείπονται για εκτέλεση και αιτιολογείται
για καθένα από αυτά η αδυναμία εκτέλεσης, λόγω της υπαιτιότητας του Εργοδότη,
εάν πρόκειται για τέτοια περίπτωση. Δήλωση που δεν περιλαμβάνει τα ανωτέρω
στοιχεία, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.
Μετά την επίδοση της ειδικής δήλωσης, κατά την προηγούμενη παράγραφο, η
Διευθύνουσα Υπηρεσία εξακριβώνει μέσα σε δέκα (10) ημέρες τα στοιχεία της
δήλωσης και εκδίδει απόφαση, με την οποία αποδέχεται ή απορρίπτει το
περιεχόμενο της δήλωσης.
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Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης, λόγω παρέλευσης
του οριακού σημείου με υπαιτιότητα του Εργοδότη, η απόφαση της
Προϊσταμένης Αρχής πρέπει να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο μέσα σε προθεσμία δύο
(2) μηνών. Μέχρι τότε, όπως και σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, η εκτέλεση
της σύμβασης συνεχίζεται μέχρι την επίλυση της σχετικής διαφοράς.
Η απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής επί της αιτήσεως διάλυσης της σύμβασης εκδίδεται
μέσα σε δύο (2) μήνες από την επίδοση της σχετικής αίτησης του αναδόχου στον
Εργοδότη, διαφορετικά θεωρείται ότι η αίτηση έγινε δεκτή. Η αποδοχή της
διάλυσης επέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών. Στις
περιπτώσεις διάλυσης της σύμβασης, ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει να εγκριθεί
η διενέργεια και της οριστικής παραλαβής μαζί με την προσωρινή, χωρίς να
απαιτείται η παρέλευση του χρόνου εγγύησης, εφόσον από τη φύση των εργασιών
δεν δικαιολογείται η συντήρηση τους ούτε απαιτείται η δοκιμασία του χρόνου.

Άρθρο 48
Ματαίωση διάλυσης

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος συμφωνεί, η διάλυση της σύμβασης μπορεί να
ματαιωθεί, αφού αποζημιωθεί ο ανάδοχος για τις θετικές του μόνο ζημίες,
που προκλήθηκαν από την καθυστέρηση της έναρξης ή τη διακοπή των εργασιών.
2. Για τη ματαίωση της διάλυσης, ο ανάδοχος υποβάλλει, οίκοθεν ή μετά από
πρόσκληση του Εργοδότη, σχετική αίτηση με στοιχεία υπολογισμού της αποζημίωσης
που αξιώνει. Η Προϊσταμένη Αρχή συγκροτεί επιτροπή, η οποία ερευνά το βάσιμο
των απαιτήσεων του αναδόχου και εκτιμά το ύψος των θετικών ζημιών που
προκλήθηκαν από την καθυστέρηση της έναρξης ή τη διακοπή των εργασιών. Η
επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο συμπληρωματικά στοιχεία και κάθε
άλλη αναγκαία πληροφορία.
3. Η ματαίωση διάλυσης της σύμβασης και η σχετική αποζημίωση εγκρίνονται με
απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. Η έγκριση ματαίωσης της διάλυσης γίνεται μετά
από προηγούμενη γραπτή αποδοχή του ύψους της αποζημίωσης από τον ανάδοχο. Η
αποζημίωση δεν μπορεί να είναι ανώτερη από αυτή που έχει εκτιμήσει η επιτροπή
της προηγούμενης παραγράφου, εκτός αν πρόκειται για διόρθωση ή συμπλήρωση
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των στοιχείων της έκθεσης της επιτροπής. Με την έγκριση της ματαίωσης μπορεί να
εγκριθούν και οι αναγκαίες προσαρμογές στις προθεσμίες του έργου.

Άρθρο 49
Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης

1. Σε κάθε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης από τον Εργοδότη, και υπό την
προϋπόθεση ότι μέχρι το χρόνο εκείνον έχουν εκτελεσθεί εργασίες αξίας μικρότερης
από το ήμισυ (1/2) του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού, καθώς και στις
περιπτώσεις που διαλύεται η σύμβαση με αίτηση του αναδόχου, καταβάλλεται στον
ανάδοχο, εκτός από την αξία των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί:
α. Η αξία των υλικών που έχουν προσκομισθεί ή βρίσκονται στο στάδιο παραγωγής ή
προμήθειας. Η αξία των υλικών καταβάλλεται εφόσον είχε δοθεί εντολή να
προσκομισθούν, ή επιβαλλόταν η παραγωγή ή η προμήθεια τους από το
χρονοδιάγραμμα των εργασιών, σε συνδυασμό με τις τυχόν ειδικές συνθήκες του
συγκεκριμένου έργου, οι οποίες επέβαλλαν την προσκόμιση, παραγωγή ή προμήθεια
υλικών.
β. Η αξία του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων. Η αξία αυτή καταβάλλεται
μόνο εφόσον πρόκειται για τις πράγματι απαραίτητες για το έργο εγκαταστάσεις,
αφού ληφθεί υπόψη η τυχόν χρησιμοποίηση τους από τον ανάδοχο σε άλλα έργα ή
η υπαίτια παράλειψη της χρησιμοποίησης τους.
γ. Αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του
αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού, μειωμένου κατά το ήμισυ (1/2), και ύστερα
από την αφαίρεση της αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, των υλικών και του
αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων, που η αποζημίωση τους αναγνωρίζεται
στη συγκεκριμένη περίπτωση. Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνονται
υπόψη όλες οι σχετικές συνθήκες και ιδίως το μέγεθος του έργου, ο χρόνος
αποδέσμευσης του αναδόχου και η ωφέλεια του αναδόχου από άλλη εργασία κατά
τους όρους του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 700 του Αστικού Κώδικα.
2. Η ανωτέρω αποζημίωση καθώς και η αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος του
αναδόχου προτείνεται από την Επιτροπή Παραλαβής του έργου και καθορίζεται με
απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής κατά την έγκριση του Πρωτοκόλλου
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Παραλαβής.

Άρθρο 50
Έκπτωση αναδόχου

Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει ή δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις συμβατικές του
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές του Εργοδότη, οι
οποίες του δίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση, τον παρόντα Κανονισμό και το νόμο,
κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία.
Η έκπτωση κηρύσσεται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από σχετική
εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και γνωμοδότηση του Τεχνικού
Συμβουλίου, και είναι άμεσα εκτελεστή. Ο ανάδοχος αποξενούται και αποβάλλεται
καταρχήν από το έργο και η σύμβαση εκκαθαρίζεται το συντομότερο δυνατό. Κατ'
εξαίρεση, η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να εκδώσει εντολή προς τον έκπτωτο
ανάδοχο, να εκτελέσει, εντός ορισμένου χρόνου και με τους συμβατικούς όρους και
τιμές, συγκεκριμένες, εγγράφως οριζόμενες, συμπληρώσεις ημιτελών εργασιών
ή άλλες εργασίες, προκειμένου να αποτραπούν κίνδυνοι ή να καταστεί
επιμετρήσιμο κάποιο τμήμα του έργου. Η άμεση ανταπόκριση του αναδόχου
στην παραπάνω εντολή και η ποιοτική όσο και εμπρόθεσμη εκτέλεση των σχετικών
εργασιών, μπορεί να αποτελέσουν, κατά την απόλυτη κρίση της Προϊσταμένης Αρχής,
επαρκείς λόγους για την άρση της επιβληθείσας έκπτωσης.
Επιβληθείσης εκπτώσεως, η Διευθύνουσα Υπηρεσία, επεμβαίνοντας προς αποτροπή
κινδύνων, μπορεί να εκτελέσει τις απαιτούμενες εργασίες με οποιονδήποτε τρόπο,
σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. Σε περίπτωση που η εργολαβική
σύμβαση είχε καταρτισθεί με το σύστημα της περιπτώσεως δ' της παραγράφου 2
του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού, ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα να
ολοκληρώσει το έργο, σύμφωνα με τη μελέτη του έκπτωτου αναδόχου, χωρίς καμιά
απολύτως αποζημίωση αυτού ή των μελετητών.
4. Κατά του εκπτώτου αναδόχου επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες:
α. Γίνεται άμεσα απαιτητό το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής.
β. Καταπίπτει υπέρ του Εργοδότη, ως ειδική ποινική ρήτρα, το σύνολο των
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εγγυήσεων του άρθρου 27 του παρόντος Κανονισμού.
γ. Καταπίπτει υπέρ του Εργοδότη το σύνολο των ποινικών ρητρών, που
προβλέπονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας προς περαίωση του
έργου. Οι ποινικές ρήτρες περιλαμβάνονται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό της
έκπτωσης εργολαβίας.

Άρθρο 51
Επείγουσες πρόσθετες εργασίες

Εάν ανακύψει ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες πρόσθετες εργασίες για την
αποτροπή επικείμενου κινδύνου, μπορεί να εγκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία
η εκτέλεση τους πριν από τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) ή
την κατάρτιση σχετικής σύμβασης συμπληρωματικών εργασιών.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες, οι οποίες,
εφόσον συνιστούν συμπληρωματικές εργασίες κατά την έννοια του άρθρου 44
παρ. 1 του παρόντος Κανονισμού, επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στις σχετικές
πιστοποιήσεις και πριν από την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργα σιών
(Α.Π.Ε.) και ενσωματώνονται στον επόμενο Α.Π.Ε. Οι εργασίες για τις οποίες δεν
υπάρχει εγκεκριμένη νέα τιμή περιλαμβάνονται στους σχετικούς λογαριασμούς με
τις ενδεικτικές τιμές μειωμένες κατά 20%.
Άρθρο 52
Λογαριασμοί - Πιστοποιήσεις

Η πληρωμή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγματος γίνεται τμηματικά, με βάση
τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί.
Η πραγματοποίηση τόσο των τμηματικών πληρωμών όσο και της οριστικής πληρωμής
του εργολαβικού ανταλλάγματος, καθώς και η εκκαθάριση όλων των
αμοιβαίων απαιτήσεων από τη σύμβαση έργου, γίνεται με βάση τους
σχετικούς λογαριασμούς και πιστοποιήσεις.
Μετά τη λήξη κάθε μήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που τυχόν ορίζεται στη σύμβαση
για τις τμηματικές πληρωμές,

ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασμό των
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οφειλομένων σε αυτόν ποσών από τις εργασίες που εκτελέσθηκαν. Οι λογαριασμοί
αυτοί στηρίζονται στις τμηματικές επιμετρήσεις των εργασιών και στα Πρωτόκολλα
Παραλαβής Αφανών Εργασιών. Καταρχήν δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στο
λογαριασμό εργασίες που δεν έχουν επιμετρηθεί. Για τμήματα του έργου
που, σύμφωνα με την κρίση του επιβλέποντα μηχανικού, δεν ήταν δυνατή η
σύνταξη τμηματικών επιμετρήσεων κατά διακριτά και αυτοτελώς επιμετρήσιμα
τμήματα, επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στο λογαριασμό και εργασίες βάσει
προσωρινών επιμετρήσεων, σύμφωνα με τα σχετικά προσωρινά επιμετρητικά
στοιχεία και με προσωρινές τιμές μειωμένες κατά 30%. Η τελευταία αυτή
εξαίρεση εφαρμόζεται μόνο για τον πρώτο μήνα, μετά την ολοκλήρωση κάθε
διακριτού και αυτοτελώς επιμετρήσιμου τμήματος του έργου, και σε καμία
περίπτωση μετά την ημερομηνία περαίωσης του έργου.
Σε περιπτώσεις συμβάσεων που προβλέπουν πληρωμή με κατ' αποκοπή τίμημα για την
πραγματοποίηση των τμηματικών πληρωμών, εφαρμόζονται επιμέρους ποσοστά
εκτέλεσης εργασιών κατά τμήματα του έργου, όπως ορίζεται ειδικότερα στη
σύμβαση.
4. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση, ημιτελείς εργασίες μπορεί να
περιληφθούν στο λογαριασμό με έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον
η φύση τους είναι τέτοια που, τυχόν διακοπή του έργου, δεν θα κατέστρεφε την
ημιτελή εργασία. Οι εργασίες αυτές καταχωρούνται σε χωριστό μέρος του
λογαριασμού και περιλαμβάνονται με προσωρινή τιμή μειωμένη, κατά τόσο, ώστε
να είναι δυνατή η αυτοτελής αποπεράτωση της εργασίας με το υπόλοιπο της
προβλεπόμενης τιμής.
Στο λογαριασμό μπορεί να περιληφθούν επίσης, τα υλικά που εισκομίσθηκαν με
έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στα εργοτάξια ή σε αποθήκες που
δηλώθηκαν και εγκρίθηκαν. Οι ποσότητες των εν λόγω υλικών δεν μπορεί να
υπερβαίνουν αυτές που απαιτούνται για την εκτέλεση των προσεχών εργασιών
του χρονοδιαγράμματος, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση. Οι ποσότητες
των υλικών περιλαμβάνονται χωριστά στο συνοπτικό πίνακα εργασιών που
συνοδεύει το λογαριασμό, στον οποίο αναφέρονται επίσης και οι θέσεις
αποθήκευσης των υλικών. Για τα περιλαμβανόμενα στους λογαριασμούς υλικά, ο
ανάδοχος φέρει ακέραιη την ευθύνη, μέχρι την ενσωμάτωση τους στο έργο και την
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παραλαβή του έργου. Τα υλικά περιλαμβάνονται σε χωριστό τμήμα των
λογαριασμών, με τιμές που βρίσκονται σε συνάρτηση προς την αντίστοιχη
συμβατική τιμή, ώστε το υπόλοιπο μέρος της τιμής να επαρκεί για την
ολοκλήρωση της εργασίας, στην οποία θα ενσωματωθούν τα υλικά. Ποσοστά
γενικών εξόδων και οφέλους της επόμενης παραγράφου δεν υπολογίζονται στα
υλικά.
Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται επίσης, οι κάθε είδους αποζημιώσεις που έχουν
εγκριθεί, για οποιαδήποτε αιτία, από την Προϊσταμένη Αρχή, το αντίτιμο των
απολογιστικών εργασιών που εκτελέσθηκαν μέσω της εργολαβίας, καθώς και
κάθε άλλη εγκεκριμένη δαπάνη που καταβάλλεται στον ανάδοχο. Στο λογαριασμό
περιλαμβάνεται ακόμη και το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του εργολάβου
της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του παρόντος Κανονισμού, εφόσον αυτό
δεν περιλαμβάνεται στις συμβατικές τιμές. Το σύνολο που προκύπτει μειώνεται
κατά το ποσοστό έκπτωσης της δημοπρασίας, εάν συντρέχει περίπτωση. Από τους
λογαριασμούς αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του Εργοδότη
και ιδίως, ποινικές ρήτρες, περικοπές τιμών των άρθρων 57 και 60 του
παρόντος, συμπληρωματική κράτηση εγγύησης -εφόσον για αυτή δεν έχουν
κατατεθεί εγγυητικές επιστολές, οπότε γίνεται σχετική

μνεία - απόσβεση

προκαταβολών, παρακράτηση αξίας τυχόν χορηγουμένων υλικών, πληρωμές που
έγιναν σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και γενικά κάθε απαίτηση του
Εργοδότη που δεν έχει ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο.
Οι λογαριασμοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και για την πληρωμή τους
συνοδεύονται μόνο από Ανακεφαλαιωτικό Συνοπτικό Πίνακα των εργασιών που
εκτελέσθηκαν από την αρχή του έργου, τα παραστατικά στοιχεία των τυχόν
απολογιστικών εργασιών και από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζημιώσεις
ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις του Εργοδότη. Από
κάθε νεότερο λογαριασμό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν με τους
προηγούμενους λογαριασμούς.
Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, η οποία τους ελέγχει και
τους διορθώνει, αν είναι αναγκαίο, μέσα σε ένα μήνα. Αν ο λογαριασμός που έχει
υποβληθεί περιέχει ασάφειες ή ανακρίβειες, σε βαθμό που να είναι δυσχερής η
διόρθωση του, η Διευθύνουσα Υπηρεσία, με διαταγή της προς τον ανάδοχο,
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επισημαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο
και παραγγέλλει την ανασύνταξη και επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή, η
οριζόμενη μηνιαία προθεσμία για τον έλεγχο του λογαριασμού αρχίζει από την
επανυποβολή, ύστερα από την ανασύνταξη του από τον ανάδοχο. Ο επιβλέπων
μηχανικός υπογράφει το λογαριασμό, βεβαιώνοντας έτσι, ότι οι ποσότητες
είναι σύμφωνες με τις επιμετρήσεις και τα επιμετρητικά στοιχεία, οι τιμές είναι
σύμφωνες με τη σύμβαση και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο λογαριασμό όλες οι
περικοπές ή εκπτώσεις ποσών, που προκύπτουν από τον παρόντα Κανονισμό και τη
σύμβαση. Ο λογαριασμός, μετά τον έλεγχο, εγκρίνεται από τη Διευθύνουσα
Υπηρεσία και έτσι εγκεκριμένος αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωμή του
αναδόχου. Η έγκριση του λογαριασμού από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι
δυνατή και χωρίς την υπογραφή του επιβλέποντα.
Πριν από την εξόφληση οποιουδήποτε λογαριασμού, ο ανάδοχος θα πρέπει να
προσκομίζει στον Εργοδότη βεβαιώσεις ότι εξοφλήθηκαν όλες οι σχετικές με την
εκτέλεση του έργου νόμιμες κρατήσεις, προκαταβολές φόρων, ασφαλιστικές
εισφορές προς το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία, ασφάλιστρα
των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, καθώς και πιστοποιητικό φορολογικής
ενημερότητας και κάθε άλλο δικαιολογητικό που προβλέπεται στη σύμβαση.
10. Εάν η πληρωμή

ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του

αναδόχου, πέραν του διμήνου από την υποβολή του, οφείλεται, εάν υποβληθεί
ειδική προς τούτο έγγραφη όχληση του αναδόχου και από την ημερομηνία της
υποβολής της, τόκος υπερημερίας, ο οποίος ισούται με το εκάστοτε ισχύον βασικό
επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Επιπλέον, ο ανάδοχος μπορεί
να διακόψει τις εργασίες, αφού υποβάλει στον Εργοδότη ειδική έγγραφη δήλωση.
Όλες οι πληρωμές που γίνονται στον ανάδοχο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου
με βάση τις πιστοποιήσεις, αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι του
εργολαβικού ανταλλάγματος, το οποίο εκκαθαρίζεται μετά την οριστική παραλαβή
του έργου.
Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής, ο ανάδοχος συντάσσει και
υποβάλλει

«προτελικό

λογαριασμό»,

με

βάση

τις

ποσότητες

που

περιλαμβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της οριστικής
παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου, ο ανάδοχος συντάσσει και
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υποβάλλει «τελικό λογαριασμό». Για τον προτελικό και τον τελικό λογαριασμό
εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου αυτού. Με τον τελικό λογαριασμό
γίνεται εκκαθάριση του εργολαβικού ανταλλάγματος και όλων των αμοιβαίων
απαιτήσεων που έχουν σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης.
Με τη Διακήρυξη δύναται να καθορίζονται και άλλοι ειδικοί τρόποι πληρωμής του
εργολαβικού ανταλλάγματος, μεταξύ των οποίων, η καταβολή αυτού μετά την
εκτέλεση του έργου ή η περιοδική καταβολή του μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα
από την εκτέλεση του έργου.

Άρθρο 53 Αναθεώρηση τιμών

Οι συμβατικές τιμές κάθε σύμβασης έργου παραμένουν σταθερές καθ' όλη τη
διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση.

Άρθρο 54
Βλάβες στα έργα - Αναγνώριση αποζημιώσεων

1. Μέχρι την οριστική παραλαβή, ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου, για
καταστροφή ή βλάβη αυτού. Εάν το έργο παραδοθεί για χρήση πριν από την
παραλαβή του, οι βλάβες από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα
του έργου, βαρύνουν τον Εργοδότη.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει, μέσα σε οριζόμενη από τη Διευθύνουσα
Υπηρεσία εύλογη προθεσμία, τα ελαττώματα του έργου που θα διαπιστωθούν
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης και μέχρι την οριστική παραλαβή του. Αν η
προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να
εκτελέσει τη διόρθωση σε βάρος του αναδόχου με οποιονδήποτε τρόπο, και με την
επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώματος του Εργοδότη να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο.
Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η διόρθωση του απαιτεί δυσανάλογες
δαπάνες, γίνεται ανάλογη μείωση του εργολαβικού ανταλλάγματος.
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση από τον Εργοδότη, για οποιαδήποτε
βλάβη επέρχεται στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά
για οποιοδήποτε ζημία που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα
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του αναδόχου ή του προσωπικού του, ή σε μη χρήση των κατάλληλων μέσων, ή σε
οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του Εργοδότη.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν
με δικές του δαπάνες.
Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε χρήση έργου, που
παραδόθηκε σε χρήση πριν από την παραλαβή του κατά τις διατάξεις του παρόντος
κανονισμού, εκτελούνται μόνο μετά από έγγραφη εντολή της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας. Για διαπίστωση της εκτέλεσης των εργασιών αυτών συντάσσεται ειδικό
πρωτόκολλο μεταξύ του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και του
αναδόχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Άρθρο 55
Προέλευση και παραγγελία υλικών και μηχανολογικού εξοπλισμού

1. Τα υλικά και ο εν γένει μηχανολογικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιούνται για την
κατασκευή του έργου θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και απολύτως
σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα συμβατικά τεύχη του έργου και θα πρέπει να
τυγχάνουν κάθε φορά της έγκρισης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σχετικά με την
προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα και την εμφάνιση τους.
Στα συμβατικά τεύχη καθορίζονται η διαδικασία υποβολής των τεχνικών στοιχείων
ή δειγμάτων των υλικών και του μηχανολογικού εξοπλισμού, των σχεδίων
εφαρμογής τους, καθώς και η διαδικασία έγκρισης τους από τη Διευθύνουσα
Υπηρεσία. Η έγκριση των υλικών, του μηχανολογικού εξοπλισμού και των σχεδίων
από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες του και
την υποχρέωση για εγκατάσταση ειδών που θα είναι σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές και τον προορισμό του έργου.
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Με τα συμβατικά τεύχη καθορίζονται οι αναγκαίες δοκιμές, πριν τη θέση σε
λειτουργία μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπών συσκευών, τα αναλυτικά στοιχεία
λειτουργίας και συντήρησης, που παραδίδονται στον Εργοδότη, καθώς και η
απαιτούμενη εκπαίδευση του προσωπικού του Εργοδότη στη λειτουργία και
συντήρηση τους.
Οποιαδήποτε καθυστέρηση προκύψει από τυχόν εσφαλμένη επιλογή ειδών από τον
ανάδοχο, δεν συνιστά λόγο παράτασης της συμβατικής προθεσμίας αποπεράτωσης
του έργου.
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει κάθε υλικό ή
μηχανολογικό εξοπλισμό, που κατά την κρίση του δεν είναι σύμφωνο με τις
προδιαγραφές ή τα εγκριθέντα δείγματα, και μπορεί να παραπέμπει τα υλικά ή
το μηχανολογικό εξοπλισμό για εργαστηριακό έλεγχο με μέριμνα και δαπάνες
του αναδόχου.
Οι παραγγελίες των υλικών και του μηχανολογικού εξοπλισμού πρέπει να γίνονται
έγκαιρα, με αργότερη ημερομηνία παραγγελίας την ημερομηνία που έχει
καθορισθεί στο χρονοδιάγραμμα του έργου.

Άρθρο 56
Ποιοτικός έλεγχος

1. Για τον ποιοτικό έλεγχο των έργων διενεργούνται δύο κατηγορίες ελέγχων:
α. Εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος, που ασκείται από τον ανάδοχο.
β. Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος, που ασκείται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Ο εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος ασκείται από τον ανάδοχο, με σκοπό την
εξασφάλιση, για λογαριασμό του, της ποιοτικής ανταπόκρισης των έργων προς τις
καθοριζόμενες προδιαγραφές. Ο εσωτερικός αυτός ποιοτικός έλεγχος, που
αναφέρεται τόσο στις προπαρασκευαστικές δοκιμές όσο και στην επιτόπου
κατασκευή, είναι ανεξάρτητος από τον εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο που ασκείται από
τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Για τον εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο, ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει
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Πρόγραμμα Ποιότητος Έργου (Π.Π.Ε.). Το Π.Π.Ε. ενσωματώνει και κωδικοποιεί
όλες τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών, περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του
έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, είναι σε πλήρη εναρμόνιση και
περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του έργου, καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης
και διοίκησης του έργου και τον τρόπο και τις λεπτομέρειες συγκέντρωσης και
αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά την κατασκευή, ώστε να ικανοποιούνται οι
απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας. Το Π.Π.Ε. αποτελεί το εσωτερικό έγγραφο του έργου
και παρέχει όλα τα εργαλεία παρακολούθησης του έργου, συγκέντ ρωσης των
στοιχείων, τεκμηρίωσης των εργασιών που έχουν εκτελεστεί και αρχειοθέτησης τους.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει το Π.Π.Ε. στη Διευθύνουσα Υπηρεσία σε δύο (2)
αντίγραφα, μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη και η οποία
δεν θα είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών ούτε και μεγαλύτερη των εξήντα
(60) ημερών από την υπογραφή του εργολαβικού συμφωνητικού, ανάλογα με το
μέγεθος και τη φύση του έργου. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, εντός δέκα (10)
εργασίμων ημερών, θα πρέπει να επιστρέψει ένα εγκεκριμένο αντίτυπο στον
ανάδοχο με τις τυχόν παρατηρήσεις της. Κάθε πιθανή αναθεώρηση του παραπάνω
Π.Π.Ε., που θα απαιτηθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών από τις ανάγκες
του έργου, θα υποβάλλεται για έγκριση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί με συνέπεια το Π.Π.Ε., όπως εγκρίθηκε
από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, και όλες τις πρακτικές και τις διαδικασίες που
αναφέρονται σε αυτό. Για οποιαδήποτε δοκιμή ή έλεγχο που αναφέρεται στο
Π.Π.Ε., ο ανάδοχος δεν δικαιούται ουδεμίας αποζημιώσεως, διότι οι σχετικές
δαπάνες περιλαμβάνονται στην προσφορά του. Αυτό ισχύει ακόμα και σε
περίπτωση που ο Εργοδότης κάνει χρήση των αποτελεσμάτων των ελέγχων και
δοκιμών του Π.Π.Ε.
Τα αποτελέσματα του Π.Π.Ε. τηρούνται στο εργοτάξιο και διατίθενται στον
Εργοδότη σε κάθε ζήτηση.
Ο εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος ασκείται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, με σκοπό
να διαπιστωθεί η τήρηση των καθοριζόμενων προδιαγραφών για εργασίες,
υλικά, κατασκευές και παντός είδους εγκαταστάσεις.
Οπουδήποτε στα συμβατικά τεύχη γίνεται αναφορά σε ελέγχους και δοκιμές, αυτές
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αφορούν στον εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο. Για τις δοκιμές και ελέγχους του
εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, που εκτελούνται σε εργαστήρια της εκλογής της
Διευθύνουσας

Υπηρεσίας

(κρατικά

εργαστήρια,

αναγνωρισμένα

ιδιωτικά

εργαστήρια κλπ.), οι σχετικές δαπάνες καταβάλλονται από τον ανάδοχο. Σε
περίπτωση που από τον εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο προκύπτουν αποτελέσματα
που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, κινείται η διαδικασία
περί πλημμελών εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του παρόντος
Κανονισμού.
Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των εργασιών υπόκεινται στον
εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι είναι σύμφωνα με τις
προδιαγραφές και τους όρους της σύμβασης.
Ο εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος του έργου ουδόλως απαλλάσσει τον ανάδοχο από την
ευθύνη του για την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιεί.
Για τις δοκιμές και ελέγχους του εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, οι δειγματοληψίες
γίνονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, κατ' αντιπαράσταση με εκπρόσωπο του
αναδόχου, και συντάσσεται πρακτικό δειγματοληψίας. Οι δειγματοληψίες γίνονται
οπουδήποτε και σε θέσεις που παρουσιάζουν την πιο δυσμενή εικόνα για την
ποιότητα του έργου. Στη συνέχεια, τα δείγματα, αφού συσκευάζονται
κατάλληλα, αποστέλλονται, με μέριμνα του αναδόχου και υπό την εποπτεία της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, στα εργαστήρια επιλογής της τελευταίας, για την
εκτέλεση των εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών. Για τις μεταφορές αυτές ο
ανάδοχος διαθέτει κατάλληλο μεταφορικό μέσο. Τα αποτελέσματα των
εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών κοινοποιούνται στον ανάδοχο μέσα σε εύλογο
χρόνο από την ημέρα της δειγματοληψίας, αφού συνυπολογισθούν οι
απαιτούμενοι χρόνοι κάθε είδους εργαστηριακής δοκιμής.
Οι έλεγχοι και δοκιμές του εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, με ακριβή στοιχεία των
θέσεων δειγματοληψίας και των αποτελεσμάτων τους, καταγράφονται σε
ιδιαίτερο βιβλίο (βιβλίο εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου).
Με τα τεύχη δημοπράτησης κάθε έργου είναι δυνατό να μεταβάλλονται οι
παραπάνω όροι και να καθορίζονται ειδικότερα οι απαραίτητες λεπτομέρειες
της ποιότητας των έργων, ανάλογα με τη φύση και το μέγεθος του έργου.
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Άρθρο 57
Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώματα - Παράλειψη συντήρησης

Εάν κατά την εκτέλεση του έργου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία θεωρεί ότι τα
χρησιμοποιούμενα υλικά δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά
ότι είναι ακατάλληλα, δίδει εντολή στον ανάδοχο για τη μη χρησιμοποίηση τους.
Εάν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, μέχρι την οριστική παραλαβή,
οποιαδήποτε εργασία παρουσιάζει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται από
τον ανάδοχο, η Διευθύνουσα Υπηρεσία κοινοποιεί σε αυτόν ειδική εντολή
αποκατάστασης κακοτεχνιών. Η ειδική εντολή προσδιορίζει τα ελαττώματα και
τάσσει εύλογη προθεσμία για την αποκατάσταση τους. Στην αποκατάσταση μπορεί
να περιλαμβάνεται η καθαίρεση των ελαττωματικών εργασιών και η ανακατασκευή
τους, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τα πράγματα. Αν το ελάττωμα δεν είναι
ουσιώδες και η αποκατάσταση του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, με την ως άνω
ειδική εντολή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του αναδόχου για τις
αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η ειδική εντολή μπορεί να
περιλαμβάνει και την εκτέλεση ορισμένων εργασιών για τον περιορισμό του
ελαττώματος.
Οι εργασίες για την άρση του ελαττώματος εκτελούνται αμέσως από τον ανάδοχο.
Η τυχόν εμπρόθεσμα υποβληθείσα από τον ανάδοχο αίτηση συμβιβαστικής
επίλυσης της διαφοράς δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, αλλά, εάν τελικά
γίνει δεκτή από την Προϊσταμένη Αρχή ή δικαιωθεί δικαστικά ο ανάδοχος, τότε
δικαιούται να πληρωθεί για τις πρόσθετες εργασίες που εκτέλεσε, σύμφωνα με τους
συμβατικούς όρους και τιμές. Εάν οι εργασίες διατάχθηκαν ύστερα από την
απομάκρυνση των εγκαταστάσεων του αναδόχου, συντάσσονται νέες τιμές που
λαμβάνουν υπόψη τους και το γεγονός αυτό.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τις πλημμέλειες μέσα στην
προθεσμία που τάσσεται σε αυτόν με την ειδική εντολή, τότε οι εργασίες
αποκατάστασης τους μπορούν να εκτελεσθούν, με μέριμνα της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας, με οποιονδήποτε τρόπο, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, με
την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Εργοδότη ως προς την επιβολή των λοιπών
κυρώσεων σε βάρος του αναδόχου.
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Οι διατάξεις των παραγράφων 2 - 4

του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται

ανάλογα και στην περίπτωση που ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για
τη συντήρηση των έργων, καθ' όσο χρονικό διάστημα βαρύνεται με τη συντήρηση
αυτή.
Οι εργασίες που παρουσιάζουν ουσιώδη ελαττώματα δεν περιλαμβάνονται στην
πιστοποίηση.

Οι

εργασίες

που

παρουσιάζουν

επουσιώδη

ελαττώματα

περιλαμβάνονται με μειωμένη τιμή, όπως καθορίζεται στην ειδική εντολή
αποκατάστασης κακοτεχνιών, μέχρι την αποκατάσταση του ελαττώματος. Αν το
ελάττωμα αποκαλυφθεί μετά την πιστοποίηση των εργασιών, μπορεί η περικοπή
να γίνει στην επόμενη ή σταδιακά σε περισσότερες επόμενες πιστοποιήσεις,
σύμφωνα με σχετική απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Αν το ελάττωμα αποκαλυφθεί κατά τη διαδικασία παραλαβής των έργων,
εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 60 και 62 του παρόντος Κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Άρθρο 58
Βεβαίωση περαίωσης εργασιών

1. Όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης του συνόλου ή τμημάτων του έργου, η
Διευθύνουσα Υπηρεσία διαπιστώνει αν τα έργα έχουν περαιωθεί και έχουν υποστεί
ικανοποιητικά τις δοκιμασίες που προβλέπονται στη σύμβαση ή αν τα έργα δεν έχουν
περατωθεί, οπότε καταγράφει συγκεκριμένα τις εργασίες που απομένουν προς
εκτέλεση. Εφόσον οι εργασίες έχουν περατωθεί, η Διευθύνουσα Υπηρεσία
εκδίδει βεβαίωση για το χρόνο περάτωσης των εργασιών (βεβαίωση περάτωσης
των εργασιών). Η βεβαίωση αυτή δεν αναπληρώνει την παραλαβή των έργων, η
οποία ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων του
παρόντος Κανονισμού. Την έκδοση της ως άνω βεβαίωσης μπορεί να τη ζητήσει ο
ανάδοχος και πριν από τη λήξη των προθεσμιών, εφόσον έχει περατώσει τα έργα.
Εάν στις εργασίες που

έχουν περατωθεί διαπιστωθούν επουσιώδεις
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ελλείψεις,

που

δεν

επηρεάζουν

τη

λειτουργικότητα

του

έργου,

η

Διευθύνουσα Υπηρεσία γνωστοποιεί, με ειδική εντολή της προς τον ανάδοχο, τις
ελλείψεις που έχουν επισημανθεί και τάσσει εύλογη προθεσμία για την
αποκατάσταση τους. Στην περίπτωση αυτή, η βεβαίωση περάτωσης εργασιών
εκδίδεται μετά την εμπρόθεσμη αποκατάσταση των ελλείψεων και αναφέρει το
χρόνο που περατώθηκε το έργο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος
αποκατάστασης.
Εάν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ή οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν είναι
ουσιώδεις ή αν δεν περατώθηκαν από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα οι εργασίες
αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων, σύμφωνα με την προηγούμενη
παράγραφο, εφαρμόζονται, ανάλογα με την περίπτωση, οι διατάξεις των άρθρων
57 και 50 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 59
Παραλαβή για χρήση

Οποτεδήποτε, και πριν από την προσωρινή παραλαβή, το έργο ή αυτοτελή τμήματα
αυτού που έχουν περατωθεί, μπορούν να δοθούν σε χρήση, ύστερα από τη
διενέργεια σχετικής παραλαβής για χρήση.
Η παραλαβή για χρήση γίνεται με πρωτόκολλο μεταξύ της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας και του αναδόχου. Αν το έργο παραδίδεται για χρήση σε τρίτο πρόσωπο,
διαφορετικό από τον Εργοδότη, τότε συμπράττει στο πρωτόκολλο και εκπρόσωπος
του τρίτου αυτού προσώπου. Αν ο ανάδοχος κληθεί και δεν παραστεί ή αρνηθεί την
υπογραφή του πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται από τους λοιπούς, με σχετική
μνεία κατά περίπτωση, και του κοινοποιείται. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει
μνεία του έργου ή των τμημάτων που παραδίνονται για χρήση και συνοπτική
περιγραφή της κατάστασης των εργασιών.
Η, κατά την προηγούμενη παράγραφο, παραλαβή για χρήση γίνεται αμέσως μετά την
περάτωση των εργασιών του έργου ή αυτοτελών τμημάτων αυτού, εάν αυτό
προβλέπεται στη σύμβαση. Εάν δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, μπορεί η παραλαβή
προς χρήση να γίνει ύστερα από απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
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Εάν στη σύμβαση προβλέπεται η εκτέλεση των εργασιών, παράλληλα προς τη χρήση
του έργου, δεν απαιτείται η διενέργεια παραλαβής προς χρήση. Το ίδιο ισχύει και
εάν η παράλληλη χρήση προκύπτει από τη φύση των εργασιών.
Η παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και
οριστικής παραλαβής του έργου.

Άρθρο 60
Προσωρινή παραλαβή

Μετά τη βεβαίωση περάτωσης των εργασιών, το έργο παραλαμβάνεται προσωρινά. Με
την προσωρινή παραλαβή ελέγχονται οι εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά. Οι
εργασίες συμβάσεων εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών παραλαμβάνονται
μαζί με τις εργασίες της αρχικής σύμβασης.
Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία
περάτωσης του έργου, εφόσον υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση
και τα προβλεπόμενα στοιχεία για την κατάρτιση του αρχείου του έργου μέσα σε δύο
(2) μήνες από την πιο πάνω ημερομηνία. Εάν η τελική επιμέτρηση υποβληθεί από
τον ανάδοχο μεταγενέστερα, η πιο πάνω προθεσμία για τη διενέργεια της
παραλαβής αρχίζει από την υποβολή της τελικής επιμέτρησης και των υπολοίπων
στοιχείων. Εάν δεν υποβληθεί τελική επιμέτρηση από τον ανάδοχο, η προθεσμία
για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της
τελικής επιμέτρησης που συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Εάν η
παραλαβή δεν διενεργηθεί ή το πρωτόκολλο δεν εγκριθεί μέσα στις πιο πάνω
προθεσμίες, η παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα
(30) ημέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο της σχετικής όχλησης για τη
διενέργεια της.
Για τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής, η Προϊσταμένη Αρχή ορίζει την Επιτροπή
Παραλαβής, αφού προηγουμένως έχει γίνει η περαίωση των εργασιών και η σύνταξη
της τελικής επιμέτρησης. Η Επιτροπή είναι τριμελής. Σε περίπτωση όμως
σημαντικών έργων μπορεί να ορισθούν μέχρι και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, για να
περιληφθούν σε αυτή τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων, ανάλογα με τη φύση του
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έργου. Όταν το έργο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από τρίτο πρόσωπο, διαφορετικό
από τον Εργοδότη, ο τελευταίος μπορεί να περιλάβει στην Επιτροπή και μέλη που
υποδεικνύονται από το πρόσωπο που θα χρησιμοποιήσει το έργο. Η Επιτροπή
Παραλαβής συνέρχεται και διενεργεί την παραλαβή με πρωτοβουλία και ευθύνη του
προέδρου της. Για την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο, που υπογράφεται από
όλα τα μέλη της Επιτροπής, από τον τελευταίο επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη
διενέργεια της και από τον ανάδοχο που παραδίδει το έργο. Εάν υπάρξει αδυναμία
υπογραφής από τον πρόεδρο ή μέλος της Επιτροπής ή τον επιβλέποντα, το
πρωτόκολλο υπογράφεται από τους υπόλοιπους, με σχετική μνεία των λόγων της
αδυναμίας υπογραφής.
Η Επιτροπή Παραλαβής παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά, ελέγχει, κατά το
δυνατό, την επιμέτρηση με γενικές ή σποραδικές καταμετρήσεις, καταγράφει στο
πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης, όπως τυχόν διορθώνονται
από τους ελέγχους που γίνονται, αιτιολογεί τις τυχόν τροποποιήσεις στις ποσότητες
και αναγράφει τις παρατηρήσεις της, για εργασίες που τυχόν έχουν εκτελεσθεί
με υπέρβαση των εγκεκριμένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των
εγκεκριμένων σχεδίων. Η Επιτροπή ελέγχει επίσης, κατά το δυνατό, την ποιότητα
των εργασιών και αναγράφει στο πρωτόκολλο τις παρατηρήσεις της, ιδίως για
τις εργασίες που κρίνονται απορριπτέες ή ελαττωματικές και πρέπει να
αποκατασταθούν, ή παραδεκτές μεν, αλλά με μείωση της τιμής τους.
Στην παραλαβή καλείται να παραστεί ο ανάδοχος. Η παραλαβή γίνεται νόμιμα και χωρίς
την παρουσία του αναδόχου, εφόσον αυτός έχει κληθεί να παραστεί. Στην τελευταία
αυτή περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος αρνηθεί την
υπογραφή του πρωτοκόλλου, του κοινοποιείται το πρωτόκολλο, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του παρόντος Κανονισμού. Η προσωρινή παραλαβή
ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή. Η
τελευταία μπορεί να αναβάλλει την έγκριση του πρωτοκόλλου, μέχρι να
αποκατασταθούν από τον ανάδοχο τα ελαττώματα που διαπιστώθηκαν. Η
έγκριση γίνεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την πλήρη αποκατάσταση.
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις
περιπτώσεις παραλαβής τμημάτων έργων, που περατώθηκαν και μπορούν να έχουν
αυτοτελή χρήση, όπου αυτό προβλέπεται από τη σύμβαση, καθώς επίσης και σε όλες
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τις περιπτώσεις που μια εργολαβία δεν συνεχίζεται, όπως στις περιπτώσεις
διάλυσης, έκπτωσης κλπ.

Άρθρο 61
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων

Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και
υποχρεούται στη συντήρηση, και μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η
οριστική παραλαβή, ορίζεται γενικά σε δεκαπέντε (15) μήνες. Σε εντελώς ειδικές
περιπτώσεις, μπορεί με τη Διακήρυξη να ορίζεται μεγαλύτερος χρόνος εγγύησης,
ενδεχομένως και με πρόβλεψη ανταλλάγματος, όχι όμως μεγαλύτερος από τρία (3)
έτη. Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία περάτωσης των εργασιών,
εφόσον μέσα σε δύο (2) μήνες από αυτή υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική
επιμέτρηση και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία, άλλως από την ημερομηνία
που υποβλήθηκε ή με οποιονδήποτε τρόπο συντάχθηκε η τελική επιμέτρηση και
υποβλήθηκαν και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία.
Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, η οποία αποτελεί
ουσιώδη συμβατική υποχρέωση του αναδόχου, η σύμβαση παραμένει σε πλήρη
λειτουργία με όλες τις εντεύθεν έννομες συνέπειες. Πλην των άλλων συνεπειών,
ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί τακτικά το έργο, να το διατηρεί
σε άριστη κατάσταση πλήρους ετοιμότητας και λειτουργίας κατά τον
προορισμό του και να αποκαθιστά αμέσως κάθε βλάβη του. Εργασίες για την
αποκατάσταση βλαβών από τη χρήση εκτελούνται, είτε από τον ανάδοχο, με έγκριση
της Προϊσταμένης Αρχής, και η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο, είτε από τον
Εργοδότη με άλλο τρόπο.
Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά το
χρόνο εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν από τον
Εργοδότη, με οποιονδήποτε τρόπο, σε βάρος και για λογαριασμό του υπόχρεου
αναδόχου.

Άρθρο 62
Οριστική παραλαβή
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Στην οριστική παραλαβή του έργου εφαρμόζονται οι διατάξεις για την προσωρινή
παραλαβή, των παραγράφων 3, 5 και 6 του άρθρου 60 του παρόντος
Κανονισμού.
Η οριστική παραλαβή ενεργείται μετά την προσωρινή και την πάροδο του χρόνου
της υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης του έργου. Η οριστική
παραλαβή διενεργείται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήξη του χρόνου εγγύησης,
σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, και εφόσον δεν έχουν παρουσιασθεί
ελαττώματα ή όσα τυχόν εμφανίσθηκαν, έχουν αποκατασταθεί. Εάν η οριστική
παραλαβή δεν διενεργηθεί μέσα στην ως άνω προθεσμία, θεωρείται ότι έχει
συντελεσθεί αυτοδίκαια, τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο της
σχετικής όχλησης για τη διενέργεια της. Εάν η προσωρινή παραλαβή δεν έχει
διενεργηθεί μέχρι την οριστική παραλαβή, διενεργείται ταυτόχρονα προσωρινή
και οριστική παραλαβή.
Κατά την οριστική παραλαβή, η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει και πιστοποιεί, εάν ο
ανάδοχος εκπλήρωσε στο ακέραιο τις υποχρεώσεις του, που προβλέπει τον
προηγούμενο άρθρο, και αποφαίνεται ειδικά επ' αυτού στο σχετικό
πρωτόκολλο. Επίσης παραλαμβάνει οριστικώς και όσες τυχόν εργασίες έγιναν με
ειδικές εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, κατά το χρονικό διάστημα της
υποχρεωτικής συντήρησης του έργου. Οι εργασίες αυτές παραλαμβάνονται
οριστικώς, όσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά, με ειδικό κεφάλαιο του πρωτοκόλλου
οριστικής παραλαβής.
Μετά την οριστική παραλαβή του έργου, ο ανάδοχος ευθύνεται κατά τις
διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Με τα συμβατικά τεύχη μπορεί να ορίζονται
πρόσθετες ευθύνες ή υποχρεώσεις του αναδόχου και μετά την οριστική παραλαβή.
Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται, είτε
η οριστική παραλαβή διενεργηθεί πραγματικά είτε συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Η συντέλεση της οριστικής παραλαβής αποτελεί την αφετηρία της παραγραφής των
απαιτήσεων του αναδόχου από τη σύμβαση έργου.
Εάν η παραλαβή συντελεσθεί αυτοδίκαια και διαπιστωθούν εκ των υστέρων
διαφορές στις ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν, ο ανάδοχος έχει
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υποχρέωση να επιστρέψει το εργολαβικό αντάλλαγμα, που τυχόν έχει καταβληθεί
για τις εργασίες αυτές.

Άρθρο 63
Εκκαθαρίσεις λογαριασμών

Μετά την οριστική παραλαβή του έργου, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, θα γίνει
η τελική εκκαθάριση, μεταξύ του Εργοδότη και του αναδόχου, όλων των
λογαριασμών και απαιτήσεων που απορρέουν από τη σύμβαση έργου, με την
υποβολή του τελικού λογαριασμού από τον ανάδοχο, τον έλεγχο και τις τυχόν
διορθώσεις του από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η υποβολή του τελικού αυτού
λογαριασμού συνιστά αμάχητο τεκμήριο, ότι ο ανάδοχος δεν έχει ούτε
διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση κατά του Εργοδότη, από τη σύμβαση έργου, για
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Ουδεμία πάντως τελική πληρωμή θα γίνει στον
ανάδοχο, προτού να προσκομίσει αυτός τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, καθώς
και τα οιαδήποτε άλλα στοιχεία που τυχόν θα ζητήσει ο Εργοδότης, για
διαφύλαξη των συμφερόντων του και την προστασία του, έναντι οιωνδήποτε
μελλοντικών απαιτήσεων, αγωγών ή δικών οιωνδήποτε τρίτων σε σχέση με το
έργο.
Μετά την ως άνω εκκαθάριση των λογαριασμών και απαιτήσεων, οι εγγυήσεις που
παραμένουν στον Εργοδότη, υπό τη μορφή κρατήσεων ή εγγυητικών επιστολών,
επιστρέφονται στον ανάδοχο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 64
Διαδικασίες επίλυσης διαφορών
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Κάθε διαφορά ανάμεσα στον Εργοδότη και τον ανάδοχο, η οποία απορρέει από τη
σύμβαση έργου ή εξ αφορμής αυτής, επιλύεται εξώδικα, συμβιβαστικά ή
δικαστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων.

Άρθρο 65
Εξώδικη επίλυση

Κατά κάθε πράξης ή παράλειψης του Εργοδότη, που προσβάλλει έννομο
συμφέρον του αναδόχου, ο τελευταίος δύναται να ασκήσει αίτηση εξώδικης
επίλυσης της διαφοράς. Παράλειψη υπάρχει όταν ο Εργοδότης, αν και
υποχρεούται από τον παρόντα Κανονισμό, δεν προβαίνει στην προβλεπόμενη
ενέργεια ή στην έκδοση της προβλεπόμενης πράξης. Η παράλειψη συντελείται
με την πάροδο άπρακτης της σχετικής προθεσμίας που τυχόν ορίζεται από τον
Κανονισμό ή, εφόσον τέτοια προθεσμία δεν ορίζεται, με την άπρακτη πάροδο
ενός (1) μηνός από την υποβολή σχετικής έγγραφης αιτήσεως του αναδόχου.
Η ως άνω αίτηση

ασκείται ενώπιον του Εργοδότη,

μέσα σε ανατρεπτική

προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης ή τη συντέλεση της
παράλειψης, εκτός εάν σε ειδικές περιπτώσεις ορίζεται διαφορετικά στον
παρόντα Κανονισμό.
Η αίτηση εξώδικης επίλυσης της διαφοράς εξετάζεται από την Προϊσταμένη Αρχή,
μετά από σχετική εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και γνωμοδότηση του
Τεχνικού Συμβουλίου. Η απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής επί της αιτήσεως
εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την κατάθεση της.
Άρθρο 66
Συμβιβαστική επίλυση

Αν η αίτηση εξώδικης επίλυσης της διαφοράς απορριφθεί στο σύνολο της ή μερικώς,
ή αν παρέλθει άπρακτη η δίμηνη προθεσμία του προηγούμενου άρθρου, ο
ανάδοχος μπορεί να ασκήσει αίτηση συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ενώπιον
της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών (Ε.Σ.Ε.Δ.), μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία ενός (1) μηνός, από την κοινοποίηση της απόφασης επί της αιτήσεως
εξώδικης επίλυσης ή από την άπρακτη πάροδο του διμήνου.
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Η Ε.Σ.Ε.Δ. καθορίζει η ίδια τους κανόνες της ενώπιον της διαδικασίας, με κανονισμό
που συντάσσει η ίδια και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργοδότη.
Η γνωμοδότηση της Ε.Σ.Ε.Δ. επί της αιτήσεως συμβιβαστικής επίλυσης εκδίδεται μέσα
σε δύο (2) μήνες από την κατάθεση της και εισάγεται ενώπιον του Διοικητικού
Συμβουλίου του Εργοδότη, το οποίο δύναται να την αποδεχθεί ή όχι, εντός
προθεσμίας ενός (1) μηνός. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται
στον ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 1 του παρόντος Κανονισμού.
Η Ε.Σ.Ε.Δ. συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργοδότη και
αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Τα μέλη της Ε.Σ.Ε.Δ. ορίζονται από το προσωπικό
του Εργοδότη, καθώς και από πρόσωπα που διαθέτουν την κατάλληλη ειδική
νομική ή επιστημονική κατάρτιση.
Με την απόφαση συγκρότησης της Ε.Σ.Ε.Δ. ορίζεται ο πρόεδρος και ο γραμματέας
της, ο αναπληρωτής πρόεδρος, καθώς και δύο αναπληρωματικά μέλη, τα οποία
αναπληρώνουν, κατά τη σειρά που ορίζονται, οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη
που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται. Με την ίδια απόφαση ορίζονται
ακόμη, η διάρκεια της θητείας των μελών της Ε.Σ.Ε.Δ., η αμοιβή ή η αποζημίωση
τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 67
Δικαστική επίλυση

Εάν η διαφορά δεν επιλυθεί εξώδικα ή συμβιβαστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις των
παραπάνω άρθρων, ή παρέλθουν άπρακτες οι οριζόμενες προθεσμίες για την
έκδοση των αποφάσεων της Προϊσταμένης Αρχής, ο ανάδοχος δύναται, εντός
προθεσμίας δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης ή από
την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας για την έκδοση απόφασης, να ασκήσει αγωγή
αποκλειστικά και μόνο ενώπιον των καθ' ύλην αρμοδίων δικαστηρίων της
Θεσσαλονίκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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Άρθρο 68
Εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία

Η εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία αποφασίζεται από την Προϊσταμένη Αρχή,
λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τη φύση των εργασιών, το τυχόν υπάρχον εργατοτεχνικό
προσωπικό, το διαθέσιμο μηχανικός εξοπλισμός και γενικά την οικονομία της
κατασκευής. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζει τεχνικό υπάλληλο, ως επιβλέποντα,
και άλλους υπαλλήλους, ως βοηθούς του, εφόσον απαιτείται. Με μέριμνα της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας συντάσσεται προϋπολογισμός δαπάνης, χρονοδιάγραμμα
και αναλυτικό πρόγραμμα υλοποίησης του έργου. Συντάσσεται επίσης
προμέτρηση των απαιτουμένων υλικών, προγραμματίζεται ο αριθμός, οι
ειδικότητες και η διάρκεια απασχόλησης του εργατοτεχνικού προσωπικού, καθώς και
ο αριθμός, το είδος και η διάρκεια απασχόλησης του μηχανικού εξοπλισμού, που
είναι απαραίτητος για την εκτέλεση του έργου.
Ο απαιτούμενος αριθμός του προσωπικού και των μηχανημάτων, οι ποσότητες των
υλικών, ο τρόπος και ο ρυθμός απασχόλησης του προσωπικού, ανάλωσης
υλικών, μίσθωσης και χρήσης μηχανημάτων και όλα τα άλλα αναγκαία για την
εκτέλεση του έργου στοιχεία καθορίζονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ο
αριθμός των μηχανημάτων έργων, των οποίων η αγορά είναι τυχόν αναγκαία για
την εκτέλεση του έργου, εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.
Το απαιτούμενο προσωπικό διατίθεται ή προσλαμβάνεται από τον Εργοδότη,
σύμφωνα με τις ισχύουσες για αυτόν σχετικές διατάξεις. Στο προσωπικό αυτό μπορεί
να περιλαμβάνεται υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό οποιασδήποτε
ειδικότητας αναγκαίας για την κατασκευή και την τεχνικοοικονομική διοίκηση του
έργου ή υπεργολάβοι.
Από τις διατιθέμενες για το έργο πιστώσεις καταβάλλονται, με βάση νόμιμα
δικαιολογητικά, όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για το έργο, όπως είναι
οι μισθοί, τα ημερομίσθια και οι σχετικές εργοδοτικές επιβαρύνσεις του
προσωπικού

της

προηγούμενης

παραγράφου,

οι

δαπάνες

προμήθειας

μηχανημάτων και εξοπλισμού, η αξία των υλικών και οι δαπάνες διαλογής,
αποθήκευσης, μεταφοράς και χρήσης τους, τα μισθώματα μηχανημάτων, τα
ασφάλιστρα και οι δαπάνες λειτουργίας τους, οι αμοιβές για παροχή
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υπηρεσιών και το αντάλλαγμα για την υπεργολαβική εκτέλεση εργασιών με υλικά
ή χωρίς υλικά.
Για την αγορά των υλικών και μηχανημάτων, τη μίσθωση μηχανικού εξοπλισμού ή την
εκτέλεση μεταφορών εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις που διέπουν τον
Εργοδότη. Για την ανάδειξη εργολάβων ή υπεργολάβων επιμέρους εργασιών
εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
Κατά την εκτέλεση έργου με αυτεπιστασία, τηρείται, με ευθύνη της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας, ημερολόγιο ανάλογο με το επιβαλλόμενο για οποιαδήποτε απολογιστική
εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 43 του παρόντος Κανονισμού.
Για τις εργασίες που εκτελούνται με αυτεπιστασία, συντάσσεται επιμέτρηση τους και
απολογισμός της δαπάνης. Για την παραλαβή τους εφαρμόζονται ανάλογα οι
διατάξεις των άρθρων 60 και 62 του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 69
Εκτέλεση έργων με μερική ή ολική αυτοχρηματοδότηση (συμβάσεις
παραχώρησης)

1. Η εκτέλεση έργων του Εργοδότη με μερική ή ολική αυτοχρηματοδότηση (συμβάσεις
παραχώρησης), σύμφωνα με την περίπτωση στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του
Κανονισμού, διέπεται καταρχήν από τον παρόντα Κανονισμό. Με τη Διακήρυξη, και
κατά παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού, μπορούν να
ρυθμίζονται διαφορετικά τα ζητήματα:
α. Των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του αναδόχου, σε περίπτωση υπερημερίας
του Εργοδότη ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, ή σε περίπτωση
υπαίτιας ή ανυπαίτιας αδυναμίας αυτού.
β. Της αποζημίωσης του αναδόχου για τη ζημία υπέστη, καθώς και του δικαιώματος
του να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης, σε περίπτωση διακοπής των εργασιών για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, από γεγονός για το οποίο δεν ευθύνεται ο ίδιος.
γ. Της αποζημίωσης του αναδόχου για την τυχόν ζημία του από τη μη εκπλήρωση
της σύμβασης, σε περίπτωση που ασκήσει το παρεχόμενο σ' αυτόν δικαίωμα να
ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης.
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δ. Του δικαιώματος του Εργοδότη να καταγγείλει ή να διαλύσει τη σύμβαση
παραχώρησης μόνο για σπουδαίο λόγο, ο οποίος κρίνεται ως τέτοιος από το
Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου.
Επιπλέον, της αποζημίωσης που δικαιούται να ζητήσει ο ανάδοχος, εφόσον ο λόγος
αυτός αφορά σε γεγονός για το οποίο δεν ευθύνεται αυτός. Ακόμη, σε περίπτωση
που η σύμβαση αφορά περισσότερες από μία διαφορετικές και αυτοτελείς
κατασκευές, του δικαιώματος του Εργοδότη να καταγγείλει ή να διαλύσει τη
σύμβαση ως προς μία ή περισσότερες αυτοτελείς και διαφορετικές κατασκευές,
μέχρι ορισμένη προθεσμία και πάντως πριν από το συμβατικό χρόνο έναρξης
εργασιών επί των αυτοτελών και διαφορετικών αυτών κατασκευών. Τέλος, στην
τελευταία αυτή περίπτωση, της δυνατότητας να αντικατασταθεί η αυτοτελής
κατασκευή που αφαιρέθηκε, με άλλη ή άλλες, ίδιου ή ισοδύναμου τεχνικού και
οικονομικού αντικειμένου και να καθοριστεί με νέα απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, ο τρόπος αναπροσαρμογής του εργολαβικού ανταλλάγματος και η
αναπροσαρμογή της σύμβασης.
ε. Της δυνατότητας να συνομολογηθεί συμφωνία διεθνούς ή εσωτερικής διαιτησίας,
για την επίλυση των διαφορών που απορρέουν από τη σύμβαση παραχώρησης ή
εξ αφορμής αυτής.
2. Η λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση των έργων του Εργοδότη που εκτελούνται
με μερική ή ολική αυτοχρηματοδότηση (συμβάσεις παραχώρησης), σύμφωνα με την
περίπτωση στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κανονισμού, θα διέπεται
καταρχήν από τους συμβατικούς όρους και συμπληρωματικά από τις διατάξεις
της παρούσας παραγράφου και του Αστικού Κώδικα.
α. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
παραχώρησης, που θα ορίζει η Διακήρυξη και θα διέπεται από τους θεσπιζόμενους
από αυτήν όρους.
β. Ο Εργοδότης μπορεί να εγγυηθεί στον ανάδοχο τη διατήρηση διαφόρων συνθηκών
και να συνομολογηθεί ότι, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών αυτών, ο
ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει, είτε αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη, είτε
αναπροσαρμογή της οφειλόμενης σε αυτόν παροχής, είτε - σε εντελώς εξαιρετικές
περιπτώσεις - λύση της σύμβασης παραχώρησης, με αποζημίωση του για τη ζημία
που υπέστη από τη μη εκπλήρωση της σύμβασης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση
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θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τη διασφάλιση της συνέχισης της παροχής της
ύδρευσης και αποχέτευσης που τυχόν εξαρτάται από τη λειτουργία του
παραχωρούμενου έργου.
γ. Για την επίλυση των διαφορών που απορρέουν από τις συμβάσεις παραχώρησης
ή εξ αφορμής αυτών μπορεί να συνομολογηθεί διεθνής ή εσωτερική διαιτησία,
εφόσον προβλέπεται στη Διακήρυξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'
ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 70 Προθεσμίες

Με την επιφύλαξη τυχόν ρητής αντίθετης διάταξης στον παρόντα Κανονισμό, όλες οι
τασσόμενες με τον Κανονισμό προθεσμίες έχουν για τον Εργοδότη ενδεικτικό
χαρακτήρα.

Άρθρο 71 Τροποποιήσεις

Τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις του παρόντος Κανονισμού εγκρίνονται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Εργοδότη και κωδικοποιούνται κάθε φορά σε ενιαίο
κείμενο.

Άρθρο 72
Μεταβατικές διατάξεις

Με την επιφύλαξη των τυχόν ειδικών ρυθμίσεων του παρόντος Κανονισμού, οι διατάξεις
αυτού εφαρμόζονται σε όλα τα έργα που δημοπρατούνται, ανατίθενται και
εκτελούνται ή παραχωρούνται από τον Εργοδότη και των οποίων η σχετική
Διακήρυξη δημοσιεύεται ή η σχετική απόφαση ανάθεσης (επί διαδικασίας με
διαπραγμάτευση) εκδίδεται μετά από τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού, σύμφωνα
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με το επόμενο άρθρο.
Έργα, για τα οποία, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, είχε
δημοσιευθεί η Διακήρυξη, ή βρίσκονταν στο στάδιο αξιολόγησης ή κατακύρωσης, ή
είχε ήδη καταρτιστεί η σύμβαση, ανατίθενται, εκτελούνται ή παραχωρούνται με
βάση το νομοθετικό πλαίσιο και τη διαδικασία που ίσχυε πριν από την έναρξη
ισχύος του Κανονισμού.
Άρθρο 73
Έγκριση - Έναρξη ισχύος

Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από έγκριση του
από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 10 του ν.
2937/2001.»
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(42) της απόφασης του Διοικητικού Συβουλίου της. Δ.Ε.Η. Α.Ε. 206/30.09.2008 «Κανονισμός
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ΔΕΗ», το κείμενο της οποίας είχε ως εξής:

«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε Ρ Γ Ω Ν , Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ω Ν ΚΑΙ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν ( Κ Ε Π Υ )

Απόφαση Δ.Σ. 206/30.09.2008
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Ορισμοί

Άρθρο 2
Άρθρο 3

Αντικείμενο Κανονισμού - Πεδίο Εφαρμογής
Εφαρμογή του Κανονισμού
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 Ορισμοί
Διακήρυξη

Είναι η δημοσίευση από τη ΔΕΗ στον Τύπο και, εφόσον απαιτείται, στην
επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη μορφή και το
περιεχόμενο που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και ο παρών
Κανονισμός, της έναρξης διαδικασίας επιλογής Αναδόχου για εκτέλεση
έργου, διενέργεια προμήθειας υλικού ή παροχή υπηρεσίας.

Οικονομικός
Φορέας

Είναι ένα σύνολο τευχών που εκδίδονται σε κάθε περίπτωση, διαδικασίας
επιλογής με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, και στα οποία
περιλαμβάνονται οι όροι, οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές
προδιαγραφές και γενικά κάθε στοιχείο απαραίτητο για την υποβολή των
προσφορών, την αξιολόγησή τους, την επιλογή του Οικονομικού Φορέα
και την ανάθεση και κατάρτιση της σύμβασης.

Προσφέρων

Είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή σύμπραξη περισσοτέρων του ενός των
προσώπων αυτών, που υποβάλλει προσφορά ή εκδηλώνει ενδιαφέρον
συμμετοχής για τη σύναψη συμβάσεων Εκτέλεσης Έργων ή Προμηθειών
Υλικών ή Παροχής Υπηρεσιών.

Υποψήφιος

Είναι ο Οικονομικός Φορέας, ο οποίος υποβάλλει προσφορά για σύναψη
σύμβασης, σε κάθε διαδικασία επιλογής.
Είναι ο Οικονομικός Φορέας, ο οποίος ύστερα από σχετική πρόσκληση,
υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε κλειστή διαδικασία ή διαδικασία με
διαπραγματεύσεις, ή αίτηση ένταξης σε Σύστημα Προεπιλογής Προμηθευτών,
ή Δυναμικό Σύστημα Αγορών.

Μειοδότης

Ανάδοχος

Σύμβαση

Είναι ο Προσφέρων, ο οποίος με βάση το κριτήριο ανάθεσης (χαμηλότερη
τιμή ή πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά), υπερισχύει
έναντι των λοιπών Προσφερόντων.
Είναι ο Οικονομικός Φορέας, στον οποίο, μετά από διαδικασία επιλογής,
ανατίθεται από τη ΔΕΗ σύμβαση εκτέλεσης Έργων ή Προμήθειας Υλικού ή
Παροχής
Υπηρεσιών,
αποκαλούμενος
αντίστοιχα
«Εργολήπτης»,
«Προμηθευτής», «Πάροχος Υπηρεσιών»
Είναι η συμφωνία, που συνομολογείται γραπτώς μεταξύ της ΔΕΗ και του
Αναδόχου, και η οποία περιλαμβάνει

ένα σύνολο όρων αναγκαίων για την εκτέλεση
έργου, προμήθειας, ή υπηρεσίας.
Όργανα
Είναι, σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, το
Διοίκησης της Διοικητικό Συμβούλιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος, το
ΔΕΗ
Συμβούλιο Διεύθυνσης Δικτύων, και το Συμβούλιο
Διεύθυνσης Ανταγωνιστικών και Επιτελικών
4
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Υπηρεσιακό
Είναι Μονάδα της
οργανωτικής
διάρθρωσης
της
ΔΕΗ, ή
Όργανο

Δ
γκεκριμένο αντικείμενο.
ρ
α Κανονισμός
Είναι ο Κανονισμός που διέπει την οργάνωση και
σ Λειτουργίας
λειτουργία της ΔΕΗ και των Οργάνων της, ο οποίος έχει
τ
θεσπιστεί με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου,
η
σύμφωνα με το Καταστατικό της, και τις αρχές και τη
ρ
νομοθεσία περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.
ι
ο
τ
Άρθρο 2
ή
Αντικείμενο Κανονισμού - Πεδίο
τ
Εφαρμογής
ω
ν
. 1. Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός, σύμφωνα
με τις προβλέψεις της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, όπως
κάθε φορά ισχύουν για τη ΔΕΗ, και των γενικών αρχών δικαίου, των
αρχών οι οποίες διέπουν τις διαδικασίες επιλογής και σύναψης των
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών μεταξύ της ΔΕΗ και ενός ή
περισσοτέρων Οικονομικών Φορέων.
Ο χαρακτηρισμός κάθε σύμβασης ως σύμβασης έργου, προμήθειας
ή υπηρεσίας γίνεται από το αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης
λαμβάνοντας υπόψη τον προεξάρχοντα χαρακτήρα του αντικειμένου
της.

επιτροπή, ή, και
ένα στέλεχος ή
απλός μισθωτός
της

2.
Ε
π
ι
χ
ε
ί
ρ
η
σ
η
ς
,
α
ρ
μ
ό
δ
ι
ο
ς
γ
ι
α
σ
υ

Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν εφαρμόζονται :
α. Στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ή καυσίμων, τα οποία
προορίζονται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
β. Στις συμβάσεις που συνάπτονται στα πλαίσια διεθνούς συμφωνίας
μεταξύ της Ελλάδας και μιας ή περισσοτέρων άλλων χωρών, εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την από κοινού εκτέλεση ή
εκμετάλλευση ενός σχεδίου.
γ. Στις συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, οι οποίες
ανατίθενται σε συνδεδεμένες με τη ΔΕΗ επιχειρήσεις, εφόσον
συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην Οδηγία
2004/17/ΕΚ, και γενικά την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.
δ. Στην εκποίηση, καταστροφή και λοιπές σχετικές πράξεις, που αφορούν
σε υλικά ιδιοκτησίας ΔΕΗ.
ε. Στις συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την αγορά
ή μίσθωση γης και υφισταμένων κτισμάτων ή άλλων ακινήτων.
στ. Σε κάθε άλλη σύμβαση, η οποία τυχόν εξαιρείται ρητά από τις Οδηγίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λόγους άλλους από το ύψος της αξίας της.
Για την επιλογή των Αναδόχων στις ανωτέρω περιπτώσεις σύναψης
συμβάσεων η ΔΕΗ εφαρμόζει διαδικασίες, καθορισμένες με πάγιες
ρυθμίσεις των αρμοδίων Οργάνων Διοίκησής της, με τήρηση σε κάθε
5

2059

περίπτωση
των αρχών της
διαφάνειας,
της ίσης και
μη
διακριτικής
μεταχείρισης
των
Οικονομικών
Φορέων, και
της
προστασίας
του θεμιτού
και ελεύθερου
ανταγωνισμού.

του παρόντος Κανονισμού γίνεται από τα αρμόδια Διοικητικά και
Υπηρεσιακά όργανα της ΔΕΗ, στο πλαίσιο των δικαιοδοσιών τους και των
διαδικασιών που καθορίζονται με αποφάσεις των Οργάνων Διοίκησης
της Εταιρείας, όπως ειδικότερα προβλέπει ο Κανονισμός Λειτουργίας
αυτής.
Όπου στον παρόντα Κανονισμό γίνεται αναφορά σε «αρμόδιες υπηρεσίες»
ή «όργανα», νοούνται εκείνα που έχουν συγκεκριμένες δικαιοδοσίες
και αρμοδιότητες να ενεργούν για τα θέματα των συμβάσεων,
σύμφωνα με τις κατά τα ανωτέρω αποφάσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 4
Διαδικασίες Επιλογής Οικονομικών
Φορέων

1.
Ά
ρ
θ
ρ
ο
3

2.

Η

εφαρμογή

Η ΔΕΗ επιλέγει τους Αναδόχους Οικονομικούς Φορείς των συμβάσεών της
για προμήθειες υλικών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση έργων με
προηγούμενη Προκήρυξη Διαγωνισμού, χρησιμοποιώντας, κατά
περίπτωση, μία από τις ακόλουθες διαδικασίες :
α. Ανοικτή Διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας κάθε Οικονομικός
Φορέας, ο οποίος εκπληρώνει συγκεκριμένες προϋποθέσεις,
δικαιούται να υποβάλει προσφορά, και ο Ανάδοχος επιλέγεται
Ε
μεταξύ των Προσφερόντων με σύγκριση των προσφορών τους με
φ
συγκεκριμένα κριτήρια.
α
ρ
β. Κλειστή Διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας κάθε Οικονομικός
μ
Φορέας, ο οποίος εκπληρώνει συγκεκριμένες προϋποθέσεις,
ο
δικαιούται συμμετοχής, αλλά μόνο οι Υποψήφιοι που επιλέγονται
γ
από τη ΔΕΗ ως Προσφέροντες με συγκεκριμένα κριτήρια μπορούν
ή
να υποβάλουν προσφορά, και ο Ανάδοχος επιλέγεται με σύγκριση
τ των προσφορών τους με συγκεκριμένα κριτήρια.
ο
γ.υ Διαδικασία με Διαπραγματεύσεις, στο πλαίσιο της οποίας κάθε
Κ Οικονομικός Φορέας ο οποίος εκπληρώνει συγκεκριμένες
α προϋποθέσεις δικαιούται συμμετοχής, αλλά μόνο οι Υποψήφιοι που
ν επιλέγονται από τη ΔΕΗ ως Προσφέροντες με συγκεκριμένα
ο κριτήρια, μπορούν να υποβάλουν προσφορά, και ο Ανάδοχος
ν επιλέγεται μεταξύ αυτών κατόπιν διαπραγματεύσεων μαζί τους.
ι
Ησ επιλογή Αναδόχων και σύναψη συμβάσεων χωρίς προηγούμενη
μ
Προκήρυξη
Διαγωνισμού αποτελεί εξαιρετική διαδικασία, την οποία η
ο εφαρμόζει, κατά την κρίση της, στις ακόλουθες περιπτώσεις :
ΔΕΗ
ύ
α. Εάν σε διαδικασία με προηγούμενη Προκήρυξη Διαγωνισμού δεν
υπήρξε κανείς υποψήφιος ή δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, ή
καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν κρίθηκε κατάλληλη, και
6
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εφόσον με
την προς
ανάθεση
σύμβαση
δεν
τροποποιο
ύνται
ουσιαστικ
ά οι όροι
αυτής που
προκηρύχ
θηκε και
δεν
τελεσφόρ
ησε.
β.

Εάν
η
σύμβαση
συνάπτετ
αι
αποκλειστ
ικά
για
λόγους
έρευνας,
δοκιμών,
μελέτης ή
ανάπτυξη
ς, και όχι
με σκοπό
την
εξασφάλι
ση
κέρδους ή
την
ανάκτηση
των
δαπανών
έρευνας
και
ανάπτυξη
ς, και στο
βαθμό
που
η
σύναψή
της δεν
θίγει τη
σύναψη
μελλοντι
κών
συμβάσε
ων που
επιδιώκο
υν, ιδίως,
τους

αυτούς σκοπούς, μετά από Προκήρυξη Διαγωνισμού.
γ. Εάν, για λόγους τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την
προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, η σύμβαση μπορεί να
ανατεθεί μόνο σε ορισμένο Οικονομικό Φορέα.
δ.

Στο βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητο εάν, λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόμενης σε απρόβλεπτα γεγονότα,
δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για
την εφαρμογή διαδικασίας με προηγούμενη Προκήρυξη
Διαγωνισμού.

ε. Στις περιπτώσεις των συμβάσεων προμηθειών για συμπληρωματικές
παραδόσεις εκ μέρους του αρχικού προμηθευτή, οι οποίες
προορίζονται είτε για τη μερική ανανέωση προμηθειών ή
εγκαταστάσεων τρέχουσας χρήσης, ή για την επέκταση υφισταμένων
προμηθειών ή εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προμηθευτή θα
υποχρέωνε τη ΔΕΗ να προμηθευθεί υλικό με διαφορετικά τεχνικά
χαρακτηριστικά, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε
ασυμβατότητα ή σε δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες, ως προς τη
χρήση ή τη συντήρηση.
στ. Για την ανάθεση στον ίδιο Ανάδοχο συμπληρωματικών έργων ή
υπηρεσιών που δεν περιλαμβάνονται στην αρχικά συναφθείσα
σύμβαση, αλλά τα οποία, λόγω μη προβλέψιμων περιστάσεων,
έχουν καταστεί απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης :
-

όταν τα εν λόγω συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες δεν
μπορούν να διαχωριστούν, τεχνικά ή οικονομικά, από την
κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα
προβλήματα στην Επιχείρηση, ή
- όταν τα εν λόγω συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες, αν
και μπορούν να διαχωριστούν από την εκτέλεση της
αρχικής σύμβασης, είναι απολύτως απαραίτητα για την
ολοκλήρωσή της.

ζ. Στην περίπτωση των συμβάσεων έργων, για νέα έργα που
συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων εργασιών, και
ανατίθενται στον εργολήπτη στον οποίο η ΔΕΗ έχει αναθέσει
προγενέστερη σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι τα έργα αυτά
είναι σύμφωνα με μια βασική μελέτη στα πλαίσια σύμβασης που έχει
συναφθεί μετά από προηγούμενη Προκήρυξη Διαγωνισμού.
Στην εν λόγω Προκήρυξη Διαγωνισμού πρέπει απαραίτητα να
επισημαίνεται η δυνατότητα σύναψης σύμβασης για νέα έργα με
βάση τη βασική μελέτη, χωρίς Προκήρυξη Διαγωνισμού, το δε ποσό
του συνολικού προϋπολογισμού λαμβάνεται υπόψη από τη ΔΕΗ για
τον υπολογισμό της συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας της
σύμβασης.
η. Εάν πρόκειται για προμήθειες υλικών που είναι εισηγμένα και
αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων.
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θ.

ι.

ια.

Στις
συμβάσει
ς
που
συνάπτον
ται
με
βάση
Συμφωνία
- Πλαίσιο,
εφόσον
πληρούντ
αι
οι
προϋποθ
έσεις της
παραγρά
φου 2 του
Άρθρου
28
του
παρόντος
Κανονισμο
ύ.
Για
τις
αγορές
ευκαιρίας
,
στις
οποίες η
ΔΕΗ, με
την
αξιοποίη
ση μιας
ιδιαίτερα
ευνοϊκής
συγκυρία
ς,
που
παρουσιά
ζεται για
πολύ
σύντομο
χρονικό
διάστημα,
μπορεί να
αποκτήσει
υλικά σε
τιμή πολύ
χαμηλότε
ρη από τις
τιμές που
επικρατού
ν συνήθως
στην
αγορά.
Για

την

αγορά υλικών, υπό όρους ιδιαίτερα ευνοϊκούς, είτε από
προμηθευτή που παύει οριστικά την εμπορική δραστηριότητα του,
είτε από το σύνδικο ή τον εκκαθαριστή πτώχευσης, δικαστικού
συμβιβασμού, αναγκαστικής εκκαθάρισης ή άλλης ανάλογης
διαδικασίας.
ιβ. Για τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών που ακολουθεί τη διενέργεια ενός
διαγωνισμού μελετών, και πρέπει να ανατεθεί στον ένα νικητή ή,
σε περίπτωση περισσοτέρων νικητών, σε έναν από αυτούς κατόπιν
διαπραγματεύσεων με όλους.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιλογής Οικονομικού Φορέα χωρίς
προηγούμενη Προκήρυξη Διαγωνισμού η Επιχείρηση απευθύνεται σε έναν
ή περισσότερους Οικονομικούς Φορείς της επιλογής της και
επιλέγει τον Ανάδοχο ακολουθώντας την πλέον πρόσφορη και
διαφανή κατά την κρίση της διαδικασία.
3.

Για την επιλογή Οικονομικών Φορέων για σύναψη συμβάσεων αξίας
μικρότερης αυτής των ορίων που ορίζει η Κοινοτική Οδηγία η ΔΕΗ
εφαρμόζει ανάλογες με τις ανωτέρω διαδικασίες, όπως
περιγράφονται ειδικότερα στις αντίστοιχες Διακηρύξεις ή Προσκλήσεις
Συμμετοχής, τηρώντας σε κάθε περίπτωση τις αρχές της διαφάνειας, της
ίσης και μη διακριτικής μεταχείρισης και της διεύρυνσης της
συμμετοχής.
Σε κάθε περίπτωση η Προκήρυξη Διαγωνισμού καταχωρίζεται στην
επίσημη ιστοσελίδα της Επιχείρησης. Για συμβάσεις αξίας ανώτερης
συγκεκριμένου ορίου, καθοριζομένου από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της
ΔΕΗ η Προκήρυξη Διαγωνισμού δημοσιεύεται ταυτόχρονα και σε μια
τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα . Το ελ άχιστ ο χρονικό
διάστ ημα μ ετ αξύ τ ης εν λ όγω δημοσιοποίησης και της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών καθορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες.
4. Για τον προσδιορισμό των συμβάσεων, αξίας μικρότερης αυτής των
ορίων της Κοινοτικής Οδηγίας, το προϋπολογιζόμενο ύψος της
αξίας κάθε σύμβασης λογίζεται χωρίς το Φόρο Προστιθέμενης
Αξίας, και περιλαμβάνει κάθε τυχόν προβλεπόμενο δικαίωμα
προαίρεσης, κατά τα οριζόμενα σε επόμενα Άρθρα του παρόντος
Κανονισμού, καθώς και τυχόν ανανεώσεις της σύμβασης.
5. Για τη σύναψη συμβάσεων με περιορισμένο οικονομικό
αντικείμενο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του
Διοικητικού της Συμβουλίου, η ΔΕΗ μπορεί να εφαρμόζει
απλοποιημένες διαδικασίες επιλογής Αναδόχου, τηρώντας σε κάθε
περίπτωση τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης και μη διακριτικής
μεταχείρισης και της διεύρυνσης της συμμετοχής.
Άρθρο 5
Επιλογή Συμμετεχόντων ή
Προσφερόντων

Στις διαδικασίες επιλογής Αναδόχου δικαιούνται να συμμετέχουν ως
Συμμετέχοντες ή Προσφέροντες Οικονομικοί Φορείς που πληρούν
8
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συγκεκριμένα
ποιοτικά κριτήρια,
τα οποία η ΔΕΗ
καθορίζει κατά την
κρίση της, στα
πλαίσια
της
κείμενης
νομοθεσίας και του
παρόντος
Κανονισμού.
Τα
κριτήρια
αυτά
καθώς και ο τρόπος
απόδειξης
της
εκπλήρωσής τους
από
τους
Οικονομικούς
Φορείς,
αναφέρονται
συγκεκριμένα στη
Διακήρυξη ή στην
Πρόσκληση
Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος,
κατά περίπτωση.

-

-

Ειδικότερα, στην Κλειστή Διαδικασία και στη Διαδικασία με
Διαπραγματεύσεις, τα κριτήρια μπορεί να καθορίζονται και με σκοπό τη
μείωση του αριθμού των Συμμετεχόντων, υπό την προϋπόθεση πάντοτε
ότι θα υπάρχει επαρκής ανταγωνισμός.
2. Για την πλήρωση των κριτηρίων της χρηματοοικονομικής ικανότητας, ο
Οικονομικός Φορέας μπορεί να επικαλεστεί τη χρηματοοικονομική
ικανότητα άλλων Φορέων, ανεξάρτητα από τη νομική φύση των
υφισταμένων σχέσεων με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή οφείλει,
σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη στη Διακήρυξη, να αποδεικνύει στη
ΔΕΗ, ιδίως μέσω της παροχής εγγυήσεων εκ μέρους των άλλων
Φορέων, ότι με τη χρήση της ικανότητάς τους θα είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύμβαση επιτυχώς.

1. Τα ποιοτικά
κριτήρια επιλογής
αναφέρονται,
ενδεικτικά, στα
εξής :
-

Προσωπική
κατάσταση
των
Υποψηφίων
ή
των
Προσφερόν
των,
οι
οποίοι σε
καμία
περίπτωση
δεν πρέπει
να
έχουν
καταδικαστ
εί
με
αμετάκλητη
δικαστική
απόφαση
για κάποιο
από
τα
αδικήματα
της
υπεξαίρεσ
ης,
της

απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της διαφθοράς σύμφωνα και με το Ν.3560/2007 ως
εκάστοτε ισχύει, της δόλιας χρεοκοπίας και της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με την εκάστοτε
κείμενη νομοθεσία.
Συνέπεια στην εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων έναντι της
ΔΕΗ στο παρελθόν.
Άδεια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας.
Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα.
Τεχνική, κατασκευαστική και επαγγελματική ικανότητα, σε
συνδυασμό με την απαιτούμενη εμπειρία στο αντικείμενο της
σύμβασης.
Περιβαλλοντικές και κοινωνικές παραμέτρους.

3. Για την πλήρωση των κριτηρίων της τεχνικής ή/και επαγγελματικής
ικανότητας, ο Οικονομικός Φορέας μπορεί να επικαλεστεί την
αντίστοιχη ικανότητα άλλων Φορέων ανεξάρτητα από τη νομική
φύση των υφισταμένων σχέσεων με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή
οφείλει, σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη στη Διακήρυξη, να
αποδεικνύει στη ΔΕΗ, ιδίως μέσω της παροχής εγγυήσεων εκ
μέρους των άλλων Φορέων, ότι με τη χρήση της ικανότητάς τους
θα είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση επιτυχώς.
4. Η κοινοπραξία Οικονομικών Φορέων μπορεί να επικαλείται τη
χρηματοοικονομική, τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα των
συμμετεχόντων σε αυτή, ή/και άλλων Φορέων σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3.
Άρθρο 6
Τεχνικές προδιαγραφές
1.

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές προσδιορίζουν με την αναγκαία πληρότητα
το ζητούμενο είδος (έργο, υλικό ή υπηρεσία), και τα απαραίτητα
χαρακτηριστικά του, έτσι ώστε :
■ να ανταποκρίνεται στη χρήση για την οποία προορίζεται από την
Επιχείρηση,
■ να δημιουργείται η αντικειμενική βάση για την πιο ικανοποιητική για
τη ΔΕΗ τελική επιλογή,
■ να μη δημιουργούνται αδικαιολόγητα εμπόδια για τη συμμετοχή εν
9
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δυνάμει
προσφερόν
των.

εξετάζει και τις προσφορές στις οποίες οι απαιτήσεις των Τεχνικών
Προδιαγραφών καλύπτονται κατά ισοδύναμο τρόπο.
Η απόδειξη της εν λόγω ισοδυναμίας, με την αναγκαία επάρκεια και με τα
ενδεδειγμένα μέσα, αποτελεί υποχρέωση των Προσφερόντων.

2. Η ΔΕΗ
καταρτίζει
τις
Τεχνικές
Προδιαγρα
φές των
έργων,
προμηθειώ
ν και
υπηρεσιών,
σύμφωνα
με τα
προβλεπόμ
ενα στο
κοινοτικό
δίκαιο, με
την
επιφύλαξη
των
συμβατών
με αυτό
υποχρεωτικ
ών εθνικών
τεχνικών
κανόνων,
και σε κάθε
περίπτωση
με τρόπο,
ώστε να
συμβάλλου
ν στην
προστασία
του
περιβάλλον
τος.
3. Η
ΔΕΗ,
ανεξάρτητ
α από τον
τύπο των
Τεχνικών
Προδιαγρα
φών που,
κατά
περίπτωση,
υιοθετεί,
κάνει
δεκτές και

Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από
αναγνωρισμένο οργανισμό μπορεί να συνιστά ενδεδειγμένο μέσο. Ως
αναγνωρισμένοι οργανισμοί νοούνται τα εργαστήρια δοκιμών, τα
εργαστήρια βαθμονόμησης, οι οργανισμοί ελέγχου και οι οργανισμοί
πιστοποίησης, που ανταποκρίνονται στα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.
Η αποδοχή ή μη της ισοδυναμίας γίνεται από το αρμόδιο όργανο της
Επιχείρησης. Το σχετικό πόρισμα γνωστοποιείται στον Προσφέροντα
στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών.
Άρθρο 7
Κριτήρια ανάθεσης
συμβάσεων
1.

Τα κριτήρια, με βάση τα οποία γίνεται η ανάθεση των συμβάσεων
μεταξύ των τεχνικά και οικονομικά αποδεκτών προσφορών, είναι :
α. Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή
Η χαμηλότερη τιμή προκύπτει από σύγκριση των τιμών όλων των
προσφορών ανηγμένων στην ίδια βάση σύμφωνα με τους όρους που
καθορίζονται στη Διακήρυξη, έτσι ώστε να τηρείται η αρχή της
ίσης μεταχείρισης.
β. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά προκύπτει
από τη συνεκτίμηση διαφόρων παραμέτρων καθοριζομένων σε
συνάρτηση με το αντικείμενο της σύμβασης, καθώς και της τιμής
ανηγμένης κατά τα ανωτέρω, στην ίδια βάση. Συνεκτιμώμενες
κατά τα ανωτέρω παράμετροι είναι ενδεικτικά :
Η ημερομηνία παράδοσης ή ολοκλήρωσης, το κόστος λειτουργίας, η
αποδοτικότητα επενδεδυμένου κεφαλαίου, η ποιότητα, τα αισθητικά
και
λειτουργικά
χαρακτηριστικά,
τα
περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά, η τεχνική αξία, η εξυπηρέτηση μετά την πώληση
και η τεχνική συνδρομή, οι δεσμεύσεις όσον αφορά τα
ανταλλακτικά, η ασφάλεια των προμηθειών, και κάθε άλλο
στοιχείο, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε
συγκεκριμένης σύμβασης.
Οι συνεκτιμώμενες κάθε φορά παράμετροι και η σχετική βαρύτητα
κάθε μιας από αυτές για τον προσδιορισμό της πλέον
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς καθορίζονται
συγκεκριμένα και περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη ή στην
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

2.

Όταν η ανάθεση της σύμβασης γίνεται με βάση το κριτήριο της πλέον
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συμφέρουσας
από οικονομική
άποψη
προσφοράς,
μπορούν
να
ληφθούν
υπόψη
εναλλακτικές
προσφορές
που
υποβάλλονται
από
τους
Προσφέροντες
, εφόσον οι
προσφορές
αυτές
ανταποκρίνοντ
αι
στις
ελάχιστες
απαιτήσεις
που
έχουν
καθοριστεί
από τη ΔΕΗ.
Στη Διακήρυξη
ή
στην
Πρόσκληση
Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος
αναφέρεται η
δυνατότητα ή
μη
εναλλακτικών
προσφορών,
και
προσδιορίζοντ
αι οι ελάχιστες
προϋποθέσεις
που πρέπει να
πληρούν,
καθώς και οι
ειδικές
απαιτήσεις για
την
παρουσίαση
τους.

Συστήματ
α
Προσφορ
άς
1.

Το οικονομικό μέρος των προσφορών καταρτίζεται σύμφωνα με ένα
από τα ακόλουθα συστήματα, ή με συνδυασμό περισσοτέρων από αυτά.
α. Προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου
της υπηρεσίας.
β. Προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, επί των
ομαδοποιημένων τιμών του τιμολογίου της υπηρεσίας, με
έλεγχο ομαλότητας τιμών των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.
γ. Ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου, με έλεγχο ομαλότητας
των τιμών σε σχέση με τις τιμές του αντίστοιχου τιμολογίου της
υπηρεσίας.
δ. Ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου, η οποία δυνατό
να περιλαμβάνει αναλυτικές τιμές ή περιληπτικές τιμές ή και κατ'
αποκοπή τιμή.
ε.

2.

Προσφορά μελέτης και κατασκευής με κατ' αποκοπή
εργολαβικό αντάλλαγμα για το σύνολο της σύμβασης ή κατά
τμήματα αυτής.

Το σύστημα προσφοράς για κάθε σύμβαση αναφέρεται στη Διακήρυξη.
Άρθρο 9
Περάτωση
Διαδικασίας
Επιλογής

1.

Η διαδικασία επιλογής Οικονομικού Φορέα ολοκληρώνεται με την
απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΔΕΗ, για κατακύρωση της σύμβασης
στον Οικονομικό Φορέα που κρίθηκε Μειοδότης, και ο οποίος καλείται να
υπογράψει τη σχετική σύμβαση.
Η εγκριτική απόφαση περιλαμβάνει και τυχόν βελτιώσεις της προσφοράς
που έχουν γίνει αποδεκτές από το Μειοδότη.

2. Σε περίπτωση πλειόνων Μειοδοτών λόγω ισοτιμίας ή ισοδυναμίας
προσφορών:
α. Στις προμήθειες, η ανάθεση γίνεται με κατανομή των ποσοτήτων του
αντικειμένου
της σύμβασης μεταξύ των Μειοδοτών, εφόσον το
Ά
αποδεχτούν
όλοι,
διαφορετικά η ανάθεση γίνεται σ' έναν από
ρ
τους
Μειοδότες, μετά από κλήρωση, η οποία διενεργείται παρουσία
θ
τους.
ρ
ο
β. Στα
8 έργα και τις υπηρεσίες, η ανάθεση γίνεται σε έναν από τους
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-Ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής.

Μειοδότες,
μετά από
κλήρωση, η
οποία
διενεργείτα
ι παρουσία
τους.
3.

Ματαίωση της
διαδικασίας
επιλογής
αποφασίζεται
αιτιολογημένα
από το
αρμόδιο
όργανο της
Επιχείρησης
εφόσον κρίνει
ότι :
-Η
διαδι
κασία
διεξή
χθη
χωρίς
τήρησ
η των
προβ
λεπο
μένω
ν
κανόν
ων με
συνέ
πεια
τον
επηρε
ασμό
του
αποτε
λέσμ
ατος.
-Το
αποτέ
λεσμ
α
είναι
μη
ικανο
ποιητ
ικό.

-Μεταβλήθηκαν οι ανάγκες της Επιχείρησης.
Η ματαίωση κάθε διαδικασίας επιλογής με Προηγούμενη
Προκήρυξη Διαγωνισμού ανακοινώνεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον απαιτείται από τις ισχύουσες
κοινοτικές διατάξεις και οδηγίες.
4.

Σε καμιά περίπτωση δεν δημιουργείται υποχρέωση καταβολής από τη
ΔΕΗ στους Προσφέροντες οποιασδήποτε αποζημίωσης για δαπάνες
ή για άλλες θετικές ή αποθετικές ζημίες που τυχόν υπέστησαν από τη
συμμετοχή τους στη διαδικασία.
Άρθρο 10
Αναγγελία Ανάθεσης - Κατάρτιση
Σύμβασης

1.

Η ανάθεση της σύμβασης αναγγέλλεται από τη ΔΕΗ στο Μειοδότη και
στους λοιπούς Προσφέροντες οι οποίοι υπέβαλαν αποδεκτές προσφορές,
με αποστολή της απόφασης για την ανάθεση με κάθε πρόσφορο μέσο
(επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικά).
Για συμβάσεις με οικονομικό αντικείμενο κάτω από τα όρια εφαρμογής
των διαδικασιών που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,
αναγγελία της ανάθεσης στο Μειοδότη μπορεί να γίνει και με την
αποστολή σε αυτόν του κειμένου της σύμβασης για υπογραφή.
Τα στοιχεία ανάθεσης της σύμβασης δημοσιεύονται, εφόσον
απαιτείται από την κοινοτική νομοθεσία, στην επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.

Η σύναψη των συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύει, μπορεί να
πραγματοποιηθεί, μόνο μετά την παρέλευση δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της απόφασης ανάθεσης
με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικά ή δεκαπέντε (15) ημερολογιακών
ημερών από την αποστολή της απόφασης ανάθεσης με επιστολή.
Στο ίδιο διάστημα η ΔΕΗ γνωστοποιεί σε κάθε παραλήπτη της απόφασης
ανάθεσης σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος Άρθρου, μετά από
υποβολή γραπτού αιτήματος, τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά
πλεονεκτήματα της επιλεγείσας προσφοράς.
Ωστόσο, η ΔΕΗ επιφυλάσσεται να μη γνωστοποιήσει ορισμένες
πληροφορίες που αφορούν στα στοιχεία των υποβληθεισών προσφορών
και τις εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης και ολοκλήρωσης της
διαδικασίας, εφόσον η κοινοποίηση θα αποτελούσε εμπόδιο για την
εφαρμογή των νόμων ή θα ήταν αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή
θα έθιγε έννομα εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή ιδιωτικών
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του Αναδόχου, ή θα μπορούσε να
επηρεάσει τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ Οικονομικών
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Φορέων.
3. Η Σύμβαση
καταρτίζετ
αι
σύμφωνα
με
τους
όρους της
Διακήρυξη
ς και την
προσφορά
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Αναδόχου,
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ς
Αναδόχων
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ν
οίκων

μπορεί να συντάσσονται παράλληλα και στην Αγγλική γλώσσα, με
το ελληνικό κείμενο να υπερισχύει. Η περιγραφή του υλικού και
τα τεχνικά στοιχεία μπορούν να συντάσσονται μόνο στην Αγγλική
γλώσσα.
5. Η υπογραφή των συμβάσεων γίνεται από το εκάστοτε, σύμφωνα με
εσωτερικές ρυθμίσεις της Επιχείρησης εξουσιοδοτημένο όργανο της
ΔΕΗ, και αφού έχουν εκπληρωθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζει
η Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία.
6. Η καταγγελία ή η λύση των συμβάσεων γίνεται μετά από έγκριση
του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου της ΔΕΗ.
Άρθρο 11
Υλοποίη
ση
Συμβάσε
ων
1.

Ο Ανάδοχος υλοποιεί τη σύμβαση σύμφωνα με τους όρους που
περιλαμβάνονται σ' αυτή, και είναι υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας.
Ο Ανάδοχος έχει, ιδίως, την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της
εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την
πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό της
Επιχείρησης ή σε οποιονδήποτε τρίτο, για τη λήψη μέτρων προς
αποφυγή ζημιών σε εγκαταστάσεις της Επιχείρησης ή και τρίτων, καθώς
και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.

2.

Η υλοποίηση κάθε σύμβασης, παρακολουθείται και ελέγχεται από την
Επιχείρηση μέσω των αρμοδίων οργάνων της, οι ειδικότερες
αρμοδιότητες και καθήκοντα των οποίων καθορίζονται στη σύμβαση.
Η παρακολούθηση αυτή δεν αναιρεί ούτε μειώνει τις ευθύνες του
Αναδόχου κατά την ανωτέρω παράγραφο 1.
3. Η υλοποίηση της σύμβασης γίνεται, όπου απαιτείται, με βάση το
Πρόγραμμα Εκτέλεσης Σύμβασης, το οποίο καταρτίζεται από τον
Ανάδοχο και εγκρίνεται από τη ΔΕΗ.
4. Αυξομείωση των ποσοτήτων του αντικειμένου της σύμβασης.
4.1.

Μεταβολή (αύξηση ή μείωση) του αντικειμένου της σύμβασης
μετά τη σύναψή της με ανάλογη μεταβολή του συμβατικού
τιμήματος, ή χρονική παράταση εκτέλεσής της, επιτρέπεται στο
πλαίσιο άσκησης από τη ΔΕΗ αναλόγου δικαιώματος
προαίρεσης, το οποίο έχει προβλεφθεί στη Διακήρυξη και στο
κείμενο της σύμβασης, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται να
ζητήσει αύξηση των τιμών μονάδας ή να εγείρει άλλες
απαιτήσεις.
Στη Διακήρυξη και στη Σύμβαση καθορίζονται τα
συγκεκριμένα ποσοστά της κατά τα ανωτέρω μεταβολής τα
οποία δε μπορούν να υπερβαίνουν το 50% σε ότι αφορά στην
13
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απαραίτητα λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Τα έργα αυτά και
τις υπηρεσίες ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα εκτελέσει
με τις συμβατικές τιμές, εάν υπάρχουν, ή με τιμές μονάδος
νέων εργασιών προσδιοριζόμενες όπως καθορίζεται στη σύμβαση.
5.

Ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στον Ανάδοχο για υπέρβαση
προθεσμιών με υπαιτιότητά του, αποκλίσεις από εγγυημένα μεγέθη, και
γενικά παραβίαση από αυτόν κάθε άλλου, προβλεπόμενου από τη
σύμβαση, όρου ή υποχρέωσής του. Ο τρόπος προσδιορισμού και
επιβολής των ποινικών ρητρών και τα εκάστοτε μέγιστα όρια αυτών σε
σχέση με το συμβατικό τίμημα καθορίζονται στη Διακήρυξη και τη
σύμβαση.
6. Αναπροσαρμογές των συμβατικών τιμημάτων είναι δυνατές
εφόσον τούτο επιβάλλεται από το χαρακτήρα της σύμβασης, με την
προϋπόθεση ότι τούτο θα αναφέρεται στη Διακήρυξη με σαφή
καθορισμό του τρόπου αναπροσαρμογής.
7. Σε κάθε σύμβαση έργου καθορίζεται διαδικασία ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής, η οποία, κατά κανόνα, διενεργείται σε δύο
στάδια όπως παρακάτω, και ειδικότερα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα
στη σύμβαση.
Πρώτο στάδιο είναι αυτό της Προσωρινής Παραλαβής από αρμόδια προς
τούτο επιτροπή της ΔΕΗ, η οποία ελέγχει το έργο από τεχνική άποψη
ποσοτικά και ποιοτικά, και συντάσσει το Πρωτόκολλο Προσωρινής
Παραλαβής.
Δεύτερο στάδιο είναι αυτό της Οριστικής Παραλαβής από αρμόδια προς
τούτο επιτροπή της ΔΕΗ, μετά την παρέλευση του διαστήματος
υποχρεωτικής συντήρησης ή εγγύησης του έργου από τον Ανάδοχο. Η
επιτροπή ελέγχει εκ νέου την αρτιότητα του έργου και συντάσσει
Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής. Η Οριστική Παραλαβή οδηγεί στο
κλείσιμο της σύμβασης τεχνικά και οικονομικά.
Σε περίπτωση που η φύση του έργου και οι ανάγκες της ΔΕΗ το
επιβάλλουν, μετά την τμηματική ή συνολική ολοκλήρωση του έργου, και
πριν από την Προσωρινή Παραλαβή, είναι δυνατό να διενεργείται
«Παραλαβή για Χρήση» του συνόλου ή μέρους του έργου. Η Παραλαβή
για Χρήση δεν αναπληρώνει καθ' οιονδήποτε τρόπο την Προσωρινή ή
Οριστική Παραλαβή.
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών και των υπηρεσιών γίνεται
με τους όρους και τις διαδικασίες που περιγράφονται στην οικεία
σύμβαση.

8.

Στη σύμβαση προβλέπονται διαδικασίες επίλυσης διαφωνιών και
εξέτασης αιτημάτων ή απαιτήσεων του Αναδόχου.
Επίσης στη σύμβαση καθορίζονται :
α) οι όροι και προϋποθέσεις λύσης της σύμβασης με υπαιτιότητα της
ΔΕΗ ή
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του Αναδόχου,
καθώς και οι
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ρο 12
Στοιχ
εία
Συμβ
άσεω
ν
1. Όλες οι πληροφορίες που έχουν σχέση με τα στοιχεία των
φακέλων των προσφορών και των συμβάσεων της ΔΕΗ θεωρούνται
εμπιστευτικές, και κοινοποιούνται μόνο εφόσον δεν είναι ανεπίδεκτες
επιδείξεως βάσει της κείμενης Νομοθεσίας και Νομολογίας, και
κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από έχοντα έννομο συμφέρον
προς τούτο.
2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 10 του
παρόντος Κανονισμού, εξωϋπηρεσιακή χρήση ή γνωστοποίηση των
ανωτέρω στοιχείων επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση του
αρμόδιου οργάνου της Επιχείρησης.
3. Ο χρόνος διατήρησης των στοιχείων των συμβάσεων καθορίζεται
από τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις και οδηγίες, με
ελάχιστο τα τέσσερα (4) χρόνια από τη σύναψη της σύμβασης.
Άρθρο 13
Αποκλεισμός
Οικονομικού Φορέα
1. Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει με απόφαση των αρμοδίων
οργάνων της προσωρινά ή οριστικά από τις διαδικασίες επιλογής
Οικονομικό Φορέα, ο οποίος κηρύχθηκε έκπτωτος ή δεν έχει την
απαιτούμενη αξιοπιστία ή δεν έχει επιδείξει στο παρελθόν
ενδεδειγμένη συναλλακτική συμπεριφορά έναντι της Επιχείρησης.
2. Ο αποκλεισμός γνωστοποιείται εγγράφως με εξώδικη δήλωση ή με
συστημένη επιστολή στον Οικονομικό Φορέα από την αρμόδια
Υπηρεσία. Ο Οικονομικός Φορέας έχει το δικαίωμα να υποβάλει
σχετική ένσταση, η εκδίκαση της οποίας γίνεται από αρμόδιο όργανο
της Επιχείρησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙI
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α. ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ά
ρ
θ
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ο
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Πρόσκλησ
η
-Όροι και
Οδηγίες
Διαγωνισμ

ού
4
-ΣχέδιοΔΣυμφωνητικού Σύμβασης
-Ειδικοίι Όροι Σύμβασης, εφόσον κρίνεται αναγκαίο
-ΓενικοίαΌροι Σύμβασης
-Τεχνικές
κ Προδιαγραφές και (εφόσον απαιτούνται) Σχέδια
-ΤεύχοςήΑσφαλίσεων (εφόσον απαιτείται)
-ΤεύχοςρΥποδειγμάτων (Εγγυητικές Επιστολές, Υπεύθυνη Δήλωση
Προσφέροντος
περί αποδοχής των όρων της Διακήρυξης, Υπεύθυνη
υ
Δήλωσηξ συνυπευθυνότητας σε περίπτωση κοινοπραξίας και, ό,τι
άλλο η
προβλέπεται στα Τεύχη της Διακήρυξης)
-Έντυπα οικονομικών ή/και τεχνικών στοιχείων προσφορών.
Τα τεύχη αυτά, με εξαίρεση τις «Τεχνικές Προδιαγραφές και Σχέδια»
καθώς και τα «Έντυπα οικονομικών ή/και τεχνικών στοιχείων
προσφορών» καταρτίζονται σύμφωνα με εγκεκριμένα από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Επιχείρησης τυποποιημένα Κατευθυντήρια Τεύχη.
Οποιαδήποτε διαφοροποίηση από τα Κατευθυντήρια Τεύχη
εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης.
3. Όταν οι Όροι και Οδηγίες του Διαγωνισμού διαχωρίζονται σε
Ειδικούς και Γενικούς, οι «Ειδικοί Όροι» υπερισχύουν των
αντίστοιχων «Γενικών Όρων» σε περίπτωση σύγκρουσής τους. Το ίδιο
ισχύει και για τους Ειδικούς και Γενικούς Όρους Σύμβασης.
4. Η Διακήρυξη συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα με δυνατότητα
Αγγλικής μετάφρασης όταν κρίνεται σκόπιμο.
Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ Ελληνικού και Αγγλικού κειμένου
υπερισχύει το Ελληνικό κείμενο.
5.

Για κάθε τροποποίηση της Διακήρυξης εκδίδεται συμπλήρωμα αυτής, το
οποίο εγκρίνεται από το ίδιο όργανο που είχε εγκρίνει την αρχική.
Άρθρο 15
Προκήρυξη Διαγωνισμού - Προθεσμία
Προσφορών

1.

Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού, περιλαμβάνει περίληψη της
Διακήρυξης, και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια
εφημερίδα, καθώς και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, εφόσον αυτό προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες
κοινοτικές Οδηγίες.
Κατά την κρίση του αρμόδιου οργάνου της ΔΕΗ, η δημοσίευση μπορεί να
γίνει και στον τοπικό Τύπο της έδρας της Υπηρεσίας που διενεργεί τη
διαδικασία.
Η δημοσίευση της Προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο, γίνεται μετά την
ημερομηνία αποστολής της προς δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και περιέχει τις ίδιες πληροφορίες,
καθώς και την ημερομηνία αποστολής της στην επίσημη εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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2.

α της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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3. Για τα τυχόν συμπληρώματα της Διακήρυξης τα οποία
εκδίδονται μετά τη δημοσίευση της Προκήρυξης ακολουθείται η
ίδια με την ανωτέρω διαδικασία δημοσίευσης.
4. Η Διακήρυξη διανέμεται στους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς
Φορείς (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) με καταβολή, όπου
προβλέπεται, του ορισμένου αντιτίμου συμμετοχής αυτών στις δαπάνες
έκδοσής της. Εναλλακτικά η Διακήρυξη μπορεί να δημοσιεύεται και
στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ.

Άρθρο
16
Υποβολ
ή
Προσφ
ορών
1.

2.

Στη Διακήρυξη και στην Προκήρυξη Διαγωνισμού καθορίζονται ρητά ο
τόπος, η καταληκτική ημερομηνία και η ώρα λήξης υποβολής των
προσφορών. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Υπηρεσία που διενεργεί
τη διαδικασία ή στην κατά το άρθρο 18 του παρόντος Κανονισμού Επιτροπή
Αποσφράγισης Προσφορών, με κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους,
όπως ειδικότερα ορίζεται στη Διακήρυξη :
-

Παράδοση της προσφοράς από τον ίδιο τον Προσφέροντα ή νόμιμο
εκπρόσωπό του.

-

Αποστολή της προσφοράς ταχυδρομικώς επί αποδείξει ή με εταιρεία
διακίνησης εντύπων.

-

Με ηλεκτρονικό μέσο, εφόσον τούτο προβλέπεται στη Διακήρυξη.

Οι Οικονομικοί Φορείς είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να υποβάλουν τις
προσφορές τους εντός της καθορισμένης προθεσμίας, ανεξάρτητα
από τον τρόπο υποβολής.
Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν αποσφραγίζονται και δε λαμβάνονται
υπόψη και οι οικείοι Προσφέροντες ειδοποιούνται εγγράφως από την
Υπηρεσία για την παραλαβή τους μέσα σε καθορισμένο χρονικό
διάστημα.
Ομοίως δε γίνεται δεκτή υποβολή προσφοράς από Οικονομικούς Φορείς,
οι οποίοι έχουν αποκλεισθεί από τις συμβάσεις της ΔΕΗ, κατά τα οριζόμενα
στο Άρθρο 13 του παρόντος Κανονισμού, και για το χρονικό διάστημα που
ισχύει ο αποκλεισμός.

3.

Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που
καθορίζονται στη Διακήρυξη, και να υποβάλλονται μέσα σε κλειστό
φάκελο με την ένδειξη ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ο οποίος περιέχει κατά
κανόνα τρεις άλλους σφραγισμένους φακέλους με τα διακριτικά Α, Β και
17
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Γ.
-

-
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Διακήρυξη.
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απαιτούμε
να τεχνικά
στοιχεία,
όπως αυτά
καθορίζοντ
αι στη
Διακήρυξη.
Ο ΦΑΚΕΛΟΣ
Γ περιέχει
την
οικονομική
προσφορά»
, όπως αυτή
καθορίζετα
ι στη
Διακήρυξη.

4. Η γλώσσα
στην οποία
συντάσσοντ
αι οι
προσφορές
είναι η
προβλεπόμ
ενη στη

5. Οι προσφορές υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και σε όσα όμοια
αντίγραφα προβλέπονται στη Διακήρυξη. Όλες οι σελίδες του
πρωτοτύπου φέρουν την υπογραφή του Προσφέροντα ή νόμιμα
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ
πρωτοτύπου και αντιγράφου υπερισχύει το πρωτότυπο της προσφοράς.
Οι προσφορές, κατά την παραλαβή τους καταχωρίζονται στο
πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διενεργεί τη διαδικασία. Σε κάθε
φάκελο προσφοράς σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η
ημερομηνία και ώρα παραλαβής.
Άρθρο 17
Μεταβολές
Διαδικασίας σε Εξέλιξη
1.

Η ΔΕΗ είναι δυνατό να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των
προσφορών εφόσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι που συνηγορούν σε αυτό,
και εφόσον προκύψει ανάγκη έκδοσης συμπληρωμάτων της Διακήρυξης.
Είναι επίσης δυνατό να αναβάλει ή να ματαιώσει την Ανοικτή
Διαδικασία, εφόσον κατά την κρίση της δεν υπάρχει επαρκής
συμμετοχή Προσφερόντων, ή γενικά προκύπτουν σοβαροί λόγοι που
συνηγορούν σε αυτό, σύμφωνα και με το άρθρο 9 παρ. 3 του παρόντος.
Η σχετική απόφαση για τα ανωτέρω λαμβάνεται από το αρμόδιο όργανο
της Επιχείρησης.
2. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται δημοσίευση, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος Κανονισμού.
3. Το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών καθορίζεται ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης
και τη σοβαρότητα των μεταβολών των όρων της Διακήρυξης.
4. Στις περιπτώσεις αναβολής ή ματαίωσης της Ανοικτής Διαδικασίας οι
προσφορές που έχουν ήδη υποβληθεί επιστρέφονται στους οικείους
Προσφέροντες.
5. Στην περίπτωση παράτασης του χρόνου υποβολής των προσφορών,
οι ήδη υποβληθείσες προσφορές εξακολουθούν να ισχύουν εκτός
εάν οι οικείοι Προσφέροντες τις αποσύρουν ή τις αντικαταστήσουν
με άλλες μέσα στις νέες προθεσμίες.
Η προθεσμία ισχύος των προσφορών που έχουν κατατεθεί και δεν
έχουν αποσυρθεί από τους Προσφέροντες παρατείνεται αυτοδίκαια
κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 18
Αποσφράγιση
Προσφορών
18
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1.

εμπρόθεσμο ή μη των προσφορών, ανοίγει τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ των εμπρόθεσμων, αποσφραγίζει το ΦΑΚΕΛΟ Α
ελέγχει την ύπαρξη των δικαιολογητικών και γενικά τη πληρότητα
των προβλεπομένων από τη Διακήρυξη για το φάκελο αυτό
στοιχείων, κατατάσσει τις προσφορές σε τυπικά αποδεκτές και μη,
συντάσσει σχετικό πρακτικό αποσφράγισης, και ανακοινώνει το
αποτέλεσμα του ελέγχου και τυχόν άλλα στοιχεία, σύμφωνα με
σχετική πρόβλεψη της Διακήρυξης. Οι Προσφέροντες, των οποίων οι
προσφορές κρίθηκαν τυπικά μη αποδεκτές, ενημερώνονται εγγράφως
για τους λόγους απόρριψής τους.

Οι προσφορές,
με
την
επιφύλαξη της
παραγράφου
4
του
παρόντος
άρθρου,
αποσφραγίζον
ται σε στάδια
σύμφωνα με
τα οριζόμενα
στη
Διακήρυξη,
από Επιτροπή
Αποσφράγισης
Προσφορών, η
οποία
συστήνεται
από αρμόδιο
όργανο
της
Επιχείρησης.

3. Ο κατάλογος των τυπικά αποδεκτών προσφορών οριστικοποιείται
μετά και την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων. Στη συνέχεια η Επιτροπή
Αποσφράγισης Προσφορών προβαίνει στην αποσφράγιση των
ΦΑΚΕΛΩΝ Β των προσφορών του καταλόγου, ανακοινώνει τα βασικά
τεχνικά στοιχεία αυτών στους παρευρισκομένους, συντάσσει σχετικό
πρακτικό αποσφράγισης, και τους διαβιβάζει στο αρμόδιο για την
τεχνική αξιολόγηση υπηρεσιακό όργανο.
4. Εφόσον προβλέπεται στη Διακήρυξη, η αποσφράγιση των Φακέλων
Α και Β των προσφορών είναι δυνατό να γίνεται σε ένα στάδιο. Στις
περιπτώσεις αυτές ακολουθείται ανάλογη με τα ανωτέρω
διαδικασία.

Σε όλες τις
αποσφραγίσε
ις
των
ανωτέρω
σταδίων
οι
Προσφέροντε
ς δικαιούνται
να
παρευρίσκοντ
αι
με
το
νόμιμο
εκπρόσωπό
τους ή με
άλλο νόμιμα
εξουσιοδοτημέ
νο πρόσωπο.
2. Η Επιτροπή
Αποσφράγι
σης
Προσφορώ
ν
συνέρχεται
σε
τόπο,
ημερομηνί
α και ώρα
που έχουν
καθορισθεί
στη
Διακήρυξη,
εξετάζει το

5. Με την αξιολόγηση του τεχνικού μέρους των προσφορών
διαμορφώνεται ο κατάλογος των τεχνικά αποδεκτών προσφορών, ο
οποίος οριστικοποιείται μετά και την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων. Στη
συνέχεια διενεργείται η αποσφράγιση των ΦΑΚΕΛΩΝ Γ των
προσφορών από αρμόδια προς τούτο Επιτροπή της Επιχείρησης, η
οποία και ανακοινώνει στους παρευρισκόμενους τα βασικά
οικονομικά στοιχεία των προσφορών.
6. Σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον κριτήριο κατακύρωσης είναι
αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή, είναι δυνατό οι ΦΑΚΕΛΟΙ Β και Γ
των προσφορών να αποσφραγίζονται ταυτόχρονα. Η απόφαση γι'
αυτό λαμβάνεται από αρμόδιο όργανο της ΔΕΗ.
Στις περιπτώσεις αυτές η αποσφράγιση των Φακέλων Β και Γ γίνεται από
την Επιτροπή Αποσφράγισης.

Άρθρο 19
Αξιολόγησ
η
Προσφορώ
ν
1.

Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται από «Επιτροπή
Αξιολόγησης Προσφορών», που ορίζεται από αρμόδιο όργανο της ΔΕΗ,
και η οποία μπορεί να ταυτίζεται με την Επιτροπή Αποσφράγισης
Προσφορών.
Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών είναι η επεξεργασία των
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στοιχείων των
προσφορών, η
αξιολόγησή
τους και ο
καθορισμός
της
σειράς
κατάταξης των
τεχνικά
και
οικονομικά
αποδεκτών
προσφορών με
βάση
το
κριτήριο
ανάθεσης που
προβλέπεται
στη Διακήρυξη.
Σε Συμβάσεις
Έργων,
με
προϋπολογισμ
ό πάνω από
όριο,
καθοριζόμενο
με
απόφαση
του Διοικητικού
Συμβουλίου
της ΔΕΗ, στις
Επιτροπές
Αξιολόγησης
συμμετέχουν
και τρία μέλη
που
υποδεικνύοντα
ι
αντίστοιχα
από την πλέον
Αντιπροσωπευ
τική
Συνδικαλιστική
Οργάνωση
(ΑΣΟΠ)
των
εργαζομένων
στη ΔΕΗ, από
το
Τεχνικό
Επιμελητήριο
της
Ελλάδας
(ΤΕΕ) και από το
Οικονομικό
Επιμελητήριο
της
Ελλάδας
(ΟΕΕ).
Η τυχόν άρνηση
ή παράλειψη

υπόδειξης μέλους από κάποιον ή κάποιους από τους ανωτέρω φορείς δε
συνιστά λόγο ακυρότητας της σύστασης της Επιτροπής Αξιολόγησης
ή κώλυμα συνέχισης των εργασιών της.
2.

Η αξιολόγηση των προσφορών περιλαμβάνει σε πρώτο στάδιο την
τεχνική αξιολόγηση, σε δεύτερο στάδιο την οικονομική αξιολόγηση και,
εφόσον απαιτείται από τη Διακήρυξη, τη συνεκτίμηση των
αποτελεσμάτων των δύο, ώστε να προκύψει η τελική πλήρης
αξιολόγηση των προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης που
προβλέπεται στη Διακήρυξη. Στα πλαίσια αυτά :
2.1. Για την τεχνική αξιολόγηση επιτρέπεται η αλληλογραφία των
οργάνων που τη διενεργούν απευθείας με τους Προσφέροντες για
διευκρινίσεις και παροχή συμπληρωματικών στοιχείων τεκμηρίωσης,
τα οποία αφορούν σε θέματα μόνο τεχνικής φύσης.
2.2. Η οικονομική αξιολόγηση των προσφορών προϋποθέτει την
περάτωση της τεχνικής αξιολόγησής τους. Σε περίπτωση που μια
προσφορά κριθεί οριστικά τεχνικά μη αποδεκτή δεν γίνεται
αποσφράγιση της αντίστοιχης οικονομικής προσφοράς.
2.3. Κατά το στάδιο της οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών, η
Επιτροπή Αξιολόγησης, δύναται να ζητεί από τους Προσφέροντες
διευκρινίσεις επί των οικονομικών στοιχείων των προσφορών τους.
2.4. Οι Προσφέροντες δικαιούνται να παρέχουν μόνον τα, κατά τα
ανωτέρω, αιτούμενα πρόσθετα στοιχεία τεχνικής ή οικονομικής
φύσης.
2.5. Εναλλακτικές προσφορές αξιολογούνται με τον τρόπο που
καθορίζεται στη Διακήρυξη, μόνο όταν η ανάθεση γίνεται με το
κριτήριο της π ι ο συμφέρουσας προσφοράς, εφόσον η Διακήρυξη
προβλέπει τη δυνατότητα υποβολής τους, και πληρούν τις απαιτήσεις
που καθορίζονται στη Διακήρυξη για την υποβολή τους.
2.6. Αντιπροσφορές
απορρίπτονται.

οιασδήποτε

μορφής

είναι

απαράδεκτες

και

2.7. Οι προσφορές οι οποίες απορρίπτονται οριστικά, μετά και την
εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, δε λαμβάνονται υπόψη και δεν
αποσφραγίζονται ούτε αξιολογούνται περαιτέρω κατά τα επόμενα
στάδια της ανοικτής διαδικασίας. Οι οικείοι Προσφέροντες
ειδοποιούνται εγγράφως να τις παραλάβουν μέσα σε καθορισμένο
χρονικό διάστημα.
2.8. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει Πρακτικό Αξιολόγησης με τις
προτάσεις της και το υποβάλλει στην Υπηρεσία που διεξάγει τη
διαδικασία και στις λοιπές, κατά περίπτωση, αρμόδιες Υπηρεσίες. Οι
Υπηρεσίες αυτές προωθούν το πρακτικό, διατυπώνοντας και τις
τυχόν απόψεις τους, στο όργανο που είναι αρμόδιο για την έγκριση
του αποτελέσματος της διαδικασίας.
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2.

1.

Κάθε
Οικονομικός
Φορέας
ενδιαφερόμεν
ος για σύναψη
σύμβασης με
τη ΔΕΗ, η
οποία εμπίπτει
στο
πεδίο
εφαρμογής της
Οδηγίας
2004/17/ΕΚ,
όπως εκάστοτε
ισχύει
και
όπως
μεταφέρθηκε
στο
εθνικό
δίκαιο με το
Π/Δ 59/2007
όπως εκάστοτε
ισχύει,
δικαιούται να
προσβάλει με
προσφυγή
κάθε
εκτελεστή
πράξη
της

Επιχείρησης,
Ά
που σχετίζεται με τη διαδικασία επιλογής, την οποία
θεωρεί
ρ ότι θίγει, μη νόμιμα, τα συμφέροντά του.
θ
ρ
Η προσφυγή
αυτή ασκείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει
ο
η εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία για την παροχή έννομης προστασίας στο
2 που προηγείται της σύναψης της σύμβασης.
στάδιο
0
Ε
Οι προθεσμίες
για την άσκηση της προσφυγής και των τυχόν επακόλουθων
ν
ασφαλιστικών
μέτρων συνεπάγονται τα ανασταλτικά αποτελέσματα και
σ που ο Νόμος προβλέπει.
μόνο,
τ
ά κατά τα ανωτέρω, προσφυγή απευθύνεται στη ΔΕΗ και εξετάζεται
Κάθε,
από στα οριζόμενα στη Διακήρυξη όργανα, τα οποία εκδίδουν
ε
αιτιολογημένη
απόφαση γι' αυτήν σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
ι
την υποβολή της και την γνωστοποιούν εγγράφως στον οικείο
ς
Προσφέροντα.
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα ημερών,
τεκμαίρεται
η απόρριψη της προσφυγής.
Π
ρ περιπτώσεις συμβάσεων, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
Για τις
της οΟδηγίας 2004/17/ΕΚ, οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς
σ
δικαιούνται
να προσβάλουν με ένσταση εκτελεστές πράξεις της
φ
Επιχείρησης
που σχετίζονται με τις διαδικασίες επιλογής, τις οποίες
υ
θεωρούν
ότι θίγουν μη νόμιμα τα συμφέροντά τους.
γ
έ
Οι ενστάσεις
υποβάλλονται στο αρμόδιο όργανο της ΔΕΗ, το οποίο
ς
αναφέρεται
στη Διακήρυξη, σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την
ημερομηνία που η προσβαλλόμενη πράξη περιήλθε σε γνώση του
ενιστάμενου.
Η εκδίκαση των ενστάσεων γίνεται από τα οριζόμενα στη Διακήρυξη
όργανα της ΔΕΗ τα οποία γνωστοποιούν εγγράφως στους οικείους
ενιστάμενους τις αποφάσεις τους.
Άρθρο 21
Επικοινωνία με
Προσφέροντες

1.

2.

Πέραν των οριζομένων στο άρθρο 19 του παρόντος Κανονισμού,
συζητήσεις γίνονται από το όργανο κατακύρωσης του αποτελέσματος
της διαδικασίας ή από εξουσιοδοτημένο από αυτό άλλο όργανο, μόνο
•

Με το Μειοδότη ή

•

Με τους Μειοδότες, σε περίπτωση ισοτιμίας ή ισοδυναμίας προσφορών
ή

•

Με τους άλλους Προσφέροντες, κατά τη σειρά μειοδοσίας, εάν ο
Μειοδότης ανακαλέσει την προσφορά του ή αρνηθεί την
εκπλήρωση υποχρεώσεών του.

Στην περίπτωση κατά την οποία Μειοδότης με υπαιτιότητά του δεν
υπογράψει τη σύμβαση, η ΔΕΗ επιφυλάσσεται να προχωρήσει σε
συζητήσεις με τους λοιπούς Προσφέροντες, κατά σειρά μειοδοσίας
21
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για ανάδειξη
Αναδόχου,
υπό
την
προϋπόθεση
ότι ισχύουν, ή
δέχονται
να
ισχύουν,
οι
προσφορές
τους.

Β. ΚΛΕΙΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Για

διεξαγωγή της Κλειστής Διαδικασίας επιλογής Οικονομικών Φορέων
με Προηγούμενη Προκήρυξη Διαγωνισμού εκδίδεται τεύχος
«Πρόσκληση Συμμετοχής σε Κλειστή Διαδικασία» (στο εξής
«Πρόσκληση Συμμετοχής»), εγκεκριμένο από αρμόδιο υπηρεσιακό
όργανο της ΔΕΗ.
2. Η Πρόσκληση Συμμετοχής περιλαμβάνει ιδίως τα εξής :
-Τη διεύθυνση της Υπηρεσίας/Οργάνου της ΔΕΗ, όπου θα υποβληθούν
οι αιτήσεις συμμετοχής (Ταχυδρομική Διεύθυνση, ηλεκτρονική
διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, και τηλεομοιοτύπου/FAX).
-Την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων συμμετοχής.

τη

Ά
-Τους όρους συμμετοχής, το περιεχόμενο των αιτήσεων με τους
ρ
φακέλους συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής τους.
θ
ρ
-Την περιγραφή και τα κύρια στοιχεία του προκηρυσσόμενου
ο
έργου, προμήθειας ή υπηρεσίας.
2
2
-Τα στοιχεία, με τα οποία στοιχειοθετείται η εν γένει κατάσταση
Π
του Οικονομικού Φορέα και οι ελάχιστοι όροι οικονομικού και
ρ
τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει αυτός να πληροί.
ό
σ
-Τις απαιτούμενες συγκεκριμένες εγγυήσεις για τη συμμετοχή
κ
στη διαδικασία προεπιλογής, για τη συμμετοχή στην επόμενη
λ
φάση, και για την εκτέλεση της σύμβασης.
η
σ
-Τυχόν πρόσθετους όρους ή/και διευκρινίσεις, απαραίτητες για την
η
επιλογή των Προσφερόντων και, ενδεχομένως, ιδιαίτερους όρους
Σ
που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασης.
υ
μ
-Τα κριτήρια επιλογής των Προσφερόντων μεταξύ των Υποψηφίων.
μ
ε
-Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης σύμφωνα με το Άρθρο 7
τ
του παρόντος Κανονισμού.
ο
χ
-Τα περί ενστάσεων - προσφυγών, σύμφωνα με το Άρθρο 20 του
ή
παρόντος Κανονισμού.
ς
Η Πρόσκληση Συμμετοχής είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο
Π
Οικονομικό Φορέα.
ρ
ο3. Η Προκήρυξη Διαγωνισμού περιλαμβάνει περίληψη της Πρόσκλησης
κ
Συμμετοχής, και δημοσιεύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
ή
Άρθρο 15 του παρόντος Κανονισμού. Με την Προκήρυξη αυτή καλούνται
ρ
οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς να υποβάλουν αίτηση
υ
συμμετοχής στην Κλειστή Διαδικασία.
ξ
η4. Το ελάχιστο χρονικό διάστημα μεταξύ της δημοσίευσης της Προκήρυξης
Διαγωνισμού και της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής,
καθορίζεται:
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α.

β.

από τις
εκάστοτε
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ής
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ρθρο
23

Αιτήσεις Συμμετοχής - Μεταβολές της σε Εξέλιξη Διαδικασίας
1.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται και πρωτοκολλούνται στην αρμόδια
Υπηρεσία της ΔΕΗ σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος περιέχει δικαιολογητικά και στοιχεία,
καθοριζόμενα στην Πρόσκληση Συμμετοχής. Η υποβολή μπορεί να γίνει
με κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους, όπως ορίζεται ειδικότερα
στην Πρόσκληση Συμμετοχής.
-

Παράδοση του Φακέλου Συμμετοχής στην Υπηρεσία από τον ίδιο
τον Υποψήφιο Οικονομικό Φορέα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.

-

Αποστολή του Φακέλου Συμμετοχής ταχυδρομικώς επί αποδείξει,
ή με εταιρεία διακίνησης εντύπων.

-

Με ηλεκτρονικό μέσο, εφόσον τούτο προβλέπεται στην Πρόσκληση
Συμμετοχής.
Ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής τους, οι αιτήσεις - Φάκελοι
Συμμετοχής υποβάλλονται εντός της καθορισμένης στην Πρόσκληση
Συμμετοχής προθεσμίας, με αποκλειστική ευθύνη των Υποψηφίων
Οικονομικών Φορέων.
Οι εκπρόθεσμοι Φάκελοι Συμμετοχής δεν αποσφραγίζονται και
δε λαμβάνονται υπόψη, οι Οικονομικοί δε Φορείς που τους
υπέβαλαν ειδοποιούνται εγγράφως για την παραλαβή τους μέσα σε
καθορισμένο χρονικό διάστημα.
Ομοίως δεν αποσφραγίζονται και δε λαμβάνονται υπόψη
Φάκελοι Συμμετοχής Οικονομικών Φορέων αποκλειομένων από τις
συμβάσεις της ΔΕΗ, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 13 του παρόντος
Κανονισμού.

2.

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή
ματαίωση της διαδικασίας είναι δυνατή, εφόσον υπάρχουν σοβαροί
λόγοι που συνηγορούν σ' αυτό ή η ανταπόκριση στην Πρόσκληση
Συμμετοχής κρίνεται ανεπαρκής. Οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται
από αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης, και για όλες αυτές τις περιπτώσεις
γίνεται σχετική δημοσίευση στον τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 15 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 24
Επιλογή Προσφερόντων - Λοιπά Στάδια Διαδικασίας
1. Η επιλογή των Προσφερόντων μεταξύ των Υποψηφίων Οικονομικών
Φορέων γίνεται με βάση τα κριτήρια που προβλέπονται στην
Πρόσκληση Συμμετοχής, από Επιτροπή Επιλογής, η οποία συστήνεται
από αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο.
2. Ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης των Φακέλων
Ά
Συμμετοχής
καθορίζονται στην Πρόσκληση Συμμετοχής, οι δε
Υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς δικαιούνται να παρευρίσκονται με
το νόμιμο εκπρόσωπό τους ή με άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο
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Πρόσκληση Συμμετοχής. Ο οριστικός κατάλογος των Προσφερόντων
διαμορφώνεται μετά την εκδίκαση των ενστάσεων από αρμόδιο
Υπηρεσιακό Όργανο.

πρόσωπο.
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όπως
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ι
στην

4. Η διαδικασία για την επιλογή του Αναδόχου μεταξύ των
Προσφερόντων γίνεται σύμφωνα με τη Διακήρυξη, η οποία
καταρτίζεται και περιλαμβάνει τα ίδια τεύχη και στοιχεία με αυτά
της Διακήρυξης της Ανοικτής Διαδικασίας, πλην εκείνων τα οποία
έχουν περιληφθεί στην Πρόσκληση Συμμετοχής.
5. Οι Προσφέροντες Οικονομικοί Φορείς καλούνται ταυτόχρονα, με γραπτή
πρόσκληση, να υποβάλουν τις προσφορές τους. Η πρόσκληση αυτή
περιλαμβάνει :
α. τον τόπο, χρόνο, τρόπο υποβολής της προσφοράς,
β. τη Διακήρυξη ή τον τρόπο και ημερομηνία παραλαβής της και το
τυχόν
αντίτιμο συμμετοχή τους στις δαπάνες έκδοσής της.
Το ελάχιστο χρονικό διάστημα για την υποβολή των προσφορών
καθορίζεται :

6.

-

από τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις
περιπτώσεις που απαιτείται δημοσίευση της Προκήρυξης στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-

σύμφωνα με το Άρθρο 4 παρ. 3 του παρόντος Κανονισμού, στις
περιπτώσεις που δεν απαιτείται δημοσίευση της Προκήρυξης στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ότι αφορά στην αξιολόγηση των προσφορών, τεχνική και
οικονομική, τις ενστάσεις, τη διαδικασία κατακύρωσης, την επικοινωνία
με τους συμμετέχοντες, τις αντιπροσφορές, τις εναλλακτικές
προσφορές και τα λοιπά διαδικαστικά θέματα, εφαρμόζονται τα
προβλεπόμενα στα Άρθρα 19, 20, 21 του παρόντος Κανονισμού, με τις
ακόλουθες διαφοροποιήσεις:
6.1. Σε περίπτωση παράτασης ή αναβολής της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών καθώς και σε περίπτωση έκδοσης Συμπληρωμάτων
ειδοποιούνται εγγράφως οι Προσφέροντες Οικονομικοί Φορείς, χωρίς
δημοσίευση στον τύπο.
6.2. Προσφορές που υποβάλλονται από Οικονομικούς Φορείς μη
επιλεγέντες ως Προσφέροντες, δεν αποσφραγίζονται, ούτε
λαμβάνονται υπόψη, και επιστρέφονται σε αυτούς που τις υπέβαλαν.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
Άρθρο 25
Πρόσκληση Συμμετοχής Προκήρυξη
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1.
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Διαδικασίας
επιλογής
Οικονομικών
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Διαπραγματεύ
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«Πρόσκληση
Συμμετοχής»),
εγκεκριμένο
από ανώτατο
υπηρεσιακό
όργανο
της
ΔΕΗ.

-

Την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων συμμετοχής.

-

Τεχνικές περιγραφές ή προδιαγραφές του έργου, των υλικών ή των
υπηρεσιών τις οποίες αφορά η προς σύναψη σύμβαση, και τυχόν
εμπορικούς ή άλλους όρους.

-

Τα στοιχεία με τα οποία στοιχειοθετούνται η εν γένει κατάσταση
του Οικονομικού Φορέα, και οι ελάχιστοι όροι τεχνικής και
οικονομικής φύσης που πρέπει να πληροί.

-

Τις απαιτούμενες συγκεκριμένες οικονομικές και άλλες εγγυήσεις
για τη συμμετοχή στη διαδικασία και για την εκτέλεση της σύμβασης.

-

Τυχόν πρόσθετους όρους ή/και διευκρινίσεις, απαραίτητες για την
επιλογή των Προσφερόντων, και, ενδεχομένως, ιδιαίτερους όρους
που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασης.

-

Τα κριτήρια επιλογής των Προσφερόντων μεταξύ των Υποψηφίων.

-

Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης σύμφωνα με το Άρθρο 7 του
παρόντος Κανονισμού.

-

Τα περί ενστάσεων - προσφυγών σύμφωνα με το Άρθρο 20 του
παρόντος Κανονισμού.

Η Πρόσκληση
Συμμετοχής
περιλαμβάνει,
ιδίως, τα εξής :

-

Οδηγίες για την παραλαβή της Διακήρυξης.

-

Τη
διεύθυνση
της
Υπηρεσίας /
Οργάνου
της
ΔΕΗ,
όπου
θα
υποβληθού
ν
οι
αιτήσεις
συμμετοχή
ς
(Ταχυδρομι
κή
διεύθυνση,
ηλεκτρονικ
ή
διεύθυνση,
αριθμός
τηλεφώνου
,
και
τηλεομοιοτ
ύπου/FAX).

Η Πρόσκληση Συμμετοχής είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο
Οικονομικό Φορέα.
2.Η Προκήρυξη Διαγωνισμού περιλαμβάνει περίληψη της Πρόσκλησης
Συμμετοχής, και δημοσιεύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
Άρθρο 15 του παρόντος Κανονισμού. Με την Προκήρυξη αυτή
καλούνται οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς να υποβάλουν
αίτηση συμμετοχής στη Διαδικασία με Διαπραγματεύσεις. Η αίτηση
συμμετοχής περιλαμβάνει, κατά κανόνα, σφραγισμένο φάκελο
συμμετοχής, με περιεχόμενο καθοριζόμενο στην Πρόσκληση
Συμμετοχής.
3. Στη Διακήρυξη περιλαμβάνεται ειδικό τεύχος «Όροι και Οδηγίες
Διαπραγματεύσεων», στο οποίο αναφέρονται ιδίως οι διαδικασίες και τα
στάδια διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων, τα κατ' αρχάς
διαπραγματεύσιμα θέματα, ο τρόπος υποβολής των προσφορών, ο
τρόπος αξιολόγησής τους, και τα κριτήρια επιλογής των
Προσφερόντων, σύμφωνα και με το Άρθρο 5 του παρόντος Κανονισμού.
Η Διακήρυξη είναι διαθέσιμη στους Προσφέροντες Οικονομικούς Φορείς
με καταβολή, όταν προβλέπεται, του ορισμένου αντιτίμου συμμετοχής
τους στις δαπάνες έκδοσής της.
Άρθρο 26
Αιτήσεις Συμμετοχής - Μεταβολές της σε Εξέλιξη Διαδικασίας
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ηλεκτρονικό μέσο, εφόσον τούτο προβλέπεται στην Πρόσκληση
Συμμετοχής.
Ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής τους οι φάκελοι συμμετοχής πρέπει
να υποβάλλονται εντός της καθορισμένης στην Πρόσκληση
Συμμετοχής προθεσμίας με αποκλειστική ευθύνη των Οικονομικών
Φορέων.
Οι εκπρόθεσμοι φάκελοι συμμετοχής δεν αποσφραγίζονται και δε
λαμβάνονται υπόψη, οι δε Οικονομικοί Φορείς που τους υπέβαλαν
ειδοποιούνται εγγράφως για την παραλαβή τους μέσα σε καθορισμένο
χρονικό διάστημα.
Ομοίως δεν αποσφραγίζονται και δε λαμβάνονται υπόψη, φάκελοι
συμμετοχής Οικονομικών Φορέων αποκλειομένων από τις συμβάσεις της
ΔΕΗ, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 13 του παρόντος Κανονισμού.
2.

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, ή
αναβολή, ή και ματαίωση της διαδικασίας είναι δυνατή, εφόσον
υπάρχουν σοβαροί λόγοι που συνηγορούν σ' αυτό, ή η ανταπόκριση
στην Πρόσκληση Συμμετοχής κρίνεται ανεπαρκής. Οι σχετικές
αποφάσεις λαμβάνονται από αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης και για
όλες αυτές τις περιπτώσεις γίνεται σχετική δημοσίευση στον Τύπο,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 27
Διεξαγωγή της
Διαδικασίας
1.

Η διεξαγωγή της Διαδικασίας Επιλογής Οικονομικών Φορέων με
Διαπραγματεύσεις, διενεργείται από Επιτροπή Διαπραγματεύσεων, η
οποία συστήνεται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της ΔΕΗ, από
στελέχη της ιεραρχίας των αρμοδίων Υπηρεσιών ή από, ειδικά για τη
συγκεκριμένη σύμβαση, οριζόμενα στελέχη.
Έργο της Επιτροπής Διαπραγματεύσεων είναι :
α. Η αποσφράγιση των εμπρόθεσμων φακέλων συμμετοχής σε τόπο,
ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στην Πρόσκληση
Συμμετοχής, η εξέταση και έλεγχος του περιεχομένου τους και
η επιλογή των Προσφερόντων μεταξύ των Υποψηφίων σύμφωνα
με τα κριτήρια της Πρόσκλησης Συμμετοχής.
β.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της επιλογής των
Προσφερόντων με τα κύρια τεχνικά και οικονομικά τους στοιχεία,
και η γραπτή ενημέρωση των απορριφθέντων υποψηφίων.

γ. Η διαμόρφωση του καταλόγου των Προσφερόντων μετά και την
εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, και η γραπτή πρόσκληση προς αυτούς
ταυτόχρονα για την υποβολή προσφορών.
δ.

Η

διαπραγμάτευση
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της Διακήρυξης.
Ειδικότερα η διαπραγμάτευση του οικονομικού μέρους της
Διακήρυξης διενεργείται κατά κανόνα μετά το πέρας της
διαπραγμάτευσης του τεχνικού και εμπορικού μέρους, πράγμα το οποίο
κηρύσσεται από την Επιτροπή Διαπραγματεύσεων, και οι προσφέροντες
καλούνται να υποβάλουν προς διαπραγμάτευση την οικονομική τους
προσφορά, όπως ορίζεται στη Διακήρυξη.
3.

Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, από την υποβολή των αιτήσεων –
φακέλων συμμετοχής, μέχρι το πέρας των διαπραγματεύσεων οι
ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς δικαιούνται να παρευρίσκονται σε
κάθε αποσφράγιση φακέλου, και να ενημερώνονται από την Επιτροπή
Διαπραγματεύσεων για τα αποτελέσματα της εξέτασης των φακέλων και
των προσφορών τους. Ειδικότερα οι αποκλειόμενοι από τα επόμενα
στάδια της διαδικασίας ενημερώνονται εγγράφως για τους λόγους του
αποκλεισμού τους.

4.

Οι διαπραγματεύσεις και, η εν γένει διαδικασία διεξάγεται με αυστηρή
τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, χωρίς κανενός είδους
διάκριση έναντι των Οικονομικών Φορέων.
Στα πλαίσια αυτά, εκτός των άλλων :
- Δεν παρέχονται πληροφορίες, που ευνοούν ορισμένους
Προσφέροντες ή, γενικά, προκαλούν διακρίσεις.
-.Δεν αποκαλύπτονται σε άλλους Προσφέροντες προτεινόμενες
λύσεις ή εμπιστευτικές πληροφορίες από κάποιο Προσφέροντα
χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή του.
5. Προσφορές Οικονομικών Φορέων, οι οποίοι δεν έχουν επιλεγεί ως
Προσφέροντες, δεν αποσφραγίζονται, δε λαμβάνονται υπόψη κατ'
ουδένα τρόπο, και επιστρέφονται σε αυτούς που τις υπέβαλαν.
6. Για τυχόν παράταση των προθεσμιών υποβολής προσφορών στα
διάφορα στάδια της διαδικασίας, ή και για αναβολή για κάποιο
διάστημα, η Επιχείρηση ειδοποιεί γραπτά τους οικείους
προσφέροντες.
7. Η ανάθεση της σύμβασης στον Ανάδοχο, ή η ματαίωση της διαδικασίας
επιλογής ανακοινώνεται, εφόσον απαιτείται από τις κοινοτικές
οδηγίες, στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Άρθ
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περιόδου
για τα εν λόγω έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες, ιδίως όσον
ρ
αφορά
τις
τιμές και, κατά περίπτωση, τις προβλεπόμενες ποσότητες.
ο
2
2. Για8 την επιλογή των Οικονομικών Φορέων για κάθε Συμφωνία Πλαίσιο
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 4 του παρόντος
Σ
Κανονισμού.
υ
μ
3. Οι φσυμβάσεις με βάση Συμφωνία - Πλαίσιο, που έχει συναφθεί με
Οικονομικούς
Φορείς επιλεγέντες μετά από προηγούμενη Προκήρυξη
ω
Διαγωνισμού
με
βάση το Άρθρο 4 παρ. 1 του παρόντος Κανονισμού,
ν
μπορούν
να συνάπτονται χωρίς προηγούμενη προκήρυξη Διαγωνισμού
ί
(Άρθρο
4 παρ. 2 εδάφιο θ του παρόντος Κανονισμού).
α
Π
Άρθρο
λ
29
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Περιοδική Ενδεικτική
ί
Προκήρυξη
σ
ι
1. Με την
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ο
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η
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ή
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ή
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με
την
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θα
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που
πρόκειται
να
συναφθούν
κατά
τη
διάρκεια
συγκεκριμέ
νης

σύναψη σύμβασης για προμήθεια υλικού ή κατηγορίας υλικών, για
λήψη υπηρεσίας ή για κατασκευή έργου κατά τους δώδεκα επόμενους
μήνες.
Η ανακοίνωση αυτή δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο και στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβάνει συγκεκριμένες
πληροφορίες για την προς σύναψη σύμβαση, και είναι δυνατό να
χρησιμοποιηθεί ως μέσο έναρξης διαγωνισμού, οπότε το αναφέρει
ρητά. Με την εν λόγω ανακοίνωση οι Οικονομικοί Φορείς καλούνται να
εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον.
2.

Για την επιλογή Οικονομικού Φορέα ύστερα από Περιοδική Ενδεικτική
Προκήρυξη, η ΔΕΗ εφαρμόζει, κατά την κρίση της, όλες τις διαδικασίες
επιλογής με προηγούμενη Προκήρυξη Διαγωνισμού, σύμφωνα με το
Άρθρο 2 παρ. 1 του παρόντος Κανονισμού. Ειδικότερα η εφαρμογή της
Κλειστής ή της Διαδικασίας με Διαπραγματεύσεις προϋποθέτει τη ρητή
αναφορά στην Περιοδική Ενδεικτική Προκήρυξη ότι αυτή αποτελεί μέσο
έναρξης Διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυτές οι Οικονομικοί Φορείς
καλούνται να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους, και η Επιχείρηση
προβαίνει στην επιλογή εκείνων με τους οποίους θα συνεχίσει τη
διαδικασία.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού
που αφορούν αντίστοιχα την Ανοιχτή, Κλειστή ή Διαδικασία με
Διαπραγματεύσεις.

3.

Τα στοιχεία που θα περιλαμβάνει η Περιοδική Ενδεικτική Προκήρυξη οι
διαδικασίες και οι όροι και προϋποθέσεις καθορίζονται από τις
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 30
Σύστημα Προεπιλογής Οικονομικών
Φορέων
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τα οποία θεσπίζεται το εν λόγω Μητρώο, οι δε ενδιαφερόμενοι
Οικονομικοί Φορείς, μετά τη διενέργεια προεπιλογής, εντάσσονται
στο Μητρώο αυτό.
3. Η διαδικασία αξιολόγησης των ενδιαφερομένων Οικονομικών
Φορέων, για την ένταξή τους στα αντίστοιχα Μητρώα, είναι δυνατό
να περιλαμβάνει διάφορα στάδια, η δε διαχείριση των Μητρώων
γίνεται με βάση αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια και κανόνες
προεπιλογής που ορίζονται από τη Επιχείρηση και μπορούν να
αναπροσαρμόζονται όταν παρίσταται ανάγκη.
4. Η Επιχείρηση προβαίνει στην επιλογή και ανάθεση συμβάσεων με
Κλειστή Διαδικασία ή με Διαδικασία με Διαπραγματεύσεις μεταξύ
των Οικονομικών Φορέων, που περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο
Μητρώο, χωρίς να προσκαλεί άλλους Οικονομικούς Φορείς.
5. Το Σύστημα Προεπιλογής αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο
της Επιχείρησης.
Η Επιχείρηση με εσωτερικές της ρυθμίσεις, με αποφάσεις των αρμόδιων
υπηρεσιακών και διοικητικών της οργάνων, καθορίζει κάθε στοιχείο
και διαδικασία που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη εφαρμογή του
Συστήματος Προεπιλογής, σύμφωνα με τις ανάγκες της.
Άρθρο 31
Δυναμικά
Συστήματα
Αγορών

1.

Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται να χρησιμοποιεί Δυναμικά Συστήματα
Αγορών για την ανάθεση συμβάσεων με αντικείμενο την απόκτηση κοινά
χρησιμοποιούμενων ειδών (υλικών, έργων και υπηρεσιών), τα οποία
προσφέρονται ευρέως στην αγορά και διαθέτουν χαρακτηριστικά που
καλύπτουν τις ανάγκες της.
Στο πλαίσιο των Συστημάτων αυτών χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσα, τόσο για την επικοινωνία, όσο και για
την υποβολή δικαιολογητικών, προσφορών κτλ. Επιπλέον, τόσο για
την ένταξη στα Συστήματα αυτά, όσο και για την επιλογή των
Αναδόχων και την ανάθεση των σχετικών συμβάσεων ακολουθείται η
Ανοικτή Διαδικασία.

2.

Για τη δημιουργία ενός Δυναμικού Συστήματος Αγορών, που αφορά
στην απόκτηση συγκεκριμένου είδους ή ομάδας παρεμφερών ειδών,
η ΔΕΗ, για την ένταξη Οικονομικών Φορέων σ' αυτό, δημοσιεύει
Προκήρυξη Διαγωνισμού, με την οποία καλούνται όλοι οι
ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς να υποβάλουν ενδεικτική
προσφορά, και ό,τι άλλο στοιχείο απαιτείται για να ενταχθούν στο
Σύστημα.
Στην Προκήρυξη γίνεται ρητή αναφορά στα κριτήρια ανάθεσης
των συμβάσεων που πρόκειται να συναφθούν στα πλαίσια του
συγκεκριμένου Συστήματος.
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προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.
Το κατά τα ανωτέρω δημιουργούμενο Δυναμικό Σύστημα Αγορών ισχύει
για διάστημα μέχρι τεσσάρων (4) ετών, διάρκεια η οποία μπορεί να
παραταθεί για εξαιρετικές περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες.
3.

Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος ενός Δυναμικού Συστήματος Αγορών:
■

Προσφέρεται στους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς
ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση με ηλεκτρονικά μέσα στα
τεύχη της οικείας Διακήρυξης και σε κάθε συμπληρωματικό έγγραφο.

■

Κάθε Οικονομικός Φορέας που έχει ενταχθεί στο Σύστημα μπορεί
να βελτιώνει την ήδη υποβληθείσα ενδεικτική προσφορά του,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτή εξακολουθεί να συνάδει με τις
απαιτήσεις της Διακήρυξης.
■ Ο κατάλογος των ενταγμένων στο Σύστημα Οικονομικών Φορέων
είναι ανοικτός.
Στο πλαίσιο αυτό κάθε ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας
μπορεί να ενταχθεί στο Σύστημα. Για το σκοπό αυτό οφείλει
να υποβάλει ενδεικτική προσφορά και ό,τι άλλο στοιχείο
απαιτείται από την Προκήρυξη, και η σχετική αξιολόγηση
διενεργείται εντός το πολύ δεκαπέντε (15) ημερών από την
ημερομηνία υποβολής. Η προθεσμία αυτή μπορεί να
παραταθεί εφόσον δεν έχει ξεκινήσει διαδικασία ανάθεσης
συγκεκριμένης σύμβασης στα πλαίσια του Συστήματος. Η ΔΕΗ
ενημερώνει το συντομότερο δυνατό τον Υποψήφιο σχετικά με
την αποδοχή του ή μη στο Σύστημα.

4.

Ενόψη της ανάθεσης μιας συγκεκριμένης σύμβασης στα πλαίσια ενός
Δυναμικού Συστήματος Αγορών η Επιχείρηση επιδιώκει την περαιτέρω
διεύρυνση του καταλόγου των ήδη ενταγμένων σ' αυτό. Για το σκοπό
αυτό δημοσιεύει απλουστευμένη Προκήρυξη, με την οποία καλεί κάθε
ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα να υποβάλει, εντός τουλάχιστον
δεκαπέντε (15) ημερών, ενδεικτική προσφορά, με βάση την οποία η
Επιχείρηση τον εντάσσει ή όχι στο Σύστημα.
Για την επιλογή του Αναδόχου της σύμβασης η ΔΕΗ απευθύνεται σε
όλους τους ενταγμένους στον κατά τα ανωτέρω συμπληρωμένο
κατάλογο των συμμετεχόντων στο Σύστημα για υποβολή προσφορών.
Κατά τα λοιπά ακολουθείται η Ανοικτή Διαδικασία, και η σύμβαση
ανατίθεται τελικά στον Προσφέροντα του οποίου η προσφορά
υπερίσχυσε, σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης.

5.

Οι διαδικασίες δημιουργίας και εφαρμογής των Δυναμικών Συστημάτων
Αγορών καθορίζονται με εσωτερικές ρυθμίσεις της Επιχείρησης.
Άρθρο 32
Ηλεκτρονικοί
Πλειστηριασμοί
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σμός αφορά:
•

Είτε μόνο τις τιμές, εφόσον ως κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης
έχει τεθεί αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.

•

Είτε τις τιμές ή/ και τις αξίες άλλων στοιχείων των προσφορών,
εφόσον ως κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης έχει τεθεί η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία των προσφορών, οι αξίες των οποίων θα
αποτελέσουν αντικείμενο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, πρέπει να
είναι προσδιορίσιμα ποσοτικά, εκφραζόμενα σε απόλυτους αριθμούς ή
ποσοστά, με τρόπο καθορισμένο στη Διακήρυξη.
3.

Η Επιχείρηση πριν την έναρξη του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού
διενεργεί μια κατ' αρχάς πλήρη αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα
με το επιλεγμένο κριτήριο ανάθεσης.
Στη συνέχεια όλοι οι Προσφέροντες που έχουν υποβάλει
αποδεκτές προσφορές καλούνται ταυτόχρονα, με τη χρήση
ηλεκτρονικών μέσων, να υποβάλουν νέες τιμές ή/ και νέες αξίες των
στοιχείων των προσφορών τους. Στην εν λόγω πρόσκληση αναφέρεται,
εκτός των άλλων, ο μαθηματικός τύπος βάσει του οποίου καθορίζεται
κατά τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό η αυτόματη κατάταξη σε
συνάρτηση με τις νέες υποβαλλόμενες τιμές ή/ και τις νέες αξίες.
Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού
γνωστοποιούνται αμέσως σε όλους τους Προσφέροντες οι
πληροφορίες εκείνες οι οποίες, κατ' ελάχιστον τους παρέχουν τη
δυνατότητα να γνωρίζουν, ανά πάσα στιγμή, την αντίστοιχη κατάταξή
τους.

4.

Η αναλυτική διαδικασία και όλες οι λεπτομέρειες εφαρμογής των
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, περιλαμβανομένων των ενδεδειγμένων
μέτρων, που λαμβάνονται για την τεκμηρίωση της διεξαγωγής της όλης
διαδικασίας, καθορίζονται με εσωτερικές ρυθμίσεις της Επιχείρησης σε
εναρμόνιση με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις και
Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθενται υπόψη των
ενδιαφερόμενων Οικονομικών Φορέων μέσω της οικείας Διακήρυξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
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