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ΠΡΟΣ
Ως Πίνακας ∆ιανοµής

ΘΕΜΑ: «Εφαρµογή των διατάξεων του Π.∆/τος 118/07 (Α΄150)
Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)».

Α΄ ΓΕΝΙΚΑ
Σας πληροφορούµε ότι στο ΦΕΚ αριθµ. 150 τεύχος Α΄/10-7-2007 δηµοσιεύτηκε το
Προεδρικό διάταγµα 118/10-7-2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Κ.Π.∆),
η ισχύς του οποίου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2008.
Με το νέο Κανονισµό :
α) Προβλέπονται ρυθµίσεις οι οποίες αποσκοπούν στην απλούστευση των
διαδικασιών, τη µείωση του διοικητικού κόστους, τη διεύρυνση της συµµετοχής και
την ανάπτυξη του ανταγωνισµού τόσο στους κλειστούς όσο και στους ανοικτούς
διαγωνισµούς.
β) Ορίζεται ο τρόπος σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων των
διακηρύξεων, καθώς και της αξιολόγησης των προσφορών, ώστε να επιτυγχάνεται
η πλέον αντικειµενική διαγωνιστική διαδικασία.
γ) Καθιερώνεται διαφορετικό σύστηµα (σε σχέση µε εκείνο του Π.∆/τος 394/96)
υποβολής δικαιολογητικών, π.χ για την αξιολόγηση της προσωπικής κατάστασης
του υποψηφίου ή του προσφέροντος απαιτείται να υποβληθεί µαζί µε την
προσφορά σχετική υπεύθυνη δήλωση, ενώ τα ίδια τα δικαιολογητικά,
προσκοµίζονται µετά την αποστολή της ανακοίνωσης κατακύρωσης και µόνο από
τον προς ον η κατακύρωση.
δ) Προσδιορίζονται ειδικά τα στάδια υποβολής ενστάσεων και διοικητικών
προσφυγών καθώς και η έκταση του ελέγχου που διενεργείται κατά την εξέτασή
τους.
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ε) Ορίζονται µε σαφήνεια όλα τα στάδια της διαδικασίας διενέργειας διαγωνισµού
και τάσσονται αποκλειστικές προθεσµίες µέχρι την αποπληρωµή των
προµηθευτών.
στ) Τέλος διατηρείται ένα µεγάλο τµήµα ρυθµίσεων του Π.∆.394/96.
Με τη παρούσα εγκύκλιο επισηµαίνονται, κυρίως, οι νέες ρυθµίσεις και οι
σηµαντικότερες διαφορές του νέου Κανονισµού από εκείνον του Π.∆/τος 394/96,
ώστε να είναι δυνατή η ευχερέστερη κατανόηση και εφαρµογή των νέων
διατάξεων.
Β΄ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
Καθορίζεται το πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού και ορίζονται ρητά οι εξαιρέσεις
από αυτό.

Άρθρο 2
Προκήρυξη διαγωνισµού
Με το άρθρο αυτό ορίζονται περιοριστικά οι όροι που πρέπει να περιλαµβάνει η
διακήρυξη ανοικτού ή κλειστού διαγωνισµού, εκτός εάν τυχόν («µε την
επιφύλαξη») προβλέπεται επιπλέον ρύθµιση από άλλες διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας.
Επίσης προβλέπονται, νέες ρυθµίσεις σχετικά µε το ισχύον καθεστώς, όπως η
υποχρέωση:
α) Να επισηµαίνεται
- αν η προµήθεια αφορά αγορά ή µίσθωση κ.λ.π,
- αν παρέχεται δυνατότητα για άσκηση δικαιωµάτων προαίρεσης µε το
αντίστοιχο χρονοδιάγραµµα άσκησής τους, καθώς και
- αν παρέχεται δυνατότητα για υποβολή προσφοράς τµήµατος, µέρους ή
είδους των ζητουµένων, οπότε και θα πρέπει να καθορίζεται και η
αντίστοιχη προϋπολογισθείσα αξία.
β) Να αναφέρονται
- οι απαράβατοι όροι, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται απόρριψη
της προσφοράς,
- τα κριτήρια επιλογής σχετικά µε την προσωπική κατάσταση των
προµηθευτών,
- τα απαιτούµενα στοιχεία βάσει των οποίων αποδεικνύεται ότι δεν εµπίπτουν
στις περιπτώσεις που δικαιολογούν αποκλεισµό, καθώς επίσης και
- το σχέδιο της σύµβασης που θα υπογραφεί µε τον προµηθευτή.
Άρθρο 3
Τεχνικές Προδιαγραφές
Οι τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να συντάσσονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο αυτό και να καθορίζουν όχι τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά του υλικού
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που απαιτούσε το Π.∆. 394/96 αλλά τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά του
υλικού που απαιτούνται, προκειµένου αυτό να προσδιορισθεί αντικειµενικά και να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του φορέα. Επίσης πρέπει να διατυπώνονται έτσι
ώστε να επιτυγχάνεται η µεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συµµετοχής και να µην
δηµιουργούνται εµπόδια στον ανταγωνισµό.
Επισηµαίνεται ότι όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται µε
αυτό τον τρόπο και σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο είναι απαράβατοι και η
οποιαδήποτε µη συµµόρφωση µε αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της
προσφοράς.

Άρθρο 4
Κανόνες ∆ηµοσιότητας
Μετά την ένταξη των προµηθειών στο Ε.Π.Π, παρέχεται η δυνατότητα στους
ενδιαφεροµένους φορείς να γνωστοποιήσουν στην Υπηρεσία Επισήµων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την πρόθεσή τους για διενέργεια
προµηθειών ύψους άνω των 750.000 ΕΥΡΩ µε ΦΠΑ. Η γνωστοποίηση είναι κατ΄
αρχήν προαιρετική. Είναι υποχρεωτική µόνο στις περιπτώσεις που ο φορέας που
διενεργεί το διαγωνισµό ασκεί το δικαίωµα µείωσης των προθεσµιών που
ορίζονται από το άρθρο 10, για την παραλαβή των προσφορών.
Η υποχρέωση των αναθετουσών αρχών για δηµοσιότητα των διακηρύξεων
διατηρείται όπως και στον ϊσχύοντα Κανονισµό.
Ορίζονται τα όρια των δηµοσίων συµβάσεων σε ΕΥΡΩ, σύµφωνα και µε το Π.
∆/γµα 60/07, πάνω από τα οποία οι εκάστοτε κατά περίπτωση αναθέτουσες
αρχές έχουν την υποχρέωση να αποστέλλουν προκήρυξη στην Υπηρεσία
Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
∆ιευκρινίζεται ότι µετά την υπογραφή κάθε σύµβασης, για την οποία έχει
προηγηθεί δηµοσίευση προκήρυξης στην ΕΕ, ο φορέας έχει υποχρέωση
αποστολής αντίστοιχης σχετικής ανακοίνωσης.
Άρθρο 5α
Στάδια διαδικασίας, χρόνος και τρόπος
υποβολής στοιχείων
Με το άρθρο αυτό ορίζονται κατά τρόπο συνοπτικό τα διάφορα στάδια της
διαδικασίας στους ανοικτούς και κλειστούς διαγωνισµούς, τα στοιχεία που
οφείλουν να υποβάλλουν και να προσκοµίζουν οι ενδιαφερόµενοι στα διάφορα
αυτά στάδια, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής των στοιχείων και δικαιολογητικών
για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό καθώς και ο χρόνος ελέγχου και αξιολογήσης
των στοιχείων αυτών, έτσι ώστε ο Κανονισµός, που αποτελεί το γενικό κανονιστικό
πλαίσιο των διαγωνισµών για την προµήθεια αγαθών, να είναι σαφής και
εύχρηστος.
Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου γίνεται µια συναρµογή κυρίως των
ρυθµίσεων των άρθρων 6, 8, 8α, 9, 10, 11, 12, 18, 19 και 20 του Κανονισµού, οι
οποίες παρατίθενται συνοπτικά µε παραποµπή στις ρυθµίσεις των οικείων
διατάξεων. Είναι ένα άρθρο εργαλείο – οδηγός που διευκολύνει όλους τους
ενδιαφερόµενους (Υπηρεσίες, Αναθέτουσες Αρχές, συµµετέχοντες σε δ/σµους
κ.τ.λ.π.) να ανατρέχουν ευκολότερα στις ως άνω διατάξεις του Κανονισµού.

3

Ειδικότερα :
Α΄ ΚΛΕΙΣΤΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Η παράγραφος 1 ορίζει ότι, στους κλειστούς διαγωνισµούς, οι υποψήφιοι µαζί µε
την αίτηση συµµετοχής τους υποβάλλουν :
α. Υπεύθυνη δήλωση, όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις της
περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 8 του Κανονισµού, δηλαδή, υπεύθυνη
δήλωση του ν.1599/86, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα
δηλώνονται τα στοιχεία των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 1 του ιδίου
άρθρου .
β. Τα δικαιολογητικά που προβλέπει το άρθρο 8 παρ. 2 περιπτώσεις β και γ
δηλαδή βεβαιώσεις τραπεζών, καταλόγους παραδόσεων
γ. ∆ήλωση χώρας καταγωγής προσφερόµενου είδους, όπως
αυτή
προβλέπεται στο άρθρο 18 παρ. 1.
Κατά τον ίδιο τρόπο η παρ. 2 ορίζει τί και µε ποια διαδικασία υποβάλλουν οι
προσφέροντες µαζί µε την προσφορά τους µέσα στον κυρίως φάκελο:
α. Τα δικαιολογητικά i έως vi της περ. α της παρ. 2 του παρόντος (εγγύηση
συµµετοχής, υπεύθυνη δήλωση, παραστατικά εκπροσώπησης κλπ )
β. Χωριστό σφραγισµένο φάκελο εντός του οποίου τοποθετείται η τεχνική
προσφορά, τα δικαιολογητικά του άρθρου 9, εφόσον ζητούνται από τη
διακήρυξη και οι δηλώσεις του άρθρου 18 παρ. 2 και 3, κατά περίπτωση και
γ. Χωριστό σφραγισµένο φάκελο εντός του οποίου τοποθετείται η οικονοµική
προσφορά κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις ρητά αναφερόµενες διατάξεις του
Κανονισµού.
Με την παράγραφο 3 ορίζεται, οµοίως, τί και µε βάση ποιες διατάξεις του
Κανονισµού υποβάλλει ο προς ον η κατακύρωση µετά την αξιολόγηση των
προσφορών.
Β. ΑΝΟΙΚΤΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Στους ανοικτούς διαγωνισµούς, κατά τον ίδιο τρόπο
Η παράγραφος 1 ορίζει τί υποβάλλουν οι προσφέροντες µε την προσφορά
τους στον κυρίως φάκελο και µε ποια διαδικασία, παραπέµποντας για τα
ειδικότερα, ρητά, στις οικείες διατάξεις του Κανονισµού.
Η παράγραφος 2 ορίζει τι έγγραφα και δικαιολογητικά υποβάλλει ο προς ον η
κατακύρωση, µετά την αξιολόγηση των προσφορών, µε ποια διαδικασία
παραπέµποντας και πάλι στις οικείες διατάξεις.

Άρθρο 6
Κριτήρια επιλογής, προσόντα και
δικαιολογητικά συµµετοχής και κατακύρωσης
Το άρθρο 6 καθορίζει τα κριτήρια προσωπικής κατάστασης του
προσφέροντος, τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν όλοι οι
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προσφέροντες, µαζί µε την προσφορά τους, καθώς και έγγραφα και
δικαιολογητικά που υποβάλλει, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, ο προς ον η
κατακύρωση, όταν του αποσταλεί η ανακοίνωση κατακύρωσης.
1. Η παράγραφος 1 ορίζει αναλυτικά, ότι οι συµµετέχοντες πρέπει να
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους:
α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό
β.Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής,
στην οποία θα δηλώνουν τα υπό στοιχεία i, ii και iii της παρ. 1 του ίδιου
άρθρου απαιτούµενα και
γ.Παραστατικά αντιπροσώπευσης, εάν η συµµετοχή γίνεται δι’
αντιπροσώπων
Επισηµαίνεται ότι µε τον παρόντα Κανονισµό δεν απαιτείται πλέον τα
δικαιολογητικά που αφορούν την προσωπική κατάσταση των
προσφερόντων, να υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά.
Με το νέο καθεστώς τα ως άνω δικαιολογητικά αντικαθίστανται µε την υπό
σηµείο β υπεύθυνη δήλωση, στην οποία περιλαµβάνεται, µεταξύ άλλων
και η ανάληψη υποχρέωσης για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση
των δικαιολογητικών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, δηλαδή των
δικαιολογητικών που αφορούν την προσωπική κατάσταση του
προσφέροντος, αναλόγως βέβαια αν είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο,
ηµεδαπό ή αλλοδαπό κ.λ.π., µετά την αξιολόγηση των προσφορών και τη
σχετική αποστολή ανακοίνωσης κατακύρωσης και µόνο από τον προς ον η
κατακύρωση.
2. Η παράγραφος 2 ορίζει τα δικαιολογητικά, που οφείλει, σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο, κατά περίπτωση, να προσκοµίσει ο προς ον η κατακύρωση,
µετά την αξιολόγηση των προσφορών και εντός είκοσι (20) ηµερών
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης και
παραλαβής της ειδοποίησης.
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι :
- Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από
τη κοινοποίηση της ως άνω προβλεπόµενης έγγραφης ειδοποίησης.
- Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ότι δεν τελούν σε
πτώχευση, ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
- Πιστοποιητικό της αρµόδιας Αρχής από το οποίο προκύπτει ότι κατά την
ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
και τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
- Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός
η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι
µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Επίσης στην ίδια παράγραφο ορίζονται, για πρώτη φορά, ρητά, τα αδικήµατα για
τα οποία δεν πρέπει να έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση ο
προσφέρων.
Αυτά είναι:
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1. Τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 δηλ. της
συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά τα ειδικότερα
οριζόµενα στο ως άνω άρθρο.
2. Κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την
άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας του προσφέροντος, εφόσον
αυτό ορίζεται στη διακήρυξη.
3. Κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεωκοπίας.
Η παρ. 3 εισάγει ρύθµιση σύµφωνα µε την οποία εάν σε κάποια Χώρα
βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή της (π.χ. πρεσβεία) ότι σ΄ αυτή δεν
εκδίδονται τα απαιτούµενα από το άρθρο αυτό έγγραφα και δικαιολογητικά, τότε
αυτά µπορούν να αντικατασταθούν ως ορίζει η ίδια παρ. 3. Τέλος αν ο
προσφέρων δεν υποβάλλει µαζί µε την προσφορά του (εγκαίρως και
προσηκόντως) τα δικαιολογητικά και έγγραφα της παρ.1 αποκλείεται από τον
διαγωνισµό.

Άρθρο 7
Προσφορά ενώσεων προµηθευτών
Οι διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπουν ότι στις περιπτώσεις υποβολής
προσφοράς από ένωση προµηθευτών πρέπει απαραίτητα να είναι
προσδιορισµένη η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της.

Άρθρο 8
Κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των αιτήσεων προµηθευτών για
συµµετοχή τους σε κλειστούς διαγωνισµούς
Οι διατάξεις του άρθρου αυτού αφορούν τους κλειστούς διαγωνισµούς και
ειδικότερα τα στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη προκειµένου να γίνει η επιλογή
των προµηθευτών εκείνων που θα κριθούν από την αναθέτουσα αρχή ικανοί και
θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά.
Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου, η έκταση των στοιχείων αυτών έχει
περιορισθεί στα απολύτως αναγκαία, η συνδροµή των οποίων θα µπορεί να
διαπιστωθεί αντικειµενικά.
Αποσαφηνίζεται επίσης ότι στην περίπτωση ύπαρξης ποινής αποκλεισµού αυτή θα
λαµβάνεται υπόψη και θα συνεκτιµάται µόνο για όσο διάστηµα έχει ισχύ.
Με την παρ. 2 του άρθρου καθορίζονται τα δικαιολογητικά και στοιχεία
α υπεύθυνη δήλωση,
β βεβαιώσεις τραπεζών κλπ,
γ κατάλογο παραδόσεων
που υποβάλλονται, µε την αίτηση συµµετοχής, από τους συµµετέχοντες
προκειµένου να κριθεί η καταλληλότητά τους για την υποβολή προσφοράς.
Κατ’ εξαίρεση, τα υπό στοιχεία
δ περιγραφή τεχνικού εξοπλισµού,
ε κατάσταση τεχνικού προσωπικού,
στ δείγµα, όπου απαιτείται από τη διακήρυξη και
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ζ πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου κλπ, οσάκις απαιτούνται, και εκ του λόγου ότι
αυτά υπόκεινται σε αξιολόγηση, υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά.
Μετά την επιλογή των υποψηφίων και την πρόσκλησή τους για υποβολή
προσφοράς, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 6.
Στην παρ. 5 του άρθρου διευκρινίζεται ότι όταν υποβάλλεται αίτηση συµµετοχής
από προµηθευτή που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής του τελικού προϊόντος και
αυτός κριθεί κατάλληλος για υποβολή προσφοράς, τα δικαιολογητικά που αφορούν
τα υπό στοιχεία δ, ε και ζ της παρ. 2 του άρθρου αυτού, εφόσον ζητούνται από τη
διακήρυξη, αφορούν τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος.

Άρθρο 8α
Οι διατάξεις του άρθρου αυτού αφορούν αποκλειστικά στους ανοικτούς
διαγωνισµούς. Ειδικότερα σε περίπτωση που από τη διακήρυξη προβλέπεται ότι
προϋπόθεση για την υποβολή προσφοράς είναι να πληροί ο προσφέρων
ορισµένες προϋποθέσεις (φερεγγυότητα, χρηµατοπιστωτική κατάσταση κλπ) τότε
η ίδια η διακήρυξη
- καθορίζει τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονοµικών και τεχνικών
προϋποθέσεων
- θέτει τα όρια για τις προϋποθέσεις αυτές και
- ορίζει ποια από τα δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 8 πρέπει να
υποβληθούν από τον προσφέροντα για την απόδειξη της ύπαρξης των
προϋποθέσεων αυτών.
Επισηµαίνεται ότι τα παραπάνω θα πρέπει να ορίζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε
για τη διάγνωση της συνδροµής τους να απαιτείται απλή µηχανιστική διαπίστωση
και όχι διαδικασία κρίσεως και αξιολογήσεως.
Επίσης, όπως ακριβώς και στην παρ. 5 του άρθρου 8, διευκρινίζεται ότι, όταν
υποβάλλεται προσφορά από προµηθευτή που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής του
τελικού προϊόντος, τα υπό σηµεία δ, ε και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8
δικαιολογητικά, εφόσον ζητούνται από τη διακήρυξη, αφορούν τον κατασκευαστή
του τελικού προϊόντος.
Για την υλοποίηση των προβλεποµένων από το εν λόγω άρθρο :
Ο προσφέρων υποβάλλει, µαζί µε τη προσφορά του, υπεύθυνη δήλωση της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 για την προσήκουσα και έγκαιρη
προσκόµιση, από αυτόν, όσων εκ των ως άνω δικαιολογητικών απαιτούνται από
τη διακήρυξη. Τα δικαιολογητικά αυτά, πλην του δείγµατος, που υποβάλλεται
µε την προσφορά, προσκοµίζονται κατά την κατακύρωση µόνο από τον προς
ον η κατακύρωση.

Άρθρο 9
Οι διατάξεις του άρθρου αυτού αναφέρονται σε πρότυπα εξασφάλισης της
ποιότητας, σε ισοδύναµα πιστοποιητικά και πιστοποιητικά συµµόρφωσης που
έχουν εκδοθεί από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε.
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Άρθρο 9α
Πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών
Από τις διατάξεις του άρθρου αυτού προσδιορίζεται το πλαίσιο που διέπει τη
σύσταση των συλλογικών οργάνων που έχουν αρµοδιότητα να γνωµοδοτούν για
την πληρότητα και νοµιµότητα του περιεχοµένου των προσφορών, αναλόγως του
φορέα που διενεργεί τον διαγωνισµό.

Άρθρο 10
Προθεσµίες διαγωνισµών
Οι προθεσµίες διενέργειας των ανοικτών διαγωνισµών και υποβολής αιτήσεων
συµµετοχής δεν διαφοροποιούνται. Αποσαφηνίζεται, όµως, ότι στις περιπτώσεις
που δεν απαιτείται αποστολή της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι προθεσµίες αυτές είναι τριάντα (30)
ηµέρες για την διενέργεια του διαγωνισµού και είκοσι (20) για την υποβολή
αιτήσεων συµµετοχής, αντίστοιχα, από την τελευταία δηµοσίευση στο Τεύχος
∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων ή στον ελληνικό τύπο.
Με τις διατάξεις των παραγράφων 1.γ και 2.δ του παρόντος άρθρου και, σε
συνδυασµό µε εκείνες του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του παρόντος Κανονισµού,
τίθενται νέες προθεσµίες και όροι για τη χορήγηση συµπληρωµατικών
πληροφοριών, τόσο στους ανοικτούς, όσο και στους κλειστούς διαγωνισµούς.
Συγκεκριµένα, εάν υποβληθεί σχετικό αίτηµα από προµηθευτή µέχρι και 8 ηµέρες
προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α, οι
πληροφορίες παρέχονται 3 ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε
κάθε άλλη περίπτωση 6 ηµέρες πριν (4 λόγω επείγοντος στους κλειστούς), χωρίς
δικαίωµα ενστάσεως.
Με τις διατάξεις της παρ. 3 παρέχεται η δυνατότητα σύντµησης των προθεσµιών
για την παραλαβή των προσφορών σε ανοικτούς και κλειστούς διαγωνισµούς,
εφόσον η αναθέτουσα αρχή έχει δηµοσιεύσει προκαταρκτική προκήρυξη, κατά τα
ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 4 παρ.1 του Κανονισµού.
Με τη διάταξη της παρ. 5 ορίζεται ότι για το χρονικό διάστηµα από 5 έως 20
Αυγούστου δεν προκηρύσσονται ούτε διενεργούνται διαγωνισµοί.

Άρθρο 11
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
Στον φάκελο προσφοράς πρέπει στο εξής ,εκτός των άλλων, να αναγράφεται, αντί
για τον πλήρη τίτλο της διακήρυξης ο αριθµός της διακήρυξης καθώς και ο πλήρης
τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.

Άρθρο 12
Προσφορές
Κατά την υποβολή των προσφορών, ανεξάρτητα αν ο διαγωνισµός γίνεται µε
κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή ή την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
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προσφορά, οι προσφέροντες θα πρέπει να µεριµνούν ώστε στον κυρίως
φάκελο της προσφοράς να τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα, κατά το στάδιο
αυτό, δικαιολογητικά και στοιχεία , όπως αυτά προβλέπονται, κατά περίπτωση,
από τα άρθρα 6, 8, 8α, 9 και 18
Η παρ 5 του άρθρου αυτού έχει τροποποιηθεί στο σύνολό της . Με αυτήν
προβλέπεται ότι, εφόσον ο προσφέρων δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, την
ένσταση του άρθρου 15 παρ.2 περ. α κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή έχει
αυτή απορριφθεί, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης ή
πρόσκλησης και δεν δύναται άλλως να τους αποκρούσει.
Τονίζεται, όµως, ότι οι ρυθµίσεις αυτές δεν θίγουν τις διατάξεις του ν. 2522/1997,
στους διαγωνισµούς που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου.

Άρθρο 13
Χρόνος ισχύος προσφορών
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επιµηκύνεται ο υποχρεωτικός χρόνος ισχύος
της προσφοράς σε 120 ηµέρες, µε δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής να ζητήσει
την παράτασή του για χρονικό διάστηµα κατ’ ανώτατο όριο ίσο µε το αρχικά
ορισθέν από τη διακήρυξη.
Με τη νέα διάταξη, µετά τη λήξη του χρόνου παράτασης, τα αποτελέσµατα του
διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει,
κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι συντρέχει λόγος δηµοσίου συµφέροντος. Στην
περίπτωση αυτή, οι συµµετέχοντες µπορούν να επιλέξουν την παραµονή τους
εντός διαγωνισµού ή µη.

Άρθρο 14
Αντιπροσφορές
∆εν έχει επέλθει καµία µεταβολή στις διατάξεις του άρθρου.

Άρθρο 15
∆ιοικητικές προσφυγές
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού εισάγονται οι εξής νέες ρυθµίσεις:
Επιτρέπεται ένσταση κατά της διακήρυξης διαγωνισµού, κατά της συµµετοχής
προµηθευτή και κατά της διενέργειας διαγωνισµού έως την κατακύρωση για
λόγους νοµιµότητος και ουσίας και έχει τον χαρακτήρα ενδικοφανούς
προσφυγής.
Η ένσταση κατά της κατακυρωτικής απόφασης ασκείται και για λόγους που
αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών, όταν αυτά
προσκοµίζονται, από τον προς ον η κατακύρωση, δυνάµει των άρθρων 6, 8 και
8α του Κανονισµού.
Στην παρ.2 περ β, διευκρινίζεται ότι µπορεί να υποβληθεί ένσταση κατά των
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής και εντός της επόµενης
εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του
σχετικού φακέλου, ενώ έχει τεθεί προθεσµία δύο (2) ηµερών για την κοινοποίηση
της ένστασης κατά της συµµετοχής προµηθευτή.
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Οι αντίστοιχες ηµεροµηνίες στην περίπτωση υποβολής ένστασης κατά
ανοικτού ή κλειστού διαγωνισµού, είναι τρείς (3) εργάσιµες ηµέρες, αφότου
ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή
παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής και δύο (2) ηµέρες για την κοινοποίηση
ένστασης κατά της συµµετοχής προµηθευτή.
Η ένσταση κατά της κατακυρωτικής απόφασης ασκείται σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ.2 περ. δ και µε την θέσπιση συγκεκριµένων χρονικών ορίων
για τις ενέργειες και αποφάσεις τόσο της αναθέτουσας αρχής όσο και των
προµηθευτών που συµµετέχουν.
∆ιευκρινίζεται η γνώση και η πλήρης γνώση της απόφασης, επί ενστάσεων. Οι
σχετικές αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται στους ενιστάµενους,
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας και η πλήρης γνώση της απόφασης
λαµβάνεται , αφότου κοινοποιηθεί στους ενιστάµενους το σώµα της απόφασης
καθώς και οι γνωµοδοτήσεις των τυχόν τεχνικών ή άλλων επιτροπών ή των
επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών, από την Υπηρεσία, µε φροντίδα τους.
Στην περίπτωση που επιβληθούν κυρώσεις σε βάρος προµηθευτών, αυτοί
µπορούν να υποβάλλουν προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας
σύµφωνα µε τις σχετικές προβλέψεις της παρ. 5 του εν λόγω άρθρου.
Η παρ. 6 αποτελεί ενσωµάτωση της σχετικής διάταξης του άρθρου 35 του ν.
3377/2005.

Άρθρο 16
Προσφερόµενη τιµή
Η µόνη διαφοροποίηση αφορά στην προσφερόµενη τιµή που δίνεται σε ΕΥΡΩ.

Άρθρο 17
Αναπροσαρµογή τιµών
Έχει απαλειφθεί ο όρος ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να
αναπροσαρµόζεται η τιµή ακόµη και αν το προβλεπόµενο χρονικό παράδοσης
των ειδών είναι µικρότερο των δώδεκα (12) µηνών.

Άρθρο 18
Καταγωγή των προσφεροµένων υλικών και δήλωση της επιχείρησης
κατασκευής του τελικού προϊόντος
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού , απλουστεύεται σηµαντικά η συµµετοχή των
επιχειρήσεων στους διαγωνισµούς µε την κατάργηση των διαφόρων φάσεων
βιοµηχανοποίησης και τη θέσπιση της έννοιας του τελικού προϊόντος. Έτσι ο
προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, υποχρεούται µε
ποινή απόρριψης της προσφοράς να δηλώνει την επιχειρηµατική µονάδα και
τον τόπο εγκατάστασης, ενώ στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος
κατασκευαστής, πέραν των ως άνω υποχρεούται να επισυνάπτει και δήλωσή του
προς τον φορέα ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης που θα
κατασκευάσει το τελικό προϊόν έχει δεσµευθεί έναντί του για την εκτέλεση της
συγκεκριµένης προµήθειας.

10

Με τις διατάξεις της παρ. 5 προσδιορίζονται µε σαφήνεια περιοριστικά, οι
περιπτώσεις σύµφωνα µε τις οποίες επιτρέπεται η αλλαγή του δηλωθέντος
εργοστασίου κατασκευής του τελικού προϊόντος, πριν και µετά την υπογραφή της
σύµβασης. Ειδικότερα, αλλαγή της επιχειρηµατικής µονάδας πριν τη σύναψη
της σύµβασης επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω ανωτέρας βίας ή
διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου, ενώ µετά τη σύναψη της
σύµβασης µπορεί να εγκριθεί, µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα του προµηθευτή.

Άρθρο 19
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιµών
Με το άρθρο αυτό εισάγεται νέα διάταξη σύµφωνα µε την οποία παρέχεται
δυνατότητα κατά τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών
να γίνεται χρήση µηχανικού µέσου (διάτρηση), µε προϋποθέσεις που θα
ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
Με νέα διάταξη επίσης προβλέπεται από τη διακήρυξη η διαδικασία πρόσβασης
των συµµετεχόντων στις προσφορές που θα υποβληθούν. Η διαδικασία αυτή
εφαρµόζεται για διευκόλυνση της πρόσβασης των συµµετεχόντων.
Τέλος µε την παρ. 6 καθορίζονται οι διαδικασίες παραλαβής και αποσφράγισης
των δικαιολογητικών που προσκοµίζονται από τον προσφέροντα στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση και ο οποίος έχει κληθεί από την αναθέτουσα
αρχή για την υποβολή τους, µετά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του
διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20.

Άρθρο 20
Κριτήρια ανάθεσης- Αξιολόγηση προσφορών
Τα κριτήρια ανάθεσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού είναι είτε η
χαµηλότερη τιµή είτε η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά.
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προσδιορίζονται τα στοιχεία που λαµβάνονται
υπόψη προκειµένου να αξιολογηθούν τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού, στην
κάθε περίπτωση, τα οποία περιορίζονται σηµαντικά σε σχέση µε το Π.∆.
394/96.
Επίσης, προσδιορίζονται και οι οµάδες στις οποίες κατατάσσονται αυτά, όταν το
κριτήριο του διαγωνισµού είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, ο επί µέρους
συντελεστής βαρύτητας των στοιχείων και η
βαθµολογία τους.
Σηµαντική διαφοροποίηση επέρχεται στον τρόπο βαθµολογίας των
τεχνικών προσφορών, αφού αυτή ορίζεται σε 100 βαθµούς, όταν καλύπτονται
ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι, που έχουν τεθεί από τη διακήρυξη και
µπορεί να αυξάνεται µέχρι 110 βαθµούς, όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές
προδιαγραφές.
Επίσης, περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία ανάθεσης των
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στον προµηθευτή µε τη χαµηλότερη τιµή ή
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, αναλόγως, ή εφόσον
δεν προσκοµισθούν από αυτόν τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη
δικαιολογητικά, η ανάθεση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη
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χαµηλότερη ή πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά και ούτω
καθεξής.
Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα
ανωτέρω έγγραφα και δικαιολογητικά ο διαγωνισµός µαταιώνεται.
Επειδή το νέο σύστηµα της προσκόµισης των δικαιολογητικών από τους
προµηθευτές στο τέλος της διαγωνιστικής διαδικασίας, θεσµοθετείται µε στόχο
την απλούστευση της διαδικασίας κυρίως επ’ ωφελεία των ενδιαφεροµένων, ο
Κανονισµός προβλέπει, στις περιπτώσεις που δεν προσκοµισθούν κάποια από
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δηλωθούν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία από
αυτόν προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατάπτωση υπέρ του
∆ηµοσίου της εγγύησης συµµετοχής.
Σύµφωνα µε την παρ. 4 οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης (απαράβατοι όροι) απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Με την ίδια παράγραφο προβλέπεται η έκδοση απόφασης του
αρµοδίου οργάνου για τη συµφωνία ή ασυµφωνία µε τους οριζόµενους από τη
διακήρυξη απαράβατους όρους καθώς και τη βαθµολόγηση των προσφορών,
µετά από αιτιολογηµένη γνώµη του αρµοδίου για την αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων οργάνου.

Άρθρο 21
Κρίσεις αποτελεσµάτων διαγωνισµού
Με τις διατάξεις της περίπτωσης α. του άρθρου αυτού τροποποιείται η διάταξη
του Π.∆. 394/96 και προβλέπεται η δυνατότητα κατακύρωσης της προµήθειας για
ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα. ∆εν µπορεί να υπερβαίνει, σε
ποσοστό, το 30% για διαγωνισµούς προϋπολογισθείσης
αξίας µέχρι
100.000 Ευρώ, περιλαµβανοµένου ΦΠΑ, και το 15% για διαγωνισµούς
προϋπολογισθείσης αξίας από 100.001 Ευρώ και άνω, περιλαµβανοµένου
ΦΠΑ στην περίπτωση µεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση
µικρότερης ποσότητας.
Με τις διατάξεις της περίπτωσης β, όταν το προς προµήθεια υλικό δεν είναι
διαιρετό και εφόσον υπάρχουν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές, ο προµηθευτής
επιλέγεται µε διαπραγµάτευση και όχι µε κλήρωση.
Στις περιπτώσεις δ και ε ορίζονται οι προϋποθέσεις µαταίωσης και επανάληψης
των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, ενώ στις περιπτώσεις στ και ζ,
απαριθµούνται περιοριστικά οι προϋποθέσεις οριστικής µαταίωσης των
αποτελεσµάτων.
Τέλος, αποσαφηνίζεται ότι, στους διαγωνισµούς µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή,
στις περιπτώσεις υποβολής ή αποδοχής µιας µόνο προσφοράς, ο διαγωνισµός
µαταιώνεται και επαναλαµβάνεται µόνο εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά
οικονοµικά στοιχεία για την κατακύρωση των αποτελεσµάτων.

Άρθρο 22
∆ιαδικασία µε διαπραγµάτευση
Με το άρθρο αυτό δεν θεσπίζονται νέες διατάξεις.
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Άρθρο 23
Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης
Η µόνη αλλαγή στις διατάξεις του άρθρου αυτού είναι ότι η ανακοίνωση που
αποστέλλεται στον προµηθευτή πρέπει, εκτός των άλλων στοιχείων, να
περιλαµβάνει και τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους
όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης, καθώς και µε το σχέδιο
σύµβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη.

Άρθρο 24
Συµβάσεις
Με την παρ. 1 του άρθρου αυτού εισάγεται νέα διάταξη, σύµφωνα µε την οποία
µετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, υπογράφεται από τα δύο συµβαλλόµενα
µέρη η σύµβαση, το κείµενο της οποίας είχε ήδη επισυναφθεί στη διακήρυξη, αφού
συµπληρωθεί µε τα στοιχεία της προσφοράς του προµηθευτή η οποία έγινε
αποδεκτή.
Καµία διαπραγµάτευση δεν χωρεί στο κείµενο της σύµβασης, ούτε επίσης
τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του προµηθευτή.
Με τις διατάξεις της παρ. 4, παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης της
σύµβασης , σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον υπάρχει
συµφωνία και των δύο µερών και η τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό
όρο. Οι προϋποθέσεις αυτές απαιτούνται σωρευτικά.
Επίσης, η απόφαση της διοίκησης για την τροποποίηση της σύµβασης µπορεί να
προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον.

Άρθρο 25
Εγγυήσεις
Από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι το ποσοστό της
εγγύησης συµµετοχής ανέρχεται σε 5% επί της συνολικής αξίας,
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, χωρίς να παρέχεται ευχέρεια στην αναθέτουσα αρχή
να ορίσει στη διακήρυξη διαφορετικό ποσοστό.
Επίσης, δε γίνεται δεκτή πλέον προσφορά της οποίας η εγγύηση
συµµετοχής υπολείπεται και στο ελάχιστο από το ως άνω απαιτούµενο ποσοστό
5%.
Τάσσεται αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) ηµερών, προκειµένου να
συµπληρωθούν τυχόν ελλείψεις, πέραν των αναγκαίων στοιχείων, της εγγύησης
συµµετοχής.
Το ποσοστό της εγγύησης καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε 10% της συνολικής
συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, χωρίς να παρέχεται ευχέρεια στην αναθέτουσα αρχή
να ορίσει στη διακήρυξη διαφορετικό ποσοστό.
Με νέα διάταξη της παρ. 7 του άρθρου αυτού, οι αναθέτουσες αρχές
υποχρεούνται στην επιστροφή της εγγύησης συµµετοχής στις περιπτώσεις
απόρριψης της προσφοράς και εφόσον δεν έχουν ασκηθεί ένδικα µέσα από τους
συµµετέχοντες ή έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ή οι συµµετέχοντες
έχουν παραιτηθεί από αυτά.
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Άρθρο 26
Χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης υλικών
Με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η δυνατότητα παράτασης του
συµβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης των υλικών περιορίζεται αυστηρά
σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις και η σχετική απόφαση που
εκδίδεται προς τούτο πρέπει να αιτιολογείται πλήρως.
Επίσης, απαλείφεται η διευκρίνιση ότι: «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».
Με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου αυτού απαιτείται αιτιολογηµένη
απόφαση στις περιπτώσεις που εγκρίνεται µετάθεση συµβατικού χρόνου
φόρτωσης – παράδοσης των υλικών, όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή
άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την
εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών.

Άρθρο 27
Παραλαβή υλικών
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού οι οποίες δεν διαφοροποιούνται
επί της ουσίας, αποσαφηνίζεται ότι οι έλεγχοι που θα πρέπει να διενεργηθούν
προκειµένου να παραληφθεί το συµβατικό υλικό θα πρέπει να προβλέπονται ρητά
από τη σύµβαση.
Από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου προβλέπεται η δυνατότητα παραλαβής
υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, εφόσον οι παρεκκλίσεις
που παρουσιάζει, είτε κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο είτε µετά τα αποτελέσµατα
του ελέγχου των δειγµάτων, επιτρέπουν τη χρησιµοποίησή του µε την
προϋπόθεση της έκδοσης πλήρως αιτιολογηµένης απόφασης και µε την
επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 3 δηλαδή οι παρουσιαζόµενες παρεκκλίσεις
να µην αναφέρονται σε όρους που έχουν χαρακτηρισθεί απαράβατοι από το άρθρο
αυτό. Σε κάθε τέτοια περίπτωση η παραλαβή γίνεται µε έκπτωση. Απαλείφθηκε
δηλ η δυνατότητα παραλαβής χωρίς έκπτωση που υπήρχε µε το προϊσχύον
σύστηµα.
Από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου αποσαφηνίζεται επίσης ότι οι έλεγχοι
που µπορεί να διενεργηθούν από δευτεροβάθµια επιτροπή σε κάθε περίπτωση
πρέπει να προβλέπονται ρητά από τη σύµβαση.
Επίσης, όπως και στην παρ. 4, προβλέπεται η δυνατότητα παραλαβής υλικού
που απορρίφθηκε από την δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής, εφόσον οι
παρεκκλίσεις που παρουσιάζει, είτε κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο είτε µετά τα
αποτελέσµατα του ελέγχου των δειγµάτων, επιτρέπουν τη χρησιµοποίησή του µε
την προϋπόθεση της έκδοσης πλήρως αιτιολογηµένης απόφασης και µε την
επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 3 δηλαδή οι παρουσιαζόµενες παρεκκλίσεις
να µην αναφέρονται σε όρους που έχουν χαρακτηρισθεί απαράβατοι από το άρθρο
αυτό. Σε κάθε τέτοια περίπτωση η παραλαβή γίνεται µε έκπτωση. Απαλείφθηκε η
δυνατότητα παραλαβής χωρίς έκπτωση που υπήρχε µε το προϊσχύον σύστηµα.
Εντελώς νέα διάταξη είναι αυτή της παρ. 8, σύµφωνα µε την οποία τα προς
προµήθεια υλικά δε µπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκµετάλλευση, παρά
µόνο µετά την οριστική παραλαβή τους από τον φορέα.

14

Άρθρο 28
Χρόνος παραλαβής υλικών
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις αυτοδίκαιης
παραλαβής και όταν το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προµηθευτής υποχρεούται να
το αντικαταστήσει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33.
Επίσης διευκρινίζεται ότι, στις περιπτώσεις που για την παραλαβή υλικού που
παρουσιάζει αποκλίσεις απαιτείται αποκατάσταση των αποκλίσεων ή καταβολή
ποσού έκπτωσης, η προς τούτο εκδιδόµενη σχετική απόφαση πρέπει να είναι
πλήρως αιτιολογηµένη

Άρθρο 29
Ναύλωση-Ασφάλιση
Με το άρθρο αυτό δε θεσπίζονται νέες διατάξεις

Άρθρο 30
Ανακοίνωση φόρτωσης
Με το άρθρο αυτό δε θεσπίζονται νέες διατάξεις

Άρθρο 31
Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό
Με το άρθρο αυτό δε θεσπίζονται νέες διατάξεις

Άρθρο 32
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη φόρτωση – παράδοση
Με τις διατάξεις της παρ. 1 περ α. και β. αυξήθηκαν τα ποσοστά των προστίµων
που επιβάλλονται στις περιπτώσεις εκπρόθεσµης παράδοσης υλικών.

Άρθρο 33
Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση
Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού αναδιατυπώθηκαν, προκειµένου να
καταστούν σαφέστερες.

Άρθρο 34
Κήρυξη προµηθευτή εκπτώτου
Με τις διατάξεις της παρ. 5 περ. γ του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι, στις
περιπτώσεις που επιβάλλεται ποινή αποκλεισµού σε προµηθευτή που κηρύσσεται
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έκπτωτος, η ποινή αυτή αφορά στο σύνολο των προµηθειών των φορέων που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2286/95.
Σηµειώνεται ότι η ποινή αυτή επιβάλλεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραµµατισµού
Προµηθειών και µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το
διαγωνισµό.

Άρθρο 35
Τρόπος πληρωµής - απαιτούµενα δικαιολογητικά για πληρωµή
προµηθευτή στο εσωτερικό και εξωτερικό
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού παρ. 4 περ. ε, και παρ. 6 εισάγεται νέα
διάταξη, σύµφωνα µε την οποία, προκειµένου για την πληρωµή του συµβατικού
τιµήµατος εκτός των περιοριστικά αναφεροµένων στο άρθρο αυτό
δικαιολογητικών, οτιδήποτε επιπλέον ζητείται θα πρέπει να έχει προβλεφθεί από
τη διακήρυξη ή το επισυναπτόµενο σ’ αυτή σχέδιο σύµβασης.
Με την παρ. 7 εισάγεται νέα διάταξη η οποία προβλέπει και ορίζει αποκλειστικές
προθεσµίες σχετικά µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωµής και
συγκεκριµένα προθεσµίες περί υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου
παραλαβής, διαβίβασης όλων των σχετιζόµενων µε την πληρωµή
δικαιολογητικών, ελέγχου και διαβίβασής αυτών στον Πάρεδρο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και έκδοσης και αποστολής Χρηµατικού Εντάλµατος Πληρωµής.

Άρθρο 36
∆είγµατα – ∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις
Με νέα διάταξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι η µη προσήκουσα
κατάθεση δειγµάτων, στις περιπτώσεις που απαιτείται από τη διακήρυξη ή
πρόσκληση, αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς (αποκλεισµό από τη
διαγωνιστική διαδικασία ).

Άρθρο 37
Ανωτέρα βία
Με το άρθρο αυτό δε θεσπίζονται νέες διατάξεις.

Άρθρο 38
Συγκρότηση συλλογικών οργάνων
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού προσδιορίζονται τα συλλογικά
όργανα που πρέπει να συγκροτούνται από τις αναθέτουσες αρχές :
α) για την αξιολόγηση των προσφορών / των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών /
των διαδικασιών διαπραγµάτευσης,
β) την αξιολόγηση ενστάσεων και προσφυγών και
γ) την παραλαβή των συµβατικών υλικών.
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Στις δύο πρώτες περιπτώσεις παρέχεται ευχέρεια στις αναθέτουσες αρχές να
κρίνουν αν θα πρέπει να είναι πενταµελή ή τριµελή, συνεκτιµώντας τις διάφορες
παραµέτρους κάθε διαγωνισµού, όπως, ενδεχοµένως, το εξειδικευµένο
αντικείµενο ή την πολυπλοκότητα του διαγωνισµού, τον προϋπολογισµό του
κ.λ.π.

Άρθρο 39
Αποκλεισµός προµηθευτή
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επεκτείνεται η δυνατότητα επιβολής της
ποινής του αποκλεισµού, πέραν της περίπτωσης της ανάρµοστης συµπεριφοράς
και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων περί προστασίας του
καταναλωτή ή των διατάξεων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων
(ΕΦΕΤ), εφόσον, βέβαια, ο προµηθευτής έχει καταδικασθεί αµετάκλητα.

Άρθρο 40
Μεταβατικές διατάξεις
Με το άρθρο αυτό προβλέπεται ότι προµήθειες για τις οποίες έχει δηµοσιευθεί
διακήρυξη ή έχει υπογραφεί σύµβαση πριν την ισχύ του παρόντος εκτελούνται
σύµφωνα µε τους όρους αυτών.

Άρθρο 41
Παραρτήµατα
Στο τέλος του Π. ∆/τος έχει προσαρτηθεί Παράρτηµα µε υποδείγµατα
ανακοινώσεων
και
προκηρύξεων
διαγωνισµών
και
διαδικασιών
µε
διαπραγµάτευση για συµβάσεις προµηθειών του ∆ηµοσίου, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος του δ/τος.

Άρθρο 42
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του Π. ∆/τος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2008.
Η παρούσα εγκύκλιος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γεν. Γραµµατείας
Εµπορίου (www.gge.gr ----->Γεν. ∆/νση Κρατικών Προµηθειών-----> Νοµοθετικό
πλαίσιο).

Ο Γενικός Γραµµατέας

Ι. Μπενόπουλος
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

-

Όλα τα Υπουργεία – ∆/νσεις ∆ιοικητικού και Προµηθειών
Οι ∆/νσεις ∆ιοικητικού παρακαλούνται να ενηµερώσουν τους φορείς που
εποπτεύουν
Όλους τους φορείς του Ν.2286/95
Επιµελητήρια

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
- 1η, 2η, 3η και Τεχνική ∆/νση Κρατ. Προµηθειών
- ∆/νση ∆ιοικητικού Γεν. Γραµµ. Εµπορίου –Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας
- Προέδρους ΜΕΕ και ΕΚΠ
- ∆/νση Πολιτικής Προµηθειών, Τµήµα Α’ (5)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
- Γραφείο κ. Υπουργού Ανάπτυξης
- Γραφείο Υφυπουργού κ. Παπαθανασίου
- Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα Εµπορίου
- Γραφείο κ. Γεν. ∆/ντή Κρατικών Προµηθειών
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