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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4532
  Έγκριση Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων 

Προμηθειών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων 
του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
(Συνεδρίαση 315η/4.11.2010) 

 Έχοντας υπόψη:
− Τις διατάξεις του άρθρου έκτου του Ν. 2688/99 για 

τη μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης 
από ν.π.δ.δ. σε α.ε. (ΦΕΚ 40/1.3.99 τ. Α΄), όπως ισχύει, 
κάθως και τις διατάξεις του άρθρου έβδομου παρ. 6 
του Ν.2688/99.

− Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. ιθ΄ του άρθρου 12 του 
Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρίας, που αφορά 
στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Λ.Θ. 
Α.Ε. (ΦΕΚ 9944/30.9.2002, τ.ΑΕ και ΕΠΕ).

− Το Π.Δ. 59/2007 (Α΄ 63), με το οποίο ενσωματώθηκε 
στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31.3.2004 
«Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων 
στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών 
και των ταχυδρομικών υπηρεσιών» (L 134), όπως ισχύει.

− Το Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 64), με το οποίο ενσωματώθηκε 
στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31.3.2004 «Περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσε−
ων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (L 134), όπως ισχύει.

− Το Π.Δ. 118/2007 που αφορά στον Κανονισμό Προ−
μηθειών του Δημοσίου.

− Την από 27.6.2001 Σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του 
Ελληνικού Δημοσίου και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. όπως κυρώθηκε 
με το Ν. 3555/2007.

− Το γεγονός ότι από την τροποποίηση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

− Την εισήγηση του Δ/ντος Συμβούλου για έγκριση 
του υποβληθέντος Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης 
Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχω−
ρήσεων και Εκποιήσεων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

− Τη συζήτηση που έγινε, αποφασίζει ομόφωνα:
Α. Εγκρίνει τον Κανονισμό Σύναψης και Εκτέλεσης 

Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων, Παραχωρήσεων και 
Εκποιήσεων του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης 
Α.Ε., ο οποίος έχει ως εξής:

Κανονισμός Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων
Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, 
Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων 

της εταιρίας Ο.Λ.Θ. A.Ε.
Περιεχόμενα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ − ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕ−
ΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α΄ − ΓΕΝΙΚΑ
1. Αντικείμενο του Κανονισμού.
2. Γενικές αρχές.
3. Ορισμοί.
4.  Όργανα Διαδικασιών Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμ−

βάσεων.
ΜΕΡΟΣ Β΄ − ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
5. Γενικές Διατάξεις.
6.  Κανόνες αποτίμησης της αξίας των συμβάσεων και 

κατώφλια εφαρμογής Οδηγιών.
7.  Απόφαση διεξαγωγής διαδικασίας σύναψης σύμβα−

σης.
8. Είδη διαδικασιών ανάθεσης και επιλογή τους.
9. Διαδικασία με διαπραγμάτευση.
10. Διακήρυξη – Πρόσκληση Συμμετοχής.
11. Τεχνικές Προδιαγραφές.
12. Κανόνες Δημοσιότητας.
13. Παροχή στοιχείων στους ενδιαφερομένους.
14. Προθεσμίες διαδικασιών.
15. Κωλύματα συμμετοχής – Δικαιολογητικά.
16.  Άδεια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότη−

τας.
17. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.
18. Τεχνικές / Επαγγελματικές ικανότητες.
19. Πρότυπα εξασφάλισης ποιότητας.
20.  Εγγραφή σε κατάλογο εγκεκριμένων Οικονομικών 

Φορέων και πιστοποίηση από οργανισμούς δημοσίου 
ή ιδιωτικού δικαίου.

21.  Κριτήρια ανάθεσης – Υπερβολικά χαμηλές προσφο−
ρές.

22.  Παραδεκτό Προσφορών και Αιτήσεων Συμμετοχής − 
Συμπλήρωση δικαιολογητικών – Τεκμήριο αποδοχής 
όρων διακήρυξης.

23. Διάρκεια ισχύος της προσφοράς.
24. Αναπροσαρμογή τιμής.
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25.  Εγγυήσεις Συμμετοχής, Καλής Εκτέλεσης, Προκατα−
βολής και Καλής Λειτουργίας.

26.  Στάδια κλειστών και ανοικτών διαδικασιών – Ηλε−
κτρονικός Πλειστηριασμός.

27.  Διενέργεια διαγωνισμού – Ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου.

28. Αποτέλεσμα διαδικασίας σύναψης συμβάσεως.
29.  Ανακοίνωση της κατακύρωσης – Ανάκληση κατα−

κύρωσης.
30. Ενστάσεις και Προσφυγές.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

31. Σύμβαση.
32. Προθεσμίες φόρτωσης και παράδοσης.
33.  Παραλαβή – Παραλαβή με έκπτωση Απόρριψη Αντι−

κατάσταση.
34. Προθεσμίες παραλαβής.
35.  Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση / φόρτωση / 

αντικατάσταση / ανάληψη απορριφθέντων προϊό−
ντων.

36. Φόρτωση − Ναύλωση – Ασφάλιση.
37. Πληρωμές.
38.  Έκπτωση του Προμηθευτή – Αποκλεισμός του από 

τις συμβάσεις της Εταιρίας.
39.  Ευθύνη του Προμηθευτή για ελαττωματικά προϊ−

όντα.
40. Μονομερής αναστολή και λύση της Σύμβασης.
41. Ενστάσεις του Προμηθευτή.

ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

42. Γενική Διάταξη.
43.  Παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης – Επί−

λυση διαφωνιών.
44. Διόρθωση ελλείψεων παραδοτέων.
45. Ευθύνη του Παρόχου Υπηρεσιών.

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

46. Αντικείμενο του Κανονισμού – Γενικές Αρχές.
47. Ορισμοί.
48.  Όργανα Διαδικασιών Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμ−

βάσεων.
49. Προγραμματισμός και Πρωτοβουλία εκτέλεσης Έρ−
γων.
50.  Κανόνες αποτίμησης της αξίας των συμβάσεων και 

κατώφλια εφαρμογής Οδηγιών.
51. Ανάθεση και εκτέλεση Συμβάσεων Έργων.
52. Παρεκκλίσεις
53. Συμβάσεις Παραχώρησης Έργων.

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕ−
ΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΓΕΝΙΚΑ

54. Αντικείμενο του Κανονισμού – Γενικές Αρχές.
55.  Αντικείμενο Παραχώρησης Χρήσης – Νομικό Καθε−

στώς.
56. Όργανα διαδικασιών παραχωρήσεων χρήσης.

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ
57. Δικαιούμενοι συμμετοχής.
58. Απόφαση Παραχώρησης Χρήσης.
59. Είδη διαδικασιών επιλογής αντισυμβαλλομένου.
60.  Διατυπώσεις δημοσιότητας και προθεσμία υποβολής 

προσφορών.
61.  Περιεχόμενο διακήρυξης διαγωνισμού και πρόσκλη−

σης υποβολής προσφοράς.
62. Παροχή στοιχείων στους ενδιαφερομένους.
63. Προσόντα και κωλύματα συμμετοχής.
64. Κριτήρια επιλογής αντισυμβαλλομένου.
65.  Παραδεκτό Προσφορών – Συμπλήρωση Δικαιολο−

γητικών – Τεκμήριο αποδοχής όρων διακήρυξης και 
γνώσης συνθηκών παραχωρήσεως.

66. Διάρκεια ισχύος της προσφοράς.
67. Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης.
68. Διενέργεια διαγωνισμού.
69.  Αποτελέσματα διαδικασίας σύναψης συμβάσεως 

παραχωρήσεως.
70. Ανακοίνωση κατακύρωσης.
71. Ενστάσεις.
ΜΕΡΟΣ Γ΄  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ
72. Σύμβαση.
73. Όροι συμβάσεως.
ΜΕΡΟΣ Δ΄  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟ−

ΜΕΝΟ
74. Γενικά:
75. Ορισμοί:
76. Μελέτες:
77. Επιλογή εργολήπτη
78. Επίβλεψη
79. Αμοιβή
80. Διαδικασία ελέγχου τήρησης εγκεκριμένης μελέ−
της.
81. Ευθύνη Αντισυμβαλλόμενου
82. Αρμοδιότητες Διαχειριστή του έργου.
83. Άδειες
84. Λοιπά θέματα.
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ
85. Απόφαση εκποίησης.
86. Διαδικασίες εκποίησης.
87. Εγγύηση συμμετοχής στον πλειστηριασμό.
88.  Δικαίωμα συμμετοχής – Διακήρυξη πλειστηριασμού 

– Διατυπώσεις δημοσιότητας.
89.  Διαδικασία πλειστηριασμού – Κατακύρωση – Επανά−

ληψη πλειστηριασμού.
90.  Καταβολή τιμήματος και παράδοση των εκποιηθέ−

ντων.
ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ – ΕΙΔΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
91. Προγραμματικές Συμβάσεις.
92. Συμφωνίες – Πλαίσιο.
93. Δυναμικό Σύστημα Αγορών.
94. Ανταγωνιστικός Διάλογος.
95.  Προληπτικός Έλεγχος Νομιμότητας των Συμβάσεων 

– Ονομαστικοποίηση μετοχών νομικών προσώπων.
96.  Πρακτικά – Τεκμηρίωση – Ενημέρωση Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής.
97. Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις.
98. Ισχύς
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ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ − ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕ−
ΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΕΡΟΣ Α΄ − ΓΕΝΙΚΑ 
1. Αντικείμενο του Κανονισμού. 
Αντικείμενο του παρόντος αποτελεί ο καθορισμός 

των προϋποθέσεων και της διαδικασίας σύναψης και 
εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών που 
αναθέτει η εταιρία με την επωνυμία «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» (στο 
εξής Εταιρία). 

2. Γενικές αρχές. 
2.1. Η Εταιρία αντιμετωπίζει τους Οικονομικούς Φορείς 

ισότιμα και χωρίς διακρίσεις. 
2.2. Κατά την ανάθεση των συμβάσεων η Εταιρία ενερ−

γεί με διαφάνεια. 
2.3. Η Εταιρία μεριμνά ώστε κατά την ανάθεση των 

συμβάσεων να μην παρακωλύεται ο υγιής ανταγωνι−
σμός. 

2.4. Ο παρών Κανονισμός ερμηνεύεται και εφαρμόζεται 
με βάση τις γενικές αρχές του πρωτογενούς ευρωπα−
ϊκού δικαίου που διέπουν την ανάθεση δημοσίων συμ−
βάσεων καθώς και τις διατάξεις των Οδηγιών 2004/17 
ΕΚ και 2004/18ΕΚ. 

2.5. Στην Οδηγία 2004/17ΕΚ υπάγεται η ανάθεση συμ−
βάσεων της Εταιρίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμο−
γής αυτής και προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για 
τη δραστηριότητα της διάθεσης λιμένος σε μεταφορείς. 
Αν η σύμβαση προορίζεται για την ανωτέρω δραστη−
ριότητα μαζί με άλλες, που εμπίπτουν στην Οδηγία 
2004/18ΕΚ, και είναι αντικειμενικά αδύνατο να προσδι−
ορισθεί, για ποια δραστηριότητα προορίζεται κυρίως η 
σύμβαση, τότε η ανάθεσή της διέπεται από την Οδηγία 
2004/18ΕΚ. Αν η σύμβαση προορίζεται για την ανωτέρω 
δραστηριότητα, χωρίς να εμπίπτει στο πεδίο εφαρ−
μογής της Οδηγίας 2004/18ΕΚ, και είναι αντικειμενικά 
αδύνατο να προσδιορισθεί, για ποια δραστηριότητα 
προορίζεται κυρίως η σύμβαση, τότε η ανάθεσή της 
διέπεται από την Οδηγία 2004/17ΕΚ. 

3. Ορισμοί. 
3.1. «Σύμβαση Προμήθειας»: Είναι η εξ επαχθούς αι−

τίας σύμβαση που συνάπτεται εγγράφως μεταξύ της 
Εταιρίας και τρίτου και, χωρίς να αποτελεί σύμβαση 
έργου, έχει ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδο−
τική μίσθωση, τη μίσθωση ή και μίσθωση – πώληση με 
ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. 

3.2. «Σύμβαση Υπηρεσιών»: Είναι οι εξ επαχθούς αιτίας 
σύμβαση που συνάπτεται εγγράφως μεταξύ της Εταιρί−
ας και τρίτου και, χωρίς να αποτελεί σύμβαση έργου ή 
σύμβαση προμήθειας, έχει ως αντικείμενο την παροχή 
των υπηρεσιών που αναφέρονται στο Παράρτημα XVII 
της Οδηγίας 2007/17ΕΚ και στο Παράρτημα ΙΙ της Οδη−
γίας 2004/18ΕΚ. 

3.3. Σύμβαση η οποία έχει ως αντικείμενο την προμή−
θεια προϊόντων και καλύπτει παρεμπιπτόντως εργασίες 
τοποθέτησης και εγκατάστασης θεωρείται ως Σύμβα−
ση Προμήθειας. Σύμβαση η οποία έχει ως αντικείμενο 
ταυτοχρόνως προϊόντα και υπηρεσίες, θεωρείται ως 
Σύμβαση Υπηρεσιών εφόσον η αξία των συγκεκριμένων 
υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων που πε−
ριλαμβάνονται στη σύμβαση. 

3.4. «Συμφωνία Πλαίσιο»: Είναι η συμφωνία που συνά−
πτεται μεταξύ της Εταιρίας και ενός ή περισσοτέρων 
τρίτων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων 
που διέπουν τις Συμβάσεις Προμήθειας ή Υπηρεσίας 

που πρόκειται να συναφθούν μεταξύ της Εταιρίας και 
των τρίτων κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, 
ιδίως όσον αφορά τις τιμές και, ενδεχομένως, τις προ−
βλεπόμενες ποσότητες. 

3.5. «Δυναμικό Σύστημα Αγορών»: Είναι μία καθ’ ολο−
κληρία ηλεκτρονική διαδικασία για αγορές τρέχουσας 
χρήσης, της οποίας τα γενικά διαθέσιμα στην αγορά 
χαρακτηριστικά ικανοποιούν τις ανάγκες της Εταιρίας 
και είναι περιορισμένη χρονικά και ανοικτή καθ’ όλη 
τη διάρκειά της σε κάθε Οικονομικό Φορέα, ο οποίος 
πληροί τα κριτήρια επιλογής και έχει υποβάλει ενδει−
κτική προσφορά σύμφωνη προς τη συγγραφή υποχρε−
ώσεων. 

3.6. «Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός»: Είναι μία επανα−
ληπτική διαδικασία που βασίζεται σε έναν ηλεκτρονικό 
μηχανισμό παρουσίασης νέων, μειωμένων τιμών ή/και 
νέων αξιών όσον αφορά ορισμένα στοιχεία των προ−
σφορών, η οποία διεξάγεται έπειτα από προκαταρκτι−
κή πλήρη αξιολόγηση των προσφορών, επιτρέποντας 
την ταξινόμησή τους με βάση αυτόματες μεθόδους 
αξιολόγησης. Δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο 
Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών συμβάσεις υπηρεσιών 
που έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες πνευματικού δη−
μιουργού. 

3.7. «Προσφέρων»: Είναι ο Οικονομικός Φορέας που 
έχει υποβάλει προσφορά για τη σύναψη Σύμβασης Προ−
μηθειών ή Υπηρεσιών. 

3.8. «Υποψήφιος»: Είναι εκείνος που έχει ζητήσει να 
του αποσταλεί πρόσκληση συμμετοχής σε Διαδικασία 
Κλειστή ή με Διαπραγμάτευση ή σε Ανταγωνιστικό Δι−
άλογο. 

3.9. «Προμηθευτής»: Είναι εκείνος, στον οποίο η Εται−
ρία έχει αναθέσει Σύμβαση Προμήθειας. 

3.10. «Πάροχος Υπηρεσιών»: Είναι εκείνος, στον οποίο 
η Εταιρία έχει αναθέσει Σύμβαση Υπηρεσιών. 

3.11. «Οικονομικός Φορέας»: Είναι όρος που σημαίνει, 
κατά περίπτωση, τον Υποψήφιο, τον Προσφέροντα, τον 
Προμηθευτή και τον Πάροχο Υπηρεσιών. 

3.12. «Ανοικτή Διαδικασία»: Είναι η διαδικασία στην 
οποία κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει προ−
σφορά. 

3.13. «Κλειστή Διαδικασία»: Είναι η διαδικασία στην οποία 
κάθε Οικονομικός Φορέας μπορεί να ζητήσει να συμμετά−
σχει, αλλά μόνο όσοι οικονομικοί φορείς προσκαλούνται 
από την Εταιρία μπορούν να υποβάλουν προσφορά. 

3.14. «Ανταγωνιστικός Διάλογος»: Είναι η διαδικασία 
στην οποία κάθε Οικονομικός Φορέας μπορεί να ζητή−
σει να συμμετάσχει και στην οποία η Εταιρία διεξάγει 
διάλογο με τους Υποψηφίους που έχουν γίνει δεκτοί 
στη διαδικασία αυτή, προκειμένου να βρεθούν μία ή πε−
ρισσότερες λύσεις που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν 
τις ανάγκες της και βάσει της οποίας ή των οποίων οι 
Υποψήφιοι που επελέγησαν καλούνται να υποβάλουν 
προσφορά. 

3.15. «Διαδικασία με Διαπραγμάτευση»: Είναι η διαδι−
κασία, στο πλαίσιο της οποίας η Εταιρία διαβουλεύεται 
με τους Οικονομικούς Φορείς της επιλογής της και δι−
απραγματεύεται τους όρους της σύμβασης με έναν ή 
περισσότερους από αυτούς. 

3.16. «Διαγωνισμοί Μελετών»: Είναι οι διαδικασίες που 
επιτρέπουν στην Εταιρία να αποκτήσει κυρίως στους 
τομείς της χωροταξίας, της πολεοδομίας, της αρχιτε−
κτονικής, των έργων πολιτικού μηχανικού ή της επε−
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ξεργασίας δεδομένων μία μελέτη ή ένα σχέδιο που 
επιλέγεται από κριτική επιτροπή έπειτα από διαγωνισμό, 
με ή χωρίς την απονομή βραβείων. 

3.17. «Πρόχειρος διαγωνισμός»: Είναι η διαδικασία που 
διενεργείται για συμβάσεις που δεν εμπίπτουν στο πε−
δίο εφαρμογής των οδηγιών 17/2004 και 18/2004 έχουν 
προϋπολογιζόμενη αξία κάτω από ένα όριο που ορίζε−
ται εκάστοτε με απόφαση της εταιρείας και η επιλογή 
εκείνων που προσκαλούνται για υποβολή προσφοράς 
γίνεται ύστερα από συνοπτική έρευνα της αγοράς ή με 
βάση τα διατιθέμενα στην εταιρεία στοιχεία χωρίς δη−
μοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον 
ημερήσιο τύπο. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
αναρτάται στο διαδίκτυο. Η προθεσμία για την εκδήλω−
ση ενδιαφέροντος είναι τουλάχιστον 7 ημέρες. 

3.18. «Δημόσιος διαγωνισμός» Είναι η διαδικασία που 
διενεργείται για συμβάσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής των ΠΔ 59/2007 και ΠΔ 60/2007και 18/2004 
έχουν προϋπολογιζόμενη αξία μεταξύ του άνω ορίου 
του πρόχειρου διαγωνισμού και ενός ορίου που ορίζεται 
εκάστοτε με απόφαση της εταιρείας και η ανάθεση της 
σύμβασης γίνεται με ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες 
ή με διαπραγμάτευση και ύστερα από δημοσίευση της 
προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο και ανάρτησή της στο 
διαδίκτυο. Η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέρο−
ντος (κλειστές διαδικασίες ή διαπραγμάτευση) είναι 
τουλάχιστο 10 ημέρες ενώ για την υποβολή προσφοράς 
(ανοικτές διαδικασίες) τουλάχιστον 20 ημέρες από την 
δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο.

3.19. «Διεθνής Δημόσιος Διαγωνισμός» είναι η διαδι−
κασία διαγωνισμού που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
των ΠΔ 59/2007 και ΠΔ 60/2007.

3.20. «Καταστατικό»: Είναι το καταστατικό της Εταιρίας, 
όπως εγκρίθηκε με το άρθρο τρίτο του ν. 2688/1999. 

3.21. «Τεχνικές Προδιαγραφές»: Είναι οι προδιαγρα−
φές που προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά του υπό 
προμήθεια προϊόντος ή της ζητούμενης υπηρεσίας και 
ιδίως τα επίπεδα ποιότητας, τα επίπεδα περιβαλλο−
ντικής επίδοσης, ο σχεδιασμός για όλες τις χρήσεις 
(συμπεριλαμβανόμενης και της δυνατότητας πρόσβα−
σης ατόμων με ειδικές ανάγκες) και την αξιολόγηση 
της συμμόρφωσης, η απόδοση, η χρήση, η ασφάλεια, οι 
διαστάσεις, οι απαιτήσεις που αφορούν την ονομασία 
πώλησης του προϊόντος, την ορολογία, τα σύμβολα, 
τις δοκιμές και τις μεθόδους τους, τη συσκευασία, τη 
σήμανση και την επίθεση ενδείξεων και τις οδηγίες 
χρήσης, οι διαδικασίες και οι μέθοδοι παραγωγής και 
οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης. 

3.22. «Πρότυπο»: Είναι μία Τεχνική Προδιαγραφή που 
έχει εγκριθεί από αναγνωρισμένο οργανισμό με τυπο−
ποιητική αρμοδιότητα, με σκοπό την επαναλαμβανόμενη 
ή συνεχή εφαρμογή, της οποίας όμως η τήρηση δεν 
είναι υποχρεωτική και εμπίπτει σε μία από τις ακόλου−
θες κατηγορίες: 

3.23. «Διεθνές Πρότυπο»: Το Πρότυπο που έχει εκδοθεί 
από διεθνή οργανισμό τυποποίησης και έχει τεθεί στη 
διάθεση του κοινού. 

3.24. «Ευρωπαϊκό Πρότυπο»: Το Πρότυπο που έχει εκ−
δοθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης και έχει 
τεθεί στη διάθεση του κοινού. Ευρωπαϊκοί οργανισμοί 
τυποποίησης είναι ιδίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυπο−
ποίησης (CEN) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 
Ηλεκτροτεχνικών Προϊόντων (CENELEC). 

3.25. «Εθνικό Πρότυπο»: Πρότυπο που έχει εκδοθεί 
από εθνικό οργανισμό τυποποίησης και έχει τεθεί στη 
διάθεση του κοινού. 

3.26. «Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση»: Η ευμενής τεχνι−
κή αξιολόγηση της καταλληλότητας ενός προϊόντος 
για συγκεκριμένη χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση 
των βασικών απαιτήσεων κατασκευής και με βάση τα 
εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους όρους 
εφαρμογής και χρήσης που έχουν τεθεί. Η Ευρωπαϊκή 
Τεχνική Έγκριση χορηγείται από τον Οργανισμό που 
είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό. 

3.27. «Κοινή Τεχνική Προδιαγραφή»: Είναι η Τεχνική 
Προδιαγραφή που έχει εκπονηθεί σύμφωνα με διαδικα−
σία αναγνωρισμένη από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3.28. «Τεχνικό Πλαίσιο Αναφοράς»: Είναι κάθε προϊόν 
το οποίο εκπονείται από τους ευρωπαϊκούς οργανι−
σμούς τυποποίησης, πλην των επίσημων προτύπων, σύμ−
φωνα με διαδικασίες προσαρμοσμένες στην εξέλιξη των 
αναγκών της αγοράς. 

3.29. CPV (Common Procurement Vocabulary): Είναι το 
«Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις που υιο−
θετήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 2195/2002. 

4.  Όργανα Διαδικασιών Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμ−
βάσεων. 

4.1. Αποφασιστικά όργανα. 
Για όλες τις αποφάσεις της Εταιρίας που προβλέπο−

νται στον παρόντα Κανονισμό σχετικά με την ανάθεση 
και την εκτέλεση Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών 
αρμόδιο είναι το όργανο που έχει τη σχετική αρμοδιότη−
τα σύμφωνα με το Καταστατικό ή το όργανο, στο οποίο 
η συγκεκριμένη αρμοδιότητα μεταβιβάστηκε σύμφωνα 
με το Καταστατικό. 

4.2. Η μεταβίβαση της αρμοδιότητας μπορεί να είναι 
πάγια ή να αφορά κατηγορίες διαδικασιών ή συγκεκρι−
μένη ή συγκεκριμένες διαδικασίες ανάθεσης. 

4.3. Γνωμοδοτικά όργανα. 
Για την ανάθεση και την εκτέλεση συμβάσεων Προ−

μηθειών και Υπηρεσιών, που γίνονται με διαγωνισμούς 
(πρόχειρους, δημόσιους ή τακτικούς ή με τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης), η Εταιρία συγκροτεί τις εξής γνω−
μοδοτικές επιτροπές: 

4.3.1. Επιτροπή Διαγωνισμού: Η Επιτροπή Διαγωνι−
σμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές 
και γνωμοδοτεί προς την Εταιρία για το τυπικά παρα−
δεκτό τους. 

4.3.2. Επιτροπή Αξιολόγησης: Με την επιφύλαξη των 
αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Παραλαβής, που αναφέ−
ρεται κατωτέρω, η Επιτροπή Αξιολόγησης: 

4.3.2.1. Αξιολογεί τις αιτήσεις συμμετοχής και τις προ−
σφορές που κρίθηκαν τυπικά παραδεκτές από την Εται−
ρία καθώς και τα τυχόν υποβαλλόμενα από τους Προ−
σφέροντες δείγματα, αν η αξιολόγηση των τελευταίων 
δεν ανατεθεί σε ιδιαίτερο όργανο, και αποσφραγίζει και 
αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές, γνωμοδοτώντας 
προς την Εταιρία για το αποτέλεσμα της διαδικασίας, 
περιλαμβανομένης και της διακοπής, της αναβολής, της 
επαναλήψεως και της ματαιώσεως της διαδικασίας, της 
κατακυρώσεως και της ανακλήσεως αυτής. 

4.3.2.2. Γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που προκύπτει κατά 
την εκτέλεση γενικά της σύμβασης, και ιδίως για τη 
μετάθεση ή την παράταση της προθεσμίας παραλαβής, 
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τη μονομερή λύση της από την Εταιρία, την επιβολή 
στον Προμηθευτή / Πάροχο Υπηρεσιών κάθε κυρώσε−
ως που προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό, περι−
λαμβανομένης και της εκπτώσεως, της καταπτώσεως 
των εγγυητικών επιστολών και του αποκλεισμού του 
Προμηθευτή / Παρόχου Υπηρεσιών από τις συμβάσεις 
της Εταιρίας. 

4.3.3. Επιτροπή Αξιολόγησης Δειγμάτων: Επιτροπή Αξι−
ολόγησης Δειγμάτων αξιολογεί τα δείγματα που υπο−
βάλλονται από τους Προσφέροντες, αν η αρμοδιότητα 
αυτή δεν έχει ανατεθεί στην Επιτροπή Αξιολόγησης, και 
γνωμοδοτεί προς την Εταιρία σχετικά με τη συμμόρ−
φωση των δειγμάτων προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
και το τυχόν επίσημο δείγμα της Εταιρίας. 

4.3.4. Επιτροπή Παραλαβής: Η Επιτροπή Παραλαβής 
είναι αρμόδια για την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
των παραδιδομένων προϊόντων ή υπηρεσιών και για την 
εκτέλεση γενικά της συμβάσεως και γνωμοδοτεί προς 
την Εταιρία για την παραλαβή, την απόρριψη και την 
αντικατάσταση των παραδοθέντων ή την παραλαβή 
τους με έκπτωση επί της τιμής. 

4.4. Οι ανωτέρω επιτροπές είναι αντιστοίχως αρμόδιες 
να γνωμοδοτούν προς την Εταιρία για τις ενστάσεις 
και τις προσφυγές που υποβάλλονται από τους Οι−
κονομικούς Φορείς και τους Προμηθευτές / Παρόχους 
Υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
περιλαμβανομένης και της κατακυρώσεως ή της ανα−
κλήσεώς της. Η Εταιρία μπορεί, πάντως, να συγκροτεί 
Επιτροπές Ενστάσεων διαφορετικές από τις προηγού−
μενες καθώς επίσης και Επιτροπή Ενστάσεων αρμόδια 
να γνωμοδοτεί σε ενστάσεις ή προσφυγές κατά της 
διακήρυξης διαγωνισμού. 

4.5. Συγκρότηση των συλλογικών οργάνων. 
Οι Επιτροπές συγκροτούνται από την Εταιρία και 

αποτελούνται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Με την 
απόφαση συγκρότησης ορίζεται και ο πρόεδρος της 
Επιτροπής. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζονται 
και αναπληρωματικά μέλη. Οι πρόεδροι και τα μέλη των 
Επιτροπών είναι στελέχη ή υπάλληλοι της Εταιρίας. 

Για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων προμηθειών, 
με απόφαση της εταιρείας μπορούν να συγκροτούνται 
κατά περίπτωση επιτροπές ή ομάδες εργασίας στις 
οποίες μπορούν να μετέχουν και τρίτοι που έχουν τις 
αναγκαίες γνώσεις ή εμπειρία.

4.6. Οι Επιτροπές μπορεί να συγκροτούνται είτε: 
4.6.1. Ως πάγιες, συγκροτούμενες για θητεία ορισμένου 

χρόνου, και αρμόδιες για όλες τις υποθέσεις που θα 
ανακύψουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, είτε: 

4.6.2. Ως ειδικές, για συγκεκριμένη ή συγκεκριμένες 
διαδικασίες ή συμβάσεις. 

4.7. Η σύνθεση των Επιτροπών μπορεί να τροποποι−
είται με απόφαση της Εταιρίας. Εφόσον κατά τη λήξη 
της θητείας μίας πάγιας Επιτροπής είναι εκκρεμής μία 
υπόθεση αρμοδιότητάς της, η Επιτροπή μπορεί να εκ−
δώσει τη γνωμοδότησή της και μετά τη λήξη της θη−
τείας της. 

4.8. Η Επιτροπή Διαγωνισμού και η Επιτροπή Αξιο−
λόγησης μπορεί να αποτελείται από τα ίδια, εν όλω 
ή εν μέρει, πρόσωπα. Στην Επιτροπή Παραλαβής δεν 
ορίζονται, εφόσον τούτο είναι δυνατόν, πρόσωπα που 
είχαν προηγουμένως συμμετάσχει στην Επιτροπή Αξι−
ολόγησης. Στις Επιτροπές Ενστάσεων δεν ορίζονται, 
εφόσον τούτο είναι δυνατόν, πρόσωπα που είχαν προ−

ηγουμένως συμμετάσχει στην έκδοση των αποφάσεων 
που προσβάλλονται. 

4.9. Για την έκδοση αποφάσεων της Εταιρίας κατά 
τον παρόντα κανονισμό απαιτείται προηγούμενη γνω−
μοδότηση της αρμόδιας κατά τις ανωτέρω διακρίσεις 
επιτροπής. Αν η Εταιρία διαφωνεί με τη γνωμοδότηση, 
δεν δεσμεύεται από αυτή και μπορεί να αποκλίνει αι−
τιολογημένα από τη γνωμοδότηση ή να αναπέμψει την 
υπόθεση στην Επιτροπή για επανεξέταση ή να αναζητή−
σει πρόσθετη γνωμοδότηση από άλλο όργανο που είτε 
ήδη υπάρχει είτε συγκροτείται για τον σκοπό αυτό, για 
όλα τα αναφυόμενα ζητήματα ή ορισμένα από αυτά. 

4.10. Όμοιες Επιτροπές μπορεί να συγκροτούνται και 
για την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων, για τις οποί−
ες δεν προηγείται δημοσίευση διακήρυξης ή ανάρτηση 
στο διαδίκτυο. 

4.11. Το παρόν άρθρο δεν θίγει διατάξεις του νόμου 
ή του Καταστατικού που προβλέπουν προϋποθέσεις ή 
τύπους για τη λήψη των αποφάσεων των οργάνων της 
Εταιρίας.

4.12. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον δεν πα−
ραβιάζεται η υφιστάμενη νομοθεσία, το Διοικητικό Συμ−
βούλιο ή ο Διευθύνων Σύμβουλος έχουν το δικαίωμα στα 
πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, ύστερα από εισήγηση 
του Συμβουλίου Διεύθυνσης, να αποφασίσουν την μη 
εφαρμογή του Κανονισμού ή να εξαιρέσουν από την 
εφαρμογή προμήθειες για ορισμένη διάρκεια ή σκοπό, 
προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες τους.

ΜΕΡΟΣ Β΄ − ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
5. Γενικές Διατάξεις. 
5.1. Δικαίωμα συμμετοχής. 
Οι Οικονομικοί Φορείς που κατά το δίκαιο της χώ−

ρας, στην οποία είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα 
παροχής της ζητούμενης προμήθειας ή υπηρεσίας δεν 
απορρίπτονται για μόνο τον λόγο ότι κατά την ελληνική 
νομοθεσία θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά 
πρόσωπα. Η διάταξη αυτή δεν θίγει το δικαίωμα της 
Εταιρίας να ζητεί από τον Υποψήφιο ή τον Προσφέρο−
ντα που είναι νομικό πρόσωπο να αναφέρει στην προ−
σφορά του τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα 
των προσώπων που θα επιφορτισθούν με την εκτέλεση 
της Σύμβασης. 

5.2. Ενώσεις και κοινοπραξίες. 
Οι κοινοπραξίες ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων μπο−

ρούν να εμφανίζονται ως Υποψήφιοι και να υποβάλουν 
προσφορές. Για την υποβολή αιτήσεως συμμετοχής και 
την υποβολή προσφοράς η Εταιρία δεν απαιτεί να λάβει 
η κοινοπραξία ή η ένωση ορισμένη νομική μορφή. Εφό−
σον, όμως, τούτο είναι αναγκαίο για την ορθή εκτέλεση 
της συμβάσεως, μπορεί η διακήρυξη να ορίζει ότι, αν 
η σύμβαση ανατεθεί σε κοινοπραξία ή ένωση, αυτή θα 
περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, την οποία και 
θα προσδιορίζει. 

5.3. Στην προσφορά κοινοπραξιών ή ενώσεων πρέπει 
να αναφέρεται απαραιτήτως η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής κάθε μέλους της στην εκτέλεση της συμ−
βάσεως. Με την υποβολή της προσφοράς κοινοπραξιών 
ή ενώσεων, κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλεγγύως 
και εις ολόκληρο έναντι της Εταιρίας για κάθε αξίωση 
που απορρέει από τη συμμετοχή ή και την εκτέλεση 
της συμβάσεως. 

5.4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος 
που προβλέπουν τη δημοσιοποίηση συμβάσεων που 
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συνάπτονται από την Εταιρία και την ενημέρωση Υπο−
ψηφίων και Προσφερόντων, η Εταιρία δεν αποκαλύπτει 
πληροφορίες που διαβιβάζονται σε αυτή από τους Οικο−
νομικούς Φορείς, εφόσον είναι εμπιστευτικές και έχουν 
ρητώς χαρακτηρισθεί ως τέτοιες από τον ενδιαφερό−
μενο Οικονομικό Φορέα. 

5.5. Κατά τη διαβίβαση από την Εταιρία στους Οι−
κονομικούς Φορείς τεχνικών προδιαγραφών ή άλλων 
πληροφοριών στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος η 
Εταιρία μπορεί να επιβάλλει υποχρεώσεις προκειμένου 
να προστατεύσει τον τυχόν εμπιστευτικό χαρακτήρα 
των πληροφοριών που διαβιβάζει. 

5.6. Γλώσσα. 
Οι συμβάσεις και τα έγγραφα που εκδίδονται από 

την Εταιρία στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης 
καθώς και όσα απαιτούνται για τη διενέργεια των δι−
αγωνισμών συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Όλα 
τα ξενόγλωσσα έγγραφα που περιλαμβάνονται στις 
προσφορές πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά, εκτός εάν ορίζεται 
διαφορετικά στη διακήρυξη. Ενστάσεις και προσφυγές 
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, διαφορετικά συ−
νοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους. Σε περίπτω−
ση ασάφειας ή αντίφασης υπερισχύει η επίσημη μετά−
φραση. Εγγυητικές επιστολές που έχουν συνταχθεί σε 
άλλη γλώσσα συνοδεύονται απαραίτητα από επίσημη 
μετάφραση. Ως επίσημη μετάφραση νοείται εκείνη που 
γίνεται από αρμόδια δημόσια αρχή ή δικηγόρο ή άλλο 
νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

6. Κανόνες αποτίμησης της αξίας των συμβάσεων και 
κατώφλια εφαρμογής Οδηγιών. 

6.1. Κανόνες αποτίμησης. 
Για την αποτίμηση της αξίας μίας συμβάσεως, προ−

κειμένου να διαγνωσθεί η υπαγωγή της στις διατάξεις 
των Οδηγιών 2004/17ΕΚ και 2004/18ΕΚ εφαρμόζονται οι 
κανόνες του παρόντος άρθρου. 

6.2. Η αποτίμηση της αξίας της συμβάσεως στηρίζεται 
στο συνολικό πληρωτέο ποσό, όπως προϋπολογίζεται 
από την Εταιρία, μαζί με τις τυχόν επιβαλλόμενες κρα−
τήσεις, εκτός του φόρου προστιθέμενης αξίας. Στο ποσό 
αυτό περιλαμβάνονται τυχόν προβλεπόμενα δικαιώματα 
προαίρεσης ή ανανεώσεις ή παρατάσεις ή επεκτάσεις 
της συμβάσεως. 

6.3. Η αποτίμηση αναφέρεται στην ημερομηνία απο−
στολής της διακήρυξης για δημοσίευση στην Υπηρεσία 
Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, αν τέ−
τοια δημοσίευση δεν γίνεται, στην ημερομηνία έναρξης 
της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης. 

6.4. Δεν επιτρέπεται η κατάτμηση κανενός σχεδίου 
για την απόκτηση προϊόντων ή υπηρεσιών με σκοπό 
την καταστρατήγηση του παρόντος άρθρου. 

6.5. Όταν ένα σχέδιο αγοράς ομοιογενών προμηθειών 
ή υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονη σύ−
ναψη χωριστών συμβάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται 
υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων των τμημάτων 
και, αν η αξία αυτή υπερβαίνει το κατώφλι εφαρμογής 
των Οδηγιών, αυτές εφαρμόζονται σε κάθε ένα από τα 
τμήματα. Κατ’ εξαίρεση, αν η αξία τμήματος ή τμημάτων 
υπηρεσιών υπολείπεται του ορίου που καθορίζεται στο 
άρθρο 17 παρ. 6 (α) και (β) της Οδηγίας 2004/17ΕΚ και 
στο άρθρο 9 παρ. 5 (α) και (β) της Οδηγίας 2004/18ΕΚ 
και ταυτόχρονα η συνολική αξία των τμημάτων αυτών 
δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των 

τμημάτων, η Εταιρία μπορεί ως προς τα τμήματα αυτά 
να παρεκκλίνει των διατάξεων των Οδηγιών. 

6.6. Προκειμένου για Συμβάσεις Προμήθειας που έχουν 
ως αντικείμενο τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση 
ή τη μίσθωση – πώληση προϊόντων, η αξία που λαμ−
βάνεται ως βάση για τον υπολογισμό της αξίας της 
σύμβασης είναι η εξής: 

6.6.1. Προκειμένου για συμβάσεις ορισμένου χρόνου, 
η συνολική αξία της συμβάσεως. 

6.6.2. Προκειμένου για συμβάσεις αορίστου χρόνου 
και συμβάσεων των οποίων η διάρκεια δεν προσδιορί−
ζεται, η μηνιαία αξία πολλαπλασιαζόμενη επί σαράντα 
οκτώ (48). 

6.6.3. Προκειμένου για Συμβάσεις Προμήθειας ή Υπηρε−
σιών που έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή προβλέπεται να 
ανανεωθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα: 

6.6.3.1. Είτε η συνολική πραγματική αξία των διαδο−
χικών συμβάσεων του ίδιου τύπου οι οποίες συνάφθη−
καν κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο ή οικονομικό 
έτος, αναπροσαρμοσμένη, ει δυνατόν, προκειμένου να 
ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες μεταβολές ως προς τις 
ποσότητες ή την αξία τους κατά τους δώδεκα μήνες 
που έπονται της αρχικής σύμβασης. 

6.6.3.2. Είτε η συνολική αξία των διαδοχικών συμβάσεων 
που συνάφθηκαν κατά το δωδεκάμηνο που έπεται της 
πρώτης παράδοσης ή κατά τη διάρκεια του οικονομικού 
έτους, εφόσον αυτό υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. 

6.7. Προκειμένου για Συμβάσεις Υπηρεσιών, η αξία 
που λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό της εκτι−
μώμενης αξίας της σύμβασης είναι ανάλογα με την 
περίπτωση η εξής: 

6.7.1. Για τα ακόλουθα συγκεκριμένα είδη υπηρεσιών 
για την αποτίμηση λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 

6.7.1.1. Ασφαλιστικές υπηρεσίες: Το καταβλητέο ασφά−
λιστρο και οι άλλοι τρόποι αμοιβής. 

6.7.1.2. Τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές υπη−
ρεσίες: Οι αμοιβές, οι προμήθειες, οι τόκοι και οι άλλοι 
τρόποι αμοιβής. 

6.7.1.3. Συμβάσεις που περιλαμβάνουν μελέτες: Οι αμοι−
βές, οι καταβλητέες προμήθειες και οι άλλοι τρόποι 
αμοιβής. 

6.7.2. Για τις συμβάσεις υπηρεσιών που δεν αναφέρουν 
συνολική τιμή: 

6.7.2.1. Στην περίπτωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου 
και εφόσον η διάρκειά τους είναι ίση ή μικρότερη από 
σαράντα οκτώ (48) μήνες: Η συνολική εκτιμώμενη αξία 
για όλη την αντίστοιχη διάρκεια. 

6.7.2.2. Στην περίπτωση συμβάσεων αορίστου χρόνου 
ή διάρκειας μεγαλύτερης των σαράντα οκτώ (48) μη−
νών η μηνιαία αξία πολλαπλασιαζόμενη επί σαράντα 
οκτώ (48). 

6.8. Προκειμένου για τις Συμφωνίες – Πλαίσιο και για 
τα Δυναμικά Συστήματα Αγορών η αξία που λαμβάνεται 
υπόψη είναι η μέγιστη αξία, χωρίς τον φόρο προστιθέμε−
νης αξίας, του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπο−
νται για τη συνολική διάρκεια της Συμφωνίας – Πλαίσιο 
ή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών. 

6.9. Η επιλογή μεθόδου αποτίμησης της αξίας μίας 
συμβάσεως δεν μπορεί να γίνει με την πρόθεση κατα−
στρατήγησης των ανωτέρω Οδηγιών. 

6.10. Κατώφλια εφαρμογής. 
Το όριο εφαρμογής της Οδηγίας 2004/18ΕΚ σε Συμβά−

σεις Προμηθειών και Υπηρεσιών καθορίζεται στο άρθρο 
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7 περίπτωση β΄ της εν λόγω Οδηγίας, όπως εκάστοτε 
ισχύει. Το όριο εφαρμογής της Οδηγίας 2004/17ΕΚ σε 
Συμβάσεις Προμηθειών και Υπηρεσιών καθορίζεται στο 
άρθρο 16 περίπτωση α΄ της εν λόγω Οδηγίας, όπως 
εκάστοτε ισχύει. 

7. Απόφαση διεξαγωγής διαδικασίας σύναψης σύμ−
βασης. 

7.1. Για τη διεξαγωγή διαδικασίας για τη σύναψη Συμ−
βάσεως Προμήθειας ή Υπηρεσίας απαιτείται απόφαση 
της Εταιρίας. Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η σκο−
πιμότητα της συνάψεως της συμβάσεως, επιλέγεται η 
διαδικασία ανάθεσης, εγκρίνεται η διακήρυξη, οι Τε−
χνικές Προδιαγραφές ή τα κατά περίπτωση τεύχη της 
διαδικασίας και ρυθμίζεται κάθε σχετικό ζήτημα. 

7.2. Με απόφαση της Εταιρίας μπορεί σε οποιαδήποτε 
φάση της διαδικασίας και έως τη σύναψη της συμβά−
σεως να διακοπεί ή να αναβληθεί ή να επαναληφθεί η 
διαδικασία ή να ματαιωθεί η ανάθεση, χωρίς δικαίω−
μα των Υποψηφίων ή των Προσφερόντων να εγείρουν 
οποιαδήποτε αξίωση κατά της Εταιρίας από την καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή τους στη διαδικασία. 

7.3. Η διακήρυξη και η πρόσκληση υποβολής προσφο−
ράς δεν θεωρούνται πρόταση κατάρτισης συμβάσεως. 

8. Είδη διαδικασιών ανάθεσης και επιλογή τους. 
8.1. Η ανάθεση Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών 

γίνεται με μία από τις ακόλουθες διαδικασίες: 
8.1.1. Ανοικτή Διαδικασία. 
8.1.2. Κλειστή Διαδικασία. 
8.1.3. Διαδικασία με Διαπραγμάτευση με ή χωρίς προ−

ηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης. 
8.1.4. Ανταγωνιστικός Διάλογος. 
8.2. Η ανάθεση Συμβάσεως Προμήθειας ή Υπηρεσιών 

με ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είναι επιτρεπτή σε 
κάθε περίπτωση. 

8.3. Η ανάθεση Συμβάσεως Προμήθειας ή Υπηρεσιών 
με Διαδικασία με Διαπραγμάτευση, με ή χωρίς προη−
γούμενη δημοσίευση διακήρυξης, επιτρέπεται: 

8.3.1. Για όλες τις συμβάσεις, που για οποιοδήποτε 
λόγο δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 
2004/17ΕΚ και 2004/18ΕΚ. 

8.3.2. Για τις Συμβάσεις Υπηρεσιών που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2004/17ΕΚ και αναφέ−
ρονται στο Παράρτημα XVIIB αυτής. Η διάταξη αυτή 
δεν ισχύει για συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο 
τόσο υπηρεσίες του Παραρτήματος XVIIB, όσο και του 
Παραρτήματος XVIIA της Οδηγίας, εάν η αξία των υπη−
ρεσιών του Παραρτήματος XVIIA υπερβαίνει την αξία 
των υπηρεσιών του Παραρτήματος XVIIΒ. 

8.3.3. Για τις Συμβάσεις Υπηρεσιών που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2004/18ΕΚ και αναφέ−
ρονται στο Παράρτημα IIB αυτής. Η διάταξη αυτή δεν 
ισχύει για συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο τόσο 
υπηρεσίες του Παραρτήματος IIB, όσο και του Παραρ−
τήματος IIA της Οδηγίας, εάν η αξία των υπηρεσιών του 
Παραρτήματος IIA υπερβαίνει την αξία των υπηρεσιών 
του Παραρτήματος IIΒ. 

8.3.4. Για τις συμβάσεις Παραχώρησης Υπηρεσιών. 
Προκειμένου, πάντως για τέτοιες συμβάσεις που εμπί−
πτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2004/18ΕΚ, 
στη σχετική σύμβαση προβλέπεται ότι κατά την ανά−
θεση συμβάσεων σε τρίτους ο παραχωρησιούχος υπο−
χρεούται να τηρεί την αρχή της αποφυγής διακρίσεων 
λόγω εθνικότητας. 

8.3.5. Για τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής των ίδιων Οδηγιών, υπό τις προϋποθέσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 9 του παρόντος. 

8.4. Ο Ανταγωνιστικός Διάλογος διεξάγεται προκειμέ−
νου για συμβάσεις ιδιαίτερα πολύπλοκες, οι οποίες κατά 
το αντικείμενό τους εμπίπτουν στην Οδηγία 2004/18ΕΚ. 
Ως ιδιαίτερα πολύπλοκες θεωρούνται οι συμβάσεις, στις 
οποίες: 

8.4.1. Η Εταιρία δεν είναι αντικειμενικά σε θέση να 
καθορίσει τα τεχνικά μέσα, τα οποία θα μπορούσαν να 
ικανοποιήσουν τις ανάγκες της, σύμφωνα με τα άρθρα 
11.3 του παρόντος και τους στόχους της ή/και 

8.4.2. Η Εταιρία δεν είναι αντικειμενικά σε θέση να 
προσδιορίσει τη νομική ή / και τη χρηματοοικονομική 
οργάνωση ενός σχεδίου. 

8.5. Για τους «Διαγωνισμούς Μελετών» εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του ν. 3316/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 42). 

8.6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μπορεί με 
αποφάσεις του να καθορίζει κατηγορίες συμβάσεων, 
ανάλογα με την προϋπολογιζόμενη αξία τους, οι οποί−
ες αν και δεν εμπίπτουν στις Οδηγίες 2004/17ΕΚ και 
2004/18ΕΚ, δεν μπορεί να ανατίθενται με διαδικασία με 
διαπραγμάτευση παρά μόνο στις εξαιρετικές περιπτώ−
σεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 κατωτέρω. 

9. Διαδικασία με διαπραγμάτευση. 
9.1. Διαδικασία με διαπραγμάτευση ύστερα από δη−

μοσίευση διακήρυξης. 
Προκειμένου για συμβάσεις που εμπίπτουν στο πε−

δίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/17ΕΚ ή 2004/18ΕΚ η 
ανάθεση με διαδικασία με διαπραγμάτευση ύστερα από 
δημοσίευση διακήρυξης επιτρέπεται στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

9.1.1. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ανοικτού 
ή κλειστού διαγωνισμού ή ανταγωνιστικού διαλόγου 
που προηγήθηκε δεν υπήρξαν προσφορές παραδεκτές 
ή κανονικές (δηλαδή προερχόμενες από Προσφέροντα 
που πληροί τα κριτήρια επιλογής και ανταποκρινόμενες 
στις απαιτήσεις της διακήρυξης), υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν τροποποιούνται ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της 
συμβάσεως. Κατ’ εξαίρεση η δημοσίευση διακήρυξης 
δεν απαιτείται, αν στη διαδικασία καλούνται όλοι οι 
Προσφέροντες, και μόνο αυτοί, που πληρούν τα κριτήρια 
συμμετοχής της διαδικασίας που προηγήθηκε και είχαν 
υποβάλει προσφορές τυπικά παραδεκτές. 

9.1.2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν πρόκειται για 
Προμήθειες ή Υπηρεσίες των οποίων η φύση ή διάφοροι 
αστάθμητοι παράγοντες δεν επιτρέπουν τον συνολικό 
προκαθορισμό τιμών. 

9.1.3. Προκειμένου για υπηρεσίες και ιδίως υπηρεσίες 
της κατηγορίας 6 του Παραρτήματος ΙΙΑ της Οδηγίας 
2004/18ΕΚ ή υπηρεσίες διανοητικής εργασίας (όπως η 
δημιουργική σύλληψη έργου), στο μέτρο που η φύση 
της εργασίας είναι τέτοια, ώστε οι προδιαγραφές της 
συμβάσεως να μη μπορεί να καθοριστούν με την ακρί−
βεια που απαιτείται, ώστε η ανάθεση να γίνει με τους 
κανόνες της ανοικτής ή της κλειστής διαδικασίας. 

9.2. Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση 
διακήρυξης. 

Προκειμένου για συμβάσεις που εμπίπτουν στο πε−
δίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/17ΕΚ ή 2004/18ΕΚ 
η ανάθεση με διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 
δημοσίευση διακήρυξης επιτρέπεται στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
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9.2.1. Εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, 
δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή καμία κατάλληλη 
προσφορά ή αν δεν υπάρξει κανένας Υποψήφιος, υπό 
την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιούνται ουσιωδώς οι 
αρχικοί όροι της συμβάσεως. 

9.2.2. Εάν για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχε−
τικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων 
η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο 
Οικονομικό Φορέα. 

9.2.3. Εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης που οφείλεται 
σε απρόβλεπτα γεγονότα, για τα οποία η Εταιρία δεν 
έχει ευθύνη, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθε−
σμιών της ανοικτής ή της κλειστής διαδικασίας. Στην 
περίπτωση αυτή η ανάθεση περιορίζεται στο μέτρο 
που είναι απολύτως αναγκαίο για την αντιμετώπιση της 
κατεπείγουσας ανάγκης. 

9.2.4. Για την προμήθεια προϊόντων που κατασκευάζο−
νται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, πειραματισμού, 
μελέτης ή ανάπτυξης. Αποκλείεται, πάντως, η παραγωγή 
ποσοτήτων ικανών να εξασφαλίσουν την εμπορική βιω−
σιμότητα του προϊόντος ή την απόσβεση των δαπανών 
έρευνας και ανάπτυξης. 

9.2.5. Για συμπληρωματικές παραδόσεις που πραγ−
ματοποιούνται από τον αρχικό Προμηθευτή και προ−
ορίζονται είτε για μερική ανανέωση προμηθειών ή 
εγκαταστάσεων τρέχουσας χρήσης είτε για επέκταση 
υφιστάμενων προμηθειών ή εγκαταστάσεων, εφόσον 
η αλλαγή Προμηθευτή θα υποχρέωνε την Εταιρία να 
προμηθευτεί προϊόντα με διαφορετικά τεχνικά χα−
ρακτηριστικά τα οποία είναι ασύμβατα ή προκαλούν 
δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς τη χρήση 
και τη συντήρηση. Αν δεν συντρέχει κάποια εξαιρετική 
περίσταση, η διάρκεια αυτών των συμβάσεων καθώς και 
των ανανεώσιμων συμβάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τα τρία (3) έτη. 

9.2.6. Για τις προμήθειες που αγοράζονται σε χρημα−
τιστήριο βασικών προϊόντων. 

9.2.7. Για την αγορά προϊόντων υπό εξαιρετικά ευνοϊ−
κούς όρους, είτε από Προμηθευτή που έπαυσε οριστικά 
την εμπορική του δραστηριότητα είτε από σύνδικο ή 
εκκαθαριστή πτώχευσης ή εκκαθάρισης ή άλλης ανά−
λογης διαδικασίας. 

9.2.8. Για τη σύναψη Σύμβασης Υπηρεσιών, η οποία 
έπεται διαγωνισμού μελετών και πρέπει, κατά τους 
σχετικούς κανόνες, να ανατεθεί στον νικητή ή τους 
νικητές του διαγωνισμού, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι 
οι νικητές καλούνται στη διαπραγμάτευση. 

9.2.9. Για συμπληρωματικές υπηρεσίες, οι οποίες δεν 
περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, αλλά λόγω 
απρόβλεπτων γεγονότων κατέστησαν αναγκαίες για 
την εκτέλεσή της, υπό την προϋπόθεση ότι: 

9.2.9.1. Η ανάθεση γίνεται στον αρχικό Πάροχο Υπη−
ρεσιών, 

9.2.9.2. Οι υπηρεσίες αυτές είτε δεν μπορεί από τεχνική 
ή οικονομική άποψη να διαχωριστούν από την αρχική 
σύμβαση, χωρίς να δημιουργηθούν στην Εταιρία μείζονα 
προβλήματα είτε, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν 
από την αρχική σύμβαση, είναι απολύτως αναγκαίες για 
την εκτέλεσή της, και 

9.2.9.3. Το σωρευτικό ποσό των συμπληρωματικών 
συμβάσεων δεν υπερβαίνει το 50% της αρχικής σύμ−
βασης. 

9.2.10. Για νέες υπηρεσίες που ανατίθενται στον αρχι−

κό Πάροχο Υπηρεσιών και αποτελούν επανάληψη των 
υπηρεσιών της αρχικής συμβάσεως, η οποία ανατέθηκε 
με την ανοικτή ή την κλειστή διαδικασία, εφόσον: 

9.2.10.1. Είναι σύμφωνες με την αρχική μελέτη που 
αποτέλεσε αντικείμενο της αρχικής συμβάσεως, 

9.2.10.2. Η δυνατότητα ανάθεσής τους επισημάνθηκε 
στη διακήρυξη, ώστε η αξία τους να συνυπολογισθεί 
στην αποτίμηση της αρχικής συμβάσεως, και 

9.2.10.3. Δεν έχει παρέλθει τριετία από τη σύναψη της 
αρχικής συμβάσεως. 

9.3. Κανόνες διεξαγωγής της διαπραγμάτευσης. 
9.3.1. Για τη συμμετοχή σε διαπραγμάτευση η Εταιρία εκ−

δίδει και αποστέλλει πρόσκληση υποβολής προσφοράς. 
9.3.2. Στις περιπτώσεις ανάθεσης με διαπραγμάτευση 

που δεν γίνεται υποχρεωτικά στον Προμηθευτή / Πάρο−
χο Υπηρεσιών μίας αρχικής συμβάσεως, η Εταιρία δια−
πραγματεύεται με τους Προσφέροντες τις προσφορές 
που αυτοί υποβάλουν, προκειμένου οι προσφορές να 
προσαρμοσθούν στις απαιτήσεις της διακήρυξης και να 
επιλεγεί μία προσφορά σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο 
κριτήριο ανάθεσης. 

9.3.3. Κατά τη διαδικασία με διαπραγμάτευση η Εται−
ρία εξασφαλίζει ότι ο αριθμός των προσκαλουμένων 
επιτρέπει την ανάπτυξη πραγματικού ανταγωνισμού 
καθώς και την ίση μεταχείριση όλων των Προσφερό−
ντων. Ιδίως δεν παρέχει, κατά τρόπο που να δημιουργεί 
διακρίσεις, πληροφορίες που να ευνοούν ορισμένους 
Προσφέροντες έναντι άλλων. 

9.3.4. Εφόσον τούτο προβλέπεται στην πρόσκληση 
συμμετοχής, η διαδικασία με διαπραγμάτευση μπορεί 
να διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις, ώστε να μειώνεται 
ο αριθμός των προς διαπραγμάτευση προσφορών με 
βάση το εφαρμοζόμενο κριτήριο ανάθεσης. 

9.3.5. Οι προσφορές που υποβάλλονται παραμένουν 
εμπιστευτικές έως την εκπνοή της προθεσμίας που τάσ−
σεται για την υποβολή προσφοράς.

9.4. Πρόχειρος και Δημόσιος Διαγωνισμός. 
9.4.1. Πρόχειρος διαγωνισμός
Η επιλογή εκείνων που προσκαλούνται για υποβολή 

προσφοράς γίνεται ύστερα από συνοπτική έρευνα της 
αγοράς η με βάση τα διατιθέμενα στην Εταιρία στοι−
χεία. Ο αριθμός των προσκαλουμένων είναι τουλάχιστον 
τρεις (3), εφόσον υπάρχει στην αγορά επαρκής αριθμός 
κατάλληλων επιχειρήσεων, γνωστών στην Εταιρία. Η 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο 
διαδίκτυο.

Με απόφαση της Εταιρίας μπορεί να ορίζεται ότι για 
ορισμένες από τις συμβάσεις της παραγράφου αυτής ή 
για ορισμένες κατηγορίες αυτών, η επιλογή εκείνων που 
θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά γίνεται ύστερα 
από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέρο−
ντος και στον ημερήσιο τύπο. Με την απόφαση της 
εταιρείας ορίζονται και οι σχετικές προθεσμίες. 

9.4.2. Δημόσιος διαγωνισμός 
Γίνεται με ανοικτές η κλειστές διαδικασίες η με δι−

απραγμάτευση και ύστερα από δημοσίευση της προ−
κήρυξης στον ημερήσιο τύπο και ανάρτησή της στο 
διαδίκτυο. Η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέρο−
ντος (κλειστές διαδικασίες ή διαπραγμάτευση) είναι 
τουλάχιστο 10 ημέρες ενώ για την υποβολή προσφο−
ράς (ανοικτές διαδικασίες) τουλάχιστον 20 ημέρες από 
την τελευταία κατά σειρά δημοσίευση στον ημερήσιο 
τύπο.
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9.5. Απ’ ευθείας ανάθεση. 
Κατ’ εξαίρεση, για προμήθειες πολύ μικρής αξίας, 

όπως το όριο αυτών καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση 
της Εταιρίας, είναι επιτρεπτή η σύναψη συμβάσεως με 
διαπραγμάτευση κατόπιν προσκλήσεως λιγότερων των 
τριών ή και μίας μόνης επιχειρήσεως (απ’ ευθείας ανάθε−
ση). Εφόσον πρόκειται για ισότιμα προϊόντα ή υπηρεσίες 
το κριτήριο ανάθεσης είναι μόνο η χαμηλότερη τιμή. 
Στις περιπτώσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
οι κατάλογοι προμηθευτών που τηρούνται από την εται−
ρία. Για την ολοκλήρωση των διαδικασιών μπορούν να 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσα.

9.6. Με τη διαδικασία των προηγουμένων υποπαρα−
γράφων μπορούν να ανατίθενται και συμβάσεις συντή−
ρησης, επισκευής και εξοπλισμού εγκαταστάσεων της 
Εταιρίας. 

9.7. Κοινοί κανόνες πρόχειρου διαγωνισμού, δημόσιου 
διαγωνισμού και απ’ ευθείας ανάθεσης. 

9.7.1. Για συχνά επαναλαμβανόμενες προμήθειες όμοι−
ων μικροϋλικών, η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει ένα 
ποσό σε ορισμένη χρονική διάρκεια, όπως το ποσό και 
η χρονική διάρκεια καθορίζονται από την Εταιρία, η 
Εταιρία μπορεί να ορίζει υπάλληλο ή υπαλλήλους ή 
να συγκροτεί Επιτροπή, που διεξάγει τις διαδικασίες 
προμήθειας (πρόχειρους διαγωνισμούς ή απ’ ευθείας 
αναθέσεις) ή / και αναθέτει τις συμβάσεις για όλη την 
εν λόγω διάρκεια. 

9.7.2. Μετά την υποβολή των προσφορών η Εταιρία 
μπορεί κατά την κρίση της είτε να κατακυρώνει τη 
σύμβαση είτε να ζητεί, προφορικά ή γραπτά, νέες βελ−
τιωμένες προσφορές, είτε μόνο από τον μειοδότη είτε 
από όλους όσοι υπέβαλαν προσφορές. 

9.7.3. Κατά τα άλλα εφαρμόζονται αναλόγως οι κανό−
νες της παραγράφου 9.3 ανωτέρω.

9.7.3.1. Στους πρόχειρους διαγωνισμούς δεν προβλέ−
πονται ενδιάμεσα στάδια εγκρίσεων από τα αρμόδια 
όργανα μέχρι την απόφαση κατακύρωσης του διαγω−
νισμού εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση 
έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού. 

9.7.3.2. Για τους πρόχειρους και δημόσιους διαγωνι−
σμούς και τις απευθείας αναθέσεις δεν είναι υποχρε−
ωτική η εφαρμογή των λοιπών όρων που αναφέρονται 
στην ανάθεση των συμβάσεων ( Μέρος Β του τμήματος 
αυτού) και στην εκτέλεση των συμβάσεων (Μέρος Γ του 
τμήματος αυτού), εφόσον αυτό, δεν αντίκειται προς 
γενικότερες διατάξεις και υπό την προϋπόθεση ότι οι 
σχετικές διαδικασίες συμμορφώνονται προς τις αρχές 
διαφάνειας και αποφυγής διακρίσεων. Η διάταξη αυτή 
εφαρμόζεται και στους πρόχειρους διαγωνισμούς που 
αφορούν έργα. 

10. Διακήρυξη – Πρόσκληση Συμμετοχής. 
Στην ανοικτή διαδικασία, την κλειστή διαδικασία και 

τη διαδικασία με διαπραγμάτευση μετά από δημοσίευ−
ση διακήρυξης, εκδίδεται διακήρυξη. Η διακήρυξη είναι 
σαφής και πλήρης. 

10.1. Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας. 
Η διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας περιέχει τα ακό−

λουθα στοιχεία: 
10.1.1. Την επωνυμία, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον 

αριθμό τηλεομοιοτυπίας και την ηλεκτρονική διεύθυνση 
της Εταιρίας και τα στοιχεία του αρμοδίου υπαλλήλου 
της. 

10.1.2. Το είδος της διαδικασίας. 

10.1.3. Το είδος και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του 
προς προμήθεια υλικού ή της ζητούμενης υπηρεσίας, 
με παραπομπή στο CPV. 

10.1.4. Την ποσότητα του προς προμήθεια υλικού ή 
της ζητούμενης υπηρεσίας καθώς και τα ενδεχόμενα 
δικαιώματα προαίρεσης και το χρονοδιάγραμμα άσκη−
σής τους, εφόσον είναι γνωστό. 

10.1.5. Τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης 
και παραλαβής των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Αν δεν 
ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη, η προθεσμία παρά−
δοσης αρχίζει με τη λήξη της προθεσμίας που τάσσεται 
με την ανακοίνωση της οριστικής κατακύρωσης για την 
υπογραφή της συμβάσεως ή, αν αυτό συμβεί νωρίτερα, 
από την υπογραφή της συμβάσεως. 

10.1.6. Την προϋπολογιζόμενη δαπάνη της συμβάσεως 
καθώς και το αν και σε ποιο ύψος μπορούν οι διαγωνιζό−
μενοι να υποβάλουν οικονομική προσφορά υπερβαίνου−
σα τη δαπάνη αυτή. Σε περίπτωση που στη διακήρυξη 
δεν ορίζεται το αντίθετο, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη 
αποτελεί και το ανώτατο όριο οικονομικής προσφοράς. 
Αν στη διακήρυξη ορίζεται ότι η προϋπολογιζόμενη δα−
πάνη είναι ενδεικτική, χωρίς άλλο προσδιορισμό, δεν εί−
ναι απαράδεκτη η υποβολή προσφοράς που υπερβαίνει 
τη δαπάνη αυτή έως και πενήντα τοις εκατό (50%). 

10.1.7. Αν συντρέχει περίπτωση, τις προϋποθέσεις ανα−
προσαρμογής της τιμής ή αναθεώρησης του τιμήματος 
μετά τη σύναψη της συμβάσεως. 

10.1.8. Τον τρόπο πληρωμής και τη δυνατότητα πληρω−
μής προκαταβολής σε ποσοστό έως 50% της συνολικής 
συμβατικής αξίας. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη δι−
ακήρυξη, η προκαταβολή είναι έντοκη από την κατα−
βολή της, με το επιτόκιο που ορίζεται εκάστοτε από 
τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κατά το άρ−
θρο 84 του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού (ν. 2362/1995), 
καταβάλλεται έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής 
και συμψηφίζεται, μαζί με τον τόκο που αναλογεί έως 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, με την 
εξόφληση της σύμβασης ή του αντίστοιχου τμήματός 
της. Η χορήγηση προκαταβολής αποκλείεται, αν για την 
πληρωμή ανοίγεται ενέγγυα πίστωση.

10.1.9. Την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης για 
δημοσίευση στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβά−
σεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στην Υπηρεσία 
Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και 
στον τύπο. 

10.1.10. Την προθεσμία, μέσα στην οποία οι Υποψήφιοι 
μπορούν να ζητήσουν από την Εταιρία τα έγγραφα του 
διαγωνισμού, το ποσό που ενδεχομένως απαιτείται να 
καταβληθεί για τη χορήγηση αυτών, τον τρόπο πληρω−
μής του και τον τρόπο απόδειξης της πληρωμής. 

10.1.11. Την προθεσμία, μέσα στην οποία υποβάλλονται 
οι προσφορές και τον τρόπο υποβολής τους. Η προθε−
σμία υποβολής προσφορών μπορεί κατά την κρίση της 
Εταιρίας να παρατείνεται. Η δυνατότητα παρατάσεως 
μνημονεύεται στη διακήρυξη και στην περίληψή της που 
δημοσιεύεται κατά τις διατάξεις του παρόντος. 

10.1.12. Τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ολό−
κληρη ή μέρος της ζητούμενης ποσότητας προϊόντων 
ή υπηρεσιών ή για ορισμένο μόνο είδος αυτής καθώς 
και την προϋπολογιζόμενη δαπάνη που αντιστοιχεί σε 
αυτό. 

10.1.13. Το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής. 
10.1.14. Τις απαιτούμενες για τη συμμετοχή εγγυήσεις, 
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τον τύπο και το ύψος των εγγυήσεων καθώς και τον 
τρόπο και τον χρόνο υποβολής τους. 

10.1.15. Τους λόγους αποκλεισμού, τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής που αφορούν την προσωπική κατάσταση 
του Οικονομικού Φορέα, την απαιτούμενη οικονομική 
και χρηματοοικονομική του επάρκεια, τις απαιτούμενες 
τεχνικές και επαγγελματικές του ικανότητες καθώς και 
τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συνδρομή των αντί−
στοιχων προϋποθέσεων ή κωλυμάτων συμμετοχής. 

10.1.16. Το περιεχόμενο των προσφορών που απαιτείται 
για το παραδεκτό τους και, ενδεχομένως, τα δείγματα 
που απαιτούνται για την αξιολόγηση και τον τρόπο 
αποστολής τους. 

10.1.17. Όταν το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμ−
φέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, το επιτρε−
πτό των εναλλακτικών προσφορών. Σε περίπτωση που 
στη διακήρυξη δεν ορίζεται το αντίθετο, οι εναλλακτικές 
προσφορές είναι απαράδεκτες. 

10.1.18. Τα κριτήρια αξιολόγησης των παραδεκτών προ−
σφορών και κατακύρωσης της συμβάσεως (χαμηλότερη 
τιμή μόνο ή πλέον συμφέρουσα από οικονομική προ−
σφορά). Όταν η σύμβαση ανατίθεται με βάση την πλέον 
συμφέρουσα προσφορά, στη διακήρυξη καθορίζεται η 
στάθμιση κάθε κριτηρίου για τον προσδιορισμό της 
πλέον συμφέρουσας προσφοράς. Αν τούτο δεν είναι 
δυνατόν, για λόγους που η Εταιρία μπορεί να αποδείξει, 
στη διακήρυξη επισημαίνονται τα κριτήρια αυτά κατά 
φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας. 

10.1.19. Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών και τις 
παρατάσεις της. 

10.1.20. Το όργανο που είναι αρμόδιο για την αποσφρά−
γιση των προσφορών, την ημερομηνία, την ώρα, τον 
τόπο και τη διαδικασία της διεξαγωγής του διαγωνισμού 
και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται. 

10.1.21. Το όργανο που είναι αρμόδιο για την αξιολό−
γηση των προσφορών και την κατακύρωση της συμ−
βάσεως. 

10.1.22. Τη δυνατότητα κατακυρώσεως ποσότητας μεγα−
λύτερης ή μικρότερης από την προκηρυσσόμενη καθώς 
και το ύψος της αποκλίσεως, σε ποσό ή ποσοστό. 

10.1.23. Ενδεχομένως, τη νομική μορφή που πρέπει να 
περιβληθεί η κοινοπραξία ή η ένωση, στην οποία θα 
κατακυρωθεί η σύμβαση. 

10.1.24. Τις προσφυγές που μπορεί να ασκηθούν από 
τους Υποψηφίους και τους Προσφέροντες στο πλαίσιο 
του διαγωνισμού, τις προϋποθέσεις του παραδεκτού 
τους και το όργανο στο οποίο απευθύνονται. 

10.1.25. Τους τυχόν ειδικούς όρους, στους οποίους υπό−
κειται η εκτέλεση της συμβάσεως. 

10.1.26. Την ενδεχόμενη υποχρέωση διορισμού αντι−
κλήτου των Οικονομικών Φορέων και ιδίως εκείνων που 
εδρεύουν στην αλλοδαπή. Στον διοριζόμενο αντίκλητο 
γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις και επιδόσεις που απαι−
τούνται κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας. 

10.1.27. Τις κυρώσεις που επιβάλλονται για την μη ορθή 
εκτέλεση της συμβάσεως. 

10.1.28. Τον τύπο της σύμβασης που θα συναφθεί και, 
ενδεχομένως, σχέδιο με τους ουσιώδεις όρους της σύμ−
βασης. 

10.1.29. Κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο σύμφωνα με το 
Παράρτημα XIII της Οδηγίας 2004/17ΕΚ ή, κατά περί−
πτωση, το Παράρτημα VIIΑ της Οδηγίας 2004/18ΕΚ ή 
χρήσιμο κατά την κρίση της Εταιρίας. 

10.2. Διακήρυξη κλειστής διαδικασίας. 
Η διακήρυξη κλειστής διαδικασίας περιέχει κατ’ ελά−

χιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
10.2.1. Τα στοιχεία της παραγράφου 10.1 ανωτέρω, 

εκτός από εκείνα των περιπτώσεων 10.1.10, 10.1.11 και 
10.1.19. 

10.2.2. Τον τύπο και το περιεχόμενο των αιτήσεων 
συμμετοχής, την προθεσμία υποβολής τους και τα στοι−
χεία του οργάνου της Εταιρίας, στο οποίο πρέπει να 
υποβληθούν. 

10.2.3. Την ημερομηνία έως την οποία θα αποσταλούν 
από την Εταιρία οι προσκλήσεις για υποβολή προσφο−
ρών. 

10.2.4. Τα κριτήρια επιλογής για την πρόσκληση υπο−
βολής προσφοράς. 

10.2.5. Ενδεχομένως, τα όρια εντός των οποίων θα 
κυμανθεί ο αριθμός των Υποψηφίων που θα κληθούν να 
υποβάλουν προσφορά. Ο ελάχιστος αριθμός Υποψηφίων 
είναι πέντε (5), εφόσον υπάρχουν τόσοι Υποψήφιοι που 
πληρούν τα σχετικά κριτήρια. 

10.3. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς. 
Η πρόσκληση για υποβολή προσφοράς στην κλειστή 

διαδικασία, στη διαδικασία με διαπραγμάτευση και 
στον ανταγωνιστικό διάλογο αποστέλλεται γραπτώς 
και ταυτοχρόνως σε όλους τους συμμετέχοντες. Η πρό−
σκληση υποβολής προσφοράς περιέχει κατ’ ελάχιστον 
τα εξής: 

10.3.1. Αντίτυπο της διακήρυξης, εφόσον υπάρχει τέ−
τοια, και κάθε εγγράφου που περιγράφει τη σύμβαση 
που πρόκειται να ανατεθεί και κάθε σχετικού συμπλη−
ρωματικού στοιχείου, είτε αναφορά στον τρόπο πρό−
σβασης στα έγγραφα αυτά, εφόσον η Εταιρία τα έχει 
θέσει στη διάθεση των προσκαλουμένων με ηλεκτρο−
νικά μέσα και εξασφαλίζει ελεύθερη, άμεση και πλήρη 
πρόσβαση στα εν λόγω έγγραφα. 

10.3.2. Την προθεσμία και τον τρόπο υποβολής προ−
σφοράς και τα στοιχεία του οργάνου της Εταιρίας, στο 
οποίο υποβάλλεται και, στην περίπτωση του Ανταγω−
νιστικού Διαλόγου, τον χρόνο και τον τόπο που έχουν 
καθοριστεί για την έναρξη της φάσης των διαβουλεύ−
σεων. 

10.3.3. Το όργανο που είναι αρμόδιο για την αποσφρά−
γιση των προσφορών, την ημερομηνία, την ώρα, τον 
τόπο και τη διαδικασία της διεξαγωγής του διαγωνισμού 
και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται. 

10.3.4. Τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και τις πα−
ρατάσεις της. 

11. Τεχνικές Προδιαγραφές. 
11.1. Η διακήρυξη ή, κατά περίπτωση, η πρόσκληση 

συμμετοχής συνοδεύεται από Τεχνικές Προδιαγραφές 
του προς προμήθεια προϊόντος ή της ζητούμενης υπη−
ρεσίας. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη, 
η μη συμμόρφωση της προσφοράς προς τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές καθιστά την προσφορά απαράδεκτη. 

11.2. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότι−
μη πρόσβαση στους Προσφέροντες και δεν μπορεί να 
έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων 
φραγμών στον ανταγωνισμό. 

11.3. Με την επιφύλαξη των υποχρεωτικών σχετικών 
διατάξεων που είναι σύμφωνες με την ευρωπαϊκή νο−
μοθεσία, οι Τεχνικές Προδιαγραφές διατυπώνονται με 
έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 

11.3.1. Είτε με παραπομπή, κατά σειρά προτεραιότη−
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τας: στα Εθνικά Πρότυπα που αποτελούν μεταφορά 
Ευρωπαϊκών Προτύπων, στις Ευρωπαϊκές Τεχνικές 
Εγκρίσεις στις Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές, στα Δι−
εθνή Πρότυπα, σε άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς 
που εκπονούνται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς 
τυποποίησης ή, όταν αυτά δεν υπάρχουν, στα εθνικά 
πρότυπα, στις εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή στις εθνικές 
τεχνικές προδιαγραφές. Κάθε παραπομπή συνοδεύεται 
από τη μνεία «ή ισοδύναμο». 

11.3.2. Είτε με αναφορά σε επιδόσεις ή λειτουργικές 
απαιτήσεις. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν και περι−
βαλλοντικά χαρακτηριστικά και πρέπει να είναι επαρκώς 
ακριβείς, ώστε να επιτρέπουν στους Προσφέροντες να 
προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης και στην 
Εταιρία να αναθέτει τη σύμβαση. 

11.3.3. Είτε με αναφορά στις επιδόσεις και απαιτήσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 11.3.2 ανωτέρω, πα−
ραπέμποντας ως τεκμήριο της συμβατότητας με τις 
επιδόσεις και απαιτήσεις αυτές στις προδιαγραφές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 11.3.1 ανωτέρω. 

11.3.4. Είτε με παραπομπή για ορισμένα χαρακτηριστι−
κά στις προδιαγραφές της παραγράφου 11.3.1 ανωτέρω 
και για άλλα χαρακτηριστικά στις επιδόσεις και απαι−
τήσεις της παραγράφου 11.3.2. ανωτέρω. 

11.4. Όταν οι Τεχνικές Προδιαγραφές ορίζονται κατά 
την παράγραφο 11.3.1 ανωτέρω, η Εταιρία δεν απορρί−
πτει προσφορά με την αιτιολογία ότι δεν πληροί τις 
Προδιαγραφές, εφόσον ο Προσφέρων αποδεικνύει με 
την προσφορά του κατά τρόπο ικανοποιητικό για την 
Εταιρία ότι οι λύσεις που προτείνει πληρούν κατά ισο−
δύναμο τρόπο τις απαιτήσεις που ορίζονται από τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές. Η απόδειξη γίνεται με κάθε 
ενδεδειγμένο μέσο. Τεχνικός φάκελος του κατασκευα−
στή ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό 
μπορεί να συνιστά ενδεδειγμένο μέσο. 

11.5. Όταν οι Τεχνικές Προδιαγραφές ορίζονται κατά 
την παράγραφο 11.3.2 ανωτέρω, η Εταιρία δεν απορ−
ρίπτει προσφορά που πληροί ένα Εθνικό Πρότυπο το 
οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία 
Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση, μία Κοινή Τεχνική Προδι−
αγραφή, ένα Διεθνές Πρότυπο ή ένα Τεχνικό Πλαίσιο 
Αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανι−
σμό τυποποίησης, εφόσον καλύπτονται οι απαιτούμενες 
επιδόσεις και λειτουργικές απαιτήσεις. Ο Προσφέρων 
υποχρεούται να αποδεικνύει με την προσφορά του 
κατά τρόπο ικανοποιητικό για την Εταιρία ότι η προ−
σφορά του, που ανταποκρίνεται σε ορισμένο Πρότυπο, 
καλύπτει τις απαιτούμενες επιδόσεις και λειτουργικές 
απαιτήσεις. Η απόδειξη γίνεται με κάθε ενδεδειγμένο 
μέσο. Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση 
δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό μπορεί να συ−
νιστά ενδεδειγμένο μέσο. 

11.6. Όταν στις Τεχνικές Προδιαγραφές ορίζονται πε−
ριβαλλοντικά χαρακτηριστικά με όρους επιδόσεων ή 
λειτουργικών απαιτήσεων κατά την παράγραφο 11.3.2 
ανωτέρω, μπορεί να χρησιμοποιούνται οι λεπτομερείς 
προδιαγραφές ή, εφόσον απαιτείται, τμήματα των λε−
πτομερών προδιαγραφών, όπως καθορίζονται από τα 
ευρωπαϊκά, (πολύ) εθνικά οικολογικά σήματα ή από 
οποιοδήποτε άλλο οικολογικό σήμα, υπό την προϋπό−
θεση ότι: 

11.6.1. Είναι ενδεδειγμένες για τον καθορισμό των χα−
ρακτηριστικών του αντικειμένου της συμβάσεως, 

11.6.2. Οι απαιτήσεις του σήματος διαμορφώνονται 
βάσει επιστημονικών στοιχείων, 

11.6.3. Τα οικολογικά σήματα υιοθετούνται με διαδι−
κασία στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι κυβερνητικοί οργανισμοί, 
οι καταναλωτές, οι κατασκευαστές, οι διανομείς και οι 
περιβαλλοντικές οργανώσεις και 

11.6.4. Είναι προσιτά σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
11.7. Η Εταιρία μπορεί να αναφέρει ότι τα προϊόντα ή οι 

υπηρεσίες που φέρουν το οικολογικό σήμα τεκμαίρεται 
ότι πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης. 
Ο Προσφέρων μπορεί, πάντως, να αποδεικνύει με την 
προσφορά του τη συμμόρφωση με αυτές με κάθε ενδε−
δειγμένο μέσο. Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή 
έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό συνιστά 
ενδεδειγμένο μέσο. 

11.8. Εάν αυτό δεν δικαιολογείται από το αντικείμενο 
της σύμβασης, οι Τεχνικές Προδιαγραφές δεν μπορεί 
να κάνουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευ−
σης ή ιδιαιτέρων μεθόδων κατασκευής ούτε αναφορά 
σε σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή τύπο, συγκεκριμένη 
καταγωγή ή παραγωγή, που θα είχε ως αποτέλεσμα να 
ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις 
ή ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω μνεία ή παραπομπή 
επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να 
γίνεται αρκούντως ακριβής και κατανοητή η περιγρα−
φή του αντικειμένου της σύμβασης κατ’ εφαρμογή των 
παραγράφων 11.3, 11.4 και 11.5 ανωτέρω. Η μνεία ή η 
παραπομπή αυτή συνοδεύεται υποχρεωτικά από τον 
όρο «ή ισοδύναμο». 

11.9. Η διακήρυξη ή, κατά περίπτωση, η πρόσκληση 
συμμετοχής, μπορεί να προβλέπει ότι για το παραδε−
κτό της προσφοράς απαιτείται η υποβολή δείγματος 
του προσφερομένου προϊόντος, που να ανταποκρίνεται 
προς ορισμένες Τεχνικές Προδιαγραφές ή προς επίσημο 
δείγμα της Εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή το επίσημο 
δείγμα τίθεται έγκαιρα στη διάθεση των Υποψηφίων. 
Η εξέταση του δείγματος που υποβάλλεται από τους 
Προσφέροντες γίνεται από το αρμόδιο όργανο πριν την 
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Αποκλίσεις του 
δείγματος που υποβάλλεται από τον Προσφέροντα από 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές ή το επίσημο δείγμα της 
Εταιρίας καθιστούν την προσφορά απαράδεκτη, εκτός 
αν οι αποκλίσεις κριθούν αιτιολογημένα ως επουσιώ−
δεις. 

12. Κανόνες Δημοσιότητας. 
12.1. Προκαταρκτική ή περιοδική Προκήρυξη. 
Η Εταιρία γνωστοποιεί μέσω προκαταρκτικής ή πε−

ριοδικής προκήρυξης κατά την έννοια των οδηγιών 
2004/17ΕΚ και 2004/18ΕΚ, τα εξής: 

12.1.1. Όταν πρόκειται για προμήθειες, την εκτιμώμενη 
συνολική αξία των συμβάσεων ή των συμφωνιών – πλαί−
σιο ανά ομάδες προϊόντων, τις οποίες προτίθεται να 
συνάψει κατά τους δώδεκα (12) επόμενους μήνες, εφό−
σον το συνολικό ποσό ισούται ή υπερβαίνει το ποσό 
που ορίζεται στα άρθρα 41 της Οδηγίας 2004/17ΕΚ και 
35 της Οδηγίας 2004/18ΕΚ. Οι ομάδες των προϊόντων 
καθορίζονται με παραπομπή στο CPV. 

12.1.2. Όταν πρόκειται για υπηρεσίες, την εκτιμώμενη 
συνολική αξία των συμβάσεων ή των συμφωνιών – πλαί−
σιο για κάθε μία από τις απαριθμούμενες στο Παράρ−
τημα XVIIΑ της Οδηγίας 2004/17ΕΚ και στο Παράρτημα 
ΙΙΑ της Οδηγίας 2004/18ΕΚ κατηγορίες υπηρεσιών, τις 
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οποίες προτίθεται να συνάψει κατά τους δώδεκα επό−
μενους μήνες, εφόσον το εν λόγω εκτιμώμενο συνολικό 
ποσό ισούται ή υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται στα 
άρθρα 41 της Οδηγίας 2004/17ΕΚ και 35 της Οδηγίας 
2004/18ΕΚ. 

12.2. Οι προκαταρκτικές διακηρύξεις αποστέλλονται 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή δημοσιεύονται στο «Προ−
φίλ Αγοραστή» το ταχύτερο δυνατό μετά την έναρξη 
του αντίστοιχου έτους. Η δημοσίευση προκαταρκτικής 
διακήρυξης στο «Προφίλ Αγοραστή» ανακοινώνεται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ηλεκτρονικά και σύμφωνα με το 
Παράρτημα ΧΧ (σημείο 3) της Οδηγίας 2004/17ΕΚ και το 
Παράρτημα VIII (σημείο 3) της Οδηγίας 2004/18ΕΚ. 

12.3. Η δημοσίευση προκαταρκτικής διακήρυξης κατά 
το παρόν άρθρο δεν είναι υποχρεωτική, εκτός αν η 
Εταιρία κάνει χρήση της δυνατότητας συντμήσεως της 
προθεσμίας παραλαβής προσφορών κατά την παρά−
γραφο 14.5 κατωτέρω. 

12.4. Περίληψη διακήρυξης Διαγωνισμού. 
Η διακήρυξη ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού δημο−

σιεύεται σε περίληψη που περιέχει κατ’ ελάχιστον τα 
ουσιώδη στοιχεία της και ειδικότερα όσα προβλέπονται 
στο Παράρτημα XIII της Οδηγίας 2004/17ΕΚ ή, κατά πε−
ρίπτωση, στο Παράρτημα VIIΑ της Οδηγίας 2004/18ΕΚ, 
με χρήση των εντύπων που προβλέπονται στις ίδιες 
Οδηγίες. 

12.5. Τρόποι δημοσίευσης. Η περίληψη αποστέλλεται 
για δημοσίευση: 

12.5.1. Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων Ευρωπαϊ−
κών Κοινοτήτων. Η αποστολή γίνεται με Ηλεκτρονικά 
Μέσα. 

12.5.2. Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για δημοσί−
ευση στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων. 

12.5.3. Σε δύο (2) ημερήσιες πολιτικές ή οικονομικές 
εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, τηρουμένων των δι−
ατάξεων του νόμου για την καταχώριση δημοσιεύσε−
ων/διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων. 

12.6. Η Διακήρυξη μπορεί επίσης: 
12.6.1. Να αναρτάται σε εμφανές σημείο του καταστή−

ματος της Εταιρίας. 
12.6.2. Να δημοσιεύεται, στο σύνολό της ή σε περί−

ληψη των ουσιωδών σημείων της, σε ιστοσελίδα της 
Εταιρίας ή / και 

12.6.3. Να αποστέλλεται στα Επιμελητήρια και στον 
Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και 
Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.). 

12.7. Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση ή η δημοσίευση ή 
η αποστολή για δημοσίευση της διακηρύξεως ή περι−
λήψεώς της σε οποιοδήποτε μέσο, πριν την αποστολή 
της για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσε−
ων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Σε κάθε άλλη δημοσίευση 
της διακήρυξης αναφέρεται η ημερομηνία αποστολής 
της στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. 

12.8. Δημοσίευση συναφθεισών συμβάσεων. 
Μετά την υπογραφή μίας σύμβασης, για την οποία 

έχει προηγηθεί δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και εντός σαράντα 
οκτώ (48) ημερών από αυτή η Εταιρία αποστέλλει στην 
ίδια Υπηρεσία σχετική ανακοίνωση. 

12.9. Η Εταιρία μεριμνά ώστε να συλλέγει και να δι−
ατηρεί τις αποδείξεις αποστολής της περίληψης της 
διακήρυξης για δημοσίευση. 

13. Παροχή στοιχείων στους ενδιαφερομένους. 
13.1. Η Εταιρία μπορεί να καθιστά τη διακήρυξη και τα 

λοιπά στοιχεία των διαδικασιών ανάθεσης προσιτά με 
Ηλεκτρονικά Μέσα. 

13.2. Στις ανοικτές διαδικασίες και εφόσον η Εταιρία 
δεν έχει θέσει στη διάθεση των ενδιαφερομένων τη 
διακήρυξη και τα τυχόν υπόλοιπα τεύχη της διαδικασίας 
με Ηλεκτρονικά Μέσα, εξασφαλίζοντας ελεύθερη, άμεση 
και πλήρη πρόσβαση σε αυτά, τα θέτει στη διάθεσή τους 
σε έντυπη μορφή μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερών από 
την παραλαβή της σχετικής αιτήσεως, εφόσον αυτή έχει 
υποβληθεί πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών. 

13.3. Σε όλες τις διαδικασίες, τυχόν συμπληρωματικές 
πληροφορίες τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερομένων 
το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμί−
ας υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί 
έγκαιρα και σε κάθε περίπτωση εντός προθεσμίας που 
θα ορίζεται από την διακήρυξη. Σε περίπτωση επισπευ−
σμένης κλειστής ή με διαπραγμάτευση διαδικασίας, η 
προθεσμία ανταπόκρισης της Εταιρίας σε σχετικό αί−
τημα του ενδιαφερομένου μειώνεται σε τέσσερις (4) 
ημέρες. 

14. Προθεσμίες διαδικασιών. 
14.1. Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής 

σε κλειστές διαδικασίες και υποβολής προσφοράς σε 
ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες καθορίζονται από την 
Εταιρία. Με την επιφύλαξη των ελαχίστων προθεσμιών 
που καθορίζονται στο παρόν άρθρο κατά τον καθορι−
σμό τους λαμβάνεται ιδίως υπόψη το τυχόν πολύπλοκο 
της συμβάσεως και ο χρόνος που απαιτείται για την 
προετοιμασία των προσφορών. 

14.2. Στην ανοικτή διαδικασία η ελάχιστη προθεσμία 
υποβολής προσφοράς είναι πενήντα δύο (52) ημέρες 
από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της 
διακήρυξης για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

14.3. Στην κλειστή διαδικασία, στη διαδικασία με δια−
πραγμάτευση με δημοσίευση διακήρυξης και στον αντα−
γωνιστικό διάλογο η ελάχιστη προθεσμία υποβολής 
αιτήσεων συμμετοχής είναι τριάντα επτά (37) ημέρες 
από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της 
διακήρυξης για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

14.4. Στην κλειστή διαδικασία η ελάχιστη προθεσμία 
υποβολής προσφορών είναι σαράντα (40) ημέρες από 
την ημερομηνία αποστολής της σχετικής πρόσκλησης. 
Ειδικώς για συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ−
μογής της Οδηγίας 2004/17ΕΚ, η προθεσμία αυτή μπορεί 
να ορίζεται με κοινή συμφωνία μεταξύ της Εταιρίας 
και των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί, με την οποία 
παρέχεται σε όλους τους υποψηφίους ίσος χρόνος για 
την κατάρτιση και την υποβολή των προσφορών τους. 
Αν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί τέτοια συμφωνία, 
η Εταιρία ορίζει προθεσμία η οποία κατά γενικό κα−
νόνα ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον 
ημέρες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία 
της πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς. 

14.5. Στις περιπτώσεις που η Εταιρία έχει δημοσιεύ−
σει προκαταρκτική διακήρυξη κατά την παράγραφο 12.1 
ανωτέρω η ελάχιστη προθεσμία υποβολής προσφορών 
μπορεί να συντμηθεί, κατά γενικό κανόνα, σε τριάντα έξι 
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(36) ημέρες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη των είκοσι δύο (22) ημερών. Η σύντμηση 
ισχύει υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι η προκαταρ−
κτική διακήρυξη έχει περιλάβει όλες τις πληροφορίες 
που προβλέπονται για την διακήρυξη διαγωνισμού στο 
Παράρτημα XIII της Οδηγίας 2004/17ΕΚ και στο VIIΑ 
της Οδηγίας 2004/18ΕΚ, εφόσον αυτές ήταν διαθέσιμες 
κατά τη δημοσίευση, και έχει αποσταλεί για δημοσίευση 
μεταξύ ενός ελαχίστου διαστήματος πενήντα δύο (52) 
ημερών έως δώδεκα (12) μηνών πριν την αποστολή για 
δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης του δια−
γωνισμού. 

14.6. Εφόσον η διακήρυξη έχει καταρτισθεί και απο−
σταλεί στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρω−
παϊκής Ένωσης με Ηλεκτρονικά Μέσα και σύμφωνα με 
το Παράρτημα XX (σημείο 3) της Οδηγίας 2004/17ΕΚ ή 
το Παράρτημα VIII (σημείο 3) της Οδηγίας 2004/18ΕΚ, 
η προθεσμία υποβολής των προσφορών στην ανοικτή 
διαδικασία και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμ−
μετοχής στην κλειστή διαδικασία και στη διαδικασία 
με διαπραγμάτευση μπορεί να συντμηθεί κατά επτά 
(7) ημέρες. 

14.7. Εφόσον η Εταιρία από την ημερομηνία δημοσί−
ευσης της διακήρυξης παρέχει με Ηλεκτρονικό Μέσο 
ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη διακήρυξη 
και τα λοιπά τεύχη της διαδικασίας, προσδιορίζοντας 
στη διακήρυξη και τη σχετική διαδικτυακή διεύθυνση, 
η προθεσμία υποβολής προσφορών στην ανοικτή και 
την κλειστή διαδικασία μπορεί να συντμηθεί κατά πέντε 
(5) ημέρες, πλέον της συντμήσεως των επτά (7) ημερών 
που προβλέπεται στην παράγραφο 14.6 ανωτέρω. Η 
σύντμηση αυτή δεν εφαρμόζεται στην προθεσμία που 
έχει καθορισθεί με κοινή συμφωνία κατά την παράγρα−
φο 14.4 ανωτέρω. 

14.8. Εφόσον η διακήρυξη δεν έχει καταρτισθεί και 
αποσταλεί με Ηλεκτρονικά Μέσα και σύμφωνα με το 
Παράρτημα XX (σημείο 3) της Οδηγίας 2004/17ΕΚ ή το 
Παράρτημα VIII (σημείο 3) της Οδηγίας 2004/18ΕΚ, η 
ελάχιστη προθεσμία δεν μπορεί να συντμηθεί σε λιγό−
τερο από είκοσι δύο (22) ημέρες. 

14.9. Προκειμένου για συμβάσεις που υπάγονται στην 
Οδηγία 2004/17ΕΚ μετά την εφαρμογή των συντμήσεων 
που αναφέρονται στο παρόν άρθρο: 

14.9.1. Η προθεσμία υποβολής προσφορών στην ανοικτή 
διαδικασία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε 
(15) ημερών, αν η περίληψη της διακήρυξης έχει αποστα−
λεί για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με Ηλεκτρονικά Μέσα, και των 
είκοσι δύο (22) ημερών, σε κάθε άλλη περίπτωση. 

14.9.2. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης συμμετο−
χής δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) 
ημερών. 

14.9.3. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών στην 
κλειστή διαδικασία και στη διαδικασία με διαπραγμά−
τευση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) 
ημερών, εκτός αν έχει ορισθεί διαφορετικά με την κοινή 
συμφωνία της παραγράφου 14.4 ανωτέρω. 

14.10. Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες 
με διαπραγμάτευση με δημοσίευση διακήρυξης που 
υπάγονται στην Οδηγία 2004/18ΕΚ, όταν επείγοντες 
λόγοι καθιστούν αδύνατη την τήρηση των ελαχίστων 
προθεσμιών που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, η 
Εταιρία μπορεί να ορίσει: 

14.10.1. Προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετο−
χής, όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την 
ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης του διαγωνι−
σμού ή των δέκα (10) ημερών, εάν η διακήρυξη απεστάλη 
με Ηλεκτρονικά Μέσα και σύμφωνα με το Παράρτημα 
VIII της Οδηγίας 2004/18ΕΚ και 

14.10.2. Σε περίπτωση κλειστών διαδικασιών προθεσμία 
παραλαβής προσφορών όχι μικρότερη των δέκα (10) 
ημερών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλη−
σης υποβολής προσφορών. 

14.11. Οι προθεσμίες παραλαβής των προσφορών 
κατά το παρόν άρθρο παρατείνονται ανάλογα, αν 
για οποιοδήποτε λόγο δεν τηρηθούν οι προθεσμί−
ες που προβλέπονται στο άρθρο 13 σχετικά με την 
παροχή στους ενδιαφερομένους των στοιχείων του 
διαγωνισμού. 

15. Κωλύματα συμμετοχής – Δικαιολογητικά. 
15.1. Αποκλείεται της συμμετοχής σε διαδικασία ανά−

θεσης συμβάσεως ο Υποψήφιος ή Προσφέρων, σε βά−
ρος του οποίου έχει εκδοθεί οριστική καταδικαστική 
απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους πιο κάτω 
λόγους: 

15.1.1. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

15.1.2. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 
3 της Πράξης του Συμβουλίου της 26−5−1997 και στο 
άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου. 

15.1.3. Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμ−
βασης σχετικά με την Προστασία των Οικονομικών Συμ−
φερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

15.1.4. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δρα−
στηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10−6−1991 για την Πρό−
ληψη Χρησιμοποίησης του Χρηματοπιστωτικού Συστή−
ματος για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες 
Δραστηριότητες. 

15.2. Μπορεί να αποκλείεται της συμμετοχής σε διαδι−
κασία ανάθεσης συμβάσεως ο Υποψήφιος ή ο Προσφέ−
ρων, για τον οποίο συντρέχει κάποια από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

15.2.1. Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασι−
ών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή 
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται 
από το δίκαιο της χώρας εγκατάστασής του. 

15.2.2. Έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης 
σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρό−
μοια διαδικασία που προβλέπεται από το δίκαιο της 
χώρας εγκατάστασής του. 

15.2.3. Έχει καταδικαστεί με απόφαση που έχει ισχύ 
δεδικασμένου, σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας όπου 
εκδόθηκε η απόφαση, με την οποία διαπιστώνεται αδί−
κημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του. Με τη 
διακήρυξη μπορεί να ορίζονται ενδεικτικά τα αδικήματα 
που συγκροτούν το συγκεκριμένο κώλυμα. 

15.2.4. Έχει διαπράξει αποδεδειγμένα σοβαρό επαγ−
γελματικό παράπτωμα. Η διάπραξη του αδικήματος δι−
απιστώνεται με οποιονδήποτε κατάλληλο τρόπο από 
την Εταιρία. 

15.2.5. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
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σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας, όπου είναι εγκατε−
στημένος, ή τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου. 

15.2.6. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την πληρωμή φόρων και τελών σύμφωνα με το 
δίκαιο της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένος, ή τις 
διατάξεις του ελληνικού δικαίου. 

15.2.7. Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά 
την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ 
εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού ή δεν έχει παρά−
σχει τις πληροφορίες αυτές. 

15.2.8. Του έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από 
διαγωνισμούς με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου 
(π.δ. 118/2007 Φ.Ε.Κ. Α΄ 150). Αν ο αποκλεισμός επιβλήθηκε 
για ορισμένο χρονικό διάστημα, το κώλυμα συμμετοχής 
ισχύει για το διάστημα αυτό. 

15.3. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των κωλυ−
μάτων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, ο Υποψή−
φιος ή Προσφέρων οφείλει να υποβάλει τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 

15.3.1. Για τις περιπτώσεις των παραγράφων 15.1.1, 15.1.2, 
15.1.3, 15.1.4 και 15.2.3 ανωτέρω, απόσπασμα ποινικού μη−
τρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου πριν την κοι−
νοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης υποβολής του ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από 
την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας κα−
ταγωγής ή προέλευσης του αντίστοιχου προσώπου. 

15.3.2. Για τις περιπτώσεις 15.2.1, 15.2.2, 15.2.5 και 15.2.6 
ανωτέρω, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
κατά περίπτωση αρχή του οικείου κράτους και δεν έχει 
λήξει η ισχύς του κατά την ημερομηνία υποβολής του. 

15.3.3. Για την περίπτωση 15.2.8 ανωτέρω, πιστοποιη−
τικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή ή υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου. 

15.3.4. Με τη διακήρυξη ορίζεται ο απώτατος χρόνος 
εκδόσεως των ανωτέρω πιστοποιητικών. Αν δεν ορίζεται 
διαφορετικά, τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να έχουν εκ−
δοθεί το τελευταίο εξάμηνο πριν την ημερομηνία κοινο−
ποίησης της έγγραφης ειδοποίησης υποβολής τους. 

15.4. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδί−
δει έγγραφο ή πιστοποιητικό που να καλύπτει όλες ή 
ορισμένες από τις περιπτώσεις των παραγράφων 15.1.1, 
15.1.2, 15.1.3, 15.1.4, 15.2.1, 15.2.2, 15.2.3, 15.2.4., 15.2.5 και 15.2.6 
αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 
του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπε−
ται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιο−
γράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του 
κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην ένορκη βε−
βαίωση ή την υπεύθυνη δήλωση θα βεβαιώνεται και η 
αδυναμία εκδόσεως αντίστοιχου πιστοποιητικού καθώς 
και ότι στο πρόσωπο του βεβαιούντος δεν συντρέχει 
αντίστοιχο κώλυμα ή ότι δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 
κατάσταση. 

15.5. Εφόσον δημιουργείται αμφιβολία για την προσω−
πική κατάσταση Υποψηφίου ή Προσφέροντος, η Εταιρία 
μπορεί να απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές για να 
λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες. Αν πρόκειται για 
Υποψήφιο ή Προσφέροντα εγκατεστημένο στην αλλο−
δαπή, η Εταιρία μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των 
αρμοδίων αρχών. 

15.6. Τα κωλύματα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο 
και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά αφορούν το πρόσωπο 

του Υποψηφίου ή του Προσφέροντος (φυσικού ή νομι−
κού προσώπου). Επί Υποψηφίων ή Προσφερόντων που 
είναι νομικά πρόσωπα, τα κωλύματα των παραγράφων 
15.1.1, 15.1.2, 15.1.3, 15.1.4 και 15.2.3 αφορούν κάθε πρόσωπο 
που έχει εξουσία εκπροσώπησης ή λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου του Υποψηφίου ή Προσφέροντος. Τα πρόσωπα 
αυτά μπορεί να προσδιορίζονται με τη διακήρυξη, ανα−
λόγως της μορφής κάθε νομικού προσώπου. 

16. Άδεια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριό−
τητας. 

16.1. Με τη διακήρυξη ή την πρόσκληση μπορεί να 
ζητείται από κάθε Οικονομικό Φορέα που επιθυμεί να 
συμμετάσχει στη διαδικασία να αποδεικνύει την εγγρα−
φή του σε επιμελητήριο ή επαγγελματικό ή εμπορικό 
μητρώο ή να προσκομίζει ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή 
πιστοποιητικό, όπως προσδιορίζονται στο Παράρτημα 
IX B της Οδηγίας 2004/18ΕΚ για τις συμβάσεις προμη−
θειών και στο Παράρτημα IX Γ της ίδιας Οδηγίας για τις 
συμβάσεις υπηρεσιών και σύμφωνα με τους όρους που 
προβλέπονται στο κράτος εγκατάστασής του. 

16.2. Ειδικά προκειμένου για τις διαδικασίες σύναψης 
Συμβάσεως Υπηρεσιών, όταν οι Υποψήφιοι ή οι Προσφέ−
ροντες πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι 
μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να είναι σε θέση να 
παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής 
τους, η Εταιρία μπορεί με τη διακήρυξη ή την πρόσκλη−
ση να ζητά να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση 
αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού. 

16.3. Ως κρίσιμος χρόνος για την εγγραφή θεωρεί−
ται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής ή 
της προσφοράς, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη 
διακήρυξη. 

17. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια. 
17.1. Η Εταιρία καθορίζει το επίπεδο οικονομικής / χρη−

ματοοικονομικής επάρκειας των Οικονομικών Φορέων, 
το οποίο απαιτείται για την ανάθεση της συμβάσεως 
ανάλογα με τις ανάγκες εκτέλεσης αυτής. 

17.2. Η οικονομική / χρηματοοικονομική επάρκεια του 
Οικονομικού Φορέα αποδεικνύεται με ένα ή περισσό−
τερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

17.2.1. Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή πιστοποι−
ητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύ−
νων. 

17.2.2. Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, 
στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών 
απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας, όπου είναι 
εγκατεστημένος ο Οικονομικός Φορέας. 

17.2.3. Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου 
εργασιών και, ενδεχομένως, του κύκλου εργασιών στον 
τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο 
της σύμβασης για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές 
χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, σε συνάρτηση προς την 
ημερομηνία δημιουργίας του Οικονομικού Φορέα ή την 
έναρξη των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσι−
μες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. 

17.3. Ένας Οικονομικός Φορέας μπορεί, εφόσον παρα−
στεί ανάγκη και για συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρί−
ζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της 
νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περί−
πτωση αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι θα έχει 
στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως με την 
προσκόμιση σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών. 
Σε περίπτωση ενώσεως ή κοινοπραξίας, αυτή μπορεί να 
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στηρίζεται στις δυνατότητες των μετεχόντων σε αυτή 
ή, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τρίτων φορέων. 

17.4. Με τη διακήρυξη ή την πρόσκληση υποβολής 
προσφοράς καθορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει 
να υποβληθούν για την απόδειξη της οικονομικής ή και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας του Οικονομικού Φορέα. 
Αν ο Οικονομικός Φορέας για βάσιμο λόγο δεν είναι σε 
θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά αυτά, μπορεί 
να αποδείξει την οικονομική/χρηματοοικονομική του 
επάρκεια με άλλα στοιχεία, εφόσον αυτά κριθούν από 
την Εταιρία ως κατάλληλα. 

18. Τεχνικές / Επαγγελματικές ικανότητες. 
18.1. Η Εταιρία καθορίζει τις τεχνικές / επαγγελματι−

κές ικανότητες που απαιτούνται για την ανάθεση της 
συμβάσεως ανάλογα με τις ανάγκες εκτέλεσης αυτής. 

18.2. Οι τεχνικές ικανότητες των Οικονομικών Φορέων 
αποδεικνύονται με έναν ή περισσότερους από τους ακό−
λουθους τρόπους, ανάλογα με τη φύση, την ποσότητα 
ή τη σπουδαιότητα και τη χρήση των υπό προμήθεια 
προϊόντων ή υπηρεσιών: 

18.2.1. Υποβολή καταλόγου εργασιών που έχουν εκτε−
λεσθεί κατά την προηγούμενη πενταετία, συνοδευόμε−
νου από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σημαντι−
κότερων από αυτές. Τα πιστοποιητικά ή οι δηλώσεις 
αυτές αναφέρουν το ποσό, τον χρόνο και τον τόπο 
εκτέλεσης των εργασιών και προσδιορίζουν, εάν πραγ−
ματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης 
και αν περατώθηκαν κανονικά. Η Εταιρία μπορεί κατά 
περίπτωση να ζητεί τέτοια πιστοποιητικά από τις αρ−
μόδιες αρχές. 

18.2.2. Υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδό−
σεων ή υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά την 
προηγούμενη τριετία με αναφορά του αντίστοιχου πο−
σού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού 
παραλήπτη. Οι παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών 
αποδεικνύονται, εάν μεν ο αποδέκτης είναι Αναθέτουσα 
Αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί 
από αρμόδια αρχή, εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός 
φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή, εφόσον τούτο 
δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του Οικονομικού 
Φορέα. 

18.2.3. Αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τε−
χνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν απ’ ευθείας στην επι−
χείρηση του Οικονομικού Φορέα είτε όχι, ιδίως των 
υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας. 

18.2.4. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, των μέτρων 
που λαμβάνει ο Προμηθευτής ή ο Πάροχος Υπηρεσιών 
για την εξασφάλιση της ποιότητας και του εξοπλισμού 
μελέτης και έρευνας της επιχείρησής του. 

18.2.5. Εάν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρέχονται 
είναι σύνθετα ή κατ’ εξαίρεση πρέπει να ανταποκρίνο−
νται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό, απαιτείται έλεγχος 
διενεργούμενος από την Εταιρία ή εξ ονόματός της από 
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκα−
τεστημένος ο Προμηθευτής ή ο Πάροχος Υπηρεσιών, με 
την επιφύλαξη της συναίνεσης του οργανισμού αυτού. 
Ο έλεγχος αυτός αφορά το παραγωγικό δυναμικό του 
Προμηθευτή ή τις τεχνικές ικανότητες του Παρόχου 
Υπηρεσιών και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τα μέσα με−
λέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα 
μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας. 

18.2.6. Αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών 
προσόντων του Παρόχου Υπηρεσιών ή και των διευ−

θυντικών στελεχών της επιχείρησης, ιδίως δε του ή 
των υπευθύνων για την παροχή των υπηρεσιών ή την 
εκτέλεση των εργασιών. 

18.2.7. Προκειμένου για συμβάσεις υπηρεσιών και μόνο 
στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις, αναφορά μέτρων πε−
ριβαλλοντικής διαχείρισης που μπορεί να εφαρμόζει 
ο οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση της σύμβα−
σης. Εφόσον για τον σκοπό αυτό η Εταιρία απαιτεί την 
υποβολή πιστοποιητικών που εκδίδονται από ανεξάρ−
τητους οργανισμούς με τα οποία βεβαιώνεται ότι ο 
Οικονομικός Φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα 
πρότυπα όσον αφορά στην περιβαλλοντική διαχείριση, 
παραπέμπει στο κοινοτικό σύστημα οικολογικής δια−
χείρισης και ελέγχου (EMAS – Κανονισμός 761/2001 [ΕΕ 
L 114]) ή σε πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης που 
βασίζονται σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα 
πιστοποιούμενα από όργανα που λειτουργούν βάσει του 
κοινοτικού δικαίου ή στις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές ή 
Διεθνείς Προδιαγραφές όσον αφορά στην πιστοποίηση. 
Η Εταιρία αναγνωρίζει τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από 
οργανισμούς εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη. 
Επίσης αποδέχεται και άλλα ισοδύναμα αποδεικτικά 
στοιχεία για μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα 
οποία προσκομίζονται από τους Οικονομικούς Φορείς. 

18.2.8. Δήλωση σχετικά με το μέσο ετήσιο εργατοϋ−
παλληλικό δυναμικό του Παρόχου Υπηρεσιών και τον 
αριθμό των στελεχών της επιχείρησης κατά την τε−
λευταία τριετία. 

18.2.9. Δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκα−
ταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο 
Πάροχος Υπηρεσιών για την εκτέλεση της σύμβασης. 

18.2.10. Αναφορά του τμήματος της σύμβασης το 
οποίο ο Πάροχος Υπηρεσιών προτίθεται ενδεχομένως 
να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας. Σε 
περίπτωση υπεργολαβίας η ευθύνη του Παρόχου Υπη−
ρεσιών έναντι της Εταιρίας δεν θίγεται. 

18.2.11. Όσον αφορά στα προϊόντα που παρέχονται: 
18.2.11.1. Δείγματα, περιγραφή ή και φωτογραφίες, η 

αυθεντικότητα των οποίων πρέπει να μπορεί να βεβαι−
ώνεται κατόπιν αιτήσεως της Εταιρίας. 

18.2.11.2. Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστι−
τούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας, που 
έχουν σχετική αρμοδιότητα, με τα οποία βεβαιώνεται 
η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με 
παραπομπές σε ορισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα. 

18.3. Ένας Οικονομικός Φορέας μπορεί, εφόσον παρα−
στεί ανάγκη και για συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρί−
ζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της 
νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περί−
πτωση αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι θα έχει 
στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως με την 
προσκόμιση σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών. 
Σε περίπτωση ενώσεως ή κοινοπραξίας, αυτή μπορεί να 
στηρίζεται στις δυνατότητες των μετεχόντων σε αυτή 
ή, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τρίτων φορέων. 

18.4. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων 
που έχουν ως αντικείμενο προμήθειες, για τις οποίες 
απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης, 
ή την παροχή υπηρεσιών η ικανότητα των Οικονομικών 
Φορέων να παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτε−
λέσουν την εγκατάσταση, μπορεί να αξιολογείται ιδίως 
βάσει της τεχνογνωσίας, της αποτελεσματικότητας, της 
πείρας και της αξιοπιστίας τους. 
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18.5. Με τη διακήρυξη ή την πρόσκληση υποβολής 
προσφοράς καθορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει 
να υποβληθούν για την απόδειξη της τεχνικής και επαγ−
γελματικής ικανότητας του Οικονομικού Φορέα. 

19. Πρότυπα εξασφάλισης ποιότητας. 
Η Εταιρία, όταν απαιτεί την προσκόμιση πιστοποιη−

τικών που εκδίδονται από ανεξάρτητους οργανισμούς, 
με τα οποία βεβαιώνεται η τήρηση εκ μέρους του Οικο−
νομικού Φορέα ορισμένων προτύπων εξασφάλισης της 
ποιότητας, παραπέμπει σε συστήματα εξασφάλισης της 
ποιότητας που βασίζονται στη σχετική σειρά Ευρωπα−
ϊκών Προτύπων και πιστοποιούνται από οργανισμούς 
που εφαρμόζουν τη σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων για 
την πιστοποίηση. Η Εταιρία αναγνωρίζει τα ισοδύναμα 
πιστοποιητικά από οργανισμούς που εδρεύουν σε άλλα 
κράτη μέλη. Επίσης, αποδέχεται και άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης της ποιό−
τητας, τα οποία προσκομίζονται από τους Οικονομικούς 
Φορείς. 

20. Εγγραφή σε κατάλογο εγκεκριμένων Οικονομικών 
Φορέων και πιστοποίηση από οργανισμούς δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου. 

20.1. Οι Οικονομικοί Φορείς που είναι εγγεγραμμένοι 
σε επίσημους καταλόγους του άρθρου 52 παρ. 1 της 
Οδηγίας 2004/18ΕΚ ή διαθέτουν πιστοποίηση από δη−
μόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς του ίδιου άρθρου, 
μπορούν να υποβάλουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό. 

20.2. Η υποβολή του πιστοποιητικού αυτού συνιστά 
τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις προϋποθέ−
σεις: 

20.2.1. Των παραγράφων 15.1.1 έως και 15.1.4., 15.2.1 έως 
και 15.2.4 και 15.2.7. 

20.2.2. Του άρθρου 16. 
20.2.3. Των παραγράφων 17.2.2 και 17.2.3. 
20.2.4. Των παραγράφων 18.2.2, 18.2.3 έως και 18.2.5 και 

18.2.11 για τους Προμηθευτές και 
20.2.5. Των παραγράφων 18.2.2 και 18.2.4 έως και 18.2.10 

για τους Παρόχους Υπηρεσιών. 
20.2.6. Οι πληροφορίες που μπορούν να συναχθούν 

από την εγγραφή σε επίσημους καταλόγους ή την πι−
στοποίηση δεν μπορεί να τεθούν σε αμφισβήτηση χωρίς 
αιτιολόγηση. Όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών είναι 
δυνατόν να ζητείται πρόσθετο πιστοποιητικό. 

21. Κριτήρια ανάθεσης – Υπερβολικά χαμηλές προ−
σφορές. 

21.1. Κριτήρια ανάθεσης. 
Η ανάθεση συμβάσεως γίνεται με κριτήριο είτε τη 

χαμηλότερη τιμή μόνο είτε την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά. 

21.2. Όταν για την ανάθεση της συμβάσεως κριτήριο 
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ−
σφορά, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που καθορίζο−
νται στη διακήρυξη με τη βαρύτητα που καθορίζεται 
σε αυτή.

Τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι ιδίως τα εξής: 
21.2.1. Η τιμή.
21.2.1.1. Οι όροι πληρωμής 
21.2.2. Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συ−

ντήρησης ή και το κόστος των τυχόν ανταλλακτικών. 
21.2.3. Η συμφωνία των προσφερομένων υλικών με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, όταν η απόκλιση από αυτές δεν 
αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

21.2.4. Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή 
διατήρησης. 

21.2.5. Η ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση, 
της τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του Προμηθευτή και 
η εξασφάλιση της ύπαρξης ανταλλακτικών. 

21.2.6. Ο χρόνος παράδοσης. 
21.2.7. Τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά 

και τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. 
21.2.8. Κάθε άλλο στοιχείο, ανάλογα με τη φύση της 

συμβάσεως και των ιδιαιτέρων αναγκών της Εταιρίας. 
21.3. Για την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομική άποψη προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι 
προσφορές που έχουν κριθεί τυπικά και τεχνικά απο−
δεκτές, σύμφωνα με τη διακήρυξη. 

21.4. Με τη διακήρυξη ορίζεται η βαρύτητα κάθε κρι−
τηρίου και ο τρόπος στάθμισής τους, ανάλογα με τις 
ανάγκες κάθε συμβάσεως.

21.4.1. Όταν, κατά τη γνώμη του αρμοδίου οργάνου, δεν 
είναι δυνατή η στάθμιση για λόγους που μπορούν να 
αποδειχθούν, αναγράφεται στη διακήρυξη η φθίνουσα 
σειρά σπουδαιότητας αυτών των κριτηρίων

21.5. Αν στη διακήρυξη δεν ορίζεται διαφορετικά, η 
οικονομοτεχνική αξιολόγηση γίνεται ως εξής: 

21.5.1. Τα στοιχεία αξιολόγησης πλην των οικονομι−
κών (τιμή, όροι πληρωμής και κόστος εγκατάστασης, 
λειτουργίας και συντήρησης,) κατατάσσονται σε δύο 
ομάδες.

(1) Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας και 
Απόδοσης όπου περιλαμβάνονται τα στοιχεία της παρ. 
21.2.3.και 21.2.7

(2) Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης όπου 
περιλαμβάνονται τα στοιχεία των παρ. 21.2.2, 21.2.5 και 
21.2.6 ανωτέρω.

Για τις παραπάνω δύο ομάδες ορίζεται συντελεστής 
βαρύτητας που μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστό επί 
τοις εκατόν 80 και 30 για κάθε ομάδα αντίστοιχα.

Το άθροισμα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 
100.

Για κάθε στοιχείο των ομάδων, καθορίζεται από την 
διακήρυξη ο επί μέρους συντελεστής βαρύτητας ώστε 
το άθροισμά τους για κάθε ομάδα να ισούται με τον 
καθορισθέντα συντελεστή βαρύτητας της ομάδας.

Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολο−
γούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς.

Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προ−
σφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται 
ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή 
αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που 
υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης 
μειώνεται μέχρι 80 βαθμούς για τις περιπτώσεις που 
δεν καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγρα−
φών έχουν κριθεί ως επουσιώδεις και η προσφορά ως 
τεχνικά αποδεκτή.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των 
ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή 
βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και 
η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το 
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των 
στοιχείων και των δύο ομάδων.

Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνε−
ται από 80 έως 120 βαθμούς.

Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής λαμβάνο−
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νται υπ’ όψη η τιμή της προσφοράς, οι όροι πληρωμής 
και όταν από την διακήρυξη προβλέπεται το κόστος 
εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει 
τον μεγαλύτερο λόγο της βαθμολογίας προς την τιμή 
προσφοράς (συγκριτική).

21.5.2. Όταν οι χαμηλότερες προσφορές είναι ισότι−
μες (επί αναθέσεως με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή 
μόνο) ή όταν οι βέλτιστες προσφορές (επί αναθέσεως 
με κριτήριο τη συμφερότερη από οικονομική άποψη 
προσφορά) είναι ισοδύναμες, η σύμβαση ανατίθεται 
κατόπιν διαπραγματεύσεων με τους ισοδυναμούντες 
Προσφέροντες και, αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν, με 
κλήρωση μεταξύ των ισοδυναμούντων. 

21.6. Υπερβολικά χαμηλές προσφορές. 
Σε περίπτωση που η Εταιρία θεωρεί ότι η προσφορά 

ενός Προσφέροντος είναι υπερβολικά χαμηλή σε σχέ−
ση με το αντικείμενο της συμβάσεως, πριν απορρίψει 
την προσφορά ζητά από τον Προσφέροντα έγγραφες 
διευκρινίσεις, ιδίως για τα εξής: 

21.6.1. Τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου κατα−
σκευής των προϊόντων ή της παροχής των υπηρεσι−
ών. 

21.6.2. Τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή και τις εξαι−
ρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο Προσφέρων 
για την εκτέλεση της συμβάσεως. 

21.6.3. Την πρωτοτυπία των προσφερομένων προϊό−
ντων ή υπηρεσιών. 

21.6.4. Την τήρηση των διατάξεων της οικείας εργα−
τικής νομοθεσίας. 

21.6.5. Την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης 
στον Προσφέροντα. Στην περίπτωση που η Εταιρία δι−
απιστώσει ότι η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή 
λόγω χορήγησης τέτοιας ενίσχυσης, η προσφορά μπο−
ρεί να απορρίπτεται για τον λόγο αυτό και μόνο, εφόσον 
κατόπιν διαβουλεύσεως μεταξύ Εταιρίας και Προσφέ−
ροντος ο τελευταίος δεν είναι σε θέση να αποδείξει 
εντός επαρκούς τακτής προθεσμίας ότι η ενίσχυση αυτή 
χορηγήθηκε νόμιμα. Όταν η Εταιρία απορρίπτει μία προ−
σφορά υπό τις συνθήκες αυτές, ενημερώνει σχετικά την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

22. Παραδεκτό Προσφορών και Αιτήσεων Συμμετοχής − 
Συμπλήρωση δικαιολογητικών – Τεκμήριο αποδοχής όρων 
διακήρυξης. 

22.1. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπο−
βάλλονται εντός της προθεσμίας και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στη διακήρυξη ή την πρόσκληση. 

22.2. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη ή την 
πρόσκληση υποβολής προσφοράς, ισχύουν τα εξής: 

22.2.1. Οι προσφορές/αιτήσεις συμμετοχής μπορεί να 
κατατίθενται στην Εταιρία ή να αποστέλλονται στο κα−
τάστημά της ταχυδρομικά. Σε περίπτωση ταχυδρομικής 
αποστολής η προσφορά/αίτηση συμμετοχής θεωρείται 
εμπρόθεσμη, εφόσον έχει περιέλθει στην Εταιρία το 
αργότερο την προηγούμενη της διεξαγωγής του δια−
γωνισμού. Η Εταιρία δεν υποχρεούται να παραλαμβάνει 
προσφορές / αιτήσεις συμμετοχής από ταχυδρομικά 
γραφεία ή άλλο τόπο, πλην του καταστήματός της. 

22.2.2. Η Εταιρία εκδίδει απόδειξη παραλαβής για τις 
προσφορές / αιτήσεις συμμετοχής που κατατίθενται 
σε αυτή. 

22.2.3. Προσφορές / αιτήσεις συμμετοχής που περιέρ−
χονται στην Εταιρία πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού 

δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο 
όργανο, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις 
λοιπές. 

22.2.4. Εάν απαιτείται η κατάθεση δείγματος, αυτό 
μπορεί να κατατίθεται στην Εταιρία ή να αποστέλλε−
ται σε αυτή ταχυδρομικά. Σε περίπτωση ταχυδρομικής 
αποστολής του και αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη 
διακήρυξη ή την Πρόσκληση Συμμετοχής, θεωρείται 
εμπρόθεσμο, εφόσον περιέλθει στην Εταιρία το αργό−
τερο τέσσερις (4) ημέρες μετά την ημερομηνία διεξα−
γωγής του διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η απόδειξη 
ταχυδρομικής αποστολής πρέπει να περιέχεται στην 
προσφορά. 

22.2.5. Οι προσφορές / αιτήσεις συμμετοχής κλείνονται 
σε φακέλους που σφραγίζονται από τον Οικονομικό Φο−
ρέα και εξασφαλίζουν κατά το δυνατόν ότι δεν μπορεί 
να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς 
να μένουν ίχνη. 

22.2.6. Οι φάκελοι φέρουν στο εξωτερικό μέρος τους 
ευκρινώς τις ακόλουθες κατά περίπτωση ενδείξεις: 

22.2.6.1. Τη λέξη «Προσφορά» / «Αίτηση συμμετοχής». 
22.2.6.1.1. Την επωνυμία της Εταιρίας και της υπηρεσίας 

που διενεργεί τον διαγωνισμό. 
22.2.6.2. Τον αριθμό της διακήρυξης. 
22.2.6.3. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνι−

σμού. 
22.2.6.4. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
22.3. Τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στις προσφο−

ρές / αιτήσεις συμμετοχής και συντάσσονται από τον 
Οικονομικό Φορέα υπογράφονται από τον νόμιμο εκ−
πρόσωπό του.

22.4. Προσφορές / αιτήσεις συμμετοχής νομικών προ−
σώπων πρέπει να συνοδεύονται από τα έγγραφα από τα 
οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπησή τους, 
ανάλογα με τη νομική μορφή καθενός. Επί προσφορών 
/ αιτήσεων συμμετοχής κοινοπραξιών ή ενώσεων, αυτό 
ισχύει για κάθε νομικό πρόσωπο – μέλος τους. 

22.5. Οι προσφορές / αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να 
είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να έχουν ξέ−
σματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 
οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον Οικονομικό 
Φορέα, και το αρμόδιο όργανο παραλαβής και απο−
σφράγισης κατά τον έλεγχο μονογράφει και σφραγίζει 
την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορ−
ρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την 
καθιστούν ασαφή. 

22.6. Οι υπεύθυνες δηλώσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα Κανονισμό, εφόσον συντάσσονται από έλληνες 
πολίτες στην Ελλάδα, έχουν τον τύπο που προβλέπεται 
στο άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 1599/1986. Δηλώσεις και έγ−
γραφα που συντάσσονται στην αλλοδαπή είναι έγκυρες 
ως προς τον τύπο, εφόσον ανταποκρίνονται στον τύπο 
που προβλέπει το δίκαιο της χώρας σύνταξής τους. 

22.7. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη 
εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται ως απα−
ράδεκτη. 

22.8. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται οι προσφορές 
που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς 
όρους της διακήρυξης ή τις υποχρεωτικές Τεχνικές Προ−
διαγραφές. Ως απαράδεκτες, επίσης, απορρίπτονται και 
οι προσφορές, όταν τα δείγματα που τις συνοδεύουν 
αποκλίνουν από τις Τεχνικές Προδιαγραφές ή το επίση−
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μο δείγμα της Εταιρίας, εκτός αν οι αποκλίσεις αυτές 
κριθούν αιτιολογημένα επουσιώδεις. 

22.9. Οι προσφορές υποβάλλονται σε πρωτότυπο και 
τόσα αντίγραφα, όσα ορίζονται στη διακήρυξη. Αν δεν 
ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη, αρκεί η υποβολή 
του πρωτοτύπου και ενός αντιγράφου. Μέσα στον φά−
κελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα 
στοιχεία ως εξής: Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς 
τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο 
αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα τεχνικά στοιχεία 
της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγι−
σμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την έν−
δειξη «Τεχνική Προσφορά». Τα οικονομικά στοιχεία της 
προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως της 
προσφοράς σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης 
μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική 
Προσφορά». Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε συσκευάζονται 
χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την έν−
δειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις 
του κυρίως φακέλου. 

22.10. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς 
φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

22.11. Προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής που δεν 
είναι εμπρόθεσμες δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέ−
φονται στον αποστολέα τους. 

22.12. Προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής που δεν 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν αξιολογού−
νται. 

22.13. Η Εταιρία μπορεί να καλεί τους Οικονομικούς 
Φορείς να συμπληρώνουν ή να διευκρινίζουν τα δικαι−
ολογητικά που υπέβαλαν εμπροθέσμως και σύμφωνα 
με τη Διακήρυξη για την απόδειξη των προϋποθέσεων 
συμμετοχής που προβλέπονται στη διακήρυξη. 

22.14. Προσφορά που αφορά κλειστή διαδικασία και 
προέρχεται από Προσφέροντα που δεν έχει προσκληθεί 
δεν αποσφραγίζεται, αλλά επιστρέφεται στον αποστο−
λέα της. 

22.15. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και αν υπο−
βληθούν απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

22.16. Χωρίς να θίγεται το δικαίωμα άσκησης προ−
σφυγής κατά της διακήρυξης, με την υποβολή της 
προσφοράς ο Προσφέρων τεκμαίρεται ότι αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της διαδικασίας 
και δεν μπορεί με την προσφορά του ή με άλλο τρόπο 
να αποκρούσει τους όρους αυτούς εν όλω ή εν μέρει. 
Προσφορά που περιέχει απόκρουση απαράβατου όρου 
της διακήρυξης ή των Τεχνικών Προδιαγραφών ή επι−
φύλαξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

22.17. Μετά την υποβολή της προσφοράς δεν γίνεται 
δεκτή καμία τροποποίησή της. Διευκρινίσεις των προ−
σφορών που υποβλήθηκαν γίνονται αποδεκτές εφόσον 
έχουν ζητηθεί από την Εταιρία και στο μέτρο που ζη−
τήθηκαν. 

22.18. Με την προσφορά η τιμή του προσφερόμενου 
προϊόντος πρέπει να δίδεται με σαφήνεια. Η τιμή προϊ−
όντος ή υπηρεσίας δίδεται ανά μονάδα, όπως ορίζεται 
στη διακήρυξη, και αφορά την παράδοση του προϊόντος 
ή της υπηρεσίας ελεύθερης από κάθε επιβάρυνση της 
Εταιρίας, στον τόπο, τον χρόνο και με τον τρόπο που 
ορίζεται στη διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται 

ο παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος και όλες οι 
επιβαλλόμενες κρατήσεις, εκτός από τον φόρο προ−
στιθέμενης αξίας. Με τη διακήρυξη μπορεί να ζητείται 
από τους Προσφέροντες να υποβάλουν ανάλυση της 
προσφερόμενης τιμής. 

22.19. Η τιμή της προσφοράς εκφράζεται σε ευρώ, 
εκτός αν στη διακήρυξη προβλέπεται διαφορετικά. Προ−
σφορά, στην οποία η τιμή εκφράζεται σε άλλο νόμισμα, 
καθώς και προσφορά που περιέχει ρήτρα συναλλάγ−
ματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Για τη σύγκριση 
τιμών που είναι εκφρασμένες σε διαφορετικά νομίσμα−
τα, οι τιμές ανάγονται σε ευρώ με βάση την τιμή Fixing 
του Επίσημου Δελτίου Συναλλαγμάτων έναντι του ευρώ 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Αν 
στη διακήρυξη δεν ορίζεται διαφορετικά, η Εταιρία δεν 
προβαίνει σε πληρωμές σε άλλο νόμισμα, εκτός από 
το ευρώ. 

22.20. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της 
τιμής, ο οποίος δεν προβλέπεται στη διακήρυξη, απορ−
ρίπτεται ως απαράδεκτη. 

23. Διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 
23.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προ−

σφέροντες για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στη 
διακήρυξη και, αν στη διακήρυξη δεν ορίζεται διαφορε−
τικά, για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από τη διενέργεια 
του διαγωνισμού. 

23.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο 
από εκείνον που ορίζεται στη διακήρυξη απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 

23.3. Εφόσον αυτό ζητηθεί από την Εταιρία, η ισχύς 
της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται με έγγραφη 
δήλωση του Προσφέροντος που υποβάλλεται πριν τη 
λήξη της αρχικής ισχύος ή, κατά περίπτωση, της προ−
ηγούμενης παρατάσεως. Η διακήρυξη μπορεί να ορίζει 
ανώτατο όριο των παρατάσεων. Η παράταση της ισχύος 
της προσφοράς συνοδεύεται από παράταση της διάρ−
κειας της αντίστοιχης εγγυήσεως συμμετοχής. 

23.4. Εάν πριν την έκδοση αποφάσεως κατακύρωσης 
παρέλθει η ισχύς των προσφορών και το τυχόν ανώ−
τατο όριο παρατάσεών τους, η Εταιρία μπορεί είτε 
να ματαιώσει τον διαγωνισμό είτε να τον συνεχίσει, 
εφόσον κρίνει ότι η συνέχισή του ενδείκνυται για την 
εξυπηρέτηση του σκοπού της. Στη δεύτερη περίπτωση 
οι Προσφέροντες μπορούν είτε να παρατείνουν την 
ισχύ των προσφορών τους είτε να αποχωρήσουν από 
τον διαγωνισμό χωρίς δυσμενείς συνέπειες, οπότε ο 
διαγωνισμός μπορεί κατά την κρίση της Εταιρίας να 
συνεχίζεται με τους εναπομένοντες. 

24. Αναπροσαρμογή τιμής. 
24.1. Όταν η διακήρυξη προβλέπει χρόνο παράδοσης 

των προϊόντων ή των υπηρεσιών μεγαλύτερο των δώδε−
κα (12) μηνών, μπορεί να προβλέπει και αναπροσαρμογή 
της τιμής. Στην περίπτωση αυτή η διακήρυξη καθορίζει 
επίσης τον τύπο, τον τρόπο και τις προϋποθέσεις ανα−
προσαρμογής. 

24.2. Για την αναπροσαρμογή μπορεί να λαμβάνονται 
υπόψη ιδίως τα εξής: 

24.2.1. Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρμογής είναι η 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών που καθορίζεται 
από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση και υπολογίζεται 
έως την ημερομηνία παράδοσης των υλικών. 

24.2.2. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, η τιμή 
αναπροσαρμόζεται για τις ποσότητες που σύμφωνα με 
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τη διακήρυξη παραδίδονται μετά την παρέλευση των 
δώδεκα (12) μηνών. 

24.2.3. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης από 
υπαιτιότητα του Προμηθευτή, ο χρόνος του εκπρόθε−
σμου δεν υπολογίζεται για την αναπροσαρμογή. 

24.2.4. Τυχόν προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρεί−
ται από την προς αναπροσαρμογή συμβατική αξία. 

24.3. Για την πληρωμή του επιπλέον ποσού που προ−
κύπτει από την αναπροσαρμογή δεν απαιτείται σύναψη 
συμπληρωματικής σύμβασης. 

24.4. Όταν η διακήρυξη προβλέπει αναπροσαρμογή 
τιμής, προσφορές με σταθερές τιμές απορρίπτονται. 

25. Εγγυήσεις Συμμετοχής, Καλής Εκτέλεσης, Προκα−
ταβολής και Καλής Λειτουργίας. 

25.1. Οι εγγυήσεις γενικά.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής, καλής εκτέλεσης της συμ−

βάσεως, προκαταβολής και καλής λειτουργίας εκδίδο−
νται με τη μορφή εγγυητικών επιστολών από πιστωτικά 
ιδρύματα και άλλα, έχοντα το αντίστοιχο δικαίωμα, νο−
μικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Με τη διακήρυξη μπορεί να ορίζεται ότι αντί 
εγγυητικής επιστολής μπορεί να κατατεθεί στην Εταιρία 
ως εγγύηση αντίστοιχο χρηματικό ποσό ή έντοκα γραμ−
μάτια ή ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, που γίνονται 
δεκτά στην ονομαστική τους αξία και, σε περίπτωση 
κατάπτωσης της εγγύησης, εκποιούνται στην αξία που 
αντιπροσωπεύουν κατά τον χρόνο της εκποίησης. 

25.2. Τα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυ−
πωμένα στην ελληνική γλώσσα, συνοδεύονται υποχρε−
ωτικά από επίσημη μετάφραση. 

25.3. Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτο−
τελή σύμβαση, ο εγγυώμενος αναλαμβάνει την υποχρέ−
ωση να καταβάλει το αναφερόμενο σε αυτή ποσό μετά 
από απλή έγγραφη ειδοποίηση της Εταιρίας και χωρίς 
έρευνα της νομικής και ουσιαστικής βασιμότητας της 
απαιτήσεως της Εταιρίας. 

25.4. Οι εγγυητικές επιστολές περιλαμβάνουν ιδίως 
τα εξής: 

25.4.1. Τον εκδότη. 
25.4.2. Τον αριθμό (αν υπάρχει) και την ημερομηνία 

έκδοσης. 
25.4.3. Το πρόσωπο, στο οποίο απευθύνονται (Εται−

ρία). 
25.4.4. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
25.4.5. Την πλήρη επωνυμία και έδρα εκείνου, υπέρ 

του οποίου εκδίδεται. 
25.4.6. Τους όρους ότι: 
25.4.6.1. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπι−

φύλακτα και ο εκδότης παραιτείται από την ένσταση 
της διζήσεως. 

25.4.6.2. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση 
της Εταιρίας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά, ανάλογα 
με την αίτησή της, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την 
απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

25.4.6.3. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, 
το ποσό αυτής υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου, 
εφόσον αυτό προβλέπεται από τον νόμο. 

25.4.6.4. Ο εκδότης της εγγύησης θα προβεί σε παρά−
ταση της διάρκειας ισχύος της ύστερα από έγγραφο 
της Εταιρίας, που θα υποβληθεί πριν τη λήξη της. 

25.5. Ελλείψεις της εγγύησης, πέραν των στο παρόν 
άρθρο προβλεπόμενων υποχρεωτικών στοιχείων της, 
μπορούν να συμπληρώνονται από τον εκδότη της με 

μέριμνα του ενδιαφερόμενου. Για το σκοπό αυτό ειδο−
ποιείται ο ενδιαφερόμενος από την Εταιρία, η οποία 
τάσσει και σχετική εύλογη προθεσμία. 

25.6. Εγγύηση Συμμετοχής. 
Για τη συμμετοχή σε ανοικτή ή κλειστή διαδικασία 

απαιτείται η υποβολή εγγυήσεως συμμετοχής. Εγγύηση 
συμμετοχής μπορεί να απαιτηθεί από την Εταιρία και 
για τη συμμετοχή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση ή 
και στον πρόχειρο και δημόσιο διαγωνισμό. 

25.7. Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία εκδίδε−
ται υπέρ του Προσφέροντος για ποσό που ορίζεται 
στη διακήρυξη ως ποσοστό της προϋπολογιζόμενης 
αξίας της συμβάσεως. Αν στη διακήρυξη δεν ορίζεται 
διαφορετικά, το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 5% της 
ανωτέρω αξίας, μαζί με τον φόρο προστιθέμενης αξίας. 
Αν κατά τη διακήρυξη επιτρέπεται υποβολή προσφοράς 
για μέρος της ζητούμενης ποσότητας, όσοι υποβάλουν 
προσφορά για τέτοιο μέρος υποβάλουν εγγύηση συμ−
μετοχής ποσού ανάλογου προς την προϋπολογιζόμενη 
αξία του προσφερόμενου μέρους. 

25.8. Η εγγύηση συμμετοχής, εκτός από τα ανωτέρω 
στοιχεία κάθε εγγυήσεως, περιλαμβάνει και τα εξής: 

25.8.1. Τον αριθμό (αν υπάρχει) και τον τίτλο της δι−
ακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγω−
νισμού. 

25.8.2. Τη διάρκεια ισχύος της, που πρέπει να είναι 
τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη ισχύος της προ−
σφοράς. 

25.9. Οι εγγυήσεις συμμετοχής επιστρέφονται ως 
εξής: 

25.9.1. Στον Προσφέροντα, στον οποίο έγινε η κατα−
κύρωση, με την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

25.9.2. Στους λοιπούς Προσφέροντες μετά την κατα−
κύρωση και εντός πέντε (5) ημερών από τη σχετική 
αίτησή τους. 

25.9.3. Στους Προσφέροντες, των οποίων η προσφο−
ρά απορρίφθηκε, εντός πέντε ημερών από τη σχετική 
αίτησή τους. 

25.10. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει σε περίπτω−
ση απόσυρσης της προσφοράς πριν τη λήξη της διάρ−
κειας ισχύος τους ή της τυχόν παράτασης που δόθηκε 
καθώς και σε περίπτωση ανάκλησης της κατακύρωσης 
κατά την παράγραφο 29.6 του παρόντος. 

25.11. Εγγύηση καλής εκτέλεσης και προκαταβολής. 
Για την υπογραφή συμβάσεως απαιτείται η υποβολή 

στην Εταιρία εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης εκδίδεται υπέρ του 
Προσφέροντα, στον οποίο κατακυρώθηκε η σύμβαση, 
για ποσό που ορίζεται στη διακήρυξη ως ποσοστό της 
συνολικής συμβατικής αξίας. Αν στη διακήρυξη δεν ορί−
ζεται διαφορετικά, το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 10% 
της ανωτέρω αξίας, μαζί με τον φόρο προστιθέμενης 
αξίας. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης κα−
τατίθεται κατά την υπογραφή της συμβάσεως. 

25.12. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, εκτός από τα ανω−
τέρω στοιχεία κάθε εγγυήσεως, περιλαμβάνει και τα 
εξής: 

25.12.1. Τον αριθμό (αν υπάρχει) και τον τίτλο της σύμ−
βασης. 

25.12.2. Τη διάρκεια ισχύος της. Η διάρκεια αυτή δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη από τον συμβατικό χρόνο 
παράδοσης ούτε τον χρόνο, εντός του οποίου κατά 
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τη σύμβαση η Εταιρία υποχρεούται να παραλάβει τα 
ζητούμενα προϊόντα, προσαυξημένο κατά δύο τουλά−
χιστον μήνες. 

25.13. Για τη χορήγηση της τυχόν προβλεπόμενης στη 
διακήρυξη προκαταβολής, απαιτείται η υποβολή στην 
Εταιρία εγγυήσεως προκαταβολής. Η εγγύηση προκα−
ταβολής εκδίδεται υπέρ του Προμηθευτή / Παρόχου 
Υπηρεσιών, στον οποίο καταβάλλεται προκαταβολή και 
είναι ισόποση προς την προκαταβολή. 

25.14. Η εγγύηση προκαταβολής περιέχει, εκτός από τα 
στοιχεία κάθε εγγύησης, και τα ανωτέρω ειδικά στοιχεία 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

25.15. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκα−
ταβολής επιστρέφονται στον Προμηθευτή / Πάροχο 
υπηρεσιών μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή των συμβατικών προϊόντων / υπηρεσιών και 
ύστερα από την εκκαθάριση των απαιτήσεων μεταξύ 
της Εταιρίας και του Προμηθευτή / Παρόχου Υπηρεσι−
ών. Σε περίπτωση που το αντικείμενο της συμβάσεως 
είναι διαιρετό και η παράδοσή του προβλέπεται από 
τη σύμβαση να γίνεται τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδι−
ακά, με κάθε οριστική παραλαβή τμήματος, και κατά 
το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος που 
παραλήφθηκε οριστικά. Σε περίπτωση οριστικής παρα−
λαβής με παρατηρήσεις, η αποδέσμευση γίνεται μετά 
τη συμμόρφωση του Προμηθευτή / Παρόχου Υπηρεσιών 
προς τις παρατηρήσεις. 

25.16. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περί−
πτωση κηρύξεως του Προμηθευτή εκπτώτου καθώς και 
για την ικανοποίηση κάθε αξίωσης της Εταιρίας κατά 
του Προμηθευτή. 

25.17. Η εγγύηση προκαταβολής καταπίπτει σε περί−
πτωση που ο Προμηθευτής δεν παρέδωσε ή δεν αντικα−
τέστησε εμπρόθεσμα την ποσότητα, για την οποία είχε 
λάβει την προκαταβολή. Εφόσον η εγγύηση καλής εκτέ−
λεσης δεν επαρκεί για την ικανοποίηση κάθε αξιώσεως 
της Εταιρίας κατά του Προμηθευτή, για το υπόλοιπο 
μέρος των αξιώσεων αυτών μπορεί να καταπίπτει και 
η τυχόν εγγύηση προκαταβολής. 

25.18. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας. 
25.18.1. Με τη διακήρυξη μπορεί να ορίζεται, ότι για την 

παραλαβή των προϊόντων που παραδίδονται από τον 
Προμηθευτή απαιτείται και η κατάθεση στην Εταιρία 
εγγύησης καλής λειτουργίας. Το ύψος της εγγυήσεως 
καλής λειτουργίας ορίζεται με τη διακήρυξη ως ποσο−
στό της συμβατικής αξίας των προϊόντων που παραδί−
δονται. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, η εγγύηση καλής 
λειτουργίας είναι ίση προς το 10% της συμβατικής αξί−
ας. Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον 
Προμηθευτή κατά τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως. Στην 
εγγύηση καλής λειτουργίας εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του παρόντος που αφορούν την εγγύηση καλής εκτέ−
λεσης. 

25.18.2. Στις περιπτώσεις που για την ανάθεση της 
συμβάσεως αξιολογείται το κόστος των ανταλλακτι−
κών των προϊόντων που παραδίδονται, μπορεί να με 
τη διακήρυξη να προβλέπεται ότι ο Προμηθευτής υπο−
χρεούται να καταθέσει εγγύηση του δηλούμενου με 
την προσφορά του κόστους των ανταλλακτικών. Το 
ύψος της εγγυήσεως αυτής ορίζεται με τη διακήρυξη 
ως ποσοστό της συμβατικής αξίας των προϊόντων που 
παραδίδονται. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, η εγγύη−

ση κόστους ανταλλακτικών είναι ίση προς το 2% της 
συμβατικής αξίας. Η εγγύηση κόστους ανταλλακτικών 
επιστρέφεται στον Προμηθευτή μετά την πάροδο του 
χρονικού διαστήματος, στο οποίο αφορά η δήλωση του 
κόστους, και καταπίπτει ολικά ή μερικά σε περίπτωση 
που το πραγματικό κόστος των ανταλλακτικών υπερβεί 
εκείνο που δηλώθηκε με την προσφορά. 

26. Στάδια κλειστών και ανοικτών διαδικασιών – Ηλε−
κτρονικός Πλειστηριασμός. 

26.1. Η υποβολή των προσφορών, των στοιχείων και 
των δικαιολογητικών των Υποψηφίων και των Προσφε−
ρόντων σε κλειστή ή ανοικτή διαδικασία γίνεται σύμ−
φωνα με το παρόν άρθρο. 

26.2. Κλειστή διαδικασία. 
Οι Υποψήφιοι υποβάλουν μαζί με την αίτηση συμμε−

τοχής τα εξής: 
26.2.1. Τα έγγραφα, στα οποία τεκμηριώνεται η απαι−

τούμενη οικονομική/χρηματοοικονομική επάρκεια του 
Υποψηφίου κατά την παράγραφο 17.4 του παρόντος. 

26.2.2. Τα έγγραφα, στα οποία τεκμηριώνεται η τεχνι−
κή/επαγγελματική ικανότητα του Υποψηφίου κατά την 
παράγραφο 18.5 του παρόντος. 

26.2.3. Δήλωση της χώρας καταγωγής του προϊόντος 
που θα προσφερθεί εφόσον ζητείται στην πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

26.3. Οι Προσφέροντες υποβάλουν μαζί με την προ−
σφορά τους και στον κυρίως φάκελο αυτής τα εξής: 

26.3.1. Εγγύηση συμμετοχής. 
26.3.2. Τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τοποθετημένα σε 

χωριστό σφραγισμένο φάκελο: 
26.3.2.1. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία βεβαιώνουν 

ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα συμμετοχής, όπως 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, ότι δεν υπάρ−
χουν λόγοι να πιστεύουν πως τα κωλύματα αυτά θα 
συντρέξουν κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
και των τυχόν παρατάσεών της και ότι αναλαμβάνουν 
την υποχρέωση να προσκομίσουν τα αντίστοιχα δικαι−
ολογητικά, εφόσον τους κατακυρωθεί η σύμβαση. 

26.3.2.2. Τα δικαιολογητικά 18.5 του παρόντος, εφόσον 
ζητούνται με τη διακήρυξη. 

26.3.2.3. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής του δείγ−
ματος, εφόσον απαιτείται. 

26.3.2.4. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται 
από τη διακήρυξη. 

26.3.3. Τεχνική προσφορά, τοποθετημένη σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο. Στον ίδιο φάκελο τοποθετού−
νται: 

26.3.3.1. Τα στοιχεία των άρθρων 19 και 20 ανωτέρω, 
εφόσον ζητούνται με τη διακήρυξη. 

26.3.3.2. Δήλωση της μονάδας, στην οποία θα κατα−
σκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και του 
τόπου εγκατάστασής της εφόσον ζητείται από τη δι−
ακήρυξη. 

26.3.3.3. Εφόσον ζητείται από τη διακήρυξη και εφό−
σον ο Προσφέρων δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής 
του τελικού προϊόντος, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 
δηλώνεται η μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος 
και η επιχείρηση που εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη 
μονάδα αυτή και βεβαιώνεται ότι ο νόμιμος εκπρόσω−
πος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι του 
Προσφέροντος την εκτέλεση της συγκεκριμένης προ−
μήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον αντίστοιχο 
Προσφέροντα. Με τη διακήρυξη μπορεί να ζητείται η 
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υπεύθυνη αυτή δήλωση να υπογράφεται από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο της κατασκευαστικής επιχείρησης. 

26.3.3.4. Οικονομική προσφορά, τοποθετημένη σε χω−
ριστό σφραγισμένο φάκελο. 

26.4. Ανοικτή Διαδικασία. 
26.4.1. Οι Προσφέροντες υποβάλλουν: 
26.4.2. Εγγύηση συμμετοχής. 
26.4.3. Τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τοποθετημένα σε 

χωριστό σφραγισμένο φάκελο: 
26.4.3.1. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία βεβαιώνουν 

ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα συμμετοχής, όπως 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, ότι δεν υπάρ−
χουν λόγοι να πιστεύουν πως τα κωλύματα αυτά θα 
συντρέξουν κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
και των τυχόν παρατάσεών της και ότι αναλαμβάνουν 
την υποχρέωση να προσκομίσουν τα αντίστοιχα δικαι−
ολογητικά, εφόσον τους κατακυρωθεί η σύμβαση. 

26.4.3.2. Τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την 
απαιτούμενη οικονομική / χρηματοοικονομική και τε−
χνική/επαγγελματική ικανότητα, που ζητούνται με τη 
διακήρυξη. 

26.4.3.3. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής του δείγ−
ματος, εφόσον απαιτείται. 

26.4.3.4. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται 
από τη διακήρυξη. 

26.4.4. Τεχνική προσφορά, τοποθετημένη σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο. Στον ίδιο φάκελο τοποθετού−
νται: 

26.4.4.1. Τα στοιχεία των άρθρων 19 και 20 ανωτέρω, 
εφόσον ζητούνται με τη διακήρυξη. 

26.4.4.2. Δήλωση της χώρας καταγωγής του προϊόντος 
που προσφέρεται εφόσον ζητείται από τη διακήρυξη. 

26.4.4.3. Δήλωση της μονάδας, στην οποία θα κατα−
σκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και του 
τόπου εγκατάστασής της εφόσον ζητείται από τη δι−
ακήρυξη. 

26.4.4.4. Εφόσον ζητείται από τη διακήρυξη και εφό−
σον ο Προσφέρων δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής 
του τελικού προϊόντος, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 
δηλώνεται η μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος 
και η επιχείρηση που εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη 
μονάδα αυτή και βεβαιώνεται ότι ο νόμιμος εκπρόσω−
πος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι του 
Προσφέροντος την εκτέλεση της συγκεκριμένης προ−
μήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον αντίστοιχο 
Προσφέροντα. Με τη διακήρυξη μπορεί να ζητείται η 
υπεύθυνη αυτή δήλωση να υπογράφεται από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο της κατασκευαστικής επιχείρησης. 

26.4.5. Οικονομική προσφορά, τοποθετημένη σε χωρι−
στό σφραγισμένο φάκελο. 

26.5. Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός. 
Εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 47 του 

Π.Δ 59/2007, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.
26.5.1. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να προσφεύ−

γουν σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. 
26.5.2. Στις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση δι−

αδικασίες, με προηγούμενο διαγωνισμό, οι αναθέτοντες 
φορείς μπορούν να αποφασίζουν ότι, πριν από την ανά−
θεση μιας δημόσιας σύμβασης, διεξάγεται ηλεκτρονικός 
πλειστηριασμός, όταν οι προδιαγραφές της σύμβασης 
μπορούν να καθορισθούν με ακρίβεια. 

Υπό τους ίδιους όρους, ο ηλεκτρονικός πλειστηρια−
σμός μπορεί να χρησιμοποιείται κατά τον νέο διαγωνι−

σμό για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο 
του δυναμικού συστήματος αγορών που προβλέπει το 
άρθρο 15. 

Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός αφορά: 
α) είτε μόνον τις τιμές, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται 

στην κατώτερη τιμή.
β) είτε τις τιμές και/ή τις αξίες των στοιχείων των 

προσφορών που επισημαίνονται στη συγγραφή υπο−
χρεώσεων, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

26.5.3. Οι αναθέτοντες φορείς που αποφασίζουν να 
κάνουν χρήση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, το 
αναφέρουν υποχρεωτικώς στην προκήρυξη που χρησι−
μοποιείται ως μέσο έναρξης διαγωνισμού. 

Η συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνει, μεταξύ άλ−
λων, τις εξής πληροφορίες: 

α) τα στοιχεία, οι αξίες των οποίων θα αποτελέσουν 
αντικείμενο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, εφόσον 
τα εν λόγω στοιχεία είναι προσδιορίσιμα ποσοτικώς 
κατά τρόπον ώστε να εκφράζονται σε αριθμούς ή πο−
σοστά. 

β) τα ενδεχόμενα όρια των αξιών που μπορούν να 
υποβάλλονται, όπως αυτά προκύπτουν από τις προδι−
αγραφές του αντικειμένου της σύμβασης.

γ) τις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση των 
προσφερόντων κατά τη διάρκεια του ηλεκτρονικού πλει−
στηριασμού και τη χρονική στιγμή που, ενδεχομένως, 
τίθενται στη διάθεσή τους.

δ) τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη διεξα−
γωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

ε) τους όρους, υπό τους οποίους οι προσφέροντες 
μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους, ιδίως τις 
ελάχιστες διαφοροποιήσεις οι οποίες, ενδεχομένως, 
απαιτούνται για την υποβολή προσφορών και 

στ) τις κατάλληλες πληροφορίες για το χρησιμοποι−
ούμενο ηλεκτρονικό σύστημα και για τον τρόπο και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της σύνδεσης. 

26.5.4. Οι αναθέτοντες φορείς, πριν να προβούν στον 
ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, διενεργούν μια πρώτη πλή−
ρη αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με το επιλεγ−
μένο κριτήριο ή τα επιλεγμένα κριτήρια ανάθεσης και 
με τη στάθμισή τους, όπως έχουν καθορισθεί. 

Οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές 
προσφορές καλούνται ταυτόχρονα με τη χρήση ηλε−
κτρονικών μέσων να υποβάλλουν νέες τιμές και/ή 
νέες αξίες. Η πρόσκληση περιέχει όλες τις κατάλλη−
λες πληροφορίες για τη σύνδεσή τους σε ατομική 
βάση με το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα 
και προσδιορίζει την ημερομηνία και την ώρα έναρ−
ξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Ο ηλεκτρονικός 
πλειστηριασμός μπορεί να διεξάγεται σε διάφορες 
διαδοχικές φάσεις. 

Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν είναι δυνατόν να 
αρχίζει προτού παρέλθουν δύο (2) εργάσιμες ημέρες 
από την ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων. 

26.5.5. Όταν γίνεται η ανάθεση στην πλέον συμφέ−
ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η πρόσκληση 
συνοδεύεται από το αποτέλεσμα της πλήρους αξιολόγη−
σης της προσφοράς του οικείου προσφέροντος, η οποία 
γίνεται σύμφωνα με τη στάθμιση που προβλέπεται στο 
άρθρο 46 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο. Η πρόσκληση 
αναφέρει επίσης το μαθηματικό τύπο βάσει του οποίου 
καθορίζεται κατά τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, η 
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αυτόματη κατάταξη σε συνάρτηση με τις νέες υποβαλ−
λόμενες τιμές και/ή τις νέες αξίες. 

Ο μαθηματικός αυτός τύπος εκφράζει τη βαρύτητα του 
κάθε κριτηρίου που έχει επιλεγεί για τον καθορισμό της 
πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
όπως αυτή αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή 
στη συγγραφή υποχρεώσεων. Προς τούτο, οι ενδεχό−
μενες διακυμάνσεις («ψαλίδες») πρέπει να εκφράζονται 
εκ των προτέρων με συγκεκριμένες τιμές. 

Στην περίπτωση που επιτρέπονται εναλλακτικές προ−
σφορές, πρέπει να προβλέπεται χωριστός μαθηματικός 
τύπος για κάθε εναλλακτική προσφορά. 

26.5.6. Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού, οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν 
αμέσως σε όλους τους προσφέροντες τις πληροφορίες 
εκείνες που τους δίνουν τουλάχιστον τη δυνατότητα να 
γνωρίζουν, ανά πάσα στιγμή, την αντίστοιχη κατάταξή 
τους. Μπορούν επίσης να γνωστοποιούν και άλλες πλη−
ροφορίες σχετικά με άλλες τιμές ή αξίες που υποβάλλο−
νται, υπό τον όρο ότι αυτό επισημαίνεται στη συγγραφή 
υποχρεώσεων. Μπορούν επίσης, ανά πάσα στιγμή, να 
ανακοινώνουν τον αριθμό των συμμετεχόντων σε κάθε 
φάση του πλειστηριασμού. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση 
δεν μπορούν να γνωστοποιούν την ταυτότητα των προ−
σφερόντων κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων φάσεων 
του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. 

26.5.7. Οι αναθέτοντες φορείς περατώνουν τον ηλε−
κτρονικό πλειστηριασμό σύμφωνα με έναν ή περισσό−
τερους από τους ακόλουθους τρόπους: 

α) επισημαίνουν, στην πρόσκληση συμμετοχής στον 
πλειστηριασμό, την ημερομηνία και την ώρα λήξεως της 
διαδικασίας που έχουν ήδη καθορισθεί. 

β) όταν δεν λαμβάνουν πλέον νέες τιμές ή νέες αξίες 
που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σχετικά με τις 
ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Στην περίπτωση αυτή, οι 
αναθέτοντες φορείς προσδιορίζουν, στην πρόσκληση 
συμμετοχής στον πλειστηριασμό, την προθεσμία που θα 
τηρήσουν μετά την παραλαβή της τελευταίας υποβολής 
προτού περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό.

γ) όταν οι φάσεις του πλειστηριασμού, όπως καθορίζο−
νται στην πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό, 
έχουν πραγματοποιηθεί στο σύνολό τους. 

Όταν οι αναθέτοντες φορείς αποφασίζουν να πε−
ρατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό σύμφωνα 
με το στοιχείο γ), ενδεχομένως σε συνδυασμό με το 
στοιχείο β), η πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστη−
ριασμό προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα κάθε φάσης 
του πλειστηριασμού. 

26.5.8. Μετά την περάτωση του ηλεκτρονικού πλειστη−
ριασμού, οι αναθέτοντες φορείς αναθέτουν τη σύμβαση 
σύμφωνα με το άρθρο 46, βάσει των αποτελεσμάτων 
του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. 

26.5.9. Οι αναθέτοντες φορείς δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό κατα−
χρηστικά ή κατά τρόπο που να εμποδίζει, περιορίζει 
ή στρεβλώνει τον ανταγωνισμό ή τροποποιεί το αντι−
κείμενο της σύμβασης, όπως αυτό καθορίσθηκε στην 
προκήρυξη του διαγωνισμού και διευκρινίστηκε στη 
συγγραφή υποχρεώσεων.

27. Διενέργεια διαγωνισμού – Ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου. 

27.1. Το αρμόδιο για την παραλαβή και την αποσφρά−
γιση των προσφορών όργανο διενεργεί τη διαδικασία 

αποσφράγισης την ημέρα και την ώρα που ορίζεται 
στη διακήρυξη ή πρόσκληση. Κατά την αποσφράγιση 
δικαιούνται να παρίστανται όσοι υπέβαλαν προσφορές 
ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. 

27.2. Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία: 
Κατ’ αρχήν αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προ−
σφοράς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς. Τα 
δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα που υπάρχουν στους 
φακέλους αυτούς μονογράφονται ανά φύλλο. Επιτρέπε−
ται κατά την παραλαβή και την αποσφράγιση να γίνεται 
χρήση διατρητικού μηχανήματος, που αποτυπώνει την 
ημερομηνία και την ώρα της διάτρησης. Με τη διακήρυ−
ξη μπορεί να ορίζεται, ότι η αποσφράγιση του κυρίως 
φακέλου και η αποσφράγιση του φακέλου της τεχνικής 
προσφοράς γίνονται σε χωριστά στάδια. 

27.3. Οι προσφορές που αποσφραγίζονται και τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται με αυτές καταχω−
ρούνται σε πρακτικό που συντάσσεται από το όργανο 
αποσφράγισης. 

27.4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται, σφραγίζονται 
και τοποθετούνται σε νέο φάκελο, ο οποίος μονογρά−
φεται και σφραγίζεται. Ο φάκελος αυτός παραμένει 
στα χέρια του οργάνου που έκανε την αποσφράγιση, αν 
αυτό είναι αρμόδιο για την αξιολόγηση των προσφορών, 
άλλως παραδίδεται σε υπάλληλο της Εταιρίας για να 
φυλαχτεί. 

27.5. Μετά την αξιολόγηση των τυχόν υποβληθέντων 
δειγμάτων και των τεχνικών προσφορών οι φάκελοι των 
οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές κρίθηκαν 
παραδεκτές, επιστρέφονται στο αρμόδιο όργανο για 
αποσφράγιση, και για όσες προσφορές κρίθηκαν απα−
ράδεκτες, επιστρέφονται στον αποστολέα τους. Κατ’ 
εξαίρεση, αν ο Προσφέρων δηλώσει ότι προτίθεται να 
προσφύγει κατά της απόρριψης της προσφοράς του, ο 
φάκελος της οικονομικής προσφοράς παραμένει στα 
χέρια της Εταιρίας έως την επίλυση της διαφοράς. 

27.6. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για 
όσες προσφορές κρίθηκαν παραδεκτές, αποσφραγί−
ζονται από το αρμόδιο όργανο με την πιο πάνω δι−
αδικασία. Κατά την αποσφράγιση ανακοινώνονται οι 
προσφερόμενες τιμές εις επήκοο των παρισταμένων. 
Στην αποσφράγιση δικαιούνται να παρίστανται οι Προ−
σφέροντες που υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές ή 
εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. Για τον σκοπό αυτό 
καλούνται από το όργανο αποσφράγισης να παραστούν, 
με την τήρηση εύλογης κατά τις περιστάσεις προθε−
σμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) 
εργάσιμων ημερών. 

27.7. Οι προσφορές που αποσφραγίζονται και οι τιμές 
που περιέχονται σε αυτές καταχωρούνται σε πρακτικό 
που συντάσσεται από το όργανο αποσφράγισης. 

27.8. Μετά το τέλος της διαδικασίας αυτής το όργανο 
που αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές γνωμοδο−
τεί προς την Εταιρία για το αποτέλεσμα της διαδικασί−
ας του διαγωνισμού κατά το άρθρο 28 κατωτέρω. 

28. Αποτέλεσμα διαδικασίας σύναψης συμβάσεως. 
28.1. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Εται−

ρία μπορεί να αποφασίσει: 
28.1.1. Κατακύρωση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μι−

κρότερη ποσότητα, εντός των ορίων που προβλέπονται 
στη διακήρυξη. 

28.1.2. Την κατανομή της ποσότητας μεταξύ περισσο−
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τέρων Προσφερόντων με ισότιμες ή ισοδύναμες προ−
σφορές. 

28.1.3. Ματαίωση της διαδικασίας και επανάληψή της 
με τους ίδιους ή τροποποιημένους όρους και Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 

28.1.4. Ματαίωση της διαδικασίας και προσφυγή στη 
διαδικασία με διαπραγμάτευση, εφόσον αυτό επιτρέ−
πεται. 

28.1.5. Οριστική ματαίωση της διαδικασίας, εφόσον η 
Εταιρία δεν χρειάζεται το συγκεκριμένο υλικό ή υπηρε−
σία ή συντρέχει άλλος λόγος οριστικής ματαίωσης. 

28.2. Για το αποτέλεσμα της διαδικασίας η Εταιρία 
ενημερώνει όλους τους Προσφέροντες, που η προσφο−
ρά τους έχει κριθεί παραδεκτή. 

28.3. Σε περίπτωση που στη διαδικασία υποβλήθηκε 
μόνο μία προσφορά ή μόνο μία παραδεκτή προσφορά η 
Εταιρία δεν υποχρεούται σε ματαίωση του διαγωνισμού, 
μπορεί, όμως, να προβεί σε ματαίωση, ιδίως αν δεν έχει 
στη διάθεσή της συγκριτικά στοιχεία που θεωρεί ανα−
γκαία για την εκτίμηση της τιμής που προσφέρθηκε ή 
της αξίας της τεχνικής προσφοράς που υποβλήθηκε. 

28.4. Η κατακύρωση είναι προσωρινή και τελεί υπό 
τον όρο της ανάκλησής της κατά τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 29.6 κατωτέρω. 

29. Ανακοίνωση της κατακύρωσης – Ανάκληση κατα−
κύρωσης. 

29.1. Ανακοίνωση Κατακύρωσης. 
Στον Προσφέροντα στον οποίο κατακυρώνεται η σύμ−

βαση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. 
29.2. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει: 
29.2.1. Το προϊόν ή την υπηρεσία που κατακυρώθηκε. 
29.2.2. Την ποσότητα. 
29.2.3. Την τιμή. 
29.2.4. Όπου είναι επιτρεπτό, τις τυχόν αποκλίσεις της 

συμβάσεως που θα καταρτισθεί από τους όρους της 
διακήρυξης. 

29.2.5. Ενδεχομένως, το σχέδιο συμβάσεως. 
29.2.6. Την προθεσμία υποβολής των αναγκαίων δι−

καιολογητικών για την υπογραφή της συμβάσεως. Η 
προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 
δέκα (10) ημερών και μπορεί να παρατείνεται για σοβα−
ρούς λόγους, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, 
η οποία υποβάλλεται πριν τη λήξη της αρχικής προθε−
σμίας ή της προηγούμενης παρατάσεως. 

29.2.7. Μνεία ότι η κατακύρωση είναι προσωρινή και 
τελεί υπό τον όρο της ανάκλησης κατά την παράγραφο 
κατωτέρω. 

29.2.8. Κάθε άλλο στοιχείο χρήσιμο κατά την κρίση 
της Εταιρίας. 

29.3. Η διαπίστωση της εμπρόθεσμης υποβολής των 
δικαιολογητικών καθώς και της πληρότητάς τους γίνε−
ται από το όργανο που είναι αρμόδιο να υπογράψει τη 
σύμβαση, οπότε και η κατακύρωση γίνεται οριστική. Με 
τη διακήρυξη μπορεί να ορίζεται, ότι για τον σκοπό αυτό 
γνωμοδοτεί το όργανο που είναι αρμόδιο να γνωμοδο−
τήσει για το αποτέλεσμα της διαδικασίας, διαφορετικά 
ο έλεγχος των δικαιολογητικών γίνεται από την αρμόδια 
Υπηρεσία της Εταιρίας που εισηγείται σχετικά στο όρ−
γανο που έχει την αρμοδιότητα να συνάψει τη σύμβα−
ση. Η υποβολή των δικαιολογητικών παρέλκει, εφόσον ο 
Προσφέρων έχει υποβάλει στο παρελθόν στην Εταιρία 
όμοια δικαιολογητικά, που εξακολουθούν να βρίσκονται 
σε ισχύ. Η απόφαση οριστικοποίησης της κατακύρωσης 

ανακοινώνεται σε εκείνον, στον οποίο έγινε η κατακύ−
ρωση, στον οποίο τάσσεται εύλογη προθεσμία για την 
υποβολή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και 
την υπογραφή της συμβάσεως. Η προθεσμία αυτή μπο−
ρεί να παρατείνεται για σοβαρούς λόγους, ύστερα από 
αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία υποβάλλεται πριν 
τη λήξη της αρχικής προθεσμίας ή της προηγούμενης 
παρατάσεως. Πάντως, αν δεν προβλέπεται διαφορετικά 
στη διακήρυξη, η προθεσμία παράδοσης των προϊόντων / 
υπηρεσιών κινείται από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας 
υπογραφής της συμβάσεως και δεν παρατείνεται, αν η 
προθεσμία υπογραφής της συμβάσεως παραταθεί. 

29.4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέ−
πουν τον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας των συμβά−
σεων της Εταιρίας και της ανακλήσεως της κατακυρώ−
σεως στις ανωτέρω περιπτώσεις, η σύμβαση θεωρείται 
ότι συνάφθηκε με την υπογραφή της. Το έγγραφο της 
συμβάσεως που υπογράφεται έχει συστατικό χαρα−
κτήρα και ο Προμηθευτής ή ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν 
αποκτά δικαιώματα από την υπογραφή της και, σε κάθε 
περίπτωση, δεν θεμελιώνει κανένα απολύτως δικαίωμα 
από την κατακύρωση του αποτελέσματος. 

29.5. Για την κατακύρωση ενημερώνονται και οι λοιποί 
Προσφέροντες που υπέβαλαν παραδεκτή προσφορά, οι 
οποίοι δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση. 

29.6. Ανάκληση Προσωρινής Κατακύρωσης. 
Σε περίπτωση που ο Προσφέρων, στον οποίο ανα−

κοινώθηκε η κατακύρωση, δεν προσέλθει εμπρόθεσμα 
για την υπογραφή της συμβάσεως ή δεν προσκομίσει 
τα αναγκαία δικαιολογητικά και την εγγύηση καλής 
εκτέλεσης εντός της αρχικά ταχθείσας προθεσμίας 
ή της τυχόν παρατάσεώς της, η Εταιρία ανακαλεί την 
προσωρινή κατακύρωση και ο Προσφέρων κηρύσσε−
ται έκπτωτος. Αρμόδιο όργανο για την ανάκληση της 
κατακύρωσης και την κήρυξη του Προσφέροντος ως 
εκπτώτου είναι εκείνο που έχει την αρμοδιότητα να 
συνάψει τη σύμβαση σύμφωνα με το Καταστατικό της 
Εταιρίας. Με τη διακήρυξη ορίζεται, ότι για τον σκο−
πό αυτό γνωμοδοτεί το όργανο που είναι αρμόδιο να 
γνωμοδοτήσει για το αποτέλεσμα της διαδικασίας, 
διαφορετικά η ανάκληση της κατακύρωσης και η κή−
ρυξη του Προσφέροντος ως εκπτώτου γίνεται ύστερα 
από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Εταιρίας 
μετά από γνώμη του αρμοδίου να γνωμοδοτήσει για 
το αποτέλεσμα της διαδικασίας οργάνου. Ακολούθως 
η Εταιρία, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να κατακυ−
ρώνει προσωρινά τη σύμβαση στον Προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη κατά σειρά μειοδοσίας ή 
βαθμολογίας προσφορά (ανάλογα με το εφαρμοζόμενο 
κριτήριο ανάθεσης), εφόσον δεν του έχει επιστραφεί η 
εγγύηση συμμετοχής, και επαναλαμβάνει τη διαδικασία 
ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Εάν και ο επόμενος 
Προσφέρων δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα κατά τα ανω−
τέρω τα δικαιολογητικά ή / και την εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης, η Εταιρία μπορεί να ανακαλέσει και 
πάλι την προσωρινή κατακύρωση και να επαναλάβει 
την ίδια διαδικασία με τον επόμενο ή τους επόμενους, 
διαδοχικά, Προσφέροντες. 

30. Ενστάσεις και Προσφυγές. 
30.1. Ενστάσεις. 
Ένσταση χωρεί στους δημόσιους διαγωνισμούς μπο−

ρεί να υποβληθεί δε κατά της διακήρυξης καθώς και 
κατά των αποφάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο του 
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διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση ή την 
ανάκλησή της. Η ένσταση υποβάλλεται από τον θιγό−
μενο Προσφέροντα ή Υποψήφιο που έχει επιλεγεί για 
υποβολή προσφοράς κατά τις διατάξεις των επομένων 
άρθρων (30.2 έως 30.4.) 

30.2. Η ένσταση ασκείται εντός των ακόλουθων κατά 
περίπτωση αποκλειστικών προθεσμιών: 

30.2.1. Κατά της διακήρυξης: 
30.2.1.1. Στην ανοικτή διαδικασία μέσα στο πρώτο ήμισυ 

του χρονικού διαστήματος από την ημέρα της πρώτης 
δημοσίευσης της διακήρυξης έως την ημέρα λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφορών, των ημερών αυτών 
συνυπολογιζομένων. 

30.2.1.2. Στην κλειστή διαδικασία μέσα στο πρώτο ήμισυ 
του χρονικού διαστήματος από την ημέρα αποστολής 
της διακήρυξης στους Υποψηφίους έως την ημέρα λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφορών, των ημερών 
αυτών συνυπολογιζομένων. 

30.2.2. Κατά της αποδοχής μίας προσφοράς ως τυπι−
κά ή τεχνικά παραδεκτής ή της απόρριψης τέτοιας ως 
τυπικά ή τεχνικά απαράδεκτης, κατά της τεχνικής ή και 
οικονομικής αξιολόγησης μίας προσφοράς, και κατά της 
κατακύρωσης (προσωρινός ανάδοχος) μέσα σε πέντε 
(5) ημέρες από τότε που ο ενιστάμενος έλαβε γνώση 
της σχετικής αποφάσεως. 

30.2.3. Κατά της κατακυρώσεως και της ανάκλησης 
της κατακύρωσης,, όταν η ένσταση αφορά την πληρό−
τητα των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από εκεί−
νον, στον οποίο έγινε η κατακύρωση, μέσα σε τρεις (3) 
ημέρες από τότε που ανακοινώθηκε η οριστική κατα−
κύρωση. 

30.3. Αντίγραφο της ένστασης κοινοποιείται από τον 
ενιστάμενο επί ποινή απαραδέκτου εντός δύο (2) ημε−
ρών από την υποβολή της σε εκείνον, κατά του οποίου 
στρέφεται. Ο τελευταίος δικαιούται να υποβάλει στην 
Εταιρία τις απόψεις του για αντίκρουση της ενστάσε−
ως. 

30.4. Για το παραδεκτό των κατά το παρόν άρθρο 
ενστάσεων, ο ενιστάμενος υποχρεούται να προκατα−
βάλει στην Εταιρία τη δαπάνη εξέτασης της καθεμιάς, 
το αργότερο έως τη λήξη της προθεσμίας ασκήσεως 
της ενστάσεως. Η δαπάνη αυτή καθορίζεται με τη δια−
κήρυξη. Αν στη διακήρυξη δεν ορίζεται διαφορετικά, η 
προκαταβλητέα δαπάνη ανέρχεται σε πέντε τοις χιλί−
οις (0,5‰) της προϋπολογιζόμενης αξίας της συμβάσε−
ως, και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τριακόσια 
(300,00) ούτε μεγαλύτερη από χίλια (1.000,00) ευρώ. Η 
δαπάνη που προκαταβλήθηκε μπορεί να επιστρέφεται 
στον ενιστάμενο, αν η ένσταση γίνει δεκτή. Η δαπάνη 
δεν επιστρέφεται, αν η Εταιρία κρίνει ότι η ερμηνεία 
και η εφαρμογή του νομικού καθεστώτος ήταν στη συ−
γκεκριμένη περίπτωση δυσχερής ή ότι στην έκδοση 
της αποφάσεως που ακυρώνεται συνετέλεσε υπαίτια 
συμπεριφορά του ενισταμένου ή τρίτου. 

30.5. Στους πρόχειρους διαγωνισμούς χωρεί ένστα−
ση κατά της διακήρυξης και κατά της κατακυρωτικής 
απόφασης. Οι προθεσμίες υποβολής των ενστάσεων 
είναι κατά περίπτωση όπως στα προηγούμενα άρθρα 
30.2.1 και 30.2.3. Για το παραδεκτό των ενστάσεων και 
στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 30.4. 

30.6. Προσφυγές. 
Στις διαδικασίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμο−

γής του ν. 3886/2010 (Α΄ 173) δεν χωρεί ένσταση, αλλά 
μόνο προσφυγή από τα πρόσωπα που ορίζονται στο 
άρθρο 2. 

30.7. Κοινές διατάξεις για τις ενστάσεις και τις προ−
σφυγές. 

30.7.1. Η ένσταση ή η προσφυγή υποβάλλεται εγγρά−
φως στην ελληνική γλώσσα ή συνοδευόμενη από επί−
σημη ελληνική μετάφραση και απευθύνεται στο όργανο 
της Εταιρίας που είναι αρμόδιο να αποφασίσει την κα−
τακύρωση. Στην ένσταση ή την προσφυγή διατυπώνο−
νται με συγκεκριμένο τρόπο οι λόγοι που δικαιολογούν 
το αίτημα του ενισταμένου / προσφεύγοντος. 

30.7.2. Εφόσον ένας Οικονομικός Φορέας που δικαιού−
ται να ασκήσει ένσταση ή προσφυγή υποβάλει εμπρο−
θέσμως σχετικό αίτημα, η Εταιρία επιτρέπει σε αυτόν 
να λάβει γνώση των σχετικών στοιχείων με επιτόπια 
μελέτη στο κατάστημα της Εταιρίας το αργότερο την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της σχετικής 
αιτήσεως. 

30.7.3. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα ένσταση ή προσφυγή 
κατά της διακήρυξης, η διενέργεια του διαγωνισμού δεν 
γίνεται πριν την έκδοση αποφάσεως επί της ενστάσεως. 
Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα ένσταση ή προσφυγή κατά της 
αποδοχής ή της απόρριψης ή της τεχνικής αξιολόγησης 
προσφοράς, το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών 
αναβάλλεται έως την έκδοση της αποφάσεως επ’ αυτής. 
Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα ένσταση κατά της οριστικής 
κατακύρωσης η σύναψη της συμβάσεως αναβάλλεται, 
έως την έκδοση αποφάσεως επί της ενστάσεως. 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
31. Σύμβαση. 
31.1. Μετά την οριστικοποίηση της κατακύρωσης 

υπογράφεται από την Εταιρία και τον Προμηθευτή η 
σύμβαση. Αν στη διακήρυξη έχει επισυναφθεί σχέδιο 
συμβάσεως και εφόσον στη διακήρυξη δεν ορίζεται δι−
αφορετικά, η σύμβαση που υπογράφεται δεν αποκλίνει 
από το σχέδιο που επισυνάφθηκε στη διακήρυξη. 

31.2. Η σύμβαση περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα εξής: 
31.2.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη. 
31.2.2. Τον τόπο και τον χρόνο υπογραφής της. 
31.2.3. Το είδος και την ποσότητα των προς προμή−

θεια προϊόντων και, ενδεχομένως, τη δυνατότητα και 
τις προϋποθέσεις επεκτάσεώς της. 

31.2.4. Ενδεχομένως, τη διάρκεια ισχύος της και τη 
δυνατότητα και τις προϋποθέσεις παρατάσεώς της. 

31.2.5. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές των προϊόντων και 
τα τυχόν επίσημα δείγματα, βάσει των οποίων θα γί−
νεται η αξιολόγηση των προϊόντων που παραδίδονται. 

31.2.6. Τον τόπο, τον χρόνο και τη διαδικασία παρά−
δοσης και παραλαβής των προϊόντων. 

31.2.7. Τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. 
31.2.8. Τις κυρώσεις που επιβάλλονται από την Εταιρία 

στον Προμηθευτή. 
31.2.9. Την τιμή και, ενδεχομένως, την αναπροσαρμογή της. 
31.2.10. Τον τρόπο και τον χρόνο πληρωμής και, ενδε−

χομένως, τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις πληρω−
μής προκαταβολής. 

31.2.11. Τον τρόπο επίλυσης των διαφορών. 
31.3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου 

κειμένου, όπως η προσφορά, η διακήρυξη, η απόφαση 
κατακύρωσης, εκτός κατάδηλων παραδρομών. 

31.4. Η σύμβαση που συνάφθηκε δεν μπορεί να τροπο−
ποιηθεί, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά σε αυτή. 
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31.5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, εφόσον: 
31.5.1. Παραδόθηκε ολόκληρη η συμβατική ποσότητα 

ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, παραδόθηκε ποσό−
τητα που υπολείπεται της συμβατικής κατά μέρος που 
κρίνεται από την Εταιρία ως ασήμαντο. 

31.5.2. Παραλήφθηκε οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά, 
η ποσότητα που παραδόθηκε. 

31.5.3. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, 
μετά την αφαίρεση τυχόν προστίμων ή εκπτώσεων, και 
εκπληρώθηκαν όλες οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις 
μεταξύ των μερών και αποδεσμεύθηκαν οι εγγυήσεις, 
κατά το μέρος τους που δεν έχει καταπέσει. 

31.5.4. Μετά την εκτέλεση ή τη λύση της συμβάσεως, 
ο Προμηθευτής καλείται μέσα σε τακτή προθεσμία να 
αναλάβει τα τυχόν ανήκοντα σε αυτόν επίσημα δείγ−
ματα των προϊόντων. Αν ο Προμηθευτής δεν προβεί σε 
εμπρόθεσμη ανάληψή τους, αυτά εκποιούνται προς όφε−
λος της Εταιρίας ή καταστρέφονται, κατά την κρίση της 
Εταιρίας και ύστερα από ειδοποίηση του Προμηθευτή. 

31.6. Κατ’ εξαίρεση, για προμήθειες που ανατίθενται 
απ’ ευθείας η για προμήθειες με αντισυμβαλλόμενο οίκο 
του εξωτερικού μπορεί να μην υπογράφεται σύμβαση. 
Στις περιπτώσεις αυτές η παραλαβή των ειδών και η 
πληρωμή του προμηθευτή γίνεται βάσει των όρων που 
προβλέπονται στην κατακυρωτική απόφαση. Θέση σύμ−
βασης στις περιπτώσεις αυτές επέχει το έγγραφο ανά−
θεσης πού ακολουθείται από έγγραφο του αναδόχου με 
το οποίο επιβεβαιώνεται η αποδοχή της ανάθεσης

32. Προθεσμίες φόρτωσης και παράδοσης. 
32.1. Ο Προμηθευτής παραδίδει τα προϊόντα μέσα στις 

προθεσμίες και με τον τρόπο που προβλέπεται στη 
σύμβαση. 

32.2. Με απόφαση της Εταιρίας μπορεί η συμβατική 
προθεσμία φόρτωσης ή / και παράδοσης των προϊό−
ντων να παρατείνεται, εφόσον συντρέχει αντικειμενικός 
λόγος που δικαιολογεί την παράταση και ύστερα από 
αίτηση του Προμηθευτή που υποβάλλεται πριν τη λήξη 
της προθεσμίας. 

32.3. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση η κατά 
παράταση προθεσμία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ¼ της 
αρχικής συμβατικής προθεσμίας και, αν αυτή δεν είναι 
μεγαλύτερη από τριάντα (30) ημέρες, το ½ αυτής. 

32.4. Εάν λήξει η αρχική ή η κατά παράταση προθεσμία 
χωρίς να γίνει η φόρτωση ή, κατά περίπτωση, η παρά−
δοση, ο Προμηθευτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος. 

32.5. Με απόφαση της Εταιρίας και με την επιφύλαξη 
του δικαιώματός της να λύσει μονομερώς τη σύμβαση, 
μπορεί ο συμβατικός χρόνος παράδοσης να μετατίθεται, 
εφόσον συντρέχει αντικειμενικός λόγος που αφορά την 
Εταιρία ή τον Προμηθευτή που δικαιολογεί τη μετάθε−
ση. Στην περίπτωση μετάθεσης δεν επιβάλλονται στον 
Προμηθευτή κυρώσεις. 

32.6. Ο Προμηθευτής οφείλει να ειδοποιεί την Εταιρία 
για τον ακριβή χρόνο της παράδοσης εκ των προτέρων 
και εγκαίρως. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβα−
ση η προθεσμία ειδοποίησης είναι πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες πριν την παράδοση. 

33. Παραλαβή – Παραλαβή με έκπτωση –Απόρριψη− 
Αντικατάσταση. 

33.1. Παραλαβή. 
Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται από Επιτροπή 

Παραλαβής. 

33.2. Κατά την παραλαβή καλείται να παραστεί, εφό−
σον το επιθυμεί, ο Προμηθευτής και διενεργείται πο−
σοτικός και ποιοτικός έλεγχος. 

33.3. Ο ποιοτικός έλεγχος μπορεί να γίνει με έναν 
ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους, σε 
ολόκληρη την ποσότητα ή δειγματοληπτικά, αναλόγως 
των προβλεπομένων στη σύμβαση: 

33.3.1. Μακροσκοπική εξέταση. 
33.3.2. Εργαστηριακή (χημική ή μηχανική) εξέταση. 
33.3.3. Πρακτική δοκιμασία. 
33.3.4. Με άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο που προβλέπεται 

στη σύμβαση. 
33.4. Σε κάθε περίπτωση η μακροσκοπική εξέταση 

προηγείται κάθε άλλης εξετάσεως ή δοκιμασίας. 
33.5. Απόρριψη Παραλαβής με Έκπτωση στην Τιμή. 
Για τον ποσοτικό έλεγχο και τη μακροσκοπική εξέ−

ταση η Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει πρακτικό. Στο 
πρακτικό σημειώνονται οι ποσότητες που παραλήφθη−
καν και, αν υπάρχουν, οι αποκλίσεις από τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, τα τυχόν επίσημα δείγματα και τους 
λοιπούς όρους της σύμβασης. Στο ίδιο πρακτικό η Επι−
τροπή Παραλαβής γνωμοδοτεί για το αν τα προϊόντα 
που παραδόθηκαν πρέπει να απορριφθούν ή αν είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό της συμ−
βάσεως, παρά τις αποκλίσεις που παρατηρήθηκαν. Στην 
περίπτωση αυτή η Εταιρία μπορεί να παραλάβει τα 
προϊόντα επιβάλλοντας έκπτωση στη συμβατική τιμή. 

33.6. Στις περιπτώσεις που για την ποιοτική παραλα−
βή διενεργείται, εκτός από τη μακροσκοπική εξέταση, 
εργαστηριακή εξέταση ή πρακτική δοκιμασία ή άλλη 
προβλεπόμενη στη σύμβαση δοκιμασία, τα προϊόντα 
κατ’ αρχήν παραλαμβάνονται ποσοτικά και εξετάζονται 
μακροσκοπικά. Αν η Επιτροπή Παραλαβής διαπιστώσει 
αποκλίσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές ή τα επί−
σημα δείγματα και τους λοιπούς όρους της συμβάσεως 
που καθιστούν τα προϊόντα ακατάλληλα για τον σκοπό 
της συμβάσεως, συντάσσει πρακτικό απορρίψεως των 
προϊόντων. Διαφορετικά τα προϊόντα αποστέλλονται, 
στο σύνολό τους ή δειγματοληπτικά, για την περαιτέρω 
εξέταση ή δοκιμασία. Μετά την αποστολή στην Επιτρο−
πή Παραλαβής του πρακτικού της εξετάσεως ή δοκι−
μασίας, αυτή συντάσσει πρακτικό ποιοτικής παραλαβής 
με βάση και το αποτέλεσμα της εξέτασης ή δοκιμασίας 
και γνωμοδοτεί όπως προβλέπεται στην προηγούμενη 
παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία μπορεί 
να παραλάβει τα προϊόντα επιβάλλοντας έκπτωση στη 
συμβατική τιμή. 

33.7. Κατ’ εξαίρεση και εφόσον αυτό ορίζεται στη σύμ−
βαση, τα προϊόντα που κατά το πρακτικό ποιοτικής 
παραλαβής παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές ή τους λοιπούς όρους της συμβάσεως 
μπορεί να αποστέλλονται για επανεξέταση στην ίδια ή 
άλλη επιτροπή ή εργαστήριο ύστερα από αίτηση του 
Προμηθευτή, υποβαλλόμενη εντός της προθεσμίας που 
προβλέπεται για τον σκοπό αυτό από τη σύμβαση. Οι 
δαπάνες της Εταιρίας για την επανεξέταση βαρύνουν 
τον Προμηθευτή και παρακρατούνται από το λαβείν 
του. 

33.8. Το κόστος των δειγμάτων και των τυχόν αντι−
δειγμάτων που χρησιμοποιούνται κατά την ποιοτική 
παραλαβή βαρύνει τον Προμηθευτή. 

33.9. Όταν τα προϊόντα εισάγονται από το εξωτερικό 
πριν τη φόρτωσή τους ή κατά το στάδιο της κατασκευ−
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ής τους η Εταιρία μπορεί να αναθέσει τον ποσοτικό και 
ποιοτικό έλεγχό τους σε διεθνές γραφείο ελέγχου ή να 
αποφασίσει τη μετάβαση της Επιτροπής Παραλαβής 
στο εξωτερικό. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η οριστι−
κή παραλαβή γίνεται από όργανο της Εταιρίας. Στην 
ίδια περίπτωση ο Προμηθευτής έχει και τις ακόλουθες 
υποχρεώσεις: 

33.9.1. Να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και 
προσωπικό για τη μετακίνηση, τη μετατόπιση, τη στοι−
βασία κ.λπ. των προϊόντων. 

33.9.2. Να επιτρέπει στο διεθνές γραφείο ή την Επι−
τροπή Παραλαβής τη χρήση όσων τεχνικών μέσων έχει 
στη διάθεσή του. 

33.9.3. Να συγκεντρώνει τα προϊόντα για τον σκοπό 
του ελέγχου, άλλως βαρύνεται με τα τυχόν πρόσθετα 
έξοδα. 

33.9.4. Να συνεργάζεται και να ενημερώνει τα αρμόδια 
όργανα του διεθνούς γραφείου ή την Εταιρία. 

33.9.5. Σε περίπτωση απόρριψης των προϊόντων, να 
καταβάλει τις δαπάνες του ελέγχου. 

33.10. Αντικατάσταση 
Σε περίπτωση απόρριψης, ολικά ή μερικά, της πο−

σότητας των προϊόντων που παραδόθηκαν, μπορεί η 
Εταιρία να επιτρέψει την αντικατάστασή της με άλλη 
που να είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, 
τα τυχόν επίσημα δείγματα και τους λοιπούς όρους της 
συμβάσεως. Στην περίπτωση αυτή, αν στη σύμβαση δεν 
ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν τα εξής: 

33.10.1. Για την αντικατάσταση τάσσεται προθεσμία. Αν 
η αντικατάσταση ζητείται μετά τη λήξη της συμβατικής 
προθεσμίας παράδοσης, η προθεσμία αντικατάστασης 
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ¼ του συμβατικού 
χρόνου ή του ½ αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν 
είναι μεγαλύτερος των τριάντα (30) ημερών. 

33.10.2. Ο Προμηθευτής, στον οποίο τάσσεται προ−
θεσμία αντικατάστασης θεωρείται ότι έχει παραδώσει 
εκπρόθεσμα την αντίστοιχη ποσότητα και εφαρμόζονται 
σε βάρος του οι προβλεπόμενες στον παρόντα Κανονι−
σμό κυρώσεις εκπρόθεσμης παράδοσης. 

33.10.3. Αν ο Προμηθευτής δεν τηρήσει την προθεσμία 
αντικατάστασης και εφόσον λήξει η συμβατική προθε−
σμία παράδοσης, ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος 
και υπόκειται στις σχετικές κυρώσεις. 

33.10.4. Μετά την εμπρόθεσμη αντικατάσταση της 
ποσότητας που απορρίφθηκε και την παράδοση ολό−
κληρης της τυχόν υπόλοιπης συμβατικής ποσότητας ή, 
σε περίπτωση εκπτώσεως του Προμηθευτή λόγω μη 
εμπρόθεσμης αντικατάστασης, ο Προμηθευτής καλείται 
μέσα σε τακτή προθεσμία να παραλάβει τα προϊόντα 
που είχαν απορριφθεί. 

34. Προθεσμίες παραλαβής. 
34.1. Η παραλαβή και η έκδοση των σχετικών πρα−

κτικών πραγματοποιούνται μέσα στις προθεσμίες που 
προβλέπονται στη σύμβαση. 

34.2. Η προθεσμία παραλαβής αρχίζει από την πραγ−
ματική παράδοση των προϊόντων από τον Προμηθευτή. 
Εάν κατά τη σύμβαση για την ποιοτική παραλαβή των 
προϊόντων προβλέπονται εξετάσεις ή δοκιμασίες που 
εκτελούνται από άλλους φορείς, εκτός της Εταιρίας, 
στην προθεσμία παραλαβής δεν υπολογίζεται το χρο−
νικό διάστημα από την αποστολή των προϊόντων στον 
εξωτερικό φορέα έως και την αποστολή στην Εταιρία 
του αποτελέσματος της εξέτασης ή δοκιμασίας. 

34.3. Εάν ο Προμηθευτής δεν τηρήσει την υποχρέωσή 
του για έγκαιρη ειδοποίηση της Εταιρίας για την επικεί−
μενη παράδοση κατά την παράγραφο 32.6 ανωτέρω, η 
προθεσμία παραλαβής παρατείνεται ανάλογα. 

34.4. Σε περίπτωση εμπρόθεσμης παράδοσης των 
προϊόντων από τον Προμηθευτή, εάν η Εταιρία από 
υπαιτιότητά της δεν προβεί σε εμπρόθεσμη κατά τα 
ανωτέρω παραλαβή, η παραλαβή θεωρείται ότι συντε−
λέστηκε αυτοδίκαια μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
από την επίδοση στην Εταιρία έγγραφης όχλησης του 
Προμηθευτή, η οποία γίνεται μετά τη λήξη της προθε−
σμίας παραλαβής. Στην όχληση αυτή πρέπει απαραι−
τήτως να επισυνάπτονται τα έγγραφα, από τα οποία 
προκύπτει η εμπρόθεσμη παράδοση. Στην περίπτωση 
της αυτοδίκαιης παραλαβής δεν θίγονται τα δικαιώματα 
της Εταιρίας για απόρριψη των προϊόντων που παραδό−
θηκαν ή παραλαβή τους με έκπτωση. Στην περίπτωση 
αυτή ο Προμηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει το 
τίμημα που τυχόν έλαβε έως τότε στο σύνολό του ή 
κατά το μέρος του που αναλογεί στην επιβληθείσα 
έκπτωση. 

34.5. Η αρμόδια Επιτροπή οφείλει να διαβιβάσει στην 
Εταιρία το πρωτόκολλο παραλαβής εντός πέντε (5) ερ−
γασίμων ημερών από τη σύνταξή του. 

35. Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση / φόρτωση / 
αντικατάσταση / ανάληψη απορριφθέντων προϊόντων. 

35.1. Εκπρόθεσμη παράδοση / φόρτωση / αντικατά−
σταση. 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης φόρτωσης ή παράδοσης ή 
αντικατάστασης προϊόντων που απορρίφθηκαν επιβάλ−
λονται οι προβλεπόμενες στη σύμβαση κυρώσεις. 

35.2. Αν στη σύμβαση δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύ−
ουν τα ακόλουθα: 

35.3. Σε περίπτωση που η φόρτωση ή η παράδοση 
ή η αντικατάσταση των προϊόντων γίνει μετά τη λήξη 
της αντίστοιχης προθεσμίας, όπως αυτή διαμορφώ−
νεται ύστερα από τυχόν μετάθεση, αλλά πριν τη λήξη 
της παρατάσεως που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλεται 
πρόστιμο, υπολογιζόμενο ως εξής: 

35.3.1. Για καθυστέρηση που δεν υπερβαίνει το ¼ του 
μέγιστου χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% της συμβα−
τικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε καθυστε−
ρημένα. 

35.3.2. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το ¼, αλλά όχι 
και το ½ του μέγιστου χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% 
της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
καθυστερημένα. 

35.3.3. Για περαιτέρω καθυστέρηση, ποσοστό 5% της 
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε κα−
θυστερημένα. 

35.4. Αν ο Προμηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος και με τη 
σχετική απόφαση του δοθεί προθεσμία παράδοσης των 
προϊόντων, σε περίπτωση τήρησης της προθεσμίας αυ−
τής επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 10% της συμβατικής 
αξίας. Αν εν τω μεταξύ έχει αρχίσει επαναληπτική δια−
δικασία προμήθειας, αυτή ματαιώνεται με την οριστική 
παραλαβή της ποσότητας που παραδόθηκε. 

35.5. Για την εφαρμογή των προηγουμένων εδαφίων, 
ισχύουν τα ακόλουθα: 

35.5.1. Κλάσμα ημέρας θεωρείται ολόκληρη ημέρα. 
35.5.2. Ως συμβατική αξία νοείται η αξία χωρίς τον 

αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας. 
35.5.3. Αν η καθυστέρηση της παράδοσης μέρους της 
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συμβατικής ποσότητας επηρεάζει τη χρήση του υπό−
λοιπου μέρους, το πρόστιμο υπολογίζεται στο σύνολο 
της συμβατικής ποσότητας. 

35.6. Εκπρόθεσμη ανάληψη απορριφθέντων. 
Εάν ο Προμηθευτής δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για 

την ανάληψη των προϊόντων που απορρίφθηκαν, εκτός 
από τις άλλες συνέπειες, επιβάλλεται σε βάρος του πρό−
στιμο ίσο με το 10% της συμβατικής αξίας των υλικών 
αυτών. Τα απορριφθέντα προϊόντα που δεν αναλήφθη−
καν εμπρόθεσμα εκποιούνται προς όφελος της Εταιρίας 
ή καταστρέφονται, κατά την κρίση της Εταιρίας και 
ύστερα από ειδοποίηση του Προμηθευτή. 

36. Φόρτωση− Ναύλωση – Ασφάλιση. 
36.1. Η φόρτωση – ναύλωση γίνεται σύμφωνα με τους 

ισχύοντες Διεθνείς εμπορικούς κανόνες (INCOTERMS)και 
με τους εξής επιπλέον όρους:

36.1.1. Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση σε ενδιάμεσους 
σταθμούς ή λιμένες, χωρίς την προηγούμενη συγκατά−
θεση της Εταιρίας

36.1.2. Η φόρτωση γίνεται μέσα στα κύτη, εφόσον είναι 
δυνατόν, και όχι στο κατάστρωμα του πλοίου 

36.2. Για την ασφάλιση των μεταφερομένων φορτίων 
εφαρμόζονται οι όροι ασφάλισης του Ινστιτούτου Ασφα−
λιστικών Εταιριών του Λονδίνου και της Ένωσης Ασφα−
λιστών των LLOYDS (Institute of London Underwriters 
− Lloyd’ s Underwriters’ Association)με τον επιπλέον όρο 
ότι η ασφάλιση καλύπτει την αξία CIF των προϊόντων 
πλέον 5%.

37. Πληρωμές. 
37.1. Τρόποι πληρωμής. 
Η πληρωμή της αξίας των παραδιδόμενων προϊόντων, 

γίνεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους, όπως 
ειδικότερα ορίζεται στη διακήρυξη και τη σύμβαση: 

37.1.1. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής 
αξίας μετά την οριστική παραλαβή. 

37.1.2. Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής σύμ−
φωνα με το άρθρο 10.1.8 του παρόντος. 

37.1.3. Με την πληρωμή ποσοστού έως 20% της συμ−
βατικής αξίας των παραδοθέντων κατά την πραγμα−
τοποίηση της παραλαβής και μετά τη διενέργεια του 
μακροσκοπικού ελέγχου και την πληρωμή του υπολοί−
που με την οριστική παραλαβή. 

37.1.4. Με προθεσμιακό διακανονισμό για το 100% της 
συμβατικής αξίας ή μέρος αυτής. 

37.2. Οι ανωτέρω τρόποι πληρωμής μπορεί να εφαρ−
μόζονται και σε τμηματικές παραδόσεις. 

37.3. Δικαιολογητικά πληρωμής. 
Για την πληρωμή υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά 

που προβλέπονται στη Σύμβαση ή στον νόμο για την 
πραγματοποίηση των πληρωμών της Εταιρίας και σε 
κάθε περίπτωση τα εξής: 

37.3.1. Πρακτικό παραλαβής και, αν συντρέχει περί−
πτωση, αποδεικτικό της προσκόμισης των προϊόντων 
στην αποθήκη που προβλέπεται στη Σύμβαση ή, σε 
περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, νομίμως επικυρω−
μένο αντίγραφο της έγγραφης όχλησης για παραλαβή, 
της σχετικής εκθέσεως επιδόσεως στην Εταιρία και 
των εγγράφων, από τα οποία προκύπτει η εμπρόθεσμη 
παράδοση. 

37.3.2. Τιμολόγιο του Προμηθευτή με την ένδειξη «Εξο−
φλήθηκε» ή, αν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη αυτή, 
νόμιμη απόδειξη εξοφλήσεως.

37.4. Ειδικά οι πληρωμές που γίνονται στο εξωτερικό 

γίνονται μέσω Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην 
Ελλάδα, με έμβασμα ή με το άνοιγμα πίστωσης. Για 
την πληρωμή στο εξωτερικό απαιτούνται τα φορτω−
τικά έγγραφα και τα λοιπά πιστοποιητικά που κατά 
περίπτωση προβλέπονται στη σύμβαση η στο έγγραφο 
της ανάθεσης.

37.5. Οι συμβατικές προθεσμίες πληρωμής κινούνται με 
την υποβολή στην Εταιρία όλων των αναγκαίων για την 
πληρωμή δικαιολογητικών, μη υπολογιζόμενων των χρο−
νικών διαστημάτων των τυχόν δικαστικών διενέξεων. 

38. Έκπτωση του Προμηθευτή – Αποκλεισμός του από 
τις συμβάσεις της Εταιρίας. 

38.1. Έκπτωση. 
Η κήρυξη του Προσφέροντος / Προμηθευτή εκπτώτου, 

στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται στον παρόντα 
κανονισμό, γίνεται κατόπιν κλήσεως του Προσφέροντος/ 
Προμηθευτή σε ακρόαση εντός ρητής προθεσμίας από 
την κοινοποίηση της σχετικής κλήσης. Με την επιφύλαξη 
του δικαιώματος της Εταιρίας να λύσει μονομερώς τη 
Σύμβαση, ο Προσφέρων / Προμηθευτής δεν κηρύσσε−
ται έκπτωτος, αν η μη τήρηση των υποχρεώσεών του 
οφείλεται σε λόγο ανώτερης βίας ή σε υπαιτιότητα 
της Εταιρίας. 

38.2. Σε περίπτωση κηρύξεως του Προσφέροντος / 
Προμηθευτή εκπτώτου αυτός αποξενώνεται από κάθε 
δικαίωμά του από την κατακύρωση ή τη Σύμβαση, αντί−
στοιχα, και επιβάλλονται σε αυτόν οι ακόλουθες πρό−
σθετες κυρώσεις: 

38.2.1. Καταπίπτει υπέρ της Εταιρίας η εγγύηση συμ−
μετοχής ή καλής εκτέλεσης, κατά περίπτωση. Ειδικά 
προκειμένου για τον Προσφέροντα, στον οποίο έγινε 
κατακύρωση που ανακλήθηκε κατά την παράγραφο 29.6 
του παρόντος, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής κα−
ταπίπτει και αν αποδεικνύεται ότι η υπεύθυνη δήλωση 
που είχε υποβληθεί από αυτόν περί υποβολής των ανα−
γκαίων για τη σύναψη της συμβάσεως δικαιολογητικών 
ήταν ολικά ή μερικά αναληθής. 

38.2.2. Καταπίπτει υπέρ της Εταιρίας η εγγύηση της 
τυχόν προκαταβολής, προκειμένου να επιστραφεί το 
κεφάλαιο της δοθείσας προκαταβολής και οι τόκοι αυ−
τού από την ημέρα λήψης της προκαταβολής έως την 
έκδοση της σχετικής αποφάσεως καταπτώσεως. 

38.2.3. Επιβάλλεται σε αυτόν κάθε ζημία της Εταιρίας, 
ιδίως από τη διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης 
της Σύμβασης και την απόκτηση του αγαθού σε τιμή 
αυξημένη σε σχέση με την αρχική σύμβαση. 

38.3. Στον Προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος μπο−
ρεί να παρασχεθεί προθεσμία παράδοσης των προϊό−
ντων. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να διαρκεί πέραν 
της προτεραίας της ημέρας υποβολής νέων προσφο−
ρών για την απόκτηση του ίδιου αγαθού. Σε περίπτωση 
παράδοσης μέσα στην προθεσμία αυτή επιβάλλεται 
πρόστιμο ίσο με το 10% της συμβατικής αξίας σύμφωνα 
με την παράγραφο 36.4 του παρόντος. 

38.4. Αποκλεισμός Προμηθευτή. 
Στον Προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος μπορεί 

επίσης, κατόπιν κλήσεώς του σε ακρόαση, να επιβληθεί 
αποκλεισμός από τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων 
της Εταιρίας για ορισμένο χρόνο. 

39. Ευθύνη του Προμηθευτή για ελαττωματικά προ−
ϊόντα. 

Αν στη σύμβαση δεν ορίζεται διαφορετικά και με την 
επιφύλαξη τυχόν διατάξεων του νόμου που προβλέπουν 
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αυξημένη ευθύνη του Προμηθευτή, ο Προμηθευτής ευ−
θύνεται για κάθε ζημία που προκαλείται στην Εταιρία 
από ελαττωματικά προϊόντα που παραδίδει σε αυτή, 
εκτός αν αποδείξει ότι κατά την παράδοση δεν γνώριζε 
ούτε μπορούσε να γνωρίζει το ελάττωμα ή ότι η Εταιρία 
γνώριζε το ελάττωμα κατά την παραλαβή του. Υπό τις 
ίδιες προϋποθέσεις, ο Προμηθευτής οφείλει να κατα−
βάλει στην Εταιρία οτιδήποτε τυχόν αυτή υποχρεωθεί 
να καταβάλει σε τρίτους, του προσωπικού της περιλαμ−
βανομένου, ως αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση 
ηθικής βλάβης από τη χρήση ελαττωματικών προϊόντων 
που παρέδωσε στην Εταιρία. 

40. Μονομερής αναστολή και λύση της Σύμβασης. 
40.1. Η Εταιρία με μονομερή απόφασή της μπορεί να 

αναστέλλει την εκτέλεση μέρους ή και του συνόλου της 
σύμβασης με έγγραφη γνωστοποίηση στον Προμηθευ−
τή. Στη γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι 
που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία 
έναρξής της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκειά της. 
Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Προμη−
θευτής απαλλάσσεται εκείνων από τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις, η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. 
Οφείλει, ωστόσο, να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα 
για τον περιορισμό τυχόν δαπανών είτε του ίδιου είτε 
της Εταιρίας. 

40.2. Η Εταιρία με μονομερή απόφασή της μπορεί 
αζημίως να λύσει τη σύμβαση για το ανεκτέλεστο μέρος 
του συμβατικού αντικειμένου ή και για το σύνολό του, 
εφόσον είναι ολόκληρο ανεκτέλεστο, αν χωρίς υπαιτι−
ότητα του Προμηθευτή ή της Εταιρίας καθυστέρησε η 
παράδοση των προϊόντων σε σημείο ώστε η Εταιρία 
να μην έχει πλέον συμφέρον στην εκτέλεση της συμ−
βάσεως. 

41. Ενστάσεις του Προμηθευτή. 
41.1. Κατά των αποφάσεων της Εταιρίας με τις οποίες 

επιβάλλονται στον Προμηθευτή κυρώσεις ή έκπτωση 
από τη σύμβαση επιτρέπεται ένσταση. 

41.2. Η ένσταση απευθύνεται στο όργανο που κατακύ−
ρωσε τη σύμβαση και υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία 
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της αποφάσεως 
που προσβάλλεται. Στην ένσταση πρέπει να διατυπώνο−
νται με τρόπο συγκεκριμένο οι λόγοι που δικαιολογούν 
το αίτημά της. 

41.3. Η ένσταση δεν αναστέλλει την εκτέλεση της 
προσβαλλόμενης αποφάσεως. Κατ’ εξαίρεση, όμως: 

41.3.1. Η απόφαση της εκπτώσεως δεν εκτελείται ούτε 
επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις, πριν την έκδοση 
αποφάσεως επί της ενστάσεως του Προμηθευτή ή, αν 
δεν ασκηθεί τέτοια, πριν τη λήξη της σχετικής προθε−
σμίας. 

41.3.2. Η εκτέλεση των λοιπών κυρώσεων μπορεί κατά 
την κρίση της Εταιρίας να ανασταλεί έως την έκδοση 
αποφάσεως επί της ενστάσεως, αν υποβληθεί σχετικό 
αίτημα από τον Προμηθευτή μαζί με την ένστασή του. 

ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
42. Γενική Διάταξη. 
42.1. Η εκτέλεση των Συμβάσεων Υπηρεσιών της 

Εταιρίας γίνεται κατά τις διατάξεις του Μέρους Γ του 
παρόντος που ρυθμίζουν τις Συμβάσεις Προμηθειών, 
αναλόγως εφαρμοζόμενες, καθώς και τις διατάξεις του 
παρόντος Μέρους.

42.2. Κατ’ εξαίρεση οι συμβάσεις μελετών που εμπί−

πτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3316/2005 εκτελού−
νται με βάση τις διατάξεις του νόμου εκείνου. 

43. Παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης – Επί−
λυση διαφωνιών. 

43.1. Με απόφαση της Εταιρίας μπορεί να ορίζεται 
ένα ή περισσότερα πρόσωπα αρμόδια για την παρακο−
λούθηση της εκτέλεσης της συμβάσεως (Επιβλέπων / 
Ομάδα Επίβλεψης). Τα πρόσωπα αυτά ανακοινώνονται 
στον Πάροχο Υπηρεσιών. Η Επιτροπή παραλαβής δεν 
αποκλείεται να αποτελείται από τα ίδια μέλη όπως και 
η ομάδα επίβλεψης. 

43.2. Ο Επιβλέπων / Ομάδα Επίβλεψης παρακολου−
θεί την εκτέλεση της συμβάσεως και μπορεί να δίδει 
στον Πάροχο Υπηρεσιών, προφορικά ή γραπτά, εντολές 
για την προσήκουσα εκτέλεση της συμβάσεως μέσα 
στα όριά της. Με τις εντολές αυτές δεν μπορεί να 
τροποποιείται ή να επεκτείνεται το αντικείμενο της 
Συμβάσεως. 

43.3. Σε περίπτωση διαφωνίας του Παρόχου Υπηρεσι−
ών προς τις εντολές του Επιβλέποντος / Ομάδας Επί−
βλεψης, ο Πάροχος Υπηρεσιών οφείλει το αργότερο 
μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες από τη λήψη της εντολής 
να αναφέρει τη διαφωνία του προς την Επιτροπή Παρα−
λαβής, η οποία αποφαίνεται δεσμευτικά για την Ομάδα 
Επίβλεψης και τον Πάροχο Υπηρεσιών. 

43.4. Σε περίπτωση που ο Πάροχος Υπηρεσιών παρα−
λείψει την εμπρόθεσμη διατύπωση της διαφωνίας του 
με τις οδηγίες του Επιβλέποντος / Ομάδας Επίβλεψης 
προς την Επιτροπή Παραλαβής δεν δικαιούται να την 
επικαλεστεί σε μεταγενέστερο στάδιο. 

44. Διόρθωση ελλείψεων παραδοτέων. 
44.1. Κατά την παραλαβή παραδοτέων Συμβάσεως 

Υπηρεσιών η Εταιρία μπορεί κατά την κρίση της, πριν 
απορρίψει ή παραλάβει με έκπτωση τα παραδοτέα, να 
τάσσει στον Πάροχο Υπηρεσιών εύλογη προθεσμία δι−
ορθώσεως ή συμπληρώσεως των παραδοτέων. 

44.2. Εφόσον ο Πάροχος Υπηρεσιών προβεί εμπρόθε−
σμα στη διόρθωση ή συμπλήρωση τα παραδοτέα παρα−
λαμβάνονται χωρίς έκπτωση επί της τιμής και μπορεί ο 
Πάροχος Υπηρεσιών να απαλλαγεί ολικά ή μερικά από 
το πρόστιμο εκπρόθεσμης παράδοσης. 

45. Ευθύνη του Παρόχου Υπηρεσιών. 
Εάν με τη σύμβαση δε συμφωνηθεί διαφορετικά και με 

την επιφύλαξη τυχόν ειδικών διατάξεων που διέπουν το 
επάγγελμα του Παρόχου Υπηρεσιών, ο Πάροχος Υπηρε−
σιών ευθύνεται έναντι της Εταιρίας σύμφωνα με το άρ−
θρο 8 του ν. 2251/1994 (Α΄ 191), όπως εκάστοτε ισχύει. 

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 

46. Αντικείμενο του Κανονισμού – Γενικές Αρχές. 
46.1. Αντικείμενο του παρόντος αποτελεί ο καθορισμός 

των προϋποθέσεων και της διαδικασίας σύναψης και 
εκτέλεσης Συμβάσεων Έργων που αναθέτει η εταιρία 
με την επωνυμία «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» (στο εξής Εταιρία). 

46.2. Στις διαδικασίες ανάθεσης και στην εκτέλεση 
Συμβάσεων Έργων ισχύουν οι γενικές αρχές που προ−
βλέπονται στο Μέρος Α΄ του Πρώτου Τμήματος του 
παρόντος. 

47. Ορισμοί. 
47.1. «Σύμβαση Έργου» είναι η σύμβαση που έχει ως 

αντικείμενο είτε την εκτέλεση είτε συγχρόνως τη με−
λέτη και την εκτέλεση εργασιών που αφορούν μία από 
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τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα 
XII της Οδηγίας 2004/17ΕΚ ή το Παράρτημα I της Οδη−
γίας 2004/18ΕΚ ή ενός έργου, είτε ακόμα την πραγμα−
τοποίηση με οποιαδήποτε μέσα ενός έργου το οποίο 
ανταποκρίνεται στις επακριβώς οριζόμενες από την 
Εταιρία ανάγκες. Ως «Έργο» νοείται το αποτέλεσμα ενός 
συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών πολιτικού 
μηχανικού που προορίζεται να πληροί αυτό καθεαυτό 
μία οικονομική ή τεχνική λειτουργία. 

47.2. «Σύμβαση Παραχώρησης Έργου» είναι η σύμβαση 
η οποία παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά με μία Σύμ−
βαση Έργου, εκτός από το γεγονός ότι το εργολαβικό 
αντάλλαγμα συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωμα 
εκμετάλλευσης του έργου είτε στο δικαίωμα αυτό σε 
συνδυασμό με καταβολή αμοιβής. 

47.3. «Εργολήπτης» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσω−
πο ή ένωση ή κοινοπραξία αυτών των προσώπων που 
έχει αναλάβει την εκτέλεση Συμβάσεως Έργου. 

48. Όργανα Διαδικασιών Ανάθεσης και Εκτέλεσης 
Συμβάσεων. 

48.1. Αρμόδια Όργανα. 
Αρμόδιοι για την έκδοση των αποφάσεων κατά τον 

παρόντα Κανονισμό είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, το Διοικητικό Συμβού−
λιο, Εκτελεστική Επιτροπή, ο Προϊστάμενος Υπηρεσιών 
της Εταιρίας ή το όργανο, στο οποίο η συγκεκριμένη 
αρμοδιότητα μεταβιβάστηκε σύμφωνα με το Καταστα−
τικό. 

48.2. Διευθύνουσα (ή Επιβλέπουσα) Υπηρεσία: Είναι η 
Τεχνική Υπηρεσία της Εταιρίας. 

48.3. Προϊσταμένη Αρχή (ή Εποπτεύουσα) Αρχή: 
Είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, η Εκτε−

λεστική Επιτροπή ή ο Προϊστάμενος Υπηρεσιών της 
Εταιρίας, κατά τις διακρίσεις του Καταστατικού. 

48.4. Τεχνικό Συμβούλιο. 
48.4.1. Το Τεχνικό Συμβούλιο της Εταιρίας ορίζεται 

από το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα και γνωμοδοτεί 
για τα θέματα που προβλέπονται στον ν. 1418/1984 και 
τα εκτελεστικά του διατάγματα καθώς επίσης και για 
κάθε θέμα που παραπέμπεται σε αυτό από το Διοικη−
τικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Το Τεχνικό Συμβούλιο δεν 
γνωμοδοτεί σε θέματα αιτήσεων θεραπείας.

48.4.2. Το Τεχνικό Συμβούλιο συγκροτείται για διετή 
θητεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρίας και αποτελείται από:

48.4.2.1. Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που 
ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συ−
γκρότησης.

48.4.2.2. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συγκοινω−
νιακών Έργων της Περιφερειακής Υπηρεσίας Δημοσίων 
Έργων (τέως 3ης ΠΥΔΕ) αναπληρούμενο από τον νόμιμο 
αναπληρωτή του

48.4.2.3. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης) αναπληρού−
μενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του

48.4.2.4. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικού 
του ΟΛΘ αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή 
του.7. 

48.4.2.5. Έναν εκπρόσωπο των πανελλήνιων εργολη−
πτικών οργανώσεων, που υποδεικνύεται μαζί με τον 
αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 10 εδ. 
β΄ του ν. 3481/2006 (Α΄ 162). 

48.5. Τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου που ορίζονται 

από την Εταιρία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές 
τους. 

48.6. Καθήκοντα γραμματέα του Τεχνικού Συμβουλίου 
ασκεί υπάλληλος της Εταιρίας. 

48.7. Χρέη εισηγητή του Τεχνικού Συμβουλίου ασκεί, 
ανάλογα με το συζητούμενο θέμα, τεχνικός υπάλληλος 
της Εταιρίας, που συμμετέχει σε αυτό χωρίς ψήφο. 

48.8. Το Τεχνικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν 
είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και 
δύο (2) από τα μέλη του. 

48.9. Οι αποφάσεις και οι γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται 
με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περί−
πτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Ο 
Πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να καλεί στις συνε−
δριάσεις οποιονδήποτε υπάλληλο ή ιδιώτη για παροχή 
πληροφορίας ή γνώμης σχετικά με τα θέματα που συ−
ζητούνται στο Συμβούλιο. 

49. Προγραμματισμός και Πρωτοβουλία εκτέλεσης 
Έργων. 

49.1. Η πρωτοβουλία σχεδιασμού των έργων ανήκει 
κατά κανόνα στην Εταιρία, η οποία είναι και η αναθέ−
τουσα αρχή. Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου για έργα που 
εκτελούνται εντός της χερσαίας και της θαλάσσιας λι−
μενικής ζώνης και είναι έργα εθνικού επιπέδου ή εθνικής 
λιμενικής πολιτικής, η πρωτοβουλία μπορεί να ανήκει 
στο Ελληνικό Δημόσιο. Στην περίπτωση αυτή το Ελλη−
νικό Δημόσιο αναθέτει στην Εταιρία τις αρμοδιότητες 
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρ−
χής σχετικά με τη σύνταξη των μελετών, τη διαδικασία 
ανάθεσης και την εκτέλεση της συμβάσεως, διατηρώ−
ντας το ίδιο την ιδιότητα της Αναθέτουσας Αρχής και 
βαρυνόμενο με τις σχετικές δαπάνες. 

50. Κανόνες αποτίμησης της αξίας των συμβάσεων 
και κατώφλια εφαρμογής Οδηγιών. 

50.1. Κανόνες αποτίμησης. 
Για την αποτίμηση της αξίας μίας συμβάσεως, προ−

κειμένου να διαγνωσθεί η υπαγωγή της στις διατάξεις 
των Οδηγιών 2004/17ΕΚ και 2004/18ΕΚ εφαρμόζονται οι 
κανόνες του παρόντος άρθρου. 

50.2. Η αποτίμηση της αξίας της συμβάσεως στηρί−
ζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, όπως προϋπολο−
γίζεται από την Εταιρία, μαζί με τις τυχόν επιβαλλόμε−
νες κρατήσεις, εκτός του φόρου προστιθέμενης αξίας. 
Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται τυχόν προβλεπόμενα 
δικαιώματα προαίρεσης ή ανανεώσεις ή παρατάσεις ή 
επεκτάσεις της συμβάσεως. 

50.3. Στην αξία της σύμβασης περιλαμβάνονται τα τυ−
χόν προβλεπόμενα βραβεία ή ποσά που καταβάλλονται 
από την Εταιρία στους Υποψήφιους ή Προσφέροντες. 

50.4. Κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας 
λαμβάνεται υπόψη και η συνολική εκτιμώμενη αξία των 
προμηθειών που είναι αναγκαίες για την εκτέλεσή του 
έργου και τίθενται στη διάθεση του Εργολήπτη από 
την Εταιρία. 

50.5. Όταν ένα σχεδιαζόμενο έργο μπορεί να οδηγή−
σει σε ταυτόχρονη σύναψη χωριστών συμβάσεων κατά 
τμήματα, λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία 
όλων αυτών των τμημάτων. Όταν η συνολική αξία των 
τμημάτων είναι ίση με ή υπερβαίνει την αξία που κα−
θορίζεται στο άρθρο 16 της Οδηγίας 2004/17ΕΚ ή το 
άρθρο 7 της Οδηγίας 2004/18ΕΚ, αυτές εφαρμόζονται 
σε κάθε ένα από τα τμήματα. Ωστόσο η Εταιρία μπο−
ρεί να παρεκκλίνει από τις Οδηγίες αυτές για τμήμα−
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τα, των οποίων η εκτιμώμενη αξία χωρίς φόρο προστι−
θέμενης αξίας είναι μικρότερη του ορίου που προβλέ−
πεται στο άρθρο 17 παρ. 6 εδάφιο α΄ (3η περίπτωση) 
της Οδηγίας 2004/17ΕΚ και στο άρθρο 9 παρ. 5 εδά−
φιο α΄ (3η περίπτωση) της Οδηγίας 2004/18ΕΚ, υπό τον 
όρο ότι το συνολικό ποσό των συγκεκριμένων τμημά−
των δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων 
των τμημάτων. 

50.6. Προμήθειες και Υπηρεσίες, που δεν είναι απαραί−
τητες για την εκτέλεση Συμβάσεως Έργου, δεν μπορεί 
να ανατίθενται μαζί με αυτή με αποτέλεσμα την κατα−
στρατήγηση των διατάξεων που διέπουν την ανάθεση 
Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών. 

50.7. Κατώφλια εφαρμογής. 
Το όριο εφαρμογής της Οδηγίας 2004/17ΕΚ σε Συμ−

βάσεις Έργων καθορίζεται στο άρθρο 16 περίπτωση β΄ 
της εν λόγω Οδηγίας, όπως εκάστοτε ισχύει. Το όριο 
εφαρμογής της Οδηγίας 2004/18ΕΚ σε Συμβάσεις Έρ−
γων καθορίζεται στο άρθρο 7 περίπτωση γ΄ της εν λόγω 
Οδηγίας, όπως εκάστοτε ισχύει. 

51. Ανάθεση και εκτέλεση Συμβάσεων Έργων. 
51.1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρό−

ντος, η ανάθεση και η εκτέλεση των Συμβάσεων Έρ−
γων της Εταιρίας και η επίλυση των διαφορών μεταξύ 
της Εταιρίας και του Εργολήπτη γίνεται σύμφωνα με 
το ν. 1418/1984 (Α΄ 23), το π.δ. 609/1985 (Α΄ 223) και τον 
3263/2004 (Α΄ 179). 

51.2. Προκειμένου για διεθνείς διαγωνισμούς η διακή−
ρυξη εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα 
από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου. 

51.3. Η εκτέλεση λιμενικών έργων υπόκειται στην προ−
ηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Η 
εκτέλεση έργων εθνικού επιπέδου υπόκειται στην προη−
γούμενη έγκριση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Οικονομίας 
και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας. Η εκτέλεση 
προσχώσεων στη θάλασσα γίνεται ύστερα από κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Εμπορικής Ναυτιλίας, που εκδίδεται με τη 
σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. 

51.4. Επί των αιτήσεων θεραπείας του αναδόχου απο−
φασίζει ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ύστερα από γνώμη του 
Τεχνικού Συμβουλίου της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γε−
νικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων. 

51.5. Η προσωρινή και η οριστική παραλαβή γίνονται 
από Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Στην Επιτροπή μπο−
ρεί να συμμετέχουν και τεχνικοί υπάλληλοι της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. 

51.6. Η ανάθεση και η εκτέλεση Συμβάσεων Παραχώρη−
σης Έργων γίνεται με αποφάσεις της Εταιρίας, τηρου−
μένων των οικείων διατάξεων των Οδηγιών 2004/17ΕΚ 
και 2004/18ΕΚ. 

52. Παρεκκλίσεις 
Αρμόδιο για την έγκριση παρεκκλίσεων από το ν. 

1418/1984 και το π.δ. 609/1985 είναι το Διοικητικό Συμ−
βούλιο της Εταιρίας που αποφασίζει ύστερα από γνώμη 
του Τεχνικού Συμβουλίου. Οι παρεκκλίσεις δεν θίγουν 
τις υποχρεωτικές διατάξεις των Οδηγιών 2004/17ΕΚ 
και 2004/18ΕΚ, του ν. 2688/1999 (Α΄ 40) και του π.δ. 
320/1987. 

53. Συμβάσεις Παραχώρησης Έργων. 
53.1. Προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παραχώρησης 

Έργου η οποία υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Οδη−

γίας 2004/18ΕΚ η Εταιρία γνωστοποιεί την πρόθεσή της 
με σχετική διακήρυξη. Η διακήρυξη αυτή περιλαμβάνει 
τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα VII 
Γ της Οδηγίας 2004/18ΕΚ καθώς και κάθε άλλη πληρο−
φορία που κρίνεται αναγκαία από την Εταιρία. Για τον 
σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται τα τυποποιημένα έντυπα 
που εγκρίνονται με τη διαδικασία του άρθρου 77 της 
Οδηγίας 2004/18ΕΚ. 

53.2. Η ελάχιστη προθεσμία υποβολής υποψηφιοτή−
των στη διαδικασία είναι πενήντα δύο (52) ημέρες από 
την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακή−
ρυξης για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδό−
σεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

53.3. Εφόσον η διακήρυξη έχει καταρτισθεί και απο−
σταλεί στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρω−
παϊκής Ένωσης με Ηλεκτρονικά Μέσα και σύμφωνα με 
το Παράρτημα VIII (σημείο 3) της Οδηγίας 2004/18ΕΚ, 
η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων μπορεί να 
συντμηθεί κατά επτά (7) ημέρες. 

53.4. Η Εταιρία μπορεί: 
53.4.1. Είτε να επιβάλλει στον ανάδοχο της Σύμβασης 

Παραχώρησης να αναθέτει σε τρίτους συμβάσεις που 
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 30% της συνολικής 
αξίας των έργων που αποτελούν το αντικείμενο της 
Σύμβασης Παραχώρησης Έργου, προβλέποντας ταυ−
τόχρονα ότι οι υποψήφιοι μπορούν να επαυξήσουν το 
ποσοστό αυτό. 

53.4.2. Είτε να καλεί τους υποψηφίους να υποδείξουν 
οι ίδιοι με τις προσφορές τους το ποσοστό της συνο−
λικής αξίας των έργων που προτίθενται να αναθέσουν 
σε τρίτους. 

53.5. Μετά τη σύναψη της Σύμβασης Παραχώρησης 
Έργου η Εταιρία μπορεί να αναθέτει στον ανάδοχο 
συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες δεν περιλαμβά−
νονταν στο αρχικά προβλεπόμενο σχέδιο της παρα−
χώρησης ούτε στην αρχική σύμβαση και οι οποίες κα−
τέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσε−
ων, εφόσον: 

53.5.1. Οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν από 
τεχνική ή οικονομική άποψη να διαχωριστούν από την 
αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα προ−
βλήματα στην Εταιρία ή, αν και μπορούν να διαχωρι−
στούν, είναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωση 
της αρχικής σύμβασης. 

53.5.2. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων των συμπλη−
ρωματικών εργασιών δεν υπερβαίνει το 50% του ποσού 
του αρχικού έργου. 

53.5.3. Με τη Σύμβαση Παραχώρησης Έργου προβλέ−
πεται ότι ο ανάδοχος, όταν δεν είναι ο ίδιος Αναθέτου−
σα Αρχή, οφείλει να τηρεί τις διατάξεις των άρθρων 
63, 64 και 65 της Οδηγίας 2004/18ΕΚ όταν συνάπτει με 
τρίτους συμβάσεις που η αξία τους είναι ίση ή μεγαλύ−
τερη από το όριο που αναφέρεται στο άρθρο 63 παρ. 
1 της εν λόγω Οδηγίας. 

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕ−
ΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΓΕΝΙΚΑ 
54. Αντικείμενο του Κανονισμού – Γενικές Αρχές. 
54.1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού αποτελεί 

ο καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας 
σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων παραχώρησης χρή−
σης ακινήτων από την εταιρία με την επωνυμία «Ο.Λ.Θ. 
Α.Ε.» (στο εξής Εταιρία). Στο αντικείμενο του παρόντος 
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δεν εμπίπτει η παραχώρηση θαλάσσιου ή χερσαίου χώ−
ρου για την επισκευή ή/και την παραμονή ή εξυπηρέ−
τηση πλοίων. 

54.2. Οι διατάξεις του Κανονισμού αυτού εφαρμόζο−
νται και στις συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών με 
κύριο αντικείμενο την παραχώρηση χρήσης ακινήτων, οι 
οποίες περιλαμβάνουν και την ανάληψη από τον Αντι−
συμβαλλόμενο υποχρέωσης για την εκτέλεση έργου, 
όταν η υποχρέωση αυτή έχει παρεπόμενο χαρακτήρα 
σε σχέση με το κύριο αντικείμενο της σύμβασης.

54.3. Η Εταιρία αντιμετωπίζει τους ενδιαφερομένους 
ισότιμα και χωρίς διακρίσεις. 

54.4. Κατά την επιλογή του αντισυμβαλλομένου η Εται−
ρία ενεργεί με διαφάνεια.

55. Αντικείμενο Παραχώρησης Χρήσης – Νομικό Κα−
θεστώς. 

55.1. Για την εκπλήρωση του σκοπού της και την αξι−
οποίηση της περιουσίας της η Εταιρία μπορεί να πα−
ραχωρεί σε τρίτους τη χρήση κτιρίων, εγκαταστάσεων, 
γηπέδων, χώρων και λοιπών πραγμάτων που ανήκουν 
στην ίδια ή έχουν παραχωρηθεί σε αυτή με βάση την 
από 27 Ιουνίου 2001 «Σύμβαση Παραχώρησης» μεταξύ 
του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρίας ή με άλλο 
τρόπο (στο εξής «πράγματα»). 

55.2. Οι συμβάσεις αυτές διέπονται από τις διατάξεις 
του παρόντος Κανονισμού και συμπληρωματικά τις δι−
ατάξεις του Αστικού Κώδικα για τη μίσθωση πράγμα−
τος. 

55.3. Σε παραχωρήσεις χρήσης πραγμάτων που βρί−
σκονται εντός της ζώνης λιμένα δεν εφαρμόζονται οι 
διατάξεις για τις επαγγελματικές μισθώσεις. 

55.4. Προκειμένου για πράγματα που έχουν παραχω−
ρηθεί στην Εταιρία δυνάμει της ανωτέρω Σύμβασης 
Παραχώρησης μεταξύ της Εταιρίας και του Ελληνικού 
Δημοσίου, η παραχώρηση της χρήσης τους υπόκειται 
στους κάθε είδους όρους και περιορισμούς που τίθε−
νται από αυτή. 

55.5. Η σύναψη συμβάσεων που προβλέπονται στο άρ−
θρο μόνο του ν. 2322/1953 (Α΄ 66) σε αλλοδαπά φυσι−
κά ή νομικά πρόσωπα υπόκειται στις διατυπώσεις που 
ορίζονται στο άρθρο εκείνο. 

55.6. Η εκτέλεση έργου που εμπίπτει στις διατάξεις 
του κανονισμού αυτού γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζο−
νται στο Τμήμα Τρίτο. Συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τη σύμβαση έργου.

56. Όργανα διαδικασιών παραχωρήσεων χρήσης. 
56.1. Αποφασιστικά όργανα. 
Για όλες τις αποφάσεις της Εταιρίας που προβλέπο−

νται στον παρόντα Κανονισμό σχετικά με την ανάθεση 
και την εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης χρήσης αρ−
μόδιο είναι το όργανο που έχει τη σχετική αρμοδιότη−
τα σύμφωνα με Καταστατικό ή το όργανο, στο οποίο 
η συγκεκριμένη αρμοδιότητα μεταβιβάστηκε σύμφωνα 
με το Καταστατικό. 

56.2. Η μεταβίβαση της αρμοδιότητας μπορεί να είναι 
πάγια ή να αφορά κατηγορίες συμβάσεων ή συγκεκρι−
μένη ή συγκεκριμένες συμβάσεις. 

56.3. Γνωμοδοτικά όργανα. 
Για την ανάθεση και την εκτέλεση συμβάσεων παρα−

χώρησης χρήσης η Εταιρία συγκροτεί τις εξής γνωμο−
δοτικές επιτροπές: 

56.3.1. Επιτροπή Διαγωνισμού: Η Επιτροπή Διαγωνι−
σμού είναι αρμόδια για την παραλαβή και την αποσφρά−

γιση των προσφορών καθώς και τη διεξαγωγή της τυ−
χόν περαιτέρω πλειοδοσίας. Η ίδια Επιτροπή γνωμοδο−
τεί προς την Εταιρία για το παραδεκτό των προσφορών 
και για το αποτέλεσμα της διαδικασίας, περιλαμβανο−
μένης και της διακοπής, της αναβολής, της επαναλή−
ψεως και της ματαιώσεως της διαδικασίας, της κατα−
κυρώσεως και της ανακλήσεως αυτής. Με τη διακήρυ−
ξη μπορεί να ορίζεται ότι για το παραδεκτό των προ−
σφορών αποφαίνεται η ίδια Επιτροπή αμέσως μετά το 
άνοιγμα των προσφορών. 

56.3.2. Επιτροπή Αξιολόγησης: Η Επιτροπή Αξιολόγη−
σης μπορεί να συγκροτείται, όταν κριτήριο για την επι−
λογή αντισυμβαλλομένου δεν είναι μόνο το προσφερό−
μενο αντάλλαγμα, αλλά το αντάλλαγμα αυτό σε συν−
δυασμό με άλλα στοιχεία. Η Επιτροπή αυτή αξιολογεί 
τις προσφορές που κρίθηκαν τυπικά παραδεκτές από 
την Εταιρία, και αποσφραγίζει και αξιολογεί τις οικο−
νομικές προσφορές, γνωμοδοτώντας προς την Εταιρία 
για το αποτέλεσμα της διαδικασίας, περιλαμβανομένης 
και της διακοπής, της αναβολής, της επαναλήψεως και 
της ματαιώσεως της διαδικασίας, της κατακυρώσεως 
και της ανακλήσεως αυτής. Με τη διακήρυξη μπορεί να 
ορίζεται ότι για το παραδεκτό των οικονομικών προ−
σφορών αποφαίνεται η ίδια Επιτροπή αμέσως μετά το 
άνοιγμα των προσφορών. 

56.4. Για τη συγκρότηση των Επιτροπών καθώς και για 
τη συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων ισχύουν ανάλο−
γα όσα προβλέπονται από τον Κανονισμό Προμηθειών 
και Υπηρεσιών της Εταιρίας. Το ΔΣ της ΟΛΘ ΑΕ μπορεί 
να ορίζει ως Επιτροπή Διαγωνισμού ή Επιτροπή Αξιο−
λόγησης προσφορών ενός διαγωνισμού μακρόχρονης 
παραχώρησης εταιρία συμβούλων ή ένωση ή κοινοπρα−
ξία συμβούλων.

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 
57. Δικαιούμενοι συμμετοχής. 
57.1. Στη διαδικασία σύναψης συμβάσεως παραχώρη−

σης χρήσης μπορεί να υποβάλει προσφορά κάθε εν−
διαφερόμενος που διαθέτει τα καθοριζόμενα στη δι−
ακήρυξη προσόντα. Ειδικά στη διαδικασία, στην οποία 
προηγείται πρόσκληση υποβολής προσφοράς, τέτοια 
μπορεί να υποβάλουν μόνο όσοι προσκλήθηκαν από 
την Εταιρία. 

57.2. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και από κοινο−
πραξίες ή ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων. Σε 
περίπτωση επιλογής κοινοπραξίας ή ενώσεως ως αντι−
συμβαλλομένου, κάθε μέλος της ευθύνεται έναντι της 
εταιρίας αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. Με τη διακή−
ρυξη μπορεί να ορίζεται, ότι αν ως αντισυμβαλλόμενος 
επιλεγεί κοινοπραξία ή ένωση, αυτή θα λάβει ορισμένη, 
καθορισμένη στη διακήρυξη, νομική μορφή. 

58. Απόφαση Παραχώρησης Χρήσης. 
58.1. Για τη διεξαγωγή διαδικασίας για τη σύναψη συμ−

βάσεως παραχωρήσεως χρήσης απαιτείται απόφαση 
της Εταιρίας. Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η σκο−
πιμότητα της συνάψεως της συμβάσεως, επιλέγεται η 
διαδικασία ανάδειξης του αντισυμβαλλομένου, εγκρίνε−
ται η διακήρυξη και τα κατά περίπτωση τεύχη της δι−
αδικασίας, καθορίζονται τα της δημοσιεύσεως περιλή−
ψεώς της στον τύπο και ρυθμίζεται κάθε σχετικό ζήτη−
μα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 

58.2. Με απόφαση της Εταιρίας μπορεί σε οποιαδήπο−
τε φάση της διαδικασίας και έως τη σύναψη της συμ−
βάσεως να διακοπεί ή να αναβληθεί ή να επαναληφθεί 
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η διαδικασία ή να ματαιωθεί η παραχώρηση, χωρίς δι−
καίωμα των συμμετεχόντων να εγείρουν οποιαδήπο−
τε αξίωση κατά της Εταιρίας από την καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο συμμετοχής τους στη διαδικασία. 

58.3. Η διακήρυξη και η πρόσκληση υποβολής προσφο−
ράς δεν θεωρούνται πρόταση κατάρτισης συμβάσεως. 

59. Είδη διαδικασιών επιλογής αντισυμβαλλομένου. 
59.1. Πλειοδοτικός διαγωνισμός με δημοσίευση δια−

κήρυξης. 
Η σύμβαση συνάπτεται κατόπιν πλειοδοτικού διαγω−

νισμού ύστερα από δημοσίευση διακήρυξης. Ο πλειο−
δοτικός διαγωνισμός μπορεί να γίνει: 

59.1.1. Με σφραγισμένες προσφορές, χωρίς να ακο−
λουθεί περαιτέρω πλειοδοσία. 

59.1.2. Με σφραγισμένες προσφορές και συνέχιση της 
πλειοδοσίας με νέες σφραγισμένες ή ανοικτές ή προ−
φορικές προσφορές. 

59.1.3. Με ανοικτές προσφορές και συνέχιση της πλει−
οδοσίας με νέες ανοικτές ή προφορικές προσφορές. 

59.2. Όταν προβλέπεται συνέχιση του συναγωνισμού 
μετά την υποβολή της αρχικής προσφοράς, ο συναγω−
νισμός γίνεται ως εξής: 

59.2.1. Εάν η περαιτέρω πλειοδοσία γίνεται με ανοι−
κτές ή προφορικές προσφορές, αυτές υποβάλλονται σε 
διαδοχικούς γύρους. Σε κάθε γύρο οι πλειοδότες υπο−
βάλουν προσφορά κατά τη σειρά, με την οποία ανακοι−
νώθηκε το περιεχόμενο της αρχικής προσφοράς τους. 
Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη, κάθε προ−
σφορά μετά την αρχική πρέπει να είναι τουλάχιστον 
κατά δύο τοις εκατό (2%) μεγαλύτερη από την εκάστο−
τε τελευταία μεγαλύτερη προσφορά. Η πλειοδοσία συ−
νεχίζεται με τον τρόπο αυτό έως ότου δεν υπάρχουν 
πλέον προσφορές. 

59.2.2. Εάν η περαιτέρω πλειοδοσία γίνεται με σφρα−
γισμένες προσφορές, η διαδικασία καθορίζεται με τη 
διακήρυξη. Πάντως παρέχεται στους ενδιαφερομένους 
επαρκής χρόνος για την προετοιμασία των νέων σφρα−
γισμένων προσφορών και εξασφαλίζεται ισότιμη συμμε−
τοχή στην πλειοδοσία όλων όσοι υπέβαλαν παραδεκτά 
την αρχική σφραγισμένη προσφορά τους. 

59.3. Σε κάθε περίπτωση μετά τη λήξη της υποβο−
λής προσφορών επιτρέπεται διαπραγμάτευση με τον 
πλειοδότη, για την περαιτέρω βελτίωση της προσφο−
ράς του. 

59.4. Πλειοδοτικός διαγωνισμός χωρίς δημοσίευση δι−
ακήρυξης. 

59.4.1. Προκειμένου για βραχυχρόνιες παραχωρήσεις 
που η διάρκειά τους, μαζί με τις προβλεπόμενες παρα−
τάσεις της, δεν υπερβαίνει τα τρια (3) έτη, η επιλογή 
του αντισυμβαλλομένου μπορεί να γίνεται χωρίς διαγω−
νισμό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

59.4.2. Στην περίπτωση αυτή στον πλειοδοτικό διαγω−
νισμό λαμβάνουν μέρος κατάλληλα πρόσωπα που επι−
λέγονται για τον σκοπό αυτό από την Εταιρία και στα 
οποία αποστέλλεται πρόσκληση υποβολής προσφοράς. 
Ο αριθμός των προσώπων που καλούνται να συμμετά−
σχουν πρέπει να είναι επαρκής, ώστε να εξασφαλίζε−
ται πραγματικός ανταγωνισμός. Σε καμία περίπτωση τα 
πρόσωπα που καλούνται να συμμετάσχουν δεν μπορεί 
να είναι λιγότερα από τρία (3), εκτός αν δεν υπάρχουν 
τόσα κατάλληλα πρόσωπα. 

59.5. Απ’ ευθείας παραχώρηση. 
Κατ’ εξαίρεση, είναι επιτρεπτή η απ’ ευθείας παρα−

χώρηση χωρίς πλειοδοτικό διαγωνισμό και με απ’ ευ−
θείας διαπραγμάτευση των όρων της συμβάσεως μετα−
ξύ της Εταιρίας και του αντισυμβαλλομένου, στις εξής 
περιπτώσεις: 

59.5.1. Προς το Ελληνικό Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου ή νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δη−
μόσιου τομέα, εφόσον η Εταιρία εκτιμά ότι τούτο συντε−
λεί στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών της. 

59.5.2. Σε περίπτωση που μετά τη διενέργεια δύο δι−
αδοχικών πλειοδοτικών διαγωνισμών δεν εμφανισθεί 
πλειοδότης που να προσφέρει αντάλλαγμα ίσο τουλά−
χιστον προς το ελάχιστο προβλεπόμενο στη διακήρυ−
ξη. Στην περίπτωση αυτή το αντάλλαγμα που θα συμ−
φωνηθεί δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το μέγιστο 
που προσφέρθηκε στους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς 
που προηγήθηκαν. 

59.5.3. Σε περίπτωση που για λόγους αντικειμενικούς ή 
για λόγους που σχετίζονται με τους στρατηγικούς σχε−
διασμούς της ΟΛΘ ΑΕ η παραχώρηση δεν μπορεί να γί−
νει παρά μόνο σε συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο. 

60. Διατυπώσεις δημοσιότητας και προθεσμία υπο−
βολής προσφορών. 

60.1. Στις περιπτώσεις δημοσίευσης διακήρυξης, αυτή 
δημοσιεύεται σε περίληψη, η οποία περιέχει τα ουσιώ−
δη στοιχεία της διακήρυξης. Η περίληψη αποστέλλεται 
για δημοσίευση σε δύο (2) ημερήσιες πολιτικές ή οικο−
νομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας. 

60.2. Ο διαγωνισμός δεν μπορεί να διεξαχθεί, αν δεν 
περάσουν τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες από την τε−
λευταία δημοσίευση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επεί−
γοντος η προθεσμία αυτή μπορεί με απόφαση της Εται−
ρίας να συντέμνεται στο μέτρο που επιβάλλεται από 
τις περιστάσεις. 

60.3. Η διακήρυξη ή / και περίληψή της μπορεί να δημο−
σιεύεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. 

61. Περιεχόμενο διακήρυξης διαγωνισμού και πρό−
σκλησης υποβολής προσφοράς. 

61.1. Διακήρυξη. 
Η διακήρυξη του διαγωνισμού περιλαμβάνει κατ’ ελά−

χιστον τα εξής: 
61.1.1. Την επωνυμία, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον 

αριθμό τηλεομοιοτυπίας και την ηλεκτρονική διεύθυν−
ση της Εταιρίας και τα στοιχεία του αρμοδίου υπαλ−
λήλου της. 

61.1.2. Το είδος της διαδικασίας. 
61.1.3. Περιγραφή των ουσιωδών χαρακτηριστικών του 

πράγματος, του οποίου η χρήση παραχωρείται, καθώς 
και των παραρτημάτων αυτού, στα οποία τυχόν επε−
κτείνεται η σύμβαση. 

61.1.4. Τη χρήση, για την οποία παραχωρείται το πράγ−
μα. 

61.1.5. Τη χρονική διάρκεια της παραχώρησης καθώς 
και των τυχόν προβλεπόμενων παρατάσεών της. Αν δεν 
ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη, ο συνολικός χρό−
νος παράτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει την αρχική 
διάρκεια της σύμβασης. 

61.1.6. Τους λόγους πρόωρης λύσης της. 
61.1.7. Το ελάχιστο αντάλλαγμα που μπορεί να προ−

σφερθεί στον διαγωνισμό και το νόμισμα αυτού. 
61.1.8. Τη μέθοδο αναπροσαρμογής του ανταλλάγμα−

τος κατά τη διάρκεια της συμβάσεως. 
61.1.9. Την ημερομηνία αποστολής περίληψης της δι−

ακήρυξης για δημοσίευση. 



61.1.10. Την προθεσμία, μέσα στην οποία οι ενδιαφερό−
μενοι μπορούν να ζητήσουν από την Εταιρία τα έγγρα−
φα του διαγωνισμού, το ποσό που ενδεχομένως απαι−
τείται να καταβληθεί για τη χορήγηση αυτών και τον 
τρόπο πληρωμής του. 

61.1.11. Τον χρόνο κατά τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επισκέπτονται το προς παραχώρηση πράγ−
μα για να αποκτήσουν προσωπική αντίληψη αυτού και 
τη σχετική διαδικασία. 

61.1.12. Την προθεσμία, μέσα στην οποία υποβάλλονται 
οι προσφορές και τον τρόπο υποβολής τους. 

61.1.13. Τις απαιτούμενες για τη συμμετοχή εγγυήσεις, 
τον τύπο και το ύψος των εγγυήσεων αυτών, τον χρόνο 
ισχύος τους καθώς και τον χρόνο υποβολής τους. 

61.1.14. Ενδεχομένως, τους λόγους αποκλεισμού, τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής που αφορούν την προσωπι−
κή κατάσταση των ενδιαφερομένων, την απαιτούμενη 
οικονομική και χρηματοοικονομική τους επάρκεια, τις 
απαιτούμενες τεχνικές και επαγγελματικές τους ικα−
νότητες καθώς και τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη 
συνδρομή των αντίστοιχων προϋποθέσεων ή κωλυμά−
των συμμετοχής. 

61.1.15. Το περιεχόμενο των προσφορών που απαιτεί−
ται για το παραδεκτό τους και, ενδεχομένως, τον τρό−
πο αξιολόγησής τους. 

61.1.16. Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών και τις πα−
ρατάσεις της. 

61.1.17. Το όργανο που είναι αρμόδιο για την αποσφρά−
γιση των προσφορών, την ημερομηνία, την ώρα, τον 
τόπο και τη διαδικασία της διεξαγωγής του διαγωνισμού 
και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται. 

61.1.18. Το όργανο που είναι αρμόδιο για την αξιολό−
γηση των προσφορών και την κατακύρωση της συμ−
βάσεως. 

61.1.19. Εάν συντρέχει περίπτωση, τις υποχρεώσεις του 
αντισυμβαλλομένου για την πραγματοποίηση επενδύ−
σεων στο παραχωρούμενο πράγμα, την ασφάλιση, τη 
φύλαξη, την επισκευή και τη συντήρηση αυτού ή των 
τυχόν παραρτημάτων του. 

61.1.20. Εάν συντρέχει περίπτωση, τις άδειες που ο 
αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να αποκτήσει και να 
διατηρεί για την έναρξη και τη συνέχιση της χρήσης 
που παραχωρείται. 

61.1.21. Κάθε άλλο, κατά την κρίση της Εταιρίας, όρο. 
61.1.22. Ενδεχομένως, σχέδιο της συμβάσεως που θα 

υπογραφεί. 
61.1.23. Περιγραφή του έργου που τυχόν θα πρέπει 

να εκτελεσθεί σε συνάφεια προς το κύριο αντικείμε−
νο της σύμβασης.

61.2. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς. 
61.2.1. Η πρόσκληση για υποβολή προσφοράς είναι 

έγγραφη, περιλαμβάνει τα στοιχεία της διακήρυξης, 
εκτός από τα στοιχεία των παραγράφων 62.1.9, 62.1.10 
και 62.1.14 και αποστέλλεται ταυτόχρονα σε όλους τους 
προσκαλούμενους. 

62. Παροχή στοιχείων στους ενδιαφερομένους. 
62.1. Η Εταιρία μπορεί να καθιστά τη διακήρυξη και 

τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού προσιτά στους ενδι−
αφερομένους με Ηλεκτρονικά Μέσα. 

62.2. Πρόσθετα στοιχεία που ζητούνται από ενδιαφε−
ρόμενο τίθενται στη διάθεση εκείνου που τα ζήτησε, 
εφόσον βρίσκονται στα χέρια της Εταιρίας και εφόσον 
έχουν ζητηθεί έγκαιρα πριν την ημερομηνία του δια−

γωνισμού. Η παροχή τέτοιων στοιχείων δεν μπορεί να 
οδηγεί σε στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

63. Προσόντα και κωλύματα συμμετοχής. 
Με τη διακήρυξη μπορεί κατά την κρίση της Εταιρί−

ας να ορίζονται λόγοι αποκλεισμού και προϋποθέσεις 
συμμετοχής στον διαγωνισμό και οι τρόποι τεκμηρίω−
σής τους, κατ΄ αναλογία όσων ισχύουν για την ανάθε−
ση συμβάσεων προμήθειας της Εταιρίας. 

64. Κριτήρια επιλογής αντισυμβαλλομένου. 
64.1. Κριτήριο για την επιλογή αντισυμβαλλομένου εί−

ναι το υψηλότερο προσφερόμενο αντάλλαγμα. 
64.2. Όταν προβλέπεται η πραγματοποίηση από τον 

αντισυμβαλλόμενο επενδύσεων στο πράγμα που παρα−
χωρείται ή η διακύμανση του ανταλλάγματος ανάλογα 
με οικονομικά αποτελέσματα της δραστηριότητας που 
ασκείται σε αυτό ή η δυνατότητα προσφοράς προσθέ−
των παροχών από τους πλειοδότες, μπορεί η διακήρυ−
ξη να ορίζει ότι κριτήριο επιλογής είναι το χρηματικό 
αντάλλαγμα σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία. Στην πε−
ρίπτωση αυτή με τη διακήρυξη καθορίζονται τα στοι−
χεία που λαμβάνονται υπόψη και ο τρόπος αξιολόγη−
σης των προσφορών.

64.3. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία μπορεί να καλεί 
τους πλειοδότες να βελτιώνουν τις προσφορές τους. 

65. Παραδεκτό Προσφορών – Συμπλήρωση Δικαιο−
λογητικών – Τεκμήριο αποδοχής όρων διακήρυξης και 
γνώσης συνθηκών παραχωρήσεως. 

65.1. Οι προσφορές υποβάλλονται εντός της προθε−
σμίας και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυ−
ξη ή την πρόσκληση. 

65.2. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη ή την 
πρόσκληση υποβολής προσφοράς, ισχύουν τα εξής: 

65.2.1. Οι προσφορές είναι σφραγισμένες και μπορεί 
να κατατίθενται στην Εταιρία ή να αποστέλλονται στο 
κατάστημά της ταχυδρομικά. Σε περίπτωση ταχυδρο−
μικής αποστολής η προσφορά θεωρείται εμπρόθεσμη, 
εφόσον έχει περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 
προηγούμενη της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η Εται−
ρία δεν υποχρεούται να παραλαμβάνει προσφορές από 
ταχυδρομικά γραφεία ή άλλο τόπο, πλην του καταστή−
ματός της. 

65.2.2. Η Εταιρία εκδίδει απόδειξη παραλαβής για τις 
προσφορές που κατατίθενται σε αυτή. 

65.2.3. Προσφορές που περιέρχονται στην Εταιρία πριν 
τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο, προκειμένου 
να αποσφραγισθούν μαζί με τις λοιπές. 

65.2.4. Οι προσφορές κλείνονται σε φακέλους που 
σφραγίζονται από τον προσφέροντα και εξασφαλίζουν 
κατά το δυνατόν ότι δεν μπορεί να αποσφραγισθούν και 
να επανασφραγισθούν χωρίς να μένουν ίχνη. 

65.2.5. Οι φάκελοι φέρουν στο εξωτερικό μέρος τους 
ευκρινώς τις ακόλουθες κατά περίπτωση ενδείξεις: 

65.2.5.1. Τη λέξη «Προσφορά». 
65.2.5.2. Η επωνυμία της Εταιρίας και της υπηρεσίας 

που διενεργεί τον διαγωνισμό. 
65.2.5.3. Τον αριθμό της διακήρυξης (αν υπάρχει). 
65.2.5.4. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνι−

σμού. 
65.2.5.5. Τα στοιχεία του προσφέροντος. 
65.3. Τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στις προσφο−

ρές και συντάσσονται από τον προσφέροντα υπογρά−
φονται από τον ίδιο ή, αν είναι νομικό πρόσωπο, από 
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τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Αν τα έγγραφα αυτά υπο−
γράφονται από άλλο πρόσωπο, επισυνάπτεται το πα−
ραστατικό εκπροσώπησης. Αν δεν ορίζεται διαφορετι−
κά στη διακήρυξη, αρκεί ως τέτοιο παραστατικό ιδιω−
τική εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπο−
γραφής από αρμόδια αρχή ή από Κέντρο Εξυπηρέτη−
σης Πολιτών. 

65.4. Προσφορές νομικών προσώπων πρέπει να συνο−
δεύονται από τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η 
σύσταση και η εκπροσώπησή τους, ανάλογα με τη νο−
μική μορφή καθενός. Επί προσφορών κοινοπραξιών ή 
ενώσεων, αυτό ισχύει για κάθε νομικό πρόσωπο – μέ−
λος τους. 

65.5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, 
σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει οποι−
αδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, πρέπει να είναι καθα−
ρογραμμένη και μονογραμμένη, και το αρμόδιο όργανο 
παραλαβής και αποσφράγισης κατά τον έλεγχο μονο−
γράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. 
Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή δι−
ορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. 

65.6. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη 
εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται ως απα−
ράδεκτη. 

65.7. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται οι προσφορές 
που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους υποχρεωτι−
κούς όρους της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβο−
λής προσφοράς. 

65.8. Οι προσφορές υποβάλλονται σε πρωτότυπο και 
τόσα αντίγραφα, όσα ορίζονται στη διακήρυξη. Αν δεν 
ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη, αρκεί η υποβολή 
του πρωτοτύπου και ενός αντιγράφου. 

65.9. Αν κατά τη διακήρυξη προβλέπεται η υποβολή, 
εκτός από την οικονομική προσφορά, και στοιχείων ή 
και τεχνικής προσφοράς, ισχύουν τα εξής: 

65.9.1. Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται 
όλα τα απαιτούμενα στοιχεία ως εξής: Στον κυρίως φά−
κελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτού−
μενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία. 
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε 
χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φά−
κελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Τα οικονομι−
κά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή 
απορρίψεως της προσφοράς σε χωριστό σφραγισμένο 
φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την έν−
δειξη «Οικονομική Προσφορά». 

65.9.2. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προ−
σφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να το−
ποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε συσκευάζονται 
χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την έν−
δειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις 
του κυρίως φακέλου. 

65.9.3. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφο−
ράς φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

65.10. Προσφορές που δεν είναι εμπρόθεσμες δεν απο−
σφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στον αποστολέα 
τους. 

65.11. Προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στις απαι−
τήσεις του παρόντος άρθρου απορρίπτονται ως απα−
ράδεκτες και δεν αξιολογούνται. 

65.12. Η Εταιρία μπορεί να καλεί τους προσφέροντες 
να συμπληρώνουν ή να διευκρινίζουν τα δικαιολογητικά 
που υπέβαλαν εμπροθέσμως και σύμφωνα με τη Διακή−

ρυξη για την απόδειξη των προϋποθέσεων συμμετοχής 
που τυχόν απαιτούνται με τη διακήρυξη. 

65.13. Προσφορά που αφορά σε διαδικασία ύστερα από 
πρόσκληση και προέρχεται από Προσφέροντα που δεν 
έχει προσκληθεί δεν αποσφραγίζεται, αλλά επιστρέφε−
ται στον αποστολέα της. 

65.14. Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται 
ότι ο Προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλα−
κτα τους όρους της διαδικασίας και δεν μπορεί με την 
προσφορά του ή με άλλο τρόπο να αποκρούσει τους 
όρους αυτούς εν όλω ή εν μέρει. Προσφορά που περι−
έχει απόκρουση απαράβατου όρου της διακήρυξης ή 
επιφύλαξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

65.15. Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται 
επίσης ότι ο Προσφέρων έχει αποκτήσει ίδια αντίληψη 
του πράγματος που παραχωρείται και των τυχόν πα−
ραρτημάτων του που παραχωρούνται μαζί με αυτό και 
τα βρίσκει της τελείας αρεσκείας του και κατάλληλα 
για τη χρήση, για την οποία πρόκειται. 

65.16. Διευκρινίσεις των προσφορών γίνονται αποδε−
κτές εφόσον έχουν ζητηθεί από την Εταιρία και στο 
μέτρο που ζητήθηκαν. 

65.17. Με την προσφορά το προσφερόμενο αντάλλαγ−
μα πρέπει να δίδεται με σαφήνεια και ανά μονάδα χρό−
νου, όπως ορίζεται στη διακήρυξη. 

65.18. Το προσφερόμενο αντάλλαγμα εκφράζεται σε 
ευρώ, εκτός αν στη διακήρυξη προβλέπεται διαφορε−
τικά. Προσφορά, στην οποία το αντάλλαγμα εκφράζε−
ται σε άλλο νόμισμα, καθώς και προσφορά που περιέ−
χει ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδε−
κτη. Για τη σύγκριση τιμών που είναι εκφρασμένες σε 
διαφορετικά νομίσματα, οι τιμές ανάγονται σε ευρώ με 
βάση την τιμή Fixing του Επίσημου Δελτίου Συναλλαγ−
μάτων έναντι του ευρώ κατά την ημερομηνία διενέρ−
γειας του διαγωνισμού. 

65.19. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής του 
ανταλλάγματος, ο οποίος δεν προβλέπεται στη διακή−
ρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

66. Διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 
66.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προ−

σφέροντες για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στη 
διακήρυξη και, αν στη διακήρυξη δεν ορίζεται διαφο−
ρετικά, για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από τη διενέρ−
γεια του διαγωνισμού. 

66.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο 
από εκείνον που ορίζεται στη διακήρυξη απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 

66.3. Εφόσον αυτό ζητηθεί από την Εταιρία, η ισχύς 
της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται με έγγραφη 
δήλωση του Προσφέροντος που υποβάλλεται πριν τη 
λήξη της αρχικής ισχύος ή, κατά περίπτωση, της προ−
ηγούμενης παρατάσεως. Η διακήρυξη μπορεί να ορίζει 
ανώτατο όριο των παρατάσεων. Η παράταση της ισχύ−
ος της προσφοράς συνοδεύεται από παράταση της δι−
άρκειας της αντίστοιχης εγγυήσεως συμμετοχής. 

66.4. Εάν πριν την έκδοση αποφάσεως κατακύρωσης 
παρέλθει η ισχύς των προσφορών και το τυχόν ανώτα−
το όριο παρατάσεώς της, η Εταιρία μπορεί είτε να μα−
ταιώσει τον διαγωνισμό είτε να τον συνεχίσει, εφόσον 
κρίνει ότι η συνέχισή του ενδείκνυται για την εξυπηρέ−
τηση του σκοπού της. Στη δεύτερη περίπτωση οι Προ−
σφέροντες μπορούν είτε να παρατείνουν την ισχύ των 
προσφορών τους είτε να αποχωρήσουν από τον διαγω−
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νισμό χωρίς δυσμενείς συνέπειες, οπότε ο διαγωνισμός 
μπορεί να συνεχίζεται με τους εναπομένοντες. 

67. Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης. 
67.1. Για τις εγγυήσεις συμμετοχής στη διαδικασία και 

καλής εκτέλεσης της συμβάσεως ισχύουν όσα προβλέ−
πονται για τις εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέ−
λεσης των διαδικασιών ανάθεσης Συμβάσεων Προμη−
θειών, με τις ακόλουθες διαφορές: 

67.2. Εγγύηση συμμετοχής απαιτείται για τη συμμετο−
χή στη διαδικασία ύστερα από δημοσίευση διακήρυξης. 
Τέτοια εγγύηση μπορεί να απαιτηθεί από την Εταιρία 
και για τη συμμετοχή σε διαδικασία ύστερα από πρό−
σκληση υποβολής προσφοράς. 

67.3. Αν στη διακήρυξη δεν ορίζεται διαφορετικά, το 
ποσό της εγγυήσεως συμμετοχής ανέρχεται στο ύψος 
του ενός (1) κατά τη διακήρυξη ελάχιστου μηνιαίου 
ανταλλάγματος. 

67.4. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει και στην πε−
ρίπτωση που εκείνος που πλειοδότησε αρνηθεί να υπο−
γράψει το σχετικό πρακτικό, στο οποίο καταγράφεται η 
προσφορά του εντός προθεσμίας που θα του τεθεί. Σε 
περίπτωση μη εμπρόθεσμης προσέλευσής του, η υπη−
ρεσία προχωρά στην κατάπτωση της εγγύησης συμμε−
τοχής. Για την κατάπτωση της εγγυήσεως στην περί−
πτωση αυτή απαιτείται προηγούμενη κλήση του ενδια−
φερομένου σε ακρόαση. 

67.5. Αν στη διακήρυξη δεν ορίζεται διαφορετικά το 
ποσό της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε 
τρία (3) μηνιαία ανταλλάγματα και η διάρκεια ισχύος 
της είναι όση και η διάρκεια της παραχωρήσεως, προ−
σαυξημένη κατά τρεις (3) μήνες. 

67.6. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε πε−
ρίπτωση καταγγελίας της συμβάσεως από την Εταιρία 
λόγω παραβάσεως των υποχρεώσεων του αντισυμβαλ−
λομένου καθώς και για την ικανοποίηση κάθε αξίωσης 
της Εταιρίας κατά του αντισυμβαλλομένου από καθυ−
στερούμενα ανταλλάγματα ή άλλη αιτία. Σε περίπτω−
ση ολικής ή μερικής κατάπτωσης της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης για λόγο άλλο, εκτός από την καταγγελία 
της συμβάσεως, ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να 
αντικαταστήσει την εγγύηση, κατά το μέρος που κατέ−
πεσε, διαφορετικά η σύμβαση μπορεί να καταγγέλλε−
ται από την Εταιρία. 

67.7. Αν με τη σύμβαση προβλέπεται υποχρέωση του 
αντισυμβαλλομένου για εκτέλεση επενδύσεων στο πα−
ραχωρούμενο πράγμα, κατά την υπογραφή της συμβά−
σεως υποβάλλεται πρόσθετη εγγυητική επιστολή κα−
λής εκτέλεσης των επενδύσεων. Το ύψος αυτής, αν 
δεν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη, είναι ίσο με 
το 10% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης της επενδύ−
σεως. Η εγγυητική αυτή επιστολή επιστρέφεται στον 
αντισυμβαλλόμενο με την πιστοποίηση της πραγματο−
ποίησης της επένδυσης. Αν η επένδυση δεν πραγματο−
ποιηθεί εμπρόθεσμα η σύμβαση μπορεί να καταγγέλ−
λεται από την Εταιρία. 

67.8. Σε καμία περίπτωση δεν είναι επιτρεπτός ο συμ−
ψηφισμός του ποσού της εγγυήσεως που καταπίπτει 
προς απαιτήσεις της Εταιρίας για καταβολή του δεδου−
λευμένου ανταλλάγματος της παραχωρήσεως. 

68. Διενέργεια διαγωνισμού. 
68.1. Σε περίπτωση που κριτήριο επιλογής είναι μόνο 

το υψηλότερο προσφερόμενο αντάλλαγμα, ο διαγωνι−
σμός διενεργείται ως εξής: 

68.1.1. Το αρμόδιο για την παραλαβή και την αποσφρά−
γιση των προσφορών όργανο διενεργεί την αποσφρά−
γιση την ημέρα και την ώρα που ορίζεται στη διακήρυ−
ξη. Κατά την αποσφράγιση δικαιούνται να παρίστανται 
όσοι υπέβαλαν προσφορές ή εξουσιοδοτημένοι εκπρό−
σωποί τους. 

68.1.2. Κατά την αποσφράγιση κάθε προσφοράς μο−
νογράφεται αυτή σε κάθε σελίδα. Ακολούθως, ει δυνα−
τόν στην ίδια συνεδρίαση, διαπιστώνεται το παραδε−
κτό των προσφορών που υποβλήθηκαν. 

68.1.3. Ακολούθως το αρμόδιο όργανο αποσφραγίζει 
την οικονομική προσφορά και ανακοινώνει το προσφε−
ρόμενο αντάλλαγμα εις επήκοο των παρισταμένων. 

68.1.4. Οι προσφορές που αποσφραγίζονται και το 
προσφερόμενο με αυτές αντάλλαγμα καταχωρίζονται 
σε πρακτικό που τηρείται από το αρμόδιο όργανο. 

68.1.5. Ακολούθως, ανάλογα με το είδος του διαγωνι−
σμού, καλούνται όσοι υπέβαλαν παραδεκτή προσφορά 
σε περαιτέρω πλειοδοσία σε γύρους. Με τη διακήρυξη 
μπορεί να καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός γύρων, με 
την ολοκλήρωση των οποίων λήγει η πλειοδοσία. 

68.1.6. Για την πλειοδοσία τηρείται από το αρμόδιο όρ−
γανο πρακτικό, στο οποίο καταχωρίζονται οι προσφέρο−
ντες που πλειοδοτούν και το προσφερόμενο από κάθε 
έναν αντάλλαγμα. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από 
το αρμόδιο όργανο και όσους πλειοδότησαν. Αν εκείνος 
που πλειοδότησε αρνηθεί να το υπογράψει, το αρμόδιο 
όργανο κάνει σχετική μνεία στο πρακτικό. 

68.1.7. Σε περίπτωση που κριτήριο επιλογής είναι και 
άλλα στοιχεία, εκτός από το προσφερόμενο αντάλλαγ−
μα, ή που και κατά τη διακήρυξη είναι υποχρεωτική η 
υποβολή και τεχνικής προσφοράς, ακολουθείται ανα−
λόγως η διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό 
Προμηθειών και Υπηρεσιών της εταιρίας για την αξιο−
λόγηση των προσφορών. 

69. Αποτελέσματα διαδικασίας σύναψης συμβάσεως 
παραχωρήσεως. 

69.1. Μετά την ολοκλήρωση της διεξαγωγής του δια−
γωνισμού και της τυχόν περαιτέρω πλειοδοσίας η Εται−
ρία μπορεί να αποφασίσει: 

69.1.1. Κατακύρωση της συμβάσεως. 
69.1.2. Ματαίωση της διαδικασίας και επανάληψή της 

με τους ίδιους ή τροποποιημένους όρους. 
69.1.3. Οριστική ματαίωση της διαδικασίας. 
69.2. Σε περίπτωση που στη διαδικασία υποβλήθηκε 

μόνο μία προσφορά ή μόνο μία παραδεκτή προσφορά 
η Εταιρία δεν υποχρεούται σε ματαίωση του διαγωνι−
σμού, μπορεί ωστόσο να προβεί σε ματαίωση, ιδίως αν 
δεν έχει στη διάθεσή της συγκριτικά στοιχεία που θε−
ωρεί αναγκαία για την εκτίμηση του ανταλλάγματος 
που προσφέρθηκε. 

70. Ανακοίνωση κατακύρωσης. 
Στον πλειοδότη, στον οποίο κατακυρώθηκε η σύμβα−

ση, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Η ανακοίνωση 
περιλαμβάνει τουλάχιστον: 

70.1. Το αντάλλαγμα της συμβάσεως και τις αναπρο−
σαρμογές του. 

70.2. Τηδιάρκεια της συμβάσεως καθώς και τις τυχόν 
προβλεπόμενες παρατάσεις της. 

70.3. Ενδεχομένως, το σχέδιο της συμβάσεως. 
70.4. Την προθεσμία υποβολής της εγγυήσεως καλής 

εκτέλεσης και των τυχόν αναγκαίων δικαιολογητικών 
για την υπογραφή της συμβάσεως. Η προθεσμία αυτή 
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δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και 
μπορεί να παρατείνεται για σοβαρούς λόγους, ύστερα 
από αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία υποβάλλεται 
πριν τη λήξη της αρχικής προθεσμίας ή της προηγούμε−
νης παρατάσεως. Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη 
διακήρυξη, η υποχρέωση καταβολής του ανταλλάγμα−
τος αρχίζει από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας υπο−
γραφής της συμβάσεως και δεν αναβάλλεται, αν η προ−
θεσμία υπογραφής της συμβάσεως παραταθεί. 

70.5. Μέσα στην ίδια προθεσμία, εκείνος στον οποίο 
έγινε η κατακύρωση, υποβάλει στην Εταιρία τα δικαι−
ολογητικά, από τα οποία προκύπτει ότι δεν συντρέχει 
κώλυμα συμμετοχής του στον διαγωνισμό, κατά τα ορι−
ζόμενα στη διακήρυξη. 

70.6. Σε περίπτωση που ο πλειοδότης, στον οποίο ανα−
κοινώθηκε η κατακύρωση, δεν προσέλθει για την υπο−
γραφή της συμβάσεως ή δεν προσκομίσει τα αναγκαία 
δικαιολογητικά και την εγγύηση καλής εκτέλεσης εντός 
της αρχικά ταχθείσας προθεσμίας ή της τυχόν παρα−
τάσεώς της, η Εταιρία ανακαλεί την κατακύρωση και ο 
πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος. Ακολούθως η Εται−
ρία, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να κατακυρώνει 
τη σύμβαση σε εκείνον που προσέφερε το αμέσως μι−
κρότερο αντάλλαγμα, εφόσον δεν του έχει επιστραφεί 
η εγγύηση συμμετοχής, και επαναλαμβάνει τη διαδι−
κασία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Εάν και ο επό−
μενος πλειοδότης δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα κατά 
τα ανωτέρω τα δικαιολογητικά και εγγύηση, η Εταιρία 
μπορεί να ανακαλέσει και πάλι την κατακύρωση και να 
επαναλάβει την ίδια διαδικασία με τον επόμενο ή τους 
επόμενους, διαδοχικά, πλειοδότες. 

70.7. Με την επιφύλαξη της ανακλήσεως της κατακυ−
ρώσεως στις ανωτέρω περιπτώσεις, η σύμβαση θεω−
ρείται ότι συνάφθηκε με την υπογραφή της. Το έγγρα−
φο της συμβάσεως που υπογράφεται έχει συστατικό 
χαρακτήρα και ο Πλειοδότης αποκτά δικαιώματα από 
την υπογραφή της και, σε κάθε περίπτωση, δεν θεμε−
λιώνει κανένα απολύτως δικαίωμα από την κατακύρω−
ση του αποτελέσματος. 

71. Ενστάσεις. 
71.1. Κατά των αποφάσεων της εταιρίας που εκδίδο−

νται στο πλαίσιο του διαγωνισμού και έως και την κα−
τακύρωση ή την ανάκλησή της, επιτρέπεται να υπο−
βληθεί ένσταση από τον θιγόμενο που υπέβαλε προ−
σφορά. 

71.2. Η ένσταση υποβάλλεται εντός τριών (3) εργα−
σίμων ημερών από την έκδοση της αποφάσεως. Αντί−
γραφο της ενστάσεως κοινοποιείται επί ποινή απαρα−
δέκτου εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της σε 
εκείνον, κατά του οποίου στρέφεται. Ο τελευταίος δι−
καιούται να υποβάλει στην Εταιρία τις απόψεις του για 
αντίκρουση της ενστάσεως. 

71.3. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως και απευθύ−
νεται στο όργανο της Εταιρίας που είναι αρμόδιο να 
αποφασίσει για την κατακύρωση. Στην ένσταση διατυ−
πώνονται με συγκεκριμένο τρόπο οι λόγοι που δικαιο−
λογούν το αίτημα του ενισταμένου. 

71.4. Εκείνος που δικαιούται να ασκήσει ένσταση, δι−
καιούται, εφόσον υποβάλει εμπρόθεσμα σχετικό αίτη−
μα, να λαμβάνει γνώση των σχετικών στοιχείων με επι−
τόπια μελέτη στο κατάστημα της Εταιρίας το αργότε−
ρο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή του 
αιτήματος. 

71.5. Αν υποβληθεί εμπρόθεσμα ένσταση, η κατακύρω−
ση αναβάλλεται έως την έκδοση αποφάσεως επί της 
ενστάσεως. Επίσης, εφόσον στον διαγωνισμό υποβάλ−
λεται και τεχνική, εκτός από την οικονομική, προσφορά, 
το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών αναβάλλεται 
έως την έκδοση αποφάσεως επί της ενστάσεως. 

ΜΕΡΟΣ Γ΄  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

72. Σύμβαση. 
72.1. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης και μετά 

την πάροδο της προθεσμίας ασκήσεως κατ’ αυτής εν−
στάσεως ή, κατά περίπτωση, την απόρριψη της ενστά−
σεως, συνάπτεται από την Εταιρία και τον αντισυμβαλ−
λόμενο γραπτώς η σύμβαση. Αν στη διακήρυξη έχει επι−
συναφθεί σχέδιο συμβάσεως και εφόσον στη διακήρυ−
ξη δεν ορίζεται διαφορετικά, η σύμβαση που υπογρά−
φεται δεν αποκλίνει από το σχέδιο που επισυνάφθηκε 
στη διακήρυξη. 

72.2. Η σύμβαση περιέχει κατ’ ελάχιστο τα εξής: 
72.2.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη. 
72.2.2. Τον τόπο και τον χρόνο υπογραφής της. 
72.2.3. Περιγραφή του πράγματος, η χρήση του οποί−

ου παραχωρείται. 
72.2.4. Τη διάρκεια της συμβάσεως, τις προϋποθέσεις 

και τη διάρκεια των τυχόν παρατάσεως ή παρατάσε−
ών της. 

72.2.5. Το αντάλλαγμα και τις τυχόν αναπροσαρμο−
γές του. 

72.2.6. Τον τρόπο και τον χρόνο πληρωμής του ανταλ−
λάγματος. 

72.2.7. Την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
72.2.8. Τον τρόπο επίλυσης των διαφορών. 
72.2.9. Το αντικείμενο του έργου για την εκτέλεση 

του οποίου ο αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει σχετική 
υποχρέωση, τα οριακά σημεία του χρονοδιαγράμματος 
εκτέλεσης του έργου και τις ειδικότερες υποχρεώσεις 
του αντισυμβαλλόμενου σχετικά.

72.3. Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση σύνα−
ψης σύμβασης με τη διαδικασία του άρθρου 60.5 

73. Όροι συμβάσεως. 
73.1. Προκειμένου για πράγματα που έχουν παραχω−

ρηθεί στην Εταιρία δυνάμει της ανωτέρω από 27.06.2001 
«Σύμβασης Παραχώρησης» μεταξύ της Εταιρίας και του 
Ελληνικού Δημοσίου, η σύμβαση παραχώρησης της χρή−
σης τους σε τρίτους υπόκειται στους κάθε είδους όρους 
και περιορισμούς που τίθενται από αυτή. 

73.2. Προκειμένου για τα πράγματα της προηγουμέ−
νης παραγράφου, η διάρκεια της συμβάσεως δεν μπο−
ρεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της ανωτέρω «Σύμβασης 
Παραχώρησης». Με τη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και 
του αντισυμβαλλομένου της μπορεί, πάντως, να ορίζε−
ται ότι σε περίπτωση πρόωρης λύσεως της ανωτέρω 
«Σύμβασης Παραχώρησης» το Ελληνικό Δημόσιο υπο−
καθίσταται σε όλα τα δικαιώματα της Εταιρίας έναντι 
του αντισυμβαλλομένου. 

73.3. Η άσκηση δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου 
που προβλέπονται στην ίδια «Σύμβαση Παραχώρησης» 
καθώς και οι πράξεις της Εταιρίας προς συμμόρφωση 
με τη σύμβαση αυτή δεν χορηγεί στον αντισυμβαλλόμε−
νο της Εταιρίας δικαίωμα αποζημιώσεως, αλλά μπορεί 
να στοιχειοθετήσει λόγο καταγγελίας της συμβάσεως 
από τον αντισυμβαλλόμενο, αν αποκλείει ή εμποδίζει 
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ουσιωδώς η χρήση του πράγματος για χρονικό διάστη−
μα ενός (1) τουλάχιστον συνεχούς μήνα. 

73.4. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη, κα−
θώς και στην περίπτωση παραχώρησης σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 60.5, στις σχέσεις της Εταιρίας 
με τον αντισυμβαλλόμενό της ισχύουν τα εξής: 

73.4.1. Η εγκατάσταση του αντισυμβαλλόμενου στο 
παραχωρούμενο πράγμα γίνεται με ευθύνη του ίδι−
ου και χωρίς τη σύμπραξη της Εταιρίας. Αν για οποι−
οδήποτε λόγο που δεν ανάγεται στο πρόσωπο του 
αντισυμβαλλομένου καταστεί αδύνατη η εγκατάστασή 
του, ο αντισυμβαλλόμενος δικαιούται να καταγγείλει 
τη σύμβαση, αλλά δεν δικαιούται αποζημίωση, εκτός 
αν την εγκατάσταση εμπόδισε η Εταιρία με παράνο−
μες και αντισυμβατικές ενέργειες οργάνων της που 
έγιναν υπαίτια. 

73.4.2. Σε περίπτωση που μετά την κατακύρωση ανακύ−
ψει ή εμφανισθεί νομικό ελάττωμα ή πραγματικό ελάτ−
τωμα ή έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας, που εμποδί−
ζει εν όλω ή εν μέρει τη συμφωνημένη χρήση, ο αντι−
συμβαλλόμενος δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση, 
χωρίς να δικαιούται να προβεί μονομερώς σε μείωση 
ή μη καταβολή του ανταλλάγματος ή να αξιώσει απο−
ζημίωση, εκτός εάν αποδείξει ότι η Εταιρία γνώριζε το 
ελάττωμα ή την έλλειψη και την απέκρυψε με δόλο. Ο 
αντισυμβαλλόμενος δεν δικαιούται επίσης να επιχειρή−
σει την άρση του ελαττώματος ή της έλλειψης με δα−
πάνες της Εταιρίας. 

73.4.3. Με τη λήξη της συμβάσεως ή των τυχόν συμ−
φωνημένων παρατάσεών της καθώς και σε περίπτωση 
καταγγελίας της συμβάσεως από την Εταιρία ο αντι−
συμβαλλόμενος υποχρεούται να αποδώσει τη χρήση 
του παραχωρηθέντος πράγματος και χωρίς όχληση. 
Διαφορετικά οφείλει στην Εταιρία αποζημίωση χρή−
σης, για όσο χρονικό διάστημα δεν αποδίδει τη χρήση 
του παραχωρηθέντος, που είναι ίση με το αντάλλαγ−
μα που καταβάλλεται κατά τη λήξη της συμβάσεως και 
αναπροσαρμόζεται αναλόγως προς τα οριζόμενα στη 
σύμβαση για την αναπροσαρμογή του ανταλλάγματος. 
Περαιτέρω αποζημίωση της Εταιρίας για την καθυστέ−
ρηση της απόδοσης δεν αποκλείεται. 

73.4.4. Το αντάλλαγμα προκαταβάλλεται εντός των 
πρώτων τριών (3) εργασίμων ημερών κάθε μήνα ισχύος 
της συμβάσεως ή των τυχόν παρατάσεών της σε μετρη−
τά ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρί−
ας. Η πληρωμή του ανταλλάγματος γίνεται με απόδειξη 
της Εταιρίας ή παραστατικό κατάθεσής του στην Τρά−
πεζα και αποκλείεται κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο. 

73.4.5. Ο αντισυμβαλλόμενος βαρύνεται, εκτός από 
την καταβολή του ανταλλάγματος, και με την καταβο−
λή όλων των κοινοχρήστων δαπανών του κτιρίου, στο 
οποίο τυχόν βρίσκεται το πράγμα, των φόρων και αντα−
ποδοτικών τελών που συνδέονται με αυτό καθώς και με 
το τυχόν επιβαλλόμενο τέλος χαρτοσήμου. Η μη εμπρό−
θεσμη καταβολή αυτών έχει τις συνέπειες μη εμπρόθε−
σμης πληρωμής του ανταλλάγματος. 

73.4.6. Το αντάλλαγμα αναπροσαρμόζεται κάθε έτος 
διάρκειας της σύμβασης σε ποσοστό επί του ανταλλάγ−
ματος του προηγούμενου έτους διάρκειας της σύμβα−
σης, ως ορίζει η σύμβαση και τουλάχιστον ίσο με την 
αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμε−
νου έτους + 2%. 

73.4.7. Με κάθε αναπροσαρμογή του ανταλλάγματος 

αναπροσαρμόζεται ανάλογα και η εγγύηση καλής εκτέ−
λεσης της συμβάσεως. 

73.4.8. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης παραμένει στα χέ−
ρια της Εταιρίας και, αν δεν καταπέσει, επιστρέφεται 
στον αντισυμβαλλόμενο άτοκα κατά τη λήξη της πα−
ραχωρήσεως και την εμπρόθεσμη απόδοση της χρή−
σης του πράγματος. Απαγορεύεται χωρίς προηγούμε−
νη συμφωνία της Εταιρίας ο συμψηφισμός με την εγ−
γύηση καλής εκτέλεσης του ανταλλάγματος και οποι−
ασδήποτε υποχρεώσεως του αντισυμβαλλομένου προς 
την Εταιρία. 

73.4.9. Η χρήση του πράγματος για σκοπό διαφορετι−
κό, από εκείνον που καθορίζεται στη σύμβαση, καθώς 
και η μερική ή ολική υπομίσθωση ή παραχώρηση της 
χρήσης του σε τρίτο με αντάλλαγμα ή χωρίς απαγο−
ρεύεται, εκτός αν υπάρχει προηγούμενη έγγραφη συ−
ναίνεση της Εταιρίας. 

73.4.10. Απαγορεύεται στον αντισυμβαλλόμενο να επι−
φέρει οποιεσδήποτε μεταβολές ή μεταρρυθμίσεις στο 
παραχωρούμενο πράμα, χωρίς τη συγκατάθεση της 
Εταιρίας. Εάν πάντως ο αντισυμβαλλόμενος επιφέρει 
τέτοιες μεταβολές ή μεταρρυθμίσεις, αυτές παραμέ−
νουν προς όφελος του πράγματος χωρίς καμία υπο−
χρέωση της Εταιρίας έναντι του αντισυμβαλλομένου. Σε 
κάθε περίπτωση, η Εταιρία δικαιούται να αξιώσει από 
τον αντισυμβαλλόμενο την επαναφορά του πράγματος 
στην προηγούμενη κατάσταση ή να προβεί στην επα−
ναφορά με δικές της δαπάνες και να αξιώσει τις δαπά−
νες αυτές από τον αντισυμβαλλόμενο. 

73.4.11. Καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβάσεως και των 
τυχόν παρατάσεών της ο αντισυμβαλλόμενος είναι υπο−
χρεωμένος να συντηρεί και να επισκευάζει το πράγμα, 
καθώς και τα τυχόν συστατικά και παραρτήματά του 
που αποτελούν αντικείμενο της παραχώρησης, ώστε 
κατά την απόδοση της κατοχής του/τους αυτό/ά να 
βρίσκεται / βρίσκονται στην κατάσταση, στην οποία 
παραδόθηκε / παραδόθηκαν. 

73.4.12. Ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να μερι−
μνά για την έκδοση όλων των αδειών που είναι ενδε−
χομένως αναγκαίες για την άσκηση της συμφωνημένης 
χρήσης καθώς και όλων των αδειών που απαιτούνται 
για την εκτέλεση τυχόν επιτρεπόμενων μεταβολών και 
μεταρρυθμίσεων του πράγματος. 

73.4.13. Ο αντισυμβαλλόμενος είναι αποκλειστικά υπεύ−
θυνος για την ασφαλή χρήση του πράγματος από τον 
ίδιο, το προσωπικό και τους επισκέπτες του και για την 
αποζημίωση κάθε ζημίας που προκαλείται στην Εταιρία 
ή σε τρίτους από τη χρήση του. 

73.4.14. Η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβα−
ση σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής του ανταλ−
λάγματος καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση πα−
ραβιάσεως των υποχρεώσεων του αντισυμβαλλομέ−
νου. Σε περίπτωση καταγγελίας για τέτοια παράβα−
ση καταπίπτει υπέρ της Εταιρίας και η εγγύηση κα−
λής εκτέλεσης. 

73.4.15. Η Εταιρία επίσης δικαιούται να καταγγείλει 
τη σύμβαση για ιδιόχρηση. Η καταγγελία αυτή ενεργεί 
τρεις (3) μήνες μετά την κοινοποίησή της στον αντι−
συμβαλλόμενο. 

73.4.16. Σε περίπτωση οικειοθελούς απόδοσης της χρή−
σης του πράγματος από τον αντισυμβαλλόμενο πριν τη 
λήξη της διάρκειας της συμβάσεως ή της τυχόν παρα−
τάσεώς της, αυτός εξακολουθεί να είναι υποχρεωμέ−
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νος να καταβάλει το αντάλλαγμα που αντιστοιχεί στο 
χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρό−
νου, εκτός αν η σύμβαση έχει διαρκέσει τουλάχιστον 
ένα (1) έτος, προκειμένου για την αρχική διάρκεια, και 
τρεις (3) μήνες, προκειμένου για παράταση, και ο αντι−
συμβαλλόμενος ειδοποιήσει την Εταιρία έξι (6) τουλά−
χιστον μήνες πριν την αποχώρησή του. 

73.4.17. Σε περίπτωση που για λόγους ανώτερης βίας 
η χρήση του πράγματος αποκλείεται ή παρακωλύε−
ται ουσιωδώς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 
ενός (1) μήνα συνεχώς, η σύμβαση μπορεί να λυθεί με 
καταγγελία του αντισυμβαλλομένου και αζημίως για 
τα μέρη. 

73.4.18. Ο αντισυμβαλλόμενος μπορεί να αξιώσει απο−
ζημίωση από την Εταιρία μόνο αν η χρήση του πράγ−
ματος καταστεί αδύνατη ή εμποδιστεί ουσιωδώς από 
παράνομες και αντισυμβατικές ενέργειες των οργάνων 
της που γίνονται υπαίτια. 

73.4.19. Η καταγγελία της συμβάσεως ενεργεί για το 
μέλλον. Σε περίπτωση καταγγελίας από τον αντισυμ−
βαλλόμενο, αυτός έχει δικαίωμα επιστροφής του ανταλ−
λάγματος που τυχόν έχει προκαταβληθεί για το διά−
στημα μετά την ενέργεια της καταγγελίας. 

73.4.20. Αν στη σύμβαση προβλέπεται ότι ο αντισυμ−
βαλλόμενος θα ασφαλίσει το παραχωρούμενο πράγ−
μα για την περίπτωση καταστροφής ή βλάβης αυτού 
και παραβιάσει την υποχρέωσή του αυτή, υποχρεούται 
σε περίπτωση τέτοιας καταστροφής ή βλάβης να απο−
καταστήσει τη ζημία της Εταιρίας από την παράλειψη 
της ασφαλίσεως. 

73.4.21. Σιωπηρή παράταση της συμβάσεως αποκλεί−
εται. Ως τέτοια δεν μπορεί να θεωρηθεί η εξακολού−
θηση της χρήσης του πράγματος από τον αντισυμβαλ−
λόμενο και μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης 
ή της τυχόν παρατάσεώς της, ακόμα και αν η Εταιρία 
δεν έχει εναντιωθεί ρητά σε αυτή. 

73.5. Κάθε τροποποίηση της συμβάσεως μπορεί να συ−
νομολογηθεί μόνο με γραπτή και ρητή συμφωνία των 
μερών. 

73.6. Η καταγγελία της συμβάσεως από την Εταιρία 
είναι αζήμια γι’ αυτήν. 

ΜΕΡΟΣ Δ΄  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟ−
ΜΕΝΟ

74. Γενικά:
74.1. Η εκτέλεση έργου που εμπίπτει στο Τμήμα Τρί−

το του Κανονισμού αυτού διενεργείται σύμφωνα με τις 
ακόλουθες διατάξεις.

74.2. Η Εταιρεία μπορεί να αποφασίσει περί αποκλί−
σεων από τις διατάξεις του Μέρους αυτού, εφόσον συ−
ντρέχουν ειδικοί λόγοι που δικαιολογούν τις αποκλί−
σεις αυτές.

75. Ορισμοί:
75.1. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Η Διεύθυνση Έργων της 

Εταιρείας.
75.2. Προϊσταμένη Αρχή: Το Δ.Σ. της Εταιρείας.
75.3. Αντισυμβαλλόμενος: Το πρόσωπο που έχει συ−

νάψει σύμβαση παραχώρησης χρήσης ακινήτων με την 
Εταιρεία.

75.4. Εργολήπτης: Το πρόσωπο που επιλέγεται από 
τον Αντισυμβαλλόμενο για την εκτέλεση του έργου.

75.5. Έργο: η δραστηριότητα που περιγράφεται στο 
άρθρο 48.1. του παρόντος.

75.6. Διαχειριστής του Έργου: το πρόσωπο που ορί−

ζεται από τον Αντισυμβαλλόμενο και για την παρακο−
λούθηση της εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με τους 
όρους του Κανονισμού αυτού.

76. Μελέτες:
76.1. Οι μελέτες για την εκτέλεση του έργου συντάσ−

σονται με ευθύνη και δαπάνη του Αντισυμβαλλόμενου 
και υποβάλλονται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

76.2. Κατά τη σύνταξη των μελετών λαμβάνονται υπό−
ψη τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του Αντισυμ−
βαλλόμενου κατά το άρθρο 66.9., τα οποία αφορούν 
στην εκτέλεση του έργου.

76.3. Τυχόν μελέτες που έχουν εκπονηθεί από την 
Εταιρεία πριν από την επιλογή του Αντισυμβαλλόμενου 
λαμβάνονται υπόψη κατά τη σύνταξη των οριστικών με−
λετών. Δεν επιτρέπεται απόκλιση από την τεχνολογία 
των μελετών που εκπονούνται από την Εταιρεία κατά 
τη διαδικασία επιλογής αναδόχου.

76.4. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ελέγχει τις μελέτες 
που συντάσσονται από τον Αντισυμβαλλόμενο και ει−
σηγείται σχετικά στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία τις 
εγκρίνει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
υποβολή τους. Με την άπρακτη παρέλευση της προ−
θεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, τεκμαίρεται ότι η 
Εταιρεία ενέκρινε τις υποβληθείσες μελέτες.

76.5. Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν την αρμο−
διότητα άλλων φορέων να εγκρίνουν τις μελέτες εκτέ−
λεσης των έργων στην περιοχή ευθύνης της Εταιρεί−
ας.

77. Επιλογή εργολήπτη
77.1. Η επιλογή του εργολήπτη ή της Κοινοπραξίας ερ−

γοληπτών γίνεται από τον Αντισυμβαλλόμενο κατά τη 
διαδικασία που επιλέγεται από τον ίδιο, σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις.

77.2. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης και τα τεύχη δι−
εξαγωγής του διαγωνισμού εγκρίνονται από την Εται−
ρεία, με στόχο ώστε να διασφαλίζεται ότι οι υποψήφι−
οι εργολήπτες διαθέτουν:

(i). Εμπειρία κατασκευής ομοειδών έργων την τελευ−
ταία επταετία.

(ii). Αξιόπιστη οργάνωση αντιμετώπισης ανάλογων δυ−
σχερειών κατασκευής του έργου, όπως βάθη θαλάσ−
σης, caisson κλπ

(iii). Εξειδικευμένο αξιόπιστο απαιτούμενο εξοπλισμό 
και προσωπικό.

(iv). Γνώση των Ελληνικών συνθηκών
(v). Οικονομική επιφάνεια ανάλογη του προϋπολογι−

σμού του έργου.
(vi). Εργοληπτικό πτυχίο που να καλύπτει τον προϋ−

πολογισμό του έργου ή αντίστοιχη κατάταξη ή κατη−
γορία πτυχίου χώρας−μέλους της Ε.Ε.

78. Επίβλεψη
78.1. Η επίβλεψη του έργου διενεργείται από τη Διευ−

θύνουσα Υπηρεσία και περιλαμβάνει μόνον τον έλεγχο 
της εφαρμογής των εγκεκριμένων μελετών εκτέλεσης 
του έργου, την παρακολούθηση της προόδου του έρ−
γου σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα, 
την ποιότητα των υλικών και της κατασκευής επιμέρους 
στοιχείων του έργου, τις εισηγήσεις για την επίλυση 
προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την κατασκευή 
και κάθε συναφές με τα ανωτέρω θέμα.

78.2. Ο Αντισυμβαλλόμενος αποφασίζει για την επιμέ−
τρηση των εκτελούμενων ποσοτήτων, τη σύνταξη πρω−
τοκόλλων αφανών εργασιών και τη σύνταξη και έγκρι−
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ση των τμηματικών και τελικών λογαριασμών μετά από 
γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

78.3. Ο αντισυμβαλλόμενος θα εξασφαλίσει μέσω της 
σύμβασής τους ότι ο Κατασκευαστής θα συμμορφώνε−
ται προς τις οδηγίες του Επιβλέποντος. Σε περίπτωση 
που ανακύψει διαφωνία μεταξύ Επιβλέποντος και Κα−
τασκευαστού, η διαφωνία αυτή θα παραπέμπεται προς 
επίλυση από τον αντισυμβαλλόμενο ή τον Διαχειριστή 
του Έργου και τον Επιβλέποντα και αν δεν επέλθει συμ−
φωνία Αντισυμβαλλόμενου / Διαχειριστή του Έργου και 
Επιβλέποντος εντός πέντε (5) ημερών, θα αποφασίζει 
τελικά η «Προϊσταμένη Αρχή».

78.4. Οι αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 
στο πλαίσιο της επίβλεψης περιλαμβάνουν ιδίως τα 
εξής:

78.4.1. Την παρακολούθηση των εργασιών ως προς την 
τήρηση του προγράμματος εκτέλεσης εργασιών

78.4.2. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρ−
μογής των εγκεκριμένων μελετών.

78.4.3. την τήρηση των συμφωνημένων προδιαγραφών 
και τον έλεγχο της εφαρμογής των ενδεδειγμένων δι−
ορθωτικών μέτρων.

78.4.4. Την πιστοποίηση της τήρησης των τμηματι−
κών προθεσμιών

78.5. Κατά τη διάρκεια της Κατασκευαστικής Περιό−
δου η Εταιρεία δικαιούται:

78.5.1. Να λαμβάνει αντίγραφα του προγράμματος ερ−
γασιών και των αναθεωρήσεών του.

78.5.2. Να ενημερώνεται για την πρόοδο των εργασιών 
και την τήρηση του προγράμματος εργασιών.

78.5.3. Να ενημερώνεται αμελλητί για τυχόν ανεύρε−
ση αρχαιοτήτων

78.5.4. Να λαμβάνει αντίγραφα της αλληλογραφίας 
μεταξύ του διαχειριστή και του Αντισυμβαλλόμενου και 
μεταξύ του διαχειριστή και του εργολήπτη.

78.5.5. Να έχει πρόσβαση στους χώρους εκτέλεσης 
του έργου με σκοπό την παρακολούθηση της προόδου 
των εργασιών και να παρίσταται κατόπιν έγκαιρης σχε−
τικής ειδοποίησης του διαχειριστή κατά την εκτέλεση 
σημαντικών φάσεων του έργου.

78.5.6. Να παρίσταται σε συσκέψεις μεταξύ του Αντι−
συμβαλλόμενου, του διαχειριστή και του εργολήπτη που 
αφορούν την εκτέλεση του έργου.

78.5.7. Να λαμβάνει αντίγραφα των πιστοποιητικών 
τήρησης των τμηματικών προθεσμιών και των προσω−
ρινών πιστοποιητικών πληρωμών.

78.5.8. Να συμμετέχει στην τελική επιθεώρηση των 
εργασιών.

78.6. Εντός τριών (3) μηνών από την περαίωση του έρ−
γου, η Εταιρεία δικαιούται να λάβει τα εγκεκριμένα σχέ−
δια όλων των εργασιών όπως κατασκευάστηκαν καθώς 
και των σχετικών οριστικών επιμετρήσεων.

78.7. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει την Βεβαί−
ωση Ελέγχου Κατασκευής, με την οποία πιστοποιεί−
ται ότι τμήμα των εργασιών εκτελέσθηκε από ποιοτι−
κή άποψη σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. Η πο−
σοτική πιστοποίηση διενεργείται από το Διαχειριστή 
του έργου.

79. Αμοιβή
79.1. Η αμοιβή του εργολήπτη βαρύνει αποκλειστικά 

τον Αντισυμβαλλόμενο.
79.2. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι του 

εργολήπτη

80. Διαδικασία ελέγχου τήρησης εγκεκριμένης μελέ−
της.

80.1. Όπου ο Επιβλέπων θεωρεί ότι ο Κατασκευαστής 
κατασκευάζει ή εκτελεί ή ετοιμάζεται να κατασκευά−
σει ή να εκτελέσει οποιοδήποτε μέρος των εργασιών 
με τρόπο που δεν συμφωνεί προς την εγκεκριμένη τε−
χνική μελέτη, θα ενημερώνει εγγράφως τον αντισυμ−
βαλλόμενο και την Προϊσταμένη Αρχή, αναφέροντας 
τους λόγους που θεμελιώνουν την άποψή του. Το εν 
λόγω έγγραφο θα πρέπει να παραδίδεται εντός δέκα 
(10) ημερών αφότου ο Επιβλέπων λάβει γνώση της σχε−
τικής παρέκκλισης ή ασυμφωνίας.

80.2. Η Προϊσταμένη Αρχή θα έχει προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από τη λήψη μιας τέτοιας ειδοποίησης από την 
ΟΛΘ ΑΕ για να αποφασίσει εγγράφως κατά πόσον θα 
δεχθεί ή θα απορρίψει την εν λόγω αντίρρηση και να ει−
δοποιήσει σχετικά τον Επιβλέποντα, τον αντισυμβαλλό−
μενο και τον Κατασκευαστή. Εάν δεχθεί την αντίρρηση, 
θα δώσει τις σχετικές οδηγίες στον Κατασκευαστή.

80.3. Η απόφασή της θα είναι δεσμευτική και μπορεί 
να αμφισβητηθεί μόνο στο πλαίσιο επίλυσης διαφορών 
που τυχόν προβλέπεται στην οικεία σύμβαση.

81. Ευθύνη Αντισυμβαλλόμενου
81.1. Η μη τήρηση εκ μέρους της Διευθύνουσας Υπη−

ρεσίας των υποχρεώσεών της έναντι της Εταιρείας δεν 
απαλλάσσει τον Αντισυμβαλλόμενο από τις υποχρεώ−
σεις του έναντι της Εταιρείας.

81.2. Η μη τήρηση εκ μέρους του εργολήπτη των 
υποχρεώσεών του έναντι του Αντισυμβαλλόμενου, δεν 
απαλλάσσει τον Αντισυμβαλλόμενο από τις υποχρεώ−
σεις του έναντι της Εταιρείας.

82. Αρμοδιότητες Διαχειριστή του έργου.
82.1. Ο Διαχειριστής του έργου έχει ιδίως τις ακόλου−

θες αρμοδιότητες:
82.1.1. Συνυπογράφει με την Eταιρεία τα πρωτόκολ−

λα που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές και την 
πιστοποίηση τήρησης των ποιοτικών και λειτουργικών 
χαρακτηριστικών.

82.1.2. Παρακολουθεί την εκτέλεση του έργου.
82.1.3. Επικοινωνεί με την Διευθύνουσα Υπηρεσία για 

την επίλυση προβλημάτων που αναφύονται κατά την 
εκτέλεση του έργου.

82.1.4. Παρέχει στην Εταιρεία πληροφόρηση σχετικά 
με τις διαδικασίες προόδου του έργου.

82.1.5. Φέρει την ευθύνη για την ποσοτική επιμέτρη−
ση του έργου.

82.1.6. Συντάσσει τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών.
82.1.7. Συντάσσει τους τμηματικούς και τελικούς λο−

γαριασμούς.
82.1.8. Ελέγχει την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων 

και τις ενδεχόμενες αναθεωρήσεις αυτών.
83. Άδειες
83.1. Όταν κατά την κείμενη νομοθεσία για την εκτέ−

λεση έργου απαιτείται η προηγούμενη λήψη διοικητι−
κών αδειών, ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να φροντί−
σει για την έγκαιρη έκδοση των αδειών αυτών και φέ−
ρει το σχετικό κόστος.

83.2. Οι άδειες εκδίδονται στο όνομα της Εταιρείας, η 
οποία οφείλει να παρέχει στον Αντισυμβαλλόμενο την 
εξουσιοδότηση που απαιτείται για το σκοπό αυτό, κα−
θώς και κάθε αναγκαία συνδρομή προς την εκπλήρω−
ση των σχετικών υποχρεώσεών του.

83.3. Η Εταιρεία οφείλει να ενημερώνει τον Αντισυμ−
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βαλλόμενο σχετικά με τις άδειες που ήδη κατέχει και 
αφορούν το έργο.

83.4. Ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να υποκαθιστά 
κάθε οικονομική ή άλλη ζημία υφίσταται η Εταιρεία σε 
περίπτωση κατά την οποία της επιβάλλονται διοικητι−
κές κυρώσεις λόγω παράβασης όρου άδειας.

84. Λοιπά θέματα.
84.1. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ειδικά στις δι−

ατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται οι όροι της σύμ−
βασης που συνάπτεται μεταξύ της Εταιρείας και του 
Αντισυμβαλλόμενου και συμπληρωματικά και αναλογικά 
οι διατάξεις του Τρίτου Τμήματος του παρόντος, εφό−
σον προσιδιάζουν.

85. Απόφαση εκποίησης. 
85.1. Η εκποίηση ή με άλλο τρόπο διάθεση πλοίων, 

πλωτών μέσων ή μηχανημάτων που κρίνονται ως πλε−
ονάζοντα από την Εταιρία και ανήκουν κατά κυριότητα 
στην εταιρία γίνονται από την ίδια την εταιρία, χωρίς 
μεσολάβηση του Οργανισμού Διαχειρίσεως Δημοσίου 
Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ.). Για τη διάθεση του προϊόντος της εκ−
ποιήσεως εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις. 

85.2. Για την εκποίηση απαιτείται απόφαση της Εταιρί−
ας, με την οποία καθορίζονται τα πλεονάζοντα πράγμα−
τα που πρόκειται να εκποιηθούν καθώς και η ελάχιστη 
τιμή για την εκποίηση και εγκρίνεται η διακήρυξη του 
πλειστηριασμού. Αρμόδιο για την έκδοση της αποφά−
σεως αυτής είναι το όργανο που έχει την αρμοδιότητα 
σύμφωνα με το Καταστατικό ή το όργανο, στο οποίο 
η συγκεκριμένη αρμοδιότητα μεταβιβάστηκε σύμφωνα 
με το Καταστατικό. 

85.3. Με απόφαση της Εταιρίας μπορεί σε οποιαδή−
ποτε φάση της διαδικασίας και έως την κατακύρωση 
να διακοπεί ή να αναβληθεί ή να επαναληφθεί ο πλει−
στηριασμός ή να ματαιωθεί η εκποίηση, χωρίς δικαί−
ωμα των πλειοδοτών να εγείρουν οποιαδήποτε αξίω−
ση κατά της Εταιρίας από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
συμμετοχή τους στον πλειστηριασμό. 

85.4. Η διακήρυξη του πλειστηριασμού δεν θεωρείται 
πρόταση κατάρτισης συμβάσεως. 

86. Διαδικασίες εκποίησης. 
86.1. Εκποίηση με πλειστηριασμό. 
Η εκποίηση γίνεται με δημόσιο πλειστηριασμό που 

διεξάγεται ενώπιον εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου της 
Εταιρίας ή Επιτροπής που συγκροτείται από την Εται−
ρία για τον σκοπό αυτό, στην έδρα της Εταιρίας ή σε 
άλλο τόπο. 

86.2. Απ’ ευθείας εκποίηση. 
86.2.1. Κατ’ εξαίρεση, η εκποίηση μπορεί να γίνει απευ−

θείας προς το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα του ευρύ−
τερου δημόσιου τομέα, αν αυτά εκδηλώσουν ενδιαφέ−
ρον για την απόκτηση των προς εκποίηση πραγμάτων, 
οπότε το τίμημα συμφωνείται με απ’ ευθείας διαπραγ−
μάτευση της Εταιρίας με τον αγοραστή. 

86.3. Απ’ ευθείας εκποίηση μπορεί επίσης να γίνει, αν 
δεν εμφανισθούν πλειοδότες στον αρχικό και σε ένα 
τουλάχιστον επαναληπτικό πλειστηριασμό. 

87. Εγγύηση συμμετοχής στον πλειστηριασμό. 
87.1. Για τη συμμετοχή στον πλειστηριασμό απαιτεί−

ται εγγύηση. 
87.2. Για την εγγύηση συμμετοχής στον πλειστηρια−

σμό ισχύουν όσα προβλέπονται για τις εγγυήσεις συμ−
μετοχής των διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων προ−
μηθειών, με τις ακόλουθες διαφορές: 

87.2.1. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη, η εγγύ−
ηση είναι ίση με το ένα τρίτο (1/3) της αξίας των εκποιουμέ−
νων με βάση την τιμή πρώτης προσφοράς που προβλέπεται 
στη διακήρυξη και υποβάλλεται στην Εταιρία το αργότερο 
μία (1) ώρα πριν την έναρξη του πλειστηριασμού. 

87.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής του υπερθεματιστή 
καταπίπτει, σε περίπτωση που αυτός δεν καταβάλει 
εμπροθέσμως το τίμημα της εκποίησης, και επιστρέ−
φεται σε αυτόν με την καταβολή του τιμήματος και την 
παραλαβή των εκποιηθέντων πραγμάτων. 

88. Δικαίωμα συμμετοχής – Διακήρυξη πλειστηρια−
σμού – Διατυπώσεις δημοσιότητας. 

88.1. Δικαιούμενοι συμμετοχής. 
Στον πλειστηριασμό μπορεί να μετάσχει κάθε φυσικό 

ή νομικό πρόσωπο. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν, άμε−
σα ή μέσω τρίτου προσώπου, τα μέλη της Διοίκησης της 
Εταιρίας και οι υπάλληλοί της. Περισσότεροι μπορούν 
να πλειοδοτήσουν από κοινού, οπότε ευθύνονται έναντι 
της Εταιρίας αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. 

88.2. Διακήρυξη πλειστηριασμού. 
Η διαδικασία της εκποιήσεως αρχίζει με τη διακήρυ−

ξη. Η διακήρυξη περιλαμβάνει τα εξής: 
88.2.1. Τον τόπο και τον χρόνο διενέργειας του πλει−

στηριασμού καθώς και του επαναληπτικού πλειστηρι−
ασμού. 

88.2.2. Το όργανο της Εταιρίας, ενώπιον του οποίου 
θα διεξαχθεί ο πλειστηριασμός και η διαδικασία διε−
ξαγωγής του. 

88.2.3. Περιγραφή των εκποιουμένων πραγμάτων. Στην 
περιγραφή θα προσδιορίζεται και αν τα εκποιούμενα 
πράγματα είναι καινούργια ή μεταχειρισμένα καθώς και 
αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατάσταση που 
βρίσκονται ή χρήζουν επισκευής ή είναι άχρηστα. 

88.2.4. Την ελάχιστη τιμή πρώτης προσφοράς. Εφόσον 
εκποιούνται περισσότερα ομοειδή πράγματα η ελάχι−
στη τιμή μπορεί να προσδιορίζεται ανά τεμάχιο ή ανά 
κατηγορία πραγμάτων, ανάλογα με τη δυνατότητα ή 
μη υποβολής προσφοράς για μέρος αυτών. 

88.2.5. Το νόμισμα της πρώτης προσφοράς. Αν δεν 
ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη, το νόμισμα είναι 
το ευρώ και απαγορεύεται η υποβολή προσφοράς σε 
άλλο νόμισμα. 

88.2.6. Το ποσό κατά το οποίο πρέπει να είναι επαυ−
ξημένη κάθε προσφορά μετά την πρώτη προσφορά. Ο 
προσδιορισμός αυτός μπορεί να γίνεται είτε σε απόλυ−
το αριθμό είτε ως ποσοστό της τιμής της πρώτης προ−
σφοράς. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη, η 
επαύξηση της προσφοράς είναι ίση με το ένα τοις εκα−
τό (1%) της τιμής της πρώτης προσφοράς. 

88.2.7. Τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς για όλα 
τα εκποιούμενα πράγματα ή ανά κατηγορία ή μέρος 
μίας κατηγορίας αυτών. 

88.2.8. Την εγγύηση συμμετοχής. 
88.2.9. Την προθεσμία και τον τρόπο καταβολής του 

τιμήματος από τον υπερθεματιστή. Αν δεν ορίζεται δι−
αφορετικά στη διακήρυξη, η προθεσμία αυτή είναι δύο 
(2) εργάσιμες ημέρες από την κατακύρωση. 

88.2.10. Τον τόπο, στον οποίο βρίσκονται αποθηκευ−
μένα τα εκποιούμενα πράγματα και τους όρους, υπό 
τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να επιθεωρούν 
τα προς εκποίηση πράγματα για να αποκτήσουν ίδια 
αντίληψη για το είδος τους και την κατάσταση, στην 
οποία βρίσκονται. 



88.2.11. Εάν προβλέπεται η υποβολή εγγράφων προ−
σφορών, τον τύπο των προσφορών αυτών. 

88.2.12. Κάθε άλλο, κατά την κρίση της Εταιρίας, 
όρο. 

88.3. Διατυπώσεις δημοσιότητας. 
Η διακήρυξη δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημε−

ρήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της έδρας της 
Εταιρίας ή της Αθήνας, η οποία επιλέγεται από την Εται−
ρία. Δημοσίευση μπορεί να γίνεται και στην ιστοσελί−
δα της Εταιρίας. Αντίγραφο της διακήρυξης τοιχοκολ−
λάται σε εμφανές σημείο του καταστήματος της Εται−
ρίας, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν 
γνώση αυτής. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται 
σε κάθε ενδιαφερόμενο με δαπάνη του. Αν η αξία των 
εκποιουμένων, όπως προκύπτει από την τιμή πρώτης 
προσφοράς, δεν υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες (2.000,00) 
ευρώ, η δημοσίευση σε εφημερίδα μπορεί να παραλεί−
πεται. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με 
αποφάσεις της Εταιρίας. 

88.4. Ο πλειστηριασμός δεν μπορεί να διενεργηθεί, 
πριν περάσουν είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση 
ή, αν δεν γίνεται δημοσίευση, από την τοιχοκόλληση 
της διακήρυξης. 

89. Διαδικασία πλειστηριασμού – Κατακύρωση – Επα−
νάληψη πλειστηριασμού. 

89.1. Διαδικασία πλειστηριασμού. 
Η πλειοδοσία αρχίζει την προγραμματισμένη ημέρα 

και ώρα με βάση την τιμή πρώτης προσφοράς που ανα−
φέρεται στη διακήρυξη. Αν στη διακήρυξη δεν ορίζε−
ται διαφορετικά, η πλειοδοσία αρχίζει με την υποβο−
λή στο όργανο που διεξάγει τον πλειστηριασμό κλει−
στών έγγραφων προσφορών κατά τον τύπο που ορίζε−
ται στη διακήρυξη. Οι προσφορές αποσφραγίζονται και 
το αρμόδιο όργανο ανακοινώνει το περιεχόμενό τους 
εις επήκοο των παρισταμένων. Ακολούθως, όσοι υπέ−
βαλαν εμπρόθεσμα και παραδεκτά έγγραφη προσφορά 
καλούνται σε περαιτέρω προφορική πλειοδοσία. Με τη 
διακήρυξη μπορεί να περιορίζεται ο αριθμός των προ−
σφορών που υποβάλλεται από κάθε πλειοδότη στην 
προφορική πλειοδοσία. Για την αποσφράγιση των εγ−
γράφων προσφορών και τη διεξαγωγή της προφορικής 
πλειοδοσίας συντάσσεται έκθεση, στην οποία καταχω−
ρούνται εκείνοι που πλειοδότησαν και η τιμή που προ−
σφέρθηκε από κάθε ένα. Το πρακτικό αυτό υπογράφε−
ται από το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας και εκείνους 
που πλειοδότησαν. Αν εκείνοι που πλειοδότησαν αρνη−
θούν να το υπογράψουν, το αρμόδιο όργανο κάνει σχε−
τική μνεία στο πρακτικό. 

89.2. Με τη συμμετοχή στην πλειοδοσία τεκμαίρεται 
ότι ο προσφέρων έχει αποκτήσει ίδια αντίληψη του εί−
δους των εκποιουμένων και της καταστάσεως, στην 
οποία αυτά βρίσκονται και ότι αυτά είναι της τελείας 
αρεσκείας του και κατάλληλα για τη χρήση, για την 
οποία τα προορίζει. 

89.3. Κατακύρωση. 
Η κατακύρωση γίνεται στον υπερθεματιστή, αφού 

προηγουμένως ο υπάλληλος της Εταιρίας που διεξά−
γει τον πλειστηριασμό ή, επί διενέργειας του πλειστη−
ριασμού από Επιτροπή, ο Πρόεδρος αυτής προσκαλέ−
σει τρεις φορές για μεγαλύτερη προσφορά. Αμέσως 
μετά την κατακύρωση ο υπερθεματιστής ειδοποιείται 
εγγράφως από τον υπάλληλο της Εταιρίας που διε−
ξάγει τον πλειστηριασμό να καταβάλει το τίμημα που 

προσφέρεται εντός της προθεσμίας που ορίζεται στη 
διακήρυξη. 

89.4. Σε περίπτωση που ο υπερθεματιστής δεν κατα−
βάλει εμπρόθεσμα το τίμημα η κατακύρωση ανατρέ−
πεται και καταπίπτει η εγγύηση συμμετοχής του στον 
πλειστηριασμό. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία μπορεί 
να κατακυρώσει τα εκποιούμενα πράγματα στον επόμε−
νο ή, αν συντρέξει περίπτωση, στους επόμενους κατά 
σειρά πλειοδότες, οι οποίοι καλούνται να καταβάλουν 
το τίμημα που προσέφεραν. 

89.5. Επανάληψη πλειστηριασμού. 
Σε περίπτωση που κατά την ημέρα και ώρα του πλει−

στηριασμού δεν εμφανισθούν πλειοδότες, ο πλειστηρι−
ασμός επαναλαμβάνεται με την ίδια ή άλλη τιμή πρώ−
της προσφοράς και με τους ίδιους ή άλλους όρους μετά 
παρέλευση δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Σε περίπτω−
ση που και στον επαναληπτικό πλειστηριασμό δεν εμ−
φανισθούν πλειοδότες η Εταιρία μπορεί να αποφασί−
ζει την απ’ ευθείας εκποίηση προς κάθε τυχόν ενδια−
φερόμενο. 

90. Καταβολή τιμήματος και παράδοση των εκποιη−
θέντων. 

90.1. Η καταβολή του τιμήματος των εκποιουμένων 
πραγμάτων γίνεται σε μετρητά ή με κατάθεση σε τρα−
πεζικό λογαριασμό που τηρείται στο όνομα της Εται−
ρίας ή με μεταβίβαση ισόποσης τραπεζικής επιταγής 
πληρωτέας στην Ελλάδα, κατά τα οριζόμενα ειδικότε−
ρα στη διακήρυξη. 

90.2. Μετά την καταβολή του τιμήματος ο υπερθεμα−
τιστής παραλαμβάνει τα εκποιούμενα πράγματα από 
την αποθήκη, στην οποία ευρίσκονται. Αν δεν ορίζεται 
διαφορετικά στη διακήρυξη, η παραλαβή των πραγμά−
των γίνεται με δαπάνες και ευθύνη εκείνου, στον οποίο 
έγινε η κατακύρωση. Από την κατακύρωση και μετά ο 
κίνδυνος τυχαίας καταστροφής ή χειροτέρευσης των 
εκποιουμένων βαρύνει εκείνον, στον οποίο έγινε η κα−
τακύρωση. 

90.3. Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για πραγματι−
κά ελαττώματα ή έλλειψη ιδιοτήτων των εκποιουμένων 
πραγμάτων. Αναστροφή της πώλησης ή μείωση του κα−
ταβληθέντος τιμήματος αποκλείεται. 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ – ΕΙΔΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙ−
ΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

91. Προγραμματικές Συμβάσεις. 
Για τη μελέτη προγραμμάτων ανάπτυξης και εκτέλε−

σης λιμενικών έργων καθώς και για την παροχή υπη−
ρεσιών στη ζώνη λιμένα η Εταιρία μπορεί να συνάπτει 
προγραμματικές συμβάσεις με Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης ή άλλα πρόσωπα του δημόσιου τομέα, 
σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 2971/2001 και τις κα−
νονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδό−
τησή του. 

92. Συμφωνίες – Πλαίσιο. 
92.1. Για τη σύναψη μίας Συμφωνίας – Πλαίσιο, η Εται−

ρία εφαρμόζει τις διαδικασίες ανάθεσης που προβλέ−
πονται στον παρόντα Κανονισμό σε όλα τα στάδια, έως 
την ανάθεση των συμβάσεων που βασίζονται στη Συμ−
φωνία – Πλαίσιο. 

92.2. Η επιλογή των αντισυμβαλλομένων της Εταιρί−
ας στη Συμφωνία – Πλαίσιο που αποβλέπει στη σύναψη 
Συμβάσεων Προμηθειών ή Υπηρεσιών γίνεται με βάση 
τα κριτήρια ανάθεσης που προβλέπονται στο άρθρο 
21 του παρόντος. 
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92.3. Όταν προβλέπεται η σύναψη Συμφωνίας – Πλαί−
σιο με περισσότερους του ενός Οικονομικούς Φορείς, 
αυτοί πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3), εφόσον 
υπάρχει επαρκής αριθμός Οικονομικών Φορέων που 
πληρούν τα κριτήρια επιλογής και έχουν υποβάλει πα−
ραδεκτή προσφορά. 

92.4. Η διάρκεια της Συμφωνίας – Πλαίσιο δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη, εκτός αν συντρέχουν 
εξαιρετικές περιστάσεις, οπότε η σχετική απόφαση της 
Εταιρίας αιτιολογείται ειδικά. 

92.5. Οι συμβάσεις που στηρίζονται στη Συμφωνία– 
Πλαίσιο συνάπτονται μεταξύ της Εταιρίας και των αντι−
συμβαλλομένων της στη Συμφωνία – Πλαίσιο. Με τις 
συμβάσεις αυτές δεν μπορεί να επέρχονται ουσιώδεις 
τροποποιήσεις στους όρους της Συμφωνίας – Πλαίσιο, 
ιδίως μάλιστα όταν η Συμφωνία – Πλαίσιο έχει συνα−
φθεί με ένα μόνο Οικονομικό Φορέα. 

92.6. Όταν η Συμφωνία – Πλαίσιο έχει συναφθεί με 
περισσότερους του ενός Οικονομικούς Φορείς, η ανά−
θεση των συμβάσεων που στηρίζονται σε αυτή μπο−
ρεί να γίνεται: 

92.6.1. Με εφαρμογή των όρων που καθορίζονται στη 
Συμφωνία – Πλαίσιο και χωρίς νέο διαγωνισμό. 

92.6.2. Αν στη Συμφωνία – Πλαίσιο δεν έχουν καθο−
ρισθεί όλοι οι σχετικοί όροι, με επαναδιαπραγμάτευση 
που γίνεται με έγγραφη διαβούλευση και στηρίζεται σε 
όσους όρους έχουν καθορισθεί στη Συμφωνία – Πλαί−
σιο. Στην περίπτωση αυτή: 

92.6.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως και 
το περιεχόμενό τους παραμένει εμπιστευτικό έως την 
εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

92.6.2.2. Για την υποβολή των προσφορών η Εταιρία 
παρέχει επαρκή προθεσμία, λαμβανομένων υπόψη των 
συνθηκών κάθε περιπτώσεως, όπως είναι η πολυπλοκό−
τητα του αντικειμένου της σύμβασης και ο χρόνος που 
απαιτείται για τη διαβίβαση των προσφορών. 

92.6.2.3. Η ανάθεση της σύμβασης γίνεται στον Προ−
σφέροντα που υπέβαλε τη βέλτιστη προσφορά, βάσει 
των κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στη 
Συμφωνία – Πλαίσιο. 

92.7. Όταν η Συμφωνία – Πλαίσιο έχει συναφθεί με ένα 
μόνο Οικονομικό Φορέα, οι συμβάσεις που βασίζονται 
στη Συμφωνία – Πλαίσιο ανατίθενται με βάση τους όρους 
που ορίζονται στη Συμφωνία – Πλαίσιο. Για τη σύναψη 
των συμβάσεων αυτών η Εταιρία μπορεί να διαβουλεύ−
εται εγγράφως με τον Οικονομικό Φορέα, ζητώντας εν−
δεχομένως να ολοκληρώσει την προσφορά του. 

93. Δυναμικό Σύστημα Αγορών. 
93.1. Η Εταιρία μπορεί να προσφεύγει στο Δυναμικό 

Σύστημα Αγορών στις περιπτώσεις της παραγράφου 
3.6 του παρόντος. 

93.2. Η ανάθεση των συμβάσεων στο πλαίσιο του Δυ−
ναμικού Συστήματος Αγορών γίνεται με την ανοικτή δι−
αδικασία. Δεκτοί για υποβολή προσφοράς γίνονται όλοι 
όσοι πληρούν τα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται 
στη διακήρυξη και έχουν υποβάλει ενδεικτική προσφο−
ρά σύμφωνα με τη διακήρυξη. 

93.3. Οι ενδεικτικές προσφορές μπορεί να βελτιώνο−
νται ανά πάσα στιγμή, εφόσον εξακολουθούν να είναι 
σύμφωνες με τη διακήρυξη. 

93.4. Για τη διεξαγωγή του Δυναμικού Συστήματος 
Αγορών η Εταιρία χρησιμοποιεί αποκλειστικά Ηλεκτρο−
νικά Μέσα. 

93.5. Προκειμένου να εφαρμοσθεί το Δυναμικό Σύστη−
μα Αγορών η Εταιρία: 

93.5.1. Δημοσιεύει διακήρυξη, αναφέροντας ότι πρό−
κειται περί Δυναμικού Συστήματος Αγορών και μνημο−
νεύοντας την ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία είναι 
διαθέσιμα τα τεύχη της διαδικασίας. 

93.5.2. Διευκρινίζει, μεταξύ άλλων, στη διακήρυξη ή 
στα τεύχη της διαδικασίας τη φύση των αγορών που 
προβλέπεται να αποτελέσουν αντικείμενο του Δυναμι−
κού Συστήματος καθώς και όλες τις απαραίτητες πλη−
ροφορίες που αφορούν το Σύστημα, το χρησιμοποιού−
μενο Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό και τις τεχνικές διευθε−
τήσεις και προδιαγραφές της σύνδεσης. 

93.5.3. Προσφέρει ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρό−
σβαση με Ηλεκτρονικά Μέσα στη διακήρυξη και όλα τα 
τεύχη της διαδικασίας, από τη δημοσίευση της διακή−
ρυξης έως τη λήξη του Συστήματος. 

93.6. Καθ’ όλη τη διάρκεια του Δυναμικού Συστήματος 
Αγορών η Εταιρία παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε Οικο−
νομικό Φορέα να υποβάλει ενδεικτική προσφορά με σκο−
πό να γίνει δεκτός στο Σύστημα. Η αποδοχή γίνεται, εφό−
σον εκείνος που υπέβαλε την ενδεικτική προσφορά πλη−
ροί τα κριτήρια επιλογής. Η σχετική απόφαση εκδίδεται 
ύστερα από αξιολόγηση, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε 
(15) ημερών το αργότερο από την υποβολή της ενδεικτι−
κής προσφοράς. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνε−
ται, εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει υπάρξει άλλος διαγωνι−
σμός. Ο Οικονομικός Φορέας που υπέβαλε την ενδεικτική 
προσφορά ενημερώνεται από την Εταιρία για την αποδο−
χή ή την απόρριψή της το ταχύτερο δυνατόν. 

93.7. Κάθε σύμβαση στο πλαίσιο του Δυναμικού Συ−
στήματος Αγορών αποτελεί αντικείμενο διαγωνισμού. 
Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού η Εταιρία δημο−
σιεύει απλουστευμένη διακήρυξη, με την οποία καλεί 
όλους τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς να 
υποβάλουν ενδεικτική προσφορά μέσα σε προθεσμία 
που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) 
ημερών από την ημέρα αποστολής της απλουστευμέ−
νης διακήρυξης. 

93.8. Διαγωνισμός διεξάγεται μετά την αξιολόγηση 
όλων των ενδεικτικών προσφορών που υποβλήθηκαν 
εμπρόθεσμα. Για την υποβολή προσφοράς η Εταιρία 
καλεί τους Οικονομικούς Φορείς που έχουν γίνει δε−
κτοί στο Σύστημα να υποβάλουν προσφορά για κάθε 
συγκεκριμένη σύμβαση, τάσσοντας για τον σκοπό αυτό 
επαρκή προθεσμία. 

93.9. Η ανάθεση της σύμβασης γίνεται με βάση τα κρι−
τήρια ανάθεσης που καθορίζονται στη διακήρυξη. 

93.10. Η διάρκεια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη, εκτός αν 
συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις, οπότε η σχετική 
απόφαση της Εταιρίας αιτιολογείται ειδικά. 

93.11. Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς δεν επι−
βαρύνονται με τις δαπάνες της Εταιρίας για τη διεκπε−
ραίωση του Συστήματος. 

94. Ανταγωνιστικός Διάλογος. 
94.1. Η Εταιρία μπορεί να προσφεύγει στον Ανταγω−

νιστικό Διάλογο, εφόσον κρίνει ότι η χρήση ανοικτής ή 
κλειστής διαδικασίας δεν επιτρέπει την ανάθεση της 
σύμβασης. 

94.2. Στις περιπτώσεις του Ανταγωνιστικού Διαλόγου 
κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέ−
ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
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94.3. Με τη διακήρυξη του Ανταγωνιστικού Διαλόγου 
η Εταιρία γνωστοποιεί τις ανάγκες και τις απαιτήσεις 
της. 

94.4. Ύστερα από την αξιολόγηση και την επιλογή των 
Υποψηφίων με βάση τα κριτήρια συμμετοχής που ορί−
ζονται στη διακήρυξη, η Εταιρία προβαίνει σε διάλογο 
με τους επιλεγέντες, με σκοπό τη διερεύνηση και τον 
προσδιορισμό των μέσων που μπορούν να ικανοποιή−
σουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες της. Αντικεί−
μενο του διαλόγου μπορούν να είναι όλες οι πτυχές 
της σύμβασης. 

94.5. Κατά τη διάρκεια του διαλόγου η Εταιρία εξα−
σφαλίζει την ίση μεταχείριση των συμμετεχόντων και 
δεν παρέχει, κατά τρόπο που να δημιουργεί διακρίσεις, 
πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν ορισμένους 
Προσφέροντες έναντι άλλων. 

94.6. Η Εταιρία δεν αποκαλύπτει στους συμμετέχο−
ντες τις λύσεις που προτείνονται και τις εμπιστευτικές 
πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί από άλλους, χω−
ρίς τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου. 

94.7. Στη διακήρυξη μπορεί να προβλέπεται ότι η δι−
αδικασία διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις, ώστε κατ’ 
εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης να μειώνεται ο αριθ−
μός των λύσεων που εξετάζονται σε κάθε φάση. 

94.8. Ο διάλογος συνεχίζεται, έως ότου η Εταιρία μπο−
ρέσει να προσδιορίσει, μετά από συγκριτική αξιολό−
γηση, τη λύση ή τις λύσεις που ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες της. 

94.9. Μετά την κήρυξη της λήξης του διαλόγου και τη 
σχετική ενημέρωση των Προσφερόντων, η Εταιρία κα−
λεί τους Προσφέροντες να υποβάλουν την τελική προ−
σφορά τους, βάσει της ή των λύσεων που προσδιορί−
σθηκαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου. Οι προσφορές 
αυτές πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που είναι 
αναγκαία για την παροχή της ζητούμενης προμήθει−
ας ή υπηρεσίας. Η Εταιρία μπορεί να ζητεί διευκρίνιση, 
συμπλήρωση ή προσαρμογή των προσφορών. ΟΙ δια−
σαφήσεις, διευκρινίσεις, προσαρμογές ή συμπληρώσεις 
δεν μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την τροποποίηση 
βασικών στοιχείων της προσφοράς ή της πρόσκλησης 
για υποβολή προσφοράς με τρόπο που δημιουργεί δι−
ακρίσεις ή στρεβλώνει τον ανταγωνισμό. 

94.10. Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται βάσει του 
κριτηρίου ανάθεσης που αναφέρεται στη διακήρυξη. 

94.11. Ο Προσφέρων που υπέβαλε την πλέον συμφέ−
ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μπορεί να κα−
λείται από την Εταιρία να διευκρινίσει πτυχές της προ−
σφοράς του ή να επιβεβαιώσει τις δεσμεύσεις που αυτή 
περιέχει, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιούνται 
ουσιώδη στοιχεία της προσφοράς ή της πρόσκλησης 
για υποβολή προσφοράς με τρόπο που δημιουργεί δι−
ακρίσεις ή στρεβλώνει τον ανταγωνισμό. 

94.12. Με τη διακήρυξη του Ανταγωνιστικού Διαλόγου 
μπορεί να προβλέπεται η απονομή βραβείων ή η κατα−
βολή χρηματικού ποσού στους συμμετέχοντες. 

95. Προληπτικός Έλεγχος Νομιμότητας των Συμβά−
σεων – Ονομαστικοποίηση μετοχών νομικών προσώ−
πων. 

95.1. Πριν την υπογραφή των συμβάσεων της Εταιρίας 
και στις περιπτώσεις που τούτο προβλέπεται από τον 
νόμο διεξάγεται προληπτικός έλεγχος της νομιμότητας 
των συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Για τη διε−
ξαγωγή του ελέγχου αυτού, όταν απαιτείται, αποστέλ−

λεται από την Εταιρία στο Ελεγκτικό Συνέδριο σχέδιο 
της συμβάσεως που πρόκειται να υπογραφεί καθώς και 
ο φάκελος της διαδικασίας που προηγήθηκε. 

95.2. Κατά τη διαδικασία ανάθεσης των συμβάσεων 
και στο μέτρο που τούτο επιβάλλεται από τον νόμο, η 
Εταιρία εξασφαλίζει την τήρηση των διατάξεων που 
αφορούν την ονομαστικοποίηση των μετοχών εταιριών 
που συμμετέχουν στις διαδικασίες ανάθεσης και τη δι−
απίστωση της τυχόν συνδρομής κωλυμάτων και ασυμ−
βιβάστων σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

96. Πρακτικά – Τεκμηρίωση – Ενημέρωση Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 

96.1. Πρακτικά και Τεκμηρίωση. 
Για κάθε σύμβαση, συμφωνία – πλαίσιο ή υλοποίηση 

δυναμικού συστήματος αγορών που εμπίπτει στο πε−
δίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/17ΕΚ ή 2004/18ΕΚ 
η Εταιρία συντάσσει πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει 
τουλάχιστον: 

96.1.1. Την επωνυμία και την έδρα της Εταιρίας. 
96.1.2. Το αντικείμενο και την αξία της συμβάσεως, 

της συμφωνίας – πλαίσιο ή του δυναμικού συστήμα−
τος αγορών. 

96.1.3. Το όνομα ή την επωνυμία των Υποψηφίων και 
των Προσφερόντων που επελέγησαν και την αιτιολο−
γία της επιλογής τους. 

96.1.4. Το όνομα ή την επωνυμία των Υποψηφίων ή 
Προσφερόντων που αποκλείσθηκαν και τους λόγους 
του αποκλεισμού τους. 

96.1.5. Το όνομα ή την επωνυμία του Προμηθευτή / Πα−
ρόχου Υπηρεσιών / Εργολήπτη και την αιτιολογία της 
επιλογής της προσφοράς του και, εφόσον τούτο είναι 
γνωστό, το τμήμα της σύμβασης που αυτός προτίθεται 
να αναθέσει υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους. 

96.1.6. Προκειμένου για ανάθεση με τη διαδικασία δι−
απραγμάτευσης, τους λόγους που δικαιολογούν την 
προσφυγή σε αυτή. 

96.1.7. Προκειμένου για τον ανταγωνιστικό διάλογο, 
τους λόγους που δικαιολογούν την προσφυγή σε αυ−
τόν. 

96.1.8. Σε περίπτωση ματαίωσης, τους λόγους της μα−
ταίωσης. 

96.2. Η Εταιρία λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα για 
την τεκμηρίωση των διαδικασιών που διεξάγονται με 
Ηλεκτρονικά Μέσα. 

96.3. Τα πρακτικά και η τεκμηρίωση κατά το παρόν 
άρθρο κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κα−
τόπιν αιτήσεώς της. 

96.4. Ενημέρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
96.5. Η Εταιρία, όταν συνάπτει σύμβαση ή Συμφωνία – 

Πλαίσιο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγι−
ών 2004/17ΕΚ και 2004/18ΕΚ αποστέλλει στην Ευρωπα−
ϊκή Επιτροπή την διακήρυξη και τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ημέρες από 
τη σύναψη της συμβάσεως ή της Συμφωνίας – Πλαίσιο. 
Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και τις συναπτόμε−
νες από την Εταιρία συμβάσεις που βασίζονται σε Δυ−
ναμικό Σύστημα Αγορών. Στην περίπτωση αυτή, όμως, η 
Εταιρία μπορεί να συγκεντρώνει τις σχετικές προκηρύ−
ξεις σε τριμηνιαία βάση και να προβαίνει στην αποστο−
λή τους σε προθεσμία σαράντα οκτώ (48) ημερών από 
το τέλος κάθε τριμήνου. 

97. Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις. 
97.1. Συμβάσεις, για τις οποίες έχει δημοσιευθεί διακή−
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ρυξη ή έχει υπογραφεί σύμβαση πριν την θέση σε ισχύ 
του παρόντος, εξακολουθούν να διέπονται από τους 
όρους που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση της διακήρυξης 
ή την υπογραφή της σύμβασης. 

97.2. Παραπομπές του παρόντος Κανονισμού σε δια−
τάξεις της εθνικής ή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας νοού−
νται και στις εκάστοτε τροποποιήσεις αυτών. 

97.3. Επιφυλασσομένης της δυνατότητας της Εταιρί−
ας να συνομολογεί διαιτησία, διαφορές που αναφύο−
νται μεταξύ της Εταιρίας και τρίτων από την εφαρμο−
γή του παρόντος, αν δεν επιλυθούν εξώδικα, επιλύονται 
από τα δικαστήρια της έδρας της Εταιρίας που εφαρ−
μόζουν το ελληνικό δίκαιο. 

97.4. Ο παρών μπορεί να τροποποιείται με αποφάσεις 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που δημοσι−
εύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

98. Ισχύς 
98.1. Ο παρών Κανονισμός ισχύει από τη δημοσίευσή 

του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Β. Αναθέτει στη Δ/νση Διοικητικού τη φροντίδα δημο−

σίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Γ. Επικυρώνει το πρακτικό αυτό.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 1 Δεκεμβρίου 2010
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