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1. Εισαγωγή 
 

Οι σηµειώσεις που ακολουθούν έχουν γραφτεί στο πλαίσιο εκπαιδευτικού 
προγράµµατος του Υπουργείου Παιδείας µε θέµα «∆ιαδικασίες ανάθεσης 
συµβάσεων δηµοσίων έργων, υπηρεσιών και προµηθειών». Απευθύνονται 
αποκλειστικά στους συµµετέχοντες του παραπάνω προγράµµατος και στόχο 
έχουν να δώσουν µία γενική περιγραφή του περιβάλλοντος και των διαδικασιών 
που ακολουθούνται στην υλοποίηση των «κρατικών προµηθειών». Ως βάση για 
τη σύνταξη των σηµειώσεων αυτών έχει χρησιµοποιηθεί ο «Οδηγός Κρατικών 
Προµηθειών» της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου (ΓΓΕ), ο οποίος 
δηµιουργήθηκε, αρκετά χρόνια πριν, προκειµένου να βοηθηθούν οι φορείς του 
δηµοσίου στη διεκπεραίωση των διαδικασιών για τη σύναψη δηµοσίων 
συµβάσεων. 

 
2. Γενικά περί κρατικών προµηθειών  
 

Κρατικές προµήθειες είναι οι αγορές που πραγµατοποιούν οι διάφοροι 
φορείς και υπηρεσίες του ∆ηµοσίου σύµφωνα µε συγκεκριµένες διαδικασίες. Οι 
αγορές αυτές αφορούν σε αγαθά, έργα και υπηρεσίες που θεωρούνται 
απαραίτητα για τη λειτουργία των προαναφερθέντων φορέων. 

Όπως κάθε αγοραστής, έτσι και το ∆ηµόσιο, προκειµένου να καταλήξει 
στο προϊόν της επιλογής του, πραγµατοποιεί µια έρευνα αγοράς. Σε αντίθεση 
όµως µε τους ιδιώτες, το ∆ηµόσιο δεν πηγαίνει από έµπορο σε έµπορο για να 
βρει τη συµφερότερη προσφορά, αλλά καλεί τους προµηθευτές, µε τη µορφή 
διαγωνισµού, να του υποβάλουν τις προσφορές τους. 

Γενικά, οι κρατικές προµήθειες ή για να χρησιµοποιήσουµε ένα συνώνυµο 
όρο, οι προµήθειες του ∆ηµοσίου, ολοκληρώνονται µε τη βοήθεια γραπτών 
συµβάσεων, των "συµβάσεων των προµηθειών του δηµοσίου" ή απλά 
"συµβάσεων του δηµοσίου", όπως αποκαλούνται. Οι τελευταίες καθορίζουν το 
περιεχόµενο και τους όρους µιας συµφωνίας µεταξύ ενός φορέα (που είναι η 
αναθέτουσα αρχή της σύµβασης) και ιδιωτών/επιχειρήσεων (των αναδόχων).  

Στο πλαίσιο των δηµοσίων συµβάσεων εντάσσονται, όπως 
προαναφέρθηκε, α) η προµήθεια ειδών όπως π.χ. αυτοκινήτων, Ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, χαρτιού, επίπλων, τροφίµων κλπ, β) η «αγορά υπηρεσιών» όπως 
π.χ. υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου για την υλοποίηση ενός σύνθετου έργου, 
υπηρεσίες για την εκπόνηση ενός επιχειρησιακού σχεδίου, διαφηµιστικές 
υπηρεσίες κ.α. και γ) η κατασκευή τεχνικών έργων όπως π.χ. η κατασκευή ενός 
κτιρίου, ενός δρόµου, µιας γέφυρας κλπ.  

Στη συνέχεια των σηµειώσεων, τα θέµατα που θα αναπτυχθούν θα 
αφορούν κύρια στις δύο πρώτες κατηγορίες των δηµοσίων συµβάσεων, δηλαδή 
στις διαδικασίες προµήθειας ειδών και στις διαδικασίες αγοράς υπηρεσιών.  

Στο σηµείο αυτό πρέπει να διευκρινισθεί ότι µία διαδικασία ανάθεσης, 
(π.χ. ένας διαγωνισµός), µπορεί να περιλαµβάνει και προµήθεια ειδών και αγορά 
υπηρεσιών. Ο χαρακτηρισµός της διαδικασίας ως προµήθεια ή ως υπηρεσία 
εξαρτάται από το ποσοστό συµµετοχής που έχουν στο συνολικό προϋπολογισµό 
της οι προϋπολογισµοί που αφορούν στα προς προµήθεια είδη και στις προς 
αγορά υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτό, εάν σε µία διαδικασία ο προϋπολογισµός 
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για την αγορά των ειδών είναι µεγαλύτερος του 50% του συνολικού 
προϋπολογισµού της, τότε η διαδικασία χαρακτηρίζεται ως προµήθεια. Στην 
αντίθετη περίπτωση, η διαδικασία χαρακτηρίζεται ως υπηρεσία. Μία σύνθετη 
διαδικασία ανάθεσης, η οποία είναι και συχνά χρησιµοποιούµενη, είναι αυτή που 
αφορά στην υλοποίηση έργων πληροφορικής. Με τον όρο «έργο πληροφορικής» 
αναφερόµαστε στις αγορές που πραγµατοποιούν οι φορείς και οι οποίες 
αφορούν αγορά ειδών η/και υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.  

Όταν σε ένα έργο πληροφορικής περισσότερο από το 50% του 
προϋπολογισµού του αφορά αγορά εξοπλισµού, λογισµικού συστηµάτων και 
έτοιµων πακέτων λογισµικού, τότε το έργο χαρακτηρίζεται ως προµήθεια, ενώ 
όταν περισσότερο από το 50% του προϋπολογισµού του αφορά αγορά 
υπηρεσιών, για την ανάπτυξη π.χ. λογισµικού εφαρµογών, τότε χαρακτηρίζεται 
ως έργο υπηρεσίας. Για παράδειγµα. ένας διαγωνισµός που αφορά στην 
υλοποίηση ενός Πληροφοριακού Συστήµατος µπορεί να περιλαµβάνει αγορά α) 
εξοπλισµού όπως servers, pc’s, δικτυακό εξοπλισµό β) λογισµικού συστηµάτων 
όπως unix, windows γ) έτοιµων πακέτων λογισµικού όπως λογισµικό βάσεων 
δεδοµένων (RDBMS), antivirus software, λογισµικό αυτοµατισµού γραφείου δ) 
ανάπτυξη εφαρµογών (application software) και ε) αγορά διάφορων υπηρεσιών 
όπως εγκατάστασης- παραµετροποίησης εξοπλισµού και λογισµικού, 
εκπαίδευση, τεχνικής υποστήριξης, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Προκειµένου 
να χαρακτηρίσουµε το προαναφερόµενο υποθετικό έργο ως προµήθεια ή ως 
υπηρεσία εξετάζουµε τη συµµετοχή που έχουν στον συνολικό προϋπολογισµό 
του έργου τα παραπάνω υπό τα α, β και γ µέρη του, σε σχέση µε τα αντίστοιχα δ 
και ε. Εάν το σύνολο του προϋπολογισµού των α+β+γ είναι µεγαλύτερο των δ+ε 
τότε το έργο χαρακτηρίζεται ως προµήθεια, διαφορετικά χαρακτηρίζεται ως 
υπηρεσία. 

Πρέπει ωστόσο να τονισθεί ότι, όπως θα αναφερθεί αναλυτικότερα και 
στη συνέχεια, στις διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, είτε αυτές έχουν 
χαρακτηρισθεί ως προµήθειες είτε ως υπηρεσίες, ακολουθούνται σχεδόν οι ίδιες 
διαδικασίες. Η ουσιαστικότερη διαφορά µιας διαδικασίας χαρακτηρισµένης ως 
προµήθεια και µιας που έχει χαρακτηρισθεί ως υπηρεσία, αφορά κυρίως στον 
τρόπο προσδιορισµού της πλέον συµφέρουσας από οικονοµικής άποψης 
προσφοράς, (συµφερότερης προσφοράς), για την ανάδειξη του αναδόχου. 

Τρεις είναι οι βασικές αρχές που διέπουν τις κρατικές προµήθειες : 
H αρχή της δηµοσιότητας. Κατά την αρχή αυτή, οι διαγωνισµοί του 

∆ηµοσίου πρέπει να γίνονται γνωστοί στους ενδιαφερόµενους µέσω του εθνικού 
τύπου και της Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η αρχή της 
δηµοσιότητας δεν ισχύει για κάποιες κατηγορίες έργων εξαιρετικά χαµηλής αξίας, 
που ορίζονται ρητά από τον Νόµο.  

Η αρχή της διαφάνειας των διαδικασιών. Η όλη διαδικασία της 
διακήρυξης, επιλογής του αναδόχου και ανάθεσης µιας σύµβασης του ∆ηµοσίου 
πρέπει να βασίζεται σε κανόνες, που είναι γνωστοί εκ των προτέρων και ισχύουν 
συνολικά καθ όλη τη διάρκεια του διαγωνισµού. Επίσης οφείλουν να είναι 
κατανοητοί και να διακρίνονται για την σαφήνειά τους. Απαγορεύεται ρητά η 
αλλαγή των όρων του διαγωνισµού µετά την προκήρυξή του. Οι όροι του 
διαγωνισµού µπορούν να αλλάζουν µόνο κατόπιν της αποδοχής 
ενστάσεων/προσφυγών των διαγωνιζοµένων (αναλυτικότερα βλ. στη συνέχεια). 
Γενικά, η αρχή της διαφάνειας παραβιάζεται όταν, κατά τη διάρκεια ενός 
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διαγωνισµού κάποιος ενδιαφερόµενος που δεν συµµετέχει, προβεί στην 
ακόλουθη διαπίστωση: "µε τους νέους όρους που θέτει ο φορέας θα µπορούσα 
κι εγώ να λάβω µέρος στο διαγωνισµό".  

Η αρχή της ίσης µεταχείρισης. Οι όροι του διαγωνισµού δεν είναι 
δυνατό να αποκλείουν επιχειρήσεις άλλης χώρας ή κάποια κατηγορία 
επιχειρήσεων της ίδιας χώρας εισάγοντας πολιτική διακρίσεων. 
 
3. Φορείς υλοποίησης των κρατικών προµηθειών  
 

Υπεύθυνος φορέας για τις κρατικές προµήθειες των υλικών για την 
Κεντρική ∆ιοίκηση στην Ελλάδα και την εφαρµογή του αντίστοιχου νοµικού 
πλαισίου είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και ειδικότερα η Γενική ∆ιεύθυνση 
Κρατικών Προµηθειών της ΓΓ Εµπορίου. Αντίστοιχα υπεύθυνος φορέας για την 
εφαρµογή του πλαισίου που διέπει τις διαδικασίες ανάθεσης υπηρεσιών είναι το 
Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, ενώ υπεύθυνος φορέας για την 
εφαρµογή του πλαισίου που διέπει τις διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων έργων 
είναι το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 

Ειδικότερα για τις διαδικασίες ανάθεσης προµηθειών, η ΓΓΕ διαθέτει όλον 
τον απαραίτητο µηχανισµό για τη διενέργεια τους. Ωστόσο, δεν είναι υπεύθυνη 
για το σύνολο της διαδικασίας.  

Κατά συνέπεια για µία προµήθεια, υπεύθυνος, κατ’ αρχήν, φορέας για τις 
διαδικασίες υλοποίησης της είναι η ΓΓΕ. Στην περίπτωση αυτή ο φορέας για τον 
οποίο προορίζεται η προµήθεια θα πρέπει να την εντάξει στο Ενιαίο Πρόγραµµα 
Προµηθειών (ΕΠΠ), όπου µε την ένταξη αυτή θα καθορισθεί ο τύπος του 
διαγωνισµού µέσω του οποίου θα συναφθεί η σχετική σύµβαση, το κριτήριο 
κατακύρωσης και ο φορέας που θα διενεργήσει το διαγωνισµό. Στο ΕΠΠ 
εντάσσονται όλες οι προµήθειες των φορέων του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου 
δηµοσίου τοµέα, προϋπολογισµού άνω των 45.000 €, που υπάγονται στις 
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2286/1995, ΦΕΚ 19 Α/1-2-1995, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Οι συµβάσεις υπηρεσιών δεν εντάσσονται στο ΕΠΠ και εκτελούνται 
αποκεντρωµένα από τους φορείς για τους οποίους προορίζονται. Με τον τρόπο 
αυτό, ένα έργο π.χ. πληροφορικής που έχει χαρακτηρισθεί ως προµήθεια, 
πρέπει να ενταχθεί στο ΕΠΠ, ενώ εάν έχει χαρακτηρισθεί ως υπηρεσία τότε δεν 
εντάσσεται στο ΕΠΠ.  

Κατά καιρούς εκδίδονται σχετικές αποφάσεις που εξαιρούν την ένταξη 
στο ΕΠΠ διαφόρων κατηγοριών προµηθειών. Π.χ. όλα τα έργα πληροφορικής 
που χρηµατοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της 
Πληροφορίας» (Ε.Π ΚτΠ) εξαιρούνται της ένταξης στο ΕΠΠ έστω και εάν αυτά 
έχουν χαρακτηρισθεί ως προµήθειες και κατά συνέπεια η ΓΓΕ δεν έχει 
αρµοδιότητα επ’ αυτών. 

Στην πραγµατοποίηση των δηµόσιων προµηθειών, διακρίνουµε 
τρεις φάσεις: 

(1η) τη φάση της εκδήλωσης των αναγκών και του σχεδιασµού των 
προµηθειών, σε ετήσια βάση, (ένταξη των αναγκών στο ΕΠΠ)  

(2η) τη φάση της διακήρυξης του διαγωνισµού, της εξεύρεσης της 
οικονοµικότερης ή συµφερότερης προσφοράς και της σύναψης της σύµβασης και  

(3η) τη φάση της εκτέλεσης της σύµβασης.  
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Η ΓΓ Εµπορίου, ως κεντρικός φορέας υλοποίησης προµηθειών, 
διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στην πρώτη φάση καθώς, µε βάση τις αιτήσεις 
των διαφόρων φορέων, καταρτίζει το Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (ΕΠΠ) και 
επίσης είναι υπεύθυνη και για την δεύτερη φάση των διαδικασιών, η οποία είναι 
και η πιο πολύπλοκη. Η τρίτη φάση, της εκτέλεσης της προµήθειας, βεβαιώνεται 
από τις "Επιτροπές παραλαβής". Οι Επιτροπές αυτές, κατά περίπτωση, είτε 
ορίζονται και εποπτεύονται από τη ΓΓ Εµπορίου µέσα από κατάλογο που της 
υποβάλλει ο εκάστοτε φορέας, είτε τελούν υπό τον πλήρη έλεγχο του φορέα.  

Υπάρχουν ορισµένοι φορείς, οι οποίοι πραγµατοποιούν τις 
προµήθειές τους µόνοι και διαθέτουν προς αυτό και ειδικό Κανονισµό 
Προµηθειών, όπως λ.χ. το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και οι Οργανισµοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).  

Πέρα όµως από αυτές τις ειδικές περιπτώσεις, κάθε φορέας µπορεί, 
κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις, να ζητήσει από την Γ.Γ. Εµπορίου 
εξουσιοδότηση, ώστε να διενεργήσει αυτός τη δεύτερη και τρίτη φάση για τη 
σύναψη και εκτέλεση της σύµβασης, σύµφωνα µε τον γενικό Κανονισµό 
Προµηθειών ∆ηµοσίου (Π.∆. 118/2007). Επίσης, είναι δυνατό να ανατεθεί στον 
φορέα η διενέργεια της τρίτης µόνο φάσης της προµήθειας (εκτέλεση της 
σύµβασης).  

Για τις συµβάσεις υπηρεσιών δεν υφίσταται η προαναφερόµενη 1η φάση 
διότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για αντίστοιχο «Ενιαίο πρόγραµµα Υπηρεσιών» και 
κατά συνέπεια για τις συµβάσεις αυτές οι φορείς διενεργούν µόνοι τους τις 
διαδικασίες ανάθεσης, υπογράφουν και εκτελούν τη σύµβαση. 
 
4. Νοµικό πλαίσιο που διέπει τις κρατικές προµήθειες  

 
Ανάλογα µε τον προϋπολογισµό της διαδικασίας ανάθεσης, εφαρµόζεται 

είτε µόνο το ελληνικό δίκαιο είτε σωρευτικά το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο. 
Συγκεκριµένα:  

4.1 Αν το προς προµήθεια υλικό/υπηρεσία είναι αξίας (προ ΦΠΑ) 
χαµηλότερης ενός ορίου (κατωφλίου), τότε εφαρµόζεται µόνον η εθνική 
νοµοθεσία. Το όριο αυτό µεταβάλλεται και το ύψος του εξαρτάται από τις διεθνείς 
συµφωνίες που υπογράφει η Ε.Ε στο χώρο των προµηθειών του ∆ηµοσίου. Το 
όριο αυτό από 1/1/2008 είναι 133.000 ευρώ, για τους φορείς που αναφέρονται 
ως «Κεντρικές Κυβερνητικές Αρχές» στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ (είναι ίδιο µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV του Π.∆. 60/2007) και 206.000 
ευρώ για τους υπόλοιπους φορείς. Τα όρια αυτά καθορίσθηκαν µε τον Κανονισµό 
1422/2007 και αναπροσαρµόζονται κάθε δύο χρόνια.  

Τα βασικά ελληνικά νοµοθετήµατα που διέπουν τις προµήθειες του 
δηµοσίου είναι ο Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α/19) και το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ Α/150), 
γνωστό και ως Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (ΚΠ∆). Ενώ οι διαδικασίες 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως υπηρεσίες και είναι πάντα κάτω από τα 
προαναφερόµενα κατώφλια διέπονται από τον Ν. 2362/95 και συµπληρωµατικά 
από τον Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου. Στο σηµείο αυτό αναφέρεται ότι το 
Π.∆. 118/2007, (ο νέος ΚΠ∆), ισχύει από 1/1/2008 και αντικατέστησε το Π.∆. 
394/96.  
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 4.2 Αν το προς προµήθεια υλικό/υπηρεσία ξεπερνά το προβλεπόµενο 
κατώφλιο, τότε τα παραπάνω νοµοθετήµατα εφαρµόζονται κατά τρόπο 
συµπληρωµατικό προς το κοινοτικό νοµοθετικό πλαίσιο. 

Μέχρι την 31/1/2006 το κοινοτικό νοµοθετικό πλαίσιο που ίσχυε για τις 
διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών καθοριζόταν από τις οδηγίες 
93/36 και 97/52 οι οποίες είχαν προσαρµοσθεί στο ελληνικό δίκαιο µε τα Π.∆. 
370/95 (ΦΕΚ 119/Α) και 105/2000 (ΦΕΚ 100/Α). Το αντίστοιχο πλαίσιο για τις 
διαδικασίες σύναψης συµβάσεων υπηρεσιών καθοριζόταν από τις οδηγίες 92/50 
και 97/52 οι οποίες είχαν προσαρµοσθεί στο ελληνικό δίκαιο µε τα Π.∆. 346/98 
(ΦΕΚ 230/Α) και 18/00 (Φ.Ε.Κ. 15/Α). 

Από την 1/2/2006 ισχύει η νέα Κοινοτική Οδηγία 2004/18 «περί 
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών» η οποία διέπει υποχρεωτικά τις διαδικασίες των 
διαγωνισµών για τις προµήθειες αγαθών, την αγορά υπηρεσιών και την 
πραγµατοποίηση δηµόσιων έργων, η προϋπολογισθείσα αξία των οποίων είναι 
πάνω από τα προαναφερόµενα κατώφλια. Η οδηγία αυτή καταργεί τις οδηγίες 
92/50/ΕΟΚ και 93/36/ΕΟΚ και έχει προσαρµοσθεί στο εθνικό δίκαιο µε το Π.∆. 
60/2007 (ΦΕΚ 64/Α), το οποίο ισχύει από 16 Μαρτίου 2007 και καταργεί τα Π.∆. 
370/95, 105/2000, 346/98 και 18/00. 

Έτσι σήµερα, το βασικό πλαίσιο που διέπει τις διαδικασίες σύναψης 
συµβάσεων προµηθειών που ο προϋπολογισµός τους ξεπερνά τα 
προαναφερόµενα κατώφλια είναι η νέα Κοινοτική Οδηγία 2004/18, το Π.∆. 
60/2007, ο Ν. 2286/95 και συµπληρωµατικά οι διατάξεις του Π.∆. 118/2007. 
Αντίστοιχα το πλαίσιο που διέπει τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων 
υπηρεσιών είναι η νέα Κοινοτική Οδηγία 2004/18, το Π.∆. 60/2007, ο Ν. 2362/95 
και συµπληρωµατικά οι διατάξεις του Π.∆. 118/2007. 

Επίσης ισχύει ο Ν. 2522/97 (ΦΕΚ Α178) ο οποίος εξασφαλίζει τη 
δικαστική προστασία των διαγωνιζοµένων κατά τη φάση που προηγείται της 
σύναψης των συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών, κατ εφαρµογή της 
οδηγίας 86/665. 

Επιπρόσθετα οι διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών και 
υπηρεσιών των οποίων ο προϋπολογισµός είναι µεγαλύτερος του 1.000.000 € 
διέπονται από τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν α) του Ν. 2328/95 και του Π.∆. 
82/96 για την υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των µετοχών των υποψηφίων 
αναδόχων, β) του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. Ν. 
3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 ….». για την 
έκδοση πιστοποιητικού «µη συνδροµής ασυµβίβαστης ιδιότητας», για τον 
ανάδοχο, από Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και γ) του Ν. 2741/99 για τον 
προληπτικό προσυµβατικό έλεγχο της διαδικασίας ανάθεσης από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο. Με το Ν. 3614/2007 καθορίζεται ότι για τις συγχρηµατοδοτούµενες από 
κοινοτικούς πόρους διαδικασίες, ο προσυµβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου πραγµατοποιείται όταν ο προϋπολογισµός τους είναι ανώτερος των 
5.000.000 € χωρίς ΦΠΑ.  

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α παρουσιάζεται το προοίµιο µιας τυπικής απόφασης 
για τη διενέργεια ενός διαγωνισµού, στο οποίο καταγράφεται το νοµικό πλαίσιο 
που διέπει τη διαδικασία του διαγωνισµού. 

Επισηµαίνεται ότι για τους «εξαιρούµενους τοµείς» του ύδατος, της 
ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών, αντί της οδηγίας 
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2004/18/ΕΚ ισχύει η οδηγία 2004/17/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών 
σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών 
και των ταχυδροµικών υπηρεσιών», η οποία έχει προσαρµοσθεί στο εθνικό 
δίκαιο µε το Π.∆. 59/2007 (ΦΕΚ 63/Α). 

 
5. ∆ιαδικασίες ανάθεσης 
 

Τρεις είναι οι βασικές διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών και 
υπηρεσιών, ο ανοικτός διαγωνισµός, ο κλειστός διαγωνισµός και η 
διαδικασία µε διαπραγµάτευση. Για διαδικασίες χαµηλού προϋπολογισµού, οι 
οποίες ορίζονται από το νόµο και οι οποίες δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής 
του κοινοτικού δικαίου, προβλέπεται και ο πρόχειρος διαγωνισµός. 

  
5.1 Ανοικτός διαγωνισµός: Με τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισµού 

πραγµατοποιείται περίπου το 75% των κρατικών προµηθειών της χώρας µας και 
σχεδόν το σύνολο διαδικασιών που αφορούν σε αγορά υπηρεσιών. Η διαδικασία 
αυτή εξασφαλίζει τη µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή των υποψήφιων αναδόχων, 
αφού προϋποθέτει την δηµοσίευση της πλήρους διακήρυξης και επιτρέπει σε 
κάθε ενδιαφερόµενο να υποβάλει προσφορά.  

 
5.2 Κλειστός διαγωνισµός: Η διαδικασία αυτή εξελίσσεται σε δύο 

φάσεις.  
 
5.2.1 Κατ αρχήν ο αναθέτων φορέας δηµοσιεύει πρόσκληση 

ενδιαφέροντος, η οποία είναι µια πολύ γενική διακήρυξη. Οι ενδιαφερόµενοι 
υποβάλλουν αιτήσεις συµµετοχής µαζί µε έναν φάκελο "ικανότητας", που 
περιγράφει το προφίλ της εταιρίας.  

 
5.2.2 Όσοι επιλέγονται µε βάση τα στοιχεία ικανότητας, λαµβάνουν 

γνώση της πλήρους διακήρυξης και καλούνται να υποβάλουν πλήρη προσφορά, 
δηλ. Τεχνική και οικονοµική προσφορά.  

Στο πλαίσιο του κλειστού διαγωνισµού οι αναθέτοντες φορείς µπορούν, 
µέσα στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, να ορίσουν τον κατώτατο και τον ανώτατο 
αριθµό προµηθευτών που σκοπεύουν να προσκαλέσουν. Ο αριθµός αυτός δεν 
πρέπει να είναι µικρότερος από πέντε (5), ο δε µεγαλύτερος µπορεί να ορισθεί 
µέχρι είκοσι (20).  

 
5.2.3 ∆ιαδικασία µε διαπραγµάτευση: Σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

επιτρέπεται στους αναθέτοντες φορείς η απευθείας διαπραγµάτευση µε τους 
υποψηφίους της επιλογής τους, µε ή χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση 
προκήρυξης. Στις διαπραγµατεύσεις χωρίς δηµοσίευση οφείλουν να 
προσκληθούν τουλάχιστον τρεις (3) υποψήφιοι. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται 
µόνον στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νοµικό πλαίσιο, αυστηρά 
ερµηνευµένες, όπως λ.χ. για επείγουσες ανάγκες, για εξοπλισµό έρευνας, 
πειραµατικά ή καλλιτεχνικά, για συµπληρωµατικές προµήθειες από ήδη 
επιλεγµένο ανάδοχο κτλ. Επίσης, ορισµένες φορές ακολουθείται αυτή η 
διαδικασία σε περιπτώσεις αποτυχίας ενός διαγωνισµού ή όταν οι επιτευχθείσες 
τιµές κριθούν ασύµφορες και υπάρχει επείγουσα ανάγκη, οπότε συνεχίζεται ο 
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διαγωνισµός µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης µε την κατάθεση νέων 
οικονοµικών προσφορών ή και τεχνικών προσφορών, όπου αυτό κριθεί 
απαραίτητο. 

 
5.2.4 Πρόχειρος (ή συνοπτικός) διαγωνισµός: Ο διαγωνισµός αυτός 

προβλέπεται για προµήθειες χαµηλού ύψους µέχρι ενός ορίου, που µεταβάλλεται 
µε Υπουργική Απόφαση, (το έτος 2008 το όριο αυτό είναι 45.000 ευρώ). Οι 
διαδικασίες αυτές δε δικαιολογούν την διενέργεια κανονικού διαγωνισµού. Ο 
πρόχειρος διαγωνισµός δεν προϋποθέτει δηµοσίευση και διενεργείται από 
Τριµελή Επιτροπή µε υποβολή έγγραφων προσφορών. Κατά τον πρόχειρο 
διαγωνισµό καλούνται να καταθέσουν προσφορές τρεις τουλάχιστον 
προµηθευτές. 

Επίσης µε τη νέα κοινοτική οδηγία 2004/18 και κατ’ επέκταση µε το Π.∆. 
60/2007, εισάγονται µια σειρά από νέες τεχνικές ανάθεσης, όπως η συµφωνία-
πλαίσιο, ο ανταγωνιστικός διάλογος η δυνατότητα ανάθεσης των συµβάσεων 
µε νέες ηλεκτρονικές τεχνικές (ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί, δυναµικά 
συστήµατα αγορών). Οι τεχνικές αυτές µπορούν να εφαρµοσθούν, εφ΄ όσον 
βεβαίως συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις και εφόσον εκδοθούν από 
τους αρµόδιους φορείς της χώρας οι σχετικές διευκρινιστικές εγκύκλιοι και 
οδηγίες εφαρµογής τους.  
 
6. ∆ηµοσίευση διαγωνισµών  
 

Κατ’ αρχήν, για τους διαγωνισµούς που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
προµήθειες, κάθε χρόνο δηµοσιεύεται το Ετήσιο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών, 
το οποίο επιτρέπει στους προµηθευτές υποψηφίους αναδόχους να έχουν µια 
γενική εικόνα των κρατικών αναγκών, µε σκοπό τον έγκαιρο προγραµµατισµό 
τους για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών. Το ΕΠΠ δηµοσιεύεται στον 
ηµερήσιο ελληνικό οικονοµικό τύπο, ενώ απόσπασµα του στο οποίο 
αναφέρονται όλες οι προµήθειες, ανά κατηγορία, που ξεπερνούν το οριζόµενο 
από την κοινοτική οδηγία κατώφλι δηµοσιεύεται και στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
ΕΕ και στη βάση δεδοµένων TED.  

Για τους διαγωνισµούς που έχουν χαρακτηρισθεί ως υπηρεσίες, δεν 
υπάρχει, όπως προαναφέρθηκε «Ενιαίο Πρόγραµµα Υπηρεσιών», αλλά για τη 
δηµοσίευσή τους ισχύουν οι ίδιοι κανόνες δηµοσιότητας όπως και στους 
διαγωνισµούς προµηθειών. 

Κάθε ένας διαγωνισµός, (προµήθειας ή υπηρεσίας), δηµοσιεύεται ως 
εξής:  

 
6.1 Σε εθνικό επίπεδο προβλέπονται τα εξής µέτρα δηµοσιότητας:  
 - δηµοσίευση περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης στο 

ΦΕΚ, Φύλλο ∆ηµοσίευσης ∆ηµόσιων Συµβάσεων (∆ΣΣ).  
 - δηµοσίευση περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης σε 

δυο τουλάχιστον ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες (και σε τοπική εφηµερίδα, 
εάν ο διαγωνισµός προκηρύσσεται από τοπική Υπηρεσία)  

- ανάρτηση της περίληψης σε εµφανές µέρος της Υπηρεσίας που 
διενεργεί τον διαγωνισµό 
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Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος έχει πρόσβαση µόνον στην 
περίληψη της διακήρυξης, µπορεί να λάβει το πλήρες κείµενό της από τα γραφεία 
του αναθέτοντος φορέα..  

 
6.2 Σε κοινοτικό επίπεδο: Στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε., καθώς και 

στην κοινοτική βάση δεδοµένων TED, δηµοσιεύεται περίληψη όλων των 
διαγωνισµών που αφορούν σε προµήθεια ή αγορά υπηρεσίας αξίας πάνω από 
τα προαναφερθέντα όρια των 133.000 και 206.000 ευρώ. Οι αναθέτοντες φορείς 
είναι υποχρεωµένοι να συντάσσουν τις σχετικές ανακοινώσεις σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις και τα παραρτήµατα της κοινοτικής οδηγίας 2004/18, 
χρησιµοποιώντας τα τυποποιηµένα έντυπα του Κανονισµού 1564/2005. 
Επισηµαίνεται ότι οι φορείς δεν µπορούν να προχωρήσουν σε δηµοσίευση στον 
ελληνικό τύπο πριν την αποστολή της ανακοίνωσης προς την ΕΕ. Στην βάση 
δεδοµένων TED οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για όλες τους 
τρέχοντες διαγωνισµούς προµηθειών υλικών, υπηρεσιών αλλά και έργων στο 
έδαφος της Ε.Ε. 
 
7. Περιεχόµενα διακήρυξης  
 

Οι όροι της διακήρυξης διαγωνισµού πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις.  
Από τη διακήρυξη πρέπει να προκύπτουν, µεταξύ άλλων: το είδος του 

διαγωνισµού (π.χ. ανοικτός, κλειστός) και το κριτήριο ανάθεσης (δηλ. αν 
προβλέπεται ως κριτήριο ανάθεσης η χαµηλότερη τιµή ή η πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά (συµφερότερη προσφορά)), τα δικαιολογητικά 
και οι ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής που πρέπει να πληροί ο συµµετέχων 
στο διαγωνισµό, η περιγραφή του προς ανάθεση έργου, οι τεχνικές 
προδιαγραφές των ειδών που αυτό περιλαµβάνει, ο χρόνος, ο τόπος και ο 
τρόπος παράδοσής του κ.α.  

Είναι προφανές ότι η διακήρυξη δεν πρέπει να περιλαµβάνει 
αντικρουόµενους όρους. Η σαφήνεια και η πληρότητα των όρων είναι ο 
βασικότερος παράγοντας για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης 
και αυτό διότι οι υποψήφιοι γνωρίζουν ακριβώς τι ζητά ο φορέας και κατά 
συνέπεια τι πρέπει ακριβώς να προσφέρουν. Επιπρόσθετα το έργο της 
επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών καθίσταται ευκολότερο όταν η 
διακήρυξη είναι σαφής και πλήρης. 

Κατά οποιουδήποτε όρου της διακήρυξης, και ιδίως κατά των 
προδιαγραφών, κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να ασκήσει ένσταση στις αρµόδιες 
Υπηρεσίες του φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό ή προσφυγή και αίτηση 
ακύρωσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). Ωστόσο, αν ο 
ενδιαφερόµενος δεν ασκήσει τα παραπάνω µέσα, ή δεν εκφράσει επιφυλάξεις 
σχετικά µε κάποιους από τους όρους της διακήρυξης στην προσφορά του, 
θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της. 

Τα περιεχόµενα µιας διακήρυξης ενός διαγωνισµού προσδιορίζονται από 
το άρθρο 2 του Π.∆. 118/2007. Μία ουσιαστική διαφορά του άρθρου αυτού µε το 
αντίστοιχο άρθρο του προηγούµενου ΚΠ∆, είναι ότι στις διακηρύξεις πλέον 
πρέπει να περιλαµβάνεται και το σχέδιο σύµβασης που θα υπογραφεί µε τον 
ανάδοχο.  
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Από τα περιεχόµενα µιας διακήρυξης, διαπιστώνεται ότι σε αυτήν πρέπει 
περιγράφεται αναλυτικά το περιβάλλον του έργου και το αντικείµενό του, έτσι 
ώστε οι ενδιαφερόµενοι να αποκτήσουν πλήρη γνώση του έργου που θα 
κληθούν να υλοποιήσουν προκειµένου να υποβάλλουν τις προσφορές τους και 
επίσης πρέπει να περιγράφονται οι Γενικοί και Ειδικοί όροι του διαγωνισµού, 
όπως π.χ. ποιοι έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, ποιες ελάχιστες 
προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν προκειµένου να τους ανατεθεί η σύµβαση, µε 
τι τρόπο θα συντάξουν και θα υποβάλλουν τις προσφορές τους κλπ. 

Η διακήρυξη επιπρόσθετα καλό θα ήταν να περιλαµβάνει τους «πίνακες 
συµµόρφωσης» όπου περιγράφονται υπό µορφή πινάκων οι τεχνικές 
προδιαγραφές των προς προµήθεια ειδών και οι απαιτούµενες υπηρεσίες που 
ζητούνται από τους υποψηφίους. Οι πίνακες συµµόρφωσης, όταν αυτοί 
περιλαµβάνονται στη διακήρυξη, ζητούνται να υποβάλλονται συµπληρωµένοι 
από τους υποψηφίους µε τις προδιαγραφές των ειδών και τις υπηρεσίες που 
προσφέρουν.  

 
8. Καθορισµός Τεχνικών Προδιαγραφών 
 

Τεχνικές προδιαγραφές είναι οι τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζουν, 
σύµφωνα µε το νέο ΚΠ∆, τα ελάχιστα αναγκαία απαιτούµενα χαρακτηριστικά - 
όπως τα επίπεδα ποιότητας, απόδοσης, ασφάλειας, τις διαστάσεις, το υλικό, τη 
συσκευασία, τη σήµανση – των προς προµήθεια ειδών, ώστε αυτά να 
προσδιορίζονται αντικειµενικά. Οι τεχνικές προδιαγραφές δε µπορούν να 
αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριµένο προϊόν, ούτε ονοµαστικά ούτε 
"φωτογραφικά". Για τις περιπτώσεις ειδών για τα οποία υπάρχουν εγκεκριµένα 
ευρωπαϊκά πρότυπα ή εθνικά πρότυπα προσαρµοσµένα στα ευρωπαϊκά, οι 
τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να είναι βάσει των προτύπων αυτών. Επίσης 
επιτρέπεται και η χρήση άλλων διεθνών αναγνωρισµένων προτύπων, όπως π.χ. 
κατά ΕΛΟΤ, κατά DIN, κατά BS, κτλ. Προκειµένου να επιτραπεί η συµµετοχή των 
προµηθευτών από τις άλλες χώρες της ΕΕ, στο πλαίσιο της αρχής της ίσης 
µεταχείρισης, προβλέπεται ένα σύστηµα "ισοτιµίας" των προτύπων.  

Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται ότι, µε τον νέο ΚΠ∆, ο τρόπος 
προσδιορισµού των τεχνικών προδιαγραφών άλλαξε σε σχέση µε αυτόν 
του προηγούµενου ΚΠ∆. Συγκεκριµένα, όπως προαναφέρθηκε, σύµφωνα 
µε τον νέο ΚΠ∆ (Π.∆. 118/2007) οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαµβάνουν 
«τα ελάχιστα αναγκαία απαιτούµενα χαρακτηριστικά» του προς προµήθεια 
υλικού, ενώ σύµφωνα µε τον προηγούµενο ΚΠ∆ (Π.∆. 394/96) οι τεχνικές 
προδιαγραφές περιελάµβαναν τα «απαιτούµενα χαρακτηριστικά» του προς 
προµήθεια υλικού, (δηλαδή, όχι µόνο τα ελάχιστα αναγκαία). Αυτή η 
διαφοροποίηση σηµαίνει ότι πλέον όλοι οι όροι που θα περιλαµβάνονται 
στις τεχνικές προδιαγραφές θα είναι απαράβατοι και δεν θα υπάρχουν σε 
αυτές προαιρετικοί ή επιθυµητοί όροι.  

 
9. ∆ικαίωµα συµµετοχής σε διαγωνισµούς δηµόσιων προµηθειών 
 

Οι υποψήφιοι προµηθευτές του ∆ηµοσίου µπορεί να ανήκουν σε µια από 
τις παρακάτω κατηγορίες:  

• φυσικά ή νοµικά πρόσωπα  
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• συνεταιρισµοί  
• ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων  
• κοινοπραξίες  
 

10. Προθεσµίες για τη συµµετοχή των υποψηφίων στους διαγωνισµούς  
 

Η δηµοσίευση των διαγωνισµών αποσκοπεί στην προσέλκυση του 
µεγαλύτερου δυνατού αριθµού υποψηφίων αναδόχων και στην εξασφάλιση 
διαφάνειας στις συναλλαγές του ∆ηµοσίου. Προκειµένου να επιτευχθεί ο βασικός 
αυτός στόχος, τηρούνται κάποιες προθεσµίες από την ηµέρα δηµοσίευσης µέχρι 
την ηµέρα υποβολής των προσφορών, ώστε να δίνεται η ευκαιρία στους 
προµηθευτές να ετοιµάζουν τις προσφορές τους. Οι προβλεπόµενες προθεσµίες 
έχουν ως εξής:  

 
10.1 Οι ανοικτοί διαγωνισµοί: δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν αν 

δεν περάσει προθεσµία τουλάχιστον 52 ηµερών από την αποστολή της 
περίληψης διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων της ΕΕ. Η 
προθεσµία αυτή µπορεί να συντµηθεί, σε περίπτωση επείγοντος, σε 22 ηµέρες. 
Για διαγωνισµούς που, λόγω χαµηλού ύψους, δεν υπόκεινται σε δηµοσίευση 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η προθεσµία είναι 
30ήµερη - συντµούµενη σε 15ήµερη, σε περίπτωση κατεπείγοντος - από τη 
δηµοσίευση στον ελληνικό τύπο ή στο ΦΕΚ (για την έναρξη της προθεσµίας 
λαµβάνεται υπόψη η δηµοσίευση µε τη µεταγενέστερη ηµεροµηνία).  

 
10.2 Οι κλειστοί διαγωνισµοί έχουν διαφορετικές προθεσµίες για κάθε 

µια από τις δύο φάσεις τους:  
-Από την ηµέρα δηµοσίευσης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος ως την 

ηµέρα υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής πρέπει να µεσολαβούν τουλάχιστον 
37 ηµέρες - συντµούµενες σε 15, σε περίπτωση επείγοντος - από την αποστολή 
της ανακοίνωσης στην ΕΕ. Για διαγωνισµούς που δεν υπόκεινται σε δηµοσίευση 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η προθεσµία είναι 20 
ηµέρες - συντµούµενες σε 10 - από τη δηµοσίευση στον ελληνικό τύπο. 

-Από την ηµέρα κοινοποίησης της πλήρους διακήρυξης στους επιλεγέντες 
και της πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς, µέχρι την υποβολή αυτής, πρέπει 
να µεσολαβούν 40 ή 20 ηµέρες, ανάλογα µε το ύψος της προµήθειας. Οι 
παραπάνω προθεσµίες µπορούν να συντµηθούν σε 10 ηµέρες, σε περίπτωση 
επείγοντος. 

 
10.3 Οι διαδικασίες µε διαπραγµάτευση υπόκεινται στις ίδιες 

προθεσµίες, όπως και οι κλειστοί διαγωνισµοί. 
Η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού και η απευθείας ανάθεση δεν 

υπόκεινται σε προθεσµίες καθώς, εξ ορισµού, αποσκοπούν στην κάλυψη 
επειγουσών αναγκών. 

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆, παρουσιάζονται συνοπτικά και πινακοποιηµένα οι 
προθεσµίες για την παραλαβή των αιτήσεων συµµετοχής και των προσφορών, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κ.Π.∆. και στην Οδηγία 2004/18.  
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11. Τρόπος υποβολής των προσφορών των υποψηφίων 
 

Οι προσφορές υποβάλλονται µέχρι την ηµεροµηνία που προβλέπεται στη 
διακήρυξη ή στην ανακοίνωση και σύµφωνα µε τους όρους που αυτή ορίζει. 
Υποβάλλονται µέσα σε φάκελο σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα. Κάθε φάκελος 
περιέχει:  

 
11.1 Τα δικαιολογητικά συµµετοχής που απαιτούνται από την εκάστοτε 

διακήρυξη. Τα δικαιολογητικά αυτά απαριθµούνται στο άρθρο 6 του Π.∆. 
118/2007 και - για διαγωνισµούς που υπάγονται στο κοινοτικό δίκαιο - στο Τµήµα 
2 «Κριτήρια ποιοτικής επιλογής» της οδηγίας 2004/18, (καθώς και στοιχεία για 
την εµπειρία της εκεί όπου ζητείται, το προσωπικό, τον εξοπλισµό, κτλ). 

Σε έναν διαγωνισµό τα δικαιολογητικά συµµετοχής κατατάσσονται 
ουσιαστικά σε δύο «κατηγορίες» : α) στα «τυπικά» δικαιολογητικά, τα οποία 
αφορούν στην προσωπική κατάσταση του υποψηφίου και τα οποία 
περιλαµβάνουν απόσπασµα ποινικού µητρώου, ασφαλιστική και φορολογική 
ενηµερότητα, πιστοποιητικό µη πτώχευσης, εκκαθάρισης κτλ του υποψηφίου και 
β) στα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις «ελάχιστες προϋποθέσεις» 
συµµετοχής στο διαγωνισµό και τα οποία αφορούν στην χρηµατοοικονοµική και 
τεχνική επάρκεια του υποψηφίου. Τέτοια δικαιολογητικά είναι ισολογισµοί, 
δήλωση για το συνολικό κύκλο εργασιών, κατάλογος µε τα κυριότερα έργα που 
έχουν εκτελεσθεί από τον υποψήφιο, κατάσταση απασχολούµενου απ’ αυτόν 
προσωπικού κλπ.  

Επισηµαίνεται ότι µε τον νέο ΚΠ∆ τα δικαιολογητικά συµµετοχής 
υποβάλλονται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, µόνο από τον υποψήφιο 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού. Έτσι, µε την προσφορά, ο υποψήφιος υποβάλει την 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό και υπεύθυνη δήλωση 
στην οποία δηλώνει ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του 
διαθέτει τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν την προσωπική του 
κατάσταση και ότι πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής στο 
διαγωνισµό. Παράλληλα, µε την προαναφερόµενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνει 
ότι θα προσκοµίσει τα σχετικά δικαιολογητικά κατά το στάδιο της κατακύρωσης.  

∆ιευκρινίζεται ότι σε διαγωνισµούς µε προϋπολογισµό µεγαλύτερο του 
1.000.000 €, χωρίς ΦΠΑ, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την 
ονοµαστικοποίηση των µετοχών του υποψηφίου υποβάλλονται µε την 
προσφορά. 

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος µε τον οποίο 
ζητούνται πλέον σύµφωνα µε τον νέο ΚΠ∆ τα δικαιολογητικά. 

 
11.2 Σε χωριστό σφραγισµένο (υπό) φάκελο υποβάλλεται η τεχνική 

προσφορά, η οποία περιλαµβάνει τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του 
υποψηφίου, έτσι όπως αυτά απαιτούνται από τη διακήρυξη του διαγωνισµού.  

 
11.3 Σε χωριστό σφραγισµένο (υπό) φάκελο υποβάλλεται η οικονοµική 

προσφορά η οποία περιλαµβάνει την οικονοµική προσφορά του υποψηφίου 
σύµφωνα µε σχετικό υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στη διακήρυξη.  
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12. Απαιτούµενες εγγυήσεις  
 

Κάθε διαγωνιζόµενος καλείται να δώσει ορισµένες εγγυήσεις µε τη µορφή 
εγγυητικής επιστολής. Σχετικά προβλέπονται οι εξής: 

Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό (συνήθως 5% της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης), η οποία επιστρέφεται µετά την κατακύρωση ή την 
λήξη ισχύος της προσφοράς του προµηθευτή. 

-Ο ανάδοχος οφείλει να δώσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης (συνήθως 10% επί της συνολικής συµβατικής αξίας προ ΦΠΑ) και  

-εγγύηση προκαταβολής (στο ύψος που συµφωνείται), αν η σύµβαση 
προβλέπει την προκαταβολή στον ανάδοχο ενός συγκεκριµένου ποσοστού (όχι 
µεγαλύτερο του 50%) του συµβατικού τιµήµατος (προ ΦΠΑ). 

Τέλος, ενδέχεται η διακήρυξη να προβλέπει την καταβολή εγγύησης 
καλής λειτουργίας ή/και εγγύησης καλής λειτουργίας της συντήρησης 
(ορίζοντας και τους όρους της σχετικής εγγύησης). 
 

13. Εµπλεκόµενα όργανα στη διαδικασία ανάθεσης σύµβασης  
 

Σε κάθε διαγωνισµό ορίζεται η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και 
Αξιολόγησης Προσφορών η οποία είναι αρµόδια για την παραλαβή και 
αποσφράγιση των προσφορών, καθώς επίσης και για τον έλεγχο και την 
αξιολόγηση τους. Η επιτροπή αυτή γνωµοδοτεί επί των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών, συντάσσει 
πρακτικά και υποβάλει προτάσεις σχετικά µε τη διεκπεραίωση και το αποτέλεσµα 
του διαγωνισµού.  

Επίσης ορίζεται και η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία γνωµοδοτεί επί των 
ενστάσεων και ενδικοφανών προσφυγών που υποβάλλονται στο πλαίσιο ενός 
διαγωνισµού. Ωστόσο, τα προαναφερόµενα συλλογικά όργανα ∆ΕΝ εκδίδουν 
δεσµευτικές διοικητικές πράξεις (αποφάσεις). Η σχετική αρµοδιότητα ανήκει στο 
εκάστοτε Αποφαινόµενο Όργανο του φορέα το οποίο λαµβάνει τις σχετικές 
αποφάσεις που αφορούν στο διαγωνισµό. 

Το Αποφαινόµενο Όργανο µπορεί να είναι διαφορετικό σε κάθε 
διαγωνισµό, ανάλογα µε το ύψος της δαπάνης (π.χ. Υπουργός, Υφυπουργός, 
Γενικός Γραµµατέας, Γενικός ∆ιευθυντής, ∆ιευθυντής κ.α) 

Για τους διαγωνισµούς των οποίων ο προϋπολογισµός είναι πάνω από 
15 εκατ. ευρώ. ή παρουσιάζουν σηµαντική τεχνολογική αξία, συστήνεται 
∆ιακοµµατική Επιτροπή. Η Επιτροπή αυτή προεδρεύεται από τον Υπουργό στον 
οποίον υπόκειται ο φορέας για τον οποίο προορίζεται το έργο, ενώ 
εκπροσωπούνται το ΥΠΟΙΟ και η ΓΓ Εµπορίου, ο ενδιαφερόµενος φορέας 
καθώς και αντιπρόσωποι των κοµµάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή. Η 
Επιτροπή αυτή ορίζει τον φορέα διεξαγωγής του διαγωνισµού, του δίνει τη 
σχετική εντολή και εποπτεύει τις διαδικασίες ανάθεσής του. 

 
14. Βασικές φάσεις ενός διαγωνισµού  
 

Μετά την υποβολή των προσφορών, η διαδικασία εξελίσσεται ως 
ακολούθως: 
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14.1 Άνοιγµα των φακέλων - εξέταση εγκυρότητας των προσφορών: 
σε χώρο και χρόνο που ορίζονται από τη διακήρυξη, παρουσία των 
διαγωνιζοµένων ή εκπροσώπων τους, η αρµόδια Επιτροπή ανοίγει τους κυρίως 
φακέλους και τους φακέλους των δικαιολογητικών και των τεχνικών 
προσφορών, προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές 
καθώς και των δικαιολογητικών τους, µονογράφει και σφραγίζει όλα τα 
υποβαλλόµενα δικαιολογητικά και τις τεχνικές προσφορές και συντάσσει 
πρακτικό. Αν κατά τις παραπάνω ενέργειες παρατηρηθούν παρατυπίες ή 
συµµετοχή διαγωνιζόµενου που δεν έχει τέτοιο δικαίωµα, κάθε διαγωνιζόµενος 
µπορεί να υποβάλλει ενστάσεις επί τόπου ή και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. 
Κατά το άνοιγµα των προσφορών οι διαγωνιζόµενοι δεν έχουν το δικαίωµα να 
λάβουν γνώση του περιεχοµένου των άλλων. Προβλέπεται όµως ότι οι 
διαγωνιζόµενοι, εφόσον το επιθυµούν, µπορούν να λάβουν γνώση των 
προσφορών των άλλων διαγωνιζοµένων, ύστερα από σχετική ειδοποίηση τους 
από την επιτροπή του διαγωνισµού ή την υπηρεσία που διενεργεί τον 
διαγωνισµό. 

Η Επιτροπή ελέγχει την πληρότητα των προσφορών, των εγγυητικών 
επιστολών συµµετοχής και των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. Το 
πρακτικό µε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των δικαιολογητικών εγκρίνεται 
από το Αποφαινόµενο Όργανο και η σχετική εγκριτική απόφαση κοινοποιείται 
στους διαγωνιζόµενους. Κατά της απόφασης αυτής, κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί 
να ασκήσει διοικητική ένσταση ή/και ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του 
αποφαινόµενου οργάνου, εντός 3 εργασίµων και 5 ηµερολογιακών ηµερών, 
αντίστοιχα. Για τη σχετική ένσταση ή προσφυγή γνωµοδοτεί η Επιτροπή 
Ενστάσεων αλλά εκδίδει απόφαση το ίδιο το αποφαινόµενο όργανο. 

 
14.2 Αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών: Μετά την παραπάνω 

διαδικασία η αρµόδια Επιτροπή συντάσσει το πρακτικό τεχνικής αξιολόγησης, 
σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης. Στο πρακτικό αυτό αξιολογούνται οι 
διαγωνιζόµενοι, µε βάση τις τεχνικές προσφορές που έχουν υποβάλει σε σχέση 
µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της διακήρυξης.  

 
14.2.1 Εάν το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαµηλότερη τιµή, τότε απλά 

ελέγχεται αν η τεχνική προσφορά µπορεί να γίνει δεκτή, µε βάση τις ελάχιστες 
τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η διακήρυξη. 

14.2.2 Εάν το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά, τότε τα διάφορα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς των διαγωνιζοµένων βαθµολογούνται σύµφωνα µε τον «πίνακα 
κριτηρίων αξιολόγησης» που αναφέρεται στη διακήρυξη.  

Το πρακτικό µε τα αποτελέσµατα της τεχνικής αξιολόγησης εγκρίνεται 
από το Αποφαινόµενο Όργανο και η σχετική εγκριτική απόφαση κοινοποιείται 
στους διαγωνιζόµενους, οι οποίοι διαθέτουν 3 εργασίµων και 5 ηµερολογιακών 
ηµερών για να υποβάλλουν διοικητικές ενστάσεις ή ενδικοφανείς προσφυγές, 
αντίστοιχα. 

 
14.3 Αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών : 

Ο χώρος και ο χρόνος που θα αποσφραγισθούν οι οικονοµικές προσφορές θα 
γνωστοποιηθεί, µε απόφαση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, που 
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θα σταλεί µε φαξ ή τηλεγράφηµα ή τηλεοµοιοτυπία στους υποψηφίους των 
οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και βαθµολογήθηκαν τεχνικά. 

Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν 
κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούµενο στάδιο επιστρέφονται από την 
Υπηρεσία ∆ιενέργειας στους υποψηφίους, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 

Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα πραγµατοποιηθεί 
ενώπιον των τυχόν παρισταµένων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων των 
οποίων οι οικονοµικές προσφορές θα αποσφραγισθούν. 

Για τις ανάγκες της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα ελέγξει το 
περιεχόµενο των οικονοµικών προσφορών προκειµένου να διαπιστώσει τον 
βαθµό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης.  

Σε περίπτωση που η οικονοµική προσφορά είναι ασυνήθιστα χαµηλή θα 
ζητείται από τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της 
οικονοµικής του προσφοράς. 

Μετά την ολοκλήρωση της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα 
κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα.. Το πρακτικό µε τα 
αποτελέσµατα της οικονοµικής αξιολόγησης και της κατάταξης των προσφορών, 
εγκρίνεται από το Αποφαινόµενο Όργανο και η σχετική εγκριτική απόφαση 
κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους, οι οποίοι διαθέτουν 3 εργάσιµες και 5 
ηµερολογιακές ηµέρες για να υποβάλλουν διοικητικές ενστάσεις ή ενδικοφανείς 
προσφυγές, αντίστοιχα 

 
14.4 Κατακύρωση αποτελέσµατος διαγωνισµού:(Η παρακάτω 

περιγραφόµενη διαδικασία είναι νέα και εφαρµόζεται σύµφωνα µε τον νέο 
ΚΠ∆ (Π.∆. 118/2007) 

 
Μετά την αξιολόγηση και την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη 

αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ο υποψήφιος στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε 
σφραγισµένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται από τη 
διακήρυξη και τον νέο ΚΠ∆. 

Η επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των 
δικαιολογητικών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την προαναφερόµενη 
έγγραφη ειδοποίηση, µονογράφονται δε από την Επιτροπή όλα τα στοιχεία του 
φακέλου κατά φύλλο. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία 
αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, λαµβάνουν γνώση των 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.  

Η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών 
και των εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον υποψήφιο στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση.  

Το πρακτικό µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών, εγκρίνεται από το Αποφαινόµενο Όργανο και η σχετική 
εγκριτική απόφαση του για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού, κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους, οι οποίοι διαθέτουν 3 
εργάσιµες και 5 ηµερολογιακές ηµέρες για να υποβάλλουν διοικητικές ενστάσεις 
ή ενδικοφανείς προσφυγές, αντίστοιχα 
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Όταν ο υποψήφιος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν 
προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά είτε προκύψει ότι δεν καλύπτονται από αυτόν οι ελάχιστες 
προϋποθέσεις συµµετοχής, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο που είναι 
επόµενος στον πίνακα κατάταξης προσφορών. Σε περίπτωση που και αυτός δεν 
προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία 
απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, είτε προκύψει ότι δεν καλύπτονται από αυτόν οι 
οριζόµενες κατά τα ανωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής, η 
κατακύρωση γίνεται στον αµέσως επόµενο υποψήφιο και ούτω καθ΄ εξής. Αν 
κανένας από τους υποψηφίους δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των ανωτέρω, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 

Στις περιπτώσεις που ο υποψήφιος υποβάλλει µε την προσφορά ψευδή ή 
ανακριβή υπεύθυνη δήλωση για τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή ο υπόχρεος 
προς τούτο υποψήφιος δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το 
στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά, 
καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη. Επίσης 
καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη εφόσον από 
τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι στη διακήρυξη 
καθοριζόµενες ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

 
14.5 Έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο, για διαγωνισµούς άνω του 

1.000.000 ευρώ (ν.2741/99, άρθρο 8 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει): Η 
κατακύρωση της προµήθειας πραγµατοποιείται µε απόφαση του Αποφαινόµενου 
Οργάνου, η οποία ανακοινώνεται στον ανάδοχο. Με την ανακοίνωση, η σύµβαση 
θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει 
αποκλειστικά αποδεικτικό χαρακτήρα. Ωστόσο, για συµβάσεις αξίας άνω του 
1.000.000 ευρώ απαιτείται και η έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Χωρίς την 
έγκριση αυτή η σύµβαση δεν µπορεί να υπογραφεί. Για τον λόγο αυτό πολύ 
συχνά οι ανακοινώσεις προς τους προµηθευτές για την κατακύρωση του 
αποτελέσµατος του διαγωνισµού, τελούν κάτω από την αίρεση της έγκρισης από 
το Ελεγκτικό Συνέδριο.  

 
14.6 Έκδοση από το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) 

πιστοποιητικού «µη συνδροµής ασυµβίβαστης ιδιότητας» για τον ανάδοχο, 
σε διαγωνισµούς άνω του 1.000.000 ευρώ (ν.3310/2005 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει): Για την υπογραφή της σύµβασης, σε διαγωνισµούς 
προϋπολογισµού άνω του 1.000.000 Ευρώ απαιτείται και το πιστοποιητικό που 
πρέπει ο ανάδοχος να λάβει από το ΕΣΡ. ∆ιευκρινίζεται όµως ότι ύστερα από την 
Απόφαση 20977/23-8-2007 (ΦΕΚ 1673/Β/23-8-2007) των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Επικρατείας, δεν απαιτείται πλέον η κατάθεση από τον υποψήφιο 
κάποιου πιστοποιητικού του ΕΣΡ, αλλά αρκεί η υποβολή, πριν την 
υπογραφή της σύµβασης, σχετικής υπεύθυνης δήλωσής του.  

 
14.7 Σύναψη της σύµβασης: Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο 

επιλεγείς ανάδοχος καλείται εντός 10 ηµερών να υπογράψει τη σχετική σύµβαση. 
Εάν δεν προσέλθει εντός 15 ηµερών, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του 
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αρµόδιου Υπουργού. Οι όροι αποστολής, αποδοχής και εκτέλεσης της σύµβασης 
περιγράφονται στα άρθρα του Κεφαλαίου Γ του Π.∆. 118/2007 

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ δίδονται πινακοποιηµένα τα βασικά στάδια της 
διαδικασίας ανάθεσης ενός έργου, από τη δηµοσίευση της προκήρυξης του έως 
και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
 
15. Κριτήρια ανάθεσης µιας σύµβασης  
 

∆ύο είναι τα κριτήρια για την ανάθεση µιας σύµβασης. Κάθε διακήρυξη ή 
πρόσκληση οφείλει να ορίζει σαφώς ποιο από τα δύο ακολουθείται. 

 
15.1 Η χαµηλότερη τιµή: απλό µειοδοτικό σύστηµα, µε τη λεπτοµέρεια 

ότι αν κάποια προσφορά κριθεί υπερβολικά χαµηλή µπορεί να απορριφθεί, αφού 
προηγουµένως ζητηθούν εξηγήσεις από τον ενδιαφερόµενο υποψήφιο και 
κριθούν ανεπαρκείς. Σχετικά µε την απόρριψη αυτή ενηµερώνεται και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (για τις προµήθειες που, λόγω ύψους, διέπονται από το 
κοινοτικό δίκαιο). 

 
15.2 Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

(συµφερότερη προσφορά): η κατακύρωση βασίζεται σε σειρά κριτηρίων 
ανάθεσης. Για τους διαγωνισµούς που διέπονται από το κοινοτικό δίκαιο, (οδηγία 
2004/18, Π.∆. 60/2007), τα κριτήρια ανάθεσης αναφέρονται στο άρθρο 53 της εν 
λόγω οδηγίας και είναι : η ποιότητα, η τιµή, η τεχνική αξία, τα αισθητικά και 
λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, το κόστος 
λειτουργίας, η αποδοτικότητα, η εξυπηρέτηση µετά την πώληση και η τεχνική 
συνδροµή, η ηµεροµηνία παράδοσης και η προθεσµία παράδοσης ή εκτέλεσης. 
Τα κριτήρια αυτά µπορούν να καταταχθούν σε διάφορες οµάδες ανάλογα µε τις 
απαιτήσεις και το αντικείµενο του διαγωνισµού. Αντίθετα όταν ο διαγωνισµός έχει 
χαρακτηρισθεί ως προµήθεια και διέπεται από τον Κανονισµό προµηθειών 
∆ηµοσίου (Π.∆. 118/2007), τα κριτήρια ανάθεσης προσδιορίζονται από το άρθρο 
20 του διατάγµατος αυτού και κατατάσσονται σε δύο οµάδες, στην Οµάδα Α 
"Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας" και στην Οµάδα Β "Τεχνική Υποστήριξη 
και Κάλυψη" . 

Σύµφωνα µε το Π.∆. 118/2007 στην Οµάδα Α ανήκουν κριτήρια τα οποία 
αφορούν τη :  

• συµφωνία του προφερόµενου υλικού µε τις τεχνικές   
προδιαγραφές της διακήρυξης,  

Στην Οµάδα Β ανήκουν τα ακόλουθα κριτήρια: 
• η παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης,  
• η ποιότητα της εξυπηρέτησης µετά την πώληση και η 

εξασφάλιση ανταλλακτικών και  
• ο χρόνος παράδοσης 

Τα κριτήρια αυτά µπορεί να αποδίδονται, κατά περίπτωση, είτε γενικά 
όπως παραπάνω, είτε αναλυτικά σε επί µέρους χαρακτηριστικά του υπό 
προµήθεια είδους. 

Καθένα από τα παραπάνω κριτήρια φέρει έναν συντελεστή βαρύτητας 
εκφρασµένο σε ποσοστό επί τοις εκατό (%). Οι σχετικοί συντελεστές 
προκύπτουν σαφώς από τους όρους της κάθε διακήρυξης (όταν το κριτήριο 
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επιλογής είναι η συµφερότερη προσφορά), σε κάθε περίπτωση όµως, το σύνολο 
των συντελεστών βαρύτητας πρέπει να είναι πάντα 100%. 

Στα κριτήρια ανάθεσης ∆ΕΝ υπεισέρχονται παράµετροι κόστους, είτε 
αυτές αφορούν στην κτήση του αγαθού, είτε στην εγκατάσταση, συντήρηση, 
αναλώσιµα χρήσης, κτλ. Όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν το αντικείµενο της 
οικονοµικής προσφοράς του υποψηφίου και συνυπολογίζονται για τον καθορισµό 
της τιµής.  

Ανεξάρτητα από το ακολουθούµενο κριτήριο ανάθεσης, δίνεται η 
δυνατότητα, βάσει σχετικού όρου της διακήρυξης, η επιλεγείσα προσφορά να 
υπαχθεί σε περαιτέρω κοστολογικό και συγκριτικό έλεγχο µε τις τιµές της αγοράς, 
µε στόχο τον έλεγχο της προσφερόµενης τιµής. Αν κάποια προσφορά κριθεί 
υπερβολικά χαµηλή µπορεί να απορριφθεί, αφού προηγουµένως ζητηθούν 
εξηγήσεις από τον ενδιαφερόµενο υποψήφιο και κριθούν ανεπαρκείς. 

Πρέπει να επισηµανθεί ότι στα κριτήρια ανάθεσης, δηλαδή στα 
βαθµολογούµενα στοιχεία, δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να 
περιλαµβάνονται στοιχεία τα οποία αφορούν στην οικονοµική και 
χρηµατοοικονοµική επάρκεια του υποψηφίου, ούτε στοιχεία τα οποία 
αφορούν στην τεχνική επάρκειά του και την εµπειρία του. Τα 
προαναφερόµενα, αποτελούν κριτήρια ποιοτικής επιλογής ενός 
υποψηφίου, τα οποία αξιολογούνται κατά την πρώτη φάση του 
διαγωνισµού (έλεγχο δικαιολογητικών και τεκµηρίωση εκπλήρωσης των 
ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής στο διαγωνισµό). 

 
16. Αξιολόγηση προσφορών  

 
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης του 

∆ιαγωνισµού ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που 
έχουν υποβληθεί µε την προσφορά και εισηγείται στο αρµόδιο αποφαινόµενο 
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά, και µε µέριµνά 
του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. 

Μετά την παραπάνω διαδικασία, (αξιολόγηση υποβληθέντων µε την 
προσφορά δικαιολογητικών), η αρµόδια Επιτροπή αξιολογεί και βαθµολογεί τις 
Τεχνικές Προσφορές και εισηγείται στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, 
το οποίο αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνά του γνωστοποιείται στους 
υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του.  

Εάν κατά την εξέταση µιας τεχνικής προσφοράς διαπιστώνεται ότι 
καλύπτονται ή υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, η 
προσφορά αυτή κρίνεται τεχνικά αποδεκτή.  

Εάν σε µια προσφορά διαπιστώνεται απόκλιση από τις προδιαγραφές, 
τότε αυτή κρίνεται (τεκµηριωµένα) από την αρµόδια επιτροπή ως µη τεχνικά 
αποδεκτή και απορρίπτεται.  

Στο σηµείο αυτό επισηµαίνουµε ακόµη µία διαφορά του νέου 
Κανονισµού µε τον παλαιό. Σύµφωνα µε το νέο Κανονισµό (άρθρο 20, παρ. 
4), προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές 
προδιαγραφές απορρίπτονται. Κατά συνέπεια η επιτροπή εφόσον 
διαπιστώσει απόκλιση δεν έχει πλέον δυνατότητα να την κρίνει ως 
ουσιώδη ή επουσιώδη, όπως µπορούσε να πράξει σύµφωνα µε τον 
προηγούµενο ΚΠ∆ (Π.∆. 394/96). 
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Αφού, σύµφωνα µε τα παραπάνω, απορριφθούν οι προσφορές που 
παρουσιάζουν αποκλίσεις, η διαδικασία διαφοροποιείται ανάλογα µε το κριτήριο 
ανάθεσης.  

 
16.1 Όταν κριτήριο είναι η χαµηλότερη τιµή, αφού αποκλειστούν οι 

τεχνικές προσφορές που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης, επιλέγεται 
εκείνη που προτείνει τη χαµηλότερη τιµή.  

 
16.2 Όταν κριτήριο είναι η συµφερότερη προσφορά, αφού αποκλεισθούν 

οι τεχνικές προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά µη αποδεκτές, οι υπόλοιπες, 
(τεχνικά αποδεκτές), βαθµολογούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία και τον πίνακα 
κριτηρίων που αναφέρονται στη διακήρυξη. 

• Όλα τα επιµέρους στοιχεία των οµάδων βαθµολογούνται 
αυτόνοµα µε βάση τους 100 βαθµούς. Η βαθµολογία των επί µέρους 
στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθµοί για τις περιπτώσεις που 
καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθµολογία αυτή 
αυξάνεται έως 110 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές. (Επισηµαίνεται ότι ο προαναφερόµενος τρόπος 
βαθµολογίας είναι σύµφωνος µε τον νέο ΚΠ∆ και είναι διαφορετικός 
από αυτόν του προηγούµενου κανονισµού) 

• Οι βαθµοί αυτοί, για κάθε ένα από τα κριτήρια, 
πολλαπλασιάζονται µε τον καθορισµένο από τη διακήρυξη συντελεστή 
βαρύτητας  

• Τα γινόµενα αυτά αθροίζονται και δίνουν τη συνολική 
βαθµολογία για κάθε οµάδα κριτηρίων  
Η συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των 

βαθµολογιών της κάθε οµάδας. 
Σε ένα διαγωνισµό, για προµήθεια π.χ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 

Εκτυπωτών, προϋπολογισµού κάτω των κοινοτικών ορίων και άρα διέπεται από 
τις διατάξεις του Π.∆. 118/207, ο πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης και µε τις 
πιθανές υποθετικές βαθµολογίες που θα λάµβαναν δύο τεχνικά αποδεκτές 
προσφορές θα µπορούσε να είναι ο παρακάτω : 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ Χ 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ψ 
 

 Α ΟΜΑ∆Α  βαθµός 
Σταθµι-
σµένη 
βαθµ. 

βαθµός 
Σταθµι- 
σµένη  
βαθµ. 

1. 
Συµφωνία µε τεχνικές 
προδιαγραφές των 
Η/Υ 

40% 105 42 101 40,4 

2. 
Συµφωνία µε τεχνικές 
προδιαγραφές των 
Εκτυπωτών 

30% 102 30,6 100 30 

 ΣΥΝΟΛΟ Α ΟΜΑ∆ΑΣ 70%  72,6  70,4 
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 Β ΟΜΑ∆Α      

1. Χρόνος παράδοσης  10% 100 10 105 10,5 

2. 
Εγγύηση καλής 
λειτουργίας 

10% 110 11 105 10,5 

3. Τεχνική υποστήριξη 10% 100 10 100 10 

 ΣΥΝΟΛΟ Β ΟΜΑ∆ΑΣ  30%  31  31 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

100%  103,6  101,4 

Σε ένα διαγωνισµό, προϋπολογισµού άνω των κοινοτικών ορίων και άρα 
διέπεται από το κοινοτικό δίκαιο, για την προµήθεια π.χ. ενός ολοκληρωµένου 
πληροφοριακού συστήµατος, ο πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης, µε τις πιθανές 
υποθετικές βαθµολογίες που θα λάµβαναν δύο τεχνικά αποδεκτές προσφορές θα 
µπορούσε να είναι ο παρακάτω : 

 

α/α 
Κριτήρια 

Αξιολόγησης 
Συντελεστής 
Βαρύτητας ΠΡΟΣΦΟΡΑ Χ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ψ 

Α. Μεθοδολογία 
υλοποίησης  15% βαθµός 

Σταθµι- 
σµένη 
βαθµ 

βαθµός 
Σταθµι- 
σµένη 
βαθµ. 

Α.1 Προτεινόµενο 
λειτουργικό και 
τεχνολογικό 
µοντέλο 

10% 

 

100 

 

10 

 

105 

 

10,5 

Α.2 Μεθοδολογίες 
υλοποίησης και 
διοίκησης έργου – 
οργάνωση 
παραδοτέων 

5% 

 

100 

 

5 

 

110 

 

5,5 

Β. Κάλυψη 
τιθέµενων 
προδιαγραφών 
και απαιτήσεων 
για τα 
πληροφοριακά 
συστήµατα  

45% 

    

Β.1 Λειτουργικές 
προδιαγραφές, 
χαρακτηριστικά 
πληροφοριακών 
συστηµάτων 
(ΟΠΣ), αξιοποίηση 
σύγχρονων 
τεχνολογιών 
διαδικτύου 

20% 

 

 

 

100 

 

 

 

20 

 

 

 

100 

 

 

 

20 
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α/α 
Κριτήρια 

Αξιολόγησης 
Συντελεστής 
Βαρύτητας ΠΡΟΣΦΟΡΑ Χ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ψ 

Β.2 Ολοκλήρωση 
Πληροφοριακού 
Συστήµατος  

10% 
 

100 

 

10 

 

105 

 

10,5 

Β.3 Χαρακτηριστικά 
ασφαλείας 5% 

 

100 

 

5 

 

110 

 

5,5 

Β.4 Απαιτήσεις 
εξοπλισµού  

10% 
110 11 104 10,4 

Γ. Κάλυψη 
τιθέµενων 
προδιαγραφών 
και απαιτήσεων 
για τις 
προσφερόµενες 
υπηρεσίες  

30% 

    

Γ.1 Ανάλυση 
απαιτήσεων και 
µελέτες 

10% 
 

107 

 

10,7 

 

103 

 

10,3 

Γ.2 Παραµετροποίηση, 
Εγκατάσταση, 
∆οκιµές Ελέγχου 
και Θέση των 
Συστηµάτων σε 
λειτουργία 

10% 

 

 

100 

 

 

10 

 

 

102 

 

 

10,2 

Γ.3 Υπηρεσίες 
συντήρησης  

10% 
104 10,4 100 10 

∆. Οµάδα του Έργου 10% 
    

∆.1 Στελέχωση, 
οργάνωση και 
καταλληλότητα της 
Οµάδας Έργου 

5% 

 

100 

 

5 

 

110 

 

5,5 

∆.2 Προσόντα και 
καταλληλότητα 
Υπεύθυνου Έργου  

5% 
 

100 

 

5 

 

100 

 

5 

 
ΣΥΝΟΛΟ 100%  102,1  103,4 

 
Με βάση την τεχνική αξιολόγηση και βαθµολόγηση των προσφορών 

πραγµατοποιείται, µετά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών, η 
οικονοµοτεχνική αξιολόγηση, για την κατάταξη των προσφορών για την ανάδειξη 
του υποψηφίου ο οποίος έχει υποβάλει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
προσφορά και στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση  



 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ    

 

  

Έργο: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ  ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Εκπαιδευτική Ενότητα: ∆ιαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων δηµοσίων έργων, υπηρεσιών και 
προµηθειών 

 

Σελίδα: 23 / 50 

 

- Όταν ο διαγωνισµός διέπεται από το Π.∆. 118/2007 η κατάταξη των 
προσφορών γίνεται κατά αύξουσα σειρά του συντελεστή Λ, ο οποίος 
υπολογίζεται υποχρεωτικά µε βάση τον ακόλουθο τύπο : 

 
Λi = Κi/Βi 
όπου: 
Κi Το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i 
Βi η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 
 

- Όταν ο διαγωνισµός διέπεται από το κοινοτικό δίκαιο η κατάταξη των 
προσφορών γίνεται κατά φθίνουσα σειρά του συντελεστή Λ, ο οποίος 
υπολογίζεται συνήθως µε βάση τον ακόλουθο τύπο: 

Λi = 70 * (Βi / Βmax) + 30 * (Kmin/Ki) 
όπου: 

Βmax  η συνολική βαθµολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  
Βi η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 
Kmin  το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς µε τη µικρότερη τιµή  
Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  

Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς περιλαµβάνει το κόστος 
εκτέλεσης του Έργου όπως προσδιορίζεται στην οικονοµική προσφορά του 
υποψηφίου και εφόσον απαιτούνται από τη διακήρυξη και υπηρεσίες 
συντήρησης, το συγκριτικό κόστος περιλαµβάνει και το κόστος συντήρησης που 
απαιτεί ο υποψήφιος για κάποια χρόνια, (συνήθως 3), από τη λήξη του 
ζητούµενου χρόνου εγγύησης . 

Μετά την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ο υποψήφιος στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά που προβλέπονται από τη διακήρυξη και τον νέο ΚΠ∆. 

Η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών 
και των εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον υποψήφιο στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση. Το πρακτικό µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών, εγκρίνεται από το Αποφαινόµενο Όργανο και 
η σχετική εγκριτική απόφαση του για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού, κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους. 
 
17. Ενστάσεις - προσφυγές και ένδικα βοηθήµατα  

 

Η εκτενής νοµοθεσία περί κρατικών προµηθειών και η εφαρµογή της από 
τους αναθέτοντες φορείς, δηµιουργεί συχνά αµφισβητήσεις. Κάθε 
διαγωνιζόµενος ο οποίος κρίνει ότι αδικείται λόγω εσφαλµένης εκτίµησης ή 
εφαρµογής του νοµοθετικού πλαισίου έχει πολλές ευκαιρίες και τρόπους για να 
ακουστεί. 

 
17.1 Σε ποιες φάσεις του διαγωνισµού; 

Όπως αναφέρεται και παραπάνω, οι διαγωνιζόµενοι έχουν το δικαίωµα 
να προσφύγουν διοικητικά και δικαστικά κατά των παρακάτω πράξεων:  

- (i) Της διακήρυξης και των όρων της (κυρίως των προδιαγραφών). Η 
σχετική ένσταση οφείλει να υποβληθεί στο µισό του χρόνου υποβολής 
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προσφορών, η οποία µετράει από την αποστολή της ανακοίνωσης στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα των ΕΚ ή από την τελευταία δηµοσίευση στον ηµερήσιο τύπο (όταν ο 
διαγωνισµός δεν υπόκειται στο κοινοτικό δίκαιο). 

- (ii) Της διαδικασίας ανοίγµατος των προσφορών. Η σχετική ένσταση 
οφείλει να υποβληθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ή στις επόµενες 24 ώρες. 

- (iii) Της απόφασης του Αποφαινόµενου Οργάνου σχετικά µε τον 
αποκλεισµό ή την παραµονή στο διαγωνισµό συµµετεχόντων. Η ένσταση αυτή 
οφείλει να υποβληθεί εντός 3 εργασίµων ηµερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής απόφασης στους ενδιαφερόµενους. 

- (iv) Της πράξης του Αποφαινόµενου Οργάνου που εγκρίνει το Πρακτικό 
τεχνικής αξιολόγησης. Η ένσταση οφείλει να υποβληθεί εντός 3 εργασίµων 
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στους ενδιαφερόµενους. 

- (v) Της πράξης του Αποφαινόµενου Οργάνου που εγκρίνει το Πρακτικό 
τελικής κατάταξης των διαγωνιζοµένων, µετά το άνοιγµα των οικονοµικών 
προσφορών. Η ένσταση οφείλει να υποβληθεί εντός 3 εργασίµων ηµερών από 
την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στους ενδιαφερόµενους.  

Σε όλες τις παραπάνω φάσεις κάθε ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα, αν 
ο διαγωνισµός λόγω ύψους διέπεται από το κοινοτικό δίκαιο, να ασκήσει 
ενδικοφανή προσφυγή, εντός 5 ηµερών από τη γνώση της παράνοµης πράξης. 

 
17.2 Ποια είναι τα στάδια που ακολουθούνται;  
Σε κάθε µια από τις παραπάνω φάσεις του διαγωνισµού, ακολουθείται η 

εξής διαδικασία:  
 
17.2.1 Εάν ο διαγωνισµός διέπεται µόνον από το εθνικό δίκαιο 
- Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του Αποφαινόµενου Οργάνου το 

οποίο διαθέτει προθεσµία 10 εργασίµων ηµερών για να εκδώσει απόφαση. Εάν 
περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσµία, νοείται ότι η ένσταση απορρίφθηκε. 
Κατά της ρητής ή της σιωπηρής απορριπτικής απόφασης κάθε ενδιαφερόµενος 
µπορεί να ασκήσει: 

- αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) ή 
ενώπιον των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων, αν ο αναθέτων φορέας είναι 
νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙ∆). Παράλληλα, για την παροχή άµεσης 
ένδικης προστασίας, µπορεί να κάνει και  

- αίτηση αναστολής ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ ή 
αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, σύµφωνα µε τα άρθρα 682 επ. ΚΠολ∆, ενώπιον 
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου. 

Το σύνολο της παραπάνω διαδικασίας διέπεται από το ισχύον διοικητικό 
δίκαιο του ελέγχου της νοµιµότητας των διοικητικών πράξεων ή, ενώπιον των 
πολιτικών ∆ικαστηρίων, από τους κανόνες του ΚΠολ∆. 

17.2.2 Εάν ο διαγωνισµός διέπεται από το κοινοτικό δίκαιο 
Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζεται ο ν. 2522/97 (ΦΕΚ Α178) περί 

δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων που προβλέπουν 
πληρέστερη προστασία των ενδιαφεροµένων καθώς και σύντοµες προθεσµίες 
για τον προσδιορισµό και την εκδίκαση των διαφορών. Συγκεκριµένα, κάθε 
ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα: 

- να υποβάλλει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του αναθέτοντος 
φορέα, µέσα σε 5 ηµέρες αφότου έλαβε γνώση µε οιονδήποτε τρόπο της 
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παράνοµης πράξης ή παράλειψης. Εάν ο αναθέτων φορέας απορρίψει την 
προσφυγή ή δεν απαντήσει εντός 10 ηµερών (οπότε τεκµαίρεται απόρριψη), τότε 
ο ενδιαφερόµενος µπορεί 

- να υποβάλλει αίτηση ασφαλιστικών µέτρων ενώπιον του αρµόδιου 
δικαστηρίου, εντός 10 ηµερών από την ρητή ή σιωπηρή, κατά τα παραπάνω, 
απόρριψη της προσφυγής του. Το αρµόδιο δικαστήριο οφείλει να ορίσει δικάσιµο 
µέσα σε 15 ηµέρες και να εκδώσει απόφαση σε άλλες 15 ηµέρες. Αρµόδιο 
δικαστήριο είναι, για τις προµήθειες που διενεργούνται από τη ΓΓ Εµπορίου και 
τα λοιπά ΝΠ∆∆ το ΣτΕ (Επιτροπή Αναστολών), και για τις προµήθειες που 
διενεργούνται από τα ΝΠΙ∆, το Μονοµελές Πρωτοδικείο. Κάθε ενδιαφερόµενος 
µπορεί  

- να καταθέσει αίτηση ακύρωσης κατά της επίδικης πράξης ή 
παράλειψης, σύµφωνα µε την τακτική διαδικασία. Το δικαίωµα αυτό µετατρέπεται 
σε υποχρέωση στην περίπτωση κατά την οποία ο αιτών επέτυχε ήδη, µε τη 
διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων, αναστολή της επίδικης πράξης ή παράλειψης.  

Ο ενδιαφερόµενος µπορεί επίσης να καταθέσει την ένστασή του σε 
οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισµού ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 
Βρυξέλλες ή στην αντιπροσωπεία της στην Αθήνα. Αρµόδια ∆ιεύθυνση για την 
εξέταση της ένστασης αυτής είναι η "∆ιεύθυνση των Κρατικών Προµηθειών" της 
"Γενικής ∆ιεύθυνσης της Εσωτερικής Αγοράς". Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει 
τις ενστάσεις των ενδιαφεροµένων και ακολουθεί, µετά από την πληρέστερη 
ενηµέρωσή της από όλα τα µέρη, µια από τις ακόλουθες λύσεις: α) αποδέχεται 
την ένσταση, οπότε καλεί τον φορέα να αλλάξει τις αποφάσεις που έλαβε σε 
βάρος του καταγγέλλοντος και β) απορρίπτει την ένσταση του καταγγέλλοντος. 
Στη πρώτη περίπτωση αν ο φορέας αρνηθεί να ταυτιστεί µε τις αποφάσεις της 
προαναφερθείσας ∆ιεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τότε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή καταγγέλλει τον εθνικό φορέα (την αναθέτουσα αρχή) στο Ευρωπαϊκό 
∆ικαστήριο.  

 
18. Παράδοση - παραλαβή του προς προµήθεια αγαθού /έργου 

 

Η παράδοση του έργου γίνεται σε χώρους και χρόνο που ορίζονται από 
τη σύµβαση. Ο χρόνος παράδοσης µπορεί να παραταθεί, ύστερα από αίτηση του 
προµηθευτή, ή µετατεθεί ύστερα από απόφαση του αναθέτοντος φορέα. Εάν ο 
χρόνος παράδοσης δεν παραταθεί ή µετατεθεί και το έργο παραδοθεί 
εκπρόθεσµα, δεν πραγµατοποιείται η παραλαβή αλλά κινούνται οι διαδικασίες 
διοικητικών κυρώσεων.  

Η παραλαβή του έργου γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής 
που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό. Κατά την παραλαβή διενεργείται ποσοτικός 
και ποιοτικός έλεγχος (µε µακροσκοπική εξέταση, πρακτική δοκιµασία, 
δοκιµαστική λειτουργία ή άλλον πρόσφορο τρόπο) και συντάσσονται τα σχετικά 
πρωτόκολλα παραλαβής (ή απόρριψης). Τα προσφερόµενα είδη ή/και υπηρεσίες 
µπορεί να απορριφθούν, αν παρουσιάζουν σηµαντικές παρεκκλίσεις από τις 
τεθείσες προδιαγραφές και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν ικανοποιητικά για 
τον προβλεπόµενο σκοπό ή δεν είναι κάποιου προκαθορισµένου από τη 
σύµβαση επιπέδου. 

Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόµενος διαφωνεί µε τις ενέργειες και 
αποφάσεις της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής Παραλαβών µπορεί να προκαλέσει τη 
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συγκρότηση ∆ευτεροβάθµιας Επιτροπής Παραλαβής. Το ίδιο µπορεί να συµβεί 
και µε ίδια πρωτοβουλία του αναθέτοντος φορέα. 
 
19. Πληρωµή του αναδόχου – απαιτούµενα δικαιολογητικά –διαδικασία 

 

Ο ανάδοχος πληρώνεται µε έναν από τους παρακάτω τρόπους: 
• εξόφληση 100% µετά την οριστική παραλαβή του έργου  
• χορήγηση έντοκης προκαταβολής µέχρι 50% της συµβατικής αξίας (προ 

ΦΠΑ), έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής και 
εξόφληση µετά την οριστική παραλαβή του έργου  

• τµηµατικές πληρωµές ανάλογα µε την πορεία υλοποίησης του έργου και 
εξόφληση µετά την οριστική παραλαβή του  

• κάθε άλλο τρόπο που καθορίζεται ρητά στη διακήρυξη.  
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωµή είναι τα εξής: 

 α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής  
 β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 
 γ) Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη 

"Εξοφλήθηκε". 
 δ) Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την 

ένδειξη "Εξοφλήθηκε". 
 ε) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, εφόσον έχει 
προβλεφθεί στη διακήρυξη ή στο σχέδιο σύµβασης που έχει 
επισυναφθεί στη διακήρυξη. 

Η διαδικασία για την πληρωµή του αναδόχου περιλαµβάνει τα εξής βήµατα : 
Α) Η επιτροπή παραλαβής των υπό προµήθεια ειδών υποχρεούται να 

υποβάλλει στην αρµόδια Υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής το οριστικό 
πρωτόκολλο παραλαβής εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) 
εργασίµων ηµερών από τη σύνταξή του. 

Β) Με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί από τον προµηθευτή τα σχετικά 
τιµολόγια, η αρµόδια Υπηρεσία, υποχρεούται εντός αποκλειστικής 
προθεσµίας δεκαοκτώ (18) εργασίµων ηµερών από την παραλαβή του 
οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής να διαβιβάσει όλα τα δικαιολογητικά τα 
σχετιζόµενα µε την πληρωµή στην αρµόδια Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού 
Ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών (Υπηρεσία 
Εντελλοµένων Εξόδων).  

Γ) Η Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου υποχρεούται, εντός αποκλειστικής 
προθεσµίας δεκαοκτώ (18) εργασίµων ηµερών από της υποβολής των 
ανωτέρω δικαιολογητικών, να ελέγξει και να τα διαβιβάσει στον Πάρεδρο 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου για έλεγχο.  

∆) Η αρµόδια για τη συγκεκριµένη πληρωµή Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού 
Ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών οφείλει να εκδώσει 
και να αποστείλει στην ∆.Ο.Υ. του προµηθευτή Χρηµατικό Ένταλµα 
Πληρωµής (ΧΕΠ) εντός αποκλειστικής προθεσµίας εννέα (9) εργασίµων 
ηµερών, από την ηµεροµηνία επιστροφής των δικαιολογητικών πληρωµής 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο µε σχετική έγκριση πληρωµής. 

Στις ανωτέρω προθεσµίες δεν συµπεριλαµβάνεται το χρονικό διάστηµα 
τυχόν δικαστικών διενέξεων. ∆εν συµπεριλαµβάνεται, επίσης, καθυστέρηση 
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στην υποβολή των δικαιολογητικών πληρωµής από την αρµόδια υπηρεσία 
προµηθειών της αναθέτουσας αρχής προς την Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού 
Ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, η οποία οφείλεται σε 
έλλειψη σχετικών πιστώσεων.  
 

19.1. Ειδικός Λογαριασµός 
Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας λειτουργεί στα AEI, τα TEI αλλά και σε 

διάφορα εποπτευόµενα ερευνητικά ιδρύµατα, κλπ. και έχει ως σκοπό τη διάθεση 
και διαχείριση κονδυλίων κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί δηµοσίου 
λογιστικού και προµηθειών. Τα κονδύλια µπορούν να προέρχονται από Κοινοτική 
ή άλλη πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών που είναι απαραίτητη για 
τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών, αναπτυξιακών έργων 
καθώς και συνεχιζόµενης κατάρτισης, την εκπόνηση ειδικών µελετών, την 
εκτέλεση εργαστηριακών αναλύσεων, και άλλων δραστηριοτήτων που 
συµβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας µε την παραγωγή. Ο 
Ειδικός Λογαριασµός διοικείται από Επιτροπή. 
 

19.2. ∆ηµόσιος Υπόλογος 
Με βάση το Ν. 2362/1995 ∆ηµόσιος Υπόλογος είναι όποιος διαχειρίζεται, 

έστω και χωρίς νόµιµη εξουσιοδότηση, χρήµατα, αξίες ή υλικό που ανήκουν στο 
∆ηµόσιο ή σε Ν.Π.∆.∆., καθώς και οποιοδήποτε άλλος θεωρείται από το νόµο 
δηµόσιος υπόλογος. 
Οι δηµόσιοι υπόλογοι διακρίνονται σε :  

1) Υπόλογους ενταλµάτων προπληρωµής και προσωρινών. 
2) ∆ιαχειριστές πάγιων προκαταβολών. 
3) Φοροτεχνικούς και τελωνειακούς υπολόγους  
4) Ειδικούς ταµίες 
5) Υπολόγους Ν.Π.∆.∆. και οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης 
6) Υπολόγους δηµοσίων Οργανισµών Κοινής Ωφελείας και Ν.Π.Ι.∆., που 

επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό 
Υπάγονται στο έλεγχο για εποπτεία:  

1) Του Υπουργού Οικονοµικών, εξαιρουµένων των υπολόγων των 
διαχειριστών χρηµατικού υλικού των Ενόπλων ∆υνάµεων. 

2) Του Οικείου ∆ιατάκτη 
3) Του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ασκείται σύµφωνα µε τις διατάξεις µε τις 

διατάξεις που ισχύουν για αυτό. 
Ο έλεγχος και η εποπτεία των υπολόγων πραγµατοποιείται µε την 

εφαρµογή των διατάξεων περί Οικονοµικής Επιθεώρησης του Υπουργείου 
Οικονοµικών. 

Τα καθήκοντα των διαχειριστών χρηµάτων, αξιών και υλικού του 
∆ηµοσίου είναι ασυµβίβαστα µε τα καθήκοντα του διατάκτη και του εκκαθαριστή. 
 
20. Ασυνέπεια αναδόχου - Κυρώσεις  

 

Ο ανάδοχος ενδέχεται να προβεί σε παρατυπίες τόσο κατά την ανάθεση 
όσο και κατά την εκτέλεση της σύµβασης. Για κάθε ουσιώδη παρατυπία 
προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις. 
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20.1 Κήρυξη του διαγωνιζόµενου ως έκπτωτου  
Κύρια διοικητική κύρωση είναι η κήρυξη του προµηθευτή ως έκπτωτου. Η 

έκπτωση από την κατακύρωση ή την ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από 
κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, επιβάλλεται στον προµηθευτή  
α) αν δεν προσέλθει µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε, να υπογράψει τη 

σύµβαση ανάθεσης και 
β) αν δεν τήρησε τους προβλεπόµενους από τη σύµβαση όρους. 

Προκειµένου για την κήρυξη του προµηθευτή ως έκπτωτου, αυτός έχει το 
δικαίωµα να υποβάλλει εξηγήσεις υπόψη του αρµόδιου συλλογικού 
γνωµοδοτικού οργάνου.  

 
20.2 Αποκλεισµός προµηθευτή  
Για οποιαδήποτε αντικανονική συµπεριφορά σε διαδικασία προµήθειας, 

κάθε προµηθευτής µπορεί να αποκλειστεί για ορισµένο ή αόριστο χρόνο από 
συγκεκριµένο ή από όλους τους διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου. Η σχετική 
απόφαση λαµβάνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, ύστερα από αιτιολογηµένη 
εισήγηση του φορέα του διαγωνισµού, και αφού καλέσει τον ενδιαφερόµενο 
προµηθευτή για παροχή εξηγήσεων. 

 
20.3 Πρόστιµα  
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει πιστά τις 

συµβατικές του υποχρεώσεις, µπορεί να του επιβληθεί χρηµατικό πρόστιµο. Το 
ποσό του προστίµου καθορίζεται από τη διακήρυξη του διαγωνισµού και κατ’ 
επέκταση τη σύµβαση.  

 
20.4 Άλλες κυρώσεις  

Εκτός από τα παραπάνω, µπορούν να επιβληθούν και άλλες κυρώσεις, 
όπως η κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης, η προµήθεια υλικού από άλλη 
πηγή σε βάρος του έκπτωτου προµηθευτή, η έντοκη είσπραξη της 
προκαταβολής που έχει ήδη λάβει ο προµηθευτής κ.α. 
 
21. Συστήµατα ποιότητας και πιστοποιητικά  

 

21.1 Σύστηµα Ποιότητας ISO 
Από τις τεχνικές Προδιαγραφές συχνά απαιτείται η ύπαρξη συστήµατος 

ποιότητας ISO τόσο για τον προµηθευτή όσο και για τον κατασκευαστή  
Τα ISO εκδίδονται από πιστοποιηµένους οργανισµούς πιστοποίησης και 

συνήθως έχουν διάρκεια τριών έως πέντε ετών . 
Πιστοποιητικά ISO των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτα. 
 
21.2 Σήµανση CE  
Για να κυκλοφορήσει ένα προϊόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 

απαραίτητο να διαθέτει σήµανση CE εκτός αν το προϊόν εξαιρείται της 
υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες Οδηγίες.  

Τα πιστοποιητικά CE είναι διάρκειας ισχύος τεσσάρων έως πέντε ετών 
και εκδίδονται ανάλογα µε τα οριζόµενα από τις αντίστοιχες Οδηγίες της 



 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ    

 

  

Έργο: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ  ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Εκπαιδευτική Ενότητα: ∆ιαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων δηµοσίων έργων, υπηρεσιών και 
προµηθειών 

 

Σελίδα: 29 / 50 

 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.Η µη απόδειξη ύπαρξης της σήµανσης CE αποτελεί αιτία 
απόρριψης της προσφοράς. 

Το πιστοποιητικό CE εκδίδεται για συγκεκριµένο προϊόν η σειρά 
προϊόντων που ρητά πρέπει να αναφέρονται ή να αναγράφονται στα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά CE . 

Στο πιστοποιητικό CE είναι απαραίτητο να αναγράφεται το µοντέλο και ο 
τύπος του προϊόντος για το οποίο έχει εκδοθεί. 

 
21.3 Τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) και Βεβαιώσεις  
Τα κατατιθέµενα Prospectus πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και 

ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Σε περίπτωση που 
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόµενα στα 
Prospectus, πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από τον οίκο 
κατασκευής του µηχανήµατος και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή 
εκπροσώπους . 

Στην περίπτωση αυτή, η επιστολή του οίκου κατασκευής και κάθε σχετικό 
µε την προµήθεια πιστοποιητικό πρέπει να είναι υποχρεωτικά πρωτότυπη και 
επικυρωµένη από το Επιµελητήριο της πόλης όπου ανήκει η εταιρία. Επίσης 
πρέπει να αναγράφεται η ιδιότητα του υπογράφοντος καθώς να υπάρχει και η 
δυνατότητα επικοινωνίας µε τον υπογράφοντα για επαλήθευση, να συνοδεύεται 
από επίσηµη µετάφραση και να είναι θεωρηµένη από Ελληνική Προξενική Αρχή. 
Επιστολές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα απορρίπτονται. 

21.4 Φύλλο Συµµόρφωσης 
Για διευκόλυνση του έργου της τεχνικής αξιολόγησης µαζί µε την τεχνική 

προσφορά πρέπει να κατατίθεται και φύλλο συµµόρφωσης στο οποίο δίνεται 
πλήρης και αναλυτική απάντηση (όχι µονολεκτικά: "ναι", "όχι", "συµφωνούµε", 
"υπερκαλύπτουµε") σε κάθε µια από τις παραγράφους της τεχνικής 
προδιαγραφής µε την ίδια σειρά και αρίθµηση. Στο φύλλο συµµόρφωσης και για 
επιβεβαίωση των αναγραφοµένων σε αυτό τεχνικών στοιχείων υπάρχουν και οι 
αντίστοιχες παραποµπές στα τεχνικά φυλλάδια . 

 
22. ∆ιάχυση πληροφοριών  

 

Πέραν της υποχρέωσης δηµοσίευσης της προκήρυξης ενός διαγωνισµού, 
οι αναθέτοντες φορείς έχουν υποχρέωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην οδηγία 
2004/18, να αποστείλουν προς την Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, απολογιστικά στοιχεία για τη διαδικασία ανάθεσης και στοιχεία της 
υπογραφείσας σύµβασης. 

Η αποστολή για δηµοσίευση των στοιχείων της συναφθείσας σύµβασης, 
πρέπει να γίνει εντός 48 ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της και για την 
αποστολή πρέπει να χρησιµοποιηθούν τα σχετικά τυποποιηµένα  έντυπα του 
Κανονισµού 1564/2005. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Προοίµιο Απόφασης διενέργειας διαγωνισµού 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ∆ικαιολογητικά συµµετοχής σε διαγωνισµό. ∆ιαδικασία 
υποβολής και αξιολόγησης 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : Στάδια διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ : Προθεσµίες διαγωνισµών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(Νοµικό πλαίσιο διαγωνισµού) 
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Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν : 

1.1. Του Π.∆. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/ 05) « Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για 
την  Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 

1.2. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρθρο 24 « Αύξηση 
αποδοχών ∆ηµοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις». 

1.3. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί ∆ηµοσίου 
Λογιστικού, ελέγχου των ∆απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

1.4. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) « Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα 
και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2323 / 
95 (Φ.Ε.Κ. 145 /Α/95)« Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες ∆ιατάξεις» . 

1.5. Του Ν. 2328/95 (Φ.Ε.Κ. 159 /Α/95) όπως τροποποιήθηκε µε το 
Ν.2372/1996 (Φ.Ε.Κ. 29/Α/96) άρθρο 11 και το Ν.2414/96 (Φ.Ε.Κ. 
135/Α/96) άρθρο 14 σε συνδυασµό µε το Π.∆. 82/96 (Φ.Ε.Κ. 66/Α/96) 
«Περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών Α.Ε. που µετέχουν στις 
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των 
νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 
3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005) και του άρθρου 8 του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 
279/Α/2005). (αφορά διαγωνισµούς µε προϋπολογισµό άνω του 
1.000.000 ευρώ) 

1.6. Του Ν. 2522/97 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/97) « ∆ικαστική προστασία κατά το 
στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων, 
Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/ 665 
Ε.Ο.Κ.». (αφορά διαγωνισµούς µε προϋπολογισµό άνω των κοινοτικών 
κατωφλίων) 

1.7. Του Ν. 3021 / 2002 (Φ.Ε.Κ. 143 / Α / 2002) « Περί υπαγωγής της 
σύµβασης που θα συναφθεί στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων, 
που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού». (αφορά διαγωνισµούς µε 
προϋπολογισµό άνω του 1.000.000 ευρω) 

1.8. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις 
του Ν. Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005) «Τροποποίηση του Ν. 
3310/2005 ….». (αφορά διαγωνισµούς µε προϋπολογισµό άνω του 
1.000.000 ευρώ) 

1.9.  Του ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α/2007) άρθρο 25 «Επιτάχυνση της 
υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων». (αφορά 
συγχρηµατοδοτούµενους διαγωνισµούς µε προϋπολογισµό άνω των 
5.000.000 ευρώ). 

1.10. Του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρµογή της 
Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ‘περί 
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών’, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005» (αφορά 
διαγωνισµούς µε προϋπολογισµό άνω των κοινοτικών κατωφλίων) 

1.11. Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις. 

1.12. Του Ν. 2741/99 (Φ.Ε.Κ. 199/Α/99) άρθρο 8 « Ενιαίος Φορέας Ελέγχου 
Τροφίµων, άλλες Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του ΥΠ.ΑΝ». όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 12 παρ. 27 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 
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30/Α/2005). (αφορά διαγωνισµούς µε προϋπολογισµό άνω του 
1.000.000 ευρω). 

1.13. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισµού των διαδικασιών 
σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών. 
(αφορά διαγωνισµούς µε προϋπολογισµό άνω των κοινοτικών 
κατωφλίων) 

1.14. Του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», (Φ.Ε.Κ. 
150/Α/2007). (αφορά διαγωνισµούς µε προϋπολογισµό κάτω των 
κοινοτικών κατωφλίων) 

1.15. Συµπληρωµατικά του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών 
∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007) (αφορά διαγωνισµούς µε 
προϋπολογισµό άνω των κοινοτικών κατωφλίων) 

1.16. Του Π.∆. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/29–6–2000 για την καταπολέµηση των 
καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές». 

 
2. Τις αποφάσεις: 
 

2.1. Την µε αριθ. 1108437/2565/∆ΟΣ (ΦΕΚ 1590/Β/2005) απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µε θέµα «Καθορισµός Χωρών 
στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες». (αφορά διαγωνισµούς µε 
προϋπολογισµό άνω του 1.000.000 ευρώ) 

2.2. Την µε αριθµ. 20977/23-8-2007 (ΦΕΚ 1673/Β/2007) Κ.Υ.Α των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «∆ικαιολογητικά για την τήρηση 
των µητρώων του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 
3414/2005». (τίθεται για δ/σµους άνω του 1.000.000 ευρώ). (αφορά 
διαγωνισµούς µε προϋπολογισµό άνω του 1.000.000 ευρώ) 

2.3. Την µε αριθ. ………….. Απόφαση του …………… µε θέµα 
«Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του 
διαγωνισµού ……….". 

2.4.  Την µε αριθµ. Π1 / ……………………………….. κοινή απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και των Υφυπουργών Ανάπτυξης 
περί « Έγκρισης του Ε.Π.Π. του έτους ………..». (αφορά διαγωνισµούς 
για προµήθεια ειδών που εντάσσονται στο ΕΠΠ) 

2.5.  Την µε αριθµ. Π1 / …………………… απόφαση των Υφυπουργών 
Ανάπτυξης « Περί Εφαρµογής του Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών 
έτους …………….» (αφορά διαγωνισµούς για προµήθεια ειδών που 
εντάσσονται στο ΕΠΠ) 

2.6. Την µε αριθ. ΥΑΠ………….. απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, µε την οποία εγκρίθηκε το έργο 
«………………………….» (για έργα πληροφορικής στα οποία απαιτείται 
έγκριση της ΥΑΠ) 

2.7. Την µε αριθ. ……………………….. απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας 
∆ιαχείρισης του Ε.Π. ……………. µε θέµα «Ένταξη Πράξης στο Μέτρο 
XX του Επιχειρησιακού Προγράµµατος …………………., µε τίτλο 
‘……………..» (αφορά διαγωνισµούς για συγχρηµατοδοτούµενα έργα) 

2.8. Τη ΣΑΕ …………………. του Υφυπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, µε την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραµµα 
∆ηµοσίων Επενδύσεων του έργου «………………………….)» (αφορά 
διαγωνισµούς που χρηµατοδοτούνται από το Π∆Ε) 
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3. Τα έγγραφα: 
3.1. Το µε αριθ. Πρωτ. ……………… έγγραφο της ……………… ∆/νσης 

του Υπουργείου µας.              
 
4. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ………………. που έχει ενταχθεί στο ….’ 

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης µε την απόφαση ………………… της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (αφορά διαγωνισµούς για συγχρηµατοδοτούµενα 
έργα) 
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(Σύµφωνα µε το νέο Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου 
Π.∆. 118/2007) 
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1. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

1.1. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Οι Προσφέροντες οφείλουν, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν 

υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
I. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 
ΙΙ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: 
1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού . 
2. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν 

έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για : 
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 
351 της 29.1.1998, σελ. 1), 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), 

δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 
1991, για  την  πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες (EE L 166  της  28.6.1991, σελ. 77  Οδηγίας, η οποία  
τροποποιήθηκε από την Οδηγία  2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η 
οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε 
το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 

ε) για κάποιο από τα αδικήµατα του/των άρθρων …….. Αγορανοµικού 
Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
(ο όρος αυτός τίθεται όταν η ΑΑ επιθυµεί να µην έχει καταδικαστεί ο 
προσφέρων σε ποινικά κολάσιµη πράξη του Αγορανοµικού Κώδικα, 
σχετική µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας) 

στ) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεωκοπίας. 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την εν λόγω 

υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν : 

• οι ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 

• ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος όταν το νοµικό πρόσωπο 
είναι Α.Ε.  

• Ο Πρόεδρος του συνεταιρισµού όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός.  

• σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποι του. 
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IΙI. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), 
όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία:  
1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού . 
2. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους : 

- δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης. (Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 
δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση 
καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία) 

- είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), αναφέροντας όλους 
τους φορείς στους οποίους είναι υποχρεωµένοι να καταβάλουν εισφορές 
κύριας και επικουρικής ασφάλισης για το απασχολούµενο σε αυτούς 
προσωπικό.  

- είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
- είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά 

τους. (Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι 
εγγεγραµµένοι στα Μητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες 
επαγγελµατικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους και το ειδικό 
επάγγελµά τους. 

- δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/20, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 
πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή 
υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) 

- δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε 
την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε 
αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης. 

- Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (µόνο για συνεταιρισµούς). 
 
3. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 
προσκόµιση, κατά το στάδιο της κατακύρωσης, των δικαιολογητικών της 
παραγράφου 1.2.1 της παρούσας και σύµφωνα µε τη διαδικασία που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.2. 

 
IV. Τα παραστατικά εκπροσώπησης,  

Εφόσον ο υποψήφιος συµµετέχει στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό του, 
υποβάλλει µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 
 
V. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 για την 
προσήκουσα και έγκαιρη προσκόµιση κατά το στάδιο της κατακύρωσης των 
δικαιολογητικών και στοιχείων που απαιτούνται από τη διακήρυξη, στην 
παράγραφο 1.2.2 για την τεκµηρίωση της κάλυψης από τον προσφέροντα των 
ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής στο διαγωνισµό, όπως αυτές 
περιγράφονται στην παράγραφο 1.2.2.  
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VI. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. 
ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και 
Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του 
διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε.) 
Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και 
∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να 
δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 
νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό 
αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

Εφόσον ο προσφέρων αποτελεί ένωση/κοινοπραξία υποψηφίων 
αναδόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την προσφορά 
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των σηµείων II έως 
και VI για κάθε µέλος που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
Επίσης, στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση/κοινοπραξία, 
απαιτείται να κατατεθούν υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά : 
Α. Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: 

− να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία  

− να αναγράφεται και να οροθετείται µε σαφήνεια το µέρος του Έργου που 
αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της 
Προσφοράς,  

− να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση 
όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader) 

− να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των µελών 
της για την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των µελών της 
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

Β. Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε Μέλους της ένωσης/Κοινοπραξίας από το 
οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συµµετοχή του Μέλους στην 
ένωση/κοινοπραξία και στον παρόντα διαγωνισµό. 

 
Επισηµαίνεται ότι : 
- ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  
 

1.2. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 
ΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από 
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση 
παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε 
σφραγισµένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στη 
συνέχεια, στις παραγράφους 1.2.1 και 1.2.2.  

Ο προαναφερόµενος σφραγισµένος φάκελος, παραδίδεται εµπρόθεσµα 
στην αρµόδια επιτροπή η οποία προβαίνει στην αποσφράγισή του την 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται 
να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των 
δικαιολογητικών, λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
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Ο προαναφερόµενος σφραγισµένος φάκελος των δικαιολογητικών είναι 
δυνατό: 
α. να υποβληθεί στη ΓΓΕ, Κάνιγγος 20, γραφείο 1, ισόγειο, κατά την καταληκτική 

ηµεροµηνία της προθεσµίας των είκοσι (20) ηµερών και µέχρι την ώρα που 
έχει καθορισθεί για την αποσφράγισή του, 

είτε 
β. να αποσταλεί στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που είναι αρµόδια για το 

διαγωνισµό, µε οποιοδήποτε τρόπο και να παραληφθεί µε απόδειξη, µε την 
απαραίτητη όµως προϋπόθεση να έχει παραληφθεί από την Υπηρεσία µέχρι 
την προηγούµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας της προθεσµίας των 
είκοσι (20) ηµερών. Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην αρµόδια Υπηρεσία 
∆ιενέργειας µε οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να µην 
ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία». 
Στον προαναφερόµενο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

- «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ». 

- Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τo 
διαγωνισµό. 

- Ο αριθµός διακήρυξης 
- Το αντικείµενο του διαγωνισµού 
- Η ηµεροµηνία αποσφράγισης του φακέλου 
- Τα στοιχεία του αποστολέα 
Η αρµόδια για το διαγωνισµό Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη 

για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη του φακέλου, από οποιαδήποτε αιτία, που 
αποστέλλεται µε τον ως άνω τρόπο. 
Ο φάκελος που είτε υποβλήθηκε µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε δεν 
έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία, θα επιστρέφεται στον Προσφέροντα χωρίς να 
έχει αποσφραγισθεί. 
 

1.2.1. ∆ικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης  
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του 
τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε 
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για : 
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 
351 της 29.1.1998, σελ. 1), 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), 

δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 
1991, για  την  πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 
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συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες (EE L 166  της  28.6.1991, σελ. 77  Οδηγίας, η οποία  
τροποποιήθηκε από την Οδηγία  2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η 
οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε 
το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 

ε) για κάποιο από τα αδικήµατα του/των άρθρων …….. Αγορανοµικού 
Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
(ο όρος αυτός τίθεται όταν η ΑΑ επιθυµεί να µην έχει καταδικαστεί ο 
προσφέρων σε ποινικά κολάσιµη πράξη του Αγορανοµικού Κώδικα, 
σχετική µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας) 

στ) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεωκοπίας. 
Υπόχρεοι προσκόµισης Αποσπάσµατος Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου 

εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής 
τους, είναι τα φυσικά πρόσωπα, οι διαχειριστές των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) και των εταιριών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο Πρόεδρος και 
∆ιευθύνων Σύµβουλος των Ανωνύµων Εταιριών (Α.Ε.), ο πρόεδρος του 
∆ιοικητικού του Συµβουλίου του Συνεταιρισµού. 

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, 
επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.   

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι 
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα 
νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται 
το σχετικό πιστοποιητικό. 
Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση 
νοµίµως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνονται 
οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι υποχρεωµένος, κατά την 
ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές 
για το απασχολούµενο σε αυτόν προσωπικό. 

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή ισοδύναµης επαγγελµατικής 
οργάνωσης, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό 
και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, 
και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της 
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης..  

5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή 
εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση 
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του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν 
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης 
των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για 
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά 
της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την 
αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/20, όπως 
εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, 
όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου 
εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.  

Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το 
αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό 
επιχείρησης. 
6. Οι συνεταιρισµοί, βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί 

νόµιµα. 
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν 

εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως 
άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην εν λόγω 
υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα 
συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι 
ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.  
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:  

α)  Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς 
λειτουργίας, 

β)  ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό, µε αµετάκλητη 
απόφαση, 

γ)  ∆εν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας,  

δ)  Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της 
υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το ∆ηµόσιο 
τοµέα, 

ε)  ∆εν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή 
πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. 
Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

αποτελεί ένωση/κοινοπραξία υποψηφίων αναδόχων που υπέβαλλαν κοινή 
προσφορά, προσκοµίζονται τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των 
σηµείων 1 έως και 7 για κάθε µέλος που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
Επισηµαίνεται ότι : 

- ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην 
Ελληνική γλώσσα.  
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 Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 
1.2.1 συνιστά λόγο αποκλεισµού του προσφέροντα από τον διαγωνισµό. 

 
1.2.2. Έγγραφα και δικαιολογητικά τεκµηρίωσης κάλυψης 

ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής.  
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει επίσης να πληρούν και να 

τεκµηριώνουν επαρκώς, µε ποινή αποκλεισµού, τις παρακάτω ελάχιστες 
προϋποθέσεις συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό, (κριτήρια τεχνικής και 
χρηµατοοικονοµικής ικανότητας τους) : 

• …………………. 

• ………………...  
 

Για το λόγο αυτό, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
εντός του σφραγισµένου φακέλου που αναφέρεται στην παράγραφο 1.2, 
προκειµένου να τεκµηριώσει ότι καλύπτονται από αυτόν οι ανωτέρω ελάχιστες 
προϋποθέσεις συµµετοχής, οφείλει να υποβάλει και τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια, ταξινοµηµένα στις παρακάτω 
ενότητες : 

Α) ……………………………… 
Β) ………………………… 
Γ) …………………………. 

 
∆ιευκρινίζεται ότι : 
• Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: 

- τα απαιτούµενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκµηρίωσης 
πρέπει να υποβάλλονται ανάλογα µε τη φύση τους χωριστά για κάθε 
Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / 
Κοινοπραξία  

- επιτρέπεται η µερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, 
αρκεί όµως συνολικά να καλύπτονται όλες. 

• Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα 
µικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία 
τεκµηρίωσης της χρηµατοοικονοµικής του ικανότητας για το χρονικό διάστηµα 
της λειτουργίας του. 

• Στοιχεία τεκµηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, 
θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική 
γλώσσα.
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) 

  
Α. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  

Αποστολή δηµοσίευσης προκήρυξης διαγωνισµού στην Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Αποστολή δηµοσίευσης προκήρυξης στον ελληνικό τύπο και στο ΦΕΚ 

∆ηµοσίευση προκήρυξης  

Υποβολή διευκρινίσεων επί της διακήρυξης 

Επεξεργασία διευκρινίσεων 

Παροχή διευκρινίσεων επί διακήρυξης 

Υποβολή ενστάσεων/προσφυγών κατά διακήρυξης 

∆ιαβίβαση ενστάσεων στην Επιτροπή Ενστάσεων(ΕΕ) 

Πρακτικό από ΕΕ  

Έκδοση απόφασης επί ενστάσεων 

Αποστολή απόφασης επί ενστάσεων 

Κατάθεση Αιτήσεων Ασφαλιστικών στο ΣΤΕ 

Προετοιµασία φακέλου για ΣΤΕ 

Εξέταση Αιτήσεων Ασφαλιστικών Μέτρων στο ΣΤΕ 

Απόφαση ΣΤΕ επί Αιτήσεων Ασφαλιστικών Μέτρων 

Κατάθεση Αιτήσεων Ακυρώσεως στο ΣΤΕ 

Εξέταση Αιτήσεων Ακυρώσεως στο ΣΤΕ 

Απόφαση ΣΤΕ επί Αιτήσεων Ακυρώσεως 

Ανακοίνωση µετάθεσης ηµεροµηνίας διαγωνισµού 

  

Β. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

  

Κατάθεση προσφορών, διενέργεια διαγωνισµού (από Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών -Ε∆∆ΑΠ-) 

Εξέταση, (έλεγχος- αξιολόγηση), από Ε∆∆ΑΠ, δικαιολογητικών που 
υποβάλλονται µε την προσφορά  

Πρακτικό από Ε∆∆ΑΠ για Απόφαση κατ’ αρχήν αποδοχής προσφορών 

Έκδοση Απόφασης κατ’ αρχήν αποδοχής προσφορών 

Αποστολή Απόφασης κατ’ αρχήν αποδοχής προσφορών 

Υποβολή ενστάσεων/προσφυγών κατά Απόφασης κατ’ αρχήν 
αποδοχής προσφορών 

∆ιαβίβαση ενστάσεων στην ΕΕ 

Πρακτικό από ΕΕ για απόφαση επί ενστάσεων 

Έκδοση απόφασης επί ενστάσεων 
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Αποστολή απόφασης επί ενστάσεων 

Κατάθεση Αιτήσεων Ασφαλιστικών στο ΣΤΕ 

Προετοιµασία φακέλου για ΣΤΕ 

Εξέταση Αιτήσεων Ασφαλιστικών Μέτρων στο ΣΤΕ 

Απόφαση ΣΤΕ επί Αιτήσεων Ασφαλιστικών Μέτρων 

Κατάθεση Αιτήσεων Ακυρώσεως στο ΣΤΕ 

Εξέταση Αιτήσεων Ακυρώσεως στο ΣΤΕ 

Απόφαση ΣΤΕ επί Αιτήσεων Ακυρώσεως 

Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών από Ε∆∆ΑΠ 

Πρακτικό από Ε∆∆ΑΠ επί της τεχνικής αξιολόγησης 

Έκδοση Απόφασης επί τεχνικής αξιολόγησης και αποσφράγισης οικονοµικών 
προσφορών 

Αποστολή απόφασης επί τεχνικής αξιολόγησης 

Υποβολή ενστάσεων/προσφυγών κατά απόφασης επί τεχνικής 
αξιολόγησης 

∆ιαβίβαση ενστάσεων στην ΕΕ 

Πρακτικό από ΕΕ επί ενστάσεων 

Έκδοση Απόφασης επί ενστάσεων τεχ. Αξιολόγησης 

Αποστολή Απόφασης επί ενστάσεων τεχ. Αξιολόγησης 

Κατάθεση Αιτήσεων Ασφαλιστικών στο ΣΤΕ 

Προετοιµασία φακέλου για ΣΤΕ 

Εξέταση Αιτήσεων Ασφαλιστικών Μέτρων στο ΣΤΕ 

Απόφαση ΣΤΕ επί Αιτήσεων Ασφαλιστικών Μέτρων 

Κατάθεση Αιτήσεων Ακυρώσεως στο ΣΤΕ 

Εξέταση Αιτήσεων Ακυρώσεως στο ΣΤΕ 

Απόφαση ΣΤΕ επί Αιτήσεων Ακυρώσεως 

Ανακοίνωση ορισµού ηµεροµηνίας αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών 

Αποσφράγιση οικονοµικών προσφορών από Ε∆∆ΑΠ 

Αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών από Ε∆∆ΑΠ 

Πρακτικό από Ε∆∆ΑΠ επί αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών, κατάταξης 
προσφορών και ανάδειξης υποψηφίου στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση 
Έκδοση Απόφασης επί αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών, κατάταξης 
προσφορών και ανάδειξης υποψηφίου στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση 
Αποστολή Απόφασης επί αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών, κατάταξης 
προσφορών και ανάδειξης υποψηφίου στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση 

Υποβολή ενστάσεων/προσφυγών κατά Απόφασης αξιολόγησης 
οικονοµικών προσφορών,                                    

κατάταξης προσφορών και ανάδειξης υποψηφίου στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η                            
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κατακύρωση 

∆ιαβίβαση ενστάσεων στην ΕΕ 

Πρακτικό από ΕΕ επί ενστάσεων 

Έκδοση Απόφασης επί ενστάσεων 

Αποστολή απόφασης επί ενστάσεων 

Κατάθεση Αιτήσεων Ασφαλιστικών στο ΣΤΕ 

Προετοιµασία φακέλου για ΣΤΕ 

Εξέταση Αιτήσεων Ασφαλιστικών Μέτρων στο ΣΤΕ 

Απόφαση ΣΤΕ επί Αιτήσεων Ασφαλιστικών Μέτρων 

Κατάθεση Αιτήσεων Ακυρώσεως στο ΣΤΕ 

Εξέταση Αιτήσεων Ακυρώσεως στο ΣΤΕ 

Απόφαση ΣΤΕ επί Αιτήσεων Ακυρώσεως 

Αποστολή έγγραφης ειδοποίησης προς τον υποψήφιο στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση για υποβολή δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά το 
στάδιο της κατακύρωσης 
Κατάθεση φακέλου µε τα δικαιολογητικά, από τον υποψήφιο στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αποσφράγιση φακέλου δικαιολογητικών από Ε∆∆ΑΠ 

Έλεγχος και αξιολόγηση δικαιολογητικών από Ε∆∆ΑΠ 

Πρακτικό από Ε∆∆ΑΠ επί αξιολόγησης δικαιολογητικών και εισήγηση για 
κατακύρωση αποτελέσµατος διαγωνισµού 
Έκδοση Απόφασης επί του αποτελέσµατος του διαγωνισµού (απόφαση 
κατακύρωσης) 

Αποστολή απόφασης κατακύρωσης 

Υποβολή ενστάσεων/προσφυγών κατά Απόφασης 
κατακύρωσης 

∆ιαβίβαση ενστάσεων στην ΕΕ 

Πρακτικό από ΕΕ επί ενστάσεων 

Έκδοση Απόφασης επί ενστάσεων 

Αποστολή απόφασης επί ενστάσεων 

Κατάθεση Αιτήσεων Ασφαλιστικών στο ΣΤΕ 

Προετοιµασία φακέλου για ΣΤΕ 

Εξέταση Αιτήσεων Ασφαλιστικών Μέτρων στο ΣΤΕ 

Απόφαση ΣΤΕ επί Αιτήσεων Ασφαλιστικών Μέτρων 

Κατάθεση Αιτήσεων Ακυρώσεως στο ΣΤΕ 

Εξέταση Αιτήσεων Ακυρώσεως στο ΣΤΕ 

Απόφαση ΣΤΕ επί Αιτήσεων Ακυρώσεως 

 

Γ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Επεξεργασία σχεδίου σύµβασης 

Προετοιµασία φακέλου για αποστολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο 



 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ    

 

.  

Έργο: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ  ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Εκπαιδευτική Ενότητα: ∆ιαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων δηµοσίων έργων, υπηρεσιών και 
προµηθειών 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

 

Σελίδα: 47 / 50 

 

Αποστολή φακέλου διαγωνισµού στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυµβατικό 
έλεγχο 

Απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου  

Πιστοποιητικό  ΕΣΡ (κατάθεση σχετικής Υπεύθυνης ∆ήλωσης υποψηφίου) 

Ανακοίνωση κατακύρωσης 

Υπογραφή Σύµβασης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
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Εκπαιδευτική Ενότητα: ∆ιαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων δηµοσίων έργων, υπηρεσιών και 
προµηθειών 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 

 

Σελίδα: 49 / 50 

 

ΠΑΝΩ  

ΑΠΌ ΤΑ 

ΟΡΙΑ

ΚΑΤΩ  

ΑΠΌ ΤΑ 

ΟΡΙΑ

ΠΑΝΩ       

ΑΠΌ ΤΑ   

ΟΡΙΑ

ΚΑΤΩ   ΑΠΌ 

ΤΑ ΟΡΙΑ

Κανονική 

προθεσµία
37  ΕΕ          20 ΦΕΚ,ΕΤ

Λόγοι 

επείγοντος
15  ΕΕ      10 ΦΕΚ,ΕΤ

Κανονική 

προθεσµία
52 ΕΕ 30 ΦΕΚ,ΕΤ 40 ΠΡΟΣΚΛ 20 ΠΡΟΣΚΛ

Προκα-

ταρκτική 

ενηµέρωση

36 ΕΕ 36 ΠΡΟΣΚΛ

Λόγοι 

επείγοντος
22 ΕΕ 15 ΦΕΚ,ΕΤ 10 ΠΡΟΣΚΛ 10 ΠΡΟΣΚΛ

Προθεσµίες σε ηµέρες
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟ AΡΘΡΟ 10 ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.∆. 118/2007

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ

 



 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ    

 

.  

Έργο: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ  ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Εκπαιδευτική Ενότητα: ∆ιαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων δηµοσίων έργων, υπηρεσιών και 
προµηθειών 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 

 

Σελίδα: 50 / 50 

 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑ-

ΤΕΥΣΗ ΜΕ 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΑΝΤΑΓΩ-

ΝΙΣΤΙΚΟΣ 

∆ΙΑΛΟΓΟΣ

Κανονική 

προθεσµία

37            

(παρ.3α)

37            

(παρ.3α)

37            

(παρ.3α)

Αποστολή 

προκήρυξης 

µε 

ηλεκτρονικά 

µέσα

30       

(παρ. 5)

30               

(παρ. 5)

30            

(παρ. 5)

Λόγοι 

επείγοντος

15       

(παρ. 8α)

15                

(παρ. 8α)

Λόγοι 

επείγοντος+ 

αποστολή 

προκ. µε 

ηλεκτρονικά 

µέσα

10        

(παρ. 8α)

10               

(παρ. 8α)

Κανονική 

προθεσµία

52       

(παρ. 2)

40       

(παρ. 3β)

Παροχή 

δ/ξης µε 

ηλεκτρονικά 

µέσα

47       

(παρ. 6)

35       

(παρ. 6)

Αποστολή 

προκήρυξης 

ΕΕ µε 

ηλεκτρονικά 

µέσα

45       

(παρ. 5)

Αποστολή 

προκήρυξης 

+ παροχή 

δ/ξης µε 

ηλεκτρονικά 

µέσα

42       

(παρ.6 

εδ.2)

Προκα-

ταρκτική 

ενηµέρωση

36       

(παρ. 4)

36       

(παρ. 4)

Προκα-

ταρκτική+ 

αποστολή 

προκήρυξης 

µε ηλεκτ. 

Μέσα

29          

(παρ. 5)

Λόγοι 

επείγοντος

22       

(παρ. 4)

10        

(παρ. 8β)

Προθεσµίες σε ηµέρες
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