
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 
9/2015

(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (γγ) του ν. 4013/2011)

Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Στην Αθήνα, σήμερα, την 27η Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015), ημέρα Τετάρτη
και ώρα 10.30 π.μ. και επί της οδού Κηφισίας 7 (5ος όροφος) στους Αμπελοκήπους, όπου και τα
γραφεία της,  συνήλθε η  ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε  συνεδρίαση
μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα
μέλη της Αρχής.

Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση τα ακόλουθα:
1. Αντιπρόεδρος : Χριστίνα Μπουσουλέγκα

2.  Μέλη:  Καραμανλής Ευάγγελος

                   Λουρίκας Δημήτριος

                   Σταθακόπουλος Δημήτριος

Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν.

Γραμματέας: Στυλιανή Τσιάβου                    
Εισηγητής: Αλέξιος Τάττης, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης, παρέστη ο Εισηγητής κ. Τάττης Αλ., καθώς και η προϊσταμένη
του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων κ. Καξιρή, οι οποίο αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας
ψηφοφορίας και λήψης της απόφασης από τα Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής. 

Σχετ.:  Το με αριθμ. πρωτ. 67005/Γ1/29.04.2015 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας
και  Θρησκευμάτων,  το  οποίο  υπεβλήθη  στην  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  και  έλαβε  αριθμ.  πρωτ.  εισ.
1893/29.04.2015,  με  το  οποίο  διαβιβάζεται  σχέδιο  απόφασης  του  Υπουργού  Πολιτισμού,
Παιδείας  και  Θρησκευμάτων με  θέμα  “Κανονισμός  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  του  Εθνικού
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)”. 
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Θέμα:  Αίτημα για διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2
περ.  γ'  υποπερ.  γγ'  του  ν.  4013/2011,  επί  σχεδίου  απόφασης  του  Υπουργού  Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα “Κανονισμός Προμηθειών και Υπηρεσιών του Εθνικού
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)”.

I. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις - Ιστορικό

Με το υπ. αριθμ. πρωτ. 67005/Γ1/29.04.2015 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, το οποίο υπεβλήθη στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στις 29.04.2015 και έλαβε αριθμ. πρωτ. εισ.
1893, διαβιβάζεται σχέδιο απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με
θέμα   “Κανονισμός  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  του  Εθνικού  Οργανισμού  Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)”. 

Με το εν λόγω σχέδιο απόφασης, ο Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων προβαίνει
στον  καθορισμό  του  Κανονισμού  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  του  Εθνικού  Οργανισμού
Πιστοποίησης  Προσόντων  και  Επαγγελματικού  Προσανατολισμού  (εφεξής  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.),
ασκώντας την αρμοδιότητα που του δίδεται βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 26
του ν.  4115/2013 (ΦΕΚ  Α'  24/30.01.2013),  στην οποία ορίζεται:  “Με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση
του  διοικητικού  συμβουλίου  του  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  και  δημοσιεύεται  στην  Εφημερίδα  της
Κυβερνήσεως,  καθορίζονται  ο  Κανονισμός  Οικονομικής  Διαχείρισης,  καθώς  και  ο  Κανονισμός
Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  του,  με  τον  οποίο  ρυθμίζονται  ιδίως  οι  όροι  και  οι  διαδικασίες
ανάθεσης  μελετών,  υπηρεσιών  και  εκτέλεσης  έργων  και  εργασιών,  προμηθειών  κινητών
πραγμάτων,  εξοπλισμού  και  συναφών  εργασιών,  αγοράς  ακινήτων,  παραχωρήσεων  χρήσης,
μισθώσεων,  εκμισθώσεων  και  γενικά  μεταβίβασης  ή  απόκτησης  κάθε  άλλου  ενοχικού  ή
εμπράγματου δικαιώματος”. Ο εν θέματι Κανονισμός αντικαθιστά τον προϊσχύσαντα Κανονισμό
Προμηθειών  του  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  (Απόφαση  Υπουργού  Παιδείας,  Δια  Βίου  Μάθησης  και
Θρησκευμάτων  υπ.  αριθμ.  23237/Η/05.03.2012,  ΦΕΚ  Β'/06.03.2012),  που  εξεδόθη  βάσει  της
διάταξης της παρ. 11 του άρθρου 11 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ Α' 163), η οποία καταργήθηκε με την
παρ. 1δ του άρθρου 46 του ν. 4115/2013. Ωστόσο, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της παρ. 5β του
άρθρου 45  του  ν.  4115/2013,  ο  υπ.  αριθμ.  23237/Η/05.03.2012  Κανονισμός  εξακολουθεί  να
ισχύει έως ότου τεθεί σε ισχύ Κανονισμός Προμηθειών και Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που θα
εκδοθεί βάσει της νεότερης εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 26 του ν. 4115/2013.

Επισημαίνεται  ότι  στις  16.12.2014  δημοσιεύθηκε  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως  (ΦΕΚ  Β'
3375/16.12.2014) η υπ. αριθμ. 201573/Γ1/11.12.2014 Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων, με την οποία ενεκρίθη Κανονισμός Προμηθειών και Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
(εκδοθείς βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 26 του ν. 4115/2013). Ο Κανονισμός
αυτός  εξεδόθη  χωρίς  την  παροχή  της  εκ  του  νόμου  υποχρεωτικής  σύμφωνης  γνώμης  της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  Κατά  συνέπεια,  και  αφού  υπεβλήθησαν  στον  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  τα  υπ'  αριθμ.  πρωτ.
30/07.01.2015  και  293/20.02.2015  έγγραφα  της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,  η  ως  άνω  υπ'  αριθμ.
201573/Γ1/11.12.2014 Απόφαση ανεκλήθη, με την υπ. αριθμ. 64243/Γ1/24.04.2015 Απόφαση του
Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β' 815/07.05.2015).

Εν τέλει,   με το υπ. αριθμ.  πρωτ. 67005/Γ1/29.04.2015 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, διαβιβάζεται σχέδιο απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας
και Θρησκευμάτων με θέμα  “Κανονισμός Προμηθειών και Υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)”,  το κείμενο του
οποίου εμφαίνεται αναλυτικά στο συνημμένο Παράρτημα. 
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IΙ. Αρμοδιότητα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4013/2011 και ειδικότερα στο άρθρο 2,  παρ. 2,  περ.  γ'  (γγ)
αυτού, όπως ισχύει “Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση νόμου,
εξαιρουμένων  των  προκηρύξεων,  καθώς  και  οι  κανονισμοί  άλλων  δημοσίων  οργάνων  και
αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5, παρ. 3 του
ν.  2286/1995,  συμπεριλαμβανομένων  των  κανονισμών  εσωτερικής  λειτουργίας  των  κατά
περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων,
κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων,
εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής”. 

Στο  βαθμό  που  ο  ανωτέρω  Κανονισμός  ρυθμίζει  θέματα  δημοσίων  συμβάσεων,  συντρέχει  η
αρμοδιότητα  της  Αρχής  για  παροχή  σύμφωνης  γνώμης,  με  εξαίρεση  τις  δημόσιες  συμβάσεις
υπηρεσιών οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την μίσθωση ακινήτων (βλ. εν μέρει άρθρα 2 και 14
σχεδίου Κανονισμού) καθότι αυτές εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του π.δ. 60/2007 και, ως
εκ τούτου, δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αρχής (βλ. άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 4013/2011, σε
συνδυασμό με τα άρθρα 2 και 13 του π.δ. 60/2007).

ΙΙΙ. Νομικό Πλαίσιο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. - Πεδίο εφαρμογής του υπό εξέταση Κανονισμού

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,  σύμφωνα με την παρ.  2 του άρθρου 13,  του ν.  4115/2013  “αποτελεί  νομικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει διοικητική και
οικονομική αυτοτέλεια, έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί χάριν του
δημοσίου  συμφέροντος  και  εποπτεύεται  από  τον  Υπουργό  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού”. Εξάλλου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ίδιου νόμου,
“Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποτελεί τον εθνικό φορέα πιστοποίησης των εισροών και εκροών της  μη τυπικής
εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης και λειτουργεί ως εθνική δομή των Ευρωπαϊκών Δικτύων
που διαχειρίζονται θέματα προσόντων και ευρωπαϊκών εργαλείων διαφάνειας και κινητικότητας,
όπως το  Εθνικό Σημείο  Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων,  το Εθνικό Κέντρο
Ευρωδιαβατηρίου,  το  Ελληνικό  Εθνικό  Κέντρο  Πληροφόρησης  για  τον  Επαγγελματικό
Προσανατολισμό, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Euroguidance, το Εθνικό Σημείο Αναφοράς στο
Ευρωπαϊκό  Δίκτυο  για  τη  Διασφάλιση  της  Ποιότητας  στην  Επαγγελματική  Εκπαίδευση  και
Κατάρτιση (EQA-VET) και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ακαδημαϊκών Μονάδων για την Επαγγελματική
Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET)”. Επιπροσθέτως, στο άρθρο 16 του ίδιου νόμου, ορίζεται ότι ο
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διοικείται από εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο, που συγκροτείται με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ενώ με απόφαση του ίδιου
Υπουργού διόριζονται ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού. 

Σημειώνεται ότι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποτελεί μετεξέλιξη του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με
την επωνυμία “Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων” (Ε.Ο.Π.Π.), το οποίο συστήθηκε
κατόπιν της συγχώνευσης των προϋφιστάμενων Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου με τις
επωνυμίες  “Εθνικό  Κέντρο  Πιστοποίησης  Δομών  Δια  Βίου  Μάθησης”  (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)  και  “Εθνικό
Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού” (Ε.Κ.Ε.Π.). 

Βάσει  των  διατάξεων  αυτών,  που  οριοθετούν  τη  νομική  μορφή,  το  τρόπο  συγκρότησης  του
Διοικητικού  Συμβουλίου,  τις  αρμοδιότητες  και  τους  σκοπούς  δημοσίου  συμφέροντος  που
εξυπηρετεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., προκύπτει ότι αυτός εμπίπτει στην έννοια του “Οργανισμού Δημοσίου
Δικαίου” και κατά συνέπεια αποτελεί αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο
π.δ. 60/2007, καθώς πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 9 αυτού. 
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Κατά συνέπεια, σε ό,τι  αφορά στις διαδικασίες ανάθεσης προμηθειών, υπηρεσιών και έργων,
προϋπολογισθείσης  αξίας  ίσης  ή  ανώτερης  των  εκάστοτε  ισχυόντων  κοινοτικών  ορίων,
εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  της  κοινοτικής  οδηγίας2004/18/ΕΚ  “περί  συντονισμού  των
διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών”  (όπως
τροποποιήθηκε  με  την  Οδηγία  2005/51/ΕΚ  της  Επιτροπής  και  την  Οδηγία  2005/75/ΕΚ  του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005) που ενσωματώθηκε
στην  εθνική έννομη τάξη με  το  εν  λόγω προεδρικό διάταγμα,  ενώ ο Κανονισμός  δύναται  να
ρυθμίζει,  συμπληρωματικά και μόνο,  θέματα για τα οποία δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις το ως
άνω διάταγμα (π.χ. θέματα εγγυήσεων, γνωμοδοτικά και αποφαινόμενα όργανα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,
επιμέρους πτυχές των διαδικασιών κ.λπ). 

Εξάλλου,  στο βαθμό που η εξουσιοδοτική διάταξη του  άρθρου 26 του ν.  4115/2013   επί  της
οποίας  και  θεμελιώνεται  η  έκδοση  του  Κανονισμού  αναφέρεται  εν  γένει  σε  προμήθειες,
υπηρεσίες, έργα, μελέτες κ.λπ., χωρίς να εισάγει εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις από τις κείμενες
διατάξεις, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εξακολουθεί να διέπεται από αυτές στο πεδίο εφαρμογής των οποίων
υπάγεται.

Υπό το πρίσμα αυτό, ενδεικτικά αναφέρεται:

Σε ό,τι αφορά στις δημόσιες συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας κατώτερης των κοινοτικών χρηματικών
ορίων,  εφόσον  πρόκειται  για  υπηρεσίες  και  προμήθειες,  με  τον  παρόντα  Κανονισμό  ο
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  δύναται να ρυθμίζει κατά τρόπο διαφορετικό από το π.δ.  118/2007,  θέματα που
άπτονται  των διαδικασιών ανάθεσης,  καθώς σύμφωνα με την  παρ.  1 του  άρθρου 1  του π.δ.
118/2007 στο πεδίο εφαρμογής του δεν υπάγονται τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Σε
κάθε περίπτωση, ωστόσο, θα πρέπει να τηρούνται οι γενικές αρχές του δικαίου των δημοσίων
συμβάσεων. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής
της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  “σχετικά  με  το  κοινοτικό  δίκαιο  που  εφαρμόζεται  στην  ανάθεση
συμβάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται ή καλύπτονται εν μέρει από τις οδηγίες για τις δημόσιες
συμβάσεις (συμβάσεις με αξία μικρότερη από τα κατώτατα όρια εφαρμογής των οδηγιών για τις
δημόσιες συμβάσεις)” (2006/C 179/02), που παρέχει προς τα κράτη μέλη υποδείξεις σχετικά με
την  εφαρμογή  στην  πράξη  των  πορισμάτων  της  συναφούς  νομολογίας  του  Δικαστηρίου  της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κανόνες του πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου για την εσωτερική αγορά
εφαρμόζονται και στις συμβάσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών για τις
δημόσιες συμβάσεις. Ειδικότερα, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι “αν και ορισμένες συμβάσεις
αποκλείονται του πεδίου εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών [...] οι αναθέτοντες φορείς, όταν τις
συνάπτουν,  υποχρεούνται  εντούτοις,  να  τηρούν  τις  αρχές  και  τους  θεμελιώδεις  κανόνες  της
Συνθήκης”.  Στις  αρχές  αυτές  περιλαμβάνονται  η  ελεύθερη  κυκλοφορία  των  εμπορευμάτων
(άρθρο 34 της Σ.Λ.Ε.Ε.), το δικαίωμα εγκατάστασης (άρθρο 43 της Σ.Λ.Ε.Ε.), η ελεύθερη παροχή
υπηρεσιών  (άρθρο  49  της  Σ.Λ.Ε.Ε.),  οι  μη  διακρίσεις  και  η  ίση  μεταχείριση,  η  διαφάνεια,  η
αναλογικότητα και η αμοιβαία αναγνώριση, τουλάχιστον στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων
που έχουν επαρκή σχέση με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς (Υπόθεση C-231/03 της 21ης
Ιουλίου 2005, Coname, σκέψη 20). 

Περαιτέρω, σε ό,τι  αφορά σε δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών
υπηρεσιών  μηχανικού  που  εμπίπτουν  στο  πεδίο  εφαρμογής  του  ν.  3316/2005  “Ανάθεση  και
εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις” (ΦΕΚ Α' 42/22.02.2005), όπως ισχύει, αυτές ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του
νόμου  αυτού,  καθώς  ο  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  δεν  εξαιρείται  ρητά  από  το  πεδίο  εφαρμογής  του.  Στις
περιπτώσεις  αυτές,  ο  εν  θέματι  Κανονισμός  μπορεί  να  προχωρά  σε  ρυθμίσεις  μόνο
συμπληρωματικώς σε σχέση με τα οριζόμενα στο ν. 3316/2005.

4



Επίσης, σε ό,τι  αφορά σε δημόσιες συμβάσεις κατασκευής έργων, αυτές ανατίθενται,  σε κάθε
περίπτωση, σύμφωνα με τα αναλυτικώς οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 3669/2008 “Κύρωση της
Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων”  (ΦΕΚ Α'  166/18.06.2008),  όπως
ισχύει,  από  το  πεδίο  εφαρμογής  του  οποίου  δεν  εξαιρείται  ρητά  ο  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  Και  στην
περίπτωση των συμβάσεων κατασκευής δημοσίων έργων, ο εν θέματι Κανονισμός δύναται να
προχωρά σε ρυθμίσεις μόνο συμπληρώνοντας τις διατάξεις του ν. 3669/2008. 

Σημειώνεται, τέλος, ότι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. υπάγεται στις ήδη ισχύουσες διατάξεις του ν. 4281/2014
“Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της  ελληνικής  οικονομίας,  οργανωτικά  θέματα  Υπουργείου
Οικονομικών και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α' 160/08.08.2014).

ΙV. Γενικές Παρατηρήσεις

1. Το υποβληθέν σχέδιο Κανονισμού ρυθμίζει, εν γένει, τόσο τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων
συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας κάτω των κοινοτικών ορίων όσο και αυτές που κείνται άνω των
κοινοτικών  ορίων,  χωρίς,  ωστόσο,  να  είναι  πάντοτε  απόλυτα σαφής η  εν  λόγω διάκριση στο
κείμενο των σχετικών ρυθμίσεων. Η ασάφεια αυτή είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη ειδικά σε εκείνες τις
διατάξεις του Κανονισμού που εμπεριέχουν ρυθμίσεις που διαφοροποιούνται ή συγκρούονται με
όσα  ορίζονται  στο  π.δ.  60/2007.  Στην  ενότητα  που  ακολουθεί,  το  εν  λόγω  πρόβλημα
επισημαίνεται  και  καταγράφεται  ειδικώς  στο  πλαίσιο  των  επιμέρους  παρατηρήσεων  επί  των
σχολιαζόμενων άρθρων του Κανονισμού.  Κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί,  ήδη στο σημείο
αυτό,  ότι  σε ό,τι  αφορά στη ρύθμιση περιπτώσεων που κείνται άνω των κοινοτικών ορίων
πρέπει είτε  να  μεταφέρονται  αυτούσιες  οι  διατάξεις  του  π.δ.  60/2007  στο  κείμενο  του
Κανονισμού,  είτε  να  γίνεται  ευθεία  και  ακριβής  παραπομπή  στις  διατάξεις  του  εν  λόγω
προεδρικού  διατάγματος  ώστε  να  αποφεύγεται  ο  κίνδυνος  σύγκρουσης  (βλ.  Γνώμες
7/27.06.2014 και 11/07.08.2014 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

Πρέπει,  εξάλλου,  να  τονισθεί  ότι  γενικές  αναφορές  στην  ισχύ  του  ενωσιακού  δίκαιου  που
εμφανίζονται σε διάφορα σημεία του Κανονισμού  (π.χ. άρθρα 5, 12 και 43 του Κανονισμού) δεν
αρκούν για να θεραπεύσουν τις όποιες συγκρούσεις μεταξύ των ρυθμίσεων του Κανονισμού και
των οριζομένων στο π.δ. 60/2007.  

2.  Στο  άρθρο  1  του  Κανονισμού,  όπου  και  οριοθετείται  το  αντικείμενό  του  βάσει  της
εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 26 του ν. 4115/2013, ορίζεται ρητώς ότι “Αντικείμενο του
παρόντος  Κανονισμού  αποτελεί  ο  καθορισμός  των  όρων  και  των  διαδικασιών  ανάθεσης  της
εκπόνησης  μελετών,  υπηρεσιών  και  εκτέλεσης  έργων και  εργασιών,  προμηθειών.....”.  Παρά
ταύτα, οι ουσιαστικές ρυθμίσεις του Κανονισμού, κατά κανόνα φαίνεται να αφορούν στη σύναψη
συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, και όχι μελετών ή έργων, υπό την έννοια ότι ελάχιστες
φορές γίνεται μνεία στις ιδιαιτερότητες που εμφανίζουν οι συμβάσεις εκπόνησης μελετών και
κατασκευής έργων. Υπ' αυτό το πρίσμα, δεν προκύπτει με σαφήνεια το ποιες εν τέλει ρυθμίσεις
του Κανονισμού αφορούν και συμβάσεις εκπόνησης μελετών και κατασκευής έργων, γεγονός που
έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς – σύμφωνα με τα εκτεθέντα ανωτέρω υπό (III) –  η συμβατότητα
του Κανονισμού με τα οριζόμενα στους ν. 3316/2005 και 3669/2008 είναι υποχρεωτική εφόσον
αυτός αφορά και σε μελέτες και έργα. Για τη θεραπεία αυτού του προβλήματος, θα πρέπει είτε
να εξαιρεθούν οι συμβάσεις εκπόνησης μελετών και κατασκευής έργων από το αντικείμενο και
το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού είτε να εναρμονισθούν πλήρως οι σχετικές διατάξεις (αφ'
ης μάλιστα στιγμής αυτές συγκεκριμενοποιηθούν πλήρως) με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα
των ως άνω νόμων (τέτοια αναγκαιότητα εντοπίζεται όλως ενδεικτικώς στα άρθρα 29, 32, 35,
38, 39 και 41 του σχεδίου Κανονισμού). 
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3. Σημειώνεται ότι το κείμενο του σχεδίου Κανονισμού ακολουθεί σε σημαντικό βαθμό το λεκτικό
του προϊσχύσαντος Κανονισμού Προμηθειών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Απόφαση Υπουργού Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων υπ. αριθμ. 23237/Η/05.03.201), γεγονός που συνεπάγεται την
εν γένει πλημμελή επικαιροποίηση του κειμένου σε σχέση με σημαντικές πρόσφατες νομοθετικές
εξελίξεις στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων (π.χ. εισαγωγή Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., νέο νομικό πλαίσιο
για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών διαγωνισμών, αναμόρφωση του δημόσιου λογιστικού με το ν.
4270/2014 κ.λπ.). Κατά συνέπεια, θα πρέπει τόσο τα επιμέρους άρθρα του σχεδίου Κανονισμού
να παραπέμπουν ευθέως στις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος δικαίου (ενδεχομένως και με
επαναδιατύπωσή  τους),  όσο  και  στη  διάταξη  του  άρθρου  43  του  σχεδίου  Κανονισμού
(“Εφαρμοστέο Δίκαιο”) να αναφερθούν αναλυτικά οι κρίσιμες διατάξεις του ισχύοντος δικαίου
που εφαρμόζονται παραλλήλως του Κανονισμού. 

4. Επισημαίνεται, επί της αρχής, ότι η ψήφιση του ν. 4281/2014, ικανοποίησε το αίτημα για τη
μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, με σκοπό την απλούστευση και
ενοποίησή του, τον εξορθολογισμό των διοικητικών δομών και διαδικασιών και τη μείωση των
καθυστερήσεων που σημειώνονται κατά τη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης
των δημόσιων συμβάσεων, την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς,
την  προαγωγή  του  γνήσιου  και  ελεύθερου  ανταγωνισμού  και  την  πλήρη  εναρμόνιση  με  το
ευρωπαϊκό  ενωσιακό  κεκτημένο.  Τούτων  δοθέντων,  στο  πλαίσιο  της  προσπάθειας  συνολικής
αναμόρφωσης του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου των δημόσιων συμβάσεων, προς τον
σκοπό  του περιορισμού της  γραφειοκρατίας  και  των  διοικητικών  βαρών,  της  προαγωγής  του
γνήσιου και αθέμιτου ανταγωνισμού και της επίτευξης του βέλτιστου λόγου κόστους/ποιότητας
κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, στόχος των πάσης φύσεως νομοθετικών και κανονιστικών
πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται, ιδίως εφεξής, πρέπει να είναι η κατά το δυνατόν ενοποίηση
του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και
όχι η υιοθέτηση αποσπασματικών ή εξαιρετικών ρυθμίσεων. 

Βάσει των ανωτέρω, ιδιαίτερης μνείας χρήζει η διαπίστωση ότι με το ν. 4281/2014, όπως ισχύει,
καταργείται από την έναρξη ισχύος των διατάξεών του (σύμφωνα με το άρθρο 37, παρ. 1 του ν.
4320/2015,  το  Μέρος  Β'  του  ν.  4281/2014,  θα τεθεί  εν  τέλει  σε  ισχύ  –  πλην συγκεκριμένων
διατάξεών του που ήδη ισχύουν – την 31.12.2015) κάθε διάταξη, η οποία εξουσιοδοτεί για την
έκδοση  πράξεων  κανονιστικής  ισχύος  για  θέματα  που  ρυθμίζουν  τη  σύναψη  και  εκτέλεση
δημοσίων  συμβάσεων,  καθώς  και  οι  εκδοθείσες  κανονιστικές  πράξεις  δυνάμει  των  εν  λόγω
εξουσιοδοτήσεων.  Συνεπώς,  εφόσον  το  άρθρο  26  του  ν.  4115/2013  εντάσσεται  ρητά  στις
καταργούμενες διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 199, παρ. 1Α, περ. (3) του ν. 4281/2014, οι
διατάξεις του υπό κρίση σχεδίου Κανονισμού καθίστανται εκ προοιμίου ρυθμίσεις περιορισμένης
χρονικής  ισχύος.  Δέον,  εξάλλου,  να  τονισθεί  ότι  το  πνεύμα  του  ν.  4281/2014  τείνει  στην
ομοιογενοποίηση του νομικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και
έργων  ανεξαρτήτως  της  νομικής  μορφής  των  διάφορων  φορέων  της  Ελληνικής  Δημόσιας
Διοίκησης,  ενώ  ήδη  τελεί  υπό  εξεργασία  δευτερογενές  κανονιστικό  πλαίσιο  (κανονισμοί
ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων) βάσει του ως άνω νόμου.  

Επισημαίνεται,  τέλος,  ότι  έχουν  ήδη  τεθεί  σε  δημόσια  διαβούλευση  οι  νέες  Οδηγίες  για  τις
δημόσιες συμβάσεις (συγκεκριμένα η 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, με καταληκτική ημερομηνία
ενσωμάτωσης στις εθνική έννομη τάξη την 18.04.2016) οι οποίες επίσης μεταβάλλουν το νομικό
πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, γεγονός που επιτείνει
έτι περαιτέρω την περιορισμένη χρονική ισχύ του υπό κρίση σχεδίου Κανονισμού. 
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V. Ειδικές Παρατηρήσεις επί των επιμέρους άρθρων του σχεδίου Κανονισμού

Επί του άρθρου 1 “Αντικείμενο του Κανονισμού” και του άρθρου 2 ”Πεδίο Εφαρμογής”:

Θα  πρέπει,  ήδη,  στα  εν  λόγω  άρθρα  να  αποσαφηνισθεί  πλήρως  εάν  δημόσιες  συμβάσεις
εκπόνησης  μελετών  και  κατασκευής  έργων  εμπίπτουν  στο  πεδίο  εφαρμογής  του  σχεδίου
Κανονισμού.  Σε  καταφατική  περίπτωση,  το  κείμενο  του  σχεδίου  Κανονισμού  θα  πρέπει  να
επαναπροσδιορισθεί ριζικά (βλ. παρατήρηση ανωτέρω υπό IV, 2).  

Επίσης, στην περίπτωση 4, της παρ. 3 του άρθρου 2 γίνεται μνεία στις αγορές ακινήτων, χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη ότι οι αγορές ακινήτων κατά κανόνα εξαιρούνται από το ειδικό νομικό πλαίσιο
που διέπει τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων (βλ. άρθρο 13, περ. α του π.δ. 60/2007).

Επί του άρθρου 4 “Ορισμοί”:

Για λόγους νομικής σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου επιβάλλεται να εναρμονισθούν οι ορισμοί
με τους αντίστοιχους ορισμούς του άρθρου 2 του π.δ. 60/2007. (βλ. παρατήρηση ανωτέρω υπό
IV,1).

Επί του άρθρου 5 “Τρόποι επιλογής αναδόχων”:

Είναι  απαραίτητο  να  διευκρινισθεί  το  κατά  πόσον  οι  τρόποι  επιλογής  αναδόχων  που
παρουσιάζονται στο εν λόγω άρθρο αφορούν συμβάσεις η εκτιμώμενη αξία των οποίων κείται ή
όχι άνω των κοινοτικών ορίων. 

Επίσης, στην παράγραφο 3, ως τρόπος επιλογής ορίζεται η “Διαδικασία με διαπραγμάτευση στις
περιπτώσεις  που  προβλέπει  η  νομοθεσία,  καθώς  και  σε  όσες  περιπτώσεις  επιλεγεί  η
συγκεκριμένη διαδικασία από το αρμόδιο όργανο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.”. Η πρόβλεψη περί διακριτικής
ευχέρειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση δεν μπορεί να
αφορά δημόσιες συμβάσεις η εκτιμώμενη αξία των οποίων βρίσκεται άνω των κοινοτικών ορίων. 

Τέλος,  η  πρόβλεψη  στην  παράγραφο  4  περί  δημοπράτησης  μελέτης  με  το  σύστημα  του
διαγωνισμού μελετών πρέπει να συμπληρωθεί, βάσει του ορισμού των “διαγωνισμών μελετών”
που  προβλέπεται  στο  άρθρο  2,  παρ.  11,  περ.  (ε)  του  π.δ.  60/2007.  (επιπροσθέτως,  βλ.
παρατήρηση ανωτέρω υπό IV,2). 

Επί του άρθρου 6 “Ενδεικτική Προκήρυξη”:

Πέραν  της  ευκταίας  αντικατάστασης  του  όρου  “ενδεικτική  προκήρυξη”  από  τον  όρο
“προκαταρκτική προκήρυξη”, το άρθρο πρέπει να επαναδιατυπωθεί, υιοθετώντας το λεκτικό του
άρθρου 29 του π.δ. 60/2007, ιδίως στην περίπτωση κατά την οποία αφορά δημόσιες συμβάσεις
εκτιμώμενης αξίας άνω των κοινοτικών ορίων. (βλ. παρατήρηση ανωτέρω υπό  IV,1).Σημειωτέον
ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του π.δ. 60/2007, στην περίπτωση κατά την οποία
αναθέτουσες αρχές επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους να μειώσουν τις προθεσμίες για
την παραλαβή των προσφορών (βλ. άρθρο 32, παρ 4 π.δ. 60/2007) η δημοσίευση προκαταρκτικής
προκήρυξης είναι υποχρεωτική και όχι δυνητική. 
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Επί του άρθρου 7 “Διαδικασίες Ανάθεσης”:

Στην όλη κατάστρωση του άρθρου δεν γίνεται αναφορά στη διενέργεια μελετών και έργων, αλλά
μόνο  στη  διενέργεια  προμηθειών  και  υπηρεσιών.  Πέραν  αυτού,  χρήζει  επαναδιατύπωσης  η
περίπτωση (στ) της παραγράφου 3, όπου ορίζεται ότι εφαρμόζεται το π.δ. 60/2007 και η Οδηγία
2004/18/ΕΚ όπως ισχύει (σημειωτέον ότι είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση των Κανονισμών
που  αναφέρονται  στο  σχολιαζόμενο  άρθρο  και  αφορά  τον  ορισμό  των  κρίσιμων  χρηματικών
ορίων)  για  συμβάσεις  εκτιμώμενης  αξίας  “άνω  των  εξήντα  χιλιάδων  (60.000,00)  ευρώ  μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και  μέχρι το όριο του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού”, χωρίς να
αποσαφηνίζεται γιατί γίνεται διάκριση και δεν μνημονεύεται το καθεστώς που ισχύει άνω του
ορίου διενέργειας ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού. 

Επίσης, ορίζεται ότι για τις συμβάσεις της περίπτωσης (στ) εφαρμόζεται συμπληρωματικά το π.δ.
118/2007, όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς να είναι σαφές το εύρος και το περιεχόμενο αυτής της
συμπληρωματικής εφαρμογής.

Τέλος,  σημειώνεται  ότι  σε  ότι  αφορά  τη  διαδικασία  εκτέλεσης  των  σχετικών  δαπανών
εφαρμόζεται ο ν. 4270/2014 όπως ισχύει. 

Επί του άρθρου 8 “Κανόνες Δημοσιότητας”:

Η παράθεση των απαιτήσεων δημοσιότητας γίνεται ανά κατηγορία διαδικασίας (γίνεται διάκριση
μεταξύ ανοικτών και πρόχειρων διαγωνισμών). Προτείνεται, για λόγους σαφήνειας και ασφάλειας
δικαίου,  να  ορίζονται  οι  απαιτήσεις  δημοσιότητας  και  σε  σχέση με την  εκτιμώμενη αξία  των
συμβάσεων  (ώστε  να  είναι  παραδείγματος  χάριν  σαφές  υπό  ποιες  προϋποθέσεις  γίνονται
δημοσιεύσεις στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ κ.λπ.). Πρέπει επίσης να συσχετισθεί το
σχολιαζόμενο άρθρο με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του σχεδίου Κανονισμού. 

Επί του άρθρου 9 “Προθεσμίες υποβολής προσφορών”:

Πρέπει  να καταστεί  απολύτως σαφές ποιες  είναι  οι  διατάξεις  του π.δ.  118/2007,  στις  οποίες
αναφέρεται η παράγραφος 2 του σχολιαζόμενου άρθρου. 

Επί του άρθρου 10 “Στοιχεία Διακήρυξης”:

Είναι  απαραίτητο  οι  σχετικές  ρυθμίσεις  να  εξειδικευθούν  αφενός  μεν  ανά  κατηγορία
διαγωνιστικής διαδικασίας (ανοιχτή, κλειστή, πρόχειρος διαγωνισμός κ.λπ.), αφετέρου δε βάσει
του εάν η εκτιμώμενη αξία του συμβατικού αντικειμένου βρίσκεται άνω ή κάτω των κοινοτικών
ορίων,  ενώ πρέπει να γίνει ρητή μνεία ότι οι γενικές αρχές του ενωσιακού δικαίου και δη αυτές
που σχετίζονται με το αίτημα της διαφάνειας πρέπει να γίνονται σε κάθε περίπτωση σεβαστές. 

Στην  παράγραφο  2  του  σχολιαζόμενου  άρθρου  προβλέπεται  ότι  “στην  περίπτωση  απλής
παράτασης των προθεσμιών του διαγωνισμού χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης ή της
προκήρυξης  η  προθεσμία  παράτασης  καθορίζεται  κάθε  φορά με  απόφαση του Διευθύνοντος
Συμβούλου  του  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.”.  Στο  σημείο  αυτό  πρέπει  να  καταστεί  σαφές  ότι  οι  απαιτήσεις
δημοσιότητας πρέπει να ικανοποιούνται και στην περίπτωση της παράτασης προθεσμιών. 

Επίσης,  είναι  απαραίτητο  να  τροποποιηθούν  οι  παράγραφοι  4  και  5  (ρυθμίζεται  εκεί  η
δυνατότητα  αποστολής  της  διακήρυξης  και  η  αποστολή  συμπληρωματικών  πληροφοριών  και
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διευκρινήσεων στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς), ώστε να εναρμονισθούν με το νομικό
πλαίσιο που διέπει το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Επί του άρθρου 11 “Κλειστός Διαγωνισμός – Διαδικασία με διαπραγμάτευση με δημοσίευση
προκήρυξης”:

Η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης, για τις συμβάσεις
εκτιμώμενης αξίας άνω των κοινοτικών ορίων, μπορεί να διεξαχθεί  μόνο εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 24 του π.δ. 60/2007. Στο βαθμό που το σχολιαζόμενο άρθρο δεν ορίζει
καμία προϋπόθεση έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με το ενωσιακό δίκαιο και ως εκ τούτου πρέπει
να  αναδιατυπωθεί  ακολουθώντας  το  λεκτικό  του  άρθρου  24  του  π.δ.  60/2007.  Σε  κάθε
περίπτωση,  η  προσφυγή  στη  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης  προϋποθέτει  την  παροχή
σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

Σημειώνεται, επίσης, ότι πρέπει να αποσαφηνισθούν οι προϋποθέσεις του κλειστού διαγωνισμού
και  της  προσφυγής  στη  διαδικασία  με  διαπραγμάτευση  με  δημοσίευση  προκήρυξης  και  για
δημόσιες συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας κάτω των κοινοτικών ορίων. 

Επί του άρθρου 12 “Διαδικασία με διαπραγματεύσεις χωρίς δημοσίευση προκήρυξης”:

Η  προσφυγή  στη  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης  χωρίς  δημοσίευση  προκήρυξης,  για  τις
συμβάσεις  εκτιμώμενης  αξίας  άνω  των  κοινοτικών  ορίων,  μπορεί  να  διεξαχθεί  μόνο  εφόσον
πληρούνται  οι  προϋποθέσεις  του  άρθρου  25  του  π.δ.  60/2007.  Ναι  μεν  το  εν  λόγω  άρθρο
προβλέπει τις προϋποθέσεις για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, πλην όμως
τα οριζόμενα δεν  καλύπτουν  απολύτως τις  περιπτώσεις  που προβλέπονται  (και  μάλιστα  ανά
κατηγορία σύμβασης) στο άρθρο 25 του π.δ. 60/2007. Κατά συνέπεια, θα πρέπει το σχολιαζόμενο
άρθρο να επαναδιατυπωθεί υιοθετώντας πλήρως το λεκτικό των οριζομένων στο άρθρο 25 του
π.δ.  60/2007.  Σε  κάθε  περίπτωση,  η  προσφυγή  στη  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης
προϋποθέτει την παροχή σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Επιπλέον, πρέπει σε κάθε περίπτωση να καταστεί σαφέστερη η πρόβλεψη της περίπτωσης ηβ' της
παραγράφου  1  του  σχολιαζόμενου  άρθρου:  “έχει  αξιολογηθεί  έναντι  άλλων  και  έχει  κριθεί
επανειλημμένα  καλύτερος  σε  σχέση  ποιότητας  τιμής  υπηρεσία  συντήρησης”,  καθώς  και  το
περιεχόμενο  της  παραπομπής  στις  ισχύουσες  προβλέψεις  της  ελληνικής  νομοθεσίας  και  των
Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επί του άρθρου 14 “Διαδικασίες Μίσθωσης”:

Πρέπει  να  διευκρινιστεί  αν  το  οριζόμενα  στο  υπό  κρίση  άρθρο  αφορούν  το  σύνολο  των
μισθώσεων ή συγκεκριμένες κατηγορίες μισθώσεων. Επίσης, πρέπει να αποσαφηνισθεί ο λόγος
διαφοροποίησης της ρύθμισης των  μισθώσεων από τη ρύθμιση εν γένει των υπηρεσιών. 

Σημειώνεται, τέλος, ότι όπως έχει ήδη επισημανθεί το άρθρο 13, περ. α' του π.δ. 60/2007 εξαιρεί
από το πεδίο εφαρμογής του δημόσιες συμβάσεις που “έχουν ως αντικείμενο την αγορά ή τη
μίσθωση,  με  οποιουσδήποτε  χρηματοδοτικούς  όρους,  γης,  υφιστάμενων  κτισμάτων  ή  άλλων
ακινήτων ή αφορούν δικαιώματα επ' αυτων”.  
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Επί του άρθρου 15 “Μητρώο Οικονομικών Φορέων”:

Για  να  αντιμετωπισθεί  ο  κίνδυνος  καταστρατήγησης  της  αρχής  της  ίσης  μεταχείρισης  και  της
αποφυγής διακρίσεων, πρέπει να αποσαφηνισθεί πλήρως η λειτουργία του μητρώου, ο ρόλος του
και  να  ορισθούν  εξαντλητικά  τα  κριτήρια  και  οι  διαδικασίες  στο  πλαίσιο  των  οποίων  θα
εγγράφονται τα μέλη του μητρώου. Επίσης, τονίζεται ότι η εν γένει χρήση του μητρώου θα πρέπει
να είναι συμβατή με όσα προβλέπονται στο σχέδιο Κανονισμού για τις διαδικασίες ανάθεσης,
αλλά  και  με  τους  γενικώς  ισχύοντες  κανόνες  του  εθνικού  και  του  ενωσιακού  δικαίου.
Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι ακόμα και για τις συμβάσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής των οδηγιών δεν  μπορεί το εν λόγω μητρώο να αποτελέσει μηχανισμό ανάθεσης
συμβάσεων  απευθείας  στους  εγγεγραμμένους  σε  αυτό  οικονομικούς  φορείς,  χωρίς  κανένα
διαγωνισμό. Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επιβεβαίωσε στη νομολογία του ότι οι
κανόνες της Συνθήκης ΕΚ για την εσωτερική αγορά εφαρμόζονται και στις συμβάσεις που δεν
εμπίπτουν  στο  πεδίο  εφαρμογής  των  οδηγιών  για  τις  δημόσιες  συμβάσεις.   Με  στόχο  την
αποσαφήνιση του τρόπου εφαρμογής των βασικών αρχών που απορρέουν από την πάγια νομολογία
του Δ.Ε.Κ., η Επιτροπή των ΕΚ δημοσίευσε στις 24.7.2006 την «Ερμηνευτική ανακοίνωση σχετικά
με το κοινοτικό δίκαιο που εφαρμόζεται στην ανάθεση συμβάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται ή
καλύπτονται εν μέρει από τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις» [2006/C 179/02].  Ειδικότερα
για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών υφίστανται με βάση την κείμενη εθνική νομοθεσία
εθνικά μητρώα εργοληπτών δημοσίων έργων και μελετητών υποχρεωτικής εφαρμογής για όλες τις
εθνικές αναθέτουσες αρχές συμπεριλαμβανομένου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  

Τέλος  ,  σε  κάθε  περίπτωση,  οι  προαναφερόμενες  διαδικασίες  και  τα  κριτήρια  εγγραφής  στο
Μητρώο, δεδομένου ότι έχουν κανονιστικό περιεχόμενο, θα πρέπει να αποτελέσουν περιεχόμενο
του παρόντος Κανονισμού και όχι απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα.

Επί του άρθρου 16 “Συμφωνίες Πλαίσιο”:

Το σχολιαζόμενο άρθρο, το οποίο είναι γενικόλογα διατυπωμένο, πρέπει να επαναδιατυπωθεί
ώστε να εναρμονισθεί πλήρως με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του π.δ. 60/2007, που ρυθμίζει τις
“Συμφωνίες – Πλαίσιο” για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των κοινοτικών ορίων. 

Επί του άρθρου 17 “Γενικοί Όροι Συμμετοχής στους Διαγωνισμούς:

Στην παράγραφο 1 του σχολιαζόμενου άρθρου φαίνεται να υπονοείται ότι στους διαγωνισμούς
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  δύναται να συμμετέχουν έλληνες διαγωνιζόμενοι  και  οικονομικοί  φορείς των
κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου. Πρέπει να καταστεί
σαφές ότι δεν εξαιρούνται από τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς οικονομικοί φορείς από τρίτες
χώρες (ως προς τους οποίους οι γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων,
και ιδίως η ίση μεταχείριση και η αποφυγή διακρίσεων, ισχύουν). 

Στην παράγραφο 2 του σχολιαζόμενου άρθρου, κρίνεται απαραίτητο, για λόγους σαφήνειας και
ασφάλειας δικαίου, να αποσαφηνισθεί ότι με τον όρο “Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις”
εννοείται η Συμφωνία που έχει συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.). 

Στην παράγραφο 4 του σχολιαζόμενου άρθρου ορίζεται ότι “Η έκδοση της Προκήρυξης γίνεται με
ευθύνη του Τμήματος Προμηθειών,  ενώ η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται  με ευθύνη του
ενδιαφερόμενου ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η
συμμετοχή του εξάλλου στον διαγωνισμό και σε κάθε φάση της διαδικασίας συνεπάγεται πλήρη
αποδοχή εκ μέρους του των όρων της διακήρυξης”. Πρέπει να επισημανθεί ότι η συγκεκριμένη
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πρόβλεψη δεν μπορεί να παρακάμψει τα αναλυτικώς οριζόμενα στο ν. 3886/2010, όπως ισχύει,
όπου και προβλέπεται αναλυτικώς το σύνολο των ένδικων βοηθημάτων που τίθενται στη διάθεση
των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στο προσυμβατικό στάδιο των δημοσίων συμβάσεων. 

Επίσης,  επισημαίνεται  ότι  ο σχολιαζόμενος Κανονισμός δεν μπορεί να αποκλείει,  a priori,  την
υποχρέωση  καταβολής  αποζημίωσης  (λόγω  ματαίωσης,  αναβολής  ή  επανάληψης  της
διαδικασίας)  στους  συμμετέχοντες,  σε  περίπτωση  παράνομης  και  υπαίτιας  συμπεριφοράς  εκ
μέρους της αναθέτουσας αρχής. 

Επί του άρθρου 18 “Προσόντα και Δικαιολογητικά Συμμετοχής”:

Το σχολιαζόμενο άρθρο δεν ορίζει αναλυτικά τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής που
πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, αλλά αρκείται στην παραπομπή στις
“στην ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, τις εφαρμοστέες εθνικές και
κανονιστικές διατάξεις και τη διακήρυξη του συγκεκριμένου διαγωνισμού”. Εφόσον, όπως έχει
προεκτεθεί, για συμβάσεις προμηθείων εκτιμώμενης αξίας χαμηλότερης των κοινοτικών ορίων το
π.δ.  118/2007  δεν  εφαρμόζεται  στον  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,  η  αναφορά  στις  εφαρμοστέες  εθνικές  και
κανονιστικές διατάξεις δεν επαρκεί για να αποσαφηνιστούν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά
συμμετοχής  (επισημαίνεται  ότι  στο  άρθρο  26  του  σχεδίου  Κανονισμού  γίνεται  αναφορά  στα
δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του π.δ. 118/2007, οπότε δέον θα ήταν η αναφορά
αυτή να ενσωματωθεί και στο εδώ σχολιαζόμενο άρθρο). 

Σημειώνεται, παραλλήλως, ότι το π.δ. 60/2007 εμπεριέχει στα άρθρα 42επ. ειδικές ρυθμίσεις για
τα ελάχιστα υποχρεωτικά προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής. 

Τέλος, η πρόβλεψη στο δεύτερο εδάφιο του σχολιαζόμενου άρθρου ότι “ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μεριμνά
ώστε  η  έκταση των πληροφοριών που αναφέρονται  στο  παρόν άρθρο να μην υπερβαίνει  το
αντικείμενο της σύμβασης και να σέβεται τον εμπιστευτικό χαρακτήρα κάθε πληροφορίας που
παρέχεται  από  τους  οικονομικούς  φορείς”  δέον  να  κάνει  ρητή  αναφορά  στην  αρχή  της
αναλογικότητας. 

Επί του άρθρου 21 “Αντιπροσφορές”:

Δέον  να  αποσαφηνισθεί  αν  με  τον  όρο  “αντιπροσφορές”  εννοούνται  οι  “εναλλακτικές
προσφορές”, όπως αυτές ορίζονται και ρυθμίζονται αναλυτικά στο άρθρο 40 του π.δ. 60/2007.

Επί του άρθρου 22 “Επιτροπές”:

Επισημαίνεται  ότι  η  συγκρότηση  των  συλλογικών  οργάνων  της  διοίκησης  για  τη  διεξαγωγή
δημόσιων διαγωνισμών διέπεται, προς το παρόν, από το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (τουλάχιστον
μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4281/2014). 

Επίσης, δεν είναι σαφές αν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής έργου που προβλέπεται
στην παρ. 4 του σχολιαζόμενου άρθρου αφορά και στην περίπτωση των προμηθειών. 

Επί του άρθρου 23 “Υποβολή Προσφορών”:

Το σχολιαζόμενο άρθρο δεν εμπεριέχει καμία πρόβλεψη για τη χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία
διέπεται  από τα άρθρα 134-136 του ν.  4281/2014 (ήδη ισχύουν)  και  την  υπ' αριθμ. Π1/2390
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και  Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 2677/Β/2013)  με  την οποία
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καθορίστηκαν  οι  τεχνικές  λεπτομέρειες  και  οι  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  Κατά
συνέπεια,  το  σχολιαζόμενο  άρθρο  πρέπει  να  επαναδιατυπωθεί  βάσει  των  οριζόμενων  στις
διατάξεις αυτές.

Επισημαίνεται  ότι  η  πρόβλεψη  περί  εναλλακτικών  προσφορών  στην  παράγραφο  9  εισάγει
αντίθετο τεκμήριο από αυτό που προβλέπεται στο άρθρο 40, παρ. 1 του π.δ. 60/2007. 

Επί του άρθρου 24 “Υπεργολάβοι”:

Τουλάχιστον για τις συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των κοινοτικών ορίων, το σχολιαζόμενο
άρθρο  θα  πρέπει  να  επαναδιατυπωθεί  ακολουθώντας  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  41  του  π.δ.
60/2007. 

Επί του άρθρου 26 “Αποσφράγιση Προσφορών και Διαδικασία Αξιολόγησής τους”:

Το σχολιαζόμενο άρθρο θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί, προσαρμοζόμενο πλήρως στα οριζόμενα
αφενός μεν στο νομικό πλαίσιο περί διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών (βλ. ανωτέρω σχόλιο
επί  του  άρθρου  23),  αφετέρου  δε  στα  άρθρα  42επ.  του  π.δ.  60/2007  (“Κριτήρια  Ποιοτικής
Επιλογής”).

Στην παράγραφο 4 του σχολιαζόμενου άρθρου πρέπει να γίνει ρητή αναφορά των διατάξεων του
π.δ. 118/2007 και του ν. 4281/2014, στις οποίες και γίνεται “συμπληρωματική παραπομπή”.

Εν γένει, στο σχολιαζόμενο άρθρο δεν αποσαφηνίζεται ποιο ή ποια είναι τα αρμόδια όργανα του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  με  αποφασιστική  αρμοδιότητα  επί  των  εισηγήσεων  της  Επιτροπής  Διενέργειας
Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών. 

Τέλος, στην παράγραφο 5 του σχολιαζόμενου άρθρου (που αναφέρεται σε διαδικασίες δημοσίων
συμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ) πρέπει να γίνει αναφορά στον ήδη ισχύοντα
ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265/23.12.2014).

Επί του άρθρου 27 “Κριτήρια Ανάθεσης”:

Το κείμενο του σχολιαζόμενου άρθρου πρέπει να προσαρμοσθεί στο λεκτικό του άρθρου 51 του
π.δ. 60/2007.

Επί του άρθρου 28 “Αιτιολόγηση Ασυνήθιστα Χαμηλών Προσφορών”:

Το κείμενο του σχολιαζόμενου άρθρου πρέπει να προσαρμοσθεί στο λεκτικό του άρθρου 52 του
π.δ. 60/2007.

Επί του άρθρου 29 ”Ενστάσεις – Προδικαστικές Προσφυγές”:

Το σχολιαζόμενο άρθρο αρκείται στην παρουσίαση των ενστάσεων που είναι νοητό να ασκηθούν,
χωρίς  ωστόσο  να  ορίζει  τις  προθεσμίες  άσκησής  τους,  τα  αποφαινόμενα  όργανα  και  τις
προθεσμίες  εντός των οποίων πρέπει  να ληφθούν οι  σχετικές αποφάσεις.  Κατά συνέπεια,  το
σχολιαζόμενο άρθρο θα πρέπει να συμπεριλάβει και τα στοιχεία αυτά. 
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Επί του άρθρου 30 “Καθορισμός προϋπολογισμού”:

Στο σχολιαζόμενο άρθρο θα πρέπει να γίνεται αναφορά και στις ρυθμίσεις των άρθρων 6 και 8
του π.δ.  60/2007, σε σχέση με τη μέθοδο υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των δημοσίων
συμβάσεων. 

Επίσης, θα πρέπει να ρυθμίζονται και οι περιπτώσεις πρόβλεψης δικαιωμάτων προαίρεσης και
χρονικών παρατάσεων του συμβατικού αντικειμένου. 

Επί του άρθρου 31 “Κατακύρωση – Ματαίωση – Επανάληψη Διαγωνισμού”:

Στην  παράγραφο  3  του  σχολιαζόμενου  άρθρου,  περί  οριστικής  ματαίωσης,  θα  πρέπει  να
αντικατασταθεί ο χρησιμοποιούμενος όρος “ακύρωση” από τον όρο “ματαίωση”.

Στην  παράγραφο  4  του  σχολιαζόμενου  άρθρου,  θα  πρέπει  να  συγκεκριμενοποιηθούν  οι
προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν ώστε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού να κριθεί “μη
ικανοποιητικό”.

Στην ό,τι αφορά στην παράγραφο 6 του σχολιαζόμενου άρθρου, επισημαίνεται ότι η διατύπωση
της διάταξης είναι εξαιρετικά γενικόλογη, ενώ υπενθυμίζεται ότι κατά κανόνα πρέπει να γίνεται
σεβαστή η αρχή της διαφάνειας. 

Εν γένει, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι σχετικές αποφάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα πρέπει να
στηρίζονται σε ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. 

Επί του άρθρου 32 “Αναγγελία Ανάθεσης”:

Στο  σχολιαζόμενο  άρθρο  θα πρέπει  να  ορισθεί  με  σαφήνεια  ότι  σε  περίπτωση άσκησης  της
προδικαστικής προσφυγής του ν. 3886/2010 κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.

Περαιτέρω, το σχολιαζόμενο άρθρο θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί λαμβάνοντας υπόψη και το
νομικό πλαίσιο που αφορά το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Επί του άρθρου 33 “Σύναψη – Εκτέλεση της Σύμβασης”:

Στην  παράγραφο  1  του  σχολιαζόμενου  άρθρου  πρέπει  να  αποσαφηνισθούν  οι  διατάξεις  του
“Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου”, στον οποίο και γίνεται παραπομπή. 

Επίσης,  πρέπει  να  απαλειφθεί  η  πρόβλεψη  του  δεύτερου  εδαφίου  της  παραγράφου  2:
“Διευκρινίζεται  ότι,  κατ'  εξαίρεση,  όλα  τα  σημεία  καθενός  από  τα  παραπάνω  κείμενα,  που
περιέχουν  όρους  βελτιωμένους  ή  πρόσθετους  προς  όφελος  του  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,  θεωρούνται  ότι
ισχύουν  συμπληρωματικά  προς  τους  όρους  της  σύμβασης,  εφ'  όσον  ο  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  θέλει
οποτεδήποτε να κάνει χρήση αυτών”, καθώς όλοι οι συμβατικοί όροι θα πρέπει να είναι εκ των
προτέρων γνωστοί όλους τους εμπλεκόμενους.  

Εξάλλου,  δεόν  να  τονισθεί  ότι  το  κείμενο  της  σύμβασης  που  υπογράφεται  πρέπει  να  είναι
απολύτως συμβατό με τους όρους της εκάστοτε διακήρυξης. 

Επί του άρθρου 34 “Τρόπος και χρόνος παραλαβής”:
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Επισημαίνεται  ότι  στο  σχολιαζόμενο  άρθρο  ρυθμίζεται  αποκλειστικά  η  παραλαβή  “των  υπό
προμήθεια ειδών/υπηρεσίων” και δεν γίνεται καμία μνεία στην παραλαβή μελετών και έργων.
Εξάλλου, το κείμενο του εν λόγω άρθρου πρέπει να συσχετισθεί και με τις ρυθμίσεις του άρθρου
22 του σχεδίου Κανονισμού.

Επί του άρθρου 35 “Πληρωμές”:

Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζονται και τα οριζόμενα στο ν. 4270/2012.

Επί του άρθρου 37 “Επίλυση Διαφορών”:

Στο σχολιαζόμενο άρθρο πρέπει να γίνει αναφορά, πέραν της δικαστικής επίλυσης διαφορών, και
στις  ισχύουσες  διοικητικές  διαδικασίες  καθώς  και  στη  δυνατότητα  άσκησης  προδικαστικής
προσφυγής του ν. 3886/2010.  

Επί του άρθρου 38 “Υποχρεώσεις Αναδόχου”:

Στην παράγραφο 1 του σχολιαζόμενου άρθρου πρέπει να απαλειφθεί η πρόβλεψη ότι “τυχόν
παράλειψη  ή  πλημμέλεια  στην  ενημέρωσή  του  δεν  τον  απαλλάσσει  από  τις  συμβατικές  του
υποχρεώσεις και ευθύνες”. 

Στην παράγραφο 5 του σχολιαζόμενου άρθρου θα πρέπει  να καταστεί  σαφές το είδος και  το
περιεχόμενο της αναφερόμενης ένστασης, καθώς και το όργανο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ενώπιον του
οποίου αυτή ασκείται.  

Οι παράγραφοι 7 και 8 πρέπει να συνδυαστούν με το άρθρο 24 του σχεδίου Κανονισμού όπου
ήδη ρυθμίζεται η περίπτωση της υπεργολαβίας. 

Επί του άρθρου 39 “Έκπτωση Αναδόχου”: 

Το  σχολιαζόμενο  άρθρο  πρέπει  να  συσχετισθεί  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  32  του  σχεδίου
Κανονισμού. 

Επί του άρθρου 40 “Αναστολή της Σύμβασης”:

Οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ασκεί το εδώ οριζόμενο δικαίωμα “αναστολής”
της σύμβασης (και μάλιστα αζημίως) πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν με ακρίβεια. 

Επί του άρθρου 41 “Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης”:

Η  παράγραφος  1  του  σχολιαζόμενου  άρθρου  πρέπει  να  συγκεκριμενοποιηθεί  ώστε  να
αναφέρονται, ενδεικτικά έστω, οι λόγοι για τους οποίους δύναται ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. να προχωρήσει
σε καταγγελία  της  σύμβασης  με  τον  ανάδοχο.  Σε  κάθε περίπτωση,  ως  προς  τη  λύση και  την
καταγγελία της σύμβασης εφαρμοστέες είναι οι διατάξεις της οικείας κάθε φοράς νομοθεσίας για
την εκάστοτε δημόσια σύμβαση. 
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Επί του άρθρου 42 “Εμπιστευτικότητα”:

Το σχολιαζόμενο άρθρο θα πρέπει να ακολουθήσει τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του π.δ. 60/2007
ειδικώς για τις δημόσιες συμβάσεις η εκτιμώμενη αξία των οποίων βρίσκεται άνω των κοινοτικών
ορίων.

Επί του άρθρου 43 “Εφαρμοστέο Δίκαιο”:

Η  διατύπωση  του  σχολιαζόμενου  άρθρου  και  ιδίως  η  μνεία  ότι  “Ο  παρών  Κανονισμός  έχει
συνταχθεί με βάση τις διατάξεις των κοινοτικών οδηγιών, τα εθνικά νομοθετήματα ενσωμάτωσης
των κοινοτικών οδηγιών στην  ελληνική  έννομη τάξη  και  τις  γενικότερες  αρχές  του  κοινοτικού
δικαίου  [...]”  είναι  ιδιαίτερα  γενικόλογη  και  χρήζει  επαναδιατύπωσης.  Αντίστοιχα,  πρέπει  να
αναδιατυπωθεί  και  το  δεύτερο  εδάφιο  του  σχολιαζόμενου  άρθρου,  καθώς,  όπως  έχει  ήδη
εκτεθεί,  η  εφαρμογή  της  νομοθεσίας  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  τουλάχιστον  για  συμβάσεις
εκτιμώμενης αξίας άνω των κοινοτικών ορίων είναι υποχρεωτική και όχι συμπληρωματική. 

Εν γένει, στο σχολιαζόμενο άρθρο θα ήταν σκόπιμο να παρατεθούν αναλυτικά οι διατάξεις του
εφαρμοστέου δικαίου επί του πεδίου εφαρμογής του σχεδίου κανονισμού.  

VΙI. Συμπέρασμα

Κατόπιν όλων των ανωτέρω παρατηρήσεων και επισημάνσεων,  επί του υποβληθέντος σχεδίου
απόφασης  του  Υπουργού  Πολιτισμού,  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  με  θέμα   “Κανονισμός
Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  του  Εθνικού  Οργανισμού  Πιστοποίησης  Προσόντων  και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)”, η Αρχή διατυπώνει ομόφωνα αρνητική γνώμη
επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω. 

ΑΘΗΝΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2015

Η  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΥΣΟΥΛΕΓΚΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σχέδιο  απόφασης  του  Υπουργού  Πολιτισμού,  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  με  θέμα  “Κανονισμός
Προμηθειών και  Υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)”:

“Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Τη διάταξη του άρθρου 26 του Ν. 4115/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 24/2013) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος

Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού

Προσανατολισμού», όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 160/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις »,  όπως ισχύει. 

3. Τη διάταξη του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄226/2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο

μισθολόγιο  βαθμολόγιο,  εργασιακή  εφεδρεία  και  άλλες  διατάξεις  εφαρμογής  του  Μεσοπρόθεσμου

Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012.2015», όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄45/1999) «Κύρωση του Κώδικα

Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 

5.  Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  60/2007  (φ.Ε.Κ.  Α΄  64/2007)  «Προσαρμογή  της  ελληνικής  νομοθεσίας  στις

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και

την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005»,

όπως ισχύει. 

6. Τον Κανονισμό 1336/2013 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση των οδηγιών

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ όσον αφορά

τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, όπως ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 30/2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε

με τον Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄279/2005) και ισχύει. 

8. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄173/2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων

συμβάσεων. Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης

Ιουνίου  1989  και  την  Οδηγία  92/13/ΕΟΚ  του  Συμβουλίου  της  25ης  Φεβρουαρίου  1992,  όπως

τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης

Δεκεμβρίου 2007», όπως ισχύει. 

9.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 150/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»,
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όπως ισχύει. 

10. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 143/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας

(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

11. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και

πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  «Πρόγραμμα

Διαύγεια» και άλλες  διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄112/2010). 

12. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 (Φ.Ε.Κ.  Α΄ 42/2005) «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων

εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

13. Τη διάταξη του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98/2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για

την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει. 

14. Τις διατάξεις του Π.Δ. 24/2015 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 20/2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά

της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

15.  Τις  διατάξεις  του  Π.Δ  25/2015  (Φ.Ε.Κ. Α΄  21/2015) «Διορισμός  Αντιπροέδρου  της  Κυβέρνησης,

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

16. Την αριθμ. 16011/ΙΑ/05-02-2013 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 50/2013) «Συγκρότηση του

Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Εθνικού  Οργανισμού  Πιστοποίησης  Προσόντων  και  Επαγγελματικού

Προσανατολισμού»,  όπως ισχύει,  την  υπ΄  αριθμ.  97000/ΙΑ/18-07-2013  Υπουργική  Απόφαση  «Ορισμός

Διευθύνοντος  Συμβούλου  του  Εθνικού  Οργανισμού  Πιστοποίησης  Προσόντων  και  Επαγγελματικού

Προσανατολισμού» (Φ.Ε.Κ. τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 352/2013) και την υπ΄αριθμ. 3719/Η/13-1-2014 Υπουργική Απόφαση

«Αποδοχή παραίτησης  Προέδρου του Δ.Σ.  του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  και  αντικατάστασή του» (Φ.Ε.Κ.  τ.  Υ.Ο.Δ.Δ.

31/2014).

17.  Την  αριθμ.  …../…..  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  για  εισήγηση  στον  Υπουργό  Πολιτισμού,

Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  του  Κανονισμού  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών   του  Εθνικού  Οργανισμού

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

18.  Την   αριθμ.  ……………..  σύμφωνη  γνώμη της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων,

σύμφωνα με τη διάταξη της υποπερ. γγ, της περ. γ΄, της  παρ. 2  του άρθρου  2  του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ.

Α΄204/2011)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός

κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Προμηθειών και Υπηρεσιών του Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης

Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)», ο οποίος έχει ως εξής: 
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Κεφάλαιο Α΄

Γενικοί Όροι

Άρθρο 1

Αντικείμενο του Κανονισμού.

Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού αποτελεί ο καθορισμός των όρων και των διαδικασιών ανάθεσης

της εκπόνησης μελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων,

εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγοράς ακινήτων, παραχωρήσεων χρήσης, μισθώσεων, εκμισθώσεων

και γενικά μεταβίβασης ή απόκτησης κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος, που διενεργεί το

Ν.Π.Ι.Δ.  με  την  επωνυμία  «Εθνικός  Οργανισμός  Πιστοποίησης  Προσόντων  και  Επαγγελματικού

Προσανατολισμού»  (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)»  για  την  κάλυψη ιδίων  αυτού  αναγκών,  καθώς και  για  λογαριασμό

τρίτων  φορέων  του  δημοσίου  ή  ευρύτερου  δημοσίου  τομέα,  στο  πλαίσιο  των  δραστηριοτήτων  του,

σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδρυτικού νόμου του, όπως εκάστοτε ισχύει. Ο Κανονισμός Προμηθειών

ορίζει  τις  διαφορετικές  περιπτώσεις  προμηθειών,  καθορίζει  τις  αρμοδιότητες  και  περιγράφει  τις

διαδικασίες με τις οποίες πραγματοποιούνται οι προμήθειες υλικών και υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

Άρθρο 2

 Πεδίο Εφαρμογής.

1. Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπάγονται όλες οι αναθέσεις και εκτελέσεις μελετών, έργων

και υπηρεσιών που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., καθώς και όλες οι συμβάσεις που συνάπτονται από αυτόν στο

πλαίσιο εκτέλεσης των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων του. 

2. Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπάγεται το σύνολο των συμβαλλόμενων με τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

και των εμπλεκόμενων με τις ανατεθείσες συμβάσεις προσώπων και φορέων. 

3. Ως προμήθειες νοούνται: 

α.  Προμήθεια  υλικών  (παγίων,  όπως:  έπιπλα,  σκεύη,  εξοπλισμός,  μηχανήματα,  λογισμικό  ή/και

αναλωσίμων ειδών, όπως γραφική ύλη, φωτοτυπικά). 

β.  Προμήθεια αγαθών και προϊόντων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και την

υλοποίηση των προγραμμάτων και έργων που αναλαμβάνει. 

γ. Υπηρεσίες που έχουν σχέση με την προμήθεια των πιο πάνω αγαθών και προϊόντων. 

δ. Αγορές ακινήτων. 

4. Ως υπηρεσίες νοούνται ενδεικτικά κάθε είδους εργασίες που ανατίθεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε τρίτους

με βάση αντίστοιχη σύμβαση που καθορίζει το αντικείμενο, τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής των

εργασιών, όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες, εμπειρογνωμοσύνες κ.λπ. 

5.  Ως  μελέτες  νοούνται  ενδεικτικά  κάθε  είδους  εργασίες  που  περιλαμβάνουν  έρευνα,  ανάλυση,

επεξεργασία,  σχεδιασμό  ή  σύνθεση  στοιχείων,  έχουν  συγκεκριμένο  αντικείμενο,  προδιαγραφή  και

διάρκεια  και  στοχεύουν  στην  παραγωγή  τεκμηριωμένων  συμπερασμάτων  και  εισηγήσεων  δράσης  σε
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συγκεκριμένο τομέα. 

6.  Οι  μισθώσεις  κινητών,  ακινήτων  και  εγκαταστάσεων,  καθώς  και  οι  χρηματοδοτικές  μισθώσεις

πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος Κανονισμού. 

Σε όλα τα αναφερόμενα στον παρόντα Κανονισμό ποσά και όρια δεν υπολογίζεται ο επί αυτών φόρος ή

τέλος  ή  χαρτόσημο  που  βαρύνει  την  εκάστοτε  ανατιθέμενη  προμήθεια  ή  υπηρεσία,  σύμφωνα  με  τις

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 3 

Εφαρμοστέες Αρχές

1. Ο παρών Κανονισμός διέπεται από τις γενικές αρχές του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, ιδίως δε

από τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, της εγγύησης του ελεύθερου ανταγωνισμού και της

απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας. 

2.  Ο  παρών  Κανονισμός  εφαρμόζεται,  χωρίς  διακρίσεις,  σε  όλους  τους  ενδιαφερομένους  που

αναλαμβάνουν την εκτέλεση ορισμένης σύμβασης. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και τα όργανα αυτού δεν επιτρέπεται να

προβαίνουν σε κανενός είδους διακρίσεις αναφορικά με τις σχετικές αναθέσεις ή τους διαγωνισμούς. Η

αξιολόγηση των προσφορών γίνεται με όρους ισότιμους, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η επιλογή της

άριστης προσφοράς για την εκπλήρωση των σκοπών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

3.  Ο  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  και  όλοι  οι  συμβαλλόμενοι  με  αυτόν  αναγνωρίζουν,  σε  πνεύμα  καλής  πίστης,  την

ιδιαίτερη σημασία της επίτευξης των στόχων του και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενεργούν προς

αυτό το σκοπό. 

Οι υπαγόμενοι στον παρόντα Κανονισμό αναγνωρίζουν την αρχή αυτή και δεσμεύονται να μην ασκούν

καταχρηστικά τα δικαιώματα τους, κατά τρόπο που να παρεμποδίζει την εκτέλεση των συμβάσεων. 

Άρθρο 4

Ορισμοί

1. Στον παρόντα Κανονισμό οι κατωτέρω αναφερόμενοι όροι έχουν την εξής έννοια: 

α.  Οικονομικός φορέας:  ο  εκάστοτε παρέχων υπηρεσίες  ή  προμηθευτής,  φυσικό ή  νομικό  πρόσωπο ή

ένωση αυτών, που προτίθεται να λάβει μέρος σε συγκεκριμένο διαγωνισμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. , σύμφωνα με

τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. 

β. Ανάδοχος: ο οικονομικός φορέας, που επιλέγεται εκάστοτε από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

γ. Ενδεικτική Προκήρυξη: η δημόσια έγγραφη γνωστοποίηση των κύριων χαρακτηριστικών των συμβάσεων

υπηρεσιών και προμηθειών που προτίθεται να συνάψει ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά τους επόμενους δώδεκα (12)

μήνες που ακολουθούν τη γνωστοποίηση. 

δ.  Προκήρυξη:  η  δημόσια  έγγραφη  ανακοίνωση  ενός  διαγωνισμού  κατά  τις  διατάξεις  του  παρόντος

Κανονισμού. 
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Στην περίπτωση της κλειστής διαδικασίας, η προκήρυξη ταυτίζεται με την πρόσκληση για υποβολή αίτησης

συμμετοχής ή εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

ε. Διακήρυξη: το σύνολο των εντύπων και δεσμευτικών εγγράφων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που περιλαμβάνουν

αναλυτικά τις προδιαγραφές του διαγωνισμού για την ανάθεση συγκεκριμένης υπηρεσίας ή προμήθειας,

ορίζοντας,  επίσης,  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  διεξαγωγής  της  διαδικασίας,  συμμετοχής  στο

διαγωνισμό, αξιολόγησης και σύναψης της σχετικής σύμβασης. 

στ. Αρμόδιο όργανο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ή ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων

Σύμβουλος  ή  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από  το  Δ.Σ.  όργανο,  εφόσον  τους  έχει  μεταβιβασθεί  η  σχετική

αρμοδιότητα. 

Κεφάλαιο Β΄

 Διαδικασίες Ανάθεσης.

Άρθρο 5

 Τρόποι Επιλογής Αναδόχων

1. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μπορεί να προβαίνει  στη διενέργεια των διαγωνισμών και να πραγματοποιεί αυτούς

εφαρμόζοντας, κατά περίπτωση, μία από τις ακόλουθες διαδικασίες, όπως προβλέπεται από τις οδηγίες

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, να προβαίνει σε διαπραγμάτευση ή

απευθείας ανάθεση, με σκοπό τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών. 

2. Οι διαγωνισμοί διακρίνονται σε: 

α. Ανοικτούς, στους οποίους μπορούν να υποβάλουν προσφορά όλοι οι ενδιαφερόμενοι, 

β. Κλειστούς, στους οποίους μπορούν να υποβάλουν προσφορά μόνον εκείνοι οι οποίοι καλούνται για τον

σκοπό αυτό από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είτε με πρόσκληση αίτησης συμμετοχής/εκδήλωσης ενδιαφέροντος στους

προμηθευτές,  που  είναι  γραμμένοι  στο  μητρώο  οικονομικών  φορέων  του  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  που  έχει

καταρτιστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις είτε μετά από προηγούμενη δημοσίευση και προεπιλογή, 

γ. Πρόχειρους, για προμήθεια ειδών ή υπηρεσιών των οποίων η δαπάνη αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό για

τις προμήθειες ή και τις υπηρεσίες το όριο των οποίων είναι από είκοσι χιλιάδες (20.001,00) ευρώ μέχρι

εξήντα  χιλιάδες  (60.000,00)  ευρώ  μη  συμπεριλαμβανομένου  Φόρου  Προστιθέμενης  Αξίας  (Φ.Π.Α.),  ή

μικρότερο από αυτό που ορίζει κάθε φορά η κοινοτική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών

ή/και υπηρεσιών ανάλογα για ανοικτούς ή κλειστούς διαγωνισμούς. 

3.  Διαδικασία  με  διαπραγμάτευση  στις  περιπτώσεις  που  προβλέπει  η  νομοθεσία,  καθώς και  σε  όσες

περιπτώσεις  επιλεγεί  η  συγκεκριμένη  διαδικασία  από  το  αρμόδιο  όργανο  του  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,  όπου  ο

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. απευθύνεται σε υποψηφίους Αναδόχους της επιλογής του και διαπραγματεύεται τους όρους

σύναψης σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς. 

4. Σε περίπτωση δημοπράτησης μελέτης με το σύστημα του διαγωνισμού μελετών, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μπορεί

να απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους που συγκεντρώνουν τα τυπικά προσόντα (ανοικτός) ή σε
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συγκεκριμένο αριθμό υποψηφίων που καλούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για το σκοπό αυτό. Ο αριθμός των

υποψηφίων που καλούνται  να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να λαμβάνει  υπόψη την ανάγκη

εξασφάλισης πραγματικού ανταγωνισμού και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος

από τρεις (3). 

Άρθρο 6

Ενδεικτική Προκήρυξη

 Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δύναται να γνωστοποιεί με Ενδεικτική Προκήρυξη, η οποία δημοσιεύεται, σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία, το ταχύτερο δυνατό, μετά την έναρξη του

οικονομικού του έτους, όλες τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, τις οποίες προτίθεται να συνάψει

κατά  τους  επόμενους  δώδεκα  (12)  μήνες  κατά  κατηγορίες  προϊόντων  και  υπηρεσιών,  των  οποίων  η

συνολική προϋπολογιζόμενη αξία είναι ίση ή μεγαλύτερη από το ποσό που ορίζει κάθε φορά η ισχύουσα

κοινοτική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. 

Άρθρο 7

 Διαδικασίες Ανάθεσης

1. Η απόφαση για τον τρόπο διενέργειας της προμήθειας ή της υπηρεσίας, τους όρους της διακήρυξης και

πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς κάθε διαγωνισμού ή της πρόσκλησης για συμμετοχή και υποβολή

προσφοράς για διαπραγμάτευση ή απ’ ευθείας ανάθεση, τα λοιπά τεύχη, καθώς και η απόφαση για την

τελική ανάθεση της προμήθειας ή υπηρεσίας λαμβάνεται, ανάλογα με το ύψος της προϋπολογιζόμενης

αξίας  της  προς  ανάθεση  προμήθειας  ή  υπηρεσίας,  είτε  από  το  Δ.Σ.  του  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  ή  τα  εκάστοτε

αρμόδια,  κατ’  εξουσιοδότηση  αυτού,  όργανα  είτε  από  τον  Πρόεδρο  του  Δ.Σ.  ή  από  τον  Διευθύνοντα

Σύμβουλο. 

2. Σκοπός της κάθε διαδικασίας ανάθεσης είναι η επιλογή και ανάδειξη του καταλληλότερου Αναδόχου για

την έγκαιρη, άρτια και την πλέον συμφέρουσα εκτέλεση της υπό ανάθεση υπηρεσίας ή προμήθειας. Η

επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης γίνεται, με την τήρηση των όρων του παρόντος Κανονισμού και την

πλήρη διασφάλιση των διαδικασιών διαφάνειας. 

3. Η επιλογή των προμηθευτών γίνεται ως εξής: 

α. για δαπάνη ίση ή κατώτερη των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ, χωρίς τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α. η

επιλογή γίνεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

β. για δαπάνη από πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ μέχρι επτάμισι χιλιάδες (7.500,00) ευρώ, χωρίς τον

εκάστοτε  ισχύοντα  Φ.Π.Α.  η  επιλογή  γίνεται  με  απευθείας  ανάθεση  μεταξύ  τριών  (3)  εγγράφων

προσφορών με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

Εφόσον  εισηγείται  σχετικά  ο  Διευθύνων  Σύμβουλος, η  ως  άνω  επιλογή  (α,β)  δύναται  να  γίνεται  με

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
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γ. για δαπάνη από επτάμισι χιλιάδες (7.500,00) ευρώ μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ χωρίς τον

εκάστοτε  ισχύοντα  Φ.Π.Α.  η  επιλογή  γίνεται  με  απευθείας  ανάθεση  μεταξύ  τριών  (3)  εγγράφων

προσφορών,  με  απόφαση  από  κοινού  του  Διευθύνοντος  Συμβούλου  και  του  Πρόεδρου  του  Δ.Σ.  του

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Σε περίπτωση που ένας εκ των δύο απουσιάζει, ελλείπει ή κωλύεται αρκεί η υπογραφή του

ενός.

δ. για δαπάνη άνω των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ έως είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ χωρίς τον

εκάστοτε  ισχύοντα  Φ.Π.Α.,  η  επιλογή  γίνεται  κατόπιν  εισήγησης  του  Διευθύνοντος  Συμβούλου  και

εγκρίσεως του Δ.Σ. 

ε. για δαπάνη άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ έως και εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ χωρίς

τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α. μπορεί να γίνει πρόχειρος διαγωνισμός είτε με τη δημοσίευση προκήρυξης

στα πλαίσια της οποίας καλείται να υποβάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος, που πληροί τους όρους

της, είτε με την αποστολή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε τρεις (3) τουλάχιστον οικονομικούς

φορείς με εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της προκήρυξης και έγκριση από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

κατόπιν εισήγησης του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

στ. για δαπάνη άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και μέχρι το

όριο  του  διεθνούς  ανοικτού  διαγωνισμού  και  συμπεριλαμβανομένων  τόσο  του  τυχόν  προβλεπόμενου

δικαιώματος  προαιρέσεως,  όσο  και  των  τυχόν  παρατάσεων  της  σύμβασης,  με  ανοικτό,  κλειστό  ή  με

διαπραγμάτευση διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Π.Δ. 60/2007 και στην

Οδηγία 2004/18/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με τους Κανονισμούς 2083/2005 και 1422/2007 και 1177/2009

και ισχύει κάθε φορά, εφαρμοζομένου συμπληρωματικά και του Π.Δ. 118/2007, όπως εκάστοτε ισχύει. Το

Δ.Σ.  του  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  έχει  την  ευχέρεια  να  εγκρίνει,  να  απορρίψει  ή  να  ζητήσει  την  επανάληψη

διενεργηθέντος  διαγωνισμού,  εφόσον  τούτο  κρίνεται  σκόπιμο  για  τα  συμφέροντα  του  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,

σύμφωνα  με  τις  εκάστοτε  ισχύουσες  διατάξεις  μετά  από  αιτιολογημένη  εισήγηση  της  Επιτροπής

Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών. 

4. Τα ανωτέρω ποσά ισχύουν για κάθε είδους προμήθεια χωρίς να επιτρέπεται η κατάτμησή της. 

5. Μετά την επιλογή του προμηθευτή και πριν πραγματοποιηθεί η εκτέλεση της προμήθειας υπογράφεται

σχετική σύμβαση με τον προμηθευτή, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Για αναθέσεις μέχρι

δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500) είναι δυνατόν να μην υπογραφεί σύμβαση και να εκδοθεί μόνο

σχετική απόφαση έγκρισης δαπάνης από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

6.  Οι  Συμβάσεις  των οποίων η αξία δεν ξεπερνά τις  εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000 €)  χωρίς  Φ.Π.Α.,

υπογράφονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ενώ οι Συμβάσεις αξίας άνω των εξήντα

χιλιάδων ευρώ (60.000€), υπογράφονται από  κοινού από τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Πρόεδρο

του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  Σε περίπτωση που ένας εκ των δύο απουσιάζει, ελλείπει ή κωλύεται αρκεί η

υπογραφή του ενός.
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Άρθρο 8

Κανόνες Δημοσιότητας

1. Για τους ανοικτούς διαγωνισμούς η προκήρυξη: 

α. δημοσιεύεται: 

αα.  στην  Επίσημη  Εφημερίδα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (Ε.Ε.),  εφόσον  προβλέπεται  από  την  σχετική

ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προκήρυξη αποστέλλεται στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής

Ένωσης  και  περιλαμβάνει  όλα  τα  στοιχεία  που  προβλέπονται  από  την  σχετική  ισχύουσα  κοινοτική

νομοθεσία, 

αβ. Περίληψη των ουσιωδών στοιχείων της Διακήρυξης, στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων

της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Στις περιπτώσεις αυτές η δημοσίευση της περίληψης  της προκήρυξης

στον εθνικό τύπο γίνεται μετά την αποστολή αυτής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής

Ένωσης προς δημοσίευση, πρέπει να αναφέρει και την ημερομηνία αποστολής και δεν μπορεί να περιέχει

πληροφορίες διάφορες από τις δημοσιευόμενες στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

αγ. Περίληψη των ουσιωδών στοιχείων της Διακήρυξης, σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες οικονομικές

εφημερίδες και,  εφόσον το δημοπρατούμενο αντικείμενο αφορά στην επαρχία, η ανωτέρω προκήρυξη

δημοσιεύεται επιπλέον σε μία τοπική εφημερίδα. 

β.  αποστέλλεται  για  ανάρτηση στο  Πρόγραμμα  «Διαύγεια»,  στο  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,   στο  Κ.Η.Μ.Δ.Σ.,  εφόσον

προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και επιπρόσθετα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

2.  Για  τους  πρόχειρους  διαγωνισμούς,  η  προκήρυξη  αναρτάται  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  του

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, και στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ., ενώ σε περιπτώσεις Ανοικτών

Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών (ή προτάσεων), η Ανοικτή πρόσκληση

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών (ή προτάσεων) αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων

του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δημοσιεύεται στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ. και επιπρόσθετα, τόσο η προκήρυξη (στους πρόχειρους

διαγωνισμούς)  όσο  και  η  ανοικτή  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  υποβολή  προσφορών (ή

προτάσεων),  δημοσιεύονται  στην  ιστοσελίδα  του  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  Σε  περίπτωση  πρόσκλησης  εκδήλωσης

ενδιαφέροντος με αποδέκτες, αυτή αποστέλλεται με αποδεικτικό σε αυτούς για υποβολή προσφορών και

δημοσιεύεται στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ..

3. Στις προμήθειες που αφορούν εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων έργων του Προγράμματος Δημοσίων

Επενδύσεων εφαρμόζονται  οι  προβλεπόμενοι  από την κοινοτική και  εθνική νομοθεσία ειδικοί  κανόνες

δημοσιότητας, όπως ορίζονται από το εκάστοτε Πρόγραμμα. 

Άρθρο 9

 Προθεσμίες Υποβολής Προσφορών

1. Για τις προμήθειες ή υπηρεσίες, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής σχετικής ισχύουσας κοινοτικής
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νομοθεσίας,  η  προθεσμία  παραλαβής  των προσφορών δεν  μπορεί  να  είναι  μικρότερη  από αυτή  που

ορίζεται κάθε φορά στην ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία. 

2.  Συμπληρωματικά για όλες τις  προμήθειες ή υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  εφαρμόζονται  οι  ισχύουσες

διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, όπως εκάστοτε ισχύει. 

Άρθρο 10

 Στοιχεία Διακήρυξης

1. Το κείμενο και το περιεχόμενο της προκήρυξης και διακήρυξης εξειδικεύονται κάθε φορά από το Τμήμα

Προμηθειών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σε συνεργασία με το εκάστοτε ενδιαφερόμενο Τμήμα της Διεύθυνσης και τη

Νομική Υπηρεσία για το νομοτεχνικό έλεγχο, για λογαριασμό της οποίας διενεργείται ο διαγωνισμός και

στην περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά σε συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός είναι  ίσος ή

ανώτερος από αυτόν που προβλέπει η ισχύουσα περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία, περιλαμβάνει κατ’

ελάχιστο τα προβλεπόμενα στην εν λόγω νομοθεσία. Η προκήρυξη και διακήρυξη ή η πρόσκληση υποβολής

προσφορών ή προτάσεων υπογράφονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

2. Στη διακήρυξη ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι «Γενικοί» και «Ειδικοί» όροι του διαγωνισμού, οι οποίοι

προσδιορίζουν  το  είδος  του,  το  αντικείμενό  του,  τις  ζητούμενες  ποσότητες,  την  προθεσμία  υποβολής

προσφορών, τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ. 

3. Για την τροποποίηση των όρων της διακήρυξης ή της προκήρυξης, όταν αυτό καταστεί αναγκαίο από την

αξιολόγηση νέων δεδομένων, απαιτείται έκδοση συμπληρωματικής διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή η

συμπληρωματική διακήρυξη εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και απαιτείται η τήρηση

των  ίδιων  κανόνων  δημοσιότητας,  καθώς  και  των  προθεσμιών  που  ακολουθήθηκαν  για  την  αρχική

διακήρυξη  ή  προκήρυξη.  Στην  περίπτωση  απλής  παράτασης  των προθεσμιών  του  διαγωνισμού  χωρίς

τροποποίηση των όρων της διακήρυξης ή της προκήρυξης η προθεσμία παράτασης καθορίζεται κάθε φορά

με απόφαση του Διευθύνοντος Σύμβουλου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

4.  Η διακήρυξη,  εφόσον ζητηθεί  εγκαίρως,  παραδίδεται  ή  δύναται  να αποστέλεται  ηλεκτρονικά στους

ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς μέσα σε έξι (6) το αργότερο ημέρες από την παραλαβή της σχετικής

αίτησης. 

5.  Εφόσον  ζητηθούν   εγγράφως  από  τους  οικονομικούς  φορείς  συμπληρωματικές  πληροφορίες  ή

διευκρινίσεις επί της διακήρυξης, τουλάχιστον εννιά (9) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί

για τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, εκτός αν διαφορετικά ορίζει η σχετική διακήρυξη,

αυτές παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών ή άλλο αρμόδιο Τμήμα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. το αργότερο έξι (6)

ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

6. Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξάρτητα από την επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης μεταξύ των ανοικτών,

κλειστών και των διαδικασιών με διαπραγμάτευση. 
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Άρθρο 11

Κλειστός Διαγωνισμός - Διαδικασία με διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης 

1. Στις περιπτώσεις του κλειστού διαγωνισμού και της διαδικασίας με διαπραγμάτευση με δημοσίευση της

περίληψης της προκήρυξης, ισχύουν όσα περιγράφονται ανωτέρω στα άρθρα 8, 9 και 10 του παρόντος

Κανονισμού. 

2. Στις περιπτώσεις του κλειστού διαγωνισμού και της διαδικασίας με διαπραγμάτευση με δημοσίευση

προκήρυξης,  η  διακήρυξη  αποστέλλεται  στους  επιλεγέντες  οικονομικούς  φορείς  ταυτόχρονα  με  την

έγγραφη πρόσκληση για υποβολή προσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις του κλειστού διαγωνισμού και της διαδικασίας με διαπραγμάτευση με δημοσίευση

προκήρυξης, εφόσον ζητηθούν εγγράφως από τους οικονομικούς φορείς συμπληρωματικές πληροφορίες ή

διευκρινίσεις επί της προκήρυξης, τουλάχιστον εννιά (9) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί

για τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, εκτός αν διαφορετικά ορίζει η σχετική διακήρυξη, ,

αυτές  παρέχονται  από  το  αρμόδιο  όργανο  του  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  το  αργότερο  έξι  (6)  ημέρες  πριν  από την

ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής. 

Άρθρο 12

 Διαδικασία με Διαπραγματεύσεις χωρίς δημοσίευση προκήρυξης 

1.  Η  διαδικασία  σύναψης  συμβάσεων  προμηθειών  και  υπηρεσιών  προϋπολογιζόμενης  αξίας  ίσης  ή

ανώτερης  των  ορίων  που  εμπίπτουν  στις  κοινοτικές  οδηγίες  περί  δημοσίων  συμβάσεων,  με

διαπραγματεύσεις  χωρίς  δημοσίευση  προκήρυξης,  επιτρέπεται  μόνο  όταν  συντρέχουν  οι  εξαιρετικές,

περιοριστικά  αναφερόμενες  στην  εκάστοτε  ισχύουσα  νομοθεσία  περί  των  δημοσίων  συμβάσεων,

ακόλουθες περιπτώσεις: 

α.  Εάν  σε  διαδικασία  με  προκήρυξη  διαγωνισμού  δεν  υποβλήθηκε  καμία  προσφορά  ή  εάν  από  τις

υποβληθείσες προσφορές δεν κρίθηκε καμία κατάλληλη.  Η περίπτωση αυτή ισχύει,  εφόσον δεν έχουν

τροποποιηθεί ουσιαστικά οι αρχικοί όροι της διακήρυξης. 

β. Για προϊόντα ή υπηρεσίες, που κατασκευάζονται ή διατίθενται κατ’ αποκλειστικότητα ή έχουν ιδιάζουσα

καταλληλότητα ή που για λόγους τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς κατασκευάζονται ή διατίθενται μόνο από

ορισμένο προμηθευτή ή παρέχοντα υπηρεσίες. 

γ. Για προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία η αλλαγή της πηγής προμήθειας ή της υπηρεσίας θα υποχρέωνε

τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. να προμηθευτεί προϊόντα ή υπηρεσίες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, που θα ήταν μη

συμβατά  με  τα  υπάρχοντα  ή  θα  προκαλούσαν  δυσανάλογες  τεχνικές  δυσχέρειες  στη  λειτουργία,

συντήρηση, παροχή των υπαρχόντων. 

δ. Για προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν χρηματιστηριακή τιμή ή που η νομοθεσία αποκλείει τη διενέργεια

διαγωνισμού ή που η προμήθεια τους ή παροχή τους αντίστοιχα, χαρακτηρίζεται απόρρητη ή σχετίζεται με

ουσιώδη συμφέροντα ασφάλειας του Κράτους. 
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ε.  Σε  περιπτώσεις  επείγουσας  ανάγκης  οφειλόμενης  σε  απρόβλεπτες  καταστάσεις  ή  σε  περιπτώσεις

επείγουσας ανάγκης, όπου η έλλειψη προϊόντων ή υπηρεσιών είναι δυνατόν να προκαλέσει σημαντική

ζημία ή ασύμφορη διακοπή της λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δεν υφίστανται τα χρονικά περιθώρια για

τη διενέργεια ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού. 

στ. Για προϊόντα ή υπηρεσίες, η προμήθεια και παροχή των οποίων, εντάσσεται και εξυπηρετείται από

Συμφωνίες-Πλαίσιο, που έχουν συναφθεί σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. 

ζ. Για αγορές ευκαιρίας ή σκοπιμότητας, όπως αυτές ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις

και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

η. Όταν υπάρχει ένας μοναδικός προμηθευτής ή ένας μοναδικός που παρέχει υπηρεσίες. Στην περίπτωση

αυτή η πραγματοποίηση της προμήθειας ή υπηρεσίας αποφασίζεται από το Δ.Σ.  του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Στην

απόφαση καθορίζονται τουλάχιστον το είδος, η ποσότητα, η αξία και η πηγή χρηματοδότησης. Περιπτώσεις

μοναδικού  προμηθευτή  ή  παρέχοντος  υπηρεσίες  θεωρούνται  όσοι  πληρούν  είτε  αθροιστικά  είτε

διαζευκτικά τα κάτωθι: 

ηα. μόνο αυτός δύναται να προμηθεύσει ή να παρέχει υπηρεσία (μονοπώλιο) και 

ηβ. έχει αξιολογηθεί έναντι άλλων και έχει βρεθεί επανειλημμένα καλύτερος σε σχέση ποιότητας -τιμής

υπηρεσίας συντήρησης. 

Για προμήθειες προϊόντων και για παροχή υπηρεσιών που δεν υπάγονται στις πιο πάνω περιπτώσεις, αλλά

για τις οποίες, κατά περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και

σύμφωνα  με  τις  εκάστοτε  ισχύουσες  προβλέψεις  της  ελληνικής  νομοθεσίας  και  των  Οδηγιών  της

Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  αποφασίζει  ότι  αποτελούν  εξαιρετικές  περιπτώσεις  και  συντρέχουν  ειδικοί  προς

τούτο λόγοι. 

2. Οι όροι διαπραγμάτευσης, για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, προϋπολογιζόμενης

αξίας κάτω των ορίων που εκάστοτε καθορίζει η κοινοτική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, καθώς

και οι όροι της πρόσκλησης για την απευθείας ανάθεση εγκρίνονται κάθε φορά από το αρμόδιο, κατά

περίπτωση, όργανο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

Άρθρο 13

 Πρόχειρος Διαγωνισμός

Ο Πρόχειρος Διαγωνισμός αποτελεί συνοπτική διαδικασία υποβολής προσφορών και διενεργείται είτε με

τη  δημοσίευση  προκήρυξης  στα  πλαίσια  της  οποίας  καλείται  να  υποβάλει  προσφορά  κάθε

ενδιαφερόμενος, που πληροί τους όρους της, είτε με την αποστολή πρόσκλησης σε τρεις (3) τουλάχιστον

οικονομικούς φορείς συναφείς με το δημοπρατούμενο αντικείμενο. Στην περίπτωση διεξαγωγής πρόχειρου

διαγωνισμού  με  προκήρυξη  δημοσιεύεται  σχετική  πρόσκληση,  η  οποία  αναρτάται  στον  πίνακα

ανακοινώσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  και  δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του και στον σχετικό ιστότοπο του

Προγράμματος «Διαύγεια» και στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ.. 
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Άρθρο 14

Διαδικασίες Μίσθωσης

1. Μισθώσεις των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία της σύμβασης δεν υπερβαίνει το ποσό των εξήντα

χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον τρόπο και τις διαδικασίες που κάθε φορά

ορίζονται από τα εξουσιοδοτημένα από το Δ.Σ.  του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προς τούτο όργανα αυτού. 

2. Μισθώσεις των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία της σύμβασης είναι ανώτερη του ποσού των εξήντα

χιλιάδων (60.000,00) ευρώ αλλά κατώτερη του ποσού που ορίζεται ως όριο από την κοινοτική νομοθεσία

περί δημοσίων συμβάσεων για την εφαρμογή τους, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον τρόπο και τις

διαδικασίες που καθορίζονται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή τα από αυτό εξουσιοδοτούμενα προς τούτο

όργανα αυτού. 

3. Μισθώσεις των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή υπερβαίνει το ποσό που

ορίζεται  ως  όριο  από  την  κοινοτική  νομοθεσία  περί  δημοσίων  συμβάσεων  για  την  εφαρμογή  τους,

πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος Κανονισμού. 

4. Οι όροι πρόσκλησης για την εκδήλωση ενδιαφέροντος εγκρίνονται από τα αρμόδια κατά τα ανωτέρω

όργανα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

Άρθρο 15

 Μητρώο Οικονομικών φορέων

Για τις συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός είναι μικρότερος των ορίων που θέτουν οι κοινοτικές

διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μπορεί να οργανώσει Μητρώο οικονομικών φορέων

και  μπορεί  να καλεί,  μετά από σχετική πρόσκληση υποβολής προσφορών,  όσους οικονομικούς φορείς

περιλαμβάνονται  στο  μητρώο.  Η  διαδικασία  κατάρτισης  του  μητρώου,  τα  κριτήρια  επιλογής  των

οικονομικών φορέων, η αναθεώρηση του κ.λ.π. καθορίζονται  με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. , οι

οποίες οφείλουν να τηρούν τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων και της μη

διάκρισής τους λόγω ιθαγένειας, καθώς και της μη νόθευσης του ελεύθερου ανταγωνισμού. 

Άρθρο 16

Συμφωνίες Πλαίσιο

Συμφωνία -  Πλαίσιο είναι  η συμφωνία μεταξύ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  και ενός ή περισσοτέρων οικονομικών

φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων των συμβάσεων, που πρόκειται να συναφθούν

κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και κατά περίπτωση την ποσότητα.

Η Συμφωνία - Πλαίσιο θεωρείται σύμβαση και εφαρμόζονται για τη σύναψή της οι διατάξεις του παρόντος

Κανονισμού. Καταρτίζεται μετά από ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό ή με διαπραγματεύσεις. 
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Άρθρο 17

Γενικοί Όροι Συμμετοχής στους Διαγωνισμούς

1. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μεριμνά ώστε να μπορούν να μετέχουν στο διαγωνισμό, χωρίς διακρίσεις και με τους

ίδιους όρους που εφαρμόζονται για τους έλληνες διαγωνιζόμενους, όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί

φορείς των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

εφόσον διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται από τη διακήρυξη. 

2.  Όταν ο προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης προμήθειας ή υπηρεσίας είναι ίσος ή ανώτερος των

ορίων που θέτουν οι διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μεριμνά ώστε να μπορούν να

μετέχουν στον διαγωνισμό, χωρίς διακρίσεις και με τους ίδιους όρους κου εφαρμόζονται για τους έλληνες

διαγωνιζομένους,  εκτός  των ανωτέρω οικονομικών φορέων και  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς

χώρας μέρους διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την Ε.Ε. και των χωρών που έχουν υπογράψει και

κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (το τελευταίο υπό την προϋπόθεση ότι η συγκεκριμένη

δημοπρατούμενη προμήθεια ή υπηρεσία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ως άνω Συμφωνίας), καθώς

και χωρών που έχουν υπογράψει ευρωπαϊκές ή διμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον

διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται από τη διακήρυξη. 

3.  Περαιτέρω  όροι  συμμετοχής  καταρτίζονται  και  εξειδικεύονται  από  το  Τμήμα  Προμηθειών  και  το

εκάστοτε ενδιαφερόμενο Τμήμα της Διεύθυνσης για λογαριασμό της οποίας διενεργείται ο διαγωνισμός,

ανάλογα με τη φύση και τη χρηματοδότηση του έργου, και εγκρίνονται, κατόπιν εισηγήσεως, κάθε φορά

από το αρμόδιο όργανο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αναφέρονται στη διακήρυξη του συγκεκριμένου διαγωνισμού.

Σε περίπτωση, δε, που ο διαγωνισμός αφορά σε συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός είναι ίσος ή

ανώτερος των ορίων που θέτουν οι διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων, συνάδουν με τα προβλεπόμενα

στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. 

4.  Η  έκδοση  της  Προκήρυξης  γίνεται  με  ευθύνη  του  Τμήματος  Προμηθειών,  ενώ  η  συμμετοχή  στο

διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου ο οποίος εξ’ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί

δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του εξάλλου στον διαγωνισμό και σε κάθε φάση της διαδικασίας του

συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του των όρων της διακήρυξης στο σύνολο τους. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δεν

δεσμεύεται  για  την  τελική  ανάθεση  της  δημοπρατούμενης  προμήθειας  ή  υπηρεσίας  και,  μετά  από

αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου οργάνου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., δικαιούται  με απόφαση του Δ.Σ. του

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, αναβάλλει ή επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς

ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ’ αυτού του λόγου στους συμμετέχοντες. 

Άρθρο 18

 Προσόντα και Δικαιολογητικά Συμμετοχής

1. Οι οικονομικοί φορείς που ενδιαφέρονται να αναλάβουν την εκτέλεση ορισμένης σύμβασης υπηρεσίας

ή προμήθειας για λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. υποχρεούνται να πληρούν και να αποδεικνύουν ορισμένες
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προϋποθέσεις επαγγελματικής επάρκειας, αξιοπιστίας, τεχνικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας και να

προσκομίσουν δικαιολογητικά σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα, αναλόγως του προϋπολογισμού

της  δημοπρατούμενης  προμήθειας  ή  υπηρεσίας  στην  ισχύουσα  κοινοτική  νομοθεσία  περί  δημοσίων

συμβάσεων,  τις  εφαρμοστέες  εθνικές  και  κανονιστικές  διατάξεις  και  τη  διακήρυξη του συγκεκριμένου

διαγωνισμού. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μεριμνά ώστε η έκταση των πληροφοριών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο

να  μην  υπερβαίνει  το  αντικείμενο  της  σύμβασης  και  να  σέβεται  τον  εμπιστευτικό  χαρακτήρα  κάθε

πληροφορίας που παρέχεται από τους οικονομικούς φορείς,  καθώς και να λαμβάνει υπόψη τα θεμιτά

συμφέροντά τους σχετικά με την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα

της επιχείρησής τους. 

Άρθρο 19

 Εγγυήσεις

1. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ζητά από τους διαγωνιζόμενους να παράσχουν, κατά περίπτωση, τα είδη εγγυήσεων,

όπως προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

2. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα

κράτη -  μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,  ή στα κράτη-μέρη της

Συμφωνίας  Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Παγκοσμίου  Οργανισμού  Εμπορίου,  που  κυρώθηκε  με  το  Ν.

2513/1997  (Φ.Ε.Κ.  Α`  139/1997)  και  έχουν,  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  το  δικαίωμα  αυτό.

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

Άρθρο 20

 Τεχνικές Προδιαγραφές

1. Οι τεχνικές προδιαγραφές συγκεκριμένης υπηρεσίας ή προμήθειας περιλαμβάνονται στη διακήρυξη και,

ακολούθως, στο κείμενο της σύμβασης που υπογράφεται μεταξύ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και του Αναδόχου και

αναφέρουν  τα  απαιτούμενα  χαρακτηριστικά  της  υπηρεσίας,  του  υλικού  ή  του  προϊόντος,  ώστε  να

ανταποκρίνεται στην χρήση για την οποία προορίζεται. 

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα επίπεδα ποιότητας ή απόδοσης,

την ασφάλεια, τις διαστάσεις και τις απαιτήσεις που ισχύουν για το υλικό ή το προϊόν όσον αφορά την

ποιότητα, την ορολογία, τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμών και, εφόσον απαιτείται, τη συσκευασία και

τη σήμανση. 

3.  Με  την  επιφύλαξη  των  εθνικών  υποχρεωτικών  τεχνικών  κανόνων  και  εφόσον  οι  κανόνες  αυτοί

συμβιβάζονται  με  το  Κοινοτικό  Δίκαιο,  οι  ως  άνω  τεχνικές  προδιαγραφές  καθορίζονται  από  τον

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  με  παραπομπή  είτε  στα  εθνικά  πρότυπα  που  ισχύουν  κατ’  εφαρμογή  των  αντίστοιχων

ευρωπαϊκών, είτε σε ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, είτε σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές
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ορίζονται στην νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. 

4. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή όρων στις διακηρύξεις και στις τεχνικές προδιαγραφές ή στο συμβατικό

κείμενο, που να προσδιορίζουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης ή μεθόδους επεξεργασίας,

οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούν ορισμένους οικονομικούς φορείς, εκτός των περιπτώσεων,

κατά τις  οποίες,  οι  προδιαγραφές αυτές δικαιολογούνται  απόλυτα από τη φύση του,  υπό προμήθεια,

προϊόντος ή υπηρεσίας. 

5. Επίσης, δεν επιτρέπεται να αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές σε εμπορικά σήματα, διπλώματα

ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης προέλευσης ή καταγωγής, εκτός εάν υποχρεωτικά συνοδεύονται από τις

λέξεις  «ή ισοδύναμα» και  εφόσον το αντικείμενο της σύμβασης δεν μπορεί  να περιγραφεί  αλλιώς σε

προδιαγραφές που είναι επαρκώς ακριβείς και πλήρως κατανοητές για κάθε ενδιαφερόμενο. 

6.  Οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνουν και τις μεθόδους ποιοτικού ελέγχου των υλικών κατά την

παραλαβή προμηθειών. 

Άρθρο 21

Αντιπροσφορές

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως

απαράδεκτες. 

Άρθρο 22

 Επιτροπές

1.  Συστήνονται  με  αποφάσεις  του  Δ.Σ.  του  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  Επιτροπές  Διενέργειας  Διαγωνισμών  και

Αξιολόγησης Προσφορών. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών είναι αρμόδια για την παραλαβή και

την αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών και την

αξιολόγηση  τους,  την  κατάρτιση  σχετικών  πρακτικών  και  την  εισήγηση  στο  αρμόδιο  όργανο  του

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σχετικά με το παραδεκτό ή μη των δικαιολογητικών και της υποβολής των προσφορών του

διαγωνισμού. 

2. Τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής δεν επιτρέπεται να είναι και μέλη της Επιτροπής Παραλαβής. 

3. Συστήνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων. Η Επιτροπή Εξέτασης

Ενστάσεων αποτελείται  από τρία (3)  τουλάχιστον μέλη,  τα οποία προέρχονται  από το προσωπικό του

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  Η  Επιτροπή  Εξέτασης  Ενστάσεων  είναι  αρμόδια  για  την  παραλαβή  των  υποβαλλόμενων

ενστάσεων/προσφυγών, την εξέταση τους ,την έκδοση γνωμοδότησης και  την εισήγηση προς το Δ.Σ. του

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  για  την  έκδοση  σχετικής  απόφασης.  Για  την  έκδοση  γνωμοδότησης  επί

ενστάσεων/προσφυγών, η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων δύναται να συνεργάζεται με τη Νομική Υπηρεσία

του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
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4. Συστήνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου. Η

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, τα οποία

προέρχονται από το προσωπικό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και

παραλαβή  όλων  των  ανατιθέμενων  μελετών,  έργων  και  υπηρεσιών  που  αποτελούν  αντικείμενο

Συμβάσεων του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 23

Υποβολή Προσφορών

1. Οι προσφορές υποβάλλονται στον τόπο και διεύθυνση που ορίζεται στη διακήρυξη. Η υποβολή μπορεί

να γίνει είτε με παράδοση της προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους

στον ως άνω τόπο και διεύθυνση, είτε με την αποστολή της προσφοράς ταχυδρομικώς επί αποδείξει ή

μέσω εταιρειών διακίνησης εγγράφων. 

2.  Και  στις  δύο παραπάνω περιπτώσεις,  οι  ενδιαφερόμενοι  φροντίζουν  για  την  έγκαιρη  υποβολή  της

προσφοράς τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ουδεμία ευθύνη φέρει για τη

μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

3.  Οι  εκπρόθεσμες  προσφορές  ή  οι  προσφορές  οικονομικών  φορέων  που  η  συμμετοχή  τους  σε

διαγωνισμούς  έχει  νομίμως  αποκλεισθεί  απορρίπτονται  και  δεν  αποσφραγίζονται,  ούτε  λαμβάνονται

υπόψη. Στις  περιπτώσεις  αυτές οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  παραλαμβάνουν τις  προσφορές

τους με δική τους φροντίδα. Αν οι οικονομικοί φορείς δεν παραλάβουν τις προσφορές τους εντός διμήνου

από της ειδοποίησης τους, τότε αυτές καταστρέφονται από το Τμήμα που διενεργεί το διαγωνισμό. 

4. Εάν από τη διακήρυξη προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν, εφόσον πρόκειται

για σύμβαση προμηθειών, και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα

στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, όπως εκάστοτε ισχύει. 

5.  Προσφορές  που  περιέρχονται  στον  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  με  οποιονδήποτε  τρόπο πριν  από  την  καταληκτική

ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά φυλάσσονται κατά τρόπο, ώστε να

διαφυλάσσεται  το  απόρρητό  τους  και  παραδίδονται  στην  Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμών  και

Αξιολόγησης Προσφορών, προκειμένου να αποσφραγιστούν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης μαζί

με όλες τις προσφορές που θα υποβληθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

6.  Οι  προσφορές  υποβάλλονται  σύμφωνα  με  τα  ειδικότερα  οριζόμενα  στον  Κανονισμό  Προμηθειών

Δημοσίου, όπως εκάστοτε ισχύει και στη σχετική διακήρυξη του διαγωνισμού. 

7. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

8. Οι προσφορές, κατά την παραλαβή τους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καταχωρούνται στο γενικό πρωτόκολλο

του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και σε κάθε φάκελο προσφοράς σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και

ώρα καταχώρησης. 

9. Όταν η ανάθεση της σύμβασης γίνεται με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
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άποψη  προσφοράς,  ο  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  μπορεί  να  λαμβάνει  υπόψη  τις  εναλλακτικές  προσφορές  που

υποβάλλουν οι προσφέροντες, εφόσον οι προσφορές αυτές ανταποκρίνονται στις ελάχιστες προδιαγραφές

που  το  ίδιο  έχει  καθορίσει.  Ο  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  αναφέρει  στα  τεύχη  του  διαγωνισμού  τις  ελάχιστες

προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές, καθώς και τον τρόπο υποβολής αυτών

των  προσφορών.  Εάν  δεν  επιτρέπεται  η  υποβολή  των  εναλλακτικών  προσφορών,  αυτό  πρέπει  να

αναφέρεται και στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

Άρθρο 24

 Υπεργολάβοι

Οι οικονομικοί  φορείς μπορούν να προτείνουν στην προσφορά τους τη συνεργασία με υπεργολάβους,

εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη διακήρυξη και με τους όρους που προβλέπονται από αυτή. 

Άρθρο 25

 Χρόνος Ισχύος των Προσφορών

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την

επόμενη  της  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  εκτός  εάν  ορίζεται  διαφορετικά  στη  διακήρυξη  ή  την

πρόσκληση, καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως

απαράδεκτη. 

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα

Αρχή  δια του αρμοδίου οργάνου της κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο

από τη διακήρυξη και εφόσον τούτο αποδεχθούν εγγράφως οι προσφέροντες. 

Άρθρο 26

 Αποσφράγιση Προσφορών και Διαδικασία Αξιολόγησής τους 

1. Η αποσφράγιση των φακέλων, ο έλεγχος του εμπροθέσμου ή μη των προσφορών, των δικαιολογητικών

και της πληρότητας τους εν γένει, καθώς και η αξιολόγηση των προσφορών γίνονται από την αρμόδια

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

2.  Οι συνεδριάσεις στις οποίες γίνεται αποσφράγιση των προσφορών είναι  κατά κανόνα δημόσιες.  Οι

νομίμως παριστάμενοι έχουν δικαίωμα να εξετάσουν τα στοιχεία των φακέλων, εφόσον το επιθυμούν, υπό

την  προϋπόθεση  ότι  τα  στοιχεία  αυτά  δεν  έχουν  χαρακτηριστεί  από  τους  διαγωνιζομένους  ως

«εμπιστευτικά» ή η γνωστοποίησή τους δεν εμποδίζει την εφαρμογή των νόμων, δεν είναι αντίθετη προς

το δημόσιο συμφέρον, δε θίγει τα έννομα συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή δε βλάπτει

τον ανταγωνισμό μεταξύ των οικονομικών φορέων. 

3. Ειδικά για τις συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός είναι ίσος ή ανώτερος των ορίων που θέτουν οι
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κοινοτικές οδηγίες περί δημοσίων συμβάσεων, ισχύουν τα ακόλουθα: 

α.  Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  γίνεται  από  την  αρμόδια  Επιτροπή Διενέργειας  Διαγωνισμών  και

Αξιολόγησης  Προσφορών,  στον  τόπο  και  κατά  την  ημερομηνία  και  ώρα  που  έχει  οριστεί  από  την

προκήρυξη. 

Κατά την αποσφράγιση δύνανται να παρίστανται οι υποψήφιοι που υπέβαλαν προσφορά ή οι νομίμως

εξουσιοδοτημένοι  αντιπρόσωποί  τους.  Αποσφραγίζεται  ο  ενιαίος  φάκελος,  καθώς  και  ο  φάκελος  των

δικαιολογητικών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την παραπάνω Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα

δικαιολογητικά κατά φύλλο. 

β. Οι φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και

σφραγίζονται  από  την  αρμόδια  Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμών  και  Αξιολόγησης  Προσφορών.

Ειδικότερα, οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών τοποθετούνται  σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης

σφραγίζεται και υπογράφεται από την ανωτέρω Επιτροπή και φυλάσσεται. 

γ.  Η  Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμών  και  Αξιολόγησης  Προσφορών  ελέγχει  τα  δικαιολογητικά  και

εισηγείται  στο  αρμόδιο  όργανο  του  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,  το  οποίο  αποφαίνεται  σχετικά  και  με  μέριμνά  του

γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους η απόφαση του, καθώς και  ο τόπος, ώρα και ημερομηνία της

αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών για τους διαγωνιζόμενους των οποίων η προσφορά έχει γίνει

αποδεκτή. 

Αναλόγως  στην  περίπτωση  της  κλειστής  διαδικασίας,  η  Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμών  και

Αξιολόγησης Προσφορών αξιολογεί τις αιτήσεις συμμετοχής και εισηγείται για τους διαγωνιζόμενους, οι

οποίοι  θα  κληθούν  να  υποβάλουν  προσφορά  στο  δεύτερο  στάδιο  του  διαγωνισμού.  Κατά  τα  λοιπά

τηρείται η διαδικασία του παρόντος άρθρου. 

δ. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι φάκελοι της Τεχνικής Προσφοράς επαναφέρονται για

όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών

για την αποσφράγιση τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Όσες δεν

κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Κατά την αποσφράγιση του φακέλου της

τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και

Αξιολόγησης Προσφορών όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο. 

ε. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές και

εισηγείται  στο  αρμόδιο  όργανο  του  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,  το  οποίο  αποφαίνεται  σχετικά,  και  με  μέριμνα  του

γνωστοποιείται  στους διαγωνιζομένους η απόφαση του,  καθώς και  ο  τόπος,  ώρα και  ημερομηνία της

αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών για τους διαγωνιζομένους των οποίων η τεχνική προσφορά

έχει γίνει αποδεκτή. 

στ.  Μετά  την  παραπάνω  διαδικασία,  οι  σφραγισμένοι  φάκελοι  της  οικονομικής  Προσφοράς

επαναφέρονται  για  όσες  προσφορές  έγιναν  αποδεκτές  στην  Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμών  και

Αξιολόγησης  Προσφορών  την  αποσφράγιση  τους,  σύμφωνα  με  τη  σχετική  απόφαση  του  αρμοδίου
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οργάνου  του  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  Όσες  δεν  κρίθηκαν  τεχνικά  αποδεκτές  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά

επιστρέφονται. 

ζ. Κατά την αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από

την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά

φύλλο. 

η. Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης

Προσφορών  συντάσσει  τον  τελικό  Πίνακα  Κατάταξης  των  διαγωνιζομένων  κατά  φθίνουσα  σειρά

αξιολόγησης, από τον οποίο και προκύπτει ο προτεινόμενος από την αναφερόμενη Επιτροπή ανάδοχος του

διαγωνισμού. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών διαβιβάζει το Πρακτικό

της στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. το οποίο αποφαίνεται σχετικά, και με μεριμνά του γνωστοποιείται στους

διαγωνιζομένους το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. 

θ. Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την

κοινοποίηση  της  σχετικής  έγγραφης  ειδοποίησης  οφείλει  να  υποβάλει  σε  σφραγισμένο  φάκελο  τα

έγγραφα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄150’/2007), τα οποία

αποσφραγίζονται και ελέγχονται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών

συντασσομένου προς τούτο σχετικού πρακτικού κατά τη διαδικασία του άρθρου 19 παρ. 6 του ιδίου Π.Δ.

Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποφαίνεται σχετικά, και με μέριμνα του γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους

το τελικό αποτέλεσμα του διαγωνισμού (κατακύρωση).

 4. Ειδικά για τις συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός είναι ίσος ή ανώτερος των 60.000 €, χωρίς να

συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 136 παρ. 1 του Ν.  4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 160/2014),

όπως ισχύει και  ο Διαγωνισμός  πραγματοποιείται με χρήση της πλατφόρμας  του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), μέσω της διαδικτυακής πύλης «www.promitheus.gov.gr»

του Συστήματος, ισχύουν αναλόγως τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄24/2013), στο άρθρο 11

της Υ.Α.  Π1/2390/2013  (Φ.Ε.Κ. Β’  2677/2013)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του

Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  στο  Π.Δ.  60/2007  και

συμπληρωματικά  στο  Π.Δ.  118/2007  και  τις  διατάξεις  του  Ν.  4281/2014  (Φ.Ε.Κ.  Α΄ 160/2014),  όπως

ισχύουν, καθώς και στις ισχύουσες οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών προσαρμογής των γενικών όρων των

διακηρύξεων των διαγωνισμών που διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

5.  Οι διατάξεις των παρ. 4, 5 του άρθρου 21 του Ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. A΄ 18/2013) «Ρυθμίσεις για την

επιτάχυνση των διαδικασιών ΕΣΠΑ» εφαρμόζονται και από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  

6.  Προσφορά  που  είναι  αόριστη  και  ανεπίδεκτη  εκτίμησης  ή  είναι  υπό  αίρεση,  απορρίπτεται  ως

απαράδεκτη,  μετά  από  προηγούμενη  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  Διενέργειας  Διαγωνισμών  και

Αξιολόγησης Προσφορών για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

7.  Προσφορές  που  παρουσιάζουν,  κατά  την  κρίση  της  Επιτροπής  Διενέργειας  Διαγωνισμών  και

Αξιολόγησης  Προσφορών,  ουσιώδεις  αποκλίσεις  από  τους  όρους  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της
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διακήρυξης,  απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες.  Αντίθετα,  δεν  απορρίπτονται  προσφορές  εάν  οι

παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε και θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές. 

8.  Αποκλίσεις  από τους όρους της διακήρυξης ή  από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν

χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την

απόρριψη των προσφορών. 

Άρθρο 27

Κριτήρια Ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης επιτρέπεται να είναι είτε η χαμηλότερη τιμή, είτε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική

άποψη  προσφορά.  Το  Τμήμα  Προμηθειών  σε  συνεργασία  με  το  εκάστοτε  ενδιαφερόμενο  Τμήμα  της

Διεύθυνσης, για λογαριασμό της οποίας διενεργείται ο διαγωνισμός, προκαθορίζει σε κάθε περίπτωση το

κριτήριο ανάθεσης της δημοπρατούμενης προμήθειας ή υπηρεσίας στην προκήρυξη και εισηγείται στο Δ.Σ.

του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για έγκριση. Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά, καθορίζονται στη διακήρυξη τα επί μέρους κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και

υποδεικνύεται η σχετική στάθμιση που προσδίδεται σε καθένα από αυτά για τον προσδιορισμό της πλέον

συμφέρουσας  από  οικονομική  άποψη  προσφοράς.  Επιμέρους  κριτήρια  για  την  αξιολόγηση  των

προσφορών μπορεί να είναι κυρίως τα κάτωθι μεταβλητά κριτήρια που συνδέονται με την συγκεκριμένη

σύμβαση:  η  τιμή,  η  προθεσμία  εκτέλεσης  ή  παράδοσης,  τα  έξοδα  λειτουργίας,  η  ποιότητα,  η

αποδοτικότητα, τα τεχνικά πλεονεκτήματα, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, η τεχνική αξία, η

τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση μετά την παραλαβή κ.λπ. Στη διακήρυξη καθορίζεται, τέλος, η σχέση

τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, έτσι ώστε να συνάγεται πάντοτε η πλέον συμφέρουσα από τεχνική

και οικονομική άποψη προσφορά. 

Άρθρο 28

Αιτιολόγηση Ασυνήθιστα Χαμηλών Προσφορών

Εάν το αρμόδιο όργανο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θεωρήσει ότι η προσφορά ενός διαγωνιζόμενου είναι υπερβολικά

χαμηλή σε σχέση με το αντικείμενο της δημοπρατούμενης προμήθειας ή υπηρεσίας, καλεί, πριν απορρίψει

την προσφορά,  τον διαγωνιζόμενο να αιτιολογήσει  εγγράφως την προσφορά του.  Το αρμόδιο όργανο,

λαμβάνοντας  υπόψη  τις  επεξηγήσεις  που  αφορούν  την  οικονομία  της  μεθόδου  κατασκευής  ή  τις

επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο οικονομικός φορέας θα

εκτελέσει τη σύμβαση, μπορεί να εγκρίνει την προσφορά ή να την απορρίψει. 

Άρθρο 29

 Ενστάσεις – Προδικαστικές Προσφυγές.

1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής διαγωνιζόμενου, της διαδικασίας και
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των πράξεων διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και κατά της απόφασης κατακύρωσης ή ανάθεσης της

σύμβασης  που  αφορά  ο  διαγωνισμός,  δικαιούνται  να  υποβάλουν  οι  συμμετέχοντες  στις  σχετικές

διαδικασίες και τα επί μέρους στάδια του διαγωνισμού ως εξής: 

α. Ένσταση κατά της διακήρυξης. 

β. Ένσταση κατά της συμμετοχής διαγωνιζόμενου ή της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού, μόνον

ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, επιτρέπεται να υποβληθεί κατά τη

διάρκεια του διαγωνισμού αυτού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του. Η ένσταση

εξετάζεται από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων. 

γ.  Ένσταση  κατά  της  νομιμότητας  της  διενέργειας  του  διαγωνισμού  έως  και  την  τεχνική  αξιολόγηση

μπορούν να υποβάλουν μόνον οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, των οποίων οι προσφορές έγιναν δεκτές

ή απορρίφθηκαν για τυπικούς ή  ουσιαστικούς λόγους κατά το στάδιο της  αποσφράγισης της  τεχνικής

προσφοράς. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων. 

δ. Στον κλειστό διαγωνισμό κατά το στάδιο υποβολής προσφορών δικαίωμα ένστασης έχουν μόνον όσοι

έχουν επιλεγεί να υποβάλουν προσφορά. 

2. Η ένσταση κατά της κατακυρωτικής απόφασης εξετάζεται από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων. 

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εκτός των ανωτέρω αναφερομένων, δεν

γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης καταβάλλεται υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε τραπεζικό λογαριασμό που

ορίζεται με απόφαση Δ.Σ. του, χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί εκάστοτε στο ύψος του παραβόλου που

προβλέπεται ότι καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007, όπως εκάστοτε ισχύει

και προσκομίζεται σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης. 

5.  Σε  διαγωνισμούς που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  και  εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 του

Ν.  3886/2010 όπως ισχύει,  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του άρθρου 4 του νόμου αυτού (προδικαστική

προσφυγή) και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων. 

Άρθρο 30

Καθορισμός Προϋπολογισμού

1.  Για  κάθε  σύμβαση  που  πρόκειται  να  ανατεθεί  γίνεται  προεκτίμηση  του  προϋπολογισμού  της  και

αναφέρεται ειδικότερα: 

α.  εάν  ο  προϋπολογισμός  είναι  ενδεικτικός,  οπότε  ο  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  δέχεται  οικονομικές  προσφορές

οποιουδήποτε ύψους κατά την κρίση του προσφέροντος, 

β. εάν ο προϋπολογισμός αποτελεί ανώτατο όριο, άνω του οποίου οι οικονομικές προσφορές κρίνονται ως

ασύμφορες και 

γ. εάν ο προϋπολογισμός αποτελεί συγχρόνως και την συμβατική αξία της προμήθειας ή υπηρεσίας, οπότε

η επιλογή του αναδόχου βασίζεται αποκλειστικά σε τεχνικά κριτήρια. 
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2.  Το  οικονομικό  αντικείμενο  της  σύμβασης  καθορίζεται  τελικά  από  την  προσφορά  του  αναδόχου,  με

εξαίρεση  την  περίπτωση  (γ)  της  προηγούμενης  παραγράφου,  όπου  ο  προϋπολογισμός  είναι

προκαθορισμένος. 

3. Η επιλογή της μεθόδου εκτίμησης του προϋπολογισμού και της αξίας της αντίστοιχης σύμβασης γίνεται

κατά τρόπο ώστε να αποκλείεται η τεχνική κατάτμηση του αντικειμένου της σύμβασης και συνακολούθως

η μη εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων. 

4. Όταν τα έργα υποδιαιρούνται σε πολλά τμήματα, τα οποία ανατίθενται στον ανάδοχο με ξεχωριστή

σύμβαση,  για  την  εφαρμογή  των  ορίων  προϋπολογισμού  του  παρόντος  Κανονισμού  υπολογίζεται  το

άθροισμα της αξίας των επί μέρους συμβάσεων. 

Άρθρο 31

Κατακύρωση- Ματαίωση - Επανάληψη Διαγωνισμού

1. Μετά το πέρας αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών των

συμμετεχόντων, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών εισηγείται στο Δ.Σ.

του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τον Ανάδοχο. 

Σε  περίπτωση  ισοτιμίας  ή  ισοδυναμίας  προσφορών,  η  ανάθεση  γίνεται  με  κατανομή  της

προμήθειας/υπηρεσίας μεταξύ των ισοδύναμων ή ισότιμων οικονομικών φορέων. Σε περίπτωση που το

αντικείμενο του διαγωνισμού δεν είναι διαιρετό γίνεται, ανάθεση σε έναν από αυτούς, μετά από κλήρωση,

η οποία διενεργείται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών με την

παρουσία των διαγωνιζομένων. 

2. Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κοινοποιείται σε όλους τους διαγωνιζόμενους. 

3. Οριστική ματαίωση του διαγωνισμού μπορεί να επέλθει, εφ’ όσον συντρέχει μία (1) τουλάχιστον από τις

ακόλουθες αιτίες: 

α. όταν αυτός δεν εξυπηρετεί πλέον τα συμφέροντα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

β.  εάν  λήξει  η  ισχύς  των  προσφορών  και  δε  δοθούν  από  τους  διαγωνιζομένους  οι  απαιτούμενες

παρατάσεις.  Σε  περίπτωση  ακυρώσεως  διαγωνισμού  οι  συμμετέχοντες  σ’  αυτόν  δεν  έχουν  δικαίωμα

αποζημιώσεως για οποιονδήποτε λόγο. 

4. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διατηρεί το δικαίωμα επανάληψης του Διαγωνισμού, με τροποποίηση ή μη των όρων του,

εφ’ όσον συντρέχει μία (1)  τουλάχιστον από τις ακόλουθες αιτίες: 

α. ο διαγωνισμός διεξήχθη παράτυπα και από την παρατυπία επηρεάζονται τα αποτελέσματα αυτού, 

β. το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι μη ικανοποιητικό, 

γ. ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής, 

δ. μεταβλήθηκαν οι αντίστοιχες ανάγκες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

5. Οι αποφάσεις για κατακύρωση ή ματαίωση ή επανάληψη του διαγωνισμού πρέπει να είναι επαρκώς

αιτιολογημένες. 
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6. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κοινοποιεί σε όλους την απόφαση με το όποιο αποτέλεσμα. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μπορεί να μην

κοινοποιήσει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανάθεση της σύμβασης, εφόσον η κοινοποίηση θα

αποτελούσε εμπόδιο για την εφαρμογή των νόμων ή θα ήταν αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή θα

έθιγε έννομα συμφέροντα δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων της

επιχείρησης που ανατέθηκε η σύμβαση, ή θα μπορούσε να επηρεάσει τις συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ

διαγωνιζόμενων οικονομικών φορέων. 

Άρθρο 32

 Αναγγελία Ανάθεσης

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων και τη μη επιτυχή

έκβαση αυτών, ο Ανάδοχος καλείται να υπογράψει τη σύμβαση, σχέδιο της οποίας προσαρτάται στα τεύχη

της διακήρυξης ή προκήρυξης του διαγωνισμού. 

2. Ο οικονομικός φορέας στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια ή υπηρεσία υποχρεούται να

προσέλθει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την

υπογραφή  της  σχετικής  σύμβασης,  προσκομίζοντας  και  την  προβλεπόμενη  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης

αυτής. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται με σύμφωνη γνώμη των μερών. 

3. Εάν ο οικονομικός φορέας στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση,

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και το Δ.Σ. δύναται να καλέσει ως Ανάδοχο

τον αμέσως επόμενο στη σειρά αξιολόγησης ή να ματαιώσει το διαγωνισμό. 

Κεφάλαιο Γ΄ 

Σύναψη και Εκτέλεση Σύμβασης

Άρθρο 33

 Σύναψη - Εκτέλεση Σύμβασης

1.  Η  σύναψη  και  η  εκτέλεση  των  συμβάσεων  διέπεται  από  τις  ειδικές  διατάξεις  του  Κανονισμού

Προμηθειών του Δημοσίου, όπως εκάστοτε ισχύει. 

2. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά,

διακήρυξη και λοιπά συμβατικά τεύχη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός προφανών σφαλμάτων

ή  παραδρομών. Διευκρινίζεται, ότι, κατ’ εξαίρεση, όλα τα σημεία καθενός από τα παραπάνω κείμενα, που

περιέχουν  όρους  βελτιωμένους  ή  πρόσθετους  προς  όφελος  του  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,  θεωρούνται  ότι  ισχύουν

συμπληρωματικά προς τους όρους της σύμβασης, εφ’ όσον ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέλει οποτεδήποτε να κάνει

χρήση αυτών.
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Άρθρο 34

 Τρόπος και Χρόνος Παραλαβής

1.  Η παραλαβή των,  υπό προμήθεια,  ειδών/υπηρεσιών γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής τα μέλη της

οποίας  προέρχονται  από  το  προσωπικό  του  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  και  ορίζονται  με  απόφαση  Διευθύνοντος

Συμβούλου του. 

2.  Κατά τη διάρκεια της παραλαβής των υπό προμήθεια ειδών/υπηρεσιών διενεργείται  ποσοτικός και

ποιοτικός  έλεγχος  και  δύναται  να  παρίσταται  ο  Ανάδοχος.  Ο  έλεγχος  διενεργείται  σύμφωνα  με  τα

ειδικότερα  οριζόμενα  στον  Κανονισμό  Προμηθειών  του  Δημοσίου,  όπως  εκάστοτε  ισχύει.  Κατά  την

παραλαβή συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής πρωτόκολλο παραλαβής. Σε περίπτωση απόρριψης

του  παραδοτέου,  συντάσσεται  πρωτόκολλο  παραλαβής,  το  οποίο  περιλαμβάνει  τις  παρεκκλίσεις  που

παρουσιάζει το παραδοτέο από τους όρους της σύμβασης και  τους λόγους της απόρριψης. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη/υπηρεσίες μέσα στα χρονικά όρια και με

τον  τρόπο  που  ορίζει  η  σύμβαση.  Ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  του  προϊόντος/υπηρεσίας,  είναι

δυνατόν  να  παρατείνεται  μετά  από  σχετικό  αίτημα  του  Αναδόχου,  το  οποίο  υποβάλλεται  προς  τον

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  εντός  εύλογου  χρονικού  διαστήματος  πριν  από  τη  λήξη  του  συμβατικού  χρόνου,  αφού

ακολουθήσει  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π  μετά  από  εισήγηση  της  αρμόδιας  Επιτροπής

Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου.

4. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δύναται μονομερώς να μεταθέσει το χρόνο παράδοσης των προϊόντων/υπηρεσιών σε

περίπτωση  σοβαρών  λόγων  που  συνιστούν  αντικειμενική  αδυναμία  εμπρόθεσμης  παραλαβής  των

συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. 

Άρθρο 35

 Πληρωμές

Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος γίνεται σύμφωνα με τη διακήρυξη και τη σύμβαση. Σε περίπτωση

αντιφάσεως μεταξύ διακήρυξης και σύμβασης υπερισχύει η σύμβαση. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για

τις κατά περίπτωση πληρωμές ορίζονται στη σύμβαση. 

Άρθρο 36

 Ανωτέρα Βία

Η απόδειξη επίκλησης γεγονότος ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που το επικαλείται, ο οποίος υποχρεούται

μέσα  σε  χρονικό  διάστημα  πέντε  (5)  εργάσιμων  ημερών να  αναφέρει  εγγράφως τα  περιστατικά  που

συνιστούν  την  ανωτέρα  βία  και  να  προσκομίσει  τα  απαραίτητα  αποδεικτικά  στοιχεία,  διαφορετικά

στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. 
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Άρθρο 37

 Επίλυση Διαφορών

1. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από την διακήρυξη, εκτέλεση και ερμηνεία της σύμβασης μεταξύ

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και Αναδόχου, καθώς και από κάθε άλλη πράξη οργάνου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή συμβαλλομένου

με τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και πάντοτε σε σχέση με συγκεκριμένη σύμβαση ανάθεσης υπηρεσίας ή προμήθειας

επιλύονται δικαστικά. 

2.  Εφαρμοστέο είναι το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο, αρμόδια δε, για την επίλυση κάθε

διαφοράς είναι τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια της έδρας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., εκτός εάν ρητά έχει ορισθεί ή

συμφωνηθεί διαφορετικά στη διακήρυξη ή την καταρτισθείσα σύμβαση. 

Άρθρο 38

 Υποχρεώσεις Αναδόχου

1. Ο Ανάδοχος, κατά την υπογραφή της σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τεκμαίρεται ότι έχει πλήρη γνώση

του συνόλου των συνθηκών εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης και των αντίστοιχων κινδύνων.

Τεκμαίρεται, επίσης, ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα

επαρκές  για  την  εκτέλεση  του  αντικείμενου  της  σύμβασης  μετά  από  την  συνολική  έρευνα  που

πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Τυχόν παράλειψη ή πλημμέλεια στην ενημέρωσή

του δεν τον απαλλάσσει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες. 

2. Ο Ανάδοχος φέρει ευθύνη καλής και άρτιας εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης. Ευθύνεται δε

για  κάθε  είδους  βλάβη  από  οιανδήποτε  αιτία  και  εάν  προέρχεται,  εκτός  αν  άλλως  προβλεφθεί  στη

σύμβασή του. 

3. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη του κάθε ελάττωμα ή παράλειψη που διαπιστώνεται

από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κάθε ελάττωμα ή παράλειψη που γνωστοποιείται εγγράφως σε αυτόν πρέπει να

επανορθώνεται από τον Ανάδοχο μέσα σε εύλογη προθεσμία που καθορίζεται από τη σύμβαση ή τάσσεται

κατά περίπτωση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

4. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να επανορθώνει τα, ως άνω, ελαττώματα ή παραλείψεις, τόσο κατά τη

διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης και μέχρι την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια

ειδών/υπηρεσιών, όσο και μετά την οριστική παραλαβή τους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., εφόσον το ελάττωμα ή

η παράλειψη εμφανίστηκε ή διαπιστώθηκε κατά το χρόνο εγγύησης ή ευθύνης του Αναδόχου.

 5. Η κατά της έγγραφης αυτής γνωστοποίησης τυχόν εμπροθέσμως ασκούμενη ένσταση του Αναδόχου δεν

αναστέλλει την υποχρέωσή του να συμμορφωθεί προς τις δοθείσες από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συστάσεις. 

6. Σε περίπτωση άρνησης του Αναδόχου να επανορθώσει τα διαπιστωθέντα ελαττώματα ή παραλείψεις ή

σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προς επανόρθωση προθεσμία, η επανόρθωση γίνεται

από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και καταλογίζεται στον Ανάδοχο με οποιονδήποτε τρόπο ή αφαιρείται αυτοδικαίως

από το συμβατικό αντάλλαγμα, με την επιφύλαξη του δικαιώματος κηρύξεως του Αναδόχου εκπτώτου σε
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περίπτωση μη ολοκλήρωσης της σύμβασης. 

7. Αν στη διακήρυξη και τη σύμβαση δεν ορίζεται διαφορετικά, ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη

σύμβαση σε  οποιονδήποτε  τρίτο,  ούτε να  αναθέτει  υπεργολαβικά σε  τρίτους  μέρος  ή  το  σύνολο του

αντικειμένου της σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση

του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

8. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κ.λπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στον

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  τα σχετικά συμφωνητικά  και  σε  καμία  περίπτωση ο Ανάδοχος  δεν απαλλάσσεται  από τις

συμβατικές  του  υποχρεώσεις  και  ευθύνες  λόγω  ανάθεσης  εργασιών  σε  τρίτους  ή  εκχώρησης  ή

υπεργολαβίας, ούτε ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. 

9. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση άλλων συμβάσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Είναι  υποχρεωμένος  να  συνεργάζεται  με  τον  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  για  την  έγκαιρη  επίλυση  τυχόν  διαφωνιών

μεταξύ περισσοτέρων Αναδόχων. 

10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλες τις συμβατικές προθεσμίες και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα

εκτέλεσης της υπηρεσίας ή προμήθειας. 

Άρθρο 39

 Έκπτωση Αναδόχου

1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής παρακολούθησης

και παραλαβής έργου (Ε.Π.Π.Ε.) ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος στις περιπτώσεις οι οποίες καθορίζονται

στην απόφαση αυτή. 

2. Κυρώσεις που αθροιστικά ή διαζευκτικά επιβάλλονται ενδεικτικά είναι: 

α. η μερική ή ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης, κατά περίπτωση, 

β. η εκτέλεση μέρους ή όλου του έργου, κατά περίπτωση, σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου, σύμφωνα με

τους όρους που θα καθοριστούν στη σχετική απόφαση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., 

γ. ο καταλογισμός στον Ανάδοχο προστίμου για το τμήμα του έργου για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος. Το

ύψος του προστίμου καθορίζεται με τη σχετική απόφαση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., 

δ. η είσπραξη εντόκως μέρους ή του συνόλου, κατά περίπτωση, της τυχόν προκαταβολής που έχει λάβει ο

Ανάδοχος, 

ε. η τυχόν διαφορά που θα προκύψει από το νέο τίμημα των προϊόντων/υπηρεσιών που θα καταβάλει ο

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., 

3.Της έκπτωσης προηγείται  πάντοτε ειδική πρόσκληση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  με αναλυτική έκθεση των

αξιώσεων του και προθεσμία για την εκτέλεση τους. 
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Άρθρο 40

 Αναστολή της Σύμβασης

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει αζημίως την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της

σύμβασης, με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι

που  καθιστούν  αναγκαία  την  αναστολή,  η  ημερομηνία  έναρξης  της,  καθώς  και  η  πιθανολογούμενη

διάρκεια  της.  Από  την  ημερομηνία  έναρξης  της  αναστολής  ο  Ανάδοχος  απαλλάσσεται  εκείνων  των

συμβατικών του υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. Οφείλει ωστόσο να λάβει όλα τα

ενδεδειγμένα μέτρα για περιορισμό τυχόν δαπανών, είτε αυτού είτε του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

Άρθρο 41

Λύση - Καταγγελία της Σύμβασης

1. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από

αιτιολογημένη  εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής έργου (Ε.Π.Π.Ε.) και

αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος, πέραν της αμοιβής

για το έργο, υπηρεσία ή προμήθεια που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται

να  λάβει  κανένα  επιπλέον  ποσό  ως  αποζημίωση,  εκτός  εάν  το  αρμόδιο  όργανο  του  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

αποφασίσει την καταβολή εύλογης αποζημίωσης. 

2.  Σε  περίπτωση  θανάτου,  περιορισμού  κατά  οποιονδήποτε  τρόπο  της  δικαιοπρακτικής  ικανότητας  ή

πτώχευσης  του  Αναδόχου,  εφόσον  πρόκειται  για  φυσικό  πρόσωπο,  καθώς  και  σε  περίπτωση  λύσης,

πτώχευσης ή θέσης σε αναγκαστική διαχείριση του Αναδόχου, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, η

σύμβαση λύνεται αυτοδικαίως από της επελεύσεως των ανωτέρω γεγονότων. 

3. Σε περίπτωση που ένα εκ των γεγονότων της προηγουμένης παραγράφου επέλθει στο πρόσωπο ενός

από τα μέλη, φυσικό ή νομικό, που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, τότε, εάν μεν οι υποχρεώσεις οι απορρέουσες

από  τη  σύμβαση  μπορούν  να  εκπληρωθούν  από  τα  εναπομείναντα  μέλη  του  Αναδόχου,  η  σύμβαση

εξακολουθεί  να  υφίσταται  ως  έχει  και  να  παράγει  όλα τα  έννομα αποτελέσματα της.  Η  κρίση  για τη

δυνατότητα εκπλήρωσης των όρων της συμβάσεως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου

οργάνου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Στην αντίθετη περίπτωση, η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως. 

Κεφάλαιο Δ΄ 

 Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 42

 Εμπιστευτικότητα

1. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεση

του  από  προσφέροντες,  ιδίως  εάν  αφορούν  σε  τεχνικά  στοιχεία  ή  πληροφορίες  και  τεχνογνωσία  ή

δικαιώματα  πνευματικής  ιδιοκτησίας,  εφόσον  αυτά  φέρουν  την  ένδειξη  «Εμπιστευτικό  Έγγραφο».
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Παράβαση  της  αρχής  εμπιστευτικότητας  προκύπτει  μόνο  από έγγραφο που  έχει  εκδώσει  όργανο  του

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

2.  Η  εμπιστευτικότητα  αίρεται  πάντοτε  κατόπιν  συμφωνίας.  Αίρεται  δε,  αυτοδικαίως,  σε  περίπτωση

εκκρεμούς ένστασης, δίκης ή διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της

από τα μέρη, τους νομικούς παραστάτες τους, καθώς και τους δικαστές/διαιτητές. Σε καμία περίπτωση η

εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής

Ένωσης.

Άρθρο 43

 Εφαρμοστέο Δίκαιο

Ο  παρών  Κανονισμός  έχει  συνταχθεί  με  βάση  τις  διατάξεις  των  κοινοτικών  οδηγιών,  τα  εθνικά

νομοθετήματα ενσωμάτωσης των κοινοτικών οδηγιών στην ελληνική έννομη τάξη και τις γενικότερες αρχές

του κοινοτικού δικαίου περί μη νόθευσης του ελεύθερου ανταγωνισμού, διαφάνειας και παροχής ίσων

ευκαιριών σε όλους τους διαγωνιζόμενους. 

Σε  περίπτωση  που  ένα  ζήτημα  δεν  ρυθμίζεται  ειδικά  από  τον  παρόντα  Κανονισμό,  εφαρμόζεται

συμπληρωματικά η εκάστοτε ισχύουσα συναφής κοινοτική νομοθεσία και οι διέπουσες τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. 

Άρθρο 44

Από  την  εφαρμογή  των  διατάξεων  της  παρούσας  απόφασης  δεν  προκαλείται  δαπάνη  σε  βάρος  του

πιστώσεων  του  Ν.Π.Ι.Δ.  «Εθνικός  Οργανισμός  Πιστοποίησης  Προσόντων  και  Επαγγελματικού

Προσανατολισμού» ή του κρατικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 45

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ”
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