Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντες υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προµήθειες
του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως προστέθηκε µε το άρθρο 27 του Ν.
2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).
3. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης
114/4.10.1996 (ΦΕΚ 924/β/1996) «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Ανάπτυξης».
4. Την απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Π1-3407/26.7.1996 (ΦΕΚ
723/Β/96) «Παράταση της προβλεπόµενης από το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.
2286/1995 προθεσµίας έκδοσης του Κανονισµού Προµηθείων ∆ηµοσίου».
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού ∆ιατάγµατος
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.
6. Την υπ’ αριθ. 422/1996 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε
πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, αποφασίζουµε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρµογής
1. Στις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού ∆ιατάγµατος υπάγονται οι κατά το
άρθρο 1 του Ν. 2286/1995 προµήθειες αγαθών που εκτελούνται από το ∆ηµόσιο
και τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.).
2. Κατ’ εξαίρεση:
α) οι εκ των ανωτέρω προµηθειών εµπίπτουσες στο πεδίο εφαρµογής του
Π.∆. 370/1995 (ΦΕΚ 199/Α/1995) εκτελούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτού
συµπληρωµατικούς δε και µε τις διατάξεις του παρόντος και
β) οι προµήθειες αγαθών οι οποίες δεν εντάσσονται στο Ενιαίο Πρόγραµµα
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Προµηθειών εκτελούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 79 έως 85 του Ν.
2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) συµπληρωµατικώς δε και µε τις διατάξεις του
παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Άρθρο 2
Προκήρυξη διαγωνισµού
1. Οι όροι της διακήρυξης διαγωνισµού πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις.
2. Στις περιπτώσεις ανοικτού διαγωνισµού, η διακήρυξη περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα::
α) Το είδος του διαγωνισµού.
β) Το είδος, την ποσότητα, τις τεχνικές προδιαγραφές του προς προµήθεια
υλικού, καθώς και την δυνατότητα στους προµηθευτές να υποβάλουν προσφορά
για µέρος ή για το σύνολο της ζητουµένης ποσότητας.
γ) Τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης
δ) Το όνοµα, τη διεύθυνση, τον αρµόδιο υπάλληλο, τον αριθµό τηλεφώνου,
ΤΕΛΕΞ και τηλεφωτοαντιγραφικού µηχανήµατος (FAX) της Υπηρεσίας που
διενεργεί το διαγωνισµό.
ε) Την ηµεροµηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δηµοσίευση, όπου τούτο
απαιτείται.
στ) Την προθεσµία µέσα στην οποία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν, από την αρµόδια Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό, τα σχετικά
έγγραφα, το ποσό που τυχόν απαιτείται να καταβληθεί για την χορήγηση των
εγγράφων αυτών, καθώς και τους όρους πληρωµής αυτού.
ζ) Τα αρµόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, την ηµεροµηνία, ώρα και τόπο κατασφράγισης, καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να
παρίστανται.
η) Το νόµισµα της προσφεροµένης τιµής.
θ) Τον τύπο, τα ποσοστά, το νόµισµα, τον χρόνο υποβολής των εγγυήσεων,
καθώς και άλλες εξασφαλίσεις, εάν τυχόν ζητούνται.
ι) Την πηγή χρηµατοδότησης και τον τρόπο πληρωµής.
ια) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που είναι αναγκαία για την εκτίµηση του
κατωτάτου ορίου οικονοµικών και τεχνικών προϋποθέσεων, τα οποία η ενδιαφερόµενη υπηρεσία απαιτεί από τους προµηθευτές.
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ιβ) Ενδεχοµένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών.
ιγ) Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση της
προµήθειας. Στην περίπτωση που κριτήριο είναι η συµφερότερη προσφορά,
καθορίζονται και τα στοιχεία µε βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγηση της προσφοράς.
ιδ) Την προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών από την αρµόδια Υπηρεσία και την διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν.
ιε) Την διάρκεια ισχύος των προσφορών.
ιστ) Τις προϋποθέσεις αναπροσαρµογής του τιµήµατος, εφόσον κρίνεται ότι
απαιτείται τέτοιος όρος.
ιζ) Τους αναγκαίους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις κλειστού διαγωνισµού, η διακήρυξη περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) Τα στοιχεία της παραπάνω παραγράφου 2 του άρθρου τούτου εκτός των
εδαφίων στ, ιδ και ιε.
β) Τον τύπο και το περιεχόµενο των αιτήσεων συµµετοχής, την προθεσµία
για την υποβολή τους στην αρµόδια Υπηρεσία και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει
να υποβληθούν.
γ) Την ηµεροµηνία µέχρι την οποία θα αποσταλούν από την ενδιαφερόµενη
Υπηρεσία οι προσκλήσεις για την υποβολή προσφορών.
δ) Τα όρια µεταξύ των οποίων θα κυµανθεί ο αριθµός των υποψηφίων που
πρόκειται να προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά (εφ’ όσον είναι απαραίτητο).
4. Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών περιλαµβάνει τουλάχιστον τα
ακόλουθα:
α) Την προθεσµία για την υποβολή των προσφορών και τη διεύθυνση στην
οποία πρέπει να αποσταλούν.
β) Τα αρµόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, τα πρόσωπα
που µπορούν να παρίστανται καθώς και την ηµεροµηνία, ώρα και τόπο αποσφράγισης.
γ) Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών.
Με την πρόσκληση, αποστέλλεται σ’ αυτούς που επιλέχθηκαν για υποβολή
προσφορών και η σχετική διακήρυξη µαζί µε όλα τα συµπληρωµατικά της διακήρυξης έγραφα και στοιχεία.
5. Ο πρόχειρος διαγωνισµός επιλέγεται για προµήθεια ειδών, των οποίων η
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κατ’ είδος ετήσια δαπάνη δεν υπερβαίνει ποσό που ορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και διενεργείται από
τριµελή επιτροπή µε υποβολή εγγράφων προσφορών. ∆ηµοσίευση διακήρυξης
στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται.

Άρθρο 3
Τεχνικές προδιαγραφές
1. Στη διακήρυξη και σύµβαση επισυνάπτονται οι «τεχνικές προδιαγραφές
του προς προµήθεια υλικού ή αναφέρεται συγκεκριµένα (ευρωπαϊκό ή αναγνωρισµένου οργανισµού) ή προδιαγραφή (ενοποιηµένη, άλλου φορέα).
2. Τεχνικές Προδιαγραφές είναι οι τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζουν τα
απαιτούµενα χαρακτηριστικά του υλικού προκειµένου αυτό να προσδιορισθεί
αντικειµενικά έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στη χρήση, για την οποία προορίζεται
από τον φορέα.
Οι τεχνικές αυτές απαιτήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν τα επίπεδα ποιότητας
ή απόδοσης, την ασφάλεια, τις διαστάσεις καθώς και τις απαιτήσεις που ισχύουν
για το υλικό ή το προϊόν όσον αφορά την ποιότητα, την ορολογία, τις δοκιµές και
µεθόδους δοκιµών, τη συσκευασία, τη σήµανση.
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές πρέπει να είναι σαφώς διατυπωµένες και πλήρως
κατανοητές από όλους τους ενδιαφερόµενους.
3. Ορισµός προτύπων.
α) Ως πρότυπο θεωρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί
από ένα αναγνωρισµένο οργανισµό τυποποίησης για επανειληµµένη ή διαρκή
εφαρµογή.
β) Ως ευρωπαϊκό πρότυπο, θεωρείται το πρότυπο που έχει εγκριθεί από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης Ηλεκτροτεχνικών Προϊόντων (CENELEC) ή Ευρωπαϊκό Πρότυπο (ΕΝ) ή
Έγγραφο Εναρµόνισης (ED) σύµφωνα µε τους κοινούς κανόνες των εν λόγω
οργανισµών.
4. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προµήθεια υλικών ορίζονται από τους
φορείς, για τους οποίους προορίζονται, περιλαµβάνουν όλα εκείνα τα τεχνικά
χαρακτηριστικά ώστε τα υλικά αυτά να εκπληρώνουν το σκοπό για τον οποίο
προορίζονται και περιγράφονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η µεγαλύτερη δυνατή
ευρύτητα συµµετοχής στον διαγωνισµό.
5. ∆εν επιτρέπεται η αναγραφή όρων στις τεχνικές προδιαγραφές και στις δι-
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ακηρύξεις που να προσδιορίζουν προϊόντα ορισµένης κατασκευής ή προέλευσης ή
µεθόδους επεξεργασίας, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσµα να ευνοούν ορισµένες
επιχειρήσεις ή προϊόντα.
Ειδικότερα, οι τεχνικές προδιαγραφές απαγορεύεται να αναφέρονται σε εµπορικά σήµατα, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισµένης προέλευσης ή
παραγωγής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφ’ όσον δεν είναι δυνατό να περιγραφεί
ένα είδος µε τεχνικές προδιαγραφές σαφείς και πλήρως κατανοητές, η µνεία των
ανωτέρω στοιχείων είναι επιτρεπτή, αλλά υποχρεωτικά συνοδεύεται από τις λέξεις
«ή αντίστοιχο».
6. Από το Υπουργείο Ανάπτυξης ελέγχονται, τροποποιούνται όπου απαιτείται
και εγκρίνονται όλες οι προδιαγραφές των υλικών που η προµήθειά τους γίνεται
από το Υπουργείο αυτό. Πριν την προκήρυξη διαγωνισµού απαιτείται προηγουµένως να έχουν εγκριθεί οι Τεχνικές Προδιαγραφές.
7. ΟΙ τεχνικές προδιαγραφές των υλικών των φορέων που υπάγονται στο Ν.
2286/1995, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου, µπορεί
να υπόκεινται σε έλεγχο, τροποποίηση και έγκριση είτε κατά το στάδιο της ένταξης
των προµηθειών στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) είτε κατά την
διάρκεια εκτέλεσης αυτού.
Στην περίπτωση που αποφασισθεί έλεγχος των τεχνικών προδιαγραφών την
ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών, η σχετική έγκριση αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των διαδικασιών της προµήθειας.
Οι παραπάνω έλεγχοι, τροποποιήσεις και εγκρίσεις των προδιαγραφών, ισχύουν στην περίπτωση των διαγωνισµών µε κριτήριο την συµφερότερη προσφορά και για τα στοιχεία και τις οµάδες τις οποίες αυτά απαρτίζουν, καθώς και για
τους συντελεστές βαρύτητας τόσο των οµάδων, όσο και των στοιχείων τα οποία
αποτελούν τις οµάδες.

Άρθρο 4
Κανόνες δηµοσιότητος
1. Οι φορείς που διενεργούν τους διαγωνισµούς µετά την έγκριση του Ενιαίου
Προγράµµατος Κρατικών Προµηθειών γνωστοποιούν, το ταχύτερον δυνατό, µε
σχετική ανακοίνωση στην επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
στην Τράπεζα δεδοµένων TED, όλες τις προµήθειες κατά κατηγορίες προϊόντων
που προτίθενται να διενεργήσουν κατά τη διάρκεια των επόµενων δώδεκα µηνών
και των οποίων η συνολική προϋπολογιζόµενη αξία τους είναι ίση ή µεγαλύτερη
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από την αντίστοιχη αξία σε δραχµές 750.000 ECU.
2. Στις περιπτώσεις ανοικτού και κλειστού διαγωνισµού, ο φορέας που διενεργεί το διαγωνισµό µεριµνά για ευρεία γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης
και ειδικότερα:
α. Για τη δηµοσίευση περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης σε
δύο τουλάχιστον ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες και σε τοπική εφηµερίδα, εάν
υπάρχει, όταν ο διαγωνισµός προκηρύσσεται από περιφερειακή Υπηρεσία.
β. Για την ανάρτηση της περίληψης σε εµφανές µέρος της Υπηρεσίας που
διενεργεί τον διαγωνισµό.
γ. Για την αποστολή της διακήρυξης στα Επιµελητήρια και στον Ελληνικό
Οργανισµό Μικροµεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ). Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισµού αποστέλλεται η σχετική ανακοίνωση.
δ. Για τη διάθεση της διακήρυξης ή της σχετικής ανακοίνωσης σε περίπτωση
κλειστού διαγωνισµού, στους ενδιαφεροµένους από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
της περίληψής της.
ε. Για την αποστολή περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφόσον η προϋπολογισθείσα αξία, εκτός
του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, είναι ίση ή µεγαλύτερη από την αντίστοιχη αξία σε
δραχµές 128.771 ECU. Η δηµοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στον
ελληνικό τύπο δεν γίνεται πριν από την ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της
διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η
οποία πρέπει να αναφέρει και την ηµεροµηνία αυτή και δεν µπορεί να περιέχει
πληροφορίες διάφορες από τις δηµοσιευόµενες στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Τα παραπάνω ισχύουν και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται δηµοσίευση
ανακοίνωσης, σχετικά µε διαγωνισµό που έχει προκηρυχθεί.
3. Οι φορείς, µετά την υπογραφή µιας σύµβασης της οποίας η αξία είναι ίση ή
µεγαλύτερη από την αντίστοιχη αξία σε δραχµές 200.000 ECU αποστέλλουν στην
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην Τράπεζα δεδοµένων TED εντός
48 ηµερών σχετική ανακοίνωση. Είναι δυνατόν όµως να µη δηµοσιευθούν
ορισµένες πληροφορίες σχετικές µε τη σύµβαση, όταν η ανακοίνωσή τους
ενδέχεται να εµποδίσει την εφαρµογή νόµων, να είναι αντίθετη προς το δηµόσιο
συµφέρον, να βλάψει θεµιτά εµπορικά συµφέροντα δηµοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή τον υγιή ανταγωνισµό µεταξύ των προµηθευτών.
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4. Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον ελληνικό τύπο βαρύνουν
τους φορείς που εκτελούν τις προµήθειες, στη δε Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την Ευρωπαϊκή Ένωση.
5. Οι παραπάνω ανακοινώσεις συντάσσονται σύµφωνα µε τα υποδείγµατα
που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα του παρόντος.

Άρθρο 5
Γλώσσα
Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισµών και τη συµµετοχή σ’ αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 6
Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής
1. Οι συµµετέχοντες στους διαγωνισµούς υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά.
α. Οι Έλληνες πολίτες:
(1) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό.
(2) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση
της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
(3) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση,
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
(4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των
παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της
χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
(5)

Πιστοποιητικό

του

οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο δεν
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πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση
άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, που θα έχουν εκδοθεί
το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού.
β. Αλλοδαποί
(1) Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό.
(2) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου
τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
(3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχουν
οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α του παρόντος άρθρου.
(4) Πιστοποιητικό της αρµόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστάσής τυς, περί
εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες διεπαγγελµατικές οργανώσεις.
γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:
Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου.
δ. Οι Συνεταιρισµοί:
(1) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (1), (3) και (4) του εδ.α του παρόντος άρθρου.
(2) Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που
συµµετέχει στην Ένωση.
2. Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί
να µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, εφ’ όσον έχουν κατατεθεί σε
προγενέστερο χρόνο στην Υπηρεσία και δεν έχει λήξει η ισχύς τους θα γίνεται δε
ρητή µνεία στην προσφορά σχετικά µε αυτό.
3. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
4. Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από
υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής
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αρχής ή συµβολαιογράφου.

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 εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το µέρος
αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς.
2. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
3. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της
ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής
µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους.
Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη.
Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του οικείου Υπουργού ή
του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµοδίου οργάνου.

Άρθρο 8
Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων προµηθευτών
για συµµετοχή τους σε κλειστούς διαγωνισµούς
1. Για την επιλογή των προµηθευτών που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορές και προκειµένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά τους, η επαγγελµατική
αξιοπιστία τους, η χρηµατοπιστωτική και οικονοµική γενικότερα κατάστασή τους και
οι τεχνικές δυνατότητές τους, λαµβάνονται υπόψη:
α. Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης.
β. Εάν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς.
γ. Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της
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επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
δ. Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της
υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της, εν γένει προς το ∆ηµόσιο Τοµέα.
ε. Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.
στ. Η οικονοµική επιφάνεια της επιχείρησης.
ζ. Η επιχειρηµατική τοµή, όπως η µορφή της επιχείρησης, το εύρος της δραστηριότητάς της και το κύρος της.
η. Οι εµπορικές επιδόσεις της επιχείρησης.
θ. Ο τεχνικός εξοπλισµός και το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση.
ι. Η παραγωγική δυνατότητα.
ια. Η ποιότητα των προϊόντων.
ιβ. Κάθε άλλο κριτήριο υπό την προϋπόθεση ότι τούτο θα αναφέρεται στην
διακήρυξη.
2. Προκειµένου να διαπιστωθούν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 στοιχεία, στην πρόκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος καθορίζεται από την
Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό ότι υποβάλλονται µε την αίτηση συµµετοχής τα κατά την κρίση της αναγκαία από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο
άρθρο 6 του παρόντος, µε εξαίρεση την εγγύηση συµµετοχής, ή από τα ακόλουθα:
α. Κατάλληλα τραπεζικά έγγραφα, αντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού
της επιχείρησης, δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της
επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό
προµήθεια υλικό, κατά τις τρεις προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές επιχειρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα σχετικά µε το υπό προµήθεια υλικό, κατά το χρονικό διάστηµα που δεν
επιτρέπει την έκδοση, κατά νόµον, τριών ισολογισµών, υποβάλλει τους ισολογισµούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά το
διάστηµα αυτό.
β. Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών
τελευταίων χρόνων και ειδικότερα τα υλικά, οι ποσότητες, η αξία, οι ηµεροµηνίες
παραγγελίας παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης καθώς και οι παραλήπτες
(δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο
δηµόσιο τοµέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται µε σχετικά έγγραφα της αρµόδιας
Υπηρεσίας, στα οποία θα αναφέρεται και η εµπρόθεσµη ή µη παράδοση των
υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τοµέα, οι
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παραδόσεις βεβαιούνται από αυτόν ή εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, δηλώνονται
υπεύθυνα από τον προµηθευτή.
γ. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης και των µέσων ελέγχου.
δ. Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότερα θεωρηµένη από αρµόδια αρχή.
ε. ∆είγµα των προσφεροµένων υλικών, περιγραφή ή φωτογραφίες αυτών.
στ. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσηµα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή
αρµόδιες Υπηρεσίες, που να βεβαιώνουν τήρηση ορισµένων προδιαγραφών ή
προτύπων των προϊόντων, όταν απαιτούνται από την Υπηρεσία.
3. Κατά τη διαδικασία επιλογής των προµηθευτών, η Υπηρεσία που διενεργεί
τον διαγωνισµό έχει την διακριτική ευχέρεια να ζητήσει οποιαδήποτε δικαιολογητικά
είτε απ’ αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος, εκτός της εγγύησης
συµµετοχής, είτε από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 που δεν ζητήθηκαν µε
την πρόσκληση της δήλωσης ενδιαφέροντος.
4. Η έκταση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο αυτό πρέπει
να περιορίζεται στο αντικείµενο του διαγωνισµού και ο φορέας οφείλει να σέβεται
πλήρως την εµπιστευτική φύση κάθε πληροφορίας που παρέχεται από τους
προµηθευτές.
5. Όσοι, από αυτούς που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, επιλεγούν
να υποβάλουν προσφορά, µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου
για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου
συλλογικού οργάνου, οφείλουν να προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά του άρθρου 6
του παρόντος, εκτός εκείνων που έχουν ήδη προσκοµισθεί και δεν έχει λήξει η
ισχύς τους.
6. Στην περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά σε ανοικτό ή κλειστό διαγωνισµό από προµηθευτή που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής αλλά η µερικά του υπό
προµήθεια υλικού, η Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό έχει την διακριτική
ευχέρεια στο στάδιο αξιολόγησης να ζητήσει να προσκοµισθούν οποιαδήποτε από
τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 και για τον κατασκευαστή.

Άρθρο 9
∆ικαιολογητικά ανοικτών διαγωνισµών
Στους ανοικτούς διαγωνισµούς, µε τη διακήρυξη, καθορίζεται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό ποια από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται
στην παρ. 2 του προηγούµενου άρθρου 8 πρέπει να υποβληθούν µε την προσφο-
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ρά.

Άρθρο 10
Προθεσµίες διαγωνισµών
1. Στους ανοικτούς διαγωνισµούς.
α. Η προθεσµία για την διενέργεια του ανοικτού διαγωνισµού δεν πρέπει να
είναι µικρότερη των πενήντα δύο (52) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της
περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής της στον
ελληνικό τύπο, όταν δεν απαιτείται δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2
του παρόντος.
Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών επιτρέπεται
να συντµηθεί σε δέκα πέντε (15) το λιγότερο ηµέρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση
της αρµόδιας Υπηρεσίας.
β. Εφόσον, από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα
σχετικά µε τον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή
αποστέλλονται σε αυτούς µέσα σε έξι (6) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της
σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις επείγοντος, η προθεσµία αυτή, µπορεί να
συντµηθεί σε τέσσερις (4) ηµέρες.
η. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε
τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (60 ηµέρες, πριν
από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.
δ. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα σχετικά µε τον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα ή οι συµπληρωµατικές πληροφορίες δεν είναι δυνατόν λόγω του
όγκου τους, να αποσταλούν µέσα στις προθεσµίες που ορίζονται στα εδάφια β και
γ ή όταν οι προσφορές δεν µπορούν να γίνουν παρά µόνο µετά από επιτόπια
επίσκεψη ή µετά από επιτόπου εξέταση των σχετικών µε τον προκηρυσσόµενο
διαγωνισµό εγγράφων, τότε οι προθεσµίες του εδαφίου α παρατείνονται ανάλογα.
ε. Η περίληψη της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισµού περιλαµβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία της παραγράφου «Β» του παραρτήµατος του παρόντος Π.∆.
2. Στους κλειστούς διαγωνισµούς.
α. Η προθεσµία για την υποβολή των αιτήσεων συµµετοχής σε κλειστό διαγωνισµό δεν πρέπει να είναι µικρότερη των τριάντα επτά (37) ηµερών από την
ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων
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Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δηµοσίευση, ή των είκοσι (20)
ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής της στον Ελληνικό τύπο, όταν δεν
απαιτείται δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του παρόντος. Σε περιπτώσεις κατά
τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν τις προθεσµίες αυτές ανεφάρµοστες, τότε
µπορεί να περιορισθούν µε αιτιολογηµένη απόφαση της αρµόδιας Υπηρεσίας,
µέχρι δέκα πέντε(15) και δέκα (10) ηµέρες αντίστοιχα. Για τον καθορισµό των
προθεσµιών αυτών συνυπολογίζονται οι ηµεροµηνίες της αποστολής περίληψης
της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή της δηµοσίευσης στον Ελληνικό τύπο και της τελευταίας ηµεροµηνίας για την
υποβολή της αίτησης συµµετοχής.
β. Στους προµηθευτές που έχουν επιλεγεί για την υποβολή προσφοράς, αποστέλλεται ταυτόχρονα έγγραφη πρόσκληση η οποία περιέχει τα στοιχεία που
ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του παρόντος. Η πρόσκληση συνοδεύεται
από τη διακήρυξη του διαγωνισµού.
γ. Η προθεσµία για την υποβολή των προσφορών δεν πρέπει να είναι µικρότερη των σαράντα (40) ηµερών, από την ηµεροµηνία αποστολής της έγγραφης
πρόσκλησης στην περίπτωση που η προϋπολογιζόµενη αξία της προµήθειας εκτός
ΦΠΑ, είναι ίση ή µεγαλύτερη των 137,537 ECU και των είκοσι (20) ηµερών από την
αυτή ηµεροµηνία στις λοιπές περιπτώσεις. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες
επείγοντες λόγοι καθιστούν τις προθεσµίες αυτές ανεφάρµοστες τότε µπορεί να
περιορισθούν µε αιτιολογηµένη απόφαση της αρµόδιας Υπηρεσίας µέχρι δέκα (10)
ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης. Για τον
καθορισµό των προθεσµιών αυτών συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της
αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης και της τελευταίας ηµεροµηνίας για την
υποβολή της προσφοράς.
δ. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε
την συγκεκριµένη προµήθεια, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν
από την ηµεροµηνία που είχε ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Σε
περίπτωση επείγοντος, η προθεσµία αυτή συντέµνεται σε τέσσερις (4) ηµέρες.
ε. Η περίληψη της διακήρυξης του κλειστού διαγωνισµού περιλαµβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία της παραγράφου «Γ» του παραρτήµατος του παρόντος Π∆.
3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προσφορές δύνανται να γίνουν µόνο
κατόπιν επιτοπίου επισκέψεως ή µετά από επιτόπου εξέτασή των σχετικών µε το
προκηρυσσόµενο διαγωνισµό εγγράφων, τότε η προθεσµία των σαράντα (40)
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ηµερών που ορίζεται στην παράγραφο 2γ του παρόντος άρθρου µπορεί να
παρατείνεται ανάλογα.
4. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για την διοίκηση του
φορέα οργάνου, µπορεί να µετατίθεται η ηµεροµηνία της υποβολής των αιτήσεων
συµµετοχής ή της διενέργειας διαγωνισµού, µε ή χωρίς τροποποιήσεις των όρων
της πρόσκλησης ή της διακήρυξης. Όταν η µετάθεση γίνεται χωρίς τροποποίηση
των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης, το χρονικό διάστηµα της µετάθεσης
ορίζεται µε την παραπάνω απόφαση. Όταν η µετάθεση γίνεται µε τροποποίηση
των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης, πρέπει από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των
αιτήσεων συµµετοχής ή διενέργειας του διαγωνισµού, να µεσολαβεί χρονικό
διάστηµα όχι µικρότερο του ορισθέντος από την αρχική πρόσκληση ή διακήρυξη,
εκτός αν από την απόφαση µετάθεσης προβλέπεται η σύντµηση του χρόνου αυτού
τηρουµένων των προθεσµιών που ορίζονται στις προηγούµενες παραγράφους.
Στις περιπτώσεις αυτές, όσον αφορά την δηµοσίευση, ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 4 του παρόντος.

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

Άρθρο 12
Προσφορές
1. Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελλο σφραγισµένο σε δύο αντίγραφα ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
Μέσα στο φάκελλο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά
στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
α) Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο τη χαµηλότερη µόνο
τιµή, στον κυρίως φάκελλο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συµµετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετού-
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νται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελλο µέσα στον κυρίως φάκελλο µε την ένδειξη
«Τεχνική Προσφορά». Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί
ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελλο επίσης µέσα στον κυρίως
φάκελλο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προφορά».
β) Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο την συµφερότερη
προσφορά, στον κυρίως φάκελλο προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα
δικαιολογητικά και η εγγύηση συµµετοχής. Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία
της προσφοράς, όπως κατατάσσονται στις οµάδες που αναφέρονται στο άρθρο 20
του παρόντος, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελλο, µέσα στον
κυρίως φάκελλο, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Τα οικονοµικά στοιχεία της
προσφοράς, τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο
φάκελλο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελλο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
2. Οι φάκελλοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλλου.
3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν,
λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελλο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελλο µε την ένδειξη «Παράρτηµα
Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλλου.
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβυσίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να
είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο
όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να
καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν
ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
5.Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους
τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην
προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται.
Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους
όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης,
προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται
αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίησή ή
απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται, από αρµόδιο όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε
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ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας, µετά από σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.

Άρθρο 13
Χρόνος ισχύος προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές επί τριάντα (30)
ηµέρες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στη διακήρυξη ή την πρόσκληση, καθώς και για τον χρόνο που
αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την
Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το
προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου
ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού µαταιώνονται.

Άρθρο 14
Αντιπροσφορές
Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές.
Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

Άρθρο 15
∆ιοικητικές προσφυγές
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού της συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν και της νοµιµότητας της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση
επιτρέπεται ένσταση.
2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρµόδιο για την διενέργεια του διαγωνισµού όργανο του φορέα ως εξής:
α) κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού.
(1) Στον ανοικτό διαγωνισµό µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από
τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας
υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολο-
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γίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
(2) Στον κλειστό διαγωνισµό, µόνο από εκείνους που επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την ηµεροµηνία
αποστολής σ’ αυτούς της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες αποστολής της διακήρυξης και της διενέργεια του
διαγωνισµού.
Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο συλλογικό όργανο του φορέα που διενήργησε το διαγωνισµό και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5)
εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού.
β) Κατά της συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν ή της νοµιµότητας της διενέργειας ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών
κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και µέχρι την επόµενη
εργάσιµη ηµέρας. Στον κλειστό διαγωνισµό δικαίωµα ένστασης στην περίπτωση
αυτή έχουν µόνον όσοι επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο
συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά από γνωµοδότηση αυτού.
Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε διαγωνισµό κοινοποιείται
υποχρεωτικά σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.
γ) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού (ανοικτού και κλειστού) έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3)
εργασίµων ηµερών από της καταχώρησης των σχετικών αποφάσεων στο βιβλίο
που τηρείται για το σκοπό αυτό από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό.
Στον κλειστό διαγωνισµό δικαίωµα ένστασης στην περίπτωση αυτή έχουν µόνο
όσοι επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από το
αρµόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερα σε δέκα
(10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις η προθεσµία των δέκα (10) εργασίµων ηµερών µπορεί να
παραταθεί µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµοδίου για την διοίκηση
του φορέα οργάνου.
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός
από τους προαναφεροµένους, δεν γίνονται δεκτές.
4. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε φροντίδα
τους.
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5. Ο προµηθευτής µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οιασδήποτε µορφής κυρώσεις σε βάρος του να υποβάλει προσφυγή µέσα σε ανατρεπτική
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία της καταχώρησης της
σχετικής απόφασης στο βιβλίο που τηρείται για τον σκοπό αυτό από τον φορέα.
Επί της προσφυγής αποφασίζει ο αρµόδιος Υπουργός ή το αρµόδιο για την
διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού
οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε
φύσεως διοικητική προσφυγή.

Άρθρο 16
Προσφερόµενη τιµή
1. Με την προσφορά, η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα,
όπως καθορίζεται στη διακήρυξη. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ, για παράδοση του
υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη.
2. Η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε δραχµές ή σε συνάλλαγµα κατά τα καθοριζόµενα κάθε φορά στη διακήρυξη. Εφ’ όσον από τη διακήρυξη προβλέπεται
δυνατότητα προσφορών σε συνάλλαγµα, τότε η προσφερόµενη τιµή εκφράζεται
στο νόµισµα που επιθυµεί ο προµηθευτής. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο δεν υποχρεούται
να προβεί στην πληρωµή µε το νόµισµα της προσφοράς, αλλά µε το νόµισµα στο
οποίο πραγµατοποιούνται οι πληρωµές από την Τράπεζα Ελλάδος, προς την
χώρα καταγωγής του υλικού.
3. Για την σύγκριση των προσφορών, οι τιµές σε συνάλλαγµα µετατρέπονται
σε δραχµές µε βάση την ισχύουσα τιµή FIXING του Επίσηµου ∆ελτίου Συναλλαγµάτων έναντι δραχµής (Ελεύθερη σύγκριση FIXING της ∆ιατραπεζικής Αγοράς)
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
4. Προσφορά για εγχώρια προϊόντα που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε
ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται
από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη
τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση του αρµοδίου
Υπουργού ή του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
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Άρθρο 17
Αναπροσαρµογή τιµών
1. Όταν από την διακήρυξη προβλέπεται χρόνος παράδοσης των υλικών µεγαλύτερος των δώδεκα (12) µηνών, τότε ορίζεται στην διακήρυξη όρος περί
αναπροσαρµογής της τιµής. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει

υποχρεωτικά να

καθορίζεται στην διακήρυξη ο τύπος, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις της αναπροσαρµογής. Μεταξύ αυτών που θα λαµβάνονται υπόψη για την αναπροσαρµογή
των τιµών είναι και τα εξής:
α) Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρµογής είναι η ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση και υπολογίζεται
µέχρι και την ηµεροµηνία παράδοσης των υλικών.
β) Αναπροσαρµογή σε περιπτώσεις τµηµατικών παραδόσεων χορηγείται για
τις ποσότητες που ορίζονται από την διακήρυξη να παραδοθούν µετά την παρέλευση των δώδεκα (12) µηνών.
γ) Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης, µε υπαιτιότητα του προµηθευτή,
ο χρόνος του εκπροθέσµου δεν υπολογίζεται για την αναπροσαρµογή.
δ) Η τυχόν προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται από την προς αναπροσαρµογή συµβατική αξία.
2. Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του φορέα που διενεργεί την προµήθεια, µπορεί να ορίζεται στην διακήρυξη όρος περί αναπροσαρµογής της τιµής
ακόµη και αν το προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα παράδοσης των ειδών είναι
µικρότερο των δώδεκα (12) µηνών.
3. Για την πληρωµή του επί πλέον ποσού που προκύπτει µετά την αναπροσαρµογή, δεν απαιτείται σύναψη συµπληρωµατικής σύµβασης.
4. Όταν από την διακήρυξη προβλέπεται αναπροσαρµογή τιµών, προσφορά
µε τιµές σταθερές απορρίπτεται.

Άρθρο 18
Καταγωγή των προσφεροµένων υλικών
1. Οι προµηθευτές υποχρεούνται ανάλογα µε την µορφή του διαγωνισµού να
αναφέρουν στις αιτήσεις συµµετοχής ή στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής
των υλικών που προσφέρουν.
2. Ο συµµετέχων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο
οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόµενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής
του. Εφ’ όσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος µεσολαβούν διάφορες
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φάσεις βιοµηχανοποίησης, µπορεί από τη σχετική διακήρυξη να επιβάλλεται να
δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν διαπιστωθεί από την υπηρεσία ανυπαρξία του
εργοστασίου που δηλώθηκε µε την προσφορά, κατά την ηµεροµηνία διενέργειά του
διαγωνισµού, η προσφορά απορρίπτεται και στον προσφέροντα επιβάλλεται, µε
απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για την διοίκησή του φορέα
οργάνου, ποινή προσωρινού αποκλεισµού τριών (3) µηνών έως και τριών (3) ετών
ή οριστικού αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς οιουδήποτε φορέα, αναφεροµένου στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 2286/95 µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου
για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ενδιαφερόµενον προς παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 του
ισχύοντος Συντάγµατος. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο
εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή ή µερικώς ή ολικώς των υλικών έχει
επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, που ισχύει
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
3. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόµενα υλικά,
µερικά ή υλικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των στοιχείων της παραγράφου 2
που δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν σ’ αυτήν και υπεύθυνη
δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά, µε την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της
προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου
εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση προκειµένου να συνεκτιµηθεί και το στοιχείο τούτο.
4. Μετά τη σύναψη της σύµβασης, κατ’ αρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή του
εργοστασίου που δηλώθηκε µε την προσφορά και µε βάση την οποία έγινε η
κατακύρωση. Μπορεί να εγκριθεί µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα του προµηθευτή
η αλλαγή του εργοστασίου µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου
για την διοίκηση του φορέα οργάνου, µετά από γνώµη του αρµόδιου συλλογικού
οργάνου.

Άρθρο 19
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιµών
1. Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει
στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και
ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. Προσφορές που
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υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως
εκπρόθεσµος. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
α) Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο τη χαµηλότερη µόνο
τιµή, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελλος καθώς και ο φάκελλος της τεχνικής
προσφοράς µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Οι φάκελλοι των οικονοµικών
προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από το
παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελλο ο οποίος επίσης
σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία,
προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη
διακήρυξή ή την πρόσκληση.
β) Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο τη συµφερότερη
προσφορά, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελλος καθώς και ο φάκελλος της τεχνικής
προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από τα παραπάνω όργανο όλα τα
δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο. Για την
οικονοµική προσφορά ακολουθείται η ίδια παραπάνω διαδικασία.
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει
στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, κατά διαγωνισµό, όταν πρόκειται για περισσότερους από ένα
διαγωνισµούς, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
3. Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στην περίπτωση ανοικτού διαγωνισµού δηµόσια, στην περίπτωση δε του κλειστού διαγωνισµού παρουσία µόνο
αυτών που κλήθηκαν και υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων
τους, τους οποίους καλεί το αρµόδιο όργανο µε βάση πίνακα που του έχει παραδώσει η αρµόδια για 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 φάκελλος του διαγωνισµού,
µαζί µε τους σφραγισµένους φακέλλους που περιέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των
προσφορών, παραδίδεται µε απόδειξη σε υπάλληλο της Υπηρεσίας που διενεργεί
τον διαγωνισµό. Οι σφραγισµένοι φάκελλοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών,
επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µε απόφαση του
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αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, στο
παραπάνω αρµόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την ηµεροµηνία και
ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση και ακολουθεί σχετική
ανακοίνωση τιµών κατά τα ανωτέρω. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές
δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των
προσφορών είναι αρµόδιο και για την αξιολόγησή τους, οι σφραγισµένοι φάκελλοι
µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών παραµένουν σ’ αυτό.
5. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων
στον διαγωνισµό καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν.

Άρθρο 20
Αξιολόγηση προσφορών
1. Το κριτήριο για την κατακύρωση της προµήθειας και την τελική επιλογή
του προµηθευτή (µόνο χαµηλότερη τιµή ή συµφερότερη προσφορά) καθορίζεται
κατά την διαδικασία ένταξης των ειδών στο Ε.Π.Π.
2. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπ’ όψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία:
α. Όταν για την τελική επιλογή του προµηθευτή κριτήριο είναι µόνο η χαµηλότερη τιµή:
(1) Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.
(2) Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
(3) Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοια ή παρεµφερές υλικό.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή µε την χαµηλότερη τιµή, εκ
των προµηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση
τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή και που είναι
σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της
πρόσκλησης.
β. Όταν για την τελική επιλογή του προµηθευτή κριτήριο είναι η συµφερότερη
προσφορά.
1. Η τιµή.
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2. Οι όροι πληρωµής.
3. Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, όταν και όπως αυτά καθορίζονται συγκεκριµένα στην διακήρυξη.
4. Η συµφωνία των προσφεροµένων υλικών µε συγκεκριµένα ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά των προδιαγραφών που καθορίζονται στην διακήρυξη.
5. Η λειτουργικότητα και η αποδοτικότητα των υλικών µε βάση τις τεχνικές
απαιτήσεις της διακήρυξης.
6. Η καταλληλότητα των προσφεροµένων υλικών για την εξυπηρέτηση του
σκοπού για τον οποίο προορίζεται.
7. Η τυχόν απαιτούµενη οµοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιµοποιείται από τον ενδιαφερόµενο φορέα.
8. Η παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.
9. Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (SERVICE) µετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ µέρους του προµηθευτή καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης
ανταλλακτικών.
10. Η τυχόν απαιτούµενη ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα, ειδίκευση και ο διατιθέµενος εξοπλισµός εκ µέρους του προµηθευτή, για την τεχνική υποστήριξη των
ειδών.
11. Ο χρόνος παράδοσης των υλικών εφ’ όσον η Υπηρεσία αποφαίνεται αιτιολογηµένα ότι τούτο ασκεί επιρροή στην προµήθεια.
12. Κάθε άλλο στοιχείο ανάλογα µε την φύση των υπό προµήθεια υλικών ή
και των ιδιαιτέρων αναγκών του φορέα.
Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύµφωνες µε τους λοιπούς
όρους της ∆ιακήρυξης.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών
της ∆ιακήρυξης και της πρόσκλησης, προµηθευτή, του οποίου η προσφορά
κρίθηκε οικονοµοτεχνικά ως η πλέον συµφέρουσα.
Η διαδικασία της οικονοµοτεχνικής αξιολόγησης είναι η παρακάτω:
Τα προαναφερόµενα στοιχεία αξιολόγησης πλην των οικονοµικών (τιµή, όροι
πληρωµής και κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, ήτοι στοιχεία β1,
β2, β3) κατατάσσονται σε δύο οµάδες.
(1) Οµάδα Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας και Απόδοσης όπου περιλαµβάνονται τα στοιχεία β4, β5, β6, β7.
(2) Οµάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης όπου περιλαµβάνονται τα
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στοιχεία β8, β9, β10, β11.
Για τις παραπάνω δύο οµάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που µπορεί
να ανέρχεται µέχρι ποσοστό επί τοις εκατόν 80 και 30 για κάθε οµάδα αντίστοιχα.
Το άθροισµα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100.
Για κάθε στοιχείο των οµάδων, καθορίζεται από την διακήρυξη ο επί µέρους
συντελεστής βαρύτητας ώστε το άθροισµά τους για κάθε οµάδα να ισούται µε τον
καθορισθέντα συντελεστή βαρύτητας της οµάδας.
Όλα τα επί µέρους στοιχεία των οµάδων βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση
τους 100 βαθµούς.
Η βαθµολογία των επί µέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις
περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθµολογία
αυτή αυξάνεται µέχρι 120 βαθµούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι
τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης µειώνεται µέχρι 80 βαθµούς για τις περιπτώσεις
που δεν καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι
οι αποκλίσεις των προδιαγραφών έχουν κριθεί ως επουσιώδεις και η προσφορά
ως τεχνικά αποδεκτή.
Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου των οµάδων είναι το γινόµενο
του επί µέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθµολογία του και η
συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων
βαθµολογιών όλων των στοιχείων και των δύο οµάδων.
Η τελική βαθµολογία µε βάση τα παραπάνω κυµαίνεται από 80 έως 120 βαθµούς.
Για τη διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής λαµβάνονται υπ’ όψη η τιµή της
προσφοράς, οι όροι πληρωµής και όταν από την διακήρυξη προβλέπεται το κόστος
εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης.
Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο
της τιµής προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθµολογία της.
Από τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα υλικά καθορίζονται τα στοιχεία
που απαρτίζουν τις δύο οµάδες, οι συντελεστές βαρύτητας τόσον της κάθε οµάδας
συνολικά όσον και των στοιχείων της κάθε οµάδας ξεχωριστά και αυτά αναφέρονται απαραίτητα στην διακήρυξη.
Όταν πρόκειται για προµήθειες που εκτελούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, τα παραπάνω (στοιχεία οµάδων και συντελεστές βαρύτητας) ελέγχονται,
τροποποιούνται όπου αυτό απαιτείται και εγκρίνονται από το Υπουργείο αυτό.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση,
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απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη, γνωµοδότηση του
αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου.
4. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι
παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται τεχνικά
αποδεκτές.
5. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σηµεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι
οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών.

Άρθρο 21
Κρίσεις αποτελεσµάτων διαγωνισµού
1. Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, µε γνωµοδότησή του, µπορεί να προτείνει:
α. Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στη διακήρυξη. Το ποσοστό
αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση µεγαλύτερης ποσότητας ή
το 50%, στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους της
ποσότητας κάτω του καθοριζοµένου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται
προηγούµενη αποδοχή από τον προµηθευτή.
β. Την κατανοµή της προς προµήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, µεταξύ περισσοτέρων µειοδοτών µε ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές
ή την διενέργεια κλήρωσης µεταξύ αυτών, για την επιλογή του προµηθευτή.
Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο προµηθευτής επιλέγεται µε κλήρωση.
γ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε
επανάληψή του µε τροποποίηση, ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
δ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγµάτευσης.
ε. Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφεροµένη Υπηρεσία για να προβεί
στην πραγµατοποίηση της προµήθειας.
στ. Ματαίωση της προµήθειας.

Άρθρο 22
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∆ιαδικασία µε διαπραγµάτευση
1. Προµήθειες µε διαπραγµάτευση (εξαιρετική η απ’ ευθείας ανάθεση) µε ή
χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης µπορεί να γίνουν εάν συντρέχει από
τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 13 του Ν. 2286/95.
Ειδικότερα η περίπτωση του εδαφ. VII της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του Ν.
2286/95 δεν εφαρµόζεται προκειµένου για προµήθειες των οποίων η αξία είναι ίση
ή µεγαλύτερη των 200.000 ΕCU και η περίπτωση του εδαφίου 1, β (β) της εν λόγω
παραγράφου δεν εφαρµόζεται για προµήθειες των οποίων η αξία είναι µικρότερη
των 200.000 ECU.
Προκειµένου να ακολουθηθεί η διαδικασία µε διαπραγµάτευση απαιτείται απόφαση του αρµοδίου Υπουργού ή του αρµοδίου για την διοίκηση του φορέα
οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Η
απόφαση αυτή δεν απαιτείται για την περίπτωση του Εδαφ. VIII της παραγράφου
13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/95.
Σε περίπτωση που της διαπραγµάτευσης προηγείται διαγωνισµός, η παραπάνω απόφαση υποκαθίσταται από την απόφαση κρίσεως των αποτελεσµάτων
του διαγωνισµού.

Άρθρο 23
Ανακοίνωση κατακύρωσης-ανάθεσης
1. Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προµήθειας,
αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω
στοιχεία.
α. Το είδος.
β. Την ποσότητα.
γ. Την τιµή.
δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.
ε. Τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων
τούτων.
στ. Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης.
2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο
της σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.
3. Ο Προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης
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της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και
την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προµηθευτής µπορεί να
προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε 13 ηµέρες από
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή ο
χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης
των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αναγγελίας της σχετικής
πίστωσης. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσµίας
των 10 ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών
υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
4. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη
δε περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφηµα ή τηλετύπηµα στον αλλοδαπό
προµηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωµής τον προµηθευτή προβλέπεται να
γίνει µε άνοιγµα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να κατατεθεί στον
ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συµµετοχής
παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την κατάθεση και αποδοχή της
εγγύησης καλής εκτέλεσης.
5. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προήλθε να υπογράψει την σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού
ή του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµόδιου οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του παρόντος.

Άρθρο 24
Συµβάσεις
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης καταρτίζεται από την Υπηρεσία η σχετική σύµβαση που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα
µέρη.
2. Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον
τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης.
β. Τα συµβαλλόµενα µέρη.
γ. Τα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα.
δ. Την τιµή.
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.
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ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις.
η. Τις; προβλεπόµενες ρήτρες.
θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωµής.
ια. Τον τρόπο αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρµογή.
ιβ. Η σύµβαση χαρτοσηµαίνεται µε το τέλος χαρτοσήµου που προβλέπεται
από την διάταξη του άρθρου 15δ παράγρ. 3 του Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήµου.
3. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο
στηρίζεται, όπως προσφορά διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης,
εκτός καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών.
4. Η σύµβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συµβατικό όρο ή
όταν συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.
5. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται
από τα αρµόδιο όργανο ως ασήµαντο.
β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα
δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόµενα από τη σύµβαση.

Άρθρο 25
Εγγυήσεις
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα
που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν
σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφραση.
2. Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση – το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη
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δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν
πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
3. Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν καταρχήν:
(α) Την ηµεροµηνία έκδοσης.
(β) Τον εκδότη.
(γ) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
(δ) Τον αριθµό της εγγύησης.
(ε) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
(στ) Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση.
(ζ) Τους όρους ότι:
(Ι) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως.
(ΙΙ) το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά
από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
(ΙΙΙ) 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 το 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 3%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, µε ΦΠΑ,
εκτός εάν ορίζεται διαφορετικό ποσοστό στην διακήρυξη ή την πρόσκληση.
β. Όταν ο διαγωνισµός αφορά διάφορα υλικά και επιτρέπεται από την διακήρυξη, η προσφορά µερικών απ’ αυτό, γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση
που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόµενο ποσοστό της αξίας όλων των
προσφεροµένων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην
αξία του ελάχιστου αριθµού υλικών που προβλέπεται από την διακήρυξη, η δε
κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση.
γ. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόµενη κατά τα
ανωτέρω αξία, µπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται µέχρι
ποσοστό 5%.
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δ. Η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ.
3 και τα ακόλουθα:
(Ι) Την σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού και τα προς προµήθεια υλικά.
(ΙΙ) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά
η διακήρυξη).
ε. Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συµµετοχής κατά την υποβολή της µε την
προσφορά είναι:
(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο
ποσό µε µόνη την δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
(2) ο αριθµός της διακήρυξης.
(3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση,
(4) η ηµεροµηνία έκδοσής της.
(5) τα στοιχεία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων
µπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων.
5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
α. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της
οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον
Φ.Π.Α. εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην διακήρυξη ή την πρόσκληση.
6. 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.
(ΙΙ) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή
παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται
να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) µήνες ή µεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται
από τη διακήρυξη.
6. Εγγύηση προκαταβολής.
α. Με την υπογραφή της σύµβασης και εφόσον προβλέπεται απ’ αυτήν, χορηγείται στον προµηθευτή προκαταβολή σε ποσοστό µέχρι 50% της συνολικής
συµβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής,
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επιβαρυνόµενη µε το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 2362/95 και χορηγείται µε
κατάθεση ισόποσης εγγύησης. Το ποσό της προκαταβολής που χορηγείται και ο
τόκος που αντιστοιχεί σ’ αυτήν µέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του υλικού από τον φορέα συµψηφίζονται κατά την εξόφληση της συµβατικής αξίας
ή της αξίας κάθε τµηµατικής παράδοσης.
β. Η εγγύηση προκαταβολής περιλαµβάνει και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 5γ.
7. Εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεποµένης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή
της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον
διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης.
8. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύµβασης και προκαταβολής επιστρέφονται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα
από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Σε
περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύµφωνα µε την
σύµβαση, τµηµατικά, οι εγγυήσεις αποδεσµεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που
αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την
σταδιακή αποδέσµευση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και προκαταβολής απαιτείται προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.
Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου.
9. Εγγύηση συµµετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται στον πρόχειρο
διαγωνισµό.
10. Εγγύηση συµµετοχής µπορεί να ζητηθεί και στις προµήθειες µε τις διαδικασίες της διαπραγµάτευσης (εξαιρετική ή απ’ ευθείας ανάθεση).
11. Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.
12. Εφ’ όσον από τη διακήρυξη προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας ή
διατήρησης, ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει χρηµατική εγγύηση πριν
από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας ή διατήρησης. Η αξία, ο χρόνος
ισχύος και κάθε ειδικότερος όρος της εγγύησης καθορίζονται στη διακήρυξη.
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13. Έντοκα γραµµάτια ∆ηµοσίου.
α. Οι τίτλοι των εντόκων γραµµατίων ή των οµολόγων του ∆ηµοσίου γίνονται
δεκτοί στην ονοµαστική τους αξία, ως εγγύηση συµµετοχής στους διαγωνισµούς.
β. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι οριζόµενες από το παρόν Π.∆. περιπτώσεις κατάπτωσης της εγγύησης συµµετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκων
γραµµατίων του ∆ηµοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά τον χρόνο της
εκποίησής τους.
γ. Η επιστροφή των εντόκων γραµµατίων ή των οµολόγων του ∆ηµοσίου γίνεται µε παραλαβή τούτων από τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του
µε την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Άρθρο 18
Καταγωγή των προσφεροµένων υλικών
1. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό µέσα στα χρονικά όρια
και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση.
2. Ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης –παράδοσης µπορεί µε απόφαση του
αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, να
παρατείνεται µέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή που
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης δεν είναι µεγαλύτερος από τριάντα (30)
ηµερολογιακές ηµέρες, µπορεί µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του
αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, να παρατείνεται µέχρι το ½ αυτού.
Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης, το υλικό δεν
παραλαµβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, µέχρι την έκδοση της απόφασης
σχετικά µε την αιτηθείσα παράταση. Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε
περίπτωση που λήξει ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης και δεν
υποβλήθηκε έγκαιρα αίτηµα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τ’ ανωτέρω
χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό.
3. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την
προµήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για
την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5)
εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.
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4. Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο
προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία αποδεικτικού, θεωρηµένο
από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρονται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκοµίστηκε.
5. Ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης µπορεί µε απόφαση του
αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα
από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, να µετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε
περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία εµπρόθεσµης παράδοσης των συµβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι
που συνιστούν ανωτέρω βία. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου
φόρτωσης – παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Άρθρο 27
Παραλαβή υλικών
1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον
το επιθυµεί, ο προµηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο
ποιοτικός έλεγχος, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην σύµβαση, ενεργείται:
α. Με µακροσκοπική εξέταση.
β. Με χηµική ή µηχανική εξέταση.
γ. Με πρακτική δοκιµασία.
δ. Με όλους ή µε όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα
µε το προς προµήθεια υλικό ή και µε οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόµενο τρόπο,
κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής.
3. Σε περίπτωση που η σύµβαση προβλέπει µόνο µακροσκοπική εξέταση,
συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή
απόρριψης) µετά τη διενέργεια του µακροσκοπικού ελέγχου.
Όταν η σύµβαση προβλέπει, εκτός από την µακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους (όπως χηµική εξέταση, µηχανική εξέταση, πρακτική δοκιµασία)
συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο µακροσκοπικού ελέγχου και δειγµατοληψίας και οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή
απόρριψης) µετά τα αποτελέσµατα των ελέγχων τούτων. Εάν λόγω της φύσης του
είδους, όλοι οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση ελέγχου γίνονται από την
επιτροπή παραλαβής και δεν µεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την
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σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς
να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου µακροσκοπικού ελέγχου και δειγµατοληψίας.
4. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει
στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους
της σύµβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωµατεύει αν το υλικό µπορεί
να χρησιµοποιηθεί. Εφόσον κριθεί από το αρµόδιο όργανο ότι ο παρεκκλίσεις του
υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού
που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, µε ή χωρίς έκπτωση επί της
συµβατικής τιµής. Ύστερα από την απόφαση αυτή η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό
πρωτόκολλο παραλαβής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση. Εάν το
υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που
διαπιστώθηκαν κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη
λήψη και αποστολή δειγµάτων και αντιδειγµάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους.
Τα παραπάνω δείγµατα λαµβάνονται και αποστέλλονται προς έλεγχο, στην
περίπτωση που µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης εγκρίθηκε η µακροσκοπική
παραλαβή υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο.
Στην περίπτωση αυτή το οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης)
συντάσσεται µετά τα αποτελέσµατα του ελέγχου των δειγµάτων. Με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί
να εγκριθεί η παραλαβή υλικού για το οποίο η επιτροπή παραλαβής εξέδωσε
οριστικό πρωτόκολλο, στο οποίο αναφέρει παρεκκλίσεις από τους όρους της
σύµβασης, µε ή χωρίς έκπτωση.
5. Σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής παραπέµπονται για επανεξέταση
περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα µε αποκλείσεις
που διαπιστώθηκαν κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο ή από άλλους ελέγχους που
διενήργησε η πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής. Η παραποµπή κατά τα ανωτέρω δίνεται ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την
Υπηρεσία. Η δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής προβαίνει, κατά περίπτωση,
στους ελέγχους που διενεργεί και η πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής και
συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. Σε περίπτωση που η
σύµβαση προβλέπει εκτός από τον µακροσκοπικό έλεγχο και άλλους ελέγχους, η
επιτροπή, εάν το υλικό κρίνεται απ’ αυτήν παραληπτέο µε βάση τον µακροσκοπικό
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έλεγχο, λαµβάνει και αποστέλλει τα προβλεπόµενα δείγµατα και αντιδείγµατα. Στην
περίπτωσή του το υλικό κρίνεται από την επιτροπή παραλαβής απορριπτέο µε
βάση τον µακροσκοπικό έλεγχο, δεν προβαίνει σε δειγµατοληψία και στους τυχόν
περαιτέρω προβλεπόµενους ελέγχους. Εφόσον κριθεί από το αρµόδιο όργανο ότι
οι παρεκκλίσεις αυτές του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και
µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µπορεί να
εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής,
µε ή χωρίς έκπτωση επί της συµβατικής τιµής.
Ύστερα από την απόφαση αυτή, η δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση. Το
αίτηµα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον προµηθευτή, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθµιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προµηθευτή, εφόσον τα είδη
απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν µε έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για
επανεξέταση γίνεται µετά από αίτηµα του προµηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα
αυτά καταλογίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και εκπίπτονται από
το λαβείν του προµηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της
σύµβασης ή µε βεβαίωση µέσω του δηµόσιου ταµείου.
6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προµηθευτές.
7. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, µπορεί να παραπέµπεται δειγµατοληπτικά για επανεξέταση υλικό σε επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται
προς τούτο, ακόµη και στην περίπτωση του παραλήφθηκε οριστικά από την
πρωτοβάθµια επιτροπής παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το
∆ηµόσιο και για τον προµηθευτή τα αναφερόµενα στην παραπάνω παράγραφο 5.
8. Οι ανωτέρω διαδικαστικές πράξεις εφαρµόζονται και στους φορείς που εκτελούν τις προµήθειές τους µε βάση τον παρόντα κανονισµό, οι δε σχετικές
αποφάσεις εκδίδονται από τον αρµόδιο Υπουργό ή το αρµόδιο για την διοίκηση του
φορέα οργάνου.

Άρθρο 28
Χρόνος παραλαβής υλικών
1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παρα-
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λαβής πραγµατοποιείται µέσα στον καθοριιζόµενο από την σύµβαση χρόνο.
2. Σε περίπτωση που η σύµβαση προβλέπει µόνο µακροσκοπική εξέταση ή
και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια την επιτροπή ή και ελέγχου
που διενεργούνται από άλλα όργανα όπως εργαστήρια, δοκιµαστήρια) που
ανήκουν στον φορέα, ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης του υλικού. Σε περίπτωση που η σύµβαση προβλέπει, εκτός από µακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από
άλλα όργανα που δεν ανήκουν στον φορέα, ο συµβατικός χρόνος παραλαβής
αρχίζει από την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης του υλικού, χωρίς να
υπολογίζεται σ’ αυτόν το χρονικό διάστηµα από την αποστολή των δειγµάτων για
έλεγχο, µέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων του ελέγχου στην επιτροπή.
Εφόσον ο προµηθευτής δεν τηρήσει την υποχρέωση της παραγράφου 3, του
άρθρου 26 του παρόντος, ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την
ηµεροµηνία που η επιτροπή παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στην διαδικασία
παραλαβής.
΄3. Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου
δεν πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη
σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε
επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την
Υπηρεσία που παραλαµβάνει τα

υλικά αποδεικτικά προσκόµισης τούτων,

σύµφωνα δε µε την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής
του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η
πληρωµή του προµηθευτή.
4. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του προµηθευτή, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση
έλεγχοι από επιτροπή του συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που
δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο
και όταν:
α. Το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προµηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύµφωνα µε τον ισχύοντα, άλλως υπόκειται στις προβλεπόµενες σχετικές
κυρώσεις.
β. Το υλικό παρουσιάζει αποκλείσεις από τους όρους της σύµβασης, κρίνεται
όµως παραληπτέο, ο προµηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση
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τούτων, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε
έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή µε έκπτωση.
και για τις δύο παραπάνω ρυθµίσεις εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, Η παραπάνω επιτροπή
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από
την σύµβαση και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, η δε αµοιβή των µετασχόντων σε
αυτή και τυχόν άλλα έξοδα βαρύνουν τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα
υλικά. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη.
5. Τα παραπάνω ισχύουν και για τους φορείς που εκτελούν τις προµήθειές
τους µε βάση τον παρόντα Κανονισµό, οι δε σχετικές αποφάσεις εκδίδονται από
τον αρµόδιον Υπουργό ή το αρµόδιο για την διοίκηση του φορέα οργάνου.

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

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

Άρθρο 31
Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό
1. Όταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό, πριν από την φόρτωση τούτων ή κατά το στάδιο κατασκευής τους, ο αγοραστής µπορεί να αναθέσει, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί κρατικών προµηθειών, τον ποιοτικό και ποσοτικό
έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου. Στην
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περίπτωση

αυτή

η

οριστική

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

Άρθρο 32
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη φόρτωση-παράδοση
1. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί-παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη
λήξη του συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι
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λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του
παρόντος, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεποµένων, κατά περίπτωση,
κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής:
α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ¼ του µέγιστου προβλεπόµενου από το άρθρο 26 του παρόντος χρόνου
παράτασης, ποσοστό 0,5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα από το ¼ µέχρι το
½ του µέγιστου προβλεποµένου από το άρθρο 26 του παρόντος χρόνου παράτασης, ποσοστό 2% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσµα.
Εάν κατά τον υπολογισµό του χρόνου παράτασης, των περιπτώσεων α και β
προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.
γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½, ποσοστό 5% επί της
συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµ.α.
2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί
της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση που τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη
χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
3. Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ’
αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειάς του σε βάρος του διαγωνισµού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για
εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε ποσοστό 10% της συµβατικής τιµής, ανεξάρτητα
από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο παρεχόµενο διάστηµα. Στην περίπτωση
αυτή ισχύουν και τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος
παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατα αυτού µαταιώνονται, µε
απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα
οργάνου, ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.
4. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης φόρτωσης-παράδοσης ή αντικατάστασης, µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του
αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµόδιου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του
ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο
προµηθευτής και µετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης.
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5. Εφόσον ο προµηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόµενο κατά τα ανωτέρω πρόστιµο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του
ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόµενη της λήξης του
συµβατικού ή µετατεθέντος χρόνου παράδοσης, µέχρι την προσκόµιση του
συµβατικού υλικού, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου
υπερηµερίας.
6. Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται
µε παρακράτηση από το λαβείν του προµηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή
έλλειψις αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούµενο
ποσό.
7. Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης.

Άρθρο 33
Απόρριψη συµβατικών υλικών-αντικατάσταση
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψις ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής
ποσότητας των υλικών, µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα
οργάνου από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε
τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσµία αυτή δεν
µπορεί να είναι µεγαλύτερη του1/4 του συνολικού συµβατικού χρόνου ή του ½
αυτού, όταν ο συµβατικός χρόνος δεν είναι µεγαλύτερος των 30 ηµερών, σε
περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του, ο δε προµηθευτής
θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης
παράδοσης. Εάν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν
µέσα στην προθεσµία που τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος,
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. Με την
απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσµία 20 ηµερών από την κοινοποίησή της για την
παραλαβή των απορριφθέντων υλικών. Εάν η παραλαβή γίνει µετά την παρέλευση
των 5 πρώτων ηµερών, επιβάλλεται πρόστιµο στον προµηθευτή 10% επί της
αντίστοιχης συµβατικής αξίας. Σε περίπτωση τµηµατικών παραδόσεων, τα
απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση παράδοσης των
υλικών και των υπολοίπων τµηµατικών παραδόσεων.
Επίσης, δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των υλικών για τα οποία κη-
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ρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωµα παράδοσης ή τη λήξη της προθεσµίας
για την παράδοση τούτων. Το παραπάνω πρόστιµο του 10% επιβάλλεται και στην
περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαηµέρου και εφόσον δεν παραληφθούν τα υλικά, πέραν του προστίµου, τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται
κατά την κρίση του φορέα σύµφωνα µε τα ισχύοντα.
2. Η επιστροφή των υλικών, που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση
ίσης ποσότητας µε την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην
περίπτωση αυτή ο προµηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που
απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε µέσα σε 20 ηµέρες από την ηµεροµηνία της
οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηµα του προµηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5)
ηµέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου 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 παράσταση 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 αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για τη διοίκηση του
φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να
εγκριθεί η επιστροφή στον προµηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από
την αντικατάστασή τους, µε την προϋπόθεση ο προµηθευτής να καταθέσει
χρηµατική εγγύηση που να καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας
που απορρίφθηκε.

Άρθρο 34
Κήρυξη προµηθευτή εκπτώτου
1. Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε, να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα
που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου
για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου
οργάνου.
2. Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν
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φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή
συντήρηση αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης, που του
δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του παρόντος.
3. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση, όταν:
α. Η σύµβαση δεν υπογράφτηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή
αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του ∆ηµοσίου.
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Με την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου από τη σύµβαση µπορεί
να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού µέχρι την προηγούµενη
της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της
οποίας ουδεµία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή.
5. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του
αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή
εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 του ισχύοντος Συντάγµατος, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α. Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης
της σύµβασης, κατά περίπτωση.
β. Προµήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή είτε από τους
υπόλοιπους προµηθευτές που είχαν λάβει µέρος στον διαγωνισµό ή είχαν κληθεί
για διαπραγµάτευση, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε διαπραγµάτευση, αν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του παρόντος. Κάθε άµεση ή έµµεση
προκαλούµενη ζηµία του δηµοσίου ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει,
καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται
ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα προµήθεια του υλικού
κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο κατά την κρίση του αρµόδιου
οργάνου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του προµηθευτή, από το σύνολο ή
µέρος των προµηθειών των φορέων που αναφέρονται στο πεδίο εφαρµογής του Ν.
2286/95. Ο αποκλεισµός σε οποιαδήποτε περίπτωση πραγµατοποιείται µόνο µε
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
δ. Καταλογισµός στον προµηθευτή ποσού ίσου µε το 10% της αξίας των υλι-

44

κών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωµα να παραδώσει
τα υλικά µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού,
ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώµατος αυτού. Στην περίπτωση
αυτή έχουν εφαρµογή και τα αναφερόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 32 του
παρόντος.
ε. Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση προµηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να
λάβει, είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε µε κατάπτωση της εγγύησης
προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της
προκαταβολής από τον προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης
κήρυξής του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για
τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της,
µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας.
6. Σε περίπτωση που η προµήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προµηθευτή
γίνεται µε τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της
ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση,
κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά
που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών
προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό.

Άρθρο 35
Τρόπος πληρωµής – απαιτούµενα δικαιολογητικά για πληρωµή προµηθευτή στο
εσωτερικό και 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 το υπόλοιπο είτε µετά την
οριστική παραλαβή των υλικών, είτε µε πληρωµή ποσοστού 20% της συµβατικής
αξίας χωρίς ΦΠΑ µε το µακροσκοπικό πρωτόκολλο παραλαβής και εξόφλησης της
υπόλοιπης συµβατικής αξίας µε τον συνολικό ΦΠΑ µετά την οριστική παραλαβή
των υλικών.
γ. µε προθεσµιακό διακανονισµό για το 100% της συµβατικής αξίας ή για µέρος αυτής.
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δ. Με κάθε άλλο τρόπου που καθορίζεται απαραίτητα στη διακήρυξη.
2. Στη διακήρυξη απαραίτητα καθορίζεται ο επιθυµητός τρόπος πληρωµής
και οι σχετικές λεπτοµέρειες.
3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωµής εφαρµόζονται και στις τµηµατικές παραδόσεις εφόσον προβλέπονται από την σύµβαση.
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρηµένο αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού
στην αποθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του παρόντος.
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
ε) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
5. Ειδικά για προµήθειες εξωτερικού.
1. Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον προµηθευτή γίνεται µέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, είτε µε άνοιγµα ενέγγυας ανέκκλητης πίστωσης, είτε µε
έµβασµα. Στην περίπτωση που η πληρωµή γίνεται µε άνοιγµα πίστωσης δεν
χορηγείται προκαταβολή. Όταν η πληρωµή γίνεται µε έµβασµα, χορηγείται
προκαταβολή.
ΙΙ. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
α) Σε περίπτωση προµήθειας µε παράδοση FOB ή FOT.
(1) Πλήρης σειρά φορτωτικών πραγµατικής φόρτωσης στο όνοµα του αρµοδίου Υπουργείου ή φορέα ή σε διαταγή αυτού, που να αναφέρουν ότι ο ναύλος
πληρώνεται στον τόπο προορισµού.
(2) Πιστοποιητικό καταγωγής των υλικών εις τριπλούν.
(3) Τιµολόγιο του προµηθευτή εις εξαπλούν, που θα φέρει την ένδειξη ότι έχει
εξοφληθεί.
(4) Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, στην περίπτωση που το τιµολόγιο
δεν φέρει ένδειξη ότι εξοφλήθηκε.
(5) Ζυγολόγιο ή µετρολόγιο, εις εξαπλούν.
(6) Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνές γραφείο ελέγχου ή πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε
επιτροπή.
(7) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα
και αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα, εφόσον από τη
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σύµβαση προβλέπεται η πληρωµή να γίνεται µετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του υλικού στην Ελλάδα.
(8) Αντίγραφο τηλεγραφήµατος ή τηλετυπήµατος ή τηλεοµοιοτυπίας του προµηθευτή, µε το οποίο να γνωρίζει στην Υπηρεσία τα στοιχεία της φόρτωσης.
β) Στην περίπτωση προµήθειες µε τον όρο παράδοσης C+F. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, µε την διαφορά ότι η φορτωτική θα αναφέρει ότι ο ναύλος
έχει πληρωθεί.
γ) Στην περίπτωση προµήθειας µε τον όρο CIF.
(1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για την περίπτωση C+F.
(2) Ασφαλιστήριο συµβόλαιο ή πιστοποιητικό ασφάλισης ασφαλιστικής Εταιρείας, που να καλύπτει τους κινδύνους που προβλέπονται στο άρθρο 29 του
παρόντος.
(3) Απόδειξη πληρωµής των ασφαλίστρων.
δ) Στην περίπτωση προµήθειας µε τον όροφο παράδοσης «Ελεύθερον».
(1) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα
ής την περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρηµένο αποδεικτικό προσκόµισης
του υλικού στην αποθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του παρόντος.
(2) Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν, που να φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
(3) Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
(4) Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνές γραφείο ελέγχου ή πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε
επιτροπή.
6. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρµόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, µπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο.

Άρθρο 36
∆είγµατα-∆ειγµατοληψίαΕργαστηριακές εξετάσεις
1. Τα δείγµατα που χρησιµοποιούνται κατά την διενέργεια των προµηθειών
υπάγονται στις παρακάτω κατηγορίες:
α. ∆είγµατα φορέων
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγµατα που αποστέλλουν οι φορείς για
τους οποίους προορίζονται τα προς προµήθεια υλικά, βάσει και των οποίων θα
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πραγµατοποιηθεί η προµήθεια.
β. ∆είγµατα προµηθευτών
Στην περίπτωση αυτή υπάγονται τα δείγµατα που καταθέτουν οι προµηθευτές, όταν απαιτείται, κατά την διενέργεια του διαγωνισµού.
γ. ∆είγµατα από τα προς παραλαβή συµβατικά υλικά.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγµατα που λαµβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής προς δειγµατισµό των υλικών που παραδίδουν οι προµηθευτές
σε εκτέλεση συµβάσεων.
2. Κάθε δείγµα ανάλογα µε τη φύση του προς προµήθεια υλικού, πρέπει να
είναι σε ποσότητα ή µέγεθος απόλυτα επαρκές για την σχετική µηχανική, χηµική ή
µακροσκοπική εξέταση, ή πρακτική δοκιµασία.
Η ποσότητα ή το µέγεθος των δειγµάτων µπορεί να ορίζονται:
α. Από την Υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια, προκειµένου για δείγµατα
των φορέων (κατηγορία α).
β. Με την διακήρυξη ή πρόσκληση, προκειµένου για δείγµατα προµηθευτών
(κατηγορία β).
γ. Από την σύµβαση, προκειµένου για δείγµατα των προς παραλαβή συµβατικών υλικών (κατηγορία γ).
Εφόσον στη σχετική σύµβαση δεν αναφέρεται η ποσότητα και το µέγεθος
των δειγµάτων, ισχύουν οι διατάξεις για τις δειγµατοληψίας του Γενικού Χηµείου του
Κράτους (Γ.Χ.Κ.).
3. Τα δείγµατα όλων των κατηγοριών κατατίθενται στην αρµόδια Υπηρεσία
εις διπλούν (δείγµα – αντίδειγµα) µε εξαίρεση:
α. Τα δείγµατα των φορέων, εφόσον η Υπηρεσία έχει ορίσει διαφορετικά.
β. Τα δείγµατα τα οποία λόγω της φύσης τους ή της αξίας τους, δεν µπορούν
να σταλούν ή να υποβληθούν εις διπλούν.
γ. Τα δείγµατα που λαµβάνουν οι επιτροπές παραλαβής κατά την διαδικασία
ελέγχου των προς παραλαβή συµβατικών υλικών, τα οποία λαµβάνονται µεν εις
διπλούν, πλην όµως, το ένα απ’ αυτά αποστέλλεται απευθείας από την επιτροπή
για εργαστηριακή ή µηχανική εξέταση ή χρησιµοποιείται για πρακτική δοκιµασία.
4. Εφόσον από την διακήρυξη ή την πρόσκληση δεν προβλέπεται κατάθεση
δειγµάτων, τυχόν προσκοµιζόµενα από τους προµηθευτές δείγµατα δεν γίνονται
δεκτά.
5. ∆είγµατα που δεν είναι κατά τρόπον εµφανή σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την διακήρυξη ή την πρόσκληση δεν γίνονται δεκτά.
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6. Εφόσον τα δείγµατα ανήκουν σε ευπαθή, ή επικίνδυνα υλικά, ο προµηθευτής υποχρεούται να αναφέρει τούτο εγγράφως επί του δείγµατος στην ελληνική
γλώσσα, καθορίζοντας συγχρόνως τον τρόπο φύλαξης και συντήρησής τους. Για
δείγµατα φορέων καθώς και δείγµατα από τα προς παραλαβή συµβατικά υλικά
που ανήκουν στην κατηγορία αυτή, την παραπάνω υποχρέωση έχει ο φορέας και ο
πρόεδρος της επιτροπής, αντίστοιχα.
7. Εφόσον η προµήθεια του υλικού γίνεται µε βάση δείγµατα του φορέα, οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν γνώση του δείγµατος αυτού κατά το
διάστηµα της προθεσµίας που ορίζεται από την διακήρυξη ή την πρόσκληση είτε µε
απλή µακροσκοπική εξέταση από τους ενδιαφερόµενους, είτε µε λήψη αντιγράφου
ή απεικόνισης αυτού, µε δική τους µέριµνα και ευθύνη.
8. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών από το αρµόδιο όργανο, τίθενται
υπόψη του και τα σχετικά δείγµατα. Εφόσον για την διενέργεια του ελέγχου από το
αρµόδιο όργανο είναι απαραίτητη η αποσφράγιση του δείγµατος, αυτή γίνεται
ενώπιον υπαλλήλου της Υπηρεσίας τήρησης των δειγµάτων, µετά δε τον έλεγχο,
γίνεται επανασφράγιση του δείγµατος. Επίσης ενώπιον του υπαλλήλου της
Υπηρεσίας δειγµάτων γίνεται, όταν απαιτείται, λήψη µέρους του δείγµατος.
9. Η επισηµοποίηση των δειγµάτων και αντιδειγµάτων, γίνεται από το αρµόδιο για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών όργανο, ως εξής:
-Των δειγµάτων που αποστέλλονται από τους φορείς για τους οποίους προορίζονται τα υλικά, κατά το στάδιο έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών. Σε
περίπτωση που κατά την διαδικασία έγκρισης τροποποιηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές, το επισηµοποιούµενο δείγµα του φορέα δεν θα ισχύει κατά το µέρος στο
οποίο τυχόν αναφέρονται οι τροποποιήσεις.
-Των δειγµάτων που καταθέτουν οι προµηθευτές κατά τη διενέργεια των διαγωνισµών, µετά την κατακύρωση της προµήθειας.
-Τα επισηµοποιηθέντα δείγµατα παραλαµβάνονται από την επιτροπή παραλαβής για να χρησιµοποιηθούν κατά το στάδιο των ελέγχων και επιστρέφονται µετά
το πέρας της παραλαβής των υλικών, εφόσον λόγω της φύσης τους δεν καταστρέφονται κατά την διαδικασία των ελέγχων.
10. Στον συµβασιούχο προµηθευτή παραδίδεται, ύστερα από αίτηµά του, το
επίσηµο δείγµα του φορέα ή µέρος αυτού, ανάλογα µε τη φύση του υλικού, για να
του χρησιµεύσει κατά την κατασκευή του και υποχρεούται να επιστρέψει το
αργότερο µε την παράδοση του υλικού.
11. Η επιστροφή των δειγµάτων γίνεται ως εξής:
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α. Των φορέων, µέσα σε τριάντα ηµέρες από την επιστροφή τους από την
επιτροπή παραλαβής και αφού έχει συντελεστεί η οριστική παραλαβή του συµβατικού υλικού, µε µέριµνα και ευθύνη του φορέα.
β. Των προµηθευτών στους οποίους δεν κατακυρώθηκαν ή δεν ανατέθηκε η
προµήθεια, µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης κατακύρωσης ή ανάθεσης, µε µέριµνα και ευθύνη τούτων.
γ. Των συµβασιούχων προµηθευτών που κατατέθηκαν µε την προσφορά
τους και δεν καταστράφηκαν µερικώς ή ολικώς κατά την διαδικασία των ελέγχων,
µέσα σε τριάντα ηµέρες από την επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής και
εφόσον έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή, µε µέριµνα και ευθύνη τούτων.
δ. Τα δείγµατα που δεν χρησιµοποιήθηκαν για κατ’ έφεση εξέταση, επιστρέφονται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την οριστική παραλαβή των συµβατικών
υλικών, µε µέριµνα και ευθύνη του προµηθευτή.
12. Τα δείγµατα που δεν θα παραληφθούν σύµφωνα µε τα παραπάνω, εκποιούνται από την Υπηρεσία παραλαβής και φύλαξής τους, εφόσον έχουν
εµπορική αξία, υπέρ του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ),
άλλως καταστρέφονται από οριζόµενη προς τούτο επιτροπή.
13. Η αξία των δειγµάτων και αντιδειγµάτων που λαµβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής, βαρύνει τους προµηθευτές και δεν καταβάλλεται.
14. Εφόσον από τη σύµβαση προβλέπονται και εργαστηριακοί έλεγχοι, αυτοί
διενεργούνται από εργαστήρια του φορέα, εάν διαθέτει, άλλως από το Γ.Χ.Κ., ή
από οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο που ανήκει στο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός
οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ήδη δε από το άρθρο 51 του Ν.
1892/90 και το άρθρο 4 του Ν. 1943/91 ανάλογα µε τη φύση του προς προµήθεια
υλικού και την µορφή του ελέγχου.
15. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής διαφωνεί µε το αποτέλεσµα των εργαστηριακών εξετάσεων, µπορεί να ζητήσει εγγράφως κατ’ έφεση εξέταση των
οικείων αντιδειγµάτων. Η κατ’ έφεση εξέταση γίνεται ύστερα από έγγραφο της
Υπηρεσίας, από το Γ.Χ.Κ. ή σε περίπτωση που λόγω της φύσεως του υλικού ή της
µορφής του ελέγχου το Γ.Χ.Κ. δεν µπορεί να ανταποκριθεί στον έλεγχο, η κατ’
έφεση εξέταση γίνεται από οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο του δηµόσιου τοµέα,
όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ήδη δε από το
άρθρο 51 του Ν. 1892/90 και το άρθρο 4 παρ. 6 του Ν. 1943/91 εκτός από το
εργαστήριο που διενήργησε την αρχική εξέταση. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει
άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που διενήργησε τον αρχικό έλεγχο, η κατ’
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έφεση, εξέταση γίνεται σε αυτό, αλλά µε εξεταστή του Γ.Χ.Κ. ή άλλου φορέα. Ο
προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει το προβλεπόµενο για την περίπτωση
παράβολο. Το αίτηµα του προµηθευτή για την κατ’ έφεση εξέταση πρέπει να
υποβάλλεται µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την
γνωστοποίηση σ’ αυτόν των αποτελεσµάτων της αρχικής εξέτασης. Κατ’ έφεση
εξέταση µπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή
του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµόδιου οργάνου, µέσε σε είκοσι (20) ηµέρες από τη λήψη του πρωτοκόλλου της
επιτροπής παραλαβής. κατά την κατ’ έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος του
φορέα, υποχρεωτικά δε καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, και ο προµηθευτής. Εάν κατά τη διενέργεια της κατ’ έφεση εξέτασης υπάρχει διαφωνία από τον
εκπρόσωπο του φορέα ή τον προµηθευτή σε τεχνικό θέµα (όπως εφαρµοζοµένη
µέθοδος εξέτασης, χρήση οργάνων), αυτή διατυπώνεται µε σαφήνεια σε σχετικό
πρωτόκολλο, η δε υπόθεση παραπέµπεται στο Ανώτατο Χηµικό Συµβούλιο για
γνωµάτευση. Το αποτέλεσµα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και
τελεσίδικο και για τα δύο µέρη.

Άρθρο 37
Ανωτέρα βία
Ο προµηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται µέσα σε είκοσι
(20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα
βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 38
Συγκρότηση συλλογικών οργάνων
Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και της διαδικασίας διαπραγµάτευσης για τις προµήθειες των φορέων του δηµοσίου τοµέα, εκτός του
Υπουργείου Ανάπτυξης, γίνεται από επιτροπές.
Οι επιτροπές συγκροτούνται µε απόφαση του αρµοδίου Υπουργού ή του αρµοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου.
Οι επιτροπές είναι πενταµελείς, συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρε-
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τούν µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί την προµήθεια ή
σε άλλους φορείς του δηµοσίου τοµέα και λειτουργούν σύµφωνα µε τις ισχύουσες
κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

Άρθρο 28
Χρόνος παραλαβής υλικών
1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγµατοποιείται µέσα στον καθοριιζόµενο από την σύµβαση χρόνο.
Όταν η προµήθεια διενεργείται από Ν.Π.∆.∆., εκ των µελών των παραπάνω
επιτροπών ένα συµµετέχει ως εκπρόσωπος της αρµόδιας Εποπτεύουσας
∆ηµόσιας Αρχής και ένα της Ένωσης Επιµελητηρίων.
Οι επιτροπές γνωµοδοτούν πέραν των θεµάτων αξιολόγησης προσφορών
και για κάθε θέµα που προκύπτει κατά την εκτέλεση των συµβάσεων.
Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για την διοίκηση του
φορέα οργάνου συγκροτούνται σε εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.
2286/95 κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή οµάδες εργασίας για την
αντιµετώπιση ειδικών θεµάτων κρατικών προµηθειών.
Με την απόφαση καθορίζονται η αρµοδιότητα και το έργο της επιτροπής ή
οµάδας εργασίας, η συγκρότηση, η σύνθεση, η διάρκεια και ο τρόπος λειτουργίας
της.
Η δαπάνη για τυχόν αποζηµίωση των µελών που βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό, καθορίζεται µε κοινή απόφαση του αρµοδίου κατά περίπτωση
Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών.
Όταν πρόκειται για πρόχειρο διαγωνισµό, οι επιτροπές είναι τριµελείς και συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν µε οποιαδήποτε σχέση στον φορέα
που εκτελεί την προµήθεια.

Άρθρο 39
Αποκλεισµός προµηθευτού
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραµµατισµού Προµηθειών η οποία υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόµενοι για παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 του ισχύοντος Συντάγµατος και µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισµό,
µπορεί να αποκλεισθεί προµηθευτής για ορισµένο ή αόριστο χρόνο από συγκεκριµένη προµήθεια ή από τις προµήθειες το
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δηµόσιου τοµέα, λόγω ανάρµοστης

συµπεριφοράς σε διαδικασία προµήθειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 40
Μεταβατικές διατάξεις
Προµήθειες για τις οποίες έχει δηµοσιευθεί διακήρυξη ή έχει υπογραφεί σύµβαση πριν την ισχύ του παρόντος εκτελούνται σύµφωνα µε τους όρους αυτών.

Άρθρο 41
Παρατίθεται κατωτέρω παράρτηµα «Υποδείγµατα Ανακοινώσεων και Προκηρύξεων ∆ιαγωνισµών και ∆ιαδικασιών µε ∆ιαπραγµάτευση για Συµβάσεις Προµηθειών ∆ηµοσίου» που προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του
παρόντος διατάγµατος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
ΜΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
Α. Προκαταρκτική ενηµέρωση
1. Επωνυµία, ταχυδροµική και τηλεγραφική διεύθυνση, αριθµοί τηλεφώνου,
τηλετύπου και τηλεοµοιοτύπου της αναθέτουσας αρχής, και, εάν διαφέρουν, της
Υπηρεσίας από την οποία µπορούν να ληφθούν πρόσθετα πληροφορικά στοιχεία.
2. Φύση και έκταση των συµβάσεων που πρόκειται να συναφθούν. Ταξινόµηση CPA.
3. Προσωρινή ηµεροµηνία έναρξης των διαδικασιών σύναψής της ή των συµβάσεων (εάν είναι γνωστή).
4. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.
5. Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης.
6. Ηµεροµηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήµων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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Β. Ανοικτές ∆ιαδικασίες
1. Όνοµα, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, τηλεγράφου, τέλεξ και τηλεφωτοαντιγραφικού µηχανήµατος της αναθέτουσας αρχής.
2. α) ∆ιαδικασία που επελέγη για τη σύναψη των συµβάσεων.
β) Τύπος της σύµβασης για την οποία γίνεται η πρόσκληση, για την υποβολή
πληροφοριών.
3. α) Τόπος παράδοσης.
β) Φύση και ποσότητα των ζητουµένων προϊόντων. Ταξινόµηση CPA.
γ) Πληροφορίες για τη δυνατότητα των προµηθευτών να υποβάλλουν προσφορές για µέρος των απαιτουµένων προµηθειών.
4. Ταχθείσα, ενδεχοµένως, προθεσµία παράδοσης.
5. α) Επωνυµία και διεύθυνση της Υπηρεσίας από την οποία είναι δυνατόν να
ζητηθούν οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη της σύµβασης.
β) Προθεσµία υποβολής της αίτησης αυτής.
γ) Ενδεχοµένως, ύψος και τρόπος πληρωµής του ποσού που πρέπει να καταβληθεί για την απόκτηση αυτών των εγγράφων.
β. α) Προθεσµία υποβολής των προσφορών.
β) ∆ιεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν.
γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν οι προσφορές.
7. α) Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρευρεθούν στην αποσφράγιση
των προσφορών.
β) Ηµεροµηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών.
8. Ενδεχοµένως, απαιτούµενες εγγυήσεις και λοιπές εξασφαλίσεις.
9. Βασικοί όροι για τη χρηµατοδότηση και πληρωµή ή και παραποµπή στις
σχετικές, κανονιστοικές διατάξεις.
10. Ενδεχοµένως, νοµική µορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί ο όµιλος
των προµηθευτών στον οποίο κατακυρώνεται η σύµβαση.
11. Αναγκαίες πληροφορίες και διατυπώσεις προκειµένου να διαπιστωθεί αν
συντρέχει το MINIMUM των οικονοµικών και τεχνικών προϋποθέσεων που πρέπει
να πληροί ο προµηθευτής.
12. Χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο προσφέρων υποχρεούται να διατηρεί
την προσφορά του ανοικτή.
13. Κριτήρια για την κατακύρωση της σύµβασης. Τυχόν άλλα κριτήρια εκτός
από τη χαµηλότερη τιµή, αναφέρονται εφόσον δεν περιλαµβάνονται στη συγγραφή
υποχρεώσεων.
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14. Ενδεχοµένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών.
15. Λοιπές πληροφορίες.
16. Ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης της διαδικασίας προκαταρκτικής ενηµέρωσης ή επισήµανσης της τυχόν παράλειψης δηµοσίευσής της στην
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
17. Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης.
18. Ηµεροµηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήµων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Γ. Κλειστές διαδικασίες
1. Όνοµα, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, τηλεγράφου, τέλεξ και τηλεφωτοαντιγραφικού µηχανήµατος της αναθέτουσας αρχής.
2. α) ∆ιαδικασία που επελέγη για τη σύναψη της σύµβασης.
β) Ενδεχοµένως, λόγοι προσφυγής στη συνοπτική διαδικασία.
γ) Τύπος της σύµβασης για την οποία γίνεται η πρόσκληση για την υποβολή
προσφορών.
3. α) Τόπος παράδοσης.
β) Φύση και ποσότητα των ζητουµένων προϊόντων. Ταξινόµηση CPA.
γ) Πληροφορίες για τη δυνατότητα των προµηθευτών να υποβάλλουν προσφορές για τµήµατα των απαιτουµένων προµηθειών.
4. Ταχθείσα προθεσµία παράδοσης.
5. Ενδεχοµένως, νοµική µορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί ο όµιλος
των προµηθευτών στον οποίο κατακυρώνεται η σύµβαση.
6. α) Προθεσµία υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής.
β) ∆ιεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν.
γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν.
7. Προθεσµία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών.
8. Ενδεχοµένως, τυχόν απαιτούµενες εγγυήσεις.
9. Πληροφορίες σχετικά µε την ιδιαίτερη κατάσταση του προµηθευτή καθώς
και αναγκαίες πληροφορίες και διατυπώσεις για να κριθεί αν πληροί το MINIMUM
των απαιτουµένων οικονοµικών και τεχνικών προϋποθέσεων.
10. Κριτήρια για την κατακύρωση της σύµβασης εφόσον δεν αναφέρονται
στην πρόκληση για την υποβολή προσφορών.
11. Αριθµός ή όρια του αριθµού των υποψηφίων που πρόκειται να προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά.
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12. Ενδεχοµένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών.
13. Λοιπές πληροφρίες.
14. Ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης της διαδικασίας προκαταρκτικής ενηµέρωσης ή επισήµανσης της τυχόν παράλειψης δηµοσίευσής της στην
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
15. Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης.
16. Ηµεροµηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήµων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

∆. ∆ιαδικασίες µε διαπραγµατεύσεις
1. Όνοµα, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, τηλεγράφου, τέλεξ και τηλεφωτοαντιγραφικού µηχανήµατος της αναθέτουσας αρχής.
2. α) ∆ιαδικασία που επελέγη για τη σύναψη της σύµβασης.
β) Ενδεχοµένως, λόγοι προσφυγής στη συνοπτική διαδικασία.
γ) Τύπος της σύµβασης για την οποία γίνεται η πρόσκληση για την υποβολή
προσφορών.
3. α) Τόπος παράδοσης.
β) Φύση και ποσότητα των ζητουµένων προϊόντων. Ταξινόµηση CPA.
γ) Πληροφορίες για τη δυνατότητα των προµηθευτών να υποβάλλουν προσφορές για µέρος των απαιτουµένων προµηθειών.
4. Ταχθείσα προθεσµία παράδοσης.
5. Ενδεχοµένως, νοµική µορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί ο όµιλος
των προµηθευτών στον οποίο κατακυρώνεται η σύµβαση.
6. α) Προθεσµία υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής.
β) ∆ιεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν.
γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν.
7. Ενδεχοµένως, τυχόν απαιτούµενες εγγυήσεις.
8. Πληροφορίες σχετικά µε την ιδιαίτερη κατάσταση του προµηθευτή καθώς
και αναγκαίες πληροφορίες και διατυπώσεις για να κριθεί αν συγκεντρώνει τις
απαιτούµενες οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις.
9. Αριθµός ή όρια του αριθµού των υποψηφίων που πρόκειται να προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά.
10. Ενδεχοµένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών.
11. Ενδεχοµένως ονόµατα και διευθύνσεις των προµηθευτών που έχουν ήδη
επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή.
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12. Ηµεροµηνία προηγουµένων δηµοσιεύσεων στην Επίσηµη Εφηµερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
13. Λοιπές πληροφορίες.
14. Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης.
15. Ηµεροµηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήµων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ε. Συναφθείσες συµβάσεις
(Άρθρο 8 παραγρ. 3 και 6 του Π.∆. 370/95 ΦΕΚ 199/Α΄/95)
1. Όνοµα, διεύθυνση, της αναθέτουσας αρχής.
2. Επιλεγείσα διαδικασία σύναψης των συµβάσεων. Στην περίπτωση της διαδικασίας µε διαπραγµάτευση χωρίς να προηγηθεί δηµοσίευση προκήρυξης
διαγωνισµού, αιτιολόγηση της επιλογής αυτής.
3. Ηµεροµηνία σύναψης της σύµβασης.
4. Κριτήρια κατακύρωσης της σύµβασης.
5. Αριθµός προσφορών που υποβλήθηκαν.
6. Όνοµα και διεύθυνση του ή των προµηθευτών.
7. Φύση και ποσότητα των ζητουµένων προϊόντων. Ταξινόµηση CPA.
8. Τιµή ή κλίµακα τιµών (ελάχιστη/µέγιστη) που έχει(ουν) καταβληθεί.
9. Ενδεχοµένως, αξία και ποσοστά της σύµβασης που ενδέχεται να δοθεί ως
εργολαβία σε τρίτους.
10. Λοιπές πληροφορίες.
11. Ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
12. Ηµεροµηνία αποστολής της παρούσας ανακοίνωσης.
13. Ηµεροµηνία παραλαβής της ανακοίνωσης από την Υπηρεσία Επισήµων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 42
Έναρξη ισχύος
Το παρόν Προεδρικό ∆ιάταγµα ισχύει από την δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Τον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουµε την δηµοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος διατάγµατος.
Αθήνα, 28 Νοεµβρίου 1996
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΜΙΧ. ΧΡΥΣΟΧΟϊ∆ΗΣ
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