ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' – Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) :
"Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α.
Του ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (Α'
137).
β. Του άρθρου του ν. 1797/1988 "Προμήθειες του δημόσιου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (Α' 164), όπως αυτές
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 38 του ν. 2000/1991 "Για την
αποκρατικοποίηση, απλούστευση των διαδικασιών εκκαθάρισης,
ενισχύσεως των κανόνων ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις" (Α'
206).
γ.
Των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 1 του ανωτέρω ν.
2000/1991.
δ. Τις διατάξεις του π.δ/τος 105/1989 "Προσαρμογή της Ελληνικής
νομοθεσίας περί Κρατικών Προμηθευτών προς το Κοινοτικό Δίκαιο
κ.λ.π." (Α' 45).
ε.
Τις διατάξεις της οδηγίας 88/295/ΕΟΚ του Συμβουλίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 22ας Μαρτίου 1988 (Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σελ. 1.127/1 έως 14.
στ. Την κοινή Υπουργική απόφαση Π1/620/18.5.1992 (Β' 352) των
Υφυπουργών Εμπορίου και Οικονομικών περί αναπροσαρμογής των
χρηματικών ποσών του άρθρου 3 παρ. 16 του ν. 1797/1988,
αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Αρθρο 1 :

Πεδίο εφαρμογής
1.
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού έχουν εφαρμογή στις
προμήθειες των κάθε φύσεως υλικών, αναλωσίμων ή μη, κατά την
έννοιαν των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.
1797/1988 όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, που εκτελούνται από
τους δήμους, τις κοινότητες, τους συνδέσμους τους, τα δημοτικά και
κοινοτικά ιδρύματα και τα λοιπά δημοτικά και κοινοτικά νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
2.
Στις διατάξεις του παρόντος δεν συμπεριλαμβάνονται ο
μηχανολογικός ηλεκτρολογικός, ηλεκτρονικός ή άλλης μορφής
εξοπλισμός και τα υλικά, που ενσωματώνονται στα έργα των φορέων
της προηγούμενης παραγράφου, όπως αυτά προσδιορίζονται με τις
διατάξεις του ν. 1418/1984 (Α' 23) και τις διοικητικές πράξεις που
εκδόθηκαν σε εκτέλεσή του. Οι προμήθειες της παραγράφου αυτής
θα συνεχίσουν να εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.
323/1989 (Α' 146) "Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου, με τίτλο
"Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας" των ισχυουσών διατάξεων του
δημοτικού και κοινωτικού κώδικα, όπως τροποποιήθηκαν και
συμπληρώθηκαν" και του π.δ. 28/1980 Α' 11) "Περί εκτελέσεως
έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως", όπως
αυτά ισχύουν κάθε φορά.

'Αρθρο 2 :
Αρμόδια όργανα - ορισμοί
1. Αρμόδια όργανα για τη λήψη των αποφάσεων, κατά τις διατάξεις
του ν. 1797/1988 "προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων" και της παρούσας, για τις προμήθειες που
εκτελούνται από τους φορείς του άρθρου 1 αυτής, είναι ο Υπουργός
Εσωτερικών, ο νομάρχης, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο τα
όργανα που προσδιορίζονται στην επόμενη παράγραφο του άρθρου
αυτού, ή τα εξουσιοδοτημένα όργανα σύμφωνα με τις οργανωτικές
διατάξεις αυτών και όπως ειδικότερα ορίζεται στα επόμενα άρθρα. Οι
ειδικότερες διατάξεις του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα ή άλλες
διατάξεις, που προβλέπουν τον έλεγχο των αποφάσεων των φορέων
του άρθρου 1 του παρόντος, εξακολουθούν να ισχύουν.
2.

'Οπου στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού αναφέρεται:

α.
Δήμος ή κοινότητα, νοείται και ο σύνδεσμος, το δημοτικό ή
κοινοτικό ίδρυμα, το δημοτικό ή κοινοτικό νομικό πρόσωπο δημοσίου

δικαίου και το τοπικό συμβούλιο.
β. Δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, νοείται για τους συνδέσμους η
εκτελεστική επιτροπή, για τα ιδρύματα, νομικά πρόσωπα και τοπικά
συμβούλια το διοικητικό τους συμβούλιο.
γ. Δήμαρχος ή πρόεδρος της κοινότητας, νοείται ο Πρόεδρος του
συνδέσμου, του ιδρύματος του νομικού προσώπου, του τοπικού
συμβουλίου.
δ.
Δημαρχιακή επιτροπή, νοείται η εκτελεστική επιτροπή του
ιδρύματος.
ε. Δημοτικός ή κοινοτικός σύμβουλος, νοείται για τους συνδέσμους,
τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα, τα λοιπά δημοτικά και κοινοτικά
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα τοπικά συμβούλια μέλος
του διοικητικού τους συμβουλίου.
3.
Η απαιτούμενη από τις διατάξεις των επομένων άρθρων του
παρόντος κανονισμού γνωμοδότηση του "αρμοδίου οργάνου"
παρέχεται από την επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του
παρόντος.
4.
"Ανοικτός διαγωνισμός" είναι εκείνη η διαδικασία διαγωνισμού
στα πλαίσια της οποίας όλοι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν
να υποβάλλουν προσφορές.
5.
"Κλειστός διαγωνισμός" είναι εκείνη η διαδικασία διαγωνισμού
στα πλαίσια της οποίας μόνον οι προμηθευτές που έχουν προσκληθεί
από την αναθέτουσα αρχή μπορούν να υποβάλουν προσφορές.
6.
"Διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης" ή "απ' ευθείας ανάθεση"
είναι η διαδικασία εκείνη στα πλαίσια της οποίας η αναθέτουσα αρχή
προσφεύγει
στους
προμηθευτές
της
επιλογής
της
και
διαπραγματεύεται τους όρους της σύμβασης με έναν ή
περισσότερους από αυτούς.
7.
"Πρόχειρος διαγωνισμός" είναι εκείνη η συνοπτική διαδικασία
κατά την οποία δεν ισχίουν αναγκαστικά οι όροι του ανοικτού ή
κλειστού διαγωνισμού.
8.
"Τεχνικές προδιαγραφές" είναι το σύνολο των αναφερομένων.
ιδίως στα τεύχη δημοπράτησης, τεχνικών χαρακτηριστικών που
πρέπει να συγκεντρώνει ένα προϊόν όπως η ποιότητα η απόδοση η
ασφάλεια ή οι διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών
που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την ορολογία, τα σύμβολα,
τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμής, τη συσκευασία, τη σήμανση και το
ετικετάρισμα, που καθιστούν δυνατό τον αντικειμενικό χαρακτηρισμό

ενός υλικού, ενός προϊόντος ή μιας προμήθειας κατά τέτοιο τρόπο
ώστε να ανταποκρίνεται στην χρήση για την οποία προορίζεται από
την αναθέτουσα αρχή.
9.
"Πρότυπο" είναι οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί
από έναν αναγνωρισμένο οργανισμό τυποποίησης για επανειλημμένη
ή διαρκή εφαρμογή η τήρηση όμως των οποίων δεν είναι κατ' αρχήν
υποχρεωτική.
10. "Ευρωπαϊκό πρότυπο" είναι το πρότυπο που έχει εγκριθεί από
την Ευρωπαϊκή επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Τυποποίησης Ηλεκτρονικών Προϊόντων (CENELEC) ως
Ευρωπαϊκό Πρότυπο (ΕΝ) ή 'Εγγραφο Εναρμόνισης (HD), σύμφωνα
με τους κοινούς κανόνες των εν λόγω οργανισμών.
11. "Κοινές τεχνικές προδιαγραφές" είναι οι τεχνικές προδιαγραφές
που έχουν καθοερωθεί για να εξασφαλισθεί η ενιαία εφαρμογή τους
σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

'Αρθρο 3 :
Τρόπος εκτελέσεως προκηρύξεις δημοσιεύσεις
1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού εκδίδεται από τον δήμαρχο ή τον
πρόεδρο της κοινότητας, ο δε τρόπος εκτελέσεως και οι όροι αυτού
καθορίζονται με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του
κοινοτικού συμβουλίου με βάση σχέδιο που συντάσσει η
αναφερομένη στη παρ.4 του άρθρου 4 του παρόντος υπηρεσία και
ελέγχονται από άποψη νομιμότητας από το νομάρχη σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του δημοτικού και κοιτοτικού κώδικα

(Δ.Κ.Κ.).
2. Οι όροι της διακήρυξης κάθε διαγωνισμού πρέπει να είναι σαφείς
και πλήρεις.
3.
Κατά την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών των οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης, οι αναθέτουσες αρχές, εφαρμόζουν τις
διαδικασίες που ορίζονται στις παραγράφους 4, 5 6 και 7 του
πρηγουμένου άρθρου, λαμβάνοντας σχετική απόφαση που
υποβάλουν στον οικείο νομάρχη για έλεγχο νομιμότητας ως εξής:
α.
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την
διαδικασία του κλειστού διαγωνισμού σε αιτιολογημένες περιπτώσεις.
Λόγω προσφυγής σ' αυτή τη διαδικασία μπορεί μεταξύ άλλων να
συνιστά: Η ανάγκη διατήρησης της ισορροπίας μεταξύ της αξίας
του αντικειμένου της σύμβασης και των εξόδων της διαδικασίας. Η εξειδικευμένη φύση των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο
της προμήθειας.
β.
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις
προμηθειών με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων σε περίπτωση
υποβολής μη κανονικών προσφορών στα πλαίσια ανοικτού ή
κλειστού διαγωνισμού ή σε περίπτωση κατά την οποία οι προσφορές,
κατά τους παραπάνω διαγωνισμούς, δεν είναι δυνατό να γίνουν
δεκτές βάσει των διατάξεων του παρόντος, κανονισμού και υπό την
προϋπόθεση ότι οι αρχικοί όροι της σύμβασης δεν έχουν
τροποποιηθεί ουσιωδώς. Στις περιπτώσεις αυτές οι αναθέτουσες
αρχές δημοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισμού κατά το υπόδειγμα της
περίπτωσης Γ του παραρτήματος Ι του παρόντος εφόσον το
προϋπολογιζόμενο ποσό της προμηθείας κατά τον χρόνο της
δημοσίευσης της προκήρυξης είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 200.000
ECU, εκτός ΦΠΑ, εκτός εάν σ' αυτές τις διαδικασίες, μέσω
διαπραγματεύσεων περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που
πληρούν τους όρους των αρχικών διαγωνισμών που έγιναν και επί
πλέον, κατά την προηγηθείσα κλειστή ή ανοικτή διαδικασία είχαν
υποβάλει προσφορές σύμφωνα με τις τυπικές προϋποθέσεις της
διαδικασίας των διαγωνισμών αυτών. 'Οταν το προϋπολογιζόμενο
ποσό της προμηθείας είναι μικρότερο των 200.000 ECU η ανωτέρω
δημοσίευση δεν απαιτείται.
γ.
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν επίσης να συνάπτουν τις
συμβάσεις προμηθειών προσφεύγοντας στη διαδικασία των
διαπραγματεύσεων χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης
διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις.
1. 'Οταν δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά μετά από πρόσκληση σε
ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό, στο μέτρο που οι αρχικοί όροι της

σύμβασης δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς και εφόσον
διαβιβάζεται στο νομάρχη, μαζί με τη σχετική απόφαση,
ητιολογημένη έκθεση. Στην περίπτωση που η αξία της προμήθειας,
χωρίς τον Φ.Π.Α., είναι ίση ή μεγαλύτερη των 200.000 ευρωπαϊκών
λογιστικών μονάδων η παραπάνω έκθεση υποβάλλεται και την
επιτροπή ευρωπαϊκών κοινοτήτων.
2.
'Οταν τα σχετικά είδη κατασκευάζονται αποκλειστικά για
σκοπούς ερευνών, πειραμάτων προτύπων εφαρμογής και μελετών ή
ανάπτυξης ή όταν στα πλαίσια ερευνητικών κατασκευών κριθεί
σκόπιμο ότι υλικά που παράγονται σε πειραματικό στάδιο πρέπει να
ανατεθούν στις συμμετέχουσες στην πειραματική κατασκευή
επιχειρήσεις. Στην περίπτωση όμως παραγωγής ποσοτήτων ικανών
να εξασφαλίσουν εμπορική βιωσιμότητα στο προϊόν ή την απόσβεση
δαπανών έρευνας και ανάπτυξης η διάταξη αυτή δεν ισχύει, εκτός
εάν πρόκειται για προϋπολογιζόμενο ποσό προμηθείας μικρότερον
των 200.000 ECU, εκτός ΦΠΑ.
3. 'Οταν για τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς λόγους ή για όρους που
αφορούν στην προστασία δικαιωμάτων αποκλειστικότητας τα προς
προμήθεια μπορούν να νακασκευαστούν μόνο από ορισμένο
προμηθευτή.
4. Στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίο, όταν για κατεπείγοντες
λόγους οφειλομένους σε γεγονότα που δεν είναι δυνατό να
προβλεφθούν από τις αναθέτουσες αρχές, δεν είναι δυνατό να
τηρηθούν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται στους ανοικτούς ή
κλειστούς διαγωνισμούς.
Οι περιστάσεις που δικαιολογούν το επείγον δεν πρέπει σε καμιά
περίπτωση, να οφείλονται στις αναθέτουσες αρχές.
5.
Για τις συμπληρωματικές προμήθειες που πραγματοποιούνται
από τον αρχικό προμηθευτή και προορίζονται είτε για τη μερική
αντικατάσταση κανονικών προμηθειών ή εγκαταστάσεων ή για
επέκταση υφιστάμενων προμηθειών ή εγκαταστάσεων, εφόσον η
αλλαγή προμηθευτή θα υποχρέωνε την αναθετούσα αρχή να
αποκτήσει υλικό με διαφορετικό τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία θα
ήταν ασυμβίβαστα ή θα προκαλούσαν δυσανάλογες τεχνικές
δυσχέρειες ως προς τη χρήση και συντήρηση. Η διάρκεια αυτών των
συμβάσεων καθώς και των ανανεωσίμων συμβάσεων δεν
επιτρέπεται, κατά γενικό κανόνα, να υπερβαίνει τα τρία έτη.
6.
'Οταν οι προμήθειες χαρακτηρίζονται απόρρητες ή όταν η
εκτέλεσή τους πρέπει να συνοδεύεται από ειδικά μέτρα ασφαλείας με
βάση νόμο, κανονισμό ή διοικητική πράξη ή όταν αυτό απαιτούν
βασικά συμφέροντα της ασφάλειας του Κράτους.

δ.
Κατά τα λοιπά, σε ότι αφορά τη διαδικασία διενέργειας
προμηθείας με διαπραγμάτευση, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο
23 του παρόντος κανονισμού.
4. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι αναθέτουσες αρχές προβαίνουν
με ανοικτή διαδικασία στην ανάθεση των συμβάσεων προμηθειών.
5.
Στην περίπτωση κλειστής διαδικασίας ή διαδικασίας μέσω
διαπραγματεύσεων, οι αναθέτουσες αρχές αιτιολογούν στη σχετική
απόφασή τους την προσφυγή σ' αυτή τη διαδικασία και αναφέρουν
σ' αυτή τουλάχιστον τον τίτλο και τη διέυθυνση της αναθέτουσας
αρχής, την αξία, την ποσότητα και τη φύση των αγοραζομένων
εμπορευμάτων, τον αροθμό των αιτήσεων συμμετοχής, τον αριθμό
των υποψηφίων που καλούνται να υποβάλουν προσφορά,
ενδεχομένως δε τον αριθμό των υποψηφίων που δεν προκρίθηκαν
και τους λόγους απόρριψης της υποψηφιότητάς τους. 'Οσον αφορά
τις διαδικασίες μέσω διαπραγματεύσεων, η σχετική απόφαση
αναφέρει τις περιστάσεις που προβλέπονται στις ανωτέρω
περιπτώσεις β και γ της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, δεόντως
αιτιολογημένες, που οδήγησαν στην προσφυγή σ' αυτές τις
διαδικασίες. Η απόφαση αυτή ή τα κυριότερα σημεία της
διαβιβάζονται στην επιτροπή των ευρωπαϊκών κοινοτήτων, εφόσον
τα ζητήσει.
6.
Στις περιπτώσεις ανοικτού διαγωνισμού,
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α)

η

διακήρυξη

Το είδος του διαγωνισμού

β) Το είδος, την ποσότητα και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς
προμήθεια υλικών, τυχόν παρέκκλιση από τη χρησιμοποίηση
προτύπων σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού,
καθώς και την δυνατότητα για τους προμηθευτές υποβολής
προσφορών για μέρος ή για το σύνολο των ζητουμένων υλικών.
γ) Τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης των υλικών και
τις τυχόν δοκιμασίες που θα απαιτηθούν όπως αυτές ειδικότερα
έχουν καθορισθεί στις οικείες τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και τον
χρόνο παραλαβής τους.
δ)
Το όνομα, τη διεύθυνση, τον αρμόδιο υπάλληλο, τον αριθμό
τηλεφώνου, την τηλεγραφική διεύθυνση και τον αριθμό τηλετύπου
της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, από την οποία μπορεί
να ζητηθούν τα σχετικά έγγραφα, την προθεσμία μέσα στην οποία
πρέπει να ενεργήσουν οι ενδιαφερόμενοι και το ποσόν που τυχόν
χρειάζεται να καταβληθεί για την χορήγηση των εγγράφων αυτών
καθώς και τους όρους πληρωμής του ποσού αυτού.

ε) Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, τις
ημερομηνίες, ώρα και τόπο αποσφράγισης, καθώς και τα πρόσωπα
που δικαιούνται να παρίστανται. στ) Το νόμισμα της προσφερόμενης
τιμής.
ζ)
Τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα καθώς και τον χρόνο
υποβολής των εγγυήσεων, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις, εάν τυχόν
ζητούνται.
η)

Την πηγή της χρηματοδότησης και τον τρόπο πληρωμής.

θ)
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που είναι αναγκαία για την
εκτίμηση του κατώτατου ορίου οικονομικών και τεχνικών
προϋποθέσεων τα οποία η ενδιαφερόμενη υπηρεσία απαιτεί από τους
προμηθευτές.
ι)
Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών και την
κατακύρωση της προμηθείας.
Στην περίπτωση που κριτήριο είναι η συμφερότερη προσφορά
καθορίζονται και τα στοιχεία με βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγηση
της προσφοράς. ια)
Την προθεσμία για την παραλαβή των
προσφορών από την υπηρεσία του εδαφίου (δ) της παραγράφου
αυτής, την διέυθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν και την
γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να έχουν συνταχθεί. ιβ)
Την ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης στην
υπηρεσία επισήμων εκδόσεων των ευρωπαϊκών κοινοτήτων για
δημοσίευση, καθώς και την ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης
από την παραπάνω υπηρεσία, αφού τα ανωτέρω απαιτούνται. ιγ) Τη
διάρκεια ισχύος των προσφορών ιδ)
Τις προϋποθέσεις
αναπροσαρμογής του τιμήματος εφόσον κρίνεται ότι απαιτείται
τέτοιος όρος. 'Οταν το προϋπολογιζόμενο ποσό της προμηθείας είναι
ίσο ή μεγαλύτερο των 200.000 ECU, εκτός ΦΠΑ, η διακήρυξη θα
πρέπει να συντάσσεται κατά το υπόδειγμα της περίπτωσης Α του
παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού.
7.
Στις περιπτώσεις κλειστού διαγωνισμού,
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

η

διακήρυξη

α) Τα στοιχεία της παραπάνω παραγράφου 6 του άρθρου τούτου,
εκτός των στοιχείων των εδαφίων ια και ιγ.
β)
Τον τύπο και το περιεχόμενο των αιτήσεων συμμετοχής, την
προθεσμία για την υποβολή τους στην αρμόδια υπηρεσία την
διέυθυνση στην οποία πρέπει να υποβληθούν και την γλώσσα ή τις
γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν.
γ)

Την ημερομηνία μέχρι την οποία θα αποσταλούν από την

ενδιαφερόμενη υπηρεσία οι προσκλήσεις για την υποβολή
προσφορών. 'Οταν το προϋπολογιζόμενο ποσό της προμήθειας είναι
ίσο ή μεγαλύτερο των 200.000 ECU εκτός ΦΠΑ, η διακήρυξη θα
πρέπει να συντάσσεται κατά το υπόδειγμα της περίπτωσης Β του
παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού.
8. Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών κατά τον κλειστόν
διαγωνισμόν περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) Την προθεσμία για την υποβολή των προσφορών, την διέυθυνση
στην οποία πρέπει να αποσταλούν και την γλώσσα ή τις γλώσσες
στις οποίες πρέπει να έχουν συνταχθεί.
β) Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, τα
πρόσωπα που μπορούν να παρίστανται καθώς και την ημερομηνία,
ώρα και τόπο αποσφράγισης.
γ)

Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών.

Με την πρόσκληση αποστέλλεται σ' αυτούς που επιλέχθηκαν για
υποβολή προσφορών και η σχετική διακήρυξη, μαζί με όλα τα
συμπληρωματικά της διακήρυξης έγγραφα και στοιχεία.
9.
Εφόσον ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής ζητήσει εμπρόθεσμα
έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την
συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον
ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή
των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή
παραδίσονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη
λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες
επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε
αυτή μπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ημέρες, πριν από την
ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.
10.
Τα παραπάνω δεν ισχύουν στις περιπτώσεις πρόχειρου
διαγωνισμού, που διενεργείται πάντοτε κατά τις προϋποθέσεις και
τους όρους του άρθρ. 3 παρ. 16 του ν. 1797/88, όπως τούτο ισχύει
κάθε φορά, με την επιφύκαξη των οριζομένων στα άρθρα 23 και 46
του παρόντος κανονισμού.

'Αρθρο 4 :

Τεχνικές Προδιαγραφές
1.
Σε κάθε διακήρυξη και σύμβαση, επισυνάπτεται η τεχνική
προδιαγραφή
του
προς
προμήθεια
υλικού
ή
αναφέρεται
συγκεκριμένη προδιαγραφή.
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών
περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε τα υλικά
αυτά να εκπληρώνουν τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται,
λαμβανομένων υπόψη των αναγκών και των απαιτήσεων του χρήστη
και των διατάξεων των παραγράφων 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 2
του παρόντος κανονισμού.
3. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή στους όρους των διακηρύξεων και
των συμβάσεων προμηθειών τεχνικών προδιαγραφών που
αναφέρουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης, ή
μεθόδους επεξεργασίας οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούν
ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα, εκτός εξαιρετικών περιτπώσεων
κατά τις οποίες το αντικείμενο της διακήρυξης ή της σύμβασης δεν
επιτρέπει την κατάρτιση συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών.
Επίσης δεν επιτρέπεται να ανφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές σε
εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης
προέλευσης ή παραγωγής, εκτός εάν υποχρεωτικά συνοδεύονται από
τις λέξεις "η αντίστοιχο" και εφόσον το αντικείμενο της σύμβασης
δεν μπορεί να περιγραφεί διαφορετικά με προδιαγραφές επαρκώς
σαφείς και πλήρως κατανοητές από όλους τους ενδιαφερόμενους.
4.
Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια προϊόντων
συντάσσονται από την καθ' ύλην αρμόδια τεχνική υπηρεσία των
φορέων και όπου αυτή δεν υπάρχει από την αντίστοιχη της
διεύθυνσης εσωτερικών της οικείας νομαρχίας, με παραπομπή ή στα
ελληνικά πρότυπα που ισχύουν κατ' εφαρμογή των αντιστοίχων
"Ευρωπαϊκών" ή "στις κοινές τεχνικές προδιαγραφές". Σε περίπτωση
αδυναμίας σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών και από την
υπγρεσία αυτή, ο νομάρχης μπορεί με απόφασή του να αναθέσει την
σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών σε αντίστοιχη υπηρεσία των
φορέων του δημοσίου τομέα που εδρεύουν στο νομό. Οι τεχικές
προδιαγραφές εγκρίνονται από τη δημαρχιακή επιτροπή ή το
κοινοτικό συμβούλιο.
Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 23 του
παρόντος κανονισμού εγκρίνονται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο
κοινότητας. Πρν τη δημοσίευση της προκήρυξης διαγωνισμού
απαιτείται προηγουμένως να έχουν εγκριθεί οι προδιαγραφές.
5. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρεκκλίνει από τα αναφερόμενα
στο τέλος του πρώτου εδαφίου της προηγουμένης παραγράφου:

α) Εάν τα πρότυπα δεν περιλαμβάνουν καμία διάταξη για το πώς
εξακριβώνεται αν τα προϊόντα είναι σύμφωνα με αυτά ή εάν δεν
υπάρχουν τεχνικά μέσα για να εξακριβωθεί αν ένα προϊόν είναι
επαρκώς σύμφωνα με τα εν λόγω πρότυπα, β) αν η εφαρμογή, των
αναφερομένων στο τέλος του πρώτου εδαφίου της προηγουμένης
παραγράφου αντίκειται στην εφαρμογή της οδηγίας 86/361/ΕΟΚ του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1986, για το πρώτο
στάδιο της αμοιβαίας αναγνώρισης των εγκρίσεων τύπου
τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού ή της απόφασης
87/95/ΕΟΚ του αυτού Συμβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 1986, για
την τυποποίηση στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και
των τηλεπικοινωνιών ή σε άλλα Κοινοτικά μέτρα σε συγκεκριμένους
τομείς υπηρεσιών ή προϊόντων.
γ)
Εάν η χρήση των προτύπων αυτών θα υποχρέωνε την
αναθέτουσα αρχή να προβεί σε προμήθειες υλικών ασυμβάτων με τις
εν χρήσει εγκαταστάσεις ή που συνεπάγονται δυσανάλογα έξοδα ή
δυσανάλογες τεχνικές δυσκολίες, αλλά μόνο στα πλαίσια σαφώς
καθορισμένης στρατηγικής με προοπτική υιοθέτησης, μέσα σε
ορισμένο χρονικό διάστημα, ευρωπαϊκών προτύπων ή κοινών
τεχνικών προδιαγραφών.
δ) εάν το συγκεκριμένο σχέδιο αποτελεί πραγματική καινοτομία και
εφόσον δεν θα ήταν σκόπιμη η χρησιμοποίηση των υπαρχόντων
προτύπων.
6. Οι αναθέτουσες αρχές, οι οποίες προσφεύγουν στην εφαρμογή
των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, αναφέρουν
εκτός εάν αυτό δεν είναι δυνατό, στην πρόσκληση υποβολής
προσφορών ή στη διακήρυξη, οι οποίες δημοσιεύονται κατά τις
διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού, τους λόγους που
υπαγόρευσαν αυτή την ενέργεια. Τους αυτούς λόγους αναφέρουν
οπωσδήποτε και στα εσωτερικά του έγγραφα και παρέχουν σχετικές
πληροφορίες στα Κράτη μέλη και στην επιτροπή Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, εφόσον τους ζητηθούν, για τις περιπτώσεις των
προμηθειών που είναι δαπάνης ίσης ή μεγαλυτέρας των 200.000
ECU.
7.
Εάν υπάρχουν "ευρωπαϊκά πρότυπα" ή "κοινές τεχνικές
προδιαγραφές" μπορούν να καθορίζονται, με την επιφύκαξη των
αρχών της ισοδυναμίας και της αμοιβαίας αναγνώρισης των εθνικών
προδιαγραφών, με παραπομπή σε άλλα έγγραφα.
Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να γίνεται παραπομπή κατά σειρά
προτιμήσεως :
α) Στα ελληνικά πρότυπα τα οποία βασίζονται σε διεθνή πρότυπα
που έχουν αναγνωρισθεί στην Ελλάδα, β)
Στα λοιπά ελληνικά

πρότυπα, γ)

Σε οποιαδήποτε άλλα πρότυπα.

'Αρθρο 5 :
Κανόνες Δημοσιότητας
1.
Οι δήμοι και οι κοινότητες γνωστοποιούν τις προθέσεις,
αποφάσεις και τα αποτελέσματα των ενεργειών τους, που σχετίζονται
με τις συμβάσεις προμηθειών, ως εξής:
α. Στις περιπτώσεις ανοικτού και κλειστού διαγωνισμού, ο φορέας
που διενεργεί το διαγωνισμό, μεριμνά για ευρεία γνωστοποίηση της
σχετικής διακήρυξης και ειδικότερα:
1) Για τη δημοσίευση, εφάπαξ περίληψης των ουσιωδών στοιχείων
της διακήρυξης σε δύο οικονομικες εφημερίδες και σε τοπική
εφημερίδα, ημερήσια ή εβδομαδιαία εάν υπάρχει. Στην περίπτωση
που δεν υπάρχει τοπική εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία, η
δημοσίευση γίνεται, εκτός από τις δύο οικονομικές εφημερίδες και σε
μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας του νομού.
Διευκρινίζεται ότι ουσιώδη στοιχεία της περίληψης είναι τα εξής
τουλάχιστον:
Ο τόπος και τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας, η ημερομηνία και
ώρα λήξεως αποδοχής των προσφορών, σαφής συνοπτική
περιγραφή της προμήθειας, η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη, η
εγγύηση συμμετοχής και προθεσμία, τυχόν ειδικοί όροι, τηλέφωνο
και διεύθυνση υπηρεσίας και ημέρες και ώρες παροχής
πληροφοριών.
2)
Για την ανάρτηση της περίληψης σε εμφανές μέρος της
υπηρεσίας που διενεργεί στον διαγωνισμό.
3)
Για την αποστολή της διακήρυξης στα διάφορα επιμελητήρια,
συνδέσμους, πρεσβείες και στον ελληνικό οργανισμό μικρομεσαίων
μεταποιητικών επιχειρήσεων και χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ).
4) Για τη διάθεση της διακήρυξης στους ενδιαφερόμενους από την
ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψής της.
β. Πέραν από την παραπάνω δημοσίευση, περίληψη της διακήρυξης
αποστέλλεται στην Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων εφόσον η προϋπολογισθείσα αξία, εκτός του φόρου
προστιθέμενης αξίας, είναι ίση ή μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αξία
σε δραχμές 200.000 ευρωπαϊκών λογιστικών μονάδων (ECU), ποσό
το οποίο ισχύει κατά την έκδοση του παρόντος ή την αντίστοιχη
αξία, ύστερα από ενδεχόμενη αναπροσαρμογή αρμοδίως του
παραπάνω ποσού.
γ. Οι δήμοι και οι κοινότητες που επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση
προμηθείας, με διαδικασία μέσω διαπραγματεύσεων σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 και του άρθρου 23 και
υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην περίπτωση β της
παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού
γνωστοποιούν την πρόθεσή τους με προκήρυξη, κατά τα
αναφερόμενα στην παραπάνω περίπτωση.
δ. Οι δήμοι και οι κοινότητες που συνάπτουν σύμβαση ύστερα από
διαγωνισμό, ανοικτό ή κλειστό, ή ύστερα από τη διαδικασία της
προηγούμενης περιπτώσεως, γνωστοποιούν το αποτέλεσμα με
σχετική ανακοίνωση.
Επιτρέπεται να μη δημοσιεύονται ορισμένες πληροφορίες σχετικά με
τη σύναψη της σύμβασης, όταν η γνωστοποίηση τέτοιου είδους
πληροφοριών θα εμπόδιζε την εφαρμογή νόμων, θα ήταν αντίθετη
προς το δημόσιον συμφέρον, θα μπορούσε να βλάψει θεμιτά
εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή θα
στρέβλωνε το θεμιτό αναγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών.
ε.
Οι ανακοινώσεις, διακηρύξεις και λοιπές γνωστοποιήσεις, που
προβλέπονται στις προηγούμενες περιπτώσεις της παραγράφου
αυτής, αποστέλλονται από τον δήμο ή την κοινότητα, το ταχύτερο
δυνατό και με τα καταλληλότερα μέσα και στην Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όταν η προϋπολογιζομένη
αξία της προμήθειας είναι ίση ή μεγαλύτερη από 200.000 ECU, εκτός
του ΦΠΑ. Στην περίπτωση της συνοπτικής διαδικασίας που
προβλέπεται στο άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού για τους
κλειστούς διαγωνισμούς, οι ανακοινώσεις αποστέλλονται με
τηλετυπο, τηλεγράφημα ή τηλεαντιγραφικό μηχάνημα. στ)
Η
ανακοίνωση που προβλέπεται στην ανωτέρω περίπτωση δ της
παρούσας παραγράφου αποστέλλεται το αργότερο 48 ημέρες μετά τη
σύναψη της οικείας σύμβασης.
ζ)
Oι ανακοινώσεις, διακηρύξεις και λοιπές γνωστοποιήσεις
καταρτίζονται σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στο
παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.
η)
Οι ανακοινώσεις που αποστέλλονται στην Επίσημη Εφημερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δημοσιεύονται εν εκτάσει σ' αυτήν και
στη τράπεζα δεδομένων TED στη γλώσσα του πρωτοτύπου. Σύνοψη

των σημαντικοτέρων στοιχείων κάθε ανακοίνωσης δημοσιέυεται στις
λοιπές επίσημες γλώσσες των κοινοτήτων, αλλά αυθεντικό είναι
μόνο το κείμενο του πρωτοτύπου. Η Υπηρεσία των Επισήμων
εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δημοσιεύει τις ανακοινώσεις
δώδεκα ημέρες το αργότερο μετά την αποστολή τους. Στην
περίπτωση της συνοπτικής διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο
10 του παρόντος κανονισμού για τους κλειστούς διαγωνισμούς, αυτή
η προθεσμία μειώνεται σε πέντε ημέρες.
θ)
Η δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, ανακοίνωσης ή
γνωστοποίησης στον ελληνικό τύπο δεν γίνεται πριν από την
ημερομηνίας αποστολής της, όταν τούτο προβλέπεται από τις
κείμενες διατάξεις, στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και πρέπει σ' αυτή να αναφέρεται και η
ημερομηνία της ανωτέρω αποστολής και δεν μπορεί να περιέχονται
σ' αυτή πληροφορίες διάφορες από τις δημοσιευόμενες στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Οι δήμοι και οι κοινότητες,
πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν την ημερομηνία αποστολής.
2. Η δαπάνη για τις ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις περιλήψεων των
διακηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον μεν ελληνικόν τύπον,
βαρύνει τους φορείς που εκτελούν τις προμήθειες, στη δε Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τις κοινότητες. Τα κείμενα
της εν λόγω εφημερίδας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν μία σελίδα
αυτής, δηλαδή 650 λέξεις περίπου.

'Αρθρο 6 :
Γλώσσα
1.
'Ολα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των
διαγωνισμών και την συμμετοχή σ' αυτούς συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα.
2.
Από τη διακήρυξη μπορεί να επιτρέπεται η υποβολή των
τεχνικών στοιχείων της προσφοράς στην αγγλική γλώσσα.

'Αρθρο 7 :
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής
1. Κάθε προμηθευτής που επιθυμεί να λάβει μέρος σε διαγωνισμό
δημοτικών
ή
κοινοτικών
προμηθειών
ή
σε
διαδικασία
διαπραγμάτευσης ή απευθείας ανάθεσης, καλείται να αποδείξει την
εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους
που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι
εγκατεστημένος.
Ειδικώτερα για τις παρακάτω αναφερόμενες χώρες μέλη της Ε.Ο.Κ.
το σχετικό αποδεικτικό εγγραφής παρέχεται: Στο Βέλγιο από το
Registre du Commerce/Handelsregister. Στη Δανία από το
Aktieselskabs - Register ή από το Forenings - Regisiquet ή από το
Handelstegistret. Στη Γερμανία από το Handelsrelsregister ή από
το Handwerksrolie. - Στη Γαλλία από το Registre du commerce και
από το Repertoire des Metiers. Στην Ιταλία από το Registro della
Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato ή από το
Registro delle Commissioni Provinciali per l' Artigianato. Στο
Λουξεμβούργο από το Registre aux Firmes και από το Role de la
chambre des Metiers. Στην Ολλανδία από το Hendelstegister. Στην Ισπανία από το Registro Oficial de Contratistas del Ministerio
de industria y Energia. Στην Πορτογαλία από το Registo Natinal
das Pessoas Colectivas. Στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην
Ορλανδία ο προμηθευτής δύναται να κληθεί να δείξει ότι του έχει
χορηγηθεί πιστοποιητικό εγγραφής από το Registar of Companies ή
από το Registrar of friendly Societies ή, εάν κατέχει τέτοιο
πιστοποιητικό, να προσκομίσει βεβαίωση ένορκης δήλωσης ότι ασκεί
δραστηριότητες στο συγκεκριμένο κλάδο εμπορίου στην χώρα στην
οποία είναι εγκατεστημένος, σε ορισμένο τόπο εργασίας και σε
ορισμένη εμπορική επωνυμία.
2.
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς υποβάλλουν
μαζί με τη προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:
α)

Οι 'Ελληνες πολίτες:

1.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.

2.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του
τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη

κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή
αναγκαστικής διαχείρισις ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία.
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή,
από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην
αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4)
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.
5.
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα
πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή
τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό
επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
β)

Οι αλλοδαποί:

1.

Εγγυητική επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό.

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους,
έκδοσις τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
3.
Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του
εδαφίου α της παραγράφου αυτής.
4.
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή
σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.
γ)
Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 'Ολα τα παραπάνω
δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός του αποσπάσματος
ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.
δ)

Οι συνεταιρισμοί:

1.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.

2.
Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί
νόμιμα.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4)
του εδαφίου α της παραγράφου αυτής.
ε)

Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

1.
'Ολα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε
προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.
2.
Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις
προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις
οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού
είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα
και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό
μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί
και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
3.
Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την
προσφορά
τους
υποβάλλουν
και
κάθε
άλλο
απαραίτητο
δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το
οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που
καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε
φορά εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας Ελλάδος.
4.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση
συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά,
εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια
και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην
προσφορά σχετικά με αυτό.
5.
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με
εκπροσώπους τους υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση
εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του
εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή
συμβολαιογράφο.
6. Εάν σε κάποια ώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή
έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν
να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που
γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.
Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον
νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη

σήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

'Αρθρο 8 :
Ενώσεις προμηθευτών
1.
Στους διενεργούμενους διαγωνισμούς, δικαιούνται συμμετοχής
ενώσεις προμηθευτών εφόσον:
α) Ο κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση, συμβάλλει με
οποιοδήποτε τρόπο στη διαμόρφωση του προσφερόμενου προϊόντος.
β)
Στην ένωση προμηθευτών συμμετέχουν και παραγωγικές
επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό τουλάχιστον 50% της τιμής,
προσφοράς.
2. Κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση πρέπει να πληροί
τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (3) και (4) της παραγράφου 2α
του άρθρου 7 του παρόντος.
3.
Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που
αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που
αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς.
4.
με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης
ευθυνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της
προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης
της σύμβασης.
5. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας, για οποιοδήποτε λόγο,
ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των
προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω
ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης
αυτής με την ίδια τιμή και όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και
στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν
αντικαταστάτη.

Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής
ή του κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου.
Στην περίπτωση που η ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει
κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, προκειμένου για δήμο, η
σχετική απόφαση λαμβάνεται από το δημοτικό συμβούλιο.

'Αρθρο 9 :
Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων προμηθευτών για συμμετοχή
τους σε κλειστούς διαγωνισμούς 1.
Για την επιλογή των
προμηθευτών που θα κληθούν να υποβάλλουν προσφορές και
προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά τους, η επαγγελματική
αξιοπιστία τους η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα
κατάστασή τους και οι τεχνικές δυνατότητές τους, λαμβάνονται
υπόψη:
α)

Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

β)
Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του
δημοσίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.).
γ) Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
δ)
Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των
συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της προς
υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.
ε)
Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την
παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία. στ) Η
οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης.
ζ) Η επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή της επιχείρησης, το εύρος
της δραστηριότητάς της και το κύρος της.
η)

Οι εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης.

θ)
Ο τεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που διαθέτει η
επιχείρηση.

ι)
Η παραγωγική δυνατότητα. ια) Η ποιότητα των προϊόντων. ιβ)
Κάθε άλλο κριτήριο με την προϋπόθεση ότι τούτο θα αναφέρεται στη
διακήρυξη.
2.
Κατά την διαδικασία επιλογής των προμηθευτών, η υπηρεσία
που διενεργεί το διαγωνισμό έχει την ευχέρεια να ζητήσει
οποιαδήποτε κατά την κρίση της δικαιολογητικά είτε από αυτά που
αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος, είτε και από τα ακόλουθα :
α)
Κατάλληλα τραπεζικά έγγραφα, αντίγραφο ή απόσπασμα του
ισολογισμού της επιχείρησης, δήλωση περί του συνολικού ύψους του
κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών
της που αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια υλικό, κατά τις τρείς
προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν
η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα
σχετικά με το υπό πρμήθεια υλικό, κατά χρονικό διάστημα που δεν
επιτρέπει την έκδοση, κατά νόμο, τριών ισολογισμών, υποβάλλει
τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα
στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.
β)
Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριώτερες παραδόσεις
των τριών τελευταίων χρόνων και ειδικότερα τα υλικά, οι ποσότητες,
η αξία, οι ημερομηνίες παραγγελίας παράδοσης και υποχρέωσης
παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα).
Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον δημόσιο τομέα, οι
παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας
υπηρεσίας, στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη
παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει
στον ιδιωτικό τομέα οι παραδόσεις αποδεικνύονται με επίσημα
παραστατικά έγγραφα πώλησης.
γ)
Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των
μέσων ελέγχου.
δ)
Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη από
αρμόδια αρχή.
ε)
Δείγματα των προσφερομένων υλικών, όταν τούτο απαιτείται
από την Υπηρεσία, περιγραφη ή φωτογραφίες αυτών. στ)
Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού
ελέγχου ή αρμόδιες υπηρεσίες, που να βεβαιώνουν τήρηση
ορισμένων προδιαγραφών ή προτύπων των προϊόντων, όταν
απαιτούνται από την υπηρεσία.
3.
'Οσοι από αυτούς που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις
επιλεγούν να υποβάλλουν προσφορά με απόφαση της δημαρχιακής
επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση
του
αρμόδιου
οργάνου,
οφείλουν
να
προσκομίσουν
τα

δικαιολογητικά του άρθρου 7 του παρόντος καθώς και τα
προαναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού εκτός
εκείνων που έχουν ήδη προσκομισθεί και δεν έχει λήξει η ισχύς τους.
4.
Στην περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής από
προμηθευτή που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής ολικά ή μερικά του
υπό προμήθεια υλικού τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τον ίδιο όσο
και για τον κατασκευαστή.
5.
Στους κλειστούς διαγωνισμούς ή στις διαδικασίες μέσω
διαπραγματεύσεων ή απευθείας ανάθεσης οι αναθέτουσες αρχές,
βάσει των παρασχεθεισών πληροφοριών σχετικά με την προσωπική
κατάσταση του προμηθευτή καθώς και των πληροφοριών και των
διατυπώσεων που είναι αναγκαίες προκειμένου να διαπιστωθεί κατά
πόσο συντρέχουν οι ελάχιστες απαιτούμενες οικονομικές και τεχνικές
προϋποθέσεις, επιλέγουν τους υποψηφίους τους οποίους θα
καλέσουν να υποβάλουν προσφορά ή να διαπραγματευθούν, μεταξύ
εκείνων που πληρούν τις απαιτούμενες από τις ανωτέρω διατάξεις
προϋποθέσεις.
6.
Κατά την αξιολόγηση των προμηθευτών για προσφορές που
υποβάλλονται από αυτόύς σε ανοικτούς ή πρόχειρους διαγωνισμούς,
καθώς και στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης, όπου επιτρέπεται
τούτο, λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στις
διατάξεις του άρθρου αυτού.

'Αρθρο 10 :
Προθεσμίες διαγωνισμών
1.

Στους ανοικτούς διαγωνισμούς:

α) Η προθεσμία για την διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού δεν
πρέπει να είναι μικρότερη των 52 ημερών από την ημερομηνία
αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην υπηρεσία εκδόσεων
των ευρωπαϊκών κοινοτήτων ή των 20 ημερών από την ημερομηνία
της τελευταίας υποχρεωτικής για τον οργανισμό τοπικής
αυτοδιοίκησης δημοσίευσής της στον ελληνικό τύπο, όταν δεν
απαιτείται δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα των ευρωπαϊκών
κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος.
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την
παραπάνω προθεσμία των 20 ημερών ανεφάρμοστη, τότε η

προθεσμία αυτή μπορεί να περιοριστεί, με απόφαση της δημαρχιακής
επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου μέχρι δέκα (10) ημέρες.
β)
Εφόσον, από τους ενδιαφερομένους προμηθευτές, ζητηθούν
έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα,
αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς, μέσα σε τέσσερις
εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.
γ) Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες,
σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται έξι (6)
τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για
την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες
αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες
ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης.
δ) Στις περιπτώσεις όπου οι προσφορές δύναται να γίνουν μόνον
κατόπιν επιτοπίου επισκέψεως ή κατόπιν αμέσου εξετάσεως των
δικαιολογητικών της προκήρυξης, η προθεσμία που ορίζεται στο
εδάφιο α, της παραγράφου αυτής πρέπει να παρατείνεται ανάλογα.
2.

Στους κλειστούς διαγωνισμούς:

α) Η προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής σε κλειστό
διαγωνισμό και στις διαδικασίες μέσω διαπραγματεύσεων, κατά την
έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων β και γ της
παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού, την οποία
ορίζουν οι αναθέτουσες αρχές, δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 37
ημερών από την ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης
στην υπηρεσία επισήμων εκδόσεων των ευρωπαϊκών κοινοτήτων για
δημοσίευση, ή των 21 ημερών από τη ημερομηνία της τελευταίας,
υποχρεωτικής
για
τον
οργανισμό
τοπικής
αυτοδιοίκησης,
δημοσίευσής της στον ελληνικό τύπο όταν δεν απαιτείται δημοσίευση
στην επίσημη εφημερίδα των ευρωπαϊκών κοινοτήτων, σύμφωνα με
τις διατάξεις του αρθρου 5 του παρόντος. 'Οταν επείγοντες λόγοι
καθιστούν τις προθεσμίες αυτές ανεφάρμοστες, τότε μπορεί με
απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου
να περιοριστούν, μέχρι 15 και 12 ημέρες, αντίστοιχα.
Για τον καθορισμό των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται οι
ημερομηνίες της αποστολής περίληψης της διακήρυξης στην
υπηρεσία επισήμων εκδόσεων των ευρωπαϊκών κοινοτήτων ή της
δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο και της τελευταίας ημερομηνίας για
την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.
β)
Στους προμηθευτές που έχουν επιλεγεί για την υποβολή
προσφοράς, αποστέλλεται έγγραφη πρόσκληση ταυόχρονα και με
τους ίδιους όρους. Η πρόσκληση πρέπει να συνοδεύεται από τη
συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα.

γ)
Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών δεν πρέπει να
είναι μικρότερη των 40 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της
έγγραφης πρόσκλησης, στην περίπτωση που η προϋπολογιζομένη
αξία της προμηθείας, εκτός ΦΠΑ, είναι ίση ή μεγαλύτερη των
200.000 ECU και των 21 ημερών από την αυτή ημερομηνία στις
λοιπές περιπτώσεις. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι
καθιστούν τις προθεσμίες αυτές ανεφάρμοστες, τότε μπορεί να
περιορισθούν με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του
κοινοτικού συμβουλίου μέχρι 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 εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες
σχετικές με την συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές παρέχονται έξι (6)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για
την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες
αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις εργάσιμες
ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης.
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την
προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε η προθεσμία μπορεί να οριστεί
σε τέσσερις (4) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί
για την υποβολή των προσφορών.
ε)
Οι αιτήσεις για συμμετοχή σε διαγωνισμούς δύναται να
αποστέλλονται ταχυδρομικώς, τηλεφωνικώς, με τηλέτυπο ή με
τηλεαντίγραφο. Στις τρείς τελευταίες περιπτώσεις οι αιτήσεις πρέπει
να επιβεβαιώνονται με επιστολή, με την προϋπόθεση ότι αυτή θα
παραλειφθεί εμπρόθεσμα. στ) Στις περιπτώσεις όπου οι προσφορές
δύναται να γίνουν μόνον κατόπιν επιτοπίου επισκέψεως ή κατόπιν
αμέσου εξετάσεως των δικαιολογητικών της προκήρυξης, η
προθεσμία που ορίζεται στο εδάφιο α, της παραγράφου αυτής πρέπει
να παρατείνεται ανάλογα.
3.
Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού
συμβουλίου μπορεί να μετατίθεται η ημερομηνία της υποβολής των
αιτήσεων συμμετοχής ή της διενέργειας του διαγωνισμού, με ή χωρίς
τροποποιήσεις των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης. 'Οταν η
μετάθεση γίνεται χωρίς τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης ή
της διακήρυξης, το χρονικό διάστημα της μετάθεσης ορίζεται με την
παραπάνω απόφαση. 'Οταν η μετάθεση γίνεται με τροποποίηση των
όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης, πρέπει από την ημερομηνία
δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης μέχρι την ημερομηνία
υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή διενέργειας του διαγωνισμού,
να μεσολαβεί χρονικό διάστημα όχι μικρότερο του ορισθέντος από
την αρχική πρόσκληση ή διακήρυξη, εκτός αν από την απόφαση

μετάθεσης προβλέπεται η σύντμηση του χρόνου αυτού, τηρουμένων
των προθεσμιών που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους.
Στις περιπτώσεις αυτές, όσον αφορά τη δημοσίευση, ακολουθείται η
ίδια διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 5 του παρόντος.

'Αρθρο 11 :
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
1.
'Οσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε ανοικτό ή κλειστό
διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στη
προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση.
2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που
διενεργεί τον διαγωνισμό.
3. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με
την προσφορά πρέπει να κατατεθούν και δείγματα του υλικού, αυτά
κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην υπηρεσία, η δε σχετική
απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά. Κατάθεση δείγματος
δεν απαιτείται σε περίπτωση που έχει ήδη κατατεθεί κατά την
αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής σε κλειστό διαγωνισμό.
4.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με
οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την
απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην
υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση
δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του σύμφωνα με τα οριζόμενα
παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο θα περιέλθει στην
υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επομένη 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 τη διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται
αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις
προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από

την διακήρυξη ή της πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγισθούν
μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη
διαδικασία.
Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού τυχόν υποβληθείσα
προσφορά από προμηθευτή που δεν προσκλήθηκε προς τούτο,
επιστρέφεται από την υπηρεσία χωρίς να αποσφραγισθεί.
Επίσης επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν και οι προσφορές
που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία, με οποιοδηποτε
τρόπο, εκπρόθεσμα.
7.
Στον φάκελλο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς:
α.

Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β.
Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την
προμήθεια.
γ.
Ο αριθμός της διακήρυξης δ.
Η ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού ε.
Τα στοιχεία του αποστολέα 8.
Κατά την
αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο όργανο ακόμη κι αν το
ίδιο είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, δεν είναι
υποχρεωμένο να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των
προσφορών τους προς τους όρους της διακήρυξης.

'Αρθρο 12 :
Προσφορές
1. Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται,
μέσα σε φάκελλο καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα
φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 του παρόντος.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές.
Μέσα στο φάκελλο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την
προσφορά στοιχεία και ειδικώτερα ως εξής:
α.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη
χαμηλώτερη μόνο τιμή, στον κυρίως φάκελλο προσφοράς
τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση
συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονομικά

στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο
φάκελλο, μέσα στον κυρίως φάκελλο, με την ένδειξη
"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
β.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο 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, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελλο με την ένδειξη
"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
2. Οι φάκελλοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και
τις ενδείξεις του κυρίως φακέλλου.
3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι
δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως
φάκελλο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον
κυρίως φάκελλο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις
λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλλου.
4.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβυσίματα,
προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οπιαδήποτε
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον
προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού
παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο
καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει
αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις
οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου
αξιολόγησης των προσφορών.
5.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης,
εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα
σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή
πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους
της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της
διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της
προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη
κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή
της πρόσκλησης ή της προσφοράς.
Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται
από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από

έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα
με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται
στα σημεία που ζητήθηκαν.

'Αρθρο 13 :
Χρονος ισχύος προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές τριάντα
(30) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην διακήρυξη ή την πρόσκληση,
καθώς και για τον χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την
προσφορά τους.
2.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του
προβλεπομένου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί
από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για
χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά
τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης
ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ.
5 και 23 παρ. 2.

'Αρθρο 14 :
Αντιπροσφορές
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

'Αρθρο 15 :
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης
1.
'Ενσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της
νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ'
αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
α.
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη
διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της
δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν
προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται
από τη δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο και η σχετική
απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν
από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν
γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.
Σε περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος
της διακήρυξης, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 3
του παρόντος.
β.
Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της
συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που
συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που
αννκύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την
διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του
διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την
ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση
αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά
εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την
ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στην δημαρχιακή
επιτροπή ή στο κοινοτικό συμβούλιο που αποφαίνεται τελικά.
2.
Οι ανωτέρω αποφάσεις των δημαρχιακών επιτροπών ή των
κοινοτικών συμβουλίων καθώς και οι αποφάσεις τους που αφορούν
στην κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητά
τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον οικείο νομάρχη κατά τις
διατάξεις του Δ.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οισουσδήποτε άλλους από τους
προναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν

γίνονται δεκτές.

'Αρθρο 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 Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη.
2.
Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε δραχμές ή συνάλλαγμα,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από τη διακήρυξη. Οι τιμές σε
συνάλλαγμα εκφράζονται στο νόμισμα της χώρας προέλευσης του
υλικού ή σε δολλάρια Η.Π.Α., ή στο νόμισμα που καθορίζεται από
εμπορική εμπορική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ Ελλάδος και της
χώρας προέλευσης του υλικού. Στην τελευταία περίπτωση και
εφόσον η τιμή προσφοράς εκφράζεται στο νόμισμα της χώρας
προέλευσης τιυ υλικού, οι φορείς του άρθρου 1 του παρόντος
κανονισμού δεν υποχρεούνται να προβούν στην πληρωμή με το
νόμισμα της προσφοράς, αλλά με το νόμισμα στο οποίο
πραγματοποιούνται οι πληρωμές από την τράπεζα της Ελλάδος προς
την χώρα προέλευσης του υλικού.
3. 'Οταν από τη διακήρυξη καθορίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα
είναι σε δραχμές, προσφορά με την οποία δίδεται τιμή σε
συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Επίσης όταν από τη διακήρυξη καθορίζεται ότι η
προσφερόμενη τιμή θα είναι σε συνάλλαγμα, προσφορά για εγχώριο
προϊόν θα δίδεται με τιμή σε δραχμές, διαφορετικά θα απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
4. Εφόσον από τη διακήρυξη προβλέπεται οι τιμές να προσφέρονται
σε συνάλλαγμα, τότε, για τη σύγκριση των προσφορών,
μετατρέπονται σε δραχμές με βάση την ισχύουσα επίσημη τιμή
πώλησης σε δραχμές του συναλλάγματος, κατά την ημέρα της
διεξαγωγής του διαγωνισμού.
5.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να
προβλέπεται από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

6.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή, για το μέρος της
ποσότητας που προσφέρει ο μετέχων στον διαγωνισμό ή για
ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της σημαρχιακής
επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.

'Αρθρο 17 :
Αναπροσαρμογή τιμών
1.
'Οταν από τη διακήρυξη προβλέπεται χρόνος παράδοσης των
υλικών μεγαλύτερος των δώδεκα (12) μηνών, τότε ορίζεται στη
διακήρυξη όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής. Στην περίπτωση
αυτή πρέπει υποχρεωτικά να καθορίζεται στη διακήρυξη ο τύπος, ο
τρόπος και οι προϋποθέσεις της αναπροσαρμογής. Μεταξύ αυτών
που θα λαμβάνονται υπόψη για την αναπροσαρμογή των τιμών είναι
και τα εξής:
α)
χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρμογής είναι η ημερομηνία
υποβολής των προσφορών που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την
πρόσκληση και υπολογίζεται μέχρι και την ημερομηνία παράδοσης
των υλικών.
β)
Αναπροσαρμογή σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων
χορηγείται για τις ποσότητες που ορίζονται από τη διακήρυξη να
παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών.
γ)
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του
προμηθευτή, ο χρόνος του εκπρόθεσμου δεν υπολογίζεται για την
αναπροσαρμογή.
δ)
Η τυχόν προκαταβολή που χορηγήθηκε, αφαιρείται από την
προς αναπροσαρμογή συμβατική αξία.
2. Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του φορέα που διενεργεί
την προμήθεια, μπορεί να ορίζεται στη διακήρυξη όρος περί
αναπροσαρμογής της τιμής ακόμη και αν το προβλεπόμενο χρονικό
διάστημα παράδοσης των ειδών είναι μικρότερο των δώδεκα (12)
μηνών.

3. Για την πληρωμή του επιπλέον ποσού που προκύπτει μετά την
αναπροσαρμογή δεν απαιτείται σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης.
4.
'Οταν από τη διακήρυξη προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών,
προσφορά με τιμές σταθερές απορρίπτεται.

'Αρθρο 18 :
Προέλευση των προσφερομένων υλικών
1.
Οι προμηθευτές υποχρεύνται ανάλογα με τη μορφή του
διαγωνισμού να αναφέρουν στις αιτησεις συμμετοχής ή στις
προσφορές τους την χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών
που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για
προϊόντα κοινοτικής προέλευσης.
2.
Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το
εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά
καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή
του
τελικού
προϊόντος
μεσολαβούν
διάφορες
φάσεις
βιομηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά
περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του, καθώς και το
ποσοστό συμμετοχής στη διαμόρφωση της τιμής του τελικού
προϊόντος για κάθε μία από αυτές τις φάσεις.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την υποβολή της προσφοράς
απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Εάν
διαπιστωθεί από την υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου που
δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται και η σχετική απόφαση της
δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου κοινοποιείται
στο Υπουργείο Εμπορίου για την κατά την κρίση του επιβολή ποινής
αποκλεισμού του δηλώσαντος, από διαγωνισμούς των ο.τ.α. και του
δημοσίου για χρονικό διάστημα που καθορίζεται με την ίδια
απόφαση. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο
εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των
υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του
δημόσιου και των ο.τ.α., που ισχύει κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
3.

'Οταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα

υλικά, μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των στοιχείων
της παραγράφου 2 που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά,
πρέπει να επισυνάψουν σ' αυτή και υπέύθυνη δήλωση του νομίμου
εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευασθούν τα
υλικά με την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της
προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του
οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.
4. Μετά την σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του
εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία
έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά από
γνώμη του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του
εργοστασίου, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.
5.
Εφόσον πρόκειται για επαρχιακό εργοστάσιο, η αλλαγή του
εργοστασίου γίνεται υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι το νέο
εργοστάσιο βρίσκεται σε περιοχή με το ίδιο ή μεγαλύτερο ποσοστό
προτίμησης επαρχιακής βιομηχανίας (ΠΕΒ) με το αρχικό. 'Οταν
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή
εργοστασίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, με
άλλο εργοστάσιο που βρίσκεται σε περιοχή με χαμηλότερο ποσοστό
ΠΕΒ. Στην περίπτωση αυτή αφαιρείται από το συμβατικό τίμημα η
διαφορά ΠΕΒ.
6.
Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που
δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς προηγούμενη, κατά τα ανωτέρω,
έγκριση της υπηρεσίας, συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή
εκπτώτου από τη σύμβαση, με τις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.

'Αρθρο 19 :
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών
1.
Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών
προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική
διακήρυξη ή πρόσκληση.
Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά
παραδίσονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η
αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία.

α.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την
χαμηλώτερη μόνο τιμή, αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελλος,
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα
τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελλος
της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται
και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην
υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα
που ορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση.
β.
Σε περίπτωση που διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την
συμφερότερη προσφορά, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελλος καθώς
και ο φάκελλος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο. Για την οικονομική
προσφορά ακολουθείται η ίδια παραπάνω διαδικασία της περίπτωσης
(α) της παραγράφου αυτής.
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο
προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές,
καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβελαν, 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 παραδόσει η αρμόδια για την
εκτέλεση της προμήθειας υπηρεσία. Προσφορά που υποβλήθηκε από
προμηθευτή που δεν περιλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα της
υπηρεσίας, δεν αποσφραγίζεται, αλλά παραδίδεται στην υπηρεσία για
επιστροφή.
4.
Αυτοί που δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να
παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών,
λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς
επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν, στην περίπτωση που ο
διαγωνισμός έγινε με κριτήριο την χαμηλότερη μόνο τιμή.
5.
Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός 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, στο
παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή

πρόσκληση και όταν κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη μόνο
τιμή, ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών κατά τα ανωτέρω. 'Οσες
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά
επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών
είναι αρμόδιο για την αξιολόγησή τους, οι σφραγισμένοι φάκελλοι με
τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραμένουν σ' αυτό.

'Αρθρο 20 :
Αξιολόγηση προσφορών
1. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως
τα παρακάτω στοιχεία:
α.
'Οταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι
μόνο η χαμηλότερη τιμή: Η συμφωνία της προσφοράς προς τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της
πρόσκλησης. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. Η
προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε
προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή,
για όμοιο ή παρεμφερές υλικό. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον
προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους
καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη
ουσιώδεις όρους, που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες
θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και
είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης και της πρόσκλησης.
β. 'Οταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι η
συμφερότερη προσφορά: Η τιμή Ο χρόνος παράδοσης των
υλικών Η ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης Οι όροι πληρωμής. Το κόστος
εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, όπου απαιτούνται. Η
παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης. Η
εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση ακι η τεχνική βοήθεια εκ
μέρους του προμηθευτή. Η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του
υλικού προς άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από τον ενδιαφερόμενο
φορέα. Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού.
Η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Η σχέση
κόστουςαποδοτικότητας ή και άλλα στοιχεία ανάλογα με τη φύση
των υπό προμήθεια υλικών ή και των ιδιαιτέρων αναγκών του
φορέα. Κάθε άλλο στοιχείο, κατά την κρίση του φορέα, για τον

οποίο προορίζονται τα υλικά. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον
εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης και της
πρόσκλησης προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε με τα
παραπάνω στοιχεία ως η πλέον συμφέρουσα. Ισοδύναμες
θεωρούνται οι προσφορές που κατά την παραπάνω αξιολόγηση
δίνουν το αυτό αποτέλεσμα. Για την επιλογή της συμφερότερης
προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές
σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και
στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και με βάση την παρακάτω
διαδικασία: Τα προαναφερόμενα στοιχεία εκτός από την τιμή,
τους όρους πληρωμής καθώς και το κόστος εγκατάστασης,
λειτουργίας και συντήρησης, όπου απαιτείται, κατατάσσονται στις
ομάδες:
1)
Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας, όπου
περιλαμβάνονται η ποιότητά τους με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές
της διακήρυξης, η τεχνική αξία και η αποδοτικότητά τους με βάση τις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, τα λειτουργικά και αισθητικά
χαρακτηριστικά του υλικού και η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του
υλικού προς άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από τον ενδιαφερόμενο
για την προμήθεια φορέα.
2)
Ο χρόνος παράδοσης, στοιχεία τεχνικής υποστήριξης,
εξυπηρέτησις (SERVICE) και ανταλλακτικών, όπου περιλαμβάνονται
η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, η εξυπηρέτηση
(SERVICE) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του
προμηθευτή.
3)
Στοιχεία μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Σε
περίπτωση που ο φορέας εκτέλεσης επιλέγει εκτός των παραπάνω
και άλλα στοιχεία, αυτά κατατάσσονται κατά περίπτωση στις
παραπάνω ομάδες. Για τις παραπάνω ομάδες ορίζεται
συντελεστής βαρύτητας, που μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστό επί
τοις εκατόν 50, 30 και 30, για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Το άθροισμα
των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100. Για κάθε προσφορά
βαθμολογούνται τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων. Η συνολική
βαθμολογία κάθε ομάδας καθορίζεται σε 50 βαθμούς για τις
περιπτώσεις που καλύπρονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης.
Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι βαθμούς 60 στις περιπτώσεις
που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η αύξηση στους
60 βαθμούς πρέπει να προκύπτει από αύξηση όλων των επί μέρους
στοιχείων της ομάδας. Η παραπάνω βαθμολογία μειώνεται μέχρι
βαθμούς 40 στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι
απαιτήσεις της διακήρυξης υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει
ήδη κριθεί ως αποδεκτή. Η μείωση στους 40 βαθμούς πρέπει να
προκύπτει από μείωση όλων των επί μέρους στοιχείων της ομάδας. Η
συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας σταθμίζεται με τον συντελεστή

βαρύτητας της ομάδας.
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον
μεγαλύτερο λόγο αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμολογιών προς
την ανηγμένη, όπου απαιτείται τιμή προσφοράς. Για τη διαμόρφωση
της ανηγμένης τιμής λαμβάνονται υπόψη η τιμή προσφοράς, το
ποσοστό προστασίας επαρχιακής βιομηχανίας και όταν από τη
διακήρυξη καθορίζονται οι όροι πληρωμής και το κόστος
εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης. Το ποσοστό προτίμησης
επαρχιακής και εγχώριας βιομηχανίας υπολογίζεται επί της τιμής
προσφοράς. Από τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα υλικά
καθορίζονται τα στοιχεία που απαρτίζουν τις ομάδες, οι συντελεστές
βαρύτητας και η βαθμολογία των στοιχείων που αναφέρονται
απαραίτητα στη διακήρυξη.
2.
Τα ποσοστά προτίμησης εγχώριας βιομηχανίας για τη
διαμόρφωση ανηγμένης τιμής δεν λαμβάνεται υπόψη όταν πρόκειται
για κοινοτικά προϊόντα.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι
υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη
γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού οργάνου.
4. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου,
ουσιωδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Αντίθετα δεν απορρίπτινται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες
αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
5.
Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η
δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο η δε σχετική
απόφαση υποβάλλεται στο νομάρχη για έλεγχο νομιμότητας. Η
απόφαση για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατό να
ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση
να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης.

'Αρθρο 21 :
Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού

1.
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή του προς τη δημαρχιακή
επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο ή, για τις περιπτώσεις του
τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 και της παραγράφου 6 του
άρθρου 23 του παρόντος κανονισμού, το δήμαρχο ή τον πρόεδρο
της κοινότητας, που αποφασίζουν σχετικά, μπορεί να προτείνει,
σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1797/88, 2000/91 και του
παρόντος κανονισμού:
α.
Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή
μέρος αυτής που προφέρει ο προμηθευτής.
β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή
του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών
προδιαγραφών.
γ. Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη υπηρεσία για να
προβεί στην πραγματοποίηση της προμήθειας, όταν έχει γίνει
κατακύρωση της προμήθειας, σύμφωνα με την περίπτωση α της
παραγράφου αυτής.
δ. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται
για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσοτέρων μειδοτών 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.
2. Στην περίπτωση που το αυτό, όπως στην παραπάνω παράγραφο,
γνωμοδοτικό όργανο γνωμοδοτεί για:
α.
ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας
ανάθεση προμήθειας του υλικού, για ολόκληρη την ποσότητα ή
μέρος αυτής.
β.
συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων
προσφορών, χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών
προδιαγραφών της διακήρυξης ή της πρόσκλησης.
γ.
Τελική ματαίωση της προμήθειας, τότε, τη σχετική απόφαση
λαμβάνουν οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου αρχές, κατά περίπτωση.

'Αρθρο 22 :

Συνέχιση διαγωνισμού
1. 'Οταν ο διαγωνισμός αποτύχει ή κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά
του και η προμήθεια κρίνεται επείγουσα, ο διαγωνισμός μπορεί να
συνεχισθεί με την υποβολή νέων εγγράφων κλειστών προσφορών
από τους αρχικά συμμετέχοντες, οι οποίοι αξιολογήθηκαν, χωρίς
τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της
διακήρυξης.
2.
Για τη συνέχιση του διαγωνισμού απαιτείται απόφαση του
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
οργάνου. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται και η ημερομηνία και
ώρα της συνέχισης του διαγωνισμού, που γίνεται ενώπιον του
παραπάνω οργάνου.
3. Η διαδικασία αυτή δεν εφαρμόζεται σε διαγωνισμούς προμηθειών
των ο.τ.α., που εμπίπτουν στις διατάξεις του π.δ. 105/89.

'Αρθρο 23 :
Διαδικασία με διαπραγμάτευση η απευθείας ανάθεση-πρόχειρος
διαγωνισμός 1. Προμήθεια με "διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης"
ή "απευθείας ανάθεση" μπορεί να γίνει εάν συντρέχει μία από τις
περιπτώσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις των εδαφίων β και γ
της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού και της
παραγράφου 20 του άρθρου 3 του Ν. 1797/1988. Ειδικότερα η
περίπτωση του εδαφίου (ζ) της παρ. 20 του άρθρου 3 του ν.
1797/1988 δεν εφαρμόζεται προκειμένου για προμήθειες που
εμπίπτουν στις διατάξεις του π.δ. 105/1989.
2.
Προκειμένου να διενεργηθεί η προμήθεια με διαδικασία μέσω
διαπραγμάτευσης ή με απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση του
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου το οποίο επιλέγει και τον
προμηθευτή, αφού προηγηθεί γνωμοδότηση του αρμοδίου για την
αξιολόγηση οργάνου. Η απόφαση πρέπει να αιτιολογείται δεόντως,
με ρητή αναφορά στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις
της προηγούμενης παραγράφου που οδήγησαν στην προσφυγή σ'
αυτή τη διαδικασία και να αναφέρονται, πέραν των στοιχείων
(ονομασία και ταχυδρομική διεύθυνση) της αναθέτουσας αρχής, η
αξία, η ποσότητα και η φύση των αγοραζομένων εμπορευμάτων, ο
αριθμός των αιτήσεων συμμετοχής (σε περίπτωση αποτυχόντος

διαγωνισμού), ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται να
υποβάλουν προσφορά, ενδεχομένως δε, ο αριθμός των υποψηφίων
που δεν προκρίθηκαν και οι λόγοι απόρριψης της υποψηφιότητάς
τους. Η απόφαση αυτή υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από το
νομάρχη. Εάν η προς εκτέλεση προμήθεια είναι δαπάνη ίσης ή
μεγαλυτέρας των 200.000 ECU, η απόφαση της αναθέτουσας αρχής
ή τα κυριότερα σημείας της διαβιβάζονται στην επιτροπή των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με φροντίδα της αναθέτουσας αρχής,
εφόσον ήθελαν ζητηθούν από την Επιτροπή. Σε περίπτωση που η
απευθείας ανάθεση αφορά προμήθεια ή δαπάνη της οποίας δεν
υπερβαίνει κατά είδος, σε ετήσια βάση, το ποσό των επτακοσίων
πενήντα χιλιάδων (750.000) δραχμών συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ ή εκείνο που ορίζεται στην περίπτωση θ της παραγράφου 20
του ν. 1797/1988 όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, αποφασίζει σχετικά,
με ανάλογη εφαρμογή των ανωτέρω, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της
κοινότητας, μετά προηγούμενη γνώμη του αρμοδίου για την
αξιολόγηση οργάνου.
3.
Σε περίπτωση που πριν από την απευθείας ανάθεση
ματαιώθηκαν τα αποτελέσματα διαγωνισμού, οι παραπάνω
αποφάσεις υποκαθίστανται από την απόφαση της περίπτωσης (α) της
παραγράφου 2 του άρθρου 21 του παρόντος κανονισμού, με
ανάλογη εφαρμογή των ανωτέρω.
4. Προμήθεια με "πρόχειρο διαγωνισμό" μπορεί να γίνει, έπειτα από
απόφαση του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας περί της
διενέργειάς του, εφόσον η προϋπολογιζομένη αξία της προμήθειας
δεν
υπερβαίνει
το
ποσό
των
2.000.000
δραχμών
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή εκείνο που ορίζεται από τις
διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 16 του άρθρου 3
του ν. 1797/1988 όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

(βλ. άρθρο 2 παρ. 12 και 13 του Ν. 2286/95, άρθρο 13 παρ. 3 του
Ν. 2503/97, την Κ.Υ.Α. 21046/98 (ΦΕΚ-652 Β) , την Κ.Υ.Α.
27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) και την Εγκ. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
32346/ΕΓΚ.17/02).

5. Κατά τον πρόχειρο διαγωνισμό δεν ισχύουν οι όροι του ανοικτού
ή κλειστού διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός διενεργείται με συνοπτική
διαδικασία, φανερός ή με σφραγισμένες προσφορές, ενώπιον της
επιτροπής της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του παρόντος
κανονισμού, αφού προηγηθεί δημοσίευση της περίληψης της
διακηρύξεως σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της
έδρας του νομού, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργειά

του.
6. Για την έγκριση του αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού
αποφασίζει ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, μετά
προηγούμενη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου.

'Αρθρο 24 :
Ανακοίνωση κατακύρωσης ανάθεσης
1.
Στον προμηθευτή στον οποίο εγινε κατακύρωση η ανάθεση
προμήθειας αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει
τουλάχιστον τα παρακάτω σημεία:
α. Το είδος β. Την ποσότητα γ.
οποίο προορίζεται το υλικό.

Την τιμή δ.

Τον φορέα για τον

ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους
της διακηρυξης και της πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές
τροποποιήσεις των όρων τούτων.
στ. Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης.
Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία της απόφασης αυτής,
αίναι άκυρη.
ζ.

Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε
έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο
χαρακτήρα.
3.
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η
προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από
την ημερομηνία κατακύρωσης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη
εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να
προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην
περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να

υπολογίζεται μετά από δέκα ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση
που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από
την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η
σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 10
ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των
υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
4.
Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό
προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην
Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται σχετικό
τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην
περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει
με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να
κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο
εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και
αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
5.
Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν
προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με
απόφαση του δημοτικού λη του κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
άρθρα 34 και 35 του παρόντος.

'Αρθρο 25 :
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 συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και
όσων αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο και περιλαμβάνει όλα
τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α)

Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.

β) Τα συμβαλλόμενα μέρη γ)
ποσότητα.

Τα προς προμήθεια υλικά και την

δ) Την τιμή ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.
στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.
ζ)

Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.

η)

Τις προβλεπόμενες ρήτρες.

θ)

Τον τρόπο επίλυσις των τυχόν διαφορών.

ι)
Τον τρόπο πληρωμής. ια) Τον τρόπο αναπροσαρμογής του
συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή. ιβ) Τις
διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. ιγ) Την παραλαβή αυτών.
3. Η σύμβαση για διενέργεια της προμήθειας καταρτίζεται με βάση
τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που
με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση
για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η
σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω
στοιχεία. Η συμβαση υπογράφεται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο
της κοινότητας.
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 το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο.
β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που
παραδόθηκε.
γ)
'Εγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού
προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και
από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές
εγγυήσεις κατά τα προβεπόμενα από τη σύμβαση.

'Αρθρο 26 :
Εγγυήσεις
1.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

α) Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης
από την υπηρεσία δαπάνης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικό ποσοστό
στην διακήρυξη ή την πρόσκληση. Το ποσοστό αυτό μειώνεται στο
μισό όταν η προσφορά υποβάλλεται από ΜΜΕ ή τις ενώσεις τους,
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς ή τις ενώσεις τους, ενώσεις
ΜΜΕ και παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς καθώς και ενώσεις
προμηθευτών που αποτελούνται από ΜΜΕ. Το ίδιο ισχύει και όταν η
προσφορά υποβάλλεται από ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται
από ΜΜΕ ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες
μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε
μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα με
την προϋπόθεση ότι οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή
τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν
ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% της τιμής προσφοράς. Στη
περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση μαζί με την προσφορά ή
μέσα σε 15 ημέρες, το αργότερο από την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού πιστοποιητικού σκοπιμότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ.
β) 'Οταν ο διαγωνισμός αφορά διάφορα υλικά και επιτρέπεται από
τη διακήρυξη ή προσφορά μερικών από αυτά, γίνεται δεκτή
προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το
προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων των προσφερομένων υλικών,
αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του
ελάχιστου αριθμού υλικών που προβλέπεται από τη διακήρυξη, η δε
κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την
εγγύηση.
γ)
Προσφορά, της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την
προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία, μπορεί να γίνει δεκτή εφόσον
η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5%.
δ)
Εγγύηση μπορεί να ζητηθεί στον πρόχειρο διαγωνισμό, καθώς
και στην περίπτωση προμήθειας με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης.
ε) Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο
καταλρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την
κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα
σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις
των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό
επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία

ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης.
στ) Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει αι τον
τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα
ακόλουθα:
1.

Την ημερομηνία έκδοσης 2.

Τον εκδότη.

3.
Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο
απευθύνεται.
4.

Τον αριθμό της εγγύησης.

5.

Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.

6. Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
7.

Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνία διαγωνισμού.

8.
'Οτι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.
9. 'Οτι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ο.τ.α. που
διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα καταβλήθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρείς ημέρες από
την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 10) 'Οτι σε περίπτωση κατάπτωσης
της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση
πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του
χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.
12. 'Οτι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην
παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
υπηρεσίας του ο.τ.α. που διενεργεί τον διαγωνισμό. Το σχετικό
αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
ζ)
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα
ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν
λαμβάνονται υπόψη.
2.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

α) Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας
ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των

όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό
10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α., εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη ή την πρόσκληση.
β)
Εγγύηση απαιτείται και στην περίπτωση ανάθεσης μετά από
πρόχειρο διαγωνισμό.
γ)
Η εγγύησης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης.
δ)
Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον
τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα
ακόλουθα:
1.

Την ημερομηνία έκδοσης.

2.

Τον εκδότη.

3.
Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο
απέυθύνεται.
4.

Τον αριθμό της εγγύησης.

5.

Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.

6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
7.

Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά.

8.
'Οτι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.
9. 'Οτι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ο.τ.α. που
έχει συνάψει τη σύμβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρείς (3) ημέρες
από της απλής έγγραφης ειδοποίησης.
10. 'Οτι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της
κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος
ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό
χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη
σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά, πλέον
δύο (2) μήνες.

12. 'Οτι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην
παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της
υπηρεσίας του ο.τ.α. που διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα
πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
ε) Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που το
υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται σύμφωνα με τη
σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, κατά ποσό που αναλογεί
στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά.
Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση
γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
3.

Εγγύηση προκαταβολής.

α)
Με την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον προβλέπεται από
αυτή χορηγείται στον προμηθευτή προκαταβολή σε ποσοστό μέχρι
50% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Υπέρβαση του
παραπάνω ποσοστού επιτρέπεται μόνο μετά από κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου. Η προκαταβολή χορηγείται με
κατάθεση ισόποσης εγγύησης που θα περιλαμβάνει και όρο ότι
καλύπτει και την κατβολή τόκων επί του ποσού της προκαταβολής,
σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή μη παράδοσης υλικού.
β) Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον
ύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα
ακόλουθα:
1.

Την ημερομηνία έκδοσης.

2.

Τον εκδότη.

3.
Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο
απευθύνεται.
4.

Τον αριθμό της εγγύησης.

5.
Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση και με τη ρήτρα ότι
καλύπτονται και τόκοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 33 και
35 του παρόντος.
6. Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

7.

Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά.

8.
'Οτι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.
9. 'Οτι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ο.τ.α. που
έχει συνάψει τη σύμβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρείς (3) ημέρες
από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
10. 'Οτι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό των
τόκων υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος
ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό
χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη
σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά, πλέον
δύο (2) μήνες.
12. 'Οτο ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην
παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
υπηρεσίας του ο.τ.α. που έχει συνάψει τη σύμβαση.
γ) Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που το
υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη
σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά κατά ποσό
που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που
παραλήφθηκε
οριστικά.
Εάν
στο
πρωτόκολλο
παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση,
κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
4.
Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις
περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις
όλων των μελών της ένωσης.
5.
Στις περιπτώσεις πριν από τη διακήρυξη προβλέπεται εγγύηση
καλής λειτουργίας ή διατήρησης, ο προμηθευτής υποχρεούται να
καταθέσει χρηματική εγγύηση, πριν από την έναρξη του χρόνου
καλής λειτουργίας ή διατήρησης, η αξία της οποίας καθορίζεται στη
διακήρυξη. Η εγγύηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει όροι όπως
εκείνοι της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Ο χρόνος ισχύος της
εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο
εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης κατά τρείς (3) μήνες.

6. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά
πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της ΕΟΚ και
έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το
δικαίωμα, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους εις την
Ελληνική.
7.

'Εντοκα γραμμάτια δημοσίου.

α) Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων του δημοσίου γίνονται δεκτοί
στην ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στους
διαγωνισμούς.
β) Σε περίπτωση που συντρέξουν οι οριζόμενες από τον παρόντα
κανονισμό περιπτώσεις κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής,
γίνεται εκποίηση των εντόκων γραμματίων του δημοσίου στην αξία
που αντιπροσωπεύουν κατά το χρόνο της εκποίησής τους.
γ) Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων του δημοσίου γίνεται με
παραλαβή τούτων από το δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό
του με την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

'Αρθρο 27 :
Χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης υλικών
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 δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από
σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν
από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο
συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από

30 ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή του
κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού. Το χρονικό διάστημα
από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού
χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από
το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου.
Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, το
υλικό δεν παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, μέχρι την
έκδοση της απόφασης σχετικά με αιτηθείσα παράταση, άσχετα εάν το
αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο προμηθευτής
κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα
παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα 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.
4.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθηκη υποδοχής
τούτων, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία
αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο
να αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα
και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
5. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσηςπαράδοσης μπορεί με απόφαση
του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να μετατίθεται.
Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρωτάτων λόγων που συνιστούν
αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών
ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν
ανωτέρα βία.
Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

'Αρθρο 28 :

Παραλαβή υλικών
1.
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή παραλαβής
σύμφωνα με τον τρόπο και κατά τον χρόνο που ορίζεται από τη
σύμβαση. Η επιτροπή συγκροτείται, για τη συγκεκριμένη κάθε φορά
προμήθεια, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και
σ' αυτήν ορίζεται και ο πρόεδρός της.
2. Η επιτροπή αποτελείται από τρείς υπαλλήλους του δήμου ή της
κοινότητας. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον
μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Σε
περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για την συμπλήρωση ή και την
συγκρότηση της ανωτέρω απιτροπής, ο δήμος ή η κοινότητα μπορεί
να ζητήσει από άλλον ο.τ.α. τη διάθεση για το σκοπό αυτό
υπαλλήλου ή υπαλλήλων του. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η
διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων από άλλον ο.τ.α., την επιτροπή
συγκροτεί ο νομάρχης, ως ανωτέρω, μετά από αίτηση του
ενδιαφερόμενου δήμου ή της κοινότητας, εκ των υπαλλήλων των
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα που υπηρετούν στο νομό. Εάν ο
νομάρχης αναφέρει ότι αδυνατεί να συμπληρώσει την επιτροπή από
υπαλλήλους που υπηρετούν στο νομό, τα ελλείποντα μέρη ορίζονται
με απόφαση του Υπουργού των Εσωτερικών από υπαλλήλους και
άλλων φορέων του δημόσιου τομέα.
3.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των προϊόντων καλείται να
παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής και διενεργείται
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά
στη σύμβαση, ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται με ένα ή όλους τους
παρακάτω τρόπους, ανάλογα με το υλικό:
α)

Με μακροσκοπικό έλεγχο.

β)

Με χημική ή μηχανική εξέταση.

γ)

Με πρακτική δοκιμασία.

4. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει ότι παραλαβή γίνεται
μετά το μακροσκοπικό έλεγχο, αφού αυτός διενεργηθεί, συντάσσεται
οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόριιψης. Σε περίπτωση που η
σύμβαση προβλέπει ότι παραλαβή γίνεται μετά και από άλλο ή
άλλους ελέγχους πέραν του μακροσκοπικού, που δεν μπορούν να
γίνουν από την επιτροπή παραλαβής ή με τα μέσα ελέγχου που
διαθέτει ο δήμος ή η κοινότητα, συντάσσεται πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής από την επιτροπή παραλαβής μετά από το
μακροσκοπικό έλεγχο και τους τυχόν άλλους ελέγχους που γίνονται.
Το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης συντάσσεται μετά
την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση
ελέγχων.

5. Σε περίπτωση ένστασης του προμηθευτή, διαφωνίας μέλους της
επιτροπής παραλαβής ή σε περίπτωση που το υλικό παρουσιάζει
παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης αλλά ενδέχεται να
μπορεί να χρησιμοποιηθεί, δεν συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο,
αλλά το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής ή απόρριψης, στο
οποίο εκτίθενται οι λόγοι απόρριψης, οι τυχόν ενστάσεις ή
επιφυλάξεις και οι γνωματεύσεις, τίθενται υπόψη του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου. Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο μπριν
αποφασίσει οριστικά, μπορεί να ζητησει να εξετασθεί το προϊόν από
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ή να ζητήσει τη διενέργεια
ελέγχου από κρατικά ή πανεπιστημιακά εργαστήρια.
6. Σε περίπτωση που ο έλεγχος από δευτεροβάθμια επιτροπή ή από
κρατικά ή πανεπιστημιακά εργαστήρια γίνεται μετά από ένσταση του
προμηθευτή τα τυχόν άξοδα βαρύνουν αυτόν, διαφορετικά
βαρύνουν τον φορέα της προμηθείας.
7. Μετά την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επί
των περιπτώσεων της παρ. 5 του παρόντος συντάσσεται οριστικό
πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης από την αρμόδια πρωτοβάθμια
επιτροπή παραλαβής ή από τη δευτεροβάθμια, αν συγκροτήθηκε
τέτοια.
8. Το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής εγκρίνεται από το δημοτικό
ή κοινοτικό συμβούλιο. Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στο δήμο ή την
κοινότητα και δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση του ο.τ.α. για την
έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή αυτή έχει
συντελεσθεί αυτοδίκαια.
9.
Τα πιστοποιητικά παραλαβής ή απόρριψης κοινοποιούνται με
απόδειξη στον προμηθευτή.
10. Η δευτεροβάθμια επιτροπή συγκροτείται από το νομάρχη ύστερα
από αίτηση του ενδιαφερόμενου ο.τ.α. και αποτελείται από έναν
υπάλληλο του δήμου ή της κοινότητας που ενεργεί την προμήθεια
και δύο υπαλλήλους εκ των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα του
νομού καταλλήλου ειδικότητας. Εάν ο νομάρχης αναφέρει ότι
αδυνατεί να συγκροτήσει ή να συμπληρώσει την ανωτέρω απιτροπή,
εφαρμόζεται αναλόγως η περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Τα μέλη της επιτροπής αυτής
δεν μπορούν να είναι και μέλη της πρωτοβάθμιας επιτροπής της
αυτής προμήθειας. Καθήκοντα προέδρου της δευτεροβάθμιας
επιτροπής ασκεί κατά βαθμό ανώτερος υπάλληλος και επί ισοβάθμων
ο αρχαιότερος.
11.

Τα μέλη των επιτροπών παραλαβής υποχρεούνται να λάβουν

μέρος σ' αυτήν, σε περίπτωση δε διαφωνίας διατυπώνουν αυτήν επί
του πρωτοκόλλου παραλαβής και δεν δικαιούνται να αρνηθούν την
υπογραφή του πρωτοκόλλου ή να διατυπώσουν ιδιαιτέρως τη
διαφωνία τους.

'Αρθρο 29 :
Χρόνος παραλαβής υλικών
1.
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών
πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο
από τη σύμβαση χρόνο.
2.
Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική
εξέταση ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια της
επιτροπή ή και ελέγχους 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 27 του παρόντος ο συμβατικός
χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η επιτροπή
παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής.
3.
Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού
πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής
μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, τότε και μόνον τότε εφόσον
παρέλθουν τριάντα ημέρες μετά από ειδική όχληση του προμηθευτή
και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή εντός της προθεσμίας
αυτής, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του ο.τ.α. και εκδίδεται
προς τούτο σχετική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που
παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων.
Σύμφωνα 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. Στην περίπτωση
του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 8 του προηγούμενου
άρθρου δεν απαιτείται να ληφθεί τέτοια απόφαση.
4. Ανεξάρτητα από την κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και
την πληρωμή του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι
από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση
του Νομάρχη με ανάλογη εφαρμογή των αναφερομένων στην
παράγραφο 10 του άρθρου 28 του παρόντος κανονισμού, στην οποία
δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής
που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη
σύμβαση χρόνο και όταν:
α) Το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το
αντικαταστήσει σύμφωνα με τα ισχύοντα, άλλως υπόκειται στις
προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.
β) Το υλικό παρουσιάζει αποκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης,
κρίνεται όμως παραληπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί
στην αποκατάσταση τούτων, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην
καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής
τιμής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή με έκπτωση. Για τις δύο
παραπάνω ρυθμίσεις εκδίδεται απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
Η παραπάνω επιτροπή ελέγχου της παραγράφου αυτής προβαίνει σε
όλες τις αναγκαίες διαδικασίες που προβλέπονται από τη σύμβαση
για την παραλαβή και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο ελέγχου. Τα
τυχόν έξοδα βαρύνουν τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα
υλικά.
Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική επιτροπή
παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

'Αρθρο 30 :
Ναύλωση - Ασφάλιση
1. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται με τον όρο
παράδοσης FOB - FOT, η εκλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με
μέριμνα και δαπάνη του αγοραστή. Ο προμηθευτής μετά την

υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να ζητήσει απο τον αγοραστή
έγγραφες οδηγίες σχετικά με τη μεταφορά του υλικού. Στις άλλες
περιπτώσεις η εκλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και
δαπάνη του προμηθευτή με τους εξής περιορισμούς:
α)
Δεν επιτρέπεται η μεταμόρφωση σε ενδιάμεσους σταθμούς ή
λιμάνια, χωρίς ειδική έγκριση του αγοραστή.
β) Εφόσον το μεταφορικό μέσο είναι πλοίο, τούτο υπόκειται στους
όρους και συμφωνίες της CLASSIFICATION CLAUSES. Επίσης η
φόρτωση γίνεται μέσα στα κύτη και όχι στο κατάστρωμα του πλοίου,
εκτός των περιπτώσεων εκείνων που δοθεί ειδική άδεια από τον
αγοραστή. Τυχόν επασφάλιστρα λόγω ηλικίας του πλοίου, ή από
οποιαδήποτε άλλη αιτία, βαρύνουν τον προμηθευτή, όταν η
προμήθεια γίνεται με τον όρο παράδοσης CIF.
2. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται με όρο ότι η
ασφάλιση γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, αυτή
ανατίθεται σε ασφαλιστική εταιρεία και καλύπτει κινδύνους επιλογής
του αγοραστή, ανάλογα με τη φύση του εμπορεύματος, τα
περιστατικά του ταξειδίου, τη συσκευασία και λοιπούς συναφείς
παράγοντες, οι οποίοι θα ορίζονται στη σχετική σύμβαση.
Εκτός από τους παραπάνω κινδύνους, καλύπτονται και κίνδυνοι
όπως πολέμου, απεργιών, στάσεων, πολιτικών ταραχών, όπως αυτοί
ορίζονται στις ρήτρες του ινστιτούτου των ασφαλιστών Λονδίνου που
ισχύουν 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
TRANSITO του τόπου προορισμού των υλικών, για 45 ημέρες από
την άφιξή τους.
4.

Η ασφάλιση καλύπτει την αξία CIF του εμπορεύματος πλέον
5%.

'Αρθρο 31 :

Ανακοίνωση φόρτωσης
1.
Ο προμηθευτής αμέσως μετά την φόρτωση των υλικών,
υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον αγοραστή, με τηλεγράφημα ή
τηλετύπημα, τα στοιχεία φόρτωσης στα οποία να περιλαμβάνονται
τουλάχιστον:
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 ημερομηνία φόρτωσης.

ε) Η πιθανή ημερομηνία άφιξης του μεταφορικού μέσου στον τόπο
προορισμού.
2. Εάν ο προμηθευτής παραλείψει ή καθυστερήσει να αποστείλει το
παραπάνω τηλεγράφημα ή τηλετύπημα, βαρυνεται με τυχόν έξοδα
υπερημεριών και παραμονής σε τελωνειακούς χώρους ή χώρους
TRANSITO των συμβατικών υλικών, από την επομένη της άφιξης του
μεταφορικού μέσου μέχρι την παραλαβή τους.

'Αρθρο 32 :
Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό
1.
'Οταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό πριν από την
φόρτωση τούτων ή κατά το στάδιο κατασκευής τους, ο αγοραστής
μπορεί να αναθέσει, με δαπάνες του και σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις περί κρατικών προμηθειών, τον ποιοτικό και ποσοτικό
έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου.
Στην περίπτωση αυτή, η οριστική παραλαβή του υλικού γίνεται στην
Ελλάδα από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τα
οριζόμενα από τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις. Εάν τα
αποτελέσματα του ελέγχου της επιτροπής παραλαβής διαφέρουν από
εκείνα του διεθνούς γραφείου ελέγχου το γραφείο τούτο
υποχρεούται να καλύψει κάθε σχετική ζημία που προέκυψε για τον
ο.τ.α.

2. 'Εναντι του διεθνούς γραφείου ελέγχου ο προμηθευτής έχει τις
εξής υποχρεώσεις:
α)
Να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και εργατοτεχνικό
προσωπικό για μετακίνηση, μετατόπιση, στοιβασία κ.λ.π. του προς
έλεγχο υλικού.
β) Να διαθέτει για την εξακρίβωση της ποιότητας του προς έλεγχο
υλικού όσα τεχνικά μέσα έχει στη διάθεσή του.
γ)
Να έχει συγκεντρωμένα τα υλικά στην ίδια πόλη 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 διεγμάτων και αντιδειγμάτων του υλικού, όπου τούτο
απαιτείται, κατά τον έλεγχο στο εξωτερικό, βαρύνει τον προμηθευτή.
5.

Το διεθνές γραφείο ελέγχου υποχρεούται:

α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι το υλικό δεν
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύμβασης, να μην εκδόσει το
πιστοποιητικό ελέγχου, αλλά να ενημερώσει αμέσως τον αγοραστή
προκειμένου να λάβει οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειές του.
β)
Να αποκαταστήσει κάθε ζημία που θα προκύψει σε βάρος του
αγοραστή από καθυστέρησης έκδοσης του πιστοποιητικού ελέγχου, ή
από έκδοση πιστοποιητικού με ασφαλμένα στοιχεία.
6. Ο αγοραστής αντί να αναθέσει τον έλεγχο σε διεθνές γραφείο
ελέγχου, μπορεί να αποστείλει επιτροπή από εξειδικευμένους
υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, για τη διενέργεια του ελέγχου στο
εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή συντάσσει και
υποβάλλει στον αγοραστή πρακτικό του διενεργηθέντος ελέγχου. Οι
υποχρεώσεις του προμηθευτή έναντι της επιτροπής είναι οι ίδιες με
εκείνες προς το διεθνές γραφείο ελέγχου.

'Αρθρο 33 :
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση - παράδοση
1.
Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή
αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως
διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου
παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 27 του
παρόντος, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεμένων, κατά
περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:
α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν
υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου, από το άρθρο 27
του παρόντος χρόνου παράτασης, 2,5% επί της συμβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό
του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας,
θεωρείται ολόκληρη ημέρα.
β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, 5% επί της
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2.
Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων
υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα
παραδοθέντων υλικών, χωρίς το 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 παραδόσει τα υλικά μέχρι την
προηγούμενη της ημερομηνία διενέργειας εις βάρος του
διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη
παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα
από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό
διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην
προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο
διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού, ματαιώνονται, με απόφαση
του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από την οριστική
παραλαβή των υλικών.
4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης
φόρτωσης - παράδοσης ή αντικατάστασης, με απόφαση του
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε

πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για
τον οποίο δεβ ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο
χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
5. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το
προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος
του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται
από την επόμενη της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου
παράδοσης, μέχρι της προσκόμισης του συμβατικού υλικού, με το
ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου από
δικαιοπραξία.
6. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής,
γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση
της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα,
εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
7.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι
επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης.

'Αρθρο 34 :
Απόρριψη συμβατικών υλικών αντικατάσταση
1.
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των υλικών ολόκληρης ή
μέρους της συμβατικής ποσότητας, με απόφαση του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους με άλλα που να
είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την
απόφαση αυτή.
Η προθεσμία αυτή, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του
συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο συμβατικός
χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των 30 ημερών, σε περίπτωση που η
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του, ο δε προμηθευτής
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω
εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα
υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση του

πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου καθορίζεται προθεσμία 20
ημερών από την έκδοσή της για την επιστροφή των απορρισθέντων
υλικών και την παραλαβή τους από τον προμηθευτή. Εάν η
παραλαβή αυτή γίνει μετά την παρέλευση των 5 πρώτων ημερών,
επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης
συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα
απορρισφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται στον ανάδοχο, πριν από
την ολοκλήρωση παράδοσης από αυτόν των υλικών και των
υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. Επίσης, τα απορριφθέντα υλικά
δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των υλικών για τα οποία
κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης ή τη λήξη
της προθεσμίας για την παράδοση τούτων. Το παραπάνω πρόστιμο
του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση
του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν από τον ανάδοχο
τα επιστρεφόμενα 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 απορρισθείσα 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 δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, με την οποία
και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας
της συγκεκριμένης ποσότητας.
Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή καθώς και η παράταση που τυχόν θα
χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παραλάβει την απορριφθείσα
ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση
της ποσότητας αυτής, κατά τα ισχύοντα.
3.
Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου 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 ότι ο προμηθευτής
θα καταθέσει χρηματική εγγύηση που θα καλύπτει την τυχόν
καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

'Αρθρο 35 :
Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που
του ορίσθηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε
στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με
απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, 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
από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα
συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο
άρθρο 27 του παρόντος.
3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση
ή ανάθεση ή την σύμβαση, όταν:
α.
Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή
παραδόθηκε με ευθύνη του φορέα.
β.

Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

4. Με απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση,
μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού
μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού, που γίνεται σε βάρος του.
5.
Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την
κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:
α.
Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής
εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.
β. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε
από τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στο
διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για απ' ευθείας ανάθεση, είτε με
διενέργεια του διαγωνισμού, είτε με απ' ευθείας αγορά, αν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 23 του παρόντος. Κάθε
άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημλια του φορέα ή το τυχόν
διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου
προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην
περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού,

κατά τα παραπάνω οριζόμενα.
Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού
γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του δημοτικού και
κοινοτικού συμβουλίου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και
των συναλλακτικών ηθών, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
όργανου.
γ.
Προσωρινός αποκλεισμός του προμηθευτή από τις προμήθειες
του ο.τ.α. για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μικρότερο
του εξαμήνου ούτε μεγαλύτερο του έτους.
δ. Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας
των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος όταν, του δόθηκε το
διακαίωμα 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 33 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 προκαταβολή από τον
προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής
του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου
για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι
της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο
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, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά
που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή
τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς
καταλογισμό ποσό.

'Αρθρο 36 :

Τρόπος πληρωμής-απαιτούμενα
προμηθευτή στο εσωτερικό

δικαιολογητικά

για

πληρωμή

1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή μπορεί να
γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
α.
Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την
οριστική παραλαβή των υλικών.
β.
Με την χορήγηση προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της
συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, έναντι ισόποσης εγγύησης και το
υπόλοιπο είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε με
πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής 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 αξιας
ή για μέρος αυτής.
δ.

Με κάθε άλλο τρόπο που καθορίζεται απαραίτητα στη διακήρυξη.

2. Στην διακήρυξη ή στην απόφαση για την απ' ευθείας ανάθεση,
για τις περιπτώσεις που αυτή επιτρέπεται από το Ν. 1797/1988 ή τον
παρόντα κανονισμό, απαραίτητα καθορίζεται ο επιθυμητός τρόπος
πληρωμής και οι σχετικες λεπτομέρειες.
3.
Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις
τμηματικές παραδόσεις, εφόσον προβλέπονται από τη σύμβαση.
4.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε
περίπτωση
αυτοδίκαιης
παραλαβής,
θεωρημένο
αποδεικτικό
προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 29
του παρόντος.
β.

Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.

γ.
Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την
ένδειξη
ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
δ.
Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν
φέρει την ένδειξη
ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.

5. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει ότι η κατασκευή των
υλικών ή μέρος αυτών θα γίνει σε επαρχιακή βιομηχανία ή βιοτεχνία,
εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, απαιτείται και η προσκόμιση
από τον προμηθευτή βεβαίωσης της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας
(Δ.Ο.Υ.) του τόπου εγκατάστασης του συγκεκριμένου εργοστασίου,
που ορίζεται από την σύμβαση, ότι τα υλικά κατασκευάσθηκαν στο
εργοστάσιο αυτό. Εφόσον η κατασκευή των υλικών, ολικώς ή
μερικώς, δεν γίνεται σε εργοστάσιο του προμηθευτή, αυτός θα
προσκομίσει επιπλέον αντίγραφο τιμολογίου του εργοστασίου που
συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού προϊόντος σύμφωνα με τη
σύμβαση, θεωρημένο από την αρμόδια οικονομική εφορία. Εάν ο
προμηθευτής δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά αυτά ή εφόσον
αυτά
που
προσκομισθούν
δεν
καλύπτουν
ολόκληρο
το
προβλεπόμενο από τη σύμβαση ποσοστό ΠΕΒ, που λήφθηκε απόψη
κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, θα
εκπίπτει από το λαβείν του προμηθευτή ολόκληρο ή το μέρος της
ΠΕΒ, κατά περίπτωση και θα του επιβάλλονται επιπλέον, με απόφαση
του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου οργάνου και διοικητικές κυρώσεις χρηματικού
προστίμου ή και αποκλεισμού από διαγωνισμούς του δήμου ή της
κοινότητας.
6.
Τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για
την προμήθεια υπηρεσία.
7. 'Ολες οι σχετικές με τη διενέργεια της προμήθειας δαπάνες του
αγοραστή βαρύνουν τον οικείο κωδικό αριθμό εξόδου (ΚΑΕ) του
προϋπολογισμού του. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις "περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των
δήμων και κοινοτήτων" εφόσον δεν είναι αντίθετες με το Ν.
1797/1988 ή δεν αναφέρονται σε θέματα που ρυθμίζονται από το
Νόμο αυτό, όπως ισχύει κάθε φορά.

'Αρθρο 37 :
Τρόπος πληρωμής απαιτούμενα
προμηθευτή στο εξωτερικό

δικαιολογητικά

για

πληρωμή

1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή μπορεί να
γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
α.

Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την

οριστική παραλαβή των υλικών.
β.
Με την χορήγηση προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της
συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, έναντι ισόποσης εγγύησης και το
υπόλοιπο είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε με
πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, με το
μακροσκοπικό πρωτόκολλο παραλαβής και εξόφλησης της υπόλοιπης
συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή
των υλικών.
γ. Με προθεσμιακό διακανονισμό για το 100% της συμβατικής αξίας
ή για μέρος αυτής.
δ. Με κάθε άλλο τρόπο που καθορίζεται απαραίτητα στη διακήρυξη
ή στην απόφαση για την απ' ευθείας ανάθεση για τις περιπτώσεις
που αυτή επιτρέπεται από το Ν. 1797/1988 και τον παρόντα
κανονισμό.
2.
Στη διακήρυξη απαραίτητα καθορίζεται ο επιθυμητός τρόπος
πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες.
3.
Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις
τμηματικές παραδόσεις, εφόσον προβλέπονται από τη σύμβαση.
4. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή γίνεται μέσω
της τράπεζας της Ελλάδος, είτε μα άνοιγμα ενέγγυας ανέκκλητης
πίστωσις, είτε με έμβασμα. Στην περίπτωση που η πληρωμή γίνεται
με άνοιγμα πίστωσης δεν χορηγείται προκαταβολή. Χορηγείται
προκαταβολή όταν η πληρωμή γίνεται με έμβασμα μετά την οριστική
παραλαβή.
5.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

α.

Σε περίπτωση προμήθειας με παράδοση FOB ή FOT:

1)
Πλήρης σειρά φορτωτικών πραγματικής φόρτωσης στο όνομα
του αρμοδίου φορέα ή σε διαταγή αυτού, που να αναφέρουν ότι ο
ναύλος πληρώνεται στον τόπο προορισμού.
2) Πιστοποιητικό προέλευσης και κατασκευής των υλικών, σε τρία
αντίγραφα.
3)
Τιμολόγιο του προμηθευτή εις εξαπλούν, που θα φέρει την
ένδειξη ότι έχει εξοφληθεί.
4) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, στην περίπτωση που το
τιμολόγιο δεν φέρει ένδειξη ότι εξοφλήθηκε.

5)

Ζυγολόγιο ή μετρολόγιο, εις εξαπλούν.

6) Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοστικού ελέγχου, εάν ανετεθεί
τέτοιος έλεγχος σε διεθνές γραφείο ελέγχου ή πρακτικό, εάν
ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε επιτροπή.
7) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής στην
Ελλάδα και αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του
φορέα, εφόσον από τη σύμβαση προβλέπεται η πληρωμή να γίνεται
μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού στην
Ελλάδα.
8) Αντίγραφο τηλεγραφήματος ή τηλετυπήματος του προμηθευτή,
με το οποίο να γνωρίζει στην υπηρεσία τα στοιχεία της φόρτωσης.
β.

Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης C +
F:

'Ολα τα παραπάνω δικαιολογητικά, με την διαφορά ότι η φορτωτική
θα αναφέρει ότι ο ναύλος έχει πληρωθεί.
γ.

Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο CIF:

1)

'Ολα τα παραπάνω δικαιολογητικά για την περίπτωση C + F.

2)
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή πιστοποιητικό ασφάλισης
ασφαλιστικής εταιρείας, που να καλύπτει τους κινδύνους που
προβλέπονται στο άρθρο 30 του παρόντος.
3)

Απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων.

δ.

Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης "ελεύθερον":

1) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής στην
Ελλάδα ή στην περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρημένο
αποδεικτικό προακόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το
άρθρο 29 του παρόντος.
2) Τιμολόγιο του προμηθευτή, εις τριπλούν, που να αναφέρει την
ένδειξη
ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
3)
Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν
φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
4)

Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν ανατεθεί

τέτοιος έλεγχος σε διεθνές γραφείο ελέγχου ή πρακτικό, εάν
ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε επιτροπή.
6.
Για τις περιπτώσεις του άρθρου αυτού ισχύουν αναλόγως τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 36 του παρόντος
κανονισμού.

'Αρθρο 38 :
Δείγματα – Δειγματοληψία
Εργαστηριακές Εξετάσεις
1.
Τα δείγματα που χρησιμοποιούνται κατά τη διενέργεια των
προμηθειών υπάγονται στις παρακάτω κατηγορίες:
α.

Δείγματα φορέων.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα που αποστέλλουν οι
φορείς για τους οποίους προορίζονται τα προς προμήθεια υλικά,
βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια.
β.

Δείγματα προμηθευτών.

Στην περίπτωση αυτλη υπάγονται τα δείγματα που καταθέτουν οι
προμηθευτές, όταν απαιτείται, κατά την διενέργεια του διαγωνισμού.
γ.

Δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα που λαμβάνονται από
τις επιτροπές παραλαβής προς δειγμάτιση των υλικών που
παραδίσουν οι προμηθευτές σε εκτέλεση συμβάσεων.
2. Κάθε δείγμα ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού,
πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος απόλυτα επαρκές για τη
σχετική μηχανική, χημική ή μακροσκοπική εξέταση, ή πρακτική
δοκιμασία. Η ποσότητα ή το μέγεθος των δειγμάτων μπορεί να
ορίζονται:
α. Από την υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια, προκειμένου για
δείγματα των φορέων (κατηγορία α).

β.
Με την διακήρυξη ή πρόσκληση, προκειμένου για δείγματα
προμηθευτών (κατηγορία β).
γ. Από τη σύμβαση, προκειμένου για δείγματα των προς παραλαβή
συμβατικών υλικών (κατηγορία γ).
Εφόσον στη σχετική σύμβαση δεν αναφέρεται η ποσότητα και το
μέγεθος των δειγμάτων, ισχύουν οι διατάξεις για τις δειγματοληψίες
του γενικού χημείου του κράτους (Γ.Χ.Κ.).
3.
Τα δείγματα όλων των κατηγοριών κατατίθενται σην αρμόδια
υπηρεσία εις διπλούν (δείγμααντίδειγμα) με εξαίρεση:
α.
Τα δείγματα των φορέων, εφόσον η υπηρεσία έχει ορίσει
διαφορετικά.
β. Τα δείγματα τα οποία λόγω της φύσης τους ή της αξίας τους, δεν
μπορούν να σταλούν ή να υποβληθούν εις διπλούν.
γ.
Τα δείγματα που λαμβάνουν οι επιτροπές παραλαβής κατά τη
διαδικασία ελέγχου των προς παραλαβή συμβατικών υλικών, τα
οποία λαμβάνονται μεν εις διπλούν, πλήν 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.
Δείγματα που δεν είναι κατά τρόπον εμφανή σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από την διακήρυξη ή την πρόσκληση δεν γίνονται
δεκτά.
6. Εφόσον τα δείγματα ανήκουν σε ευπαθή ή επικίνδυνα υλικά, ο
προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει τούτο εγγράφως επί του
δείγματος στην ελληνική γλώσσα, καθορίζοντας συγχρόνως τον
τρόπο φύλαξης και συντήρησής τους. Για δείγματα φορέων καθώς
και δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά που ανήκουν
στην κατηγορία αυτή, την παραπάνω υποχρέωση έχει ο φορέας και ο
πρόεδρος της επιτροπής, αντίστοιχα.
7. Εφόσον η προμήθεια του υλικού γίνεται με βάση δείγματα του
φορέα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση του
δείγματος αυτού, κατά το διάστημα της προθεσμίας που ορίζεται από
την διακήρυξη ή την πρόσκληση είτε με απλή μακροσκοπική εξέταση
αυτού από τους ενδιαφερομένους, 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
την υπηρεσία που τα τηρεί, ύστερα από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης. Τα επισημοποιηθέντα δείγματα παραλαμβάνονται από την
επιτροπή παραλαβής για να χρησιμοποιηθούν κατά το στάδιο των
ελέγχων και επιστρέφονται μετά το πέρας της παραλαβής των
υλικών, εφόσον λόγω της φύσης τους δεν καταστρέφονται κατά τη
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 για την κατασκευή του και
υποχρεούται να το επιστρέψει το αργότερο με την παράδοση του
υλικού.
11. Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται ως εξής:
α) Των φορέων μέσα σε τριάντα ημέρες από την επιστροφή τους
από την επιτροπή παραλαβής και αφού έχει συντελεστεί η οριστική
παραλαβή του συμβατικού υλικού, με μέριμνα και ευθύνη του
φορέα.
β)
Των προμηθευτών στους οποίους δεν κατακυρώθηκαν ή δεν
ανατέθηκε η προμήθεια, μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία της
ανακοίνωσης κατακύρωσης, ή ανάθεσης, με μέριμνα και ευθύνη
τούτων.
γ)
Των συμβασιούχων προμηθευτών που κατατέθηκαν με την
προσφορά τους και δεν καταστράφηκαν μερικώς ή ολικώς κατά την
διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε τριάντα ημέρες από την επιστροφή
τους από την επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει συντελεσθεί η
οριστική παραλαβή, με ευθύνη και μέριμνα των ιδίων.
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 θα παραληφθούν σύμφωνα με τα παραπάνω,

εκποιούνται από την υπηρεσία παραλαβής και φύλαξής τους, εφόσον
έχουν εμπορική αξία, υπέρ του ταμείου αρωγής δημοτικών και
κοινοτικών υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) άλλως καταστρέφονται από
οριζόμενη από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, προς τούτο,
επιτροπή.
13. Η 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.Κ.Χ. ή από οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο
που ανήκει στο δημόσιο τομέα ανάλογα με τη φύση του προς
προμήθεια υλικού και την μορφή ελέγχου.
15. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα
των εργαστηριακών εξετάσεων, μπορεί να ζητήσει εγγράφως κατ'
έφεση εξέταση γίνεται ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας, από το
Γ.Κ.Χ. ή σε περίπτωση που λόγω της φύσεως του υλικού ή της
μορφής του ελέγχου, το Γ.Χ.Κ. δεν μπορεί ν' ανταποκριθεί στον
έλεγχο, η κατ' έφεση γίνεται από οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο του
δημοσίου τομέα, εκτός από το εργαστήριο που διενήργησε την
αρχική εξέταση. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο
εργαστήριο από αυτό που διενήργησε τον αρχικό έλεγχο, ή κατ'
έφεση 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 δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μέσα
σε είκοσι (20) ημέρες από την λήψη του πρωτοκόλλου της επιτροπής
παραλαβής. Κατά την κατ' έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος
του φορέα, υποχρεωτικά δε καλείται να παραστεί, εφόσον το
επιθυμεί και ο προμηθευτής. Εάν κατά 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 (Α.Χ.Σ.) για γνωμάτευση.
Το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και
τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

'Αρθρο 39 :
Ανωτέρα βία
1.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ
ολοκλήρου τον προμηθευτή.
2. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα
σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που
συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να
προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
3.
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω
προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα
απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να
επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.

'Αρθρο 40 :
Επίλυση διαφορών μετά την υπογραφή της σύμβασης
1. Για κάθε πράξη του δήμου ή της κοινότητας ή της αρμόδιας για
την προμήθεια υπηρεσίας για την οποία ο ανάδοχος της προμήθειας
πραγμάτων κρίνει ότι είναι βλαπτική των συμφερόντων του, έχει
δικαίωμα να ασκήσει ένσταση ενώπιον του νομάρχη. Το ίδιο
δικαίωμα έχει ο ανάδοχος, όταν ο δήμος ή η κοινότητα μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία ενός μηνός, δεν αποφαίνεται σε πράξη της
αρμόδιας για την προμήθεια υπηρεσίας ή οποία πράξη προβλέπεται
από τις διατάξεις του ν. 1797/1988 ή του παρόντος κανονισμού,
όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και υπόκειται στην έγκρισή του. Αν
δεν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος η ένσταση
ασκείται και κατατίθεται στο γραφείο της αρμόδιας για την προμήθεια
υπηρεσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 15 ημερών από την
επίδοση στον ανάδοχο της προσβαλλόμενης πράξης.
Ο νομάρχης αποφαίνεται επί της ένστασης μέσα σε τρείς μήνες από
την κατάθεσή της, ύστερα από γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου
δημοσίων έργων.

2.
Η διαφορά συζητείται στο συμβούλιο αφού πρώτα κληθούν
υποχρεωτικά ο ανάδοχος και εκπρόσωπος του οργανισμού τοπικής
αυτοδιοίκησης. Το συμβούλιο γνωματεύει αιτιολογημένα για την
απονομή του δικαίου από άποψη νομιμότητας και ουσίας ακόμα και
αν δεν παραστούν αυτοί που έχουν κληθεί σ' αυτό.
3.
Αν ο νομάρχης δεν εκδόσει την απόφασή του, μέσα στην
καθορισμένη προθεσμία της παραγράφου 1 ή κάποιος από τους
ενδιαφερόμενους δεν αποδεχτεί την απόφαση του νομάρχη τότε
αρμόδιο για την επίλυση της διαφοράς που δημιουργείται είναι το
διοικητικό εφετείο στην περιφέρεια του οποίου εκτελείται η
προμήθεια.
Το διοικητικό εφετείο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, ύστερα
από προσφυγή που ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο
μηνών, αφότου κοινοποιήθηκε η απόφαση του νομάρχη ή πέρασε η
προθεσμία για την έκδοση της απόφασης.
4. Πριν υποβληθεί η διαφορά στο διοικητικό εφετείο, πρέπει να έχει
εξαντληθεί η διοικητική διαδικασία, που προβλέπει η παράγραφος 1
αυτού του άρθρου, διαφορετικά η προσφυγή είναι απαράδεκτη,
εκτός από την περίπτωση που η διαφορά γεννάται το πρώτον από
την σχετική πράξη του νομάρχη.
5.
Κάθε αξίωση του αναδόχου προμηθείας κατά του εργοδότη ή
αντίθετα του εργοδότη κατά του αναδόχου που δεν στηρίζεται στην
απόφαση της αρμοδίας αρχής και για την οποία έγινε προσφυγή στο
διοικητικό εφετείο, παραγράφεται, αν κατά το διάστημα της επιδικίας
πέρασε διετία χωρίς να διακοπεί η παραγραφή. Για τις αξιώσεις των
αναδόχων, που γεννήθηκαν νόμιμα και αναγνωρίσθηκαν με
αποφάσεις των αρμοδίων αρχών, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις
του διατάγματος περί των αρμοδίων αρχών, εφαρμόζονται οι
σχετικές διατάξεις του διατάγματος περί λογιστικού δήμων και
κοινοτήτων, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ

'Αρθρο 41 :
Ανάδειξη προμηθευτών χορηγητών
1.
Με ανάδειξη προμηθευτών - χορηγητών πραγματοποιούνται
προμήθειες:
α)
Τροφίμων, για τα ιδρύματα των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους
προσώπων δημοσίου δικαίου.
β) Λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου, για τα ιδρύματά τους,
καθώς και παροχής υπηρεσιών προς αυτά.
γ)
Πετρελαιοειδών για τους Ο.Τ.Α., τα νομικά τους πρόσωπα
δημοσίου δικαίου και για τα ιδρύματά τους.
δ)

Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού.

Για τις περιπτώσεις α, β, γ η αρμοδιότητα ανήκει στους νομάρχες και
ασκείται από τις υπηρεσίες Εμπορίου των νομαρχιών, για δε την
περίπτωση δ στους ενδιαφερόμενους φορείς. 'Οταν ειδικοί λόγοι
καθιστούν αδύνατη ή προδήλως δυσχερή την ανάδειξη χορηγητών
ειδών των περιπτώσεων α, β, γ από τις υπηρεσίες Εμπορίου των
νομαρχιών,
δύναται
να
παρασχεθεί
εξουσιοδότηση
στον
ενδιαφερόμενο φορέα για την ανάδειξη από τον ίδιο προμηθευτών
χορηγητών, με απόφαση του οικείου νομάρχη, ύστερα από
γνωμοδότηση της επιτροπής προμηθειών της νομαρχίας.
2.
Για τις ανάγκες σε τρόφιμα των ιδρυμάτων των ο.τ.α. και σε
πετρελαιοειδή των ο.τ.α. και των νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου οι νομαρχιακές υπηρεσίες Εμπορίου ή οι ως ανωτέρω
εξουσιοδοτούμενοι φορείς προκηρύσσουν διαγωνισμούς για την
ανάδειξη προμηθευτών χορηγητών των ειδών αυτών, με βάση την
προσφερόμενη έκπτωση επί της τιμής του είδους, για ορισμένο
χρονικό διάστημα, κατά κανόνα, ενός έτους.
3.
Στην ανωτέρω ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν, ύστερα από
αίτηση τους στον οικείο νομάρχη και νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού
δικαίου των ο.τ.α. εφόσον χρηματοδοτούνται ή ελέγχονται από το
κράτος.
4. Προμθευτής χορηγητής αναδεικνύεται εκείνος που προσφέρει το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, εφόσον το προαναφερόμενο είδος
είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων της
διακήρυξης σε συνδυασμό με τις λοιπές σχετικές διατάξεις του
παρόντος.

'Αρθρο 42 :
Υπολογισμός ποσοστού έκπτωσης
1.
Στις διακηρύξεις διαγωνισμών για την ανάδειξη προμηθευτών
ειδών των οποίων οι τιμές είναι εκτός διατίμησης περιλαμβάνεται
όρος, σύμφωνα με τον οποίο:
α) Το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) υπολογίζεται στη νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής ή χονδρικής πώλησης
του είδους την ημέρα παράδοσης του και που αντιστοιχεί στην
ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του.
β) Στις περιπτώσεις στις οποίες τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη
τιμή, βρίσκονται χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που
προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις) αυτές δεν
υπολογίζονται στη διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά λαμβάνεται
υπόψη η αμέσως προηγούμενη τιμή (ανώτερη ή κατώτερη).
γ)
Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατος ο προσδιορισμός κάποιου
χαρακτηριστικού γνωρίσματος του είδους (όπως προέλευση, τύπος)
από το οποίο εξαρτάται ή τιμή το είδος αποτιμάται στην κατώτερη
τιμή από την οποία και αφαιρείται η έκπτωση.
2.
Για τα είδη που τελούν σε καθεστώς διατίμησης, το ποσοστό
έκπτωσης στα εκατό (%) θα υπολογίζεται στην τιμή διατίμησης που
ισχύει κάθε φορά κατά την ημέρα παράδοσης του είδους.

'Αρθρο 43 :
Ειδικές ρυθμίσεις για Αττική και Θεσσαλονίκη Στους ο.τ.α. των
νομών Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και
Θεσσαλονίκης σε περίπτωση που λόγω ιδιομορφίας της αγοράς η
μέση τιμή λιανικής ή χονδρικής πώλησης του είδους είναι
ανεφάρμοστη μπορεί, ύστερα από απόφαση του οικείου νομάρχη, να
προκηρύσσονται οι διαγωνισμοί στην ανώτερη λιανική ή χονδρική
τιμή πώλησης του είδους ή και σε σταθερές τιμές κλιμακούμενες,
τουλάχιστον, ανά τετράμηνο.

'Αρθρο 44 :
Θεώρηση τιμολογίων
Τα τιμολόγια, όσον αφορά την κανονικότητα της τιμής θεωρούνται
μέσα σε δέκα ημέρες:
α)
Από τις υποδιευθύνσεις αγορανομίας Αθηνών και Πειραιώς για
τους νομούς Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής
Αττικής.
β) Από τις κατά τόπους νομαρχιακές υπηρεσίες Εμπορίου για τους
άλλους νομούς της χώρας, εφόσον η έδρα του ο.τ.α. βρίσκεται στην
πρωτεύιυσα του νομού ή δεν απέχει, από αυτή περισσότερο από
τριάντα χιλιόμετρα και με βάση τις τιμές που διαμορφώνονται στην
πρωτεύουσα του νομού.
γ)
Από τις κατά τόπους αστυνομικές αρχές εφόσον η έδρα του
ο.τ.α. απέχει περισσότερο από τριάντα χιλιόμετρα από την
πρωτεύουσα του νομού ή σε νησιά εκτός Κρήτης Εύβοιας και
εκείνων στα οποία εδρεύει η πρωτεύουσα του νομού και με βάση τις
τιμές που διαμορφώνονται στην έδρα της αστυνομικής αρχής. Για τα
νησιά στα οποία εδρεύει η πρωτεύουσα του νομού και τα νησιά
Κρήτη και Εύβοια ισχύουν τα οριζόμενα από την προηγούμενη
παράγραφο (β).

'Αρθρο 45 :
Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων
Για θέμετα που δεν ρυθμίζονται ειδικά από τις διατάξεις αυτού του
Κεφαλαίου, έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του παρόντος
κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Αρθρο 46 :
Συγκρότηση συλλογικών οργάνων φορέων
1.
Η διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και η αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απ' ευθείας ανάθεσης, προμηθειών
των φορέων του άρθρου 1 του παρόντος οι οποίοι εκτελούν τις
προμήθειές τους σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού γίνεται από
επιτροπές.
2. Οι επιτροπές μπορούν να συγκροτούνται για χρονικό διάστημα
ενός έτους και γνωμοδοτούν πέραν των θεμάτων αξιολόγησης και
για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την εκτέλεση των συμβάσεων.
3.
Οι επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου και αποτελούνται, ανεξαρτήτως του τρόπου
της προμήθειας, από τρείς δημοτικούς ή κοινοτικούς υπαλλήλους. Σε
περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για την συγκρότηση της
επιτροπής ή εάν εκ της φύσεως της προμήθειας απαιτούνται
υπάλληλοι ορισμένης ειδικότητας τους οποίους ο δήμος ή η
κοινότητα δεν διαθέτουν τότε αυτοί υποδεικνύονται από τον
νομάρχη εκ των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα ή των φορέων του
άρθρου
1
του
παρόντος
κανονισμού.
Για
προμήθειες
προϋπολογισθείσας αξίας άνω των 200.000 ευρωπαϊκών λογιστικών
μονάδων ECU στην παραπάνω επιτροπή της παραγράφου αυτής είναι
δυνατό να συμμετέχουν επί πλέον ως μέλη δύο δημοτικοί ή
κοινοτικοί υπάλληλοι ειδικότητας ανάλογης της φύσεως της
προμήθειας.
Εάν ο δήμος ή η κοινότητα δεν διαθέτει τέτοιους υπαλλήλους τότε
αυτοί υποδεικνύονται από το νομάρχη εκ των υπαλλήλων των
φορέων που αναφέρονται ανωτέρω.
4.
Με απόφαση του νομάρχη συγκροτούνται κατά περίπτωση και
ευκαιριακές επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση
ειδικών θεμάτων προμηθειών με τα οποία δεν ασχολούνται οι
επιτροπές των παραπάνω παραγράφων. Με την απόφαση αυτή
καθορίζονται η αρμοδιότητα και το έργο της επιτροπής ή ομάδας
εργασίας η συγκρότηση η σύνθεση η διάρκεια και ο τρόπος
λειτουργίας της.

5.
Σε όλες τις επιτροπές του άρθρου αυτού, μαζί με τα τακτικά
μέλη, ορίζονται και οι αναπληρωτές τους οι οποίοι πρέπει να έχουν
επίσης την ιδιότητα ή τα προσόντα που απαιτούνται για τα τακτικά
μέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Αρθρο 47 :
Μεταβατικές και τελικές διατάξεις
1.
Προμήθειες για τις οποίες έχει δημοσιευθεί διακήρυξη ή έχει
υπογραφεί σύμβαση πριν την ισχύ του παρόντος, εκτελούνται
σύμφωνα με τους όρους αυτών μέχρι την πλήρη εκκαθάριση των εκ
της συμβάσεως σχέσεων.
2. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος
κανονισμού εφαρμόζονται οι διατάξεις των ν. 1797/1988 και
2000/1991, με την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ/τος 105/1989
"προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί κρατικών προμηθειών
προς το κοινοτικό δίκαιο κ.λ.π.", όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά.

'Αρθρο 48 :
Παράρτημα Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του
παρόντος κανονισμού το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο έχει ως
ακολούθως:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο.Τ.Α.
Α.
Ανοικτές διαδικασίες 1.
'Ονομα, διεύθυνση, αριθμός
τηλεφώνου,
τηλεγράφου,
τέλεξ
και
τηλεφωτοαντιγραφικού
μηχανήματος της αναθέτουσας αρχής.
2.

α)

Διαδικασία που επελέγη για την σύναψη των συμβάσεων.

β) Τύπος της σύμβασης για την οποία γίνεται η πρόσκληση για την
υποβολή προσφορών.
3.

α)

Τόπος παράδοσης.

β)

Φύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων.

γ)
Πληροφορίες για την δυνατότητα των προμηθευτών να
υποβάλουν προσφορές για μέρος ή και το σύνολο των απαιτουμένων
προμηθειών.
δ)
Παρέκκλιση από τη χρησιμοποίηση προτύπων σύμφωνα με το
άρθρο 4.
4.

Ταχθείσα, ενδεχομένως προθεσμία παράδοσης.

5. α) 'Ονομα και διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορεί
να ζητηθούν τα οικεία έγγραφα.
β)

Προθεσμία υποβολής της αίτησης αυτής.

γ) Ενδεχομένως ύψος και τρόπος πληρωμής του ποσού που πρέπει
να καταβληθεί για την απόκτηση αυτών των εγγράφων.
6.

α)

Προθεσμία υποβολής των προσφορών.

β)

Διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν.

γ)
Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν οι
προσφορές.
7.
α)
Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρευρεθούν στην
αποσφράγιση των προσφορών.
β)

Ημερομηνία ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών.

8.

Ενδεχομένως απαιτούμενες εγγυήσεις και λοιπές εξασφαλίσεις.

9.
Βασικοί όροι για τη χρηματοδότηση και πληρωμή ή και
παραπομπή στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις.
10. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να υποβληθεί
ο όμιλος των προμηθευτών στον οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση.
11.
Αναγκαίες πληροφορίες και διατυπώσεις προκειμένου να
διαπιστωθεί αν συντρέχει το ελάχιστο των οικονομικών και τεχνικών
προϋποθέσεων που πρέπει να πληροί ο προμηθευτής.
12. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων υποχρεούται να
διατηρεί την προσφορά του ανοικτή.
13.
Κριτήρια για την κατακύρωση της σύμβασης. Τυχόν άλλα
κριτήρια, εκτός από την χαμηλότερη τιμή, αναφέρονται εφόσον δεν
περιλαμβάνονται στην συγγραφή υποχρεώσεων.
14. Λοιπές πληροφορίες.
15. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.
16. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία
Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Β.

ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

1. 'Ονομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, τελεγράφου, τέλεξ και
τηλεφωτοαντιγραφικού μηχανήματος της αναθέτουσας αρχής.
2.

α)

Διαδικασία που επελέγη για τη σύναψη της σύμβασης.

β)

Ενδεχομένως, λόγοι προσφυγής στη συνοπτική διαδικασία.

γ) Τύπος της σύμβασης για την οποία γίνεται η πρόσκληση για την
υποβολή προσφορών.
3.

α)

Τόπος παράδοσης.

β)

Φύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων.

γ)
Πληροφορίες για τη δυνατότητα των προμηθευτών να
υποβάλουν προσφορές για τμήματα ή και για το σύνολο των
απαιτουμένων προμηθειών.
δ)
Παρέκκλιση από τη χρησιμοποίηση προτύπων σύμφωνα με το
άρθρο 4.
4.

Ταχθείσα, ενδεχομένως προθεσμία παράδοσης.

5. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί
ο όμιλος των προμηθευτών στον οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση.
6.

α)

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

β)

Διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν.

γ)

Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν.

7.

Προθεσμία υποβολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών.

8.
Πληροφορίες σχετικά με την ιδιαίτερη κατάσταση του
προμηθευτή καθώς και αναγκαίες πληροφορίες και διατυπώσεις για
να κριθεί αν πληροί το ελάχιστο των απαιτουμένων οικονομικών και
τεχνικών προϋποθέσεων.
9.
Κριτήρια για την κατακύρωση της σύμβασης εφόσον δεν
αναφέρονται στην πρόσκληση για την υποβολή προσφορών.
10. Λοιπές πληροφορίες.
11. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.
12. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία
Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Γ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

1. 'Ονομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, τηλεγράφου, τέλεξ και
τηλεφωτοαντιγραφικού μηχανήματος της αναθέτουσας αρχής.
2.

α)

Διαδικασία που επελέγη για τη σύναψη της σύμβασης.

β)

Ενδεχομένως, λόγοι προσφυγής στη συνοπτική διαδικασία.

γ)
Ενδεχομένως, τύπος της σύμβασης για την οποία γίνεται η
πρόσκληση για την υποβολή προσφορών.
3.

α)

Τόπος παράδοσης.

β)

Φύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων.

γ)
Πληροφορίες για τη δυνατότητα των προμηθευτών να
υποβάλουν προσφορές για μέρος ή και για το σύνολο των
απαιτουμένων προμηθειών.
δ)
Παρέκκλιση από τη χρησιμοποίηση προτύπων σύμφωνα με το
άρθρο 4.

4.

Ταχθείσα, ενδεχομένως 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)

Διέυθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν οι αιτήσεις.

γ)

Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν.

7.
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.
8.
Ενδεχομένως, ονόματα και διευθύνσεις των προμηθευτών που
έχουν ήδη επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή.
9.
Ημερομηνία προηγουμένων δημοσιεύσεων στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
10. Λοιπές πληροφορίες.
11. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.
12. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία
Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Δ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

1.
'Ονομα, αριθμός τηλεφώνου, τέλεξ και τηλεφωτοαντιγραφικού
μηχανήματος της αναθέτουσας αρχής και της υπηρεσίας από την
οποία μπορεί να ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες.
2.

Φύση και ποσότητα ή αξία των ζητουμένων προϊόντων.

3. Προσωρινή ημερομηνία έναρξης των διαδικασιών σύναψης της ή
των συμβάσεων (εφόσον είναι γνωστή).
4.

Λοιπές πληροφορίες.

5.

Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης.

6. Ημερομηνία παραλαβής από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ε.

ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1.

'Ονομα και διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής.

2.

α)

Επιλεγείσα διαδικασία σύναψης των συμβάσεων.

β) 'Οσον αφορά τις αναθέτουσες αρχές, εφόσον συντρέχει λόγος,
αιτιολόγηση
της
προσφυγής
στις
διαδικασίες
μέσω
διαπραγματεύσεων, μέσω πρόχειρου διαγωνισμού ή με απευθείας
ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων β και γ της
παραγράφου 3 του άρθρου 3 και του άρθρου 23.
3.

Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.

4.

Κριτήρια κατακύρωσης της σύμβασης.

5.

Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν.

6.
'Ονομα και διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, τέλεξ
τηλεφωτοαντιγραφικού μηχανήματος του ή των προμηθευτών.

και

7. Φύση και ποσότητα των παρεχομένων προϊόντων, ενδεχομένως,
κατά προμηθευτή.
8.
Τιμή ή κλίμακα τιμών (ελάχιστη/μεγίστη) που έχει(ουν)
καταβληθεί.
9.

Λοιπές πληροφορίες.

10. Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού
στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
11. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας ανακοίνωσης.
12. Ημερομηνία παραλαβής της ανακοίνωσης από την Υπηρεσία
Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

'Αρθρο 49 :
Κάλυψη δαπάνης έναρξη ισχύος δημοσίευση στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται μεν δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Προκαλείται όμως δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των
φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 αυτής. Το ύψος της
δαπάνης αυτής δεν μπορεί να προσδιοριστεί μες στον παρόντα

κανονισμό. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος κανονισμού αρχίζει
από της 1ης Σεπτεμβρίου 1993.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

