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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Συνθέσεις και αρμοδιότητες Επιτροπών και ρύθμιση
σχετικών θεμάτων στη Γενική Διεύθυνση Κρατι−
κών Προμηθειών. ...........................................................................
1
Ανάκληση της αριθ. 3122.1/3768/24109/24−5−2004 κοι−
νής υπουργικής απόφασης, σχετικά με την εγκα−
τάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας
«EASY SHIPMANAGEMENT S.A.» που εδρεύει στην
ΛΙΒΕΡΙΑ. .................................................................................................. 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Π1/4374
(1)
Συνθέσεις και αρμοδιότητες Επιτροπών και ρύθμιση
σχετικών θεμάτων στη Γενική Διεύθυνση Κρατικών
Προμηθειών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύ−
ουν:
1.1. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
1.2. Της παρ.6 του άρθρου 6 του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ19/
Α/01.02.1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθ−
μίσεις συναφών θεμάτων», όπως αυτή προστέθηκε με το
άρθρο 8 του Ν.2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α/13.07.1995) «Υπαίθριο
εμπόριο και άλλες διατάξεις».
1.3. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 A΄) «Δικαστική προ−
στασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης
δημοσίων συμβάσεων …...» και του Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ
178/Α/1997) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που
προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων,
κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την
οδηγία 9/665 Ε.Ο.Κ.».
1.4. Του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/14.03.1997) «Περιορισμός
και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των Κρατικών
Δαπανών και άλλες διατάξεις».

1.5. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/23.03.1990) «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες Διατά−
ξεις».
1.6. Του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄) «Μισθολογικές ρυθ−
μίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου κ.λπ.».
1.7. Του άρθρου 7 παράγρ. 2 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄)
«Προστασία της Εθνικής Οικονομίας− Επείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση της Δημοσιονομικής κρίσης».
1.8. Του Π.Δ. 195/1995 (ΦΕΚ 102/Α/06.06.1995) «Οργανι−
σμός της Γενικής Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών».
1.9. Του Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ. 19/Α/1.2.96) «Συγχώνευση
των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας
και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυ−
ξης», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 122/04 (ΦΕΚ85/
Α/17.3.04).
1.10. Του Π.Δ. 59/1996 (ΦΕΚ 51/Α/18.03.1996) «Σύσταση
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυ−
ξης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της».
1.11. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.7.2007) «Κανονι−
σμός Προμηθειών Δημοσίου».
1.12. Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α΄) «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ−
ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
1.13. Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α) Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους Διατάκτες.
1.14. Του Π.Δ. 63/17−6−2011 (ΦΕΚ 145 Α) «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
1.15. Του Π.Δ. 65/27−6−2011 (ΦΕΚ 147 Α) «Διάσπαση του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης συγχώνευση των Υπουργείων Οικο−
νομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσ−
σιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, στο Υπουργείο
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας»
1.16. Του Π.Δ. 66/27−6−2011 (ΦΕΚ 148 Α) «Διορισμός, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την αριθμ. Υ352/8−7−2011 (ΦΕΚ 1603/Β/11.7.2011) από−
φαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη».
3. Την αριθμ. Π1−525/01−03−2010 (ΦΕΚ 278 Α΄) κοινή
απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας,
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Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Σύσταση Επιτροπών
στη Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών».
4. Την ανάγκη τροποποίησης της σύνθεσης και λει−
τουργίας των επιτροπών αυτών καθώς και των αρμο−
διοτήτων τους προκειμένου να επιτευχθεί ο εξορθο−
λογισμός λειτουργίας τους, η εναρμόνισή τους στις
παρούσες ανάγκες της Υπηρεσίας και η εξοικονόμηση
δαπανών.
5. Την αριθμ. Β2−1701/27−05−2011 απόφαση ανάληψης
δαπάνης 10.080 Ευρώ για το χρονικό διάστημα από
1−7−2011 έως 31−12−2011, η οποία καλύπτεται από τις πι−
στώσεις που έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του
έτους 2011 με Κ.Α.Ε. 0515 και Κωδικό Φορέα 35 140.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
Α/226/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι−
σθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», αποφασίζουμε:
Καταργούμε την αριθμ. Π1−525/01−03−2010 (ΦΕΚ 278 Α΄)
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Σύσταση Επι−
τροπών στη Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών»,
από 01−07−2011 και ανασυγκροτούμε στην ίδια Γενική
Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών της Γενικής Γραμμα−
τείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας, τις Επιτροπές ως εξής:
Α. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Ε.Κ.Π.)
α) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Η Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών γνωμοδοτεί για τα
πάσης φύσεως θέματα για τα οποία απαιτείται γνωμο−
δότηση προς έκδοση απόφασης και δεν έχει γνωμο−
δοτήσει επ’ αυτών Μόνιμη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων,
από τις προβλεπόμενες στην παρούσα απόφαση. Κατ’
εξαίρεση η Ε.Κ.Π. γνωμοδοτεί και στις περιπτώσεις που
έχει εκδοθεί γνωμοδότηση από την 8α ή την 8β Μ.Ε.Ε.,
για θέματα έρευνας αγοράς τιμών και κόστους δια−
φόρων ειδών πριν την κατακύρωση, εφόσον δεν έχει
προηγηθεί έλεγχος της προϋπολογισθείσας δαπάνης,
κατά την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών.
Μεταξύ των θεμάτων που γνωμοδοτεί η Επιτροπή
Κρατικών Προμηθειών, υπό την επιφύλαξη ότι δεν έχει
γνωμοδοτήσει επ’ αυτών Μόνιμη Επιτροπή Εμπειρογνω−
μόνων, είναι και τα παρακάτω:
1. Πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών
συμμετοχής και κατακύρωσης
2. Κατακυρώσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμών.
3. Ανάθεση της προμήθειας μετά από διαδικασία δι−
απραγμάτευσης.
4. Επανάληψη ή ματαίωση διαγωνισμών.
5. Μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης ή φόρ−
τωσης.
6. Παράταση του χρόνου παράδοσης ή φόρτωσης.
7. Κήρυξη του προμηθευτή εκπτώτου και επιβολή σε
βάρος του των προβλεπόμενων κυρώσεων, πλην του
αποκλεισμού.
8. Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών, ολική ή μερι−
κή.
9. Τμηματική αποδέσμευση εγγυητικών επιστολών.
10. Έγκριση ή μη παραλαβής εκπρόθεσμα παραδοθέ−
ντος ή απορριφθέντος είδους.
11. Επιβολή κυρώσεων εις βάρος των προμηθευτών
για παραβάσεις της σύμβασης.
12 Τροποποίηση ή ερμηνεία όρου σύμβασης.

13. Αναπροσαρμογή τιμών, βάσει συμβατικού όρου.
14. Κάθε θέμα που αφορά δημόσιες συμβάσεις της Γε−
νικής Γραμματείας Εμπορίου και παραπέμπεται για εξέ−
ταση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή τον Γενικό Γραμματέα
Εμπορίου ή τον Γενικό Διευθυντή Κρατικών Προμηθειών,
ανεξάρτητα εάν έχει εκδοθεί επ’ αυτού γνωμοδότηση
από Μόνιμη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων.
β) ΣΥΝΘΕΣΗ
Η Επιτροπή συντίθεται από τους παρακάτω:
Πρόεδρος: Συνταξιούχος Δικαστικός λειτουργός ή
Νομικός Σύμβουλος του Νομικού Συμβουλίου του Κρά−
τους, εν ενεργεία ή μη, (τακτικός και αναπληρωτής),
οριζόμενος από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
1ο μέλος: Οικονομολόγος, μέλος του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος (τακτικός και αναπληρωτής),
το οποίο επιλέγεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
2ο μέλος: Δικηγόρος, μέλος των Δικηγορικών Συλλό−
γων του κράτους (τακτικός και αναπληρωτής), το οποίο
επιλέγεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
3ο μέλος: Δικηγόρος, μέλος των Δικηγορικών Συλλό−
γων του κράτους (τακτικός και αναπληρωτής), το οποίο
επιλέγεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
4ο μέλος: Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή
Μηχανολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή
Ηλεκτρονικός Μηχανικός (τακτικός και αναπληρωτής),
εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
5ο μέλος: Ο Προϊστάμενος της εκάστοτε αρμόδιας
για την διενέργεια/εκτέλεση του διαγωνισμού ή της
σύμβασης Δ/νσης, της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών
Προμηθειών.
6ο μέλος: Εκπρόσωπος (τακτικός και αναπληρωτής)
του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.).
7ο μέλος: Εκπρόσωπος (τακτικός και αναπληρω−
τής) της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος
(Γ.Σ.Ε.Ε.).
8ο μέλος: Εκπρόσωπος (τακτικός και αναπληρωτής)
της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών
Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.).
9ο μέλος: Εκπρόσωπος (τακτικός και αναπληρωτής)
του ενδιαφερόμενου φορέα (Υπουργείου, Δημόσιας
Επιχείρησης ή Οργανισμού κ.λ.π.) που έχει ζητήσει τη
συγκεκριμένη προμήθεια που συζητείται.
Β. ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ (Μ.Ε.Ε.)
1. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Οι Μόνιμες Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων είναι πεντα−
μελείς και γνωμοδοτούν κατά περίπτωση, ιδίως για:
α. Την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών.
β. Την τροποποίηση ή ερμηνεία των τεχνικών όρων
της Σύμβασης.
γ. Τη μελέτη, τροποποίηση και τον έλεγχο των τε−
χνικών προδιαγραφών των υλικών των φορέων που
υπάγονται στο Ν.2286/95, η προμήθεια των οποίων δεν
διενεργείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας, κατά το στάδιο της ένταξης
των προμηθειών αυτών στο ΕΠΠ, όπου απαιτείται.
δ. Τον έλεγχο της προϋπολογισθείσας δαπάνης των
προς προμήθεια ειδών των Φορέων με βάση τις τε−
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χνικές προδιαγραφές πριν την ένταξή τους στο Ε.Π.Π.,
όπου απαιτείται, και της προσφερόμενης τιμής, όπου
απαιτείται.
στ. Την έρευνα θεμάτων οικονομικής φύσεως που πα−
ραπέμπονται από την Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών
καθώς και
ζ. Επί διοικητικών προσφυγών.
2. 1η ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
α) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Αρμόδια για θέματα των Τμημάτων αα) Βιομηχανο−
ποιημένων Τροφίμων, ββ) Ειδών Φυτικής και Ζωϊκής
προέλευσης, γγ) Δερμάτων, Πλαστικών και δδ)Χάρτου,
Φαρμακευτικών και Χημικών Ειδών, της Δ/νσης Προμη−
θειών Τροφίμων Χημικών και Κλωστοϋφαντουργικών
Ειδών.
β) ΣΥΝΘΕΣΗ
Πρόεδρος: Χημικός ή Χημικός Μηχανικός, υπάλληλος
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας
του Δημοσίου, ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που
ορίζεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
1ο μέλος: Χημικός ή Χημικός Μηχανικός, υπάλληλος
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας
του Δημοσίου, ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που
ορίζεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
2ο μέλος: Ο Προϊστάμενος του καθ’ ύλην αρμόδιου
Τμήματος της Εκτελεστικής Δ/νσης, υπάλληλος της
Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
3ο μέλος: Τρεις (3) Χημικοί και ένας Κλωστοϋφα−
ντουργός ΑΕΙ ή ΤΕΙ με ειδικές γνώσεις σε α)Τρόφιμα,
β)Δέρματα γ)Πλαστικά και δ) Κλωστοϋφαντουργικά
είδη, ανάλογα με το συζητούμενο θέμα, υπάλληλοι της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας
του Δημοσίου, ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που
ορίζονται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
4ο μέλος: Εκπρόσωπος του Φορέα με ειδικές γνώσεις
(ΑΕΙ ή ΤΕΙ) στο εκάστοτε συζητούμενο θέμα.
Το 1ο και 3ο μέλος της Επιτροπής, επιλέγονται κάθε
φορά με κλήρωση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο
1β του κεφαλαίου Γ της παρούσης.
3. 2η ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
α) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Αρμόδια για θέματα του Τμήματος Κλωστοϋφαντουρ−
γικών ειδών της Δ/νσης Προμηθειών Τροφίμων, Χημικών
και Κλωστοϋφαντουργικών Ειδών.
β) ΣΥΝΘΕΣΗ
Πρόεδρος: Κλωστοϋφαντουργός Μηχανικός, υπάλλη−
λος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης Υπη−
ρεσίας του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
που ορίζεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
1ο μέλος: Κλωστοϋφαντουργός Μηχανικός ή Χημικός
ή Χημικός Μηχανικός, υπάλληλος της Γενικής Γραμμα−
τείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας του Δημοσίου ή
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που ορίζεται από τον
Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας.
2ο μέλος: Ο Προϊστάμενος του καθ’ ύλην αρμόδιου
Τμήματος της Εκτελεστικής Δ/νσης, υπάλληλος της
Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
3ο μέλος: Κλωστοϋφαντουργός ΑΕΙ ή ΤΕΙ, υπάλληλος

39917

της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας
του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που
ορίζεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
4ο μέλος: Εκπρόσωπος του Φορέα με ειδικές γνώσεις
(ΑΕΙ ή ΤΕΙ) στο εκάστοτε συζητούμενο θέμα.
Το 1ο και 3ο μέλος της Επιτροπής, επιλέγονται κάθε
φορά με κλήρωση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο
1β του κεφαλαίου Γ της παρούσης.
4. 3η ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
α) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Αρμόδια για θέματα των Τμημάτων αα) Μεταφορικών
Μέσων, ββ) Μηχανολογικού Εξοπλισμού & γγ) Μετάλλων
και Σιδηροδρομικού υλικού της Δ/νσης Προμηθειών Με−
ταφορικών Μέσων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού.
β) ΣΥΝΘΕΣΗ
Πρόεδρος: Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος/
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός υπάλληλος της Γενικής Γραμ−
ματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας του Δημοσίου ή
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που ορίζεται από τον
Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας.
1ο μέλος: Μηχανολόγος Μηχανικός ή Χημικός Μηχα−
νικός ανάλογα με το συζητούμενο θέμα, υπάλληλος
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας
του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που
ορίζεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
2ο μέλος: Ο Προϊστάμενος του καθ’ ύλην αρμόδιου
Τμήματος της Εκτελεστικής Δ/νσης, υπάλληλος της
Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
3ο μέλος: Μηχανολόγος Μηχανικός ή Χημικός Μηχα−
νικός ή Μεταλλειολόγος ανάλογα με το συζητούμενο
θέμα, υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ή
άλλης Υπηρεσίας του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημό−
σιου τομέα, που ορίζεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
4ο μέλος: Εκπρόσωπος του Φορέα με ειδικές γνώσεις
(ΑΕΙ ή ΤΕΙ) στο εκάστοτε συζητούμενο θέμα.
Το 1ο και 3ο μέλος της Επιτροπής, επιλέγονται κάθε
φορά με κλήρωση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο
1β του κεφαλαίου Γ της παρούσης.
5. 4η ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
α) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Αρμόδια για θέματα του Τμήματος Ιατρικών Μηχανη−
μάτων, Ιατρικού Εξοπλισμού και Υγειονομικού εν γένει
Υλικού της Δ/νσης Προμηθειών Ιατρικού, Ηλεκ/νικού
Εξοπλισμού και Επιστημονικών Οργάνων.
β) ΣΥΝΘΕΣΗ
Πρόεδρος: Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος/
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,
υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης
Υπηρεσίας του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, που ορίζεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
1ο μέλος: Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός,
υπάλληλος της Γ.Γ.Ε. ή άλλης Υπηρεσίας του Δημοσίου
ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που ορίζεται από τον
Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας
2ο μέλος: Ο Προϊστάμενος του καθ’ ύλην αρμόδιου
Τμήματος της Εκτελεστικής Δ/νσης, υπάλληλος της
Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
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3ο μέλος: Ιατρός (Καρδιολόγος ή Ακτινολόγος ή Αιμα−
τολόγος ή Νεφρολόγος ή Οφθαλμίατρος ή Ορθοπεδι−
κός ή Οδοντίατρος) ανάλογα με το συζητούμενο θέμα,
υπάλληλος άλλου δημοσίου φορέα ή του ευρύτερου
δημόσιου τομέα.
4ο μέλος: Εκπρόσωπος του Φορέα με ειδικές γνώσεις
(ΑΕΙ ή ΤΕΙ) στο εκάστοτε συζητούμενο θέμα.
Το 1ο και 3ο μέλος της Επιτροπής, επιλέγονται κάθε
φορά με κλήρωση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο
1β του κεφαλαίου Γ της παρούσης.
Ειδικά για τα ιατρικά μηχανήματα πρέπει να συμμετέ−
χει επιπλέον χωρίς ψήφο σαν εκπρόσωπος του Φορέα,
ένας (1) ιατρός έμπειρος, ανάλογης ειδικότητας με το
εκάστοτε συζητούμενο θέμα.
6. 5η ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
α) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Αρμόδια για θέματα των Τμημάτων αα) Τηλεπικοινω−
νιακού και Ηλεκτρολογικού Υλικού και ββ) Φωτομηχανη−
μάτων, Μηχανών Γραφείου και Επιστημονικών Οργάνων
της Δ/νσης Προμηθειών Ιατρικού, Ηλεκ/νικού Εξοπλισμού
και Επιστημονικών Οργάνων.
β) ΣΥΝΘΕΣΗ
Πρόεδρος: Μηχανολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός ή Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,
υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης
Υπηρεσίας του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, που ορίζεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
1ο μέλος: Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,
υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης
Υπηρεσίας του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, που ορίζεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
2ο μέλος: Ο Προϊστάμενος του καθ’ ύλην αρμόδιου
Τμήματος της Εκτελεστικής Δ/νσης, υπάλληλος της
Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
3ο μέλος: Μηχανολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός ή Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή
Ηλεκτρονικός Μηχανικός, υπάλληλος της Γενικής Γραμ−
ματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας του Δημοσίου ή
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που ορίζεται από τον
Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας.
4ο μέλος: Εκπρόσωπος του Φορέα με ειδικές γνώσεις
(ΑΕΙ ή ΤΕΙ) στο εκάστοτε συζητούμενο θέμα.
Το 1ο και 3ο μέλος της Επιτροπής, επιλέγονται κάθε
φορά με κλήρωση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο
1β του κεφαλαίου Γ της παρούσης.
7. 6η ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
α) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Αρμόδια για θέματα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπο−
λογιστών και Ειδών Πληροφορικής της Δ/νσης Προμη−
θειών Ιατρικού, Ηλεκ/νικού Εξοπλισμού και Επιστημονι−
κών Οργάνων.
β) ΣΥΝΘΕΣΗ
Πρόεδρος: Διπλωματούχος Μηχανικός ή Αναλυτής
Συστημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ ή Μηχανικός Η/Υ ΑΕΙ,
υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης
Υπηρεσίας του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, που ορίζεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
1ο μέλος: Διπλωματούχος Μηχανικός ή ΠΕ Πληροφορι−
κής ή Μηχανικός Η/Υ ΑΕΙ, υπάλληλος της Γενικής Γραμ−

ματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας του Δημοσίου ή
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που ορίζεται από τον
Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας.
2ο μέλος: Ο Προϊστάμενος του καθ’ ύλην αρμόδιου
Τμήματος της Εκτελεστικής Δ/νσης, υπάλληλος της
Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
3ο μέλος: Ηλεκτρονικός Μηχανικός ή Αναλυτής Πληρο−
φορικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, υπάλληλος
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας
του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που
ορίζεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
4ο μέλος: Εκπρόσωπος του Φορέα με ειδικές γνώσεις
(ΑΕΙ ή ΤΕΙ) στο εκάστοτε συζητούμενο θέμα.
Το 1ο και 3ο μέλος της Επιτροπής, επιλέγονται κάθε
φορά με κλήρωση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο
1β του κεφαλαίου Γ της παρούσης.
8. 7η ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
α) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Αρμόδια για θέματα Τεχνικών Προδιαγραφών, των
φορέων που υπάγονται στο Ν.2286/95, η προμήθεια των
οποίων δεν διενεργείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όπου απαιτείται.
Οι ως άνω αρμοδιότητες αφορούν την μελέτη και τον
έλεγχο των καταρτιζόμενων από τους οικείους Φορείς
τεχνικών προδιαγραφών καθώς και την τροποποίησή
τους, όπου απαιτείται, κατά το στάδιο της ένταξης των
προμηθειών στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών.
β) ΣΥΝΘΕΣΗ
Πρόεδρος: Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος/
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,
υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης
Υπηρεσίας του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, που ορίζεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
1ο μέλος: Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος/
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός,
υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης
Υπηρεσίας του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, που ορίζεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
2ο μέλος: Κλωστοϋφαντουργός (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) ή Χημικός
ΑΕΙ ή Χημικός Μηχανικός ή Τεχνολόγος Τροφίμων (ΤΕΙ)
ή Τεχνολόγος TE με ειδικές γνώσεις σε θέματα Δερ−
μάτων, ανάλογα με το συζητούμενο θέμα, υπάλληλος
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας
του Δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που
ορίζεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
3ο μέλος: Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Ανα−
λυτής Συστημάτων ΠΕ του κλάδου Πληροφορικής ή Ακτινο−
φυσικός ή Μηχανικός Τεχνολογίας Ιατρικών Μηχανημάτων
ή Ιατρός διαφόρων Ειδικοτήτων, ανάλογα με το συζητούμε−
νο θέμα, υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ή
άλλης Υπηρεσίας του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, που ορίζεται από τον Αναπληρωτη΄Υπουργό Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
4ο μέλος: Εκπρόσωπος του Φορέα με ειδικές γνώσεις
(ΑΕΙ ή ΤΕΙ) στο εκάστοτε συζητούμενο θέμα ,
Το 1ο, 2ο και 3ο μέλος επιλέγονται κάθε φορά με
κλήρωση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1β του
κεφαλαίου Γ της παρούσης.
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9. 8α ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
α) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Αρμόδια για
αα) τον έλεγχο της προϋπολογισθείσας δαπάνης των
προς προμήθεια ειδών των Φορέων με βάση τις τεχνικές
προδιαγραφές πριν την ένταξή τους στο Ε.Π.Π., όπου
απαιτείται,
ββ) θέματα έρευνας αγοράς τιμών και κόστους δια−
φόρων ειδών πριν την κατακύρωση, εάν δεν έχει προ−
ηγηθεί έλεγχος της προϋπολογισθείσας δαπάνης κατά
την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών. Οι εν
λόγω έλεγχοι αφορούν αρμοδιότητες των Δ/νσεων
Προμηθειών: i) Μεταφορικών Μέσων και Μηχανολογικού
Εξοπλισμού και ii) Ιατρικού, Ηλεκ/νικού Εξοπλισμού και
Επιστημονικών Οργάνων της Γενικής Δ/νσης Κρατικών
Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.
β) ΣΥΝΘΕΣΗ
Πρόεδρος: Οικονομολόγος, μέλος του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος, ειδικός σε θέματα κοστολό−
γησης και τιμολόγησης, υπάλληλος της Γενικής Γραμ−
ματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας του Δημοσίου ή
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που ορίζεται από τον
Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας.
1ο μέλος: Οικονομολόγος, ειδικός σε θέματα έρευνας
αγοράς κοστολόγησης και τιμολόγησης, υπάλληλος της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας του
Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που ορί−
ζεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
2ο μέλος: Οικονομολόγος, ειδικός σε θέματα έρευνας
αγοράς κοστολόγησης και τιμολόγησης, υπάλληλος της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας του
Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που ορί−
ζεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
3ο μέλος: Οικονομολόγος, μέλος του Οικονομικού
Επιμελητηρίου, υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας του Δημοσίου ή του ευ−
ρύτερου δημόσιου τομέα, που ορίζεται από τον Ανα−
πληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας.
4ο μέλος: Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή
Αναλυτής Συστημάτων ΠΕ του κλάδου πληροφορικής
ή Ακτινοφυσικός ή Μηχανικός Τεχνολογίας Ιατρικών
Μηχανημάτων ή Ιατρός διαφόρων ειδικοτήτων, ανάλογα
με το συζητούμενο θέμα, υπάλληλος της Γενικής Γραμ−
ματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας του Δημοσίου ή
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που ορίζεται από τον
Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας.
Τα μέλη της Επιτροπής επιλέγονται κάθε φορά με
κλήρωση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1β του
κεφαλαίου Γ της παρούσης.
10. 8β ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
α) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Αρμόδια για
αα) τον έλεγχο της προϋπολογισθείσας δαπάνης των
προς προμήθεια ειδών των Φορέων με βάση τις τεχνικές
προδιαγραφές πριν την ένταξή τους στο Ε.Π.Π., όπου
απαιτείται.
ββ) θέματα έρευνας αγοράς τιμών και κόστους διαφό−
ρων ειδών πριν την κατακύρωση, εάν δεν έχει προηγηθεί
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έλεγχος της προϋπολογισθείσας δαπάνης κατά την
ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών. Οι εν λόγω
έλεγχοι αφορούν αρμοδιότητες της Δ/νσης Προμηθειών
Τροφίμων, Χημικών και Κλωστοϋφαντουργικών Ειδών,
της Γενικής Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου.
β) ΣΥΝΘΕΣΗ
Πρόεδρος: Οικονομολόγος, μέλος του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος, ειδικός σε θέματα κοστολό−
γησης και τιμολόγησης, υπάλληλος της Γενικής Γραμ−
ματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας του Δημοσίου ή
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που ορίζεται από τον
Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας.
1ο μέλος: Οικονομολόγος, ειδικός σε θέματα έρευνας
αγοράς κοστολόγησης και τιμολόγησης, υπάλληλος της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας του
Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που ορί−
ζεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
2ο μέλος: Οικονομολόγος, ειδικός σε θέματα έρευνας
αγοράς κοστολόγησης και τιμολόγησης, υπάλληλος της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας του
Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που ορί−
ζεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
3ο μέλος: Οικονομολόγος, μέλος του Οικονομικού
Επιμελητηρίου, υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας του Δημοσίου ή του ευ−
ρύτερου δημόσιου τομέα, που ορίζεται από τον Ανα−
πληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας.
4ο μέλος: Κλωστοϋφαντουργός (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) ή Χημικός
ΑΕΙ ή Χημικός Μηχανικός ή Τεχνολόγος Τροφίμων ΤΕΙ
ή Τεχνολόγος ΤΕ με ειδικές γνώσεις σε θέματα Δερ−
μάτων, ανάλογα με το συζητούμενο θέμα, υπάλληλος
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας
του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που
ορίζεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Τα μέλη της Επιτροπής, επιλέγονται κάθε φορά με
κλήρωση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1β του
κεφαλαίου Γ της παρούσης.
11. 9α ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ.
α) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Αρμόδια να γνωμοδοτεί επί των πάσης φύσεως ενστά−
σεων ή προσφυγών ή αιτήσεων θεραπείας επί όλων εν
γένει των αποφάσεων για προμήθειες ειδών που εκτε−
λούνται από τις Δ/νσεις Προμηθειών: i) Μεταφορικών
Μέσων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού και ii) Ιατρικού,
Ηλεκ/νικού Εξοπλισμού και Επιστημονικών Οργάνων
της Γενικής Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου.
β) ΣΥΝΘΕΣΗ
Πρόεδρος: Συνταξιούχος Δικαστικός λειτουργός ή
Νομικός Σύμβουλος του Νομικού Συμβουλίου του Κρά−
τους, εν ενεργεία ή μη, (τακτικός και αναπληρωτής),
οριζόμενος από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
1ο μέλος: Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Δ/νσης, υπάλ−
ληλος της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
2ο μέλος: Δικηγόρος, μέλος των Δικηγορικών Συλλό−
γων του Κράτους, το οποίο επιλέγεται από τον Ανα−
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πληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας.
3ο μέλος: Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΠΕ
Πληροφορικής, Μηχανολόγος Μηχανικός με ειδίκευση
στη Βιοϊατρική Τεχνολογία, Ιατροί διαφόρων ειδικοτή−
των, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Οικονομολόγος, ανάλογα
με το συζητούμενο θέμα, υπάλληλος της Γενικής Γραμ−
ματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας του Δημοσίου ή
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που ορίζεται από τον
Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας.
4ο μέλος: Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΠΕ
Πληροφορικής, Μηχανολόγος Μηχανικός με ειδίκευση
στη Βιοϊατρική Τεχνολογία, Ιατροί διαφόρων ειδικοτή−
των, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Οικονομολόγος, ανάλογα
με το συζητούμενο θέμα, υπάλληλος της Γενικής Γραμ−
ματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας του Δημοσίου ή
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που ορίζεται από τον
Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας
Επίσης συμμετέχει χωρίς ψήφο, ως εκπρόσωπος του
Φορέα, υπάλληλος ανάλογης ειδικότητας με το συζη−
τούμενο θέμα.
Το 3ο και 4ο μέλος της Επιτροπής, επιλέγονται κάθε
φορά με κλήρωση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο
1β του κεφαλαίου Γ της παρούσης.
Τα μέλη της Επιτροπής, πρέπει να είναι διάφορα εκεί−
νων που μετείχαν στην αξιολόγηση του υπό εξέταση
διαγωνισμού σε προηγούμενα στάδια.
12. 9β ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
α) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Αρμόδια να γνωμοδοτεί επί των πάσης φύσεως
ενστάσεων ή προσφυγών ή αιτήσεων θεραπείας επί
όλων εν γένει των αποφάσεων για προμήθειες ειδών
που εκτελούνται από τη Δ/νση Προμηθειών Τροφίμων,
Χημικών και Κλωστοϋφαντουργικών ειδών της Γενικής
Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου.
β) ΣΥΝΘΕΣΗ
Πρόεδρος: Συνταξιούχος Δικαστικός λειτουργός ή
Νομικός Σύμβουλος του Νομικού Συμβουλίου του Κρά−
τους, εν ενεργεία ή μη, (τακτικός και αναπληρωτής),
οριζόμενος από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
1ο μέλος: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Προ−
μηθειών, υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών
Προμηθειών.
2ο μέλος: Δικηγόρος, μέλος των Δικηγορικών Συλλό−
γων του Κράτους, το οποίο επιλέγεται από τον Ανα−
πληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας.
3ο μέλος: Χημικοί ΑΕΙ, Χημικοί Μηχανικοί, Τεχνολόγοι
Τροφίμων, Κλωστοϋφαντουργοί ΑΕΙ – ΤΕΙ, Τεχνολόγοι
ΤΕ με ειδικές γνώσεις σε θέματα Δερμάτων, Οικονομο−
λόγος, ανάλογα με το συζητούμενο θέμα, υπάλληλος
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας
του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που
ορίζεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
4ο μέλος: Χημικοί ΑΕΙ, Χημικοί Μηχανικοί, Τεχνολόγοι
Τροφίμων, Κλωστοϋφαντουργοί ΑΕΙ – ΤΕΙ, Τεχνολόγοι
ΤΕ με ειδικές γνώσεις σε θέματα Δερμάτων, Οικονομο−
λόγος, ανάλογα με το συζητούμενο θέμα, υπάλληλος

της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας
του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που
ορίζεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Επίσης συμμετέχει χωρίς ψήφο, ως εκπρόσωπος του
Φορέα, υπάλληλος ανάλογης ειδικότητας με το συζη−
τούμενο θέμα.
Το 3ο και 4ο μέλος της Επιτροπής, επιλέγονται κάθε
φορά με κλήρωση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο
1β του κεφαλαίου Γ της παρούσης.
Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι διάφορα εκεί−
νων που μετείχαν στην αξιολόγηση του υπό εξέταση
διαγωνισμού σε προηγούμενα στάδια.
Γ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
1. ΠΡΟΕΔΡΟΙ−ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
α) Οι Πρόεδροι των Μόνιμων Επιτροπών Εμπειρογνωμό−
νων καθώς και τα μέλη των Επιτροπών αυτών που ορίζο−
νται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας, προέρχονται από το Δημόσιο
ή τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός οριοθετείται
από τις διατάξεις του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982), εκτός
εάν άλλως ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος.
β) Τα μέλη της 1ης έως και 8β Μόνιμης Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων, καθώς και το 3ο και 4ο μέλος της
9α και 9β Μόνιμης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, που
ορίζονται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, επιλέγονται κάθε
φορά με κλήρωση από πίνακα ειδικοτήτων ανάλογα με
το συζητούμενο θέμα και τις απαιτούμενες από κάθε
Μόνιμη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ειδικότητες.
Η κλήρωση πραγματοποιείται με ευθύνη του Προέ−
δρου της οικείας Επιτροπής, παρουσία του κατά περί−
πτωση Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος μέλους
της Επιτροπής και του Γραμματέα της. Κατ’ εξαίρεση,
η κλήρωση του 1ου, 2ου και 3ου μέλους της 7ης Μ.Ε.Ε.
και των μελών της 8α και 8β ΜΕΕ, πραγματοποιείται με
ευθύνη του Προέδρου, παρουσία του Γραμματέα των
εν λόγω Επιτροπών.
2. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
α) Η έγγραφη εισήγηση της Υπηρεσίας προς την Επι−
τροπή Κρατικών Προμηθειών προσυπογεγραμμένη από
τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Δ/ντή γίνεται από τον αρμόδιο
Προϊστάμενο Τμήματος, χωρίς αμοιβή, επικουρούμενο
από τον χειριστή του θέματος.
Όλων των εισηγήσεων προς την Επιτροπή Κρατικών
Προμηθειών λαμβάνει γνώση ο Γενικός Διευθυντής Κρα−
τικών Προμηθειών.
β) Εισηγητής στις ΜΕΕ 1η έως 7η δύναται να ορίζεται
με ευθύνη των Προέδρων ένα (1) εκ των μελών των
Επιτροπών, πλην του φορέα, με ειδικές γνώσεις για το
εκάστοτε συζητούμενο θέμα.
γ) Εισηγητής στις ΜΕΕ 8α & 8β, 9α & 9β, δύναται να
ορίζεται με ευθύνη των Προέδρων ένα (1) εκ των μελών
των Επιτροπών, με ειδικές γνώσεις για το εκάστοτε
συζητούμενο θέμα.
3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Γραμματείς ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν στην
Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών και εφόσον
δεν επαρκούν, καλύπτονται από τη Γενική Γραμματεία
Εμπορίου, ένας (1) με τον αναπληρωτή του για κάθε
Επιτροπή, εκτός της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών
(ΕΚΠ) που είναι δύο (2) με τους αντίστοιχους αναπλη−
ρωτές τους.
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Εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα συντάσ−
σεται από τους γραμματείς των Επιτροπών πίνακας
προόδου των εξεταζομένων απ’ αυτές θεμάτων προς
ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και του
Γενικού Δ/ντη Κρατικών Προμηθειών.
4. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
Η συγκρότηση της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών
και των Μονίμων Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων, γίνεται
με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Η Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών και οι Μόνιμες Επι−
τροπές Εμπειρογνωμόνων ευρίσκονται σε απαρτία όταν
παρίστανται τα 3/5 των μελών τους.
5. ΘΗΤΕΙΑ
Η θητεία όλων των Επιτροπών διαρκεί έως 31.12.2011.
Ο ορισμός των Προέδρων και των μελών όλων των
επιτροπών καθώς και των αναπληρωτών τους, δεν μπο−
ρεί να ανανεώνεται συνολικά για περισσότερο από τρία
(3) συνεχόμενα χρόνια.
6. ΣΥΓΚΛΗΣΗ
Οι Επιτροπές συγκαλούνται μετά από πρόσκληση των
Προέδρων.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των τακτικών
Προέδρων ή μελών η αναπλήρωση γίνεται από τους
αναπληρωτές τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθε−
σία. Οι συνεδριάσεις των Επιτροπών είναι κλειστές και
πραγματοποιούνται εντός του ωραρίου των Δημοσίων
Υπηρεσιών και σε ώρες μη καλυπτόμενες από υπερω−
ριακή ή άλλη αποζημίωση, άνευ αμοιβής για τους δη−
μοσίους υπαλλήλους.
Οι Πρόεδροι των Επιτροπών δύνανται να καλούν στις
συνεδριάσεις προμηθευτές για παροχή πληροφοριών ή
διατύπωση απόψεων σε σχέση με τα συζητούμενα θέματα
(τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας).
Επίσης οι Επιτροπές για την άσκηση των αρμοδιοτή−
των τους δύνανται να αλληλογραφούν, δια του Προέ−
δρου τους, με Δημόσια Αρχή ή Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή
Ν.Π. Ι.Δ. και ιδιώτες, κοινοποιώντας σχετικά στο Γενικό
Γραμματέα Εμπορίου και στο Γενικό Διευθυντή Κρατι−
κών Προμηθειών.
7. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ − ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
Οι γνωμοδοτήσεις των Επιτροπών πρέπει να είναι αιτι−
ολογημένες και να σχηματίζονται με φανερή ψηφοφορία
κατά πλειοψηφία (½ συν 1) των παρόντων μελών.
Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προ−
έδρου. Εάν υπάρξουν περισσότερες από δύο (2) γνώμες,
τότε με διαδοχικές ψηφοφορίες αποκλείεται κάθε φορά
η ασθενέστερη μέχρις ότου απομείνουν δύο.
Οι γνωμοδοτήσεις των Επιτροπών διατυπώνονται σε
Πρακτικό, υπογραφόμενο από τον Πρόεδρο, τα μέλη και
το γραμματέα τους.
Στα πρακτικά αναγράφονται τα ονόματα του Προέ−
δρου, των μελών, των εισηγητών, των χειριστών των
θεμάτων και του γραμματέα.
Γίνεται ρητή μνεία για την απουσία ή κώλυμα του
τακτικού μέλους και τη συμμετοχή του αντίστοιχου ανα−
πληρωτή του, καταχωρούνται δε σ’ αυτά και οι γνώμες
των μειοψηφούντων μελών.
8. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Η Ημερήσια Διάταξη όλων των ανωτέρω Επιτροπών
διαμορφώνεται σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά των
θεμάτων που εισέρχονται σε αυτές, τηρουμένου σχετι−
κού πρωτοκόλλου.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα μπορούν να προτάσ−
σονται θέματα μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της
Υπηρεσίας και σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή
Κρατικών Προμηθειών.
Η αναβολή συζήτησης θέματος πρέπει να είναι επαρ−
κώς αιτιολογημένη στο πρακτικό (π.χ. υποβολή συμπλη−
ρωματικών στοιχείων, παρουσία εκπροσώπων κ.λπ.).
9. ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
Η Γραμματεία των Επιτροπών τηρεί αρχείο ημερήσιων
Διατάξεων και πρακτικών. Τούτο δύναται να τηρείται
και σε αριθμημένα κινητά φύλλα.
10. Η συμμετοχή στις Επιτροπές των οριζόμενων υπαλ−
λήλων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης υπη−
ρεσίας του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα
εντάσσεται στο πλαίσιο των υπηρεσιακών καθηκόντων
τους.
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από 10–11−2011 και με
την έναρξη ισχύος της καταργείται η κοινή υπουργική
απόφαση Π1/525/1−3−2010 (ΦΕΚ 278/Β/17−03−2010).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 3122.1/3768/9/24109
(2)
Ανάκληση της αριθ. 3122.1/3768/24109/24−5−2004 κοι−
νής υπουργικής απόφασης, σχετικά με την εγκατά−
σταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας «EASY
SHIPMANAGEMENT S.A.» που εδρεύει στην ΛΙΒΕ−
ΡΙΑ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ − Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του A.N 378/68(ΦΕΚ 82 Α΄/68), του
άρθρου 25 του Ν.27/75 (ΦΕΚ 77 Α΄/75) και ιδίως την
παράγραφο 1, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4
του Ν. 2234/94 (ΦΕΚ 142 Α΄ 31/8/94) τροποποιήθηκε με
το άρθρο 25 του Ν. 2515/97 (ΦΕΚ 154Α/97) και την παρ.
11 του άρθρου 11 του Ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242Α/01) και με
το άρθρο 4 του Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40 Α΄/4−3−2009).
β. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 3427/05 (ΦΕΚ
312 Α΄/05).
γ. Την αριθ. 1246.3/4/94/1−12−94 (ΦΕΚ 919 Β/14−12−94)
όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ. 3122.3/18−5−2005 (ΦΕΚ
704/Β΄/25−5−05) τις 1246.3/5/94/1−12−94, 1246.3/6/94/1−12−94
(ΦΕΚ 919 Β/14−12−94) κοινές αποφάσεις των Υπουργών
Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυ−
τιλίας.
δ. Τις διατάξεις του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄/05).
ε. Τις διατάξεις των Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ 170Α΄/28−9−2010)
«περί συστάσεως Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων,
Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», του
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Π.Δ. 127/2010 (ΦΕΚ 214Α΄/20−12−2010) «περί ανακατανομής
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» και του Π.Δ. 65/2011
(ΦΕΚ 147Α΄/24−6−2011) περί συγχώνευσης των Υπουργεί−
ων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουρ−
γείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
στ. Την αριθμ. 2667/8−7−2011 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωραΐτη» (ΦΕΚ 1603/Β/11−7−2011).
ζ. Την αριθ. 3122.1/3768/24109/24−05−2004 (ΦΕΚ 63/
ΤΑΠΣ/8−06−2004) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο−
νομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.
η. Την αριθ. ΙΕ/17689/2764/24109/16−5−2011 απόφαση Υφυ−
πουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
θ. Το αριθ.ΙΕ/22001/3036/24109/23−5−2011 έγγραφο του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού).
ι. Το αριθ.ΙΕ/34272/3990/24109/01−9−2011 έγγραφο του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού).
ια. Την αριθ. 147/1981 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμ−
βουλίου του Κράτους, αποφασίζουμε:

1. Ανακαλούμε την αριθ. 3122.1/3768/24109/24−05−2004
(ΦΕΚ 63/ΤΑΠΣ/8−06−2004) κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας
σχετικά με την εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με
τις διατάξεις των ΑΝ 378/68 και Ν.27/75, 814/78, 2234/94,
3752/09 γραφείου της εταιρείας EASY SHIPMANAGEMENT
S.A. που εδρεύει στη ΛΙΒΕΡΙΑ διότι η εταιρεία δεν κατέ−
θεσε νέα εγγυητική επιστολή Τράπεζας στο Υπουργείο
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Διεύθυν−
ση Κεφαλαίων Εξωτερικού) σε αντικατάσταση αυτής η
οποία κατέπεσε υπέρ του Δημοσίου.
2. Οι φορολογικές απαλλαγές που προβλέπονται στο άρ−
θρο 4 του Ν. 2234/94 βάσει του οποίου εγκατεστάθη στην
Ελλάδα γραφείο της εταιρείας EASY SHIPMANAGEMENT
S.A., αίρονται από την ημερομηνία τέλεσης της ανωτέρω
παράβασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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