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Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕ∆ΚΕ)
και τις Τοπικές Ενώσεις ∆ήµων και Κοινοτήτων (ΤΕ∆Κ)
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ Β’ αρ. 2015/17 Σεπτεµβρίου 2009)

ΑΠΟΦΑΣΗ 56294/2009
Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Κεντρική Ένωση ∆ήµων και
Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕ∆ΚΕ) και τις Τοπικές Ενώσεις ∆ήµων
και Κοινοτήτων (ΤΕ∆Κ)

Άρθρο 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Πεδίο Εφαρµογής
1. Στις διατάξεις του παρόντος κανονισµού υπάγονται
οι προµήθειες αγαθών που εκτελούνται από την Κεντρι−
κή Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.∆.Κ.Ε.) και
τις Τοπικές Ενώσεις ∆ήµων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.∆.Κ.).
2. Κατ’ εξαίρεση:
Οι εκ των ανωτέρω προµηθειών εµπίπτουσες στο πε−
δίο εφαρµογής του π. δ/τος 60/2007 (Α΄ 64), όπως ισχύει,
εκτελούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτού, συµπλη−
ρωµατικώς, δε και µε τις διατάξεις του παρόντος.
3. Ορισµοί:
Για την εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού, οι ακό−
λουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται
κατωτέρω:
ΚΕ∆ΚΕ: Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος
ΤΕ∆Κ: Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων
Κανονισµός: O παρών Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών
Αρµόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο: Το ∆ι−
οικητικό Συµβούλιο της κάθε Ένωσης
∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΕ∆ΚΕ: Ανώτατο όργανο
διοίκησης και λήψης αποφάσεων της ΚΕ∆ΚΕ.
∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΤΕ∆Κ: Ανώτατο όργανο δι−
οίκησης και λήψης αποφάσεων της ΤΕ∆Κ.
Αρµόδιος Φορέας ή Αναθέτουσα Αρχή: Η ΚΕ∆ΚΕ ή οι
ΤΕ∆Κ που διενεργούν τον εκάστοτε διαγωνισµό
Αρµόδια συλλογικά όργανα: Οι επιτροπές, που συ−
στήνονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
κάθε φορέα για την διεξαγωγή των διαγωνισµών.
Προµηθευτής: Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, περι−
λαµβανοµένων και των δηµόσιων οργανισµών, που συνά−
πτει σύµβαση προµήθειας µε την ΚΕ∆ΚΕ ή τις ΤΕ∆Κ.
Υποψήφιος: Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, περιλαµ−
βανοµένων και των δηµόσιων οργανισµών, που µετέχει
ως υποψήφιος προµηθευτής σε οποιοδήποτε στάδιο
οποιασδήποτε διαδικασίας ανάθεσης του παρόντος
Κανονισµού.
Προµήθεια − Σύµβαση Προµήθειας: H σύµβαση εξ επα−
χθούς αιτίας η συναπτόµενη εγγράφως µεταξύ ενός
προµηθευτή (φυσικού ή νοµικού προσώπου), αφενός,
και της ΚΕ∆ΚΕ ή ΤΕ∆Κ, αφετέρου, η οποία έχει ως
αντικείµενο την αγορά προϊόντων. Η παράδοση των εν
λόγω προϊόντων δύναται επιπροσθέτως να περιλαµβά−
νει εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης εφόσον
όµως η αξία των αγαθών υπερβαίνει την αντίστοιχη
των εργασιών.
Ανοικτός διαγωνισµός: Aνοικτή 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 διαγω−
νισµού και την οριζόµενη στα τεύχη του διαγωνισµού
διαδικασία, γίνεται η ανάδειξη του Προµηθευτή µετά
από αξιολόγηση.
Κλειστός διαγωνισµός: Κλειστή διαδικασία (κλειστός δια−
γωνισµός) είναι η διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας µπο−
ρούν να υποβάλουν προσφορά µόνο όσοι από τους προµη−
θευτές έχουν προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή.
∆ιαδικασία µε διαπραγµάτευση: ∆ιαδικασία µε δια−
πραγµάτευση είναι η διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας
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ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α. Του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ 137 Α΄).
β. Του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α΄)
«Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συ−
ναφών θεµάτων», όπως αυτές συµπληρωθήκαν µε τις
διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 4 ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107
Α΄) «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας,
ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλ−
λες διατάξεις.»
γ. Του π.δ/τος 195/1995 «Οργανισµός της Γενικής ∆ι−
εύθυνσης Κρατικών Προµηθειών Υπουργείου Εµπορίου»
(ΦΕΚ 102 Α΄).
δ. Του π.δ/τος 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων
Τουρισµού, ΒΕΤ και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυ−
ξης» (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 Υπουργεί−
ων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο
Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Απο−
κέντρωσης και καθορισµός των αρµοδιοτήτων τους»
(ΦΕΚ 201 Α΄).
η. Του π.δ/τος 401/1995 «Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Υπουργείο Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισµό
των αρµοδιοτήτων της» (ΦΕΚ 226 Α΄).
θ. Της υπ’ αριθµ. 133/2.1.1996 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Μετατροπή δύο (2) θέσεων Αναπληρωτών σε
θέσεις Υφυπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
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 νοµοθε−
σίας 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 ∆15/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. ∆Ι∆Κ/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 ΚΕ∆ΚΕ µε το
οποίο διαβιβάσθηκε η υπ’ αριθµ. 71/1169/12.3.2008 απόφαση
του ∆.Σ. της και το σχέδιο του παρόντος κανονισµού.
2. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του ∆ηµοσίου, της
ΚΕ∆ΚΕ και των ΤΕ∆Κ, αποφασίζουµε:
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οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν στους προµηθευτές
της επιλογής τους και διαπραγµατεύονται τους όρους
της σύµβασης µε έναν ή περισσότερους από αυτούς.
Ένσταση δίζησης: o εγγυητής έχει το δικαίωµα να
αρνηθεί την καταβολή της οφειλής, έως ότου ο δανει−
στής επιχειρήσει αναγκαστική εκτέλεση εναντίον του
πρωτοφειλέτη και αυτή αποβεί άκαρπη.
Παραίτηση από την ένσταση της διζήσεως: αν ο εγ−
γυητής παραιτήθηκε από την ένσταση της διζήσεως και
ιδίως αν εγγυήθηκε ως αυτοφειλέτης, δεν δηµιουργείται
µεταξύ αυτού και του πρωτοφειλέτη παθητική εις ολό−
κληρον ενοχή, αλλ’ εξακολουθεί και µετά την παραίτηση
να ευθύνεται ως εγγυητής, παρεποµένως προς τον πρω−
τοφειλέτη. Συνεπώς, αν ο δανειστής στραφεί κατά του
εγγυητή, αυτός υποχρεούται να καταβάλει την οφειλή.
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εάν τυχόν ζητούνται.
ι. Την προϋπολογισθείσα δαπάνη, την πηγή χρηµατο−
δότησης 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 ενδια−
φερόµενη Υπηρεσία απαιτεί από τους προµηθευτές.
ιβ. Ενδεχοµένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προ−
σφορών.
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 τιµήµα−
τος µετά την κατακύρωση, εφόσον κρίνεται ότι απαι−
τείται τέτοιος όρος.
ιζ. Τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποί−
ους 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 πε−
ριπτώσεις που δικαιολογούν αποκλεισµό.
3. Στις περιπτώσεις κλειστού διαγωνισµού:
− Η διακήρυξη, µε την επιφύλαξη των τυχόν οριζοµένων
σε άλλες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, περιλαµ−
βάνει τα ακόλουθα:
α. Τα στοιχεία της παραπάνω παραγράφου 2 του άρ−
θρου τούτου εκτός των εδαφίων στ, ιδ και ιε.
β. Τον τύπο και το περιεχόµενο των αιτήσεων συµ−
µετοχής, 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 υπο−
βάλουν 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 επι−
λέχθηκαν για υποβολή προσφορών και η σχετική διακή−
ρυξη 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 ΤΕ∆Κ, όταν δεν υφίσταται ιστοσελίδα,
δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου της έδρας
της ΤΕ∆Κ πέντε (5) ηµέρες πριν από την διενέργεια
του διαγωνισµού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ − ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ − ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Άρθρο 2
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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, οποια−
δήποτε δικαιώµατα προαίρεσης για συµπληρωµατικές
αγορές και, εφόσον είναι γνωστό, το προσωρινό χρο−
νοδιάγραµµα για την άσκηση των δικαιωµάτων αυτών,
καθώς και τον αριθµό των τυχόν παρατάσεων για την
άσκηση τους. Εάν η ποσότητα των υλικών, η προµή−
θεια 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 πο−
σότητας ή για ορισµένα από τα ζητούµενα είδη, στη
διακήρυξη πρέπει να καθορίζεται και η αντίστοιχη προ−
ϋπολογισθείσα 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 διαγωνι−
σµό, 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 ενδιαφερόµε−
νοι 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 προ−
σφορών, την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο απο−
σφράγισης, καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να
παρίστανται.
η. Το νόµισµα της προσφερόµενης τιµής.
θ. Τον τύπο, τα ποσοστά, το νόµισµα, τον χρόνο υπο−
βολής των εγγυήσεων, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις,

Άρθρο 3
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Τεχνικές προδιαγραφές
1. Στη διακήρυξη και σύµβαση επισυνάπτονται οι τε−
χνικές προδιαγραφές του προς προµήθεια υλικού ή
αναφέρεται συγκεκριµένο πρότυπο (ευρωπαϊκό ή ανα−
γνωρισµένου οργανισµού) ή προδιαγραφή (ενοποιηµένη,
άλλου φορέα).
2. Τεχνικές Προδιαγραφές είναι οι τεχνικές απαιτήσεις
που καθορίζουν τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστι−
κά του υλικού που απαιτούνται, προκειµένου αυτό να
προσδιορισθεί αντικειµενικά µε τρόπο που να αντα−
ποκρίνεται στη χρήση, για την οποία προορίζεται από
τον φορέα.
Οι τεχνικές αυτές απαιτήσεις πρέπει να περιλαµβά−
νουν, ιδίως, τα επίπεδα ποιότητας ή απόδοσης, τα επί−
πεδα 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 µε−
θόδους 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 συµ−
µετοχής στον διαγωνισµό και να µη δηµιουργούνται
αδικαιολόγητα εµπόδια στον ανταγωνισµό.
4. ∆εν επιτρέπεται η αναγραφή όρων στις τεχνικές
προδιαγραφές και στις διακηρύξεις που να προσδιο−
ρίζουν προϊόντα ορισµένης κατασκευής ή προέλευσης
ή µεθόδους επεξεργασίας, οι οποίες έχουν ως αποτέ−
λεσµα να ευνοούνται ορισµένες επιχειρήσεις ή προϊόντα.
Ειδικότερα, οι τεχνικές προδιαγραφές απαγορεύεται
να αναφέρονται σε εµπορικά σήµατα, διπλώµατα ευρε−
σιτεχνίας, 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 συνοδεύ−
εται από τις λέξεις «ή ισοδύναµο».
5. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές πρέπει να συµµορφώνο−
νται 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 ορ−
γανισµών.
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 κατα−
τάσσονται, καθώς και για τους συντελεστές βαρύτητας
τόσο των οµάδων, όσο και των στοιχείων τα οποία
αποτελούν τις οµάδες.
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δόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όλες τις προµή−
θειες 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 διαγωνι−
σµού, 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 ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων)
καθώς και σε δύο τουλάχιστον ηµερήσιες οικονοµικές
εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας και σε τοπική εφηµε−
ρίδα, εάν υπάρχει, όταν ο διαγωνισµός προκηρύσσεται
από ΤΕ∆Κ.
β. Για την ανάρτηση της προκήρυξης σε εµφανές µέ−
ρος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό.
γ. Για την αποστολή της διακήρυξης στα Επιµελητήρια
και στον Ελληνικό Οργανισµό Μικροµεσαίων Μεταποι−
ητικών 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 ανα−
κοίνωσης, σε περίπτωση κλειστού διαγωνισµού, στους
ενδιαφερόµενους από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της
προκήρυξης.
ε. Για την αποστολή προκήρυξης στην Υπηρεσία Επι−
σήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφόσον
η προϋπολογισθείσα αξία, εκτός του Φόρου Προστι−
θέµενης Αξίας (ΦΠΑ), είναι ίση ή µεγαλύτερη από τα
καθοριζόµενα κατώτατα όρια των δηµοσίων συµβάσε−
ων προµηθειών, όπως καθορίζονται από την Ευρωπα−
ϊκή 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 Κοινο−
τήτων, 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 δια−
γωνισµό που έχει προκηρυχθεί.
3. Οι φορείς, µετά την υπογραφή µιας σύµβασης, απο−
στέλλουν στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευ−
ρωπαϊκών 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 ανα−
κοίνωση 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 σύµ−
βαση 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

Άρθρο 4
Κανόνες δηµοσιότητας
1. Οι φορείς που διενεργούν τους διαγωνισµούς, µετά
την ένταξη των προµηθειών στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προ−
µηθειών (Ε.Π.Π.), γνωστοποιούν, το ταχύτερο δυνατό,
µε σχετική ανακοίνωση στην Υπηρεσία Επισήµων Εκ−
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Άρθρο 5
Γλώσσα
Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των
διαγωνισµών και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσο−
νται στην ελληνική γλώσσα.

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 προσφέρο−
ντα ή/ και για τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος,
κατά περίπτωση.
vi. ∆ήλωση 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:
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 διακή−
ρυξη.

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 σύµ−
βασης γίνεται σε στάδια, σε χρόνο και µε τρόπο, όπως
αυτά ορίζονται στις οικείες διατάξεις του παρόντος, οι
οποίες συνοπτικά παρατίθενται, ως κατωτέρω:
Α. ΚΛΕΙΣΤΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
1. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν µαζί µε την αίτηση συµ−
µετοχής:
α. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 2 εδ. α.
β. Τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 παρ. 2 εδ. β και
γ
γ. ∆ήλωση χώρας καταγωγής του προσφερόµενου
είδους του άρθρου 18 παρ. 1.
2. Οι προσφέροντες υποβάλλουν, µαζί µε την προ−
σφορά 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.
ν. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής του δείγµατος,
εφόσον απαιτείται, κατ’ άρθρο 8 παρ. 2. εδ. στ, σε συν−
δυασµό 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 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
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 δι−
ατάξεις:
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.
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Άρθρο 6
Κριτήρια επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά συµ−
µετοχής και κατακύρωσης
1. Οι συµµετέχοντες στους διαγωνισµούς υποχρεού−
νται να υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους, τα
εξής:
α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, κατά το άρ−
θρο 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 άρ−
θρου 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 πε−
ρίπτωση, 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 δια−
γωνισµούς 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 πρό−
κειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι
(20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγρα−
φης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής,
οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής
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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 τελευ−
ταίου 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, εφό−
σον 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 πτώ−
χευσης.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά πε−
ρίπτωση 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 διενέρ−
γειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν
να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γε−
ωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική
βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή
του ∆ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.
β. Οι αλλοδαποί:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγ−
γράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου
τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγρα−
φης 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 δι−
καστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστα−
σης 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 Επιµελη−
τηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις,
κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξα−
κολουθούν 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, αντί−
στοιχα.
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της
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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 περιπτώ−
σεις 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 προ−
κύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικα−
στεί 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 προαναφε−
ρόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτω−
σης (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 δι−
αγωνισµό επιχείρησης.
δ. Οι Συνεταιρισµοί:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευ−
ταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρ−
µόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκα−
τάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος
του ∆ιοικητικού 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 πρόκει−
ται 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 παρό−
ντος άρθρου.
(3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός
λειτουργεί νόµιµα.
ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή
προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολο−
γητικά, 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 ανα−
φερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται
να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:
− Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογι−
σθείσα 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 δι−
καιολογητικού. 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 προϋπολογι−
σθείσα 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 δή−
λωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν
εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συ−
ντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νο−
µικές καταστάσεις.
4. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δι−
καιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος συνιστά λόγο
αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό.
5. Η απαρίθµηση των δικαιολογητικών τα οποία µπο−
ρούν να ζητηθούν, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο είναι
περιοριστική.
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συγκεκριµένου διαγωνισµού.
ε. Η παραγωγική − εµπορική δυνατότητα της επιχεί−
ρησης.
2. Προκειµένου να διαπιστωθούν τα αναφερόµενα
στην παρ. 1 στοιχεία, στην πρόσκληση για την εκδήλω−
ση ενδιαφέροντος καθορίζεται, από την Υπηρεσία που
διενεργεί τον διαγωνισµό, ότι υποβάλλονται από τον
συµµετέχοντα µε την αίτηση συµµετοχής στον διαγω−
νισµό, 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 προηγού−
µενης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
β. (i) Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικα−
νότητα της επιχείρησης ή (ii) αντίγραφο ή απόσπασµα
του ισολογισµού της επιχείρησης ή (iii) υπεύθυνη δή−
λωση 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 διά−
στηµα 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 πα−
ράδοσης 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 επιχείρη−
σης και των µέτρων που λαµβάνει ο προµηθευτής για
την εξασφάλιση της ποιότητας.
ε. Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρη−
σης, 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. ∆είγµα των προσφεροµένων υλικών, περιγραφή
ή φωτογραφίες αυτών, όπου απαιτείται από την διακήρυξη.
ζ. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσηµα γραφεία
ποιοτικού ελέγχου ή αρµόδιες Υπηρεσίες, αναγνωρι−
σµένων ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την καταλλη−
λότητα 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 περι−
πτώσεων δ, ε, στ και ζ προσκοµίζονται, κατ’ εξαίρεση,
µαζί µε την προσφορά.
3. Ο φορέας πρέπει να σέβεται πλήρως την εµπιστευ−
τική φύση κάθε πληροφορίας που παρέχεται από τους
προµηθευτές.
4. Όσοι από αυτούς που πληρούν τις παραπάνω προ−
ϋποθέσεις επιλεγούν να υποβάλουν προσφορά, µε από−
φαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου,
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού
οργάνου, οφείλουν να προσκοµίσουν µαζί µε τη προ−
σφορά τα απαιτούµενα από την παρ. 1 του άρθρου 6
του παρόντος.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά το άρθρο
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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 εκ−
πρόσωπο τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική
πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσ−
διορίζεται 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 κατα−
κύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
3. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποι−
οδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν
µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης
κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπό−
λοιπα 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 περιπτώ−
σεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση.
Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του
αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα
από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.
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Άρθρο 8
Κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των αιτήσεων
προµηθευτών για συµµετοχή τους σε κλειστούς δια−
γωνισµούς
1. Στους κλειστούς διαγωνισµούς, για την επιλογή των
προµηθευτών που θα κληθούν να υποβάλουν προσφο−
ρές, 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 επι−
χείρησης.
β. Εάν έχει επιβληθεί στον προµηθευτή η ποινή του
αποκλεισµού από διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη απόφα−
ση του Υπουργού Ανάπτυξης. Εάν η ποινή του αποκλει−
σµού 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 δια−
θέτει 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
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− 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 δικαιολογητι−
κών 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 συγκρο−
τούνται για τους διαγωνισµούς σύµφωνα µε το άρθρο
35 του παρόντος.
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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 προβλεπόµε−
να 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 συµµετο−
χής από προµηθευτή που δεν είναι ο ίδιος κατασκευα−
στής του τελικού προϊόντος, προσκοµίζονται από τον
προµηθευτή µαζί µε την προσφορά του, σύµφωνα µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του παρό−
ντος 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 δικαι−
ολογητικών του παρόντος άρθρου συνιστά λόγο απο−
κλεισµού από το διαγωνισµό.

Άρθρο 10
Προθεσµίες διαγωνισµών
1. Στους ανοικτούς διαγωνισµούς:
α. Η προθεσµία για την διενέργεια του ανοικτού δια−
γωνισµού 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 ∆ιακηρύξεων
∆ηµοσίων 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 διαφο−
ρετικών 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 αποστέλλο−
νται 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 ενδιαφερόµε−
νους προµηθευτές συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχε−
τικές 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 συ−
µπληρωµατικές πληροφορίες δεν είναι δυνατόν λόγω
του όγκου τους, να αποσταλούν µέσα στις προθεσµίες
που ορίζονται στα εδάφια β΄ και γ΄ ή όταν οι προ−
σφορές δεν µπορούν να γίνουν παρά µόνο µετά από
επιτόπια επίσκεψη ή µετά από επιτόπια εξέταση των
σχετικών µε τον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό εγγρά−
φων, τότε οι προθεσµίες του εδαφίου α΄ παρατείνονται
ανάλογα.
ε. Η προκήρυξη του ανοιχτού διαγωνισµού περιλαµ−
βάνει τουλάχιστον τα στοιχεία της παραγράφου Β του
Παραρτήµατος του παρόντος Κανονισµού.
2. Στους κλειστούς διαγωνισµούς:
α. Η προθεσµία για την υποβολή των αιτήσεων συµµε−
τοχής σε κλειστό διαγωνισµό δεν πρέπει να είναι µικρό−
τερη 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 δηµοσίευ−
σης της στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων
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Άρθρο 8α
1. Στους ανοιχτούς διαγωνισµούς στη διακήρυξη µπο−
ρεί να προβλέπεται ότι για την συµµετοχή στο δια−
γωνισµό απαιτείται ο προσφέρων να πληροί ορισµέ−
νες 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 τε−
χνικών 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 προ−
σφοράς.
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 κατα−
σκευαστή 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 οργανι−
σµούς, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ µέρους
του προµηθευτή ορισµένων προτύπων εξασφάλισης της
ποιότητας, πρέπει να παραπέµπουν σε συστήµατα εξα−
σφάλισης της ποιότητας βασιζόµενα στη σχετική σειρά
ευρωπαϊκών προτύπων για πιστοποίηση. Οι αναθέτου−
σες αρχές αναγνωρίζουν τα ισοδύναµα πιστοποιητικά
από οργανισµούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη µέλη.
Στην περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστο−
ποιηµένα σύµφωνα µε τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά
πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά
συµµόρφωσης που έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίη−
σης προϊόντων διαπιστευµένο, προς τούτο, από το Εθνι−
κό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα
διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για
τη ∆ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation
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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 συνυπο−
λογίζονται οι ηµεροµηνίες της αποστολής προκήρυξης
στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων ή της δηµοσίευσης στο Τεύχος ∆ιακηρύ−
ξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων και στον ελληνικό τύπο και
της τελευταίας ηµεροµηνίας για την υποβολή της αί−
τησης συµµετοχής.
β. Στους προµηθευτές που έχουν επιλεγεί για την υπο−
βολή προσφοράς, αποστέλλεται ταυτόχρονα έγγραφη
πρόσκληση η οποία περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται
στο άρθρο 2 παρ. 3 του παρόντος. Η πρόσκληση συνο−
δεύεται 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 πρό−
σκλησης, 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 πε−
ριπτώσεις. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες
λόγοι καθιστούν τις προθεσµίες αυτές ανεφάρµοστες
τότε µπορεί να περιορισθούν µε αιτιολογηµένη απόφα−
ση της αρµόδιας Υπηρεσίας, µέχρι δέκα (10) ηµέρες από
την ηµεροµηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης.
Για τον καθορισµό των προθεσµιών αυτών συνυπολογί−
ζονται και οι ηµεροµηνίες της αποστολής της έγγραφης
πρόσκλησης και της τελευταίας ηµεροµηνίας για την
υποβολή της προσφοράς.
δ. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµε−
νους προµηθευτές συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχε−
τικές 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 περιλαµ−
βάνει 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 επισκέψε−
ως ή µετά από επιτόπια εξέταση των σχετικών µε τον
προκηρυσσόµενο διαγωνισµό εγγράφων, τότε η προ−
θεσµία των σαράντα (40) ηµερών που ορίζεται στην
παράγραφο 2 περ. γ του παρόντος άρθρου µπορεί να
παρατείνεται ανάλογα.
4. Με απόφαση του ∆ιοικητικού 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. Όταν η
µετάθεση γίνεται µε τροποποίηση των όρων της πρό−
σκλησης ή της διακήρυξης, πρέπει από την ηµεροµηνία
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αποστολής στον ελληνικό τύπο της σχετικής ανακοί−
νωσης, µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων
συµµετοχής ή διενέργειας του διαγωνισµού, να µεσολα−
βήσει 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 ορίζο−
νται 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, παρα−
λαµβάνονται από την αρµόδια Υπηρεσία που διενεργεί
τον διαγωνισµό.
3. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέ−
πεται 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 Υπη−
ρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε
απόδειξη, µε την απαραίτητη, όµως, προϋπόθεση ότι
αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την προη−
γούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.
Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγ−
µατος, 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 διενέργει−
ας του διαγωνισµού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα
περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς µε τα
τεχνικά στοιχεία.
5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι τα−
χυδροµικά 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 δι−
αγωνισµού, 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 προαναφερόµε−
νη διαδικασία. Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισµού,
τυχόν υποβληθείσα προσφορά από προµηθευτή που
δεν προσκλήθηκε προς τούτο, επιστρέφεται από την
Υπηρεσία χωρίς να αποσφραγιστεί. Επίσης, επιστρέ−
φονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές
που υποβάλλονται, ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, µε
οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσµα.
7. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγρά−
φονται ευκρινώς:
α. Η λέξη «Προσφορά».
β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που δι−
ενεργεί 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 αρµό−
διο όργανο, ακόµη κι αν το ίδιο είναι αρµόδιο και για την
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αξιολόγηση τους, δεν είναι υποχρεωµένο να ελέγχει την
συµµόρφωση των διαγωνιζοµένων ή των προσφορών
τους ως προς τους όρους της διακήρυξης.

γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι
οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµ−
βάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα
σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από
το αρµόδιο όργανο.
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Άρθρο 12
Προσφορές
1. Οι προσφορές υποβάλλονται, σε δύο αντίγραφα,
µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις εν−
δείξεις 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 κρι−
τήριο τη χαµηλότερη µόνο τιµή, στον κυρίως φάκε−
λο 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 οικο−
νοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί
ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο
επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Οι−
κονοµική Προσφορά».
β) Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτή−
ριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προ−
σφορά, στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται
όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητι−
κά και στοιχεία. Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία
της προσφοράς, όπως κατατάσσονται στις οµάδες που
αναφέρονται στο άρθρο 20 του παρόντος, τοποθετού−
νται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυ−
ρίως 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 «Οι−
κονοµική Προσφορά».
2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς
φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προ−
σφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευ−
άζονται 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, σβη−
σίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προ−
σφορά 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, µο−
νογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθή−
κη. 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, εµπροθέ−
σµως, 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 κωλύ−
ει τη συµµετοχή στον διαγωνισµό. Στους διαγωνισµούς,
οι οποίοι εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κοινο−
τικού 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 πα−
ρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από
αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία,
είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική
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Άρθρο 13
Χρόνος ισχύος προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους δια−
γωνιζόµενους 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 χρο−
νικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακή−
ρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου
χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτε−
λέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται,
εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση,
αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπη−
ρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες
στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρα−
τείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν
την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση
της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτω−
ση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους
παρέτειναν τις προσφορές τους.
Άρθρο 14
Αντιπροσφορές
Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπρο−
σφορές.
Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως
απαράδεκτες.
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Άρθρο 15
∆ιοικητικές προσφυγές
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµε−
τοχής προµηθευτή σε αυτόν και της διενέργειας του,
έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται έν−
σταση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής
προσφυγή).
Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτι−
κής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που
αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολο−
γητικών, 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 χρο−
νικού 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 δηµο−
σίευσης 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 αποστο−
λής σε αυτούς της διακήρυξης, µέχρι την ηµεροµηνία
λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για
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τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής, συνυπολογίζο−
νται και οι ηµεροµηνίες αποστολής της διακήρυξης και
της διενέργειας του διαγωνισµού.
Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτι−
κό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί τον
διαγωνισµό και το αποφασίζον όργανο, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του φορέα, εκδίδει την σχετική απόφαση του
το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την
διενέργεια του διαγωνισµού.
β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτου−
σας αρχής που αφορούν την συµµετοχή οποιουδήπο−
τε προµηθευτή στον διαγωνισµό ή την διενέργεια του
διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και
αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια δι−
εξαγωγής 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 περίπτω−
ση 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 συλ−
λογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά
από γνωµοδότηση αυτού.
Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε δι−
αγωνισµό 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, αφό−
του 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 συλ−
λογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο (∆.Σ.) εκδίδει
την σχετική απόφαση του εντός δέκα (10) εργάσιµων
ηµερών από την λήξη της προθεσµίας υποβολής εν−
στάσεων.
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 αποφα−
σίζον όργανο (∆.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 κοινοποι−
είται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση
της Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώ−
ση 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
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ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την
ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης
από την αναθέτουσα αρχή.
Επί της προσφυγής, αποφασίζει το ∆ιοικητικό Συµβού−
λιο 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 ∆ηµοσίου 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 µεγα−
λύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
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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 κρατή−
σεις, 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 συνάλ−
λαγµα 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 πληρωµές από την Τράπεζα της
Ελλάδος, προς την χώρα καταγωγής του υλικού.
3. Για τη σύγκριση των προσφορών, οι τιµές σε συ−
νάλλαγµα µετατρέπονται σε ΕΥΡΩ µε βάση την ισχύου−
σα τιµή FIXING του Επίσηµου ∆ελτίου Συναλλαγµάτων
έναντι ευρώ (Ελεύθερη σύγκριση FIXING της ∆ιατρα−
πεζικής 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 σαφή−
νεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλί−
ου του φορέα, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου
για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.

Άρθρο 17
Αναπροσαρµογή τιµών
1. Όταν από την διακήρυξη προβλέπεται χρόνος παρά−
δοσης των υλικών µεγαλύτερος των δώδεκα (12) µηνών,
τότε µπορεί να ορίζεται στην διακήρυξη όρος περί ανα−
προσαρµογής 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 ανα−
προσαρµογή 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 υπαι−
τιότητα του προµηθευτή, ο χρόνος του εκπροθέσµου
δεν υπολογίζεται για την αναπροσαρµογή.
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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 κριτή−
ριο 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 υποβάλ−
λονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά
ανά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών
δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφρα−
γίζονται 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 ηµερο−
µηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη ή την
πρόσκληση.
β) Σε περίπτωση που διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφο−
ρά, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς κα−
θώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς µονογρά−
φονται 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 παρα−
πάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που
υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητι−
κών που υπέβαλαν, κατά διαγωνισµό, όταν πρόκειται για
περισσότερους από ένα διαγωνισµούς, σε πρακτικό το
οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
3. Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στην περί−
πτωση ανοικτού διαγωνισµού δηµόσια, στην περίπτωση
δε του κλειστού διαγωνισµού παρουσία µόνο αυτών που
κλήθηκαν και υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτηµέ−
νων εκπροσώπων τους, τους οποίους καλεί το αρµό−
διο 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 αξιολό−
γησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται
για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µε απόφα−
ση 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 προ−
σφορές 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 στοι−
χεία των προσφορών παραµένουν σε αυτό.
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δ) Τυχόν προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται
από την προς αναπροσαρµογή συµβατική αξία.
2. Για την πληρωµή του επί πλέον ποσού που προκύ−
πτει µετά την αναπροσαρµογή, δεν απαιτείται σύναψη
συµπληρωµατικής σύµβασης.
3. Όταν από την διακήρυξη προβλέπεται αναπροσαρ−
µογή τιµών, προσφορά µε τιµές σταθερές απορρίπτεται.
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Άρθρο 18
Καταγωγή των προσφεροµένων υλικών και δήλωση
της επιχείρησης κατασκευής του τελικού προϊόντος
1. Οι προµηθευτές υποχρεούνται, ανάλογα, µε τη µορ−
φή του διαγωνισµού, να δηλώνουν στις αιτήσεις συµ−
µετοχής 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 κατασκευ−
άσει 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 µο−
νάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηµα−
τική µονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφε−
ρόµενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης της. Επίσης,
στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύ−
θυνη 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 συγκε−
κριµένης 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 προσφο−
ρά, 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
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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 προ−
σφέρθηκαν.
Στη διακήρυξη ορίζεται η διαδικασία πρόσβασης των
συµµετεχόντων στις προσφορές που θα υποβληθούν.
6. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανά−
δειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρω−
ση, 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 δικαιολο−
γητικά του άρθρου 6 παρ.2 µετά την υποβολή τους.
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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 κατακύρω−
ση 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 ανωτέ−
ρω, 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 έγ−
γραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από
αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλ−
λει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του
άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του παρό−
ντος 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 του φορέα η
εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη.
Επίσης, καταπίπτει υπέρ του φορέα διενέργειας του
διαγωνισµού η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη, εφό−
σον 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 κρι−
τήριο είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά:
(1) Η τιµή.
(2) Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντή−
ρησης, 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 δι−
ατήρησης.
(5) Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (SERVICE) µετά
την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ µέρους του
προµηθευτή, καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλ−
λακτικών.
(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 οικο−
νοµική άποψη προσφοράς αξιολογούνται µόνον οι προ−
σφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και
σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της ∆ιακήρυξης.
Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται αµέσως παρακάτω,
στα στοιχεία Ι και II, η κατακύρωση γίνεται τελικά στον
εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της ∆ια−
κήρυξης 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)], κατατάσ−
σονται σε δύο οµάδες.
(1) Οµάδα Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας και
Απόδοσης, στην οποία περιλαµβάνονται τα στοιχεία
β(3).
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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 προ−
σφορά) καθορίζεται από το ∆ιοικητικό 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 κρι−
τήριο 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 προ−
διαγραφές 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 προσκοµί−
ζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολο−
γητικά 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 προ−
µηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και
ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν
προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέ−
σεις 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 υπο−
βάλλει 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 ∆ιαγωνισµού η εγγύηση
συµµετοχής του.
II. Στους ανοικτούς διαγωνισµούς, όταν ο προµη−
θευτής ο οποίος προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή δεν
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(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 βαθµολο−
γούνται αυτόνοµα µε βάση τους 100 βαθµούς.
Η βαθµολογία των επί µέρους στοιχείων των προσφο−
ρών είναι 100 βαθµοί για τις περιπτώσεις που καλύπτο−
νται 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 κυµαίνε−
ται από 100 έως 110 βαθµούς.
Για τη διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής, λαµβάνεται
υπόψη η τιµή της προσφοράς και, όταν από την διακήρυ−
ξη 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 οµά−
δες, οι συντελεστές βαρύτητας, τόσο της κάθε οµάδας
συνολικά όσον και των στοιχείων της κάθε οµάδας ξε−
χωριστά, και αυτά αναφέρονται απαραίτητα στην δι−
ακήρυξη.
Ι. Στους κλειστούς διαγωνισµούς, όταν ο προµηθευ−
τής 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 πλέ−
ον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά και
ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν
προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέ−
σεις 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 υπο−
βάλλει 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 προµηθευ−
τής ο οποίος προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά δεν προσκοµίζει, ένα ή πε−
ρισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που
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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 δια−
τάξεις 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 δικαιολογη−
τικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός
µαταιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλ−
λει 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 προσκοµί−
σει 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, κατα−
πίπτει υπέρ του φορέα διενέργειας του διαγωνισµού η
εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη. Επίσης καταπίπτει
υπέρ του φορέα διενέργειας του διαγωνισµού η εγγύ−
ηση συµµετοχής του µειοδότη εφόσον από τα υποβλη−
θέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα
στη διακήρυξη καθοριζόµενα ελάχιστα αναγκαία όρια
των οικονοµικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρ−
θρου 8α.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης
ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από
προηγούµενη, γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολό−
γηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου.
4. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προ−
σφορές 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 ορ−
γάνου, µετά από αιτιολογηµένη γνώµη του αρµοδίου για
την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων οργάνου.
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Άρθρο 21
Κρίσεις αποτελεσµάτων διαγωνισµού
Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων
του διαγωνισµού όργανο, µε αιτιολογηµένη γνωµοδό−
τηση του, µπορεί να προτείνει:
α. Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη ή µε−
γαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα
εκατό, που θα καθορίζεται στη διακήρυξη. Το ποσοστό
αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνι−
σµούς 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 πο−
σότητας.
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, εφό−
σον 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 διαπραγ−
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φθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί
έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.
3. Ο Προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέ−
θηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα
(10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανα−
κοίνωσης, 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 αλ−
λοδαπό προµηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον
εκπρόσωπο του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη
περίπτωση αποστέλλεται σχετική τηλεοµοιοτυπία στον
αλλοδαπό προµηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρω−
µή στον προµηθευτή προβλέπεται να γίνει µε άνοιγµα
πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να κα−
τατεθεί 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 αρ−
µόδιου συλλογικού οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθ. 31 του παρόντος.
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µάτευσης, 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 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 δια−
γωνισµού 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 επρό−
κειτο να χρησιµοποιηθεί το υλικό.
ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέρο−
ντος 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 προ−
σφορά 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 συντρέ−
χουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισµός
ολοκληρώνεται µε διαπραγµάτευση της τιµής.
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Άρθρο 22
∆ιαδικασία µε διαπραγµάτευση
Προµήθειες µε διαπραγµάτευση (εξαιρετική ή απ’ ευ−
θείας ανάθεση) µε ή χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση
προκήρυξης µπορεί να γίνουν εάν συντρέχει µία από
τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 παρά−
γραφος 13 του ν. 2286/1995.
Ειδικότερα, η περίπτωση του εδ. VII της παραγρά−
φου 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 αρµόδι−
ου 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.
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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 δι−
αγωνισµού σε αυτόν. ∆εν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγ−
µάτευση 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 προ−
µήθειας 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 τιµή−
µατος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρµογή.
3. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου
κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφο−
ρά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης,
εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.
4. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφό−

Άρθρο 23
Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης
1. Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση
ή ανάθεση προµήθειας, αποστέλλεται σχετική ανα−
κοίνωση 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 συνα−
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σον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα
µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προ−
βλέπεται από συµβατικό όρο, µπορεί να τροποποιείται
η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου
οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης µε την οποία συ−
ναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από
οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον.
5. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτω−
ση 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 προ−
βλεπόµενα από τη σύµβαση.
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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 µεγα−
λύτερος από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή πα−
ράδοσης, 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 προβλέ−
πεται απ’ αυτήν, χορηγείται στον προµηθευτή προκατα−
βολή 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 διαγωνι−
σµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την
ηµεροµηνία οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης
ή ανάθεσης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους συµµετέ−
χοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς και
εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο µέσο ή έχει εκπνεύσει
άπρακτη η προθεσµία άσκησης ένδικων µέσων ή πα−
ραίτησης από αυτά.
8. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύµβασης και
προκαταβολής επιστρέφονται µετά την οριστική ποσο−
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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 σύµ−
φωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα
έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα
στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετά−
φραση.
2. Με την εγγυητική επιστολή − που αποτελεί αυτοτελή
σύµβαση το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει την υποχρέ−
ωση να καταβάλλει ορισµένο ποσό µετά από απλή έγ−
γραφη 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 προµη−
θευτή 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 κατα−
βληθεί 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 συ−
νολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, µε ΦΠΑ
β. Όταν ο διαγωνισµός αφορά υλικά και επιτρέπεται
από την διακήρυξη η προσφορά µερικών από αυτά, γίνε−
ται 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.
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τική 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 πα−
ράδοση 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 αποδέ−
σµευση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής απαιτείται προηγούµενη γνωµοδότηση
του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολ−
λο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέ−
σµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλε−
πόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου.
9. Εγγύηση συµµετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαι−
τείται 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 κα−
ταθέσει χρηµατική εγγύηση πριν από την έναρξη του
χρόνου καλής λειτουργίας ή διατήρησης. Η αξία, ο χρό−
νος ισχύος και κάθε ειδικότερος όρος της εγγύησης
καθορίζονται στη διακήρυξη.
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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 απορ−
ρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις
παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους
της σύµβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνω−
µατεύει αν το υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Υπό την
επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 3 του παρόντος,
εφόσον κριθεί από το αρµόδιο όργανο ότι οι παρεκ−
κλίσεις 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 επι−
τροπές 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 σύµ−
βαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε
αυτοδίκαια, µε επιφύλαξη των δικαιωµάτων της ΚΕ∆ΚΕ
και των ΤΕ∆Κ και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση.
3. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη
παραλαβή και την πληρωµή του προµηθευτή, πραγµατο−
ποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι
από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του αρµό−
διου 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 υπο−
χρεούται 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 προµη−
θευτής 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 σύµ−
βαση και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, η δε αµοιβή
των µετασχόντων σε αυτή και τυχόν άλλα έξοδα βαρύ−
νουν τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα υλικά.
Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική
επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη.
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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 φο−
ρέα οργάνου, που πρέπει να αιτιολογείται, ο συµβατικός
χρόνος φόρτωσης − παράδοσης των υλικών µπορεί σε
αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, να παρα−
τείνεται, 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 από−
φαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργά−
νου, 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 επιτρο−
πή 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 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 πα−
ράδοση των συµβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις µετά−
θεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης − παράδοσης,
δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Άρθρο 29
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη φόρτωση − παράδοση
1. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί − παραδοθεί
ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου,

Άρθρο 27
Παραλαβή υλικών
1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή, που
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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 δι−
άστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του µέγιστου προ−
βλεπόµενου 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 διά−
στηµα 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 προστί−
µων υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας των εκ−
πρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον ΦΠΑ. Εάν
τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη
χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρό−
θεσµα, 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 πα−
ραδώσει τα υλικά µέχρι την προηγούµενη της ηµερο−
µηνίας διενέργειας του εις βάρος του προκηρυσσό−
µενου διαγωνισµού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο
για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε ποσοστό 10% επί
της συµβατικής τιµής, ανεξάρτητα από την ηµεροµη−
νία 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 αποτελέ−
σµατα 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 αντι−
κατάσταση 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 πρόστι−
µο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού
της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόµενη
της λήξης του συµβατικού ή µετατεθέντος χρόνου πα−
ράδοσης, 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 λα−
βείν 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.

Pr
os

lip

sis
.g
r

ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των υλικών, µε
απόφαση του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα
οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου ορ−
γάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της µε
άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµ−
βασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από
την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση που η αντικατά−
σταση 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 απορ−
ρίφθηκαν 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 ηµε−
ρών 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 παρα−
δόσεων, 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 αντικατάστα−
σης, 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 παραλη−
φθούν τα υλικά, πέραν του προστίµου, τα υλικά εκποι−
ούνται 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 απορρι−
φθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περί−
πτωση 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 προµη−
θευτή, 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 φο−
ρέα 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 σχε−
τική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από
την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και
από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφα−
ση του αρµοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου,

Άρθρο 30
Απόρριψη συµβατικών υλικών - αντικατάσταση
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης
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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 φόρ−
τωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά
ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβα−
τικό 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 φορτώ−
θηκε 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 δυνα−
τότητα παράδοσης του υλικού µέχρι την προηγού−
µενη 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 ορ−
γάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο
προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι
παρακάτω κυρώσεις:
α. Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµε−
τοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περί−
πτωση.
β. Προµήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προ−
µηθευτή 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 προ−
µήθεια 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 προµη−
θευτή 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 Προγραµ−
µατισµού 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 διε−
νέργειας 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 χο−
ρηγήθηκε 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 ηµεροµη−
νία 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 εκ−
πτώτου προµηθευτή γίνεται µε τροποποίηση όρων ή τε−
χνικών 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.
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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 µα−
κροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης
συµβατικής αξίας µε τον συνολικό ΦΠΑ µετά την ορι−
στική παραλαβή των υλικών.
γ. Με προθεσµιακό διακανονισµό για το 100% της
συµβατικής αξίας ή για µέρος αυτής.
2. Στη διακήρυξη απαραίτητα καθορίζεται ο επιθυµη−
τός 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 δικαιολογη−
τικά 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 τιµο−
λόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητη−
θεί 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 παραλα−
βής εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) εργασί−
µων ηµερών από τη σύνταξη του.
Άρθρο 33
Ανωτέρα βία
Ο προµηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρε−
ούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέ−
βησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία,
να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην
Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Άρθρο 34
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Αποκλεισµός προµηθευτή
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από
γνωµοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραµµα−
τισµού Προµηθειών (παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του
ν.2286/1995), η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερό−
µενο για παροχή εξηγήσεων και, µετά από αιτιολογηµέ−
νη 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 διατά−
ξεων περί προστασίας του καταναλωτή ή του Ενιαίου
Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ), για την οποία έχει
καταδικαστεί αµετάκλητα.
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Άρθρο 37
Παρατίθεται κατωτέρω Παράρτηµα «Υποδείγµατα
Ανακοινώσεων και Προκηρύξεων ∆ιαγωνισµών και ∆ι−
αδικασιών µε ∆ιαπραγµάτευση για Συµβάσεις Προµη−
θειών ΚΕ∆ΚΕ − ΤΕ∆Κ», που προσαρτάται και αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος του παρόντος διατάγµατος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
ΜΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕ∆ΚΕ − ΤΕ∆Κ
Α. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
1. Επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός τηλεοµοιοτυπίας, ηλε−
κτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής και, εάν
διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία µπορούν να
λαµβάνονται πρόσθετες πληροφορίες
2. ∆ιευκρίνιση, ενδεχοµένως, ότι πρόκειται για δηµόσια
σύµβαση που µπορεί να ανατεθεί µόνο σε προστατευ−
όµενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί µόνο στο πλαίσιο
προγραµµάτων προστατευµένων θέσεων εργασίας.
3. Φύση και ποσότητα ή αξία των προς παράδοση προ−
ϊόντων, αριθµός – οι αναφοράς της ονοµατολογίας.
4. Προσωρινές ηµεροµηνίες που προβλέπονται για
την έναρξη των διαδικασιών σύναψης της ή των συµ−
βάσεων.
5. Ενδεχοµένως, άλλες πληροφορίες.
6. Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης ή απο−
στολής της ειδοποίησης µε την οποία ανακοινώνεται
η δηµοσίευση της παρούσας προκήρυξης στο «προφίλ
αγοραστή».
7. ∆ιευκρίνιση εάν η σύµβαση καλύπτεται ή όχι από
τη Συµφωνία.
Β. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ανοικτές διαδικασίες, κλειστές διαδικασίες, διαδικα−
σίες µε διαπραγµάτευση:
1. Επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου και τηλε−
οµοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής.
2. Ενδεχοµένως, διευκρίνιση ότι πρόκειται για δηµόσια
σύµβαση που µπορεί να ανατεθεί µόνο σε προστατευ−
όµενα 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 κλει−
στών 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 ονο−
µατολογίας ποσότητα των ζητούµενων προϊόντων, µε
αναφορά οποιωνδήποτε δικαιωµάτων προαιρέσεως για
συµπληρωµατικές αγορές και, εάν είναι γνωστό, το προ−
σωρινό 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, ανα−
φορά της δυνατότητας για τους οικονοµικούς φορείς
να υποβάλουν προσφορά για ένα, περισσότερα ή/και
για όλα τα τµήµατα.
8. Προθεσµία ολοκλήρωσης των προµηθειών ή διάρ−
κεια της σύµβασης προµηθειών. Ει δυνατόν, προθεσµία
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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 αρ−
µοδίου 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 φο−
ρέα που διενεργεί το διαγωνισµό ή σε άλλο φορέα
του δηµοσίου τοµέα και λειτουργούν σύµφωνα µε τις
ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογι−
κών 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 αποτε−
λούνται 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 δι−
άρκεια, 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 επιτρο−
πές είναι τριµελείς και συγκροτούνται από υπαλλήλους
που υπηρετούν µε οποιαδήποτε σχέση στον φορέα που
εκτελεί την προµήθεια.

εκτελούνται σύµφωνα µε τους όρους αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 36
Μεταβατικές διατάξεις
Προµήθειες για τις οποίες έχει δηµοσιευθεί διακήρυξη
ή έχει υπογραφεί σύµβαση πριν την ισχύ του παρόντος
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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 τη−
λεοµοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της
υπηρεσίας από την οποία µπορούν να ζητούνται η συγ−
γραφή υποχρεώσεων και τα συµπληρωµατικά έγγραφα
της σύµβασης,
β) κατά περίπτωση, προθεσµία υποβολής των αιτή−
σεων 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) ∆ιεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται.
δ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσ−
σονται.
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 κα−
τάσταση των οικονοµικών φορέων τα οποία ενδέχεται
να επιφέρουν τον αποκλεισµό τους και απαιτούµενα
στοιχεία βάσει των οποίων αποδεικνύεται ότι δεν εµπί−
πτουν στις περιπτώσεις που δικαιολογούν αποκλεισµό.
Κριτήρια επιλογής και πληροφορίες σχετικά µε την
προσωπική κατάσταση του οικονοµικού φορέα, πλη−
ροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για
την αξιολόγηση των ελάχιστων όρων οικονοµικού και
τεχνικού χαρακτήρα που θα πρέπει να πληροί ο οικο−
νοµικός φορέας. Ελάχιστο επίπεδο ή ελάχιστα επίπεδα
ικανοτήτων που ενδεχοµένως απαιτούνται.
18. Για τις διαδικασίες διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευ−
ση προκήρυξης διαγωνισµού, να αναφέρεται, ενδεχοµέ−
νως, 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 διαγω−
νισµού, στην περίπτωση που γίνεται χρήση της δυνα−
τότητας περιορισµού του αριθµού των υποψηφίων που
καλούνται να υποβάλλουν προσφορά ή να διαπραγ−
µατευτούν: 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 οικονο−
µική άποψη προσφορά». Τα κριτήρια που συνιστούν την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
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καθώς και η στάθµιση των κριτηρίων αυτών αναφέ−
ρονται εφόσον δεν περιλαµβάνονται στη συγγραφή
υποχρεώσεων.
23. Επωνυµία και διεύθυνση του αρµοδίου οργάνου για
τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαµε−
σολάβησης. ∆ιευκρινίσεις 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. ∆ιευκρίνιση 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 προηγούµε−
νη δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, αιτιολόγηση
της επιλογής αυτής.
3. Φύση και ποσότητα των προµηθευοµένων προϊό−
ντων, 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, διαµε−
σολάβησης. ∆ιευκρινίσεις 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 πληρο−
φορίες.
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Άρθρο 38
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την δηµοσίευσή
της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Σεπτεµβρίου 2009
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
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