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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
 
Η ραγδαία αύξηση της χρήσης της τεχνολογίας, στην καθημερινή  ζωή των  ανθρώπων, η χρήση των  
τηλεπικοινωνιών για την μεταξύ τους επικοινωνία και ιδιαίτερα η ανάπτυξη  της πληροφορικής και του 
διαδικτύου, συνετέλεσε στην αλλαγή του τρόπου επικοινωνίας, σε προσωπικό και  κυρίως σε επαγγελματικό 
επίπεδο. Σε όλη αυτή την διαδικασία των ανακατατάξεων και εξελίξεων δεν έμεινε αμέτοχη η διοίκηση των 
κρατικών υπηρεσιών, ούτε ο τρόπος της παροχής των υπηρεσιών της προς τους πολίτες. Το κράτος σήμερα 
καλείται  συνεχώς να ακολουθήσει τις γρήγορες αλλαγές που έχουν επέλθει στην κοινωνία και στην μεταξύ 
τους επικοινωνία.   

Στην παρούσα διατριβή γίνεται αναφορά στην μετεξέλιξη αυτή της κοινωνίας, σε κοινωνία της 
πληροφορίας και του διαδικτύου καθώς και στη συνεχή προσπάθεια προσαρμογής, του κρατικού 
μηχανισμού και των  νομικών θεσμών στα νέα δεδομένα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα ζωής των 
πολιτών και η ασφάλεια των συναλλαγών τους. Παρουσιάζεται η  μεταμόρφωση του δημόσιου τομέα, η 
οποία επιτελείται μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με σκοπό  τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και 
του κόστους παροχής των υπηρεσιών του, με την ταυτόχρονη ασφάλεια των συναλλαγών των πολιτών και 
των επιχειρήσεων με το Ελληνικό Δημόσιο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο επιχειρείται και η εφαρμογή του 
Ηλεκτρονικού Συστήματος Προμηθειών του Δημόσιου Τομέα.    

Αναλύεται το βασικό νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στις κρατικές προμήθειες, στην έννοια της 
σύμβασης ως δικαιοπραξία, στην ισχύ της ηλεκτρονικής - ψηφιακής υπογραφής, η οποία θεωρείται ο 
ακρογωνιαίος λίθος για την δυνατότητα εφαρμογής των ηλεκτρονικών συμβάσεων και του ενιαίου 
συστήματος εφαρμογής αυτών για όλο το δημόσιο τομέα.   

 Περιγράφεται ο τρόπος κατάρτισης των δημοσίων συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα και η νομιμοποίηση 
αυτών με βάση την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.  Παρατίθεται αναλυτικά η βασική νομοθεσία περί 
κρατικών προμηθειών σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, ώστε 
να δοθεί πλήρης εικόνα των νομοθετικών πλαισίων ανάπτυξης των Δημοσίων Συμβάσεων, στα οποία 
συνεπώς πρέπει να προσαρμοσθούν και ενταχθούν όλες οι διαδικασίες   εκτέλεσης  των ηλεκτρονικών 
συμβάσεων. Γίνεται μνεία στην έναρξη λειτουργίας του νέου Εθνικού Ηλεκτρονικού Συστήματος   Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στο Ελληνικό Δημόσιο (e procurement),  στα οφέλη  που αναμένεται να προκύψουν 
από την εφαρμογή του, καθώς και στις δυσλειτουργίες και στα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την 
έναρξη εφαρμογής του.  Επίσης γίνεται αναφορά στην συμμετοχή, του Υπουργείου Οικονομικών ως 
Αναθέτουσας αρχής στο ηλεκτρονικό σύστημα των δημοσίων συμβάσεων  και ακολουθεί ενδεικτική πρόταση  
για την καλύτερη αντιμετώπιση των διαδικασιών προμηθειών σε επίπεδο οργάνωσης, εκτέλεσης καθώς  και 
εξοικονόμησης πόρων.  
Η εργασία ολοκληρώνεται με κάποια συμπεράσματα και στη συνέχεια παρατίθενται δύο  παραρτήματα. Στο 
παράρτημα Α παρουσιάζεται  η κατ’ άρθρο ανάλυση και  κωδικοποίηση  του Π.Δ. 60/2007 που αφορά   στην 
προσαρμογή της Ελληνικής  Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Η αναλυτική παρουσίαση 
του συγκεκριμένου νομοθετήματος γίνεται  καθώς αυτό αποτελεί το  βασικό νομοθετικό κείμενο, σχετικά με 
τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. Στο παράτημα Β παρατίθεται πρόσφατη διακήρυξη ηλεκτρονικού 
ανοικτού διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος,  για το Υπουργείο Οικονομικών. 

Τέλος  ακολουθεί η Ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. 
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Abstract 

The rapid increase of technology and telecommunications and the development of informatics and internet in 
eveyday life has lead to a significant change in the way people communicate, personally and profesionally. 
Public administration and the services it offers towards the citizens is also affected by this evolution. The 
public sector of most countries today should be in position to follow the changes in society and 
communication. 

This thesis is a study of the transformation of the society into an Information and Internet Society and the 
continuous attempt of public administration and legislation to adapt to this environment in order to provide to 
the citizens quality of living and security in trade. The transformation of the public sector through the model 
of e-governance is also presented, focusing on the targets of minimizing bureaucracy, costs of offered 
services and maximizing security of trade between citizens and enterprises and the Greek government. In 
this environment the Electronic Procurement System is applied. 

Legislation framework concenring procurement is also analyzed, together with contracts and agreements 
as legal transactions, as well as the use of electronic signature, a milestone for the application of electronic 
contracts and the integrated system for the whole public sector.   

Also presented is the methodology of creating government contracts, the electronic means that are used 
and the way these are validated under the greek and european laws. There is a detailed presentation of the 
evolution and current state of the legislation framework for goverment procurement on a EU- and national 
level, which provides an overview of  the environment under which procurement and e-procurement are 
taking place.  Moreover, there is another reference on the National Electronic System for Procurement 
(ΕΣΗΔΗΣ) in Greece, and the risks and benefits of its operation. The involvement of Ministry of Finance as 
contracting authority in the electronic system of goverment contracting is analyzed, giving also proposals on 
the implementation methods in terms of organisation and resource savings. 

The thesis is completed with some conclusions that are followed by  two appendixes. In appendix A is 
presented the article to article analyses and syntheses of P.D. 60/2007 that concerns the conformism of the 
Greek legislation in the rulings of legislative advisement 2004/18/EK. The analytical presentation of the 
specific legislation happens because this is part of basic legislative literature, concerning the co-ordination of 
the operations in order to facilitate public work contracts, commissions for the departments, as it has been 
adjusted and is currently in effect. In appendix B there is a recent declaration of an open internet 
competition, with the platform of (ESHDHS), through the internet portal www.promitheus.gov.gr of the 
system, for the ministry of Economics. 

Finally, there is a refernce to greek and international literature. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι κοινωνίες από της συστάσεώς τους μέχρι σήμερα στηρίχθηκαν και αναπτύχθηκαν βασιζόμενες κυρίως 
στην μεταξύ τους επικοινωνία.  Αυτό συνέβη όχι μόνο γιατί ο άνθρωπος είναι «φύσει όν κοινωνικό» κατά τον 
Αριστοτέλη, αλλά πολύ περισσότερο για να διασφαλισθεί η επιβίωσή του. Παρέστει λοιπόν η ανάγκη, ο 
άνθρωπος από πολύ νωρίς να  πραγματοποιήσει οικονομικές συναλλαγές, οι οποίες τον οδήγησαν και στην 
περαιτέρω ανάπτυξή του. Σταδιακά οι οικονομικές συναλλαγές αυτές έγιναν μέρος της καθημερινότητας των 
απλών ανθρώπων, των οργανωμένων κοινωνιών, των κρατών αργότερα κλπ.  

     Καθόλη τη διάρκεια της οικονομικής εξέλιξης των κοινωνιών, δημιουργήθηκε,  κατά την διαδικασία 
των συναλλαγών,  η ανάγκη των συμφωνιών και της επισφράγισης αυτών.  Για την τήρηση των όρων μιας 
συμφωνίας, οι εξελισσόμενες κοινωνίες βρέθηκαν στην ανάγκη να καταρτίσουν συμβάσεις, προκειμένου να 
διασφαλισθεί η εγκυρότητα των μεταξύ τους συμφωνηθέντων. Σταδιακά τα θέματα των συμφωνιών έγιναν 
πιο περίπλοκα και δημιουργήθηκε η ανάγκη στήριξης της νομιμότητας αυτών ώστε να καλυφθεί όλο το 
φάσμα της πολυπλοκότητάς τους. 

      Με την εξέλιξη των οικονομικών συναλλαγών, την διεθνοποίησή τους και ακολουθώντας 
αναγκαστικά την τεχνολογική ανάπτυξη, οι ανάγκες συνεχώς μεταβάλλονται, εξελίσσονται και απαιτείται νέα 
δομή στο νομικό πλαίσιο που  στηρίζει και διασφαλίζει την εγκυρότητα και την νομιμότητά τους. 

     Η ραγδαία αναπτυσσόμενη τεχνολογία στον τομέα της πληροφορικής και επικοινωνίας, δημιουργεί  
νέα δεδομένα όσον αφορά την ταχύτητα της πρόσβασης στην πληροφορία και την αμεσότητα  στην 
επικοινωνία.  Νέες ανάγκες και απαιτήσεις ανακύπτουν στον εργασιακό και κοινωνικό ιστό. 

      Με την ταχύτατη ανάπτυξη του διαδικτύου και την εισβολή του σε κάθε τρόπο συναλλαγής και 
επικοινωνίας στη σύγχρονη κοινωνία, άλλαξε  η δομή των παραδοσιακών τρόπων εκτέλεσης των 
συναλλαγών. 

Ως αποτέλεσμα της τεχνολογικής εξέλιξης, ήρθε η εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στην παγκόσμια 
αγορά, με την χρήση του διαδικτύου. Αναπτύχθηκαν έτσι οι συναλλαγές  μη απευθείας σύνδεσης (off line) 
και οι συναλλαγές απευθείας σύνδεσης (on line) με το Internet. Οι πρώτες παρουσιάζουν ομοιότητες με τις 
συμβάσεις από απόσταση, με τη χρήση τηλεφώνου, ταχυδρομείου ή άλλων τεχνικών μέσων. Οι on line 
συναλλαγές αποτελούν μια νέα συναλλακτική μορφή, η οποία σε όλο της το φάσμα διακρίνεται για τη 
συμβολή της διαδικτυακής υποδομής.  

Συναλλαγές οι οποίες διενεργούνται κατ΄ αυτούς τους τρόπους και με αυτά τα μέσα διαχωρίζουν το 
ηλεκτρονικό εμπόριο από το κλασικό. Επομένως, η τεχνολογία αποτελεί την ειδοποιό διαφορά μεταξύ των 
δύο μορφών εμπορίου.  

     Με τον τρόπο αυτό η ψηφιακή οικονομία αρχίζει να αποδίδει  σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, 
όπου στοιχεία, όπως ο αυξημένος ανταγωνισμός και η ροή πληροφοριών, καταλύουν τους φραγμούς της 
οικονομίας και σχηματίζουν την πραγματικότητα  μιας νέας αγοράς. 

     Μέσα σε αυτό το παγκόσμιο γίγνεσθαι, η Δημόσια Διοίκηση δεν μπορεί να μείνει αμέτοχη, όπως και 
δεν έμεινε στα ανεπτυγμένα Ευρωπαϊκά κράτη, έτσι η εφαρμογή από τους Δημόσιους φορείς και  
οργανισμούς των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, µε στόχο την παροχή υπηρεσιών για τη 
καλλίτερη εξυπηρέτηση των πολιτών συνεχώς αυξάνεται.  

    Στα πλαίσια αυτής της ανάπτυξης διαφαίνεται επιτακτική πλέον η ανάγκη εφαρμογής ενός 
συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών με σκοπό  την εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου  και ιδιωτικού 
τομέα. 

  Ένα κατάλληλα μελετημένο και προσαρμοσμένο σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης των προμηθειών 
της Δημόσιας Διοίκησης,  θα διασφαλίσει την διαφάνεια, την υψηλή ανταγωνιστικότητα και θα βοηθήσει στην 
δημιουργία οικονομίας κλίμακας. 

    Η δημιουργία και εφαρμογή ενός τέτοιου  πληροφοριακού συστήματος, προϋποθέτει την  εφαρμογή 
και χρήση του ηλεκτρονικού εγγράφου, της ψηφιακής υπογραφής, της ηλεκτρονικής σύμβασης, του 
ηλεκτρονικού τιμολογίου και της προσαρμογής της νομοθεσίας στα νέα δεδομένα. 

Στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, το ηλεκτρονικό ισοδύναμο της γραπτής υπογραφής, αντικαθίσταται με 
την ψηφιακή υπογραφή,  που έχει την δυνατότητα να επικυρώνει τις διάφορες συναλλαγές στον ιδιωτικό και 
δημόσιο τομέα με σκοπό την ασφαλή ανταλλαγή εγγράφων ή την ελεύθερη διακίνηση επιταγών, 
συμβολαίων και τιμολογίων. Μέσα στην νέα ηλεκτρονική πραγματικότητα, το νομικό πλαίσιο για την 
αναγνώριση  και την ισχύ των ψηφιακών υπογραφών έρχεται να καλύψει η Κοινοτική Οδηγία, που 
αναφέρεται στις ηλεκτρονικές υπογραφές και ορίζει την ύπαρξη  ενός κοινού πλαισίου και ενός ανοικτού 
περιβάλλοντος καθώς και την κατάλληλη υποδομή για την πραγματοποίηση ασφαλών ηλεκτρονικών 
συνδιαλλαγών. 

Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία είναι δυνατή με την μορφή της ψηφιακής υπογραφής, η διεκπεραίωση 
με ηλεκτρονικό τρόπο των συναλλαγών μεταξύ των πολιτών, των επιχειρήσεων και των κρατικών 
λειτουργών. Η ψηφιακή υπογραφή δημιουργείται και επικυρώνεται με τη βοήθεια της διαδικασίας της 
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κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης μέσω μαθηματικών αλγορίθμων, οι οποίοι κάνουν χρήση δύο 
κλειδιών, ενός προσωπικού και ενός κοινού, για την πιστοποίησή της. 

 Το άλλο επίσης σημαντικό στοιχείο των ηλεκτρονικών συναλλαγών, το ηλεκτρονικό έγγραφο, διαφέρει 
νομικά από τα έγγραφα του άρθρου 160 του Αστικού κώδικα, γιατί ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι ότι 
στερείται ιδιόχειρης υπογραφής αλλά και της σταθερότητας κατά την ενσωμάτωσή του σε υλικό, που να 
παρουσιάζει διάρκεια ζωής, παρέχει όμως τη δυνατότητα να αναγνωσθεί  με τη μορφή κειμένου στην οθόνη 
του τερματικού, με την κατάλληλη τεχνική υποστήριξη που επιτρέπει την μετατροπή των αρχειοθετημένων 
μαγνητικών εγγραφών σε εικόνα, γράμματα και λέξεις και χρησιμοποιείται σε συμβάσεις που καταρτίζονται 
ηλεκτρονικά, στο ηλεκτρονικό εμπόριο και σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. 

Ένας διαχωρισμός των ηλεκτρονικών εγγράφων που γίνεται αποκλειστικά βάσει της ηλεκτρονικής 
υπογραφής που φέρουν, έχει σχέση και με την νομική ισχύ αυτών  Η διάκριση αυτή είναι αποκλειστική 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί ηλεκτρονικών υπογραφών και μπορούν να χαρακτηρισθούν ως 
ρυθμιζόμενα ηλεκτρονικά έγγραφα και μη ρυθμιζόμενα ηλεκτρονικά έγγραφα. 

      Το νομοθετικό πλαίσιο χρειάζεται εκσυγχρονισμό για να καλύψει τα κενά που ανακύπτουν συνεχώς 
σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, θεσμοθετώντας κανόνες υποχρεωτικής ισχύος. 

Συνεπώς για να αναπτυχθούν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές  σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο πρέπει να 
δημιουργηθεί περιβάλλον ασφάλειας της λειτουργίας τους, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση και εγγύηση 
για την ομαλή λειτουργία της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της παγκόσμιας κοινότητας. 

 Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι πρέπει να υπάρξει μια   διεθνής συνεργασία ώστε η δημιουργία ενός 
διεθνούς περιβάλλοντος να ενθαρρύνει τη διάδοση της τεχνολογίας και την πλήρη και αποτελεσματική 
συμμετοχή των αναπτυσσόμενων χωρών στη λήψη αποφάσεων για την προστασία του καταναλωτή και για 
την επίτευξη της ασφάλειας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. 

 Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι κάθε δημοκρατική κοινωνία έχει την ηθική και νομική υποχρέωση να 
λαμβάνει πρωτοβουλίες ώστε ο κάθε πολίτης να απολαμβάνει εύκολη και ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες 
του κράτους. 

 Στην Ελληνική Πολιτεία, το δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας θεσμοθετείται από το 
Σύνταγμα της Ελλάδος .  
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ι  

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

Η  ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

 
Κοινωνία της πληροφορίας ονομάζεται μία κοινωνία στην οποία η παραγωγή, η διανομή, η χρήση, η 
ενσωμάτωση και η διαχείριση των πληροφοριών αποτελεί σημαντική οικονομική, πολιτική και πολιτιστική 
δραστηριότητα. 

Με την είσοδο της πληροφορικής στις κάθε είδους οικονομικές δραστηριότητες, καθιερώθηκε ο όρος της 
κοινωνίας της πληροφορίας. 

 Σκοπός μιας κοινωνίας της πληροφορίας είναι να κερδίσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα διεθνώς, δια 
μέσου της χρήσης της πληροφορικής,  με δημιουργικό και παραγωγικό τρόπο. Η κοινωνία της πληροφορίας 
αναγνωρίζεται ως διάδοχος της βιομηχανικής κοινωνίας.  

 Οι πολίτες που έχουν τα μέσα να συμμετέχουν σε αυτή τη μορφή κοινωνίας μερικές φορές ονομάζονται 
«ψηφιακοί πολίτες». Αυτή αποτελεί και μια από τις πολλές «ονομασίες»  που υποδηλώνουν ότι οι σύγχρονοι 
άνθρωποι μπαίνουν σε μία νέα μορφή κοινωνίας. 

Ως “κοινωνία της πληροφορίας”, επομένως, θεωρείται το σύνολο των βιοτικών σχέσεων που 
ανακύπτουν και εξαρτώνται από την τεχνολογία της πληροφορικής.  

Ο όρος περιλαμβάνεται αρχικά στο κοινοτικό δίκαιο.  
Οι τεχνολογίες των πληροφοριών, και ιδιαίτερα το Internet και η κινητή τηλεφωνία, έχουν συμβάλλει στην 

ανάπτυξη της Κοινωνίας της πληροφορίας. Ο εν λόγω τομέας αντιπροσωπεύει περίπου το 4 % της 
απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Η ΕΕ επιδιώκει να προωθήσει την ανάπτυξη και διάδοση των 
νέων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), σύμφωνα με τα άρθρα 179 έως 190 της συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 

Η ΕΕ ολοκλήρωσε την απελευθέρωση της ευρωπαϊκής αγοράς τηλεπικοινωνιών το 1998. Συγκεκριμένα 
στο άρθρο 12 της οδηγίας 98/34/ΕΚ (22-6-1998), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 98/48/ΕΚ, 
προβλέπεται η έννοια της υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας.  

Έκτοτε, το εν λόγω πλαίσιο αναθεωρήθηκε δύο φορές, το 2003 και το 2009.Η τελευταία δέσμη μέτρων 
για τις τηλεπικοινωνίες, του 2009, στοχεύει στην εξασφάλιση πιο θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων 
εκμετάλλευσης των τηλεπικοινωνιών. 

Ως έννοια της “υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας”  νοείται κάθε υπηρεσία που παρέχεται 
από τον φορέα της, εξ’ αποστάσεως, με αμοιβή, με την βοήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μετά από ατομικό 
αίτημα του αποδέκτη της. 

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

 
Το ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεί αναμφίβολα  μια από τις σπουδαιότερες εφαρμογές των νέων 
τεχνολογιών. Προσδιοριστικό στοιχείο του ηλεκτρονικού εγγράφου αναδεικνύεται η συμβολή της 
ηλεκτρονικής τεχνολογίας στη δημιουργία του.  Η σύνταξη αυτών των εγγράφων γίνεται αποκλειστικά με 
ηλεκτρονικά μέσα.  Από νομικής απόψεως θα πρέπει να περικλείουν ό,τι και τα αντίστοιχα κλασικά έγγραφα, 
τα οποία και αντικαθιστούν, στις ηλεκτρονικές συμβάσεις και στις συναλλαγές ευρύτερα, έτσι ώστε να 
εξομοιωθούν με αυτά. 

 Ιδιαίτερος λόγος γίνεται για τα είδη των ηλεκτρονικών εγγράφων, καθ΄ ότι εντοπίζονται τεχνικές – 
τεχνολογικές διαφορές, οι οποίες βέβαια προσδίδουν και διαφοροποίηση ως προς τη νομική αξία του κάθε 
εγγράφου.  

Ένας διαχωρισμός γίνεται αποκλειστικά βάσει της ηλεκτρονικής υπογραφής που φέρουν.  Η διάκριση 
αυτή είναι αποκλειστική σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί ηλεκτρονικών υπογραφών και μπορούν να 
χαρακτηρισθούν ως ρυθμιζόμενα ηλεκτρονικά έγγραφα και μη ρυθμιζόμενα ηλεκτρονικά έγγραφα. 
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Τα ρυθμιζόμενα ηλεκτρονικά έγγραφα, εξομοιώνονται πλήρως με τα ιδιωτικά έγγραφα. Αποτελούν 
πλήρη απόδειξη και συστατικό τύπο δικαιοπραξίας. Τα έγγραφα αυτού του τύπου, όσα δηλαδή φέρουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, καθίστανται αναγνωρισμένα αποδεικτικά στοιχεία. Επί του συστατικού 
τύπου και εδώ επιβεβαιώνεται αντιστοίχιση με τις έννομες συνέπειες των ιδιωτικών εγγράφων (επομένως 
ταυτίζονται και με αυτά) σύμφωνα με το άρθρο 160 ΑΚ και το Π.Δ. 150/2001 άρθρο 3.  

Αναφορικά με τα μη ρυθμιζόμενα ηλεκτρονικά έγγραφα, όσα δηλαδή δεν φέρουν την προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή ή δεν φέρουν καθόλου υπογραφή, γι΄ αυτά δεν προβλέπεται νομοθετική ρύθμιση, ο 
κοινοτικός νομοθέτης δεν περιέλαβε περιορισμούς στην Οδηγία 99/93/ΕΚ. Θα πρέπει να κρίνονται (η 
ύπαρξη, η ισχύς και η αποδεικτική τους δύναμη) κατά περίπτωση. Καλείται δηλαδή ο εθνικός εφαρμοστής 
του δικαίου να τα αξιολογήσει σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο. 

 Επομένως, το νομοθετικό κενό περί μη ρυθμιζόμενων ηλεκτρονικών εγγράφων θα πρέπει να 
καλύπτεται μέσω της αντιστοίχησής τους με κάποιο τύπο παραδοσιακού εγγράφου από τον εφαρμοστή του 
δικαίου.  

Εν κατακλείδι μπορούμε να πούμε ότι το ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεί την καρδιά της κοινωνίας της 
πληροφορίας και σε ορισμένες περιπτώσεις καθιερώνεται σαν αποκλειστικός νόμιμος τύπος, εκτοπίζοντας 
το παραδοσιακό έγγραφο. Αποτελεί ειδοποιό χαρακτηριστικό της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, του 
ηλεκτρονικού εμπορίου, της ηλεκτρονικά καταρτιζόμενης σύμβασης κλπ. Με τη συνεχή εξέλιξη της 
τεχνολογίας και την συνεχώς αυξανόμενη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτή, παρατηρείται ότι η χρήση του 
γίνεται ολοένα και δημοφιλέστερη.  

Ηλεκτρονικό έγγραφο θεωρείται κάθε έγγραφο το οποίο δημιουργείται με την βοήθεια της ηλεκτρονικής 
τεχνολογίας και η υπογραφή του παράγεται ηλεκτρονικά.  Η ειδοποιός διαφορά του έγκειται μόνο στο μέσο 
δημιουργίας της υπογραφής του, δηλ. στο μέσο με το οποίο βεβαιώνεται η αυθεντικότητά του. 

Στο νόμο δεν απαντάται ορισμός του ηλεκτρονικού εγγράφου, αλλά ο νομοθέτης ασχολείται με την 
νομιμότητα των ηλεκτρονικών υπογραφών. Έτι μολονότι δεν έχει ψηφισθεί ειδικό νομοθέτημα για τα 
ηλεκτρονικά έγγραφα, αυτά ρυθμίζονται από το Π.Δ. 150/2001 «προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές 
υπογραφές». Άλλα σχετικά νομοθετήματα είναι το Π.Δ. 342/2002 «Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή μεταξύ αυτών και των φυσικών ή 
νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων φυσικών προσώπων», καθώς και ο Ν. 2672/1998 ειδικά 
στο άρθρο 14, όπου ρυθμίζονται θέματα ηλεκτρονικών υπογραφών και διακίνησης ηλεκτρονικών εγγράφων 
μεταξύ των υπηρεσιών της διοίκησης και μεταξύ αυτών και φυσικών ή νομικών προσώπων. Η ύπαρξη ενός 
νομοθετικού ορισμού σε κοινοτικό επίπεδο θα προσέδιδε μεγαλύτερη ασφάλεια, κάτι το οποίο 
παρατηρήθηκε με το παράδειγμα των ηλεκτρονικών υπογραφών.  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
Η ηλεκτρονική υπογραφή επινοήθηκε για την ασφάλεια της εμπιστευτικότητας της υπογραφής. Η τεχνολογία 
της ηλεκτρονικής υπογραφής διασφαλίζει - προστατεύει το ηλεκτρονικό έγγραφο, ως προς την γνησιότητα, 
την ακεραιότητα και την αυθεντικότητά του. Τα δεδομένα είναι προσπελάσιμα μόνο από εξουσιοδοτημένους 
χρήστες και κάθε αλλαγή είναι αποτέλεσμα εξουσιοδοτημένης ενέργειας. 

Ηλεκτρονική υπογραφή είναι το σύνολο των ηλεκτρονικών δεδομένων, τα οποία συνοδεύουν ένα 
ηλεκτρονικό έγγραφο και επιτελούν ότι ακριβώς και η παραδοσιακή υπογραφή επί χάρτινων εγγράφων. 
Ουσιαστικά η ηλεκτρονική υπογραφή είναι μονοσήμαντη και εξατομικεύει απόλυτα τον υπογράφοντα. 
Επίσης,  η

 
θέση της σε ένα έγγραφο υποδηλώνει τη γνησιότητα (το αναλλοίωτο) του εγγράφου. Η 

σπουδαιότητα της ηλεκτρονικής υπογραφής έγκειται και στο γεγονός ότι διαβαθμίζει το ηλεκτρονικό 
έγγραφο, στο οποίο έχει τεθεί. Σύμφωνα με την κείμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία οι ηλεκτρονικές 
υπογραφές αξιολογούνται ανάλογα με τα τεχνικά στοιχεία βάσει των οποίων εκδίδονται. Έτσι, όσο πιο 
προηγμένη είναι η τεχνολογία στην οποία στηρίζεται, τόσο πιο ασφαλής δύναται να χαρακτηρισθεί  η 
ηλεκτρονική υπογραφή. 

Το Ευρωκοινοβούλιο, προκειμένου να διασφαλίσει τη γνησιότητα της ηλεκτρονικής υπογραφής, 
προέβλεψε την έκδοση ανεγνωρισμένου Πιστοποιητικού Ηλεκτρονικής Υπογραφής, μιας ηλεκτρονικής 
βεβαίωσης, η οποία συνδέει δεδομένα επαλήθευσης της υπογραφής µε ένα φυσικό πρόσωπο, 
επιβεβαιώνοντας έτσι την ταυτότητά του. 

ΜΟΡΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

Η “ηλεκτρονική υπογραφή” περιλαμβάνει ένα σύνολο μεθόδων που αποσκοπούν να πιστοποιήσουν την 
ταυτότητα του υπογράφοντος. 

Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης των Προμηθειών Μελέτη Περίπτωσης Υπουργείου Οικονομικών Σελίδα 13 
 

Πα
νεπ
ιστ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς



Μεταπτυχιακή Διατριβή                                                                                                                               Κίτση Εριφύλη 

Η “ηλεκτρονική υπογραφή” έχει ποικίλες μορφές: τη βιομετρική υπογραφή, την τοποθέτηση ιδιόχειρης 
υπογραφής πάνω σε ηλεκτρονικό έγγραφο με χρήση scanner, κ.α. περιλαμβάνει δηλ. ένα σύνολο μεθόδων 
που αποσκοπούν να πιστοποιήσουν την ταυτότητα του υπογράφοντος. Αποτελεί μια γενικότερη έννοια της 
ηλεκτρονικής υπογραφής, στην οποία περιλαμβάνεται και η “ψηφιακή” ή “προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 
.  

Υπάρχει διάκριση μεταξύ των απλών και των προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών, ως προς την 
νομική τους ισχύ. Τα είδη των ηλεκτρονικών υπογραφών αναφέρονται στα νομοθετήματα (οδηγία 
1999/93/ΕΚ και η εναρμόνισή της στο Ελληνικό δίκαιο με το  Π.Δ. 150/2001) 

 Στο Π.Δ. 150/2001, γίνεται λόγος για δύο ηλεκτρονικές υπογραφές: την «ηλεκτρονική υπογραφή» και 
την «προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή». Οι μεταξύ τους διαφοροποιήσεις περιγράφονται με σαφήνεια, ενώ 
καθίσταται από το διάταγμα προδήλως ενισχυμένη η αξία της προηγμένης υπογραφής σε σχέση με την 
«απλή» ηλεκτρονική υπογραφή. Σύμφωνα με το αρθρ. 2 της οδηγίας 1999/93/ΕΚ παραθέτουμε τον ορισμό 
τους: 

“ηλεκτρονική υπογραφή” είναι δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή, τα οποία είναι συνημμένα σε, ή λογικά 
συσχετιζόμενα με, άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα και τα οποία χρησιμεύουν ως μέθοδος απόδειξης της 
γνησιότητας. 

“προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή”, (ψηφιακή), είναι ηλεκτρονική υπογραφή η οποία: συνδέεται 
μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα, είναι ικανή να ταυτοποιήσει τον υπογράφοντα, δημιουργείται με μέσα τα 
οποία ο υπογράφων μπορεί να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο και συνδέεται με τα δεδομένα 
στα οποία αναφέρεται κατά τρόπο ώστε να μπορεί να εντοπιστεί οποιαδήποτε επακόλουθη αλλοίωση των εν 
λόγω δεδομένων.  

H “προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή” (ψηφιακή), σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π. Δ. 150/2001, έχει την 
ίδια ισχύ με την ιδιόχειρη υπογραφή, αρκεί να βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και να 
δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής. Επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής, τόσο στο 
ουσιαστικό, όσο και στο δικονομικό δίκαιο και επιφέρει τις ίδιες έννομες συνέπειες, εφόσον βασίζεται σε 
αναγνωρισμένο πιστοποιητικό που εκδίδεται από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης  (Π.Υ.Π.) 

Η ανωτερότητα της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, σε σχέση με τις υπόλοιπες ηλεκτρονικές 
υπογραφές, συνδέεται στενά με την υψηλότερη διασφάλιση  του ηλεκτρονικού εγγράφου. Έτσι, η προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή επιτελεί ότι και η ιδιόχειρη υπογραφή και παράγει όλες τις έννομες συνέπειες της 
ιδιόχειρης. Τα δε άλλα είδη ηλεκτρονικής υπογραφής αποτελούν ευρύτερα στοιχεία υπογραφής 
υποβαθμισμένα όμως σε αντιπαραβολή προς την προηγμένη. Ωστόσο, δύνανται και αυτές οι 
υποβαθμισμένες μορφές υπογραφής να επιτελέσουν το ρόλο τους ανάλογα με τα επιβαλλόμενα από το 
νόμο και κατά δεύτερον από τη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.  

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 

Η δημιουργία της ηλεκτρονικής υπογραφής είναι κυρίως μια τεχνική διαδικασία. 
Η ηλεκτρονική υπογραφή αναπτύχθηκε και βασίστηκε στην εφαρμογή των αλγορίθμων της 

κρυπτογράφησης, με την χρήση κλειδιών-κωδίκων (συμμετρική, ασύμμετρη, διμερής και τριμερής 
κρυπτογραφία). 

 Η κρυπτογραφία αποτελεί το ιδιαίτερο γνώρισμα για την παραγωγή της ηλεκτρονικής υπογραφής. Μέσα 
από τη μέθοδο αυτή οδηγούμαστε στη δημιουργία της ψηφιακής υπογραφής. 

Οι συνηθέστεροι τύποι κρυπτογράφησης είναι: 
Συμμετρική  
      Κλειδί αποκρυπτογράφησης ≡ Κλειδί κρυπτογράφησης 
Ασύμμετρη 
       Ιδιωτικό , δημόσιο κλειδί. (Το ένα κλειδί χρησιμοποιείται για τη δημιουργία    
       της υπογραφής και το άλλο για την επαλήθευσή της)  
 Σήμερα, η εφαρμοζόμενη και κοινά αποδεκτή διαδικασία είναι αυτή της ασύμμετρης κρυπτογραφίας. Εν 

συντομία στην περίπτωση αυτή υπάρχουν δύο κλειδιά (κωδικοί) το ιδιωτικό και το δημόσιο. Το πρώτο 
συντελεί στην κωδικοποίηση των αποστελλόμενων δεδομένων, ενώ με το δεύτερο ο παραλήπτης μπορεί να 
αποκωδικοποιήσει το μήνυμα (να το διαβάσει) επιβεβαιώνοντας και αυτός τη γνησιότητα και ακεραιότητα 
τόσο του μηνύματος, όσο και την ταυτότητα του αποστολέα.  

Ζήτημα γεννάται ως προς τη μυστικότητα του ιδιωτικού κλειδιού. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση ο 
κάτοχός του να το προφυλάσσει και να μην το γνωστοποιεί σε τρίτα πρόσωπα, διαφορετικά η ασφάλεια των 
ηλεκτρονικών του συναλλαγών θα είναι διάτρητη. Στα πλαίσια αυτά συμπεριλαμβάνεται και ο 
προβληματισμός των νομικών προσώπων ως προς την κατοχή και χρήση της μυστικής κλείδας. 
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ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  (ΠΥΠ) 

Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΠΥΠ)  είναι ο "οργανισμός" που βεβαιώνει με ακρίβεια την ταυτότητα 
και την σχέση ενός φυσικού προσώπου με το δημόσιο κλειδί του, με την έκδοση ενός ηλεκτρονικού 
πιστοποιητικού. Ο ΠΥΠ οργανώνει επίσης, µια αξιόπιστη "Υποδοµή Δηµόσιου Κλειδιού", για την έκδοση, 
διάθεση και διαχείριση των σχετικών πιστοποιητικών και προσφέρει µια σειρά από υπηρεσίες, που δεν 
περιορίζονται μόνο στην έκδοση του πιστοποιητικού, αλλά αφορούν και στον "κύκλο ζωής" του. 

     Ο πάροχος ως υποκείμενο πλέον του κύκλου των ηλεκτρονικών υπογραφών, λόγω ακριβώς της 
επιβεβαιωτικής του λειτουργίας στην ταυτοπροσωπία του υπογράφοντα, διορθώνει τις ατέλειες της 
τεχνολογίας της ψηφιακής υπογραφής. Αυτό επιτυγχάνεται με την έκδοση πιστοποιημένων κλειδιών. 
Συγκεκριμένα  η διαδικασία επαλήθευσης της ψηφιακής υπογραφής με τη δημόσια κλείδα του υπογράφοντα 
δεν εγγυάται την αντιστοίχηση αυτής της κλείδας με το πρόσωπο του υπογράφοντα στον οποίο και ανήκει. 
Γι΄ αυτό το σκοπό εκδίδονται τα πιστοποιητικά από τον πάροχο για να δηλώσουν την επιβεβαίωση ταύτισης 
των δημόσιων κλειδιών και του συγκεκριμένου προσώπου που υπογράφει. Η λειτουργία λοιπόν των 
παρόχων αναδεικνύει τη συμβολή τους στην επισφράγιση προσώπων – υπογραφών, διαδικασία αναγκαία 
για την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών υπογραφών.  

      Τα πιστοποιητικά διακρίνονται σε δύο είδη στα απλά και στα αναγνωρισμένα. 
 Τα απλά επιτελούν τη βασική λειτουργία επιβεβαίωσης της ταυτοπροσωπίας του υπογράφοντα. Η 

αναβαθμισμένη όμως μορφή των αναγνωρισμένων πιστοποιητικών εμπεριέχει επιπρόσθετα στοιχεία. Αυτά 
περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 1999/93/ΕΚ και προσδίδουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις 
δημιουργίας της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής.  

     Γενικά η πιστοποίηση συνοδεύει την ηλεκτρονική υπογραφή προσφέροντάς της επιπλέον εχέγγυα και 
αξιοπιστία στο απαιτητικό ηλεκτρονικό περιβάλλον. Εκτός όμως από αυτή τη λειτουργία της, η ηλεκτρονική 
πιστοποίηση επιτελεί και το ρόλο του συνδετικού κρίκου μεταξύ υπογραφής και υπογράφοντα.  

Μία ακόμη λειτουργία των παρόχων είναι η χρονοσήμανση των ηλεκτρονικών υπογραφών. Η 
Χρονοσήμανση είναι μια υπηρεσία με την οποία ο Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης θέτει στο έγγραφο 
ηλεκτρονική σφραγίδα, η οποία είναι αδύνατο να αλλοιωθεί και φανερώνει με ακρίβεια την ημερομηνία και 
ώρα αποστολής και λήψης ενός ηλεκτρονικά υπογεγραμμένου εγγράφου στο πλαίσιο μιας εμπορικής και όχι 
μόνο συναλλαγής και είναι πολύτιμη σε περιπτώσεις δικαστικής διαμάχης μεταξύ των συναλλασσόμενων.1  

Το χορηγούμενο πιστοποιητικό επισημαίνει το χρόνο θέσης της ηλεκτρονικής υπογραφής, ενώ στο 
περιεχόμενό του βεβαιώνεται παράλληλα και η δικαιοπρακτική ικανότητα του υπογράφοντα. 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ 

 

1. Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

  
Ο κοινοτικός νομοθέτης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/93/ΕΚ ορίζει το γενικό πλαίσιο για τη νομική 
αναγνώριση των ηλεκτρονικών υπογραφών ως αντίστοιχες με τις χειρόγραφες καθώς και τη δημιουργία ενός 
κοινού ρυθμιστικού πλαισίου για τις χώρες . 

Επιπλέον  θέτει με το άρθρο 5.1  της Οδηγίας τις προϋποθέσεις  που είναι απαραίτητες για τη 
δημιουργία ενός κοινού και ενιαίου πλαισίου ηλεκτρονικών υπογραφών που κάτω από ορισμένες 
προϋποθέσεις μπορούν να τύχουν αναγνώρισης μεταξύ των χωρών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
με κύριες επιδιώξεις να διευκολύνει τη χρήση  ηλεκτρονικών υπογραφών και την παροχή υπηρεσιών 
πιστοποίησης και να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς , καθώς ορισμένα ευρωπαϊκά 
κράτη και συγκεκριμένα η Γερμανία και η Ιταλία ήδη είχαν προχωρήσει στο θέμα αυτό με συγκεκριμένες 
νομοθετικές πρωτοβουλίες , που αποσκοπούσαν στη ρύθμιση των ηλεκτρονικών υπογραφών.2  

1  www.itlawyers.gr  Ηλεκτρονικά έγγραφα με ηλεκτρονική υπογραφή Γιαννακάκη Μαρία  
 
2 (www.ebusinessforum.gr, Ηλεκτρονική Τραπεζική Ανδρέα Μήτρακα) 
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Πιο αναλυτικά η Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/93/ΕΚ αναγνωρίζει γενικά ως ηλεκτρονικές υπογραφές, οι 
οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία σε νομικές διαδικασίες, όλα τα δεδομένα που 
βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή ,τα οποία είναι συνημμένα σε ή λογικά συσχετιζόμενα με άλλα ηλεκτρονικά 
δεδομένα και τα οποία χρησιμεύουν ως μέθοδος απόδειξης  της γνησιότητας. Επίσης από την κανονιστική 
πλευρά, η Οδηγία διακρίνει ποιοτικά μία συγκεκριμένη κατηγορία ηλεκτρονικών υπογραφών, που 
αποκαλούνται συχνά ως αναγνωρισμένες ηλεκτρονικές υπογραφές και αποδίδει πλήρη και άμεση νομική 
ισοδυναμία με τις ιδιόχειρες υπογραφές, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο του κάθε κράτους Μέλους. Σε αυτή 
την κατηγορία ανήκουν όλες οι προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές, που βασίζονται σε αναγνωρισμένο 
πιστοποιητικό και δημιουργούνται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής, που σύμφωνα  με την 
Οδηγία πρέπει να ικανοποιούν τις εξής απαιτήσεις: να συνδέονται μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα, να 
δημιουργούνται με μέσα τα οποία αυτός, που υπογράφει  να έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει υπό τον 
αποκλειστικό του έλεγχο και να συνδέονται με τα δεδομένα στα οποία αναφέρονται με τέτοιο τρόπο ώστε να 
υπάρχει η δυνατότητα εντοπισμού οποιαδήποτε αλλοίωσης στα εν λόγω δεδομένα. 3    

Ως αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ορίζεται από την Οδηγία η ηλεκτρονική βεβαίωση, που εκδίδεται από 
κάποιον Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης και η οποία πρέπει διακρίνεται από  τα εξής χαρακτηριστικά : 

να συνδέει μονοσήμαντα τα δεδομένα επαλήθευσης μιας υπογραφής με ένα συγκεκριμένο φυσικό 
πρόσωπο, τηρώντας κάποιους βασικούς όρους . 

Σύμφωνα πάλι με την παραπάνω Οδηγία ως Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής ορίζεται το 
διατεταγμένο υλικό ή και λογισμικό που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του  ιδιωτικού κλειδιού από τον 
υπογράφοντα και το οποίο  έχει την ικανότητα να διασφαλίζει την αξιοπιστία της δημιουργίας της υπογραφής 
βάσει συγκεκριμένων απαιτήσεων που αναγράφονται στην Οδηγία και σε συνδυασμό με τις οδηγίες της 
Απόφασης της 6ης Νοεμβρίου 2000 της Επιτροπής Ηλεκτρονικής Υπογραφής ορίζονται επίσης  και τα 
ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι αρμόδιοι φορείς για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης των 
ασφαλών διατάξεων δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής(οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου) 

Η Οδηγία επίσης ανάμεσα στα άλλα προβλέπει και τη δυνατότητα της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών 
πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής ,προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τις προϋποθέσεις λειτουργίας των 
φορέων ,που είναι πιστοποιημένοι να εκδίδουν αναγνωρισμένα πιστοποιητικά προς το κοινό.  

Παράλληλα όμως προβλέπει και τη διαδικασία με την οποία διαπιστώνεται  η συμμόρφωση των 
προϊόντων ηλεκτρονικών υπογραφών από σχετικούς αρμόδιους φορείς σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
ασφάλειας και αξιοπιστίας, όπως αυτές ορίζονται από την Οδηγία. (οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου) 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ένας από τους βασικούς σκοπούς της Οδηγίας είναι και η ρύθμιση 
θεμάτων σχετικών με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπογραφών για τη μη αποκήρυξη των συναλλαγών 
δηλαδή για την περίπτωση της παροχής υψηλού επιπέδου διαβεβαίωσης ότι μια πληροφορία είναι αυθεντική 
και δεν δύναται να αποκηρυχτεί από τον υπογράφοντα ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αποδεικτική 
διαδικασία όταν τα συμβαλλόμενα μέρη επιθυμούν να αποσυνδεθούν από μία συναλλαγή ή από τις ρήτρες 
που συνοδεύουν αυτή τη συναλλαγή καθώς και η ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τις ηλεκτρονικές υπογραφές 
που χρησιμοποιούνται σε δημόσια ανοικτά δίκτυα όπως το Internet. 

Στην Ελλάδα η πρώτη νομοθετική πρόβλεψη για ψηφιακές υπογραφές, οι οποίες ταυτίζονται 
εννοιολογικά με τις προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές της Οδηγίας γίνεται με το άρθρο 4 του νόμου 
2672/98 όπου παρέχεται μια αρχική αλλά περιορισμένη αρχικά αναγνώρισή τους σε διαδικασίες του 
δημοσίου τομέα.4  

Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι κάθε δημοκρατική κοινωνία έχει την ηθική και νομική υποχρέωση εκτός 
από την εφαρμογή των διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών νόμων να αγωνίζεται για την υπεράσπιση των 
κοινωνικά αδύναμων πολιτών και να μεριμνά ώστε ο κάθε πολίτης να απολαμβάνει εύκολη και ισότιμη 
πρόσβαση στις υπηρεσίες του κράτους ,όπου στην ελληνική Πολιτεία, το δικαίωμα συμμετοχής στην 
Κοινωνία της Πληροφορίας θεσμοθετείται από το Σύνταγμα της Ελλάδος . 

 
 

3 (www.ebusinessforum.gr, Δεκάλογος για τις ηλεκτρονικές υπογραφές και τα ηλεκτρονικά 
πιστοποιητικά πιστοποίησης Μ. Γιαννακάκη – X.Σιουλής). 

 
4 (www.ebusinessforum.gr,  Δεκάλογος για τις ηλεκτρονικές υπογραφές και τα ηλεκτρονικά 

πιστοποιητικά πιστοποίησης Μ. Γιαννακάκη – X.Σιουλής). 
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2. Προεδρικό Διάταγμα 150/2001 

 
Εναρμονίζοντας την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/93/ΕΚ, στην Ελληνική νομοθεσία, το σχέδιο Προεδρικού 
Διατάγματος του 1999 που αποσκοπούσε στην ρύθμιση της ηλεκτρονικής υπογραφής και τη χρήση της στο 
Δημόσιο Τομέα, έδινε την εντύπωση αρχικά ότι υπήρχε κάποιας μορφής   απόκλισης του ελληνικού  από το 
κοινοτικό δίκαιο αφήνοντας  έτσι ανοικτό το ενδεχόμενο οι ηλεκτρονικές υπογραφές που γίνονταν είτε μεταξύ 
των ιδιωτών είτε μεταξύ του Δημόσιου Τομέα να μην αναγνωρίζονται με τον ίδιο τρόπο.  

Σύμφωνα με το άρθρο 1§1 του προεδρικού διατάγματος 150/2001 ο ‘Έλληνας νομοθέτης έχει 
πρωταρχική επιδίωξη την προσαρμογή και συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις κείμενες 
διατάξεις της Ευρωπαϊκής  Οδηγίας 1999/93 με σκοπό να διευκολύνει τη χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών 
και να συμβάλλει στη νομική αναγνώρισή τους, ενώ το ίδιο το Προεδρικό Διάταγμα αποτελεί πιστή μεταφορά 
του κειμένου της Ευρωπαϊκής Οδηγίας στο ελληνικό δίκαιο ,μια πολιτική την οποία σταδιακά ακολούθησαν 
και οι  άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στη συνέχεια το άρθρο 2§1 του προεδρικού διατάγματος 150/2001 ορίζει την ηλεκτρονική υπογραφή  ως 
δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή, τα οποία είναι συνημμένα σε άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα ή σχετίζονται 
λογικά με αυτά και τα οποία χρησιμεύουν ως μέθοδος απόδειξης της γνησιότητας και υιοθετεί την 
τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση κατά τον ορισμό της ηλεκτρονικής υπογραφής, στοχεύοντας στο να 
περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου τόσο οι τεχνολογικά απλές, όσο και οι πιο προηγμένες 
ηλεκτρονικές υπογραφές. 

Σύμφωνα με το άρθρο 3.2 του προεδρικού διατάγματος 150/2001 ο Έλληνας νομοθέτης αναγνωρίζει 
χωρίς περιορισμούς την ηλεκτρονική υπογραφή και αναφέρεται επίσης και στις κατηγορίες ηλεκτρονικών 
υπογραφών που θέτει η Οδηγία και οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να περιλαμβάνουν τις απλές 
ηλεκτρονικές υπογραφές ,που μπορεί να περιλάβουν κάθε τύπο ηλεκτρονικής υπογραφής ,όπως 
παραδείγματος χάρη ένα ψηφιακό αποτύπωμα μιας χειρόγραφης υπογραφής.5 Επιπλέον  το προεδρικό 
διάταγμα 150/2001 αναγνωρίζει τις προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές οι οποίες όμως πρέπει να 
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις όπως: να συνδέονται μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα ώστε να μην 
υπάρχει σύγχυση σχετικά με τον δικαιούχο της ηλεκτρονικής υπογραφής , να έχουν την ικανότητα να 
καθορίζουν ειδικά και αποκλειστικά την ταυτότητα του υπογράφοντος, κατά τρόπο ώστε τα στοιχεία που είναι 
εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό πιστοποιητικό να είναι ακριβή και το δημόσιο κλειδί που περιέχεται στο 
πιστοποιητικό να ανταποκρίνεται απόλυτα με το ιδιωτικό κλειδί που έχει στην κατοχή του ο δικαιούχος. 

Επίσης σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία πρέπει οι προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές να 
δημιουργούνται με μέσα τα οποία ο υπογράφων έχει τη δυνατότητα να μπορεί να διατηρήσει κάτω από τον 
αποκλειστικό του έλεγχο, έτσι ώστε διασφαλίζεται ότι χρησιμοποιούνται οι ασφαλείς διατάξεις του 
Παραρτήματος ΙΙΙ του προεδρικού διατάγματος που σχετίζονται με τη δημιουργία του ζεύγους κλειδιών και 
την ασφαλή φύλαξη του ιδιωτικού κλειδιού.6  Επίσης σύμφωνα πάλι με την παραπάνω Οδηγία πρέπει οι 
προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές να συνδέονται με τα δεδομένα στα οποία επίσης διασφαλίζεται η 
δυνατότητα εντοπισμού οποιασδήποτε μεταγενέστερης αλλοίωσης των εν λόγω δεδομένων  μέσω της 
χρήσης αλγορίθμων κατατεμαχισμού κατά τη διαδικασία δημιουργίας και επαλήθευσης της ηλεκτρονικής 
υπογραφής, καθώς έχει επίσης και τη δυνατότητα να μπορεί να αποκαλύπτει τυχόν αλλοιώσεις που 
επήλθαν στο αρχικό απεσταλμένο ηλεκτρονικό κείμενο. 

Στη συνέχεια ο Έλληνας νομοθέτης ακολουθώντας τη διατύπωση της οδηγίας 1999/93 θωρακίζει με 
ειδικά νομικά προνόμια μόνο την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του άρθρου  2§2 του προεδρικού 
διατάγματος 150/2001 όπου  με ρητή πρόβλεψη του άρθρου  3§1 του προεδρικού διατάγματος 150/2001 
ορίζει ότι η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής, μόνο όμως όταν πληροί 
δύο συγκεκριμένες τεχνικές προϋποθέσεις, όπως να βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και να 
δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας  υπογραφής. (Παράρτημα ΙΙ προεδρικό διάταγμα 150/2001). 

Σχετικά με την πρώτη προϋπόθεση μια προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή για να είναι νομικά ισότιμη με 
την ιδιόχειρη πρέπει να βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και το άρθρο  2§9 του προεδρικού 
διατάγματος 150/2001 ορίζει ότι πιστοποιητικό είναι μια ηλεκτρονική βεβαίωση, η οποία χορηγείται από τον 
Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης και συνδέει δεδομένα επαλήθευσης υπογραφής με ένα άτομο 

5 (www.ebusinessforum.gr, Ηλεκτρονική Τραπεζική Ανδρέα Μήτρακα) 
 
6 (Κοσμάς Καραδημητρίου Η ηλεκτρονική Υπογραφή ) 
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επιβεβαιώνοντας την ταυτότητά του και αναγνωρίζει τις προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές που 
βασίζονται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και δημιουργούνται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας 
υπογραφής 7 Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή ψηφιακή υπογραφή είναι η 
ηλεκτρονική υπογραφή που διακρίνεται από τα χαρακτηριστικά να συνδέεται μονοσήμαντα με τον 
υπογράφοντα όπου ο  όρος μονοσήμαντα έχει την έννοια ότι η κατοχή και η χρήση του ιδιωτικού κλειδιού της 
ηλεκτρονικής υπογραφής ανήκει σε ένα  συγκεκριμένο πρόσωπο καθώς επίσης να είναι ικανή να 
ταυτοποιήσει  τον υπογράφοντα. (Παράρτημα ΙΙ οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) 

Αυτό σημαίνει ότι με τον όρο  Ταυτοποίηση δίνεται η δυνατότητα να διαπιστώνεται ότι το ηλεκτρονικό 
μήνυμα που φέρει την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή προήλθε πραγματικά από τον φερόμενο ως 
αποστολέα του και ότι έχει δημιουργηθεί με μέσα τα οποία αυτός που υπογράφει μπορεί να διατηρήσει υπό 
τον αποκλειστικό του έλεγχο. 

Κατά συνέπεια αυτός που υπογράφει πρέπει να ελέγχει απόλυτα το ιδιωτικό κλειδί με το οποίο 
δημιουργεί την υπογραφή του και να αποκλείει την πιθανότητα  παρέμβασης από τρίτα πρόσωπα για αυτό 
το λόγο το ιδιωτικό κλειδί αποθηκεύεται σε μια έξυπνη κάρτα και να συνδέεται με τα δεδομένα στα οποία 
αναφέρεται κατά τρόπο  έτσι ώστε να μπορεί να εντοπιστεί οποιαδήποτε επακόλουθη αλλοίωση των εν 
λόγω δεδομένων.8 Σύμφωνα με την § 10 του ίδιου άρθρου ορίζεται ως αναγνωρισμένο πιστοποιητικό το 
πιστοποιητικό που έχει την ιδιαιτερότητα να εκδίδεται από τον Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης  ο οποίος 
πληροί τους όρους του προεδρικού διατάγματος 150/2001 και πρέπει να περιλαμβάνει ένδειξη ότι το 
πιστοποιητικό εκδίδεται ως αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, καθώς  να περιλαμβάνει και τα στοιχεία 
αναγνώρισης του Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης και το κράτος, στο οποίο είναι εγκατεστημένος, το 
όνομα του αυτού που υπογράφει ή ψευδώνυμο που αναγνωρίζεται ως ψευδώνυμο.  

Επίσης περιγράφεται η έννοια της ηλεκτρονικής υπογραφής, τα είδη και οι εφαρμογές της και γίνεται 
εκτεταμένη αναφορά στην  κρυπτογραφία, στην λειτουργία των υπογραφών, στις Υπηρεσίες Παρόχων 
πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής, στην Υποδομή δημόσιου κλειδιού για την έκδοση διάθεση και 
διαχείριση των πιστοποιητικών, στην λειτουργία της ηλεκτρονικής διοίκησης με τη χρήση της ηλεκτρονικής 
υπογραφής στα ηλεκτρονικά έγγραφα.9  

Επιπλέον τονίζεται ότι το πιστοποιητικό που εκδίδεται ως αναγνωρισμένο πιστοποιητικό πρέπει να 
περιλαμβάνει την πρόβλεψη ειδικού χαρακτηριστικού του υπογράφοντος, τα δεδομένα επαλήθευσης 
υπογραφής που αντιστοιχούν σε δεδομένα δημιουργίας υπογραφής φυσικά κάτω από τον έλεγχο του 
υπογράφοντος, την ένδειξη της έναρξης και του τέλους της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού, τον κωδικό 
ταυτοποίησης του πιστοποιητικού, την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του Παρόχου Υπηρεσιών 
Πιστοποίησης που το εκδίδει και αν προκύπτουν τυχόν περιορισμοί του πεδίου χρήσης του πιστοποιητικού 
καθώς και τα όρια στο ύψος των συναλλαγών για τις οποίες το πιστοποιητικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 10  

Ακόμη οι Υπηρεσίες Παρόχων πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής, πρέπει να αποδεικνύουν την 
απαραίτητη αξιοπιστία για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης, σύμφωνα με τα εκάστοτε κριτήρια, να 
διασφαλίζουν την παροχή ασφαλών και άμεσων υπηρεσιών καταλόγου και ανάκλησης και να διασφαλίζουν 
ότι η ημερομηνία και ο χρόνος έκδοσης ή ανάκλησης πιστοποιητικού μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια.  

Επίσης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο  πρέπει να έχουν τη δυνατότητα με τα κατάλληλα μέσα να 
επαληθεύουν  την ταυτότητα του ατόμου, στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, 
ενώ θα πρέπει να απασχολείται επίσης προσωπικό που διαθέτει την κατάρτιση, την εμπειρία και τα 
προσόντα που είναι απαραίτητα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ιδίως ικανότητα σε διαχειριστικό επίπεδο, 
τεχνογνωσία και εμπειρία στις ηλεκτρονικές υπογραφές καθώς και εξοικείωση με τις κατάλληλες διαδικασίες 
ασφάλειας  ανάλογες με αναγνωρισμένα πρότυπα. 

Ακόμη πρέπει σύμφωνα πάλι με τον έλληνα νομοθέτη πρέπει να εφαρμόζουν αξιόπιστα συστήματα και 
προϊόντα διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την τεχνική και κρυπτογραφική ασφάλεια των διεργασιών 
πιστοποίησης οι οποίες υποστηρίζονται από αυτά, να λαμβάνουν μέτρα έναντι της πλαστογράφησης 
πιστοποιητικών, και σε περίπτωση που ένας Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης  παράγει δεδομένα 

7 (www.ebusinessforum.gr, Ηλεκτρονική Τραπεζική Ανδρέα Μήτρακα) 
 
8 ( Κοσμάς Α  Καραδημητρίου H Hλεκτρονική υπογραφή) 
 
9 ( Κοσμάς Α  Καραδημητρίου ,H Hλεκτρονική υπογραφή) 
 
10  Κοσμάς Α  Καραδημητρίου,  H Hλεκτρονική υπογραφή 

Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης των Προμηθειών Μελέτη Περίπτωσης Υπουργείου Οικονομικών Σελίδα 18 
 

                                                   

Πα
νεπ
ιστ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

http://www.ebusinessforum.gr/


Μεταπτυχιακή Διατριβή                                                                                                                               Κίτση Εριφύλη 

δημιουργίας υπογραφής, να εγγυώνται την τήρηση του απορρήτου κατά τη διάρκεια της διεργασίας 
παραγωγής των εν λόγω δεδομένων. 11 

Επιπλέον πρέπει να διαθέτουν επαρκείς χρηματικούς πόρους ώστε να λειτουργούν σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις, που καθορίζονται στην οδηγία 1999/93 κυρίως για την ανάληψη της ευθύνης ζημιών, να 
καταγράφουν το σύνολο των συναφών πληροφοριών που αφορούν ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό για 
χρονικό διάστημα τριάντα ετών, ιδίως για την παροχή αποδεικτικών στοιχείων πιστοποίησης σε νομικές 
διαδικασίες, να μην αποθηκεύουν ή αντιγράφουν δεδομένα δημιουργίας υπογραφής του ατόμου προς το 
οποίο ο Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης παρέσχε υπηρεσίες διαχείρισης κλειδιών. (οδηγία 99/93/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) 

Τέλος πριν να συνάψουν συμβατική σχέση με πρόσωπο, που ζητεί πιστοποιητικό από αυτούς για να 
κατοχυρώσει την ηλεκτρονική του υπογραφή, να το ενημερώνουν με ανθεκτικά μέσα επικοινωνίας σχετικά με 
τους ακριβούς όρους και προϋποθέσεις χρησιμοποίησης του πιστοποιητικού, της ύπαρξης μηχανισμού 
εθελοντικής διαπίστευσης και των διαδικασιών υποβολής παραπόνων και επίλυσης διαφορών και να 
χρησιμοποιούν αξιόπιστα συστήματα για την αποθήκευση πιστοποιητικών ώστε μόνο αρμόδιοι να μπορούν 
να διενεργούν εισαγωγές και τροποποιήσεις. 

Έτσι με αυτή την διαδικασία ελέγχεται η γνησιότητα των πληροφοριών και είναι δυνατή η κοινόχρηστη 
ανάκτηση πιστοποιητικών μόνο στις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες έχει δοθεί η συγκατάθεση του 
κατόχου και οι τυχόν τεχνικές αλλαγές που θέτουν σε κίνδυνο τις εν λόγω απαιτήσεις ασφαλείας να γίνονται 
εμφανώς αντιληπτές από τον χειριστή.12 Επίσης ο Έλληνας νομοθέτης, εναρμονιζόμενος με την επιλογή του 
κοινοτικού νομοθέτη ακολούθησε μια μικτή, υβριδική προσέγγιση στο θέμα της νομικής αναγνώρισης των 
ηλεκτρονικών υπογραφών όπου στο πρώτο επίπεδο της νομικής αναγνώρισης η ελληνική νομοθεσία 
ακολουθεί τη μαξιμαλιστική προσέγγιση και αποδίδει μόνο στις προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές, που 
πληρούν συγκεκριμένες τεχνικές προϋποθέσεις, πλήρη και άμεση νομική ισοδυναμία με τις ιδιόχειρες 
υπογραφές. 

Στο δεύτερο και πιο γενικό επίπεδο νομικής αναγνώρισης των ηλεκτρονικών υπογραφών, ο νομοθέτης 
επιδιώκει να ενθαρρύνει την ελεύθερη ανάπτυξη της αγοράς των ηλεκτρονικών υπογραφών και να αφήσει 
ανεπηρέαστη την ομαλή λειτουργία τους.13  

Έτσι ακολουθεί τη μινιμαλιστική προσέγγιση, δηλαδή αναγνωρίζει νομικά όλες τις ηλεκτρονικές 
υπογραφές σε τεχνολογικά ουδέτερη βάση και παρέχει σε όλες, ανεξαιρέτως στοιχειώδη νομική ισχύ με 
αποτέλεσμα οι ηλεκτρονικές υπογραφές να μην εξισώνονται με τις ιδιόχειρες υπογραφές, γιατί δεν είναι 
τεχνολογικά ικανές να συνδεθούν μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα, ούτε να τον ταυτοποιήσουν, ώστε να 
εμφανίζεται έλλειμμα ασφαλείας14  

Σχετικά με τη δεύτερη προϋπόθεση που πρέπει να πληροί μια προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 
προκειμένου να είναι νομικά ισότιμη με την ιδιόχειρη, το άρθρο 2§5 του προεδρικού διατάγματος 150/2001 
ορίζει  ότι διάταξη δημιουργίας υπογραφής είναι το διατεταγμένο υλικό ή λογισμικό που χρησιμοποιείται για 
την εφαρμογή των δεδομένων δημιουργίας της υπογραφής όπου σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του 
προεδρικού διατάγματος, οι ασφαλείς διατάξεις δημιουργίας υπογραφής πρέπει, μέσω συγκεκριμένων 
τεχνικών και διαδικαστικών μέσων, να διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα δημιουργίας υπογραφής που 
χρησιμοποιούνται προς παραγωγή υπογραφών απαντούν μόνο μία φορά και ότι το απόρρητο είναι 
διασφαλισμένο. (Παράρτημα ΙΙΙ προεδρικό διάταγμα 150/2001) 

Αυτό σημαίνει ότι τα σχετικά κρυπτογραφικά κλειδιά πρέπει να δημιουργούνται με τους κατάλληλους 
αλγόριθμους δημιουργίας τυχαίων κωδικών, είτε απευθείας μέσα σε συσκευή του χρήστη, είτε από 
κατάλληλες κρυπτογραφικές μονάδες του Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης, οι οποίες μεταφέρουν άμεσα 
τα ιδιωτικά κλειδιά που δημιουργούνται σε προσωπικές συσκευές του χρήστη γα τον οποίο προορίζονται, 
χωρίς να τα εκθέτουν ή να διατηρούν αντίγραφά τους με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ενεργοποιηθούν 
αν δεν έχει προηγηθεί η μέθοδος επιβεβαίωσης της ταυτότητας του χρήστη. 

 Έτσι , αναγνωρίζεται ότι η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή παρέχει υψηλό επίπεδο ασφάλειας και 
μπορεί να αντικαταστήσει την ιδιόχειρη υπογραφή επιτελώντας άριστα τις λειτουργίες της όπως την 
αποδεικτική λειτουργία, στο βαθμό που με τη βοήθεια του αναγνωρισμένου πιστοποιητικού αποδεικνύεται 
ότι τα εν λόγω δεδομένα προέρχονται από τον υπογράφοντα καθώς επίσης και την λειτουργία 
προσδιορισμού της ταυτότητας του εκδότη αφού το κλειδί κρυπτογράφησης της προηγμένης ηλεκτρονικής 
υπογραφής παρέχεται από τον Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης σε συγκεκριμένο πρόσωπο με το οποίο 
συνδέεται. 

11  Κοσμάς Α  Καραδημητρίου , H Hλεκτρονική υπογραφή 
12  Κοσμάς Α  Καραδημητρίου , H Hλεκτρονική υπογραφή 
13 Κοσμάς Α  Καραδημητρίου ,H Hλεκτρονική υπογραφή 
14 Κοσμάς Α  Καραδημητρίου ,H Hλεκτρονική υπογραφή 
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 Επίσης η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή επιτελεί άριστα και τη λειτουργία επιβεβαιώσεως του 
αναλλοίωτου του εγγράφου εφόσον με τη διαδικασία επαλήθευσης της προηγμένης ηλεκτρονικής 
υπογραφής διαπιστώνεται αν έχει αλλοιωθεί ή όχι το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού εγγράφου και την 
εγγυητική λειτουργία, διότι αυτός που αποστέλλει ένα έγγραφο υπογεγραμμένο με την προηγμένη 
ηλεκτρονική του υπογραφή εγγυάται, ουσιαστικά, για την γνησιότητα και την ακρίβεια του περιεχομένου του 
εγγράφου.15  

Στη συνέχεια τον Οκτώβριο του 2002, εκδόθηκε το προεδρικό διάταγμα. 342/02 το οποίο προσδιορίζει 
κάποιους όρους για την διακίνηση ψηφιακά υπογεγραμμένων μηνυμάτων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ ή μεταξύ αυτών και των φυσικών ή νομικών προσώπων 
ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων φυσικών προσώπων.  

Το παραπάνω προεδρικό διάταγμα καθόρισε και την ύπαρξη και λειτουργία μιας νέας υπηρεσίας της 
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ως αρμόδια αρχή για την εποπτεία των 
εγκατεστημένων στην Ελλάδα μηχανισμών ηλεκτρονικής υπογραφής, την λειτουργία μηχανισμών 
εθελοντικής διαπίστευσης και διαπίστωσης της συμμόρφωσης των προϊόντων ηλεκτρονικής υπογραφής 
όπου στο πλαίσιο άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων της , η ΕΕΤΤ έχει εκδώσει έναν γενικό Κανονισμό 
Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής καθώς και τον ορισμό των Φορέων που θα 
προβαίνουν σε σχετικούς ελέγχους και διαπιστεύσεις για λογαριασμό της ΕΕΤΤ. (Π.Δ. 342/02 ) 

Συμπερασματικά λοιπόν διαπιστώνουμε  ότι η διαφορά ανάμεσα στην απλή και στην προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και δημιουργείται από ασφαλή 
διάταξη δημιουργίας υπογραφής, συνίσταται στο ότι η απλή ηλεκτρονική υπογραφή έχει τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιηθεί σε όσα έγγραφα δεν απαιτείται, κατά το κοινό δίκαιο, η τήρηση τύπου, ενώ η προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και δημιουργείται από ασφαλή 
διάταξη δημιουργίας υπογραφής μπορεί να λειτουργήσει ως υποκατάστατο της ιδιόχειρης υπογραφής και να 
χρησιμοποιηθεί εκεί όπου απαιτείται η τήρηση έγγραφου τύπου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Κοσμάς Α  Καραδημητρίου ,H Hλεκτρονική υπογραφή 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
Η μεγαλύτερη συμβολή της Οδηγία 2000/31/ΕΚ στην ενδυνάμωση του ηλεκτρονικού εμπορίου εντοπίζεται 
στις αναφορές για τις ηλεκτρονικές συμβάσεις. Στο προοίμιο παρατηρείται η βούληση της Ε.Ε. να 
καταστήσει, όχι μόνο εφικτή τη σύναψη συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα, αλλά και να διατηρήσει 
ταυτοχρόνως τις αρχές του δικαίου των συμβάσεων των κρατών μελών, όπου απαιτείται. Στη μη χρήση της 
ηλεκτρονικής τεχνολογίας για τη σύναψη τέτοιου είδους συμβάσεων αναφέρεται το άρθρο 9 παρ. 2.  

Η προσαρμογή της παραπάνω οδηγίας στο Ελληνικό δίκαιο έγινε με την έκδοση του Π.Δ. 131/2003. Στο 
Π.Δ. η έκταση που αφιερώνεται για την κατάρτιση των ηλεκτρονικών συμβάσεων είναι περιορισμένη και οι 
ρυθμίσεις του είναι λακωνικές, μάλιστα δεν χωρεί αμφιβολία ότι το πλαίσιο ολοκληρώνεται από τις διατάξεις 
του ΑΚ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 8 όμως, του π.δ.131/2003, νομιμοποιείται η κατάρτιση συμβάσεων με 
ηλεκτρονικά μέσα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Π.Δ. 150/2001, σχετικά με τις ηλεκτρονικές 
υπογραφές. 

 Ως εκ τούτου συμπεραίνουμε ότι η ηλεκτρονική υπογραφή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 
ηλεκτρονικής σύμβασης και διασφαλίζει την εγκυρότητά της.  Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ισχύ και την 
νομιμότητά της. Η ηλεκτρονική σύμβαση αποτελείται από το ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο έχει ισχύ μόνο 
αφού τεθεί σε αυτό η ηλεκτρονική υπογραφή. Σε αντιδιαστολή με την ιδιόχειρη υπογραφή, το ακριβές 
περιεχόμενο της ηλεκτρονικής υπογραφής διαφοροποιείται ανάλογα με τα προς υπογραφή δεδομένα. 
Πρόκειται για «μια κλειδωμένη σύντμηση ενός ηλεκτρονικού κειμένου».   

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 Ακολουθώντας τους έντονους ρυθμούς  εξέλιξης  των συναλλαγών και την νέα εικόνα της οικονομίας 
διεθνώς, δημιουργήθηκε επιτακτική η ανάγκη της κατάρτισης συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα.   Η έννοια  
των ηλεκτρονικών μέσων δεν θα ήταν εύστοχο να περιοριστεί  μόνο στην τρέχουσα τεχνολογική ανάπτυξη 
(Η/Υ και κάθε μηχανολογική υποστήριξη). Αλλά θα μπορούσαν να θεωρηθούν  ως ηλεκτρονικά μέσα όλα τα 
επιτεύγματα τα οποία λειτουργούν με βάση τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τις υποστηρίζουν περαιτέρω. 
Ουσιαστικά αυτά είναι προγράμματα τα οποία λειτουργούν με βάση ειδικό software και δραστηριοποιούνται 
στο διαδίκτυο.  

Κάθε σύμβαση που συνάπτεται πλέον με ηλεκτρονικά μέσα, ονομάζεται “ηλεκτρονική σύμβαση”.  
Οι ηλεκτρονικές συμβάσεις παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τέτοια ώστε να διαφοροποιούνται 

ποικιλότροπα από τις κλασικές συμβάσεις. Η συμβολή της τεχνολογίας είναι τόσο έντονη, ώστε τα 
χρησιμοποιούμενα μέσα και οι σύγχρονες τεχνικές επηρεάζουν σημαντικά τη νέα μορφή σύμβασης.  
Στοιχεία, όπως η δήλωση βούλησης και ο τύπος μεταλλάσσονται.  Όμως και άλλα στοιχεία, όπως το 
αντικείμενο της σύμβασης, ο τόπος και ο χρόνος κατάρτισης και εκτέλεσής της διαμορφώνονται με βάση τα 
δεδομένα της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας. Ουσιώδη και επουσιώδη στοιχεία  εξετάζονται με σκοπό να 
παρουσιαστεί ο βαθμός της διαφοροποίησης της νέας μορφής  δικαιοπραξίας.   Η σύγκριση των δύο τύπων 
συμβάσεων, παραδοσιακής και ηλεκτρονικής, είναι απαραίτητη για την διαπίστωση και την διερεύνηση, 
αφενός μεν της χρηστικότητάς τους και αφετέρου δε της εγκυρότητας και της νομικής υπόστασης της 
ηλεκτρονικής σύμβασης.  

     Παρατηρούμε λοιπόν ότι ενώ οι παραδοσιακές συμβάσεις καταρτίζονται σε έντυπη (χάρτινη) μορφή 
και σε περιορισμένα πρωτότυπα αντίτυπα,  οι σύγχρονες ή ηλεκτρονικές συμβάσεις, καταρτίζονται με 
ηλεκτρονικά μέσα και έχουν ηλεκτρονική μορφή, με δυνατότητα άμεσης και ταυτόχρονης συναλλαγής 
παγκοσμίως.  

Όμως και οι δυο τύποι συμβάσεων μπορούν να αφορούν δύο ή περισσότερους   συμβαλλόμενους. 
     Η ειδοποιός διαφορά της παραδοσιακής με την  ηλεκτρονική σύμβαση έγκειται στην μορφή της, ως 

εξής : 
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Παραδοσιακή σύμβαση 
 > Έντυπη μορφή (χάρτινη) 
 > Ιδιόχειρη υπογραφή 

        Ηλεκτρονική σύμβαση 
 > Ψηφιακή μορφή (ηλεκτρονικό έγγραφο)  
> Ηλεκτρονική υπογραφή   
> Άμεση και γρήγορη αποστολή στα συμβαλλόμενα μέρη 

     Η σύγχρονη τεχνολογία καθιστά δυνατή την κατάρτιση δικαιοπραξιών και με ηλεκτρονικά μέσα.  
Όμως και η εκτέλεση της δικαιοπραξίας, μπορεί επίσης να εκτελείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, 
ανάλογα με το αντικείμενο. 

     Η διάσταση πάντως μιας ηλεκτρονικής δικαιοπραξίας συνοψίζεται κυρίως στη χρήση του διαδικτύου, 
γεγονός που τροφοδοτεί και τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων. Έτσι η συμβολή του Internet σε μια 
δικαιοπραξία επιφέρει μεταβολή στο κανονιστικό της πλαίσιο. Η διαδικτυακή τεχνολογία επηρεάζει σημαντικά 
τη σύσταση των εν λόγω δικαιοπραξιών τυπικά και ουσιαστικά. 

     Γενικότερα όμως η νέα τεχνολογία δεν μεταβάλλει στο συναλλακτικό πεδίο την ουσία των κανόνων 
του εμπορικού δικαίου.  Aπλώς καταργεί σε μεγάλο βαθμό τις προσωπικές σχέσεις μεταξύ των 
συναλλασσομένων και επιπλέον εισάγει  και στο εμπορικό δίκαιο το απρόσωπο στοιχείο, ίδιο των καιρών 
μας, αλλά και τη "βιομηχανοποίηση" της πληροφόρησης και της επικοινωνίας. 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
  Ένα κοινό χαρακτηριστικό των συμβάσεων που συνάπτονται στο Διαδίκτυο είναι ότι καταρτίζονται, κατά το 
πλείστον, βάσει προσυντεταγμένων ηλεκτρονικών  εγγράφων. Συνήθως είναι συμβάσεις προσχωρήσεως και 
συμβάσεις με προδιατυπωμένους γενικούς όρους συναλλαγών (ΓΟΣ). 

 Πρόκειται για μαζικές συμβάσεις με προδιατυπωμένους γενικούς όρους συναλλαγών, των οποίων ο 
μελλοντικός αντισυμβαλλόμενος - χρήστης του διαδικτύου δεν έχει παρά την επιλογή της συμφωνίας ή της 
άρνησης της σύμβασης. Οι ΓΟΣ πρέπει να έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για απροσδιόριστο αριθμό 
μελλοντικών συμβάσεων, να περιέχονται στην ιστοσελίδα του προμηθευτή υπηρεσιών ή προϊόντων ή στα e-
mail που αυτός αποστέλλει στους χρήστες πελάτες. Οι ΓΟΣ δεν δεσμεύουν τον καταναλωτή, αν κατά την 
κατάρτιση της σύμβασης τους αγνοούσε ανυπαιτίως και ο προμηθευτής δεν του υπέδειξε την ύπαρξή τους. 

Στην περίπτωση της σύναψης συμβάσεων μεταξύ των χρηστών του Διαδικτύου και των προμηθευτών 
αγαθών και υπηρεσιών, οι χρήστες είναι καταναλωτές. Γενικές διατάξεις ή ειδικοί νόμοι για τη σύναψη on-line 
συμβάσεων, παρέχουν επαρκή προστασία στους χρήστες του Διαδικτύου, που καταναλώνουν υπηρεσίες ή 
αγαθά με τη μεσολάβησή του, για την σύναψη συμβάσεων από απόσταση. 

 Σύμβαση από απόσταση νοείται κάθε σύμβαση μεταξύ ενός προμηθευτή και ενός καταναλωτή, που 
αφορά αγαθά ή υπηρεσίες, και οργανώνεται εξ αποστάσεως. Μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως είναι κάθε 
μέσο, το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία του προμηθευτή και του 
καταναλωτή, για τη σύναψη συμβάσεως μεταξύ τους. 

Για να είναι έγκυρη η σύμβαση πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: 
την ταυτότητα του προμηθευτή, τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή της υπηρεσίας,  την τιμή, την 
ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, καθώς και το φόρο προστιθέμενης αξίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται 
στην τιμή,  τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης,  τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής,   
το κόστος χρησιμοποίησης του μέσου επικοινωνίας από απόσταση και την ελάχιστη διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης. Επίσης πρέπει να έχει στη διάθεσή του την προθεσμία και τους όρους υπαναχώρησής του. Το 
δικαίωμα της υπαναχώρησης είναι το δικαίωμα που παρέχεται στον καταναλωτή να αποσυρθεί μέσα σε 
μικρό χρονικό διάστημα από την σύμβαση αφού έχει καταρτισθεί.  

     Οι ηλεκτρονικές συμβάσεις στο διαδίκτυο (on line συμβάσεις) λαμβάνουν συνήθως δύο μορφές: είναι 
οι συνήθεις ηλεκτρονικές συμβάσεις  μη  τυποποιημένου μηνύματος και οι συμβάσεις Ηλεκτρονικής 
Ανταλλαγής Δεδομένων – EDI (electronic data interchange), που βασίζονται σε τυποποιημένο μήνυμα.  

Τι είναι η  EDI  (electronic data interchange)16  
Η ανάγκη πιο άνετης ανταλλαγής δεδομένων στο Διαδίκτυο, οδήγησε στην ανάπτυξη μεθόδων 

τυποποιήσεως των δεδομένων. Οι συμβάσεις EDI περιέχουν τυποποιημένες πληροφορίες, προσφέροντας 

16 Η Δελούκα-Ιγγλέση, 26, το αποδίδει στα ελληνικά ως ηλεκτρονική ανταλλαγή εμπορικών δεδομένων. 
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τη δυνατότητα αυτοματοποίησης, τόσο της διαδικασίας παραγγελίας και σύναψης της σύμβασης, όσο και της 
πληρωμής. 

     Η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων – EDI, είναι μια μέθοδος μετάδοσης πληροφοριών με 
ηλεκτρονικά μέσα και με την ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση, μεταξύ συστημάτων πληροφορικής 
εμπορικών εταίρων, με την ανταλλαγή δεδομένων,  τα οποία είναι δομημένα βάσει προτύπων. 

 Με τη χρήση προτύπων μηνυμάτων EDI,  τα δεδομένα μπορούν να αποστέλλονται γρήγορα, 
αποτελεσματικά και με ακρίβεια, ανεξάρτητα από τον εσωτερικό εξοπλισμό των χρηστών ως προς τα 
μηχανήματα και το λογισμικό Μπορούν να λειτουργούν διαφορετικά και μη συμβατά μεταξύ τους συστήματα 
Η/Υ. 

                Συμβάσεις EDI  17 
Πρόκειται για συμβάσεις ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ προκαθορισμένων μερών και συνήθως 

λαμβάνουν χώρα σε κλειστά δίκτυα. Το περιεχόμενο των συμβάσεων αυτών είναι περιορισμένο και αφορά 
στην ανταλλαγή δεδομένων. Ενώ, της σύναψης των συμβάσεων αυτών προηγείται σύμβαση τυποποίησης, 
στην οποία εμπεριέχονται οι όροι της ηλεκτρονικής επικοινωνίας. 18 

     Με την EDI 19 επιτυγχάνεται η ασφαλής, έγκυρη και ταχύτερη μετάδοση των δεδομένων στην 
ηλεκτρονική μεταφορά συμβάσεων. 

• Τα δεδομένα είναι σχηματοποιημένα σε προκαθορισμένη μορφή τυποποιημένων μηνυμάτων 
κατόπιν συμφωνίας των συναλλασσόμενων μερών. 

• Προηγείται σύμβαση τυποποίησης, στην οποία εμπεριέχονται οι όροι της ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας. 

• Κωδικοποιούνται από τον αποστολέα με ειδικό λογισμικό του Η/Υ και αποκωδικοποιούνται από 
τον Η/Υ του παραλήπτη. 

Τα πλεονεκτήματα από την χρήση EDI είναι πολλά και σημαντικά: 
- Έχουμε αυξημένη ταχύτητα επικοινωνίας και  βελτιωμένη ακρίβεια με την εξάλειψη σφάλματος.  
- Επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων από μείωση του όγκου χαρτιού, των διοικητικών 

δαπανών και των δαπανών προσωπικού (αποδοτικότητα κόστους).  
- Διασφαλίζεται καλύτερη διαχείριση και έλεγχος στην παραγωγή, στις παραδόσεις, στις απαιτήσεις των 

αγορών, καθώς και μειώσεις στα επίπεδα των διατηρουμένων αποθεμάτων (Καλύτερα logistics και αυξημένη 
παραγωγικότητα).  

Υπάρχουν όμως και μειονεκτήματα που καθιστούν την χρήση τους προβληματική. 
- Το σημαντικότερο εξ αυτών είναι η πολυπλοκότητα της χρήσης, η συνήθης πρακτική επαλήθευσης 

μηνυμάτων, ο μικρός όγκος διακινούμενων δεδομένων και η εν γένει πολυπλοκότητα της επικοινωνίας, 
καθιστούν την χρήση της εν λόγω σύμβασης μάλλον περιορισμένη. 

- Επίσης η σύνδεση σε κλειστά δίκτυα αποτελεί πρόβλημα και ενέχει υψηλό κόστος σύνδεσης σε 
αντίθεση με τα ανοικτά δίκτυα.20 

ΒΑΣΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Η συνεχώς αυξανόμενη χρήση του Διαδικτύου για τη σύναψη εµπορικών συµβάσεων, το ηλεκτρονικό 
εμπόριο, και οι ανυπολόγιστες επιδράσεις του στην οικονομία, δραστηριοποίησαν διεθνείς οργανισμούς, την 
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και τις κυβερνήσεις διαφόρων χωρών, προκειμένου να ορίσουν 
το νομικό πλαίσιο των ηλεκτρονικών συναλλαγών.  Παρέστη ανάγκη προσαρμογής και θέσπισης νέου 
νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των συμβαλλομένων μερών. 

17 Οι ιδιόμορφες αυτές συμβάσεις έχουν προβλεφθεί νομοθετικά από τον κοινοτικό νομοθέτη στη 
Σύσταση 94/820/ΕΚ σχετικά με τις νομικές πτυχές της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων. Στο άρθρο 2 
του Παραρτήματος 1 της Σύστασης παρέχεται και ο ορισμός της σύμβασης EDI ως ακολούθως: «Η 
ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων είναι η ηλεκτρονική μεταφορά, από υπολογιστή σε υπολογιστή, 
εμπορικών και διοικητικών δεδομένων με χρήση κοινώς αποδεκτού προτύπου για τη δόμηση ενός 
μηνύματος EDI». 

18 Ο Γεωργιάδης Γ., 23, αναφέρεται και στο περιεχόμενο που συνήθως έχουν αυτές οι συμβάσεις και 
αφορά σε εμπορικά έγγραφα, παραστατικά, λογαριασμούς κ.α.. 

19 Ειδικά για τα Interchange agreements Καρακώστας, Δίκαιο & Internet, 188. 
20 Βλ. όμως και τη θέση του Ιγγλεζάκη, 20-21, ότι οι EDI προηγήθηκε των ηλεκτρονικών συμβάσεων 

ανοικτών δικτύων και αναπτύχθηκε για τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων. 
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      Σε διεθνές επίπεδο, η Επιτροπή Διεθνούς Εµπορικού Δικαίου των Ηνωμένων Εθνών (UNCITRAL) 
συνέταξε το 1996 τον Πρότυπο Νόµο για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ρυθμίζοντας ζητήματα όπως η εξομοίωση 
των ηλεκτρονικών πληροφοριών µε έγγραφα υλικής υπόστασης, η νοµική ισχύς της ηλεκτρονικής 
υπογραφής, η αποδεικτική δύναµη των ηλεκτρονικών κειμένων, ο τόπος, χρόνος και η απόδειξη της 
παραλαβής του ηλεκτρονικού μηνύματος. 

     Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας την ανάγκη νομικής ρύθμισης των ηλεκτρονικών εµπορικών 
συναλλαγών, εξέδωσε Οδηγίες για το ηλεκτρονικό εμπόριο. 

     Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε την οδηγία 2000/31/ΕΚ (8-6-2000) «για 
ορισμένες πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην 
εσωτερική αγορά». 

Με την Οδηγία αυτή καθιερώθηκε η αρχή της ελευθερίας σύναψης ηλεκτρονικών συµβάσεων, η αρχή 
της χώρας προέλευσης, που σήμαινε ότι το Δίκαιο που διέπει τις συναλλαγές µε ηλεκτρονικά µέσα είναι το 
Δίκαιο της χώρας της µόνιμης εγκατάστασης του φορέα παροχής υπηρεσιών, και ο εξωδικαστικός 
διακανονισµός των διαφορών που θα προκύψουν. 

- Σύμφωνα με το άρθρο 1, της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των 
υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

-  Το άρθρο 9 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, ορίζει ότι τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το νομικό τους σύστημα 
να επιτρέπει τη σύναψη συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα και είναι υποχρεωμένα να εξασφαλίσουν την 
κατάργηση όσων ισχυουσών νομικών  ρυθμίσεων  αποστερούν από τις ηλεκτρονικές συμβάσεις την ισχύ και 
τα έννομα αποτελέσματά τους.   

- Επίσης, με τα άρθρα 9-11  της ίδιας οδηγίας,  γίνονται ρυθμίσεις σχετικά με τη σύναψη ηλεκτρονικών 
συμβάσεων,  που συμπληρώνουν την οδηγία 1999/93/ΕΚ η οποία ρυθμίζει τις “ηλεκτρονικές υπογραφές”. 
Αφού η ηλεκτρονική υπογραφή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ηλεκτρονικής σύμβασης και διασφαλίζει 
την εγκυρότητά της. 

     Με το Π.Δ. 131/2003 (ΦΕΚ Α 116/16-5-2003), έγινε η προσαρμογή της παραπάνω οδηγίας 
2000/31/ΕΚ στην Ελληνική Νομοθεσία. 

Με το άρθρο 8 του ΠΔ 131/2003,  νομιμοποιείται η κατάρτιση συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή 
αναγνωρίζεται νομικά η ηλεκτρονική σύμβαση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Π.Δ. 150/2001 (ΦΕΚ Α 
125/25-6-2001) που αφορά την προσαρμογή της οδηγίας 1999/93/ΕΚ, σχετικά με τις “ηλεκτρονικές 
υπογραφές”. Επίσης το άρθρο 8 ορίζει και ποιοι τύποι συμβάσεων δεν μπορούν να καταρτίζονται με 
ηλεκτρονικά μέσα. Οι συμβάσεις αυτές είναι :  

• οι συμβάσεις που θεμελιώνουν ή μεταβιβάζουν εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων  
• οι συμβάσεις οι οποίες απαιτούν εκ του νόμου την προσφυγή σε δικαστήρια, δημόσιες αρχές ή 

επαγγέλματα που ασκούν δημόσια εξουσία , και 
• οι συμβάσεις οι οποίες εμπίπτουν στο οικογενειακό ή κληρονομικό δίκαιο. 

 ΣΥΝΑΨΗ   ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ21 

Η κατάρτιση μιας σύμβασης προϋποθέτει πρόταση και αποδοχή της, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
θέτει ο Α.Κ. αρθρ. 147, 150 & 167. 

Μολονότι, η επικοινωνία μεταξύ των μερών δεν αναγνωρίζεται ως ουσιώδες μέρος της δικαιοπραξίας, 
μπορούμε να θεωρήσουμε τη διαδικασία αυτή κρίσιμη τουλάχιστον έως την κατάρτισή της.  Αυτό βέβαια 
συμβαίνει και στις ηλεκτρονικές  συμβάσεις.  Στο μόνο που διαφέρει, είναι ότι αυτό γίνεται με ηλεκτρονικά 
μέσα.  Η ηλεκτρονική δήλωση βούλησης πρέπει να περιέχει πρόταση σύναψης σύμβασης και δήλωση 
αποδοχής αυτής, ενώ ο Η/Υ χρησιμεύει απλά για τη διαβίβασή της,  η οποία είναι δυνατή κυρίως μέσω e-
mail. 

Επομένως ισχύουν όλες οι προϋποθέσεις που θέτει ο ΑΚ σε σχέση με την εγκυρότητά της.  Σε κάποιες 
μόνο περιπτώσεις ηλεκτρονικών συμβάσεων συμβαίνει να απουσιάζει η προσυμβατική ευθύνη. 

      Η κατάρτιση της ηλεκτρονικής σύμβασης δεν επιβάλλεται από τον νόμο, αλλά συμφωνείται από τα 
συμβαλλόμενα μέρη και νομιμοποιείται από αυτόν, όπως αυτό ορίζεται στο Π.Δ. 131/2003. 

Τις συμβάσεις γενικώς τις διακρίνουμε σε τρεις τύπους: 
• Συμβάσεις μεταξύ επαγγελματιών 
• Συμβάσεις με καταναλωτές 
• Συμβάσεις Δημόσιου Τομέα 

21 «Ηλεκτρονική Τραπεζική», Σινανιώτη – Μαρούδη Αριστέα / Φαρσαρώτας Ιωάννης 
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     Για να είναι νόμιμη μια σύμβαση πρέπει να είναι έγκυρη. Την εγκυρότητα της κατάρτισης μιας 
σύμβασης την διασφαλίζουμε με την υπογραφή των συμβαλλομένων μερών. Οι υπογραφές των 
συμβαλλομένων μερών τίθενται στο σώμα του εγγράφου και με συγκεκριμένη σειρά, πρώτα τίθεται η 
υπογραφή που δηλώνει αποδοχή και τελευταία η υπογραφή που δηλώνει έγκριση. Επίσης με την ίδια σειρά 
υπογράφονται όλες οι σελίδες της σύμβασης.  

     Για την ηλεκτρονικά καταρτιζόμενη σύμβαση πρέπει να μπορεί να αποδειχθεί ο σύνδεσμος ανάμεσα 
στις ηλεκτρονικές υπογραφές των συμβαλλομένων και του περιεχομένου της σύμβασης.  

Η ηλεκτρονική σύμβαση συντάσσεται σε ηλεκτρονικό έγγραφο. 
Η εγκυρότητα της ηλεκτρονικά καταρτιζόμενης σύμβασης διασφαλίζεται με την ηλεκτρονική υπογραφή 

για την οποία απαιτείται η χρήση “χρονοσήμανσης” (time stamping  και time marking), στα υπογεγραμμένα 
ηλεκτρονικά έγγραφα, ώστε να αποδεικνύεται η σύνδεση μιας συγκεκριμένης υπογραφής σε ένα έγγραφο. 
Όμως η χρονοσήμανση δεν αποτελεί υποχρεωτικό στοιχείο της δομής της ηλεκτρονικής υπογραφής.  

H Χρονοσήμανση είναι μια υπηρεσία με την οποία ο Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης θέτει στο 
έγγραφο ηλεκτρονική σφραγίδα, η οποία είναι αδύνατο να αλλοιωθεί και φανερώνει με ακρίβεια την 
ημερομηνία και ώρα αποστολής και λήψης ενός ηλεκτρονικά υπογεγραμμένου εγγράφου στο πλαίσιο μιας 
εμπορικής και όχι μόνο συναλλαγής και είναι πολύτιμη σε περιπτώσεις δικαστικής διαμάχης μεταξύ των 
συναλλασσόμενων.22  

     Για την κατάρτιση των συμβάσεων του ηλεκτρονικού εμπορίου δεν απαιτείται η ψηφιακή υπογραφή 
από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 

 Πάντως η εγκυρότητα των ηλεκτρονικών συμβάσεων διασφαλίζεται εφόσον καταρτιστούν 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ιδιαίτερα με τα οριζόμενα στον Α.Κ. για τις 
δικαιοπραξίες (Α.Κ. 158, 160, 167, 168, 185, 192, 193) και σύμφωνα με την αρχή της καλής 
πίστης (Α.Κ. 288).  

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 
Το κεντρικό τεχνικό ζητούμενο στην κοινωνία της πληροφορίας και ειδικότερα στην ηλεκτρονική επικοινωνία  
είναι η ασφάλεια. Ασφάλεια είναι η προστασία δεδομένων, είτε αποθηκευμένων είτε διαβιβαζομένων 
ηλεκτρονικά.   

Το ζήτημα της ασφάλειας γίνεται επιτακτικότερο όσον αφορά τα ανοικτά δίκτυα επικοινωνίας (π.χ. 
Internet ), λόγω της μαζικότητας συμμετοχής σε αυτά, αφού μπορεί να συμμετέχει απεριόριστα 
οποιοσδήποτε. Αυτό εγκυμονεί περισσότερους κινδύνους,  αφού ο αντισυμβαλλόμενος δεν είναι εκ των 
προτέρων γνωστός και ως εκ τούτου η ταυτοποίησή του δεν είναι δεδομένη. Αντίθετα με τα κλειστά δίκτυα, 
στα οποία μπορεί να συμμετέχει ένας περιορισμένος αριθμός προσώπων, εκ των προτέρων καθορισμένος 
και συμβεβλημένος. Ο επικοινωνούντες συνδέονται μεταξύ τους με συμβατικό δεσμό στα πλαίσια σύμβασης 
π.χ. EDI . Ο τρόπος αυτός επικοινωνίας προσδίδει μεγαλύτερη ασφάλεια. 

Η ασφάλεια δικτύου ηλεκτρονικής επικοινωνίας, πρέπει να ικανοποιεί κύρια:  
    -την ακεραιότητα  
(τον εντοπισμό της νόθευσης του ηλεκτρονικού εγγράφου) 
    -την αυθεντικότητα της επικοινωνίας 
 (γνησιότητα ηλεκτρονικού εγγράφου), 
    -και την εμπιστευτικότητα  
(απόρρητο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού  εγγράφου).     
       

ΝΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το άρθρο 9 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, ορίζει ότι τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το νομικό τους σύστημα να 
επιτρέπει τη σύναψη συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα και είναι υποχρεωμένα να εξασφαλίσουν την 
κατάργηση όσων ισχυουσών νομικών  ρυθμίσεων  αποστερούν από τις ηλεκτρονικές συμβάσεις την ισχύ και 
τα έννομα αποτελέσματά τους.  Εναρμόνιση (ΠΔ 131/2003). 

22 ( www.itlawyers.gr,  Ηλεκτρονικά έγγραφα με ηλεκτρονική υπογραφή Γιαννακάκη Μαρία ) 
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Η εγκυρότητα της κατάρτισης των ηλεκτρονικών συμβάσεων διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία (ΑΚ 
158,160,167,168,185,192-193).  

Με το άρθρο 160 ΑΚ, για την εγκυρότητα της κατάρτισης του έγγραφου τύπου της σύμβασης, απαιτείται 
ιδιόχειρη υπογραφή του εκδότη. Διαφορετικά η δικαιοπραξία καθίσταται άκυρη. 

Με το άρθρο 5 της οδηγίας 1999/93/ΕΚ καθορίζονται οι έννομες συνέπειες των ηλεκτρονικών 
υπογραφών και ορίζεται ότι οι προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές που βασίζονται σε αναγνωρισμένο 
πιστοποιητικό, ικανοποιούν τις νομικές απαιτήσεις υπογραφής κατά τον ίδιο τρόπο με την ιδιόχειρη.  

Με το άρθρο 3 του πδ 150/2001 (προσαρμογή της οδηγίας 1999/93/ΕΚ, στο Ελληνικό δίκαιο), 
εξομοιώνεται η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με την ιδιόχειρη και επομένως καθίσταται δυνατή η 
εφαρμογή του άρθρου 160ΑΚ που αφορά στην εγκυρότητα του εγγράφου βάσει της υπογραφής και την 
εγκυρότητα της δικαιοπραξίας. 

 Συνεπώς η ηλεκτρονικά καταρτιζόμενη σύμβαση που υπογράφεται με προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή (ψηφιακή), αποτελεί ηλεκτρονική δικαιοπραξία. 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Το άρθρο 8 του π.δ.131/2003,ορίζει ποιοι τύποι συμβάσεων δεν μπορούν να καταρτίζονται με ηλεκτρονικά 
μέσα. Οι συμβάσεις αυτές είναι :  

1. οι συμβάσεις που θεμελιώνουν ή μεταβιβάζουν εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων  
2. οι συμβάσεις οι οποίες απαιτούν εκ του νόμου την προσφυγή σε δικαστήρια, δημόσιες αρχές ή 

επαγγέλματα που ασκούν δημόσια εξουσία 
3. οι συμβάσεις οι οποίες εμπίπτουν στο οικογενειακό ή κληρονομικό δίκαιο. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Οι ηλεκτρονικές συμβάσεις μπορούν να έχουν εφαρμογή σε κάθε ιδιωτική και δημόσια συναλλαγή, σε κάθε 
μορφή της οικονομικής ζωής  

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο είναι κυρίως αυτό το οποίο μπορεί να κάνει χρήση των δυνατοτήτων της 
ηλεκτρονικής σύμβασης, λόγω της ευελιξίας και των πολλαπλών εφαρμογών που μπορεί να έχει στο χώρο 
αυτό. Στην κατάρτιση  των  συμβάσεων  που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο, δεν απαιτείται από το νόμο 
ψηφιακή υπογραφή. 

Στην παγκόσμια αγορά μπορεί να γίνει εφαρμογή στις εμπορικές επικοινωνίες και συναλλαγές. 
Στο Δημόσιο τομέα με την εφαρμογή των ηλεκτρονικών συμβάσεων θα  επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα 

και σε συνδυασμό με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής υπογραφής (άρθρο 3 παρ.7 της οδηγίας 1999/93/ΕΚ 
και πδ 342/2002), θα διασφαλισθεί η ασφάλεια και  νομιμότητα. 

Ως αποτέλεσμα της ραγδαία αναπτυσσόμενης τεχνολογίας στον τομέα της πληροφορικής και της 
επικοινωνίας, ήταν η δημιουργία νέων δεδομένων όσον αφορά την ταχύτητα της πρόσβασης στην 
πληροφορία και την αμεσότητα  στην επικοινωνία. 

Η κατάρτιση των ηλεκτρονικών συμβάσεων, στον ιδιωτικό τομέα, ακολούθησε αυτό το ρυθμό διστακτικά. 
Στον δημόσιο τομέα υστέρησε σημαντικά επίσης, η εφαρμογή της, λόγω της φοβίας που  εστιάζεται 
περισσότερο στην νομική ισχύ αυτής.  

Συνεπώς το νομοθετικό πλαίσιο χρειάζεται εκσυγχρονισμό και προσαρμοστικότητα για να καλύψει τα 
κενά που ανακύπτουν συνεχώς σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, θεσμοθετώντας κανόνες υποχρεωτικής 
ισχύος. 

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ  ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  

H Δημόσια Διοίκηση, ακολουθώντας την τεχνολογική εξέλιξη, χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για να παράγει και 
να διαθέτει πληροφορίες, υπηρεσίες και προϊόντα προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να γίνει 
πιο αποτελεσματική και περισσότερο ικανή να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. 

 Η «ψηφιακή κυβέρνηση»  διασφαλίζει την  υψηλή ποιότητα και ασφαλή παροχή ψηφιακών υπηρεσιών 
του δημόσιου τομέα προς τους πολίτες καθώς και την ασφάλεια της χρήσης των νέων τεχνολογιών, θέτοντας 
ως πρωταρχικό στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών και την άμεση προσφορά απλών και προσβάσιμων 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών για όλους τους πολίτες αυξάνοντας όμως την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια 
στις συναλλαγές μεταξύ του Δημοσίου Τομέα και των πολιτών. 

Η μετεξέλιξη της παραδοσιακής κυβέρνησης σε ψηφιακή περιλαμβάνει τα εξής στάδια:  
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Το πρώτο στάδιο χαρακτηρίζει μια κυβέρνηση που χρησιμοποιεί τοποθεσίες στο Διαδίκτυο (web sites) 
για να παρέχει πληροφορίες στον κάθε ενδιαφερόμενο και να δίνει απαντήσεις στα πιο συχνά ερωτήματα 
του κοινού.  

Το δεύτερο στάδιο  χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια του κράτους να προσφέρει σε ψηφιακή μορφή 
σημαντικό αριθμό συναλλαγών οι οποίες μπορούν είτε να πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, 
είτε να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέχρις ενός σημείου και να ολοκληρώνονται στη συνέχεια με 
παραδοσιακά μέσα από τον ίδιο τον συναλλασσόμενο.  

Κατά το τρίτο στάδιο η ψηφιακή κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να προσφέρει επιπλέον καινοτόμες 
μεθόδους διαλόγου με τους πολίτες και την συμμετοχή αυτών (όπως διαβούλευση), είναι περισσότερο 
προσβάσιμο και περισσότερο διαφανής, εφόσον τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, κάνουν εύκολη την 
παρακολούθηση, από τους πολίτες, της πορείας του κυβερνητικού έργου ( όπως αναρτήσεις αποφάσεων 
στο Διαύγεια ). 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

 

Με τον όρο  ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-government) εννοούμε την διακυβέρνηση εκείνη κατά την οποία 
γίνεται  η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT – Information and Communications 
Technologies) και ιδιαίτερα του Διαδικτύου (Internet) από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες  και τους κρατικούς 
λειτουργούς, με στόχο την διεκπεραίωση και διευκόλυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών του πολίτη, τη 
βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και των οργανισµών  και της καθημερινής ζωής των 
πολιτών, καθώς και την επίτευξη διαρκούς οικονομικής ανάπτυξης. 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι σε θέση να μεταμορφώσει ολόκληρο το δημόσιο τομέα, γιατί συμβάλει 
στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας με την προσφορά περισσότερο ποιοτικών υπηρεσιών, συμβάλει 
στην εξοικονόμηση του χρόνου της διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών, των  επιχειρήσεων, των 
οργανισμών και γενικότερα όλων των  εμπλεκομένων και συναλλασσομένων φορέων με την δημόσια 
διοίκηση.   Επίσης μπορεί  να συμβάλει στην μείωση του κόστους λειτουργίας των υπηρεσιών του Δημοσίου 
τομέα, περιορίζοντας ταυτόχρονα τις αδυναμίες της διοικητικής δράσης, που δεν επέτρεψαν στις δημόσιες 
υπηρεσίες μέχρι σήμερα να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις και στις αναπτυξιακές ανάγκες της 
χώρας. 

Για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλο το δημόσιο τομέα και προκειμένου να 
επιτευχθούν τα μέγιστα αποτελέσματα από την υλοποίησή της, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξεύρεση 
και η εξοικονόμηση των απαραίτητων οικονομικών πόρων, η κατάλληλη τεχνολογία και η μεταφορά 
τεχνογνωσίας, κυρίως όμως είναι η αλλαγή στην νοοτροπία τόσο των δημόσιων λειτουργών, όσο και των 
πολιτών και των επιχειρήσεων. 

 Τα πλεονεκτήματα από την επιτυχή εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι πολλά και 
σημαντικά. Με την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής παροχής υπηρεσιών,  πρώτον εξασφαλίζεται ο περιορισμός 
του λειτουργικού κόστους των δημόσιων υπηρεσιών, διότι ένα σημαντικό  μέρος  των συναλλαγών, 
μετατρέπεται από παραδοσιακές σε ηλεκτρονικές με αποτέλεσμα την απλούστευση και επιτάχυνση των 
διοικητικών διαδικασιών, τη μείωση του κόστους προμήθειας χαρτιού, των εκτυπώσεων εντύπων, της 
ταχυδρομικής αποστολής εγγράφων και των εξόδων προσωπικού αφού η εξυπηρέτηση μπορεί να γίνει από 
μικρότερο αριθμό υπαλλήλων, δεύτερον προσφέρεται καλύτερη εξυπηρέτηση στους πολίτες αφού οι 
δημόσιες υπηρεσίες μπορούν να ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά στις απαιτήσεις τους, 
περιορίζοντας σημαντικά τα γραφειοκρατικά τους βάρη, καταργώντας τις ουρές και την πολύωρη αναμονή 
αλλά κυρίως παρέχουν τη δυνατότητα της εξυπηρέτησης όλο το εικοσιτετράωρο, τρίτο παρέχεται  ισότιμη 
πρόσβαση  στους πολίτες στις νέες τεχνολογίες με την περαιτέρω επέκταση ευρυζωνικών υποδομών και 
υπηρεσιών για τους πολίτες όλης της χώρας και τέλος επιτυγχάνεται η αναδιοργάνωση των δημοσίων 
υπηρεσιών και συνεπώς η αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους, καθώς και η βελτίωση της διοικητικής 
ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης εν γένει.  

Γίνεται, λοιπόν, σαφές ότι τα οφέλη από την  ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι τόσο ισχυρά, ώστε να 
δικαιολογούν απολύτως τη σημαντική επένδυση σε χρόνο, χρήμα και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, που 
απαιτεί κάθε εγχείρημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα με στόχο πάντα 
τη βελτίωση της ποιότητας  ζωής του πολίτη, την αύξηση της παραγωγικότητας και την επιτάχυνση της 
οικονομίας των σύγχρονων   κρατών.  

Εξετάζοντας τις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, διαπιστώνουμε ότι διακρίνονται σε σχήματα 
ηλεκτρονικής  διοικητικής εξυπηρέτησης των πολιτών (Government - to - Citizen (G2C) services) ή των 
επιχειρήσεων (Government - to- Business (G2B) Services) με άλλες δημόσιες υπηρεσίες (Government - to - 
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Government (G2C) services), με στόχο  την απλοποίηση των σχέσεων διοίκησης και εξυπηρετούμενων 
αποδεκτών, με γνώμονα  την  προσέγγιση εκτίμησης του βαθμού ολοκλήρωσης της εξυπηρέτησης σε μία 
μοναδική στάση, που τα σχήματα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης διακρίνονται σε σχήματα πρώτης επαφής, 
σχήματα ποικιλίας  συναλλαγών, σχήματα πρώτης στάσης και σχήματα μοναδικής στάσης.  

Στη συνέχεια τα σχήματα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης διαχωρίζονται σε σχήματα που έχουν σχέση με 
την πληροφόρηση, την επικοινωνία, την συναλλαγή και την διάχυση των υπηρεσιών και τέλος  τα σχήματα 
ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης που  αναφέρονται στο πλαίσιο των 4 σταδίων (4- stage framework),που 
χρησιμοποιείται από την πρωτοβουλία e Europe   για την αξιολόγηση της προόδου των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα κράτη μέλη, σύμφωνα με το οποίο η ολοκλήρωση μιας υπηρεσίας 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης διακρίνεται από τα στάδια της απλής πληροφόρησης, της μονόδρομης 
επικοινωνίας, της αμφίδρομης επικοινωνίας και της πλήρους εξυπηρέτησης συναλλαγών. 23 

Η ευρεία εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πρόκειται, σε πρώτη φάση, να περιορίσει τις 
κρατικές δαπάνες σε ποσοστό 10-25%. Παράλληλα, από τη φύση της, θα συρρικνώσει τη γραφειοκρατία και 
τη διαφθορά, αφού ο πολίτης και ο εν γένει συναλλασσόμενος με τη δημόσια διοίκηση, σε ελάχιστες 
περιπτώσεις, θα έρχεται σε απευθείας επαφή με τον κρατικό λειτουργό, επειδή θα πραγματοποιεί τις 
«συναλλαγές» του μέσω διαδικτύου, χάρη στη λειτουργία των τηλεματικών μηχανισμών. 

Στις σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες γίνεται καθημερινά λόγος για την οικονομικοπολιτική διαπλοκή, 
που κύρια λαμβάνει χώρα μέσα από τους μηχανισμούς ανάθεσης των δημοσίων έργων και προμηθειών εκ 
μέρους της δημόσιας διοίκησης, στους ιδιώτες-επιχειρηματίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταβάλει σοβαρές 
προσπάθειες να περιορίσει τα ζητήματα διαφθοράς που ανακύπτουν σ’ όλα τα κράτη μέλη της στον τομέα 
αυτό. Τα κράτη μέλη από την πλευρά τους έχουν υιοθετήσει κανόνες προς την κατεύθυνση αυτή, ιδίως 
ενοποιώντας τη νομοθεσία τους με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 σελ  3 ΙΝΕΠ ΣΤΑΣΗΣ Α- ΣΑΡΙΔΑΚΗΣΝ Ν 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ      (ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) 

 

1. ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η σύναψη και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης 
δημόσιων έργων αποτελεί θέμα εξαιρετικής σπουδαιότητας, άμεσα συνδεδεμένο με την άσκηση της 
εκάστοτε κυβερνητικής  πολιτικής, τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς, δεδομένου ότι σχετίζεται με την 
αξιοπιστία του προγραμματισμού και υλοποίησης των κρατικών δαπανών, εγείροντας ταυτόχρονα ζητήματα 
χρηστής οικονομικής διαχείρισης, διαφάνειας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των σπάνιων 
οικονομικών πόρων. 

1.1    ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 Α.   Οι Δημόσιες Συμβάσεις24 είναι αμφοτεροβαρείς συμβάσεις εξ’ επαχθούς αιτίας, οι οποίες 
συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσότερων οικονομικών Φορέων και μιας ή περισσότερων 
Αναθετουσών Αρχών και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την 
παροχή υπηρεσιών. 

1.1.1   Δημόσιες συμβάσεις έργων είναι εκείνες που έχουν ως αντικείμενο είτε την εκτέλεση, είτε 
συγχρόνως την μελέτη και εκτέλεση ενός έργου. Ως έργο νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών 
εργασιών ή εργασιών πολιτικού μηχανικού, που προορίζεται να πληροί αυτό καθαυτό μια οικονομική ή 
τεχνική λειτουργία. 

1.1.2   Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών είναι εκείνες που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη 
χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση - πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς προϊόντων. 
Δημόσια σύμβαση με αντικείμενο την προμήθεια προϊόντων που καλύπτει ταυτόχρονα και εργασίες 
τοποθέτησης και εγκατάστασης θεωρείται ως δημόσια σύμβαση προμηθειών.   

1.1.3   Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών είναι εκείνες πλην των δημοσίων συμβάσεων έργων ή 
προμηθειών, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την  παροχή υπηρεσιών.  

1.1.4     Οι Συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τις δημόσιες 
συμβάσεις υπηρεσιών, εκτός από το ότι το εργολαβικό αντάλλαγμα συνίσταται είτε αποκλειστικά στο 
δικαίωμα εκμετάλλευσης της υπηρεσίας, είτε στο δικαίωμα αυτό σε συνδυασμό με την καταβολή αμοιβής. 

1.1.5   Η Συμφωνία - πλαίσιο είναι μια συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ μιας ή περισσότερων 
αναθετουσών αρχών και ενός ή περισσοτέρων φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό  των όρων, 
που διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής 
περιόδου, κυρίως όσον αφορά στις τιμές και ενδεχομένως τις προβλεπόμενες ποσότητες.  

1.1.6   Ο Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός είναι μια επαναληπτική διαδικασία που βασίζεται σε ένα 
ηλεκτρονικό μηχανισμό παρουσίασης νέων, μειωμένων τιμών ή\και νέων αξιών, όσον αφορά ορισμένα 
στοιχεία των προσφορών και η οποία διεξάγεται έπειτα από προκαταρκτική πλήρη αξιολόγηση των 
προσφορών, επιτρέποντας την ταξινόμησή τους με βάση αυτόματες μεθόδους αξιολόγησης.  

1.1.7   Το Δυναμικό σύστημα αγορών είναι μια εξ’ ολοκλήρου ηλεκτρονική διαδικασία για αγορές 
τρέχουσας χρήσης, της οποίας τα γενικά διαθέσιμα στην αγορά χαρακτηριστικά ικανοποιούν τις ανάγκες της 
Αναθέτουσας Αρχής. Είναι περιορισμένη χρονικά και ανοικτή καθ’ όλη τη διάρκειά της σε κάθε οικονομικό 
Φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια επιλογής και έχει υποβάλει ενδεικτική προσφορά σύμφωνη προς τη 
συγγραφή υποχρεώσεων. 

24 Για τους ορισμούς βλ. παρ. 2 - 7, άρθ. 2 του Π.Δ. 60/2007 και του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Β) . 
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1.1.8   Διαδικασίες με διαπραγμάτευση είναι οι διαδικασίες, στο πλαίσιο των οποίων οι αναθέτουσες 
αρχές διαβουλεύονται με τους οικονομικούς φορείς της επιλογής τους και διαπραγματεύονται τους όρους της 
σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς. 

1.1.9   Ανταγωνιστικός διάλογος είναι η διαδικασία, στην οποία κάθε οικονομικός Φορέας μπορεί να 
ζητήσει να συμμετάσχει και στην οποία η Αναθέτουσα Αρχή διεξάγει διάλογο με τους υποψηφίους που έχουν 
γίνει δεκτοί στη διαδικασία αυτή, προκειμένου να βρεθούν μία ή περισσότερες λύσεις που θα μπορούσαν να 
ικανοποιήσουν τις ανάγκες της, και βάσει της οποίας ή των οποίων οι υποψήφιοι που επελέγησαν καλούνται 
να υποβάλλουν προσφορά. 

Β.    Συνήθεις χρησιμοποιούμενοι όροι στις Δημόσιες Συμβάσεις είναι οι εξής: 
1.1.10  «Εργολήπτης», «προμηθευτής» και «πάροχος υπηρεσιών» είναι κάθε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο ή Φορέας του δημοσίου, ή κοινοπραξία αυτών των προσώπων ή/και Οργανισμών, που 
προσφέρει αντιστοίχως την εκτέλεση εργασιών ή/και έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή 
υπηρεσιών στην αγορά. 

  1.1.11  «Αναθέτουσες αρχές» είναι το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί 
δημοσίου δικαίου και οι ενώσεις μίας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από 
αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου. 

1.1.12 Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις, (CPV),είναι η ονοματολογία αναφοράς ανά είδος  
που εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις, η οποία υιοθετήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2195/2002, 
είναι υποχρεωτική η αναγραφή του CPV σε κάθε διαγωνισμό προμηθειών, σε κάθε δημόσια σύμβαση [δεν 
μπορεί να εφαρμοστεί σε  συμβάσεις υπηρεσιών με αντικείμενο υπηρεσίες πνευματικού δημιουργού].  

1.2    Γενικές Αρχές που διέπουν τη σύναψη και την εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων 
25  

Η σύναψη και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να έχουν νομιμότητα και ισχύ, πρέπει να 
διέπονται από τις παρακάτω βασικές αρχές που επιβάλλονται από το Ευρωπαϊκό και Εθνικό δίκαιο : 

 Ελεύθερος ανταγωνισμός: υποχρέωση διασφάλισης της μεγαλύτερης δυνατής συμμετοχής 
οικονομικών φορέων ικανών να εκτελέσουν τη Σύμβαση. 

 Ίση μεταχείριση: όλοι οι συμμετέχοντες\υποψήφιοι πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες κατά την 
διατύπωση των όρων των προσφορών τους. 

 Αρχή της μη διάκρισης λόγω ιθαγένειας: όλοι οι οικονομικοί Φορείς, ανεξαρτήτως τόπου 
εγκατάστασης, πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες ενημέρωσης και συμμετοχής σε 
διαγωνισμούς. 

 Αμοιβαία Αναγνώριση: υποχρέωση για αποδοχή των δικαιολογητικών συμμετοχής/ 
πιστοποιητικών στη βάση της ισοδυναμίας. 

 Εμπιστευτικότητα: η ανταλλαγή πληροφοριών και οι επικοινωνίες των εμπλεκομένων πρέπει 
να πραγματοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των δεδομένων 
και το απόρρητο των προσφορών.  

 Αναλογικότητα: κάθε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής πρέπει να είναι αναγκαία και 
πρόσφορη για την επίτευξη του σκοπού που επιδιώκει. 

 Αρχή της δημοσιότητας: οι αγορές του Δημοσίου πρέπει να γίνονται γνωστές στους 
ενδιαφερόμενους μέσω των ηλεκτρονικών και έντυπων Μέσων Επικοινωνίας, εξαιρουμένων 
κάποιων κατηγοριών προμηθειών εξαιρετικά χαμηλής αξίας, που ορίζονται ρητά από το Νόμο 
(π.χ. αναθέσεις). 

 Αρχή της διαφάνειας των διαδικασιών: η διαδικασία διακήρυξης, επιλογής του Αναδόχου και 
ανάθεσης μιας σύμβασης του Δημοσίου πρέπει να βασίζεται σε κανόνες, που είναι εκ των 
προτέρων γνωστοί και ισχύουν συνολικά καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Οι ως άνω όροι 
πρέπει να είναι κατανοητοί και να διακρίνονται για την σαφήνειά τους. Απαγορεύεται ρητά η 
αλλαγή των όρων του Διαγωνισμού μετά την προκήρυξή του. Οι όροι του Διαγωνισμού μπορούν 
να αλλάζουν μόνο κατόπιν αποδοχής ενστάσεων/προσφυγών των διαγωνιζομένων. 

 Όσον αφορά στο εφαρμοστέο κατά περίπτωση Δίκαιο, που διέπει τη σύναψη και εκτέλεση των 
Συμβάσεων από το Ελληνικό Δημόσιο, η βασική διάκριση αφορά σε Συμβάσεις που εμπίπτουν στις 
διατάξεις του Δικαίου της ΕΕ ή μόνον του εθνικού μας Δικαίου  

25 «Οι Αναθέτουσες Αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς Φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις 
ενεργώντας με διαφάνεια» (άρθρο 2, Ο 2004/18/ΕΚ, αρθ. 3 ΠΔ 60/2007), και κωδικοποίηση με αρθρ. 111 
του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Β) . 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ26 

 

 

I.  Νόμος 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/1.2.1995) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).  

 
Είναι ο γενικός καταστατικός νόμος για τις προμήθειες στον δημόσιο τομέα,  σύμφωνα με τον οποίο,  οι 
υπαγόμενοι στις διατάξεις του νόμου φορείς του δημόσιου τομέα οφείλουν να εντάξουν στο Ενιαίο 
Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) τα αγαθά που επιθυμούν να προμηθευτούν προς κάλυψη των αναγκών 
τους. Στο νόμο γίνεται αναφορά για την κεντρική και αποκεντρωμένη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης, τις 
διαδικασίες σύναψης σύμβασης, την Επιτροπή Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών (Ε.Π.Π.Π.), τις 
προμήθειες Σημαντικής Οικονομικής ή Τεχνολογικής αξίας, τον κανονισμό προμηθειών δημοσίου, τους 
κανονισμούς προμηθειών των φορέων και για τις κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου. 

Στο πρώτο άρθρο  δίνεται  ο   ορισμός των προμηθειών του δημοσίου τομέα «Προμήθειες του δημοσίου 
τομέα είναι συμβάσεις από επαχθή αιτία που συνάπτονται εγγράφως μεταξύ ενός προμηθευτή και ενός εκ 
των αναφερόμενων, στην παρ. 1 του ιδίου άρθρου, Φορέων και έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη 
χρηματοδοτική μίσθωση και τη μίσθωση αγαθών. Οι συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών, 
εγκατάστασης, συντήρησης, μεταφοράς ή και άλλων εργασιών που σχετίζονται με την προμήθεια των ως 
άνω αγαθών, αν η αξία τους δεν υπερβαίνει την αντίστοιχη των αγαθών, θεωρούνται ως προμήθειες.», 
ορίζεται επίσης το πεδίο εφαρμογής του:  «στις διατάξεις του Νόμου υπάγονται οι κάθε είδους προμήθειες 
αγαθών που ενεργούνται από το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ. που αποτελούν οργανισμούς της καθ’ 
ύλη Αυτοδιοίκησης, τις δημόσιες και παραχωρηθείσες επιχειρήσεις, τις τράπεζες που ανήκουν στο Ν.Π. του 
δημοσίου στο σύνολο τους ή κατά πλειοψηφία, τα κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις αυτών 
και τις ενώσεις που συγκροτούνται από ένα ή περισσότερους από τους ανωτέρω φορείς.», και επιπλέον 
καθορίζονται ρητά ποιοι Φορείς του Δημοσίου και ποιες κατηγορίες προμηθειών, εξαιρούνται από την 
υποχρέωση της έγκρισης και ένταξης στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.).  

Μια  αναλυτική προσέγγιση της διαδικασίας υποβολής  των προγραμμάτων  προμηθειών από τους  
υπόχρεους Φορείς  για την έγκριση και ένταξή τους  στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.), γίνεται 
στο δεύτερο άρθρο του νόμου.  Τα Προγράμματα προμηθειών που υποβάλλουν οι Φορείς προς έγκριση  
πρέπει να περιλαμβάνουν οπωσδήποτε  το είδος, την ποσότητα, την αξία, την πηγή χρηματοδότησης, τα 
αποθέματα του εντασσόμενου είδους, το χρόνο απορρόφησης της χρηματοδότησης, τον τρόπο πληρωμής 
και διενέργειας της προμήθειας, το κριτήριο αξιολόγησης  και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την 
αιτιολόγηση του υπό ένταξη είδους. Η παράλειψη εμπρόθεσμης παροχής των αναγκαίων στοιχείων ή η 
παροχή ανακριβών στοιχείων για την ένταξη προμήθειας στο ΕΠΠ συνιστά πειθαρχικό αδίκημα των 
αρμόδιων.27 

Μετά την έκδοση της Απόφασης περί έγκρισης του Ε.Π.Π.,  αρχίζει η διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης 
των συμβάσεων προμηθειών, η οποία ολοκληρώνεται με την παραλαβή του αγαθού και την αποπληρωμή 
του τιμήματος. Η εν λόγω διαδικασία μπορεί να διεξάγεται είτε κεντρικά από το Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας\Γενική Γραμματεία Εμπορίου, είτε αποκεντρωμένα, με την παροχή έγκρισης κατά την 

26 Κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο: Οδηγία 2004/18/ΕΚ [Π.Δ. 60/2007], Οδηγία 2004/17/ΕΚ [Π.Δ. 
59/2007],Οδηγία 89/665/ΕΟΚ [Ν. 2522/1997], Οδηγία 92/13/ΕΟΚ [Ν. 2854/2000],Οδηγία 2007/66/ΕΚ [προς 
ενσωμάτωση], Κανονισμός 1564/2005 [έντυπα], Κανονισμοί 1422/2007 & 1150/2009 [χρηματικά όρια]. 

Εθνικό θεσμικό πλαίσιο: Ν.2513/1997 [ΣΔΣ],Ν.3263/2004 [Συμβάσεις έργων), Ν.3316/2005 
[Συμβάσεις μελετών], Ν.3389/2005 [ΣΔΙΤ], Π.Δ. 118/2007 [Συμβάσεις προμηθειών], Ν.3614/2007 ΕΣΠΑ , 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
27 (προσθήκη εδαφ. στην παρ. 1, αρθρ. του Ν. 2286 με την παρ. 2, αρθρ. 8 του Ν. 2741/99).  
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ένταξη και εξουσιοδότησης για την διενέργεια στον Φορέα που υπέβαλε το πρόγραμμα.  Με όμοιες 
αποφάσεις, μετά από γνώμη της Ε.Π.Π.Π. μπορεί επίσης να  τροποποιείται και  να συμπληρώνεται το 
Ε.Π.Π.  ή να  παρέχεται η δυνατότητα προέγκρισης προμηθειών που πρόκειται να ενταχθούν το επόμενο 
έτος σε αυτό.  Επίσης μπορεί να εξαιρούνται από την ένταξη στο Ε.Π.Π. Φορείς ή προμήθειες ή και να 
καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, με τους οποίους πραγματοποιείται η εξαίρεση. 

Τέλος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, κατά 
παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την έγκριση, διάθεση και μεταφορά 
πιστώσεων, που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση ενοποιημένων συμβάσεων προμηθειών.  

Σύμφωνα με το άρθρο 2  οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων των προμηθειών, διακρίνονται σε: 
1. Ανοικτές (Ανοικτός Διαγωνισμός), όπου κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να 

υποβάλλει προσφορά. 
 Μέσω αυτής της διαδικασίας πραγματοποιείται περίπου το 80% των κρατικών προμηθειών στη χώρα 

μας. Το πλεονέκτημα του ανοικτού διαγωνισμού είναι ότι εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των 
υποψήφιων προμηθευτών, καθώς προϋποθέτει τη δημοσίευση της πλήρους διακήρυξης και επιτρέπει έτσι 
σε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά. 

2. Κλειστές (Κλειστός Διαγωνισμός), μπορούν μόνο οι προμηθευτές που έχουν προσκληθεί από 
το Φορέα, που διενεργεί το διαγωνισμό,  να υποβάλουν προσφορά.  

Οι αναθέτοντες Φορείς μπορούν, με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να ορίσουν τον 
κατώτατο και τον ανώτατο αριθμό προμηθευτών που σκοπεύουν να προσκαλέσουν. Ο Κλειστός  
Διαγωνισμός  εξελίσσεται σε δύο (2) στάδια:  

1ο στάδιο:  Ο αναθέτων Φορέας δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία είναι μια 
πολύ γενική διακήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν, εντός μιας συγκεκριμένης προθεσμίας, αιτήσεις 
συμμετοχής μαζί με έναν φάκελο «ικανότητας», που περιγράφει το «προφίλ» της εταιρείας. 

2ο στάδιο:  Όσοι επιλέγονται, με βάση τα στοιχεία ικανότητας, λαμβάνουν γνώση της πλήρους 
διακήρυξης και καλούνται να υποβάλουν πλήρη προσφορά, δηλ. κατάθεση τιμών, τεχνικά χαρακτηριστικά, 
κ.λπ.  

3. Συνοπτικές (Πρόχειρος Διαγωνισμός) είναι οι διαδικασίες που διενεργούνται μόνο για τη 
σύναψη συμβάσεων προμηθειών χαμηλού ύψους ποσού ετήσιας συνολικής δαπάνης, 
καθοριζόμενης εκάστοτε με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού. (Το ισχύον όριο σήμερα είναι 
60.000 € χωρίς Φ.Π.Α.). 

 Ο πρόχειρος Διαγωνισμός δεν προϋποθέτει δημοσίευση, καλούνται να καταθέσουν προσφορές τρεις 
(3) τουλάχιστον Προμηθευτές, και διενεργείται από Τριμελή Επιτροπή με υποβολή έγγραφων προσφορών. 
Δύναται επίσης, εξ’ αρχής (απ’ ευθείας ανάθεση) να ανατεθεί μια χαμηλής αξίας προμήθεια σε συγκεκριμένο 
Προμηθευτή, το όριο της οποίας καθορίζεται και αυτό με έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης. (Το 
ισχύον όριο σήμερα είναι 20.000 € χωρίς Φ.Π.Α.). 

4. Διαδικασία με διαπραγματεύσεις (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση), σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
επιτρέπεται στους αναθέτοντες Φορείς η απευθείας διαπραγμάτευση με τους Προμηθευτές της 
επιλογής τους, με ή χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης. Στις διαπραγματεύσεις χωρίς 
δημοσίευση οφείλουν να προσκληθούν τουλάχιστον τρεις (3) Προμηθευτές. Η διαδικασία αυτή 
ακολουθείται μόνον σε ορισμένες  περιπτώσεις, όπως λ.χ. για επείγουσες και επιτακτικές 
ανάγκες, για εξοπλισμό έρευνας, τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς λόγους, για συμπληρωματικές 
προμήθειες από ήδη επιλεγμένο Προμηθευτή κ.λπ. Επίσης, ακολουθείται και σε περιπτώσεις 
αποτυχίας ενός Διαγωνισμού ή όταν οι επιτευχθείσες τιμές κριθούν ασύμφορες και υπάρχει 
επείγουσα ανάγκη, οπότε συνεχίζεται ο Διαγωνισμός με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 
μέσω της κατάθεσης νέων οικονομικών προσφορών ή και τεχνικών προσφορών, όπου αυτό 
κριθεί απαραίτητο. 

   Με το άρθρο 35 (Έλεγχος Δημοσίων Συμβάσεων) του Ν. 4129/13, (ΦΕΚ-52 Α/28.2.2013), ορίζεται ότι 
στις συμβάσεις προμήθειας αγαθών, εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών, που συνάπτονται από το 
Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τις δημόσιες επιχειρήσεις ή Οργανισμούς, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των 
οποίων υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. διενεργείται υποχρεωτικά 
έλεγχος νομιμότητας της οικείας σύμβασης, πριν από τη σύναψή της, από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
(προσυμβατικός έλεγχος). Αν δεν διενεργηθεί ο έλεγχος, η σύμβαση που συνάπτεται είναι άκυρη. 

Οι Φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
απολογιστικά στοιχεία για την σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης (εντός 6 μηνών από την ολοκλήρωση της προμήθειας) επιβάλλεται χρηματική ποινή ύψους 
έως 5% της αξίας της προμήθειας.  
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Για Προμήθειες αγαθών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας (ΣΟΤΑ)28 , αρμόδια είναι 
διακομματική Επιτροπή, η επιλογή των προμηθειών που υπάγονται στην αρμοδιότητα της πραγματοποιείται 
με έκδοση ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Επιτροπής Πολιτικής και 
Προγραμματισμού Προμηθειών. Η Επιτροπή αποφασίζει για το είδος της διαδικασίας που θα τηρηθεί, για το 
Φορέα διενέργειας των διαδικασιών της προμήθειας και για την κατακύρωση, ανάθεση ή ματαίωση της 
προμήθειας.  

 Δικαίωμα συμμετοχής στις προμήθειες έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις 
προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και  ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια 
αγαθών ορίζονται από τους Φορείς για τους οποίους προορίζονται. Η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών 
πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην  έχει ως αποτέλεσμα την ευμενή διάκριση ή τον 
αποκλεισμό ορισμένων επιχειρήσεων ή προϊόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που δικαιολογείται απόλυτα 
από τη φύση του υπό προμήθεια είδους. Επίσης οι Φορείς έχουν υποχρέωση να τηρούν  Μητρώο 
Προμηθευτών, του οποίου οι όροι και οι προϋποθέσεις τήρησης ορίζεται με απόφαση του Υπουργού 
Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης. Με όμοια Απόφαση μπορεί να αποκλείονται για ορισμένο ή αόριστο 
χρόνο από τις δημόσιες προμήθειες προμηθευτές που, σύμφωνα με την αξιολόγηση των στοιχείων του 
Μητρώου τους, δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς στις υποχρεώσεις τους. Ο αποκλεισμός δύναται να αφορά 
στην απαγόρευση συμμετοχής προμηθευτή σε μέρος ή στο σύνολο των προμηθειών ενός, περισσότερων ή 
όλων των Φορέων.  Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, έχουν το δικαίωμα  να υποβάλλουν ένσταση κατά 
της διακήρυξης ή της νομιμότητας διενέργειας του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν.  Ένας 
σημαντικός όρος των διακηρύξεων των διαγωνισμών, που τίθεται  συνήθως « επί ποινή αποκλεισμού», είναι 
η απαίτηση για εγγυήσεις συμμετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής. 

  Τέλος με το άρθρο 7 προβλέπεται η εγγραφή στον Κρατικό Προϋπολογισμό  των  απαραίτητων  
πιστώσεων για την εκτέλεση των προμηθειών. Για τις προμήθειες, που εκτελούνται κεντρικά από το 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή που ανατίθενται από αυτό σε άλλους Φορείς, επιβάλλεται 
κράτηση 0.10% υπέρ του Δημοσίου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης 
Κρατικών Προμηθειών. Για τις προμήθειες που συνάπτονται και εκτελούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας ή από άλλους Φορείς, στους οποίους ανατέθηκε η σύναψη συμβάσεων ή\και η 
εκτέλεση, επιβάλλεται κράτηση επί της συμβατικής αξίας 0.25% υπέρ του Δημοσίου και 0.30% υπέρ του 
Ταμείου Αρωγής των Υπαλλήλων του Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Από την προαναφερόμενη 
κράτηση εξαιρούνται οι προμήθειες που γίνονται από το εξωτερικό χωρίς διαγωνισμό και οι σε βάρος των 
πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

II.    Ν. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') : Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους  και άλλες διατάξεις 

 
Η  νομική βάση κάθε κρατικής προμήθειας είναι τα άρθρα 79, 80, 81, 82, 83, 84 και 85 του Ν. 2362/1995.  

Το πιο σημαντικό άρθρο είναι το άρθρο 8329 όπου τίθενται τα είδη των διαγωνισμών και τα όρια για 
καθέναν από αυτούς. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τελευταία αναπροσαρμογή, για προμήθειες μέχρι 
20.000 € έχουμε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Για προμήθειες από 20.000 € μέχρι 60.000 € 
έχουμε τη συνοπτική διαδικασία του πρόχειρο διαγωνισμού,  που θα διενεργείται από τριμελή επιτροπή. 
Τέλος, για προμήθειες άνω των 60.000 € έχουμε τη διαδικασία της διενέργειας τακτικού διαγωνισμού. Τα 
παραπάνω όρια και ισχύουν και για την σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, επίσης η  ίδια διαδικασία 
ακολουθείται και στην περίπτωση μικτής προμήθειας, κατά την οποία η αξία των παρεχομένων υπηρεσιών 
υπερβαίνει την αξία των προϊόντων. Με απόφαση του Υπουργού οικονομικών τα παραπάνω όρια δύναται 
να αλλάζουν. Οι περιορισμοί των ως άνω ποσών αναφέρονται σε σχέση με το ύψος της εγγεγραμμένης 
ετήσιας πίστωσης κατά Ειδικό Φορέα και Κ.Α.Ε. στον προϋπολογισμό κάθε φορέα και στα ποσά αυτά δεν 
συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω όρια εφαρμόζεται το προεδρικό διάταγμα 118 / 2007 περί 
κανονισμού προμηθειών του δημοσίου. Στις περιπτώσεις  προμηθειών  που εμπίπτουν στην οδηγία του Ε.Κ. 

28 (άρθρο 3 του Ν.2286/95, αντικ/ση με παρ. 35α, αρθρ. 1 του Ν. 3065/2002 –ΦΕΚ 251/Α, αρθρ. 31 του 
Ν.4109/2013, παρ. 35β, αρθρ. 1 του Ν. 3065/2002, ) 

29  ΤΟ ΑΡΘΡΟ 83 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 28 ΤΟΥ Ν. 3669/08,  
ΦΕΚ-116 Β/18-6-08. 
(Τα πιο πάνω χρηματικά όρια αυξήθηκαν με τις 20244710/602/0026/98 (ΦΕΚ-431 Β’) και 

2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 Β) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και αναπροσαρμόστηκαν  με την 
τελευταία υπ' αριθμ. 35130/739/10, ΦΕΚ-1291 Β/11-8-10  απόφαση, στα ισχύοντα) 
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/ 18 / 2004 « περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών» εφαρμόζεται το προεδρικό διάταγμα 60 / 2007 σε συνδυασμό με το προεδρικό διάταγμα 118 / 
2007. 

  Στο Ν. 2362/95 ο νομοθέτης θέτει τις προϋποθέσεις συνάψεως συμβάσεων από τις οποίες 
δημιουργούνται υποχρεώσεις σε βάρος του δημοσίου. Σύμφωνα με το  άρθρο 79,    δεν δύναται να 
συνομολογηθούν εάν δεν προβλέπονται από γενικές ή ειδικές διατάξεις ή δεν συντελούν στην εκπλήρωση 
των σκοπών του.   Στο άρθρο 80  αναφέρεται ο τύπος των συμβάσεων. Για το κύρος κάθε  σύμβασης  του 
Δημοσίου με αντικείμενο αξίας μεγαλύτερης των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ 30(αρχικά  
τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών ), απαιτείται η κατάρτισή της να γίνει με ιδιωτικό τουλάχιστον 
έγγραφο. Το ποσό αυτό μπορεί να τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.  Σύμφωνα με το  
άρθρο 81  κάθε σύμβαση του Δημοσίου καταρτίζεται μόνο υπό του αρμόδιου Διατάκτη ή υπό του ειδικώς 
εξουσιοδοτημένου από αυτόν δημόσιου οργάνου. Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι γραπτή και 
προγενέστερη του χρόνου καταρτίσεως της σύμβασης.  

 Εν συνεχεία με το άρθρο 82  περιγράφονται  οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις, 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, όπως ανοικτός ή κλειστός διαγωνισμός και κατ΄ εξαίρεση συνοπτική 
διαδικασία διαπραγμάτευσης.  Κατά τα στάδια αυτών των διαδικασιών για τη σύναψη των συμβάσεων, οι 
αναθέτουσες αρχές επιβάλλεται να αναφέρονται σε σαφή και αμερόληπτα κριτήρια επιλογής ώστε να μην 
υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων προσφερόντων ανεξάρτητα από το ύψος του προϋπολογισμού 
της διαδικασίας που ακολουθείται ή από τη φύση των δραστηριοτήτων της αναθέτουσας αρχής. Επίσης 
γίνεται αναφορά στις συμβάσεις που εντάσσονται στο ενιαίο πρόγραμμα κρατικών προμηθειών και σε αυτές 
που δεν εντάσσονται.   Επιπλέον στο  άρθρο 83   του νόμου, εκτός των ανωτέρω  ειδών διαγωνισμών που 
αναφέρθηκαν, καθορίζεται σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται με έγκριση του αρμόδιου οργάνου η σύναψη 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών με διαπραγμάτευση ύστερα από δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, οι 
οποίες είναι οι εξής :  

α) Όταν  κατά τη διενέργεια διαγωνισμού οι προσφορές που έχουν υποβληθεί είναι άκυρες ή 
απαράδεκτες και η επανάληψη του διαγωνισμού κρίνεται από το όργανο που έχει διακηρύξει το διαγωνισμό 
ασύμφορη για το Δημόσιο.  Στην περίπτωση αυτή οι όροι της διακήρυξης του διεξαχθέντος διαγωνισμού 
επιτρέπεται να μεταβληθούν, κατά την απευθείας ανάθεση, μόνο για να καταστούν πιο συμφέροντες για το 
Δημόσιο.  

β) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν πρόκειται για υπηρεσίες που η φύση τους ή αστάθμητοι παράγοντες 
δεν επιτρέπουν μια προκαταρτική συνολική τιμολόγηση.  

γ) Όταν η φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ιδίως δε στην περίπτωση πνευματικών ή 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, δεν παρέχει τη δυνατότητα διατύπωσης αυτών με ακρίβεια, ούτως ώστε να 
συναφθεί σύμβαση με επιλογή της καλύτερης προσφοράς.  

 Επίσης επιτρέπεται με έγκριση του αρμόδιου οργάνου η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με 
διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις εξής περιπτώσεις :  

α) στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί καμιά προσφορά ή καμιά κατάλληλη προσφορά σε 
διαγωνισμό ανοικτό ή κλειστό.  

β) στην περίπτωση που για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία 
αποκλειστικών δικαιωμάτων, η εκτέλεση των υπηρεσιών μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο 
πρόσωπο, 

 γ) στην περίπτωση που η σύμβαση αποτελεί συνέχεια εντός διαγωνισμού μελετών και σύμφωνα με 
τους εφαρμοζόμενους κανόνες θα πρέπει να ανατεθεί αυτή στο νικητή του διαγωνισμού ή σ' έναν από 
αυτούς,  

δ) Στην περίπτωση που έκτακτη και φανερά κατεπείγουσα ανάγκη, πλήρως αιτιολογημένη από την 
αρμόδια υπηρεσία, καθιστά αδύνατη την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τη διενέργεια διαγωνισμού με 
την προϋπόθεση ότι το επείγον δεν θα απορρέει από δικής της ευθύνη, 

 ε) στην περίπτωση συμπληρωματικών υπηρεσιών που δεν περιλαμβάνονται στην πρώτη σύμβαση, 
αναγκαίων όμως λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας της αρχικής 
σύμβασης, - όταν αυτές δεν μπορούν να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση ή όταν μπορούν να 
διαχωριστούν, είναι όμως απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της. Οι συμπληρωματικές αυτές 
υπηρεσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της κύριας σύμβασης.  

30  Με την υπ΄αριθμ. 2/59649/0026 /01 (ΦΕΚ Β 1427/22-10-01) απόφαση  του υπουργού Οικονομικών 
ορίζεται ότι: «Αναπροσαρμόζουμε και καθορίζουμε το προβλεπόμενο από τη διάταξη του άρθρου 80 του Ν. 
2362/95 χρηματικό ποσό, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-
2002.»  
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στ) Στην περίπτωση νέων υπηρεσιών που συνιστούν επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών που είχαν 
ανατεθεί με τακτικό διαγωνισμό στον αρχικό ανάδοχο και αποτελούν συνέχεια ή συμπλήρωση της αρχικής 
σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει 3ετία από αυτή και εξασφαλίζονται οι ίδιοι όροι και 
προϋποθέσεις με δυνατότητα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής.  

Με την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων, 
επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής, εφόσον προβλέπεται απ' αυτήν και τις ισχύουσες διατάξεις,  (άρθρο 
84), μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) της συμβατικής αξίας. Η προκαταβολή είναι έντοκη και 
χορηγείται με την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται το ύψος του επιτοκίου.  

 Τέλος το  άρθρο 85 αναφέρεται στην ακυρότητα των συμβάσεων, σε περίπτωση παραβίασης των 
διατάξεων των άρθρων 79 και 84 του παρόντος νόμου. 

 

III.     Π.Δ. 118/2007(ΦΕΚ 150/Α)  «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» - 
Περιγραφή των σταδίων εκτέλεσης Δημόσιας Προμήθειας 

 
Πρόκειται για το βασικό Κανονισμό Προμηθειών που εκτελούνται από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ, που 
αποτελούν Οργανισμούς της καθ’ ύλη Αυτοδιοίκησης. Στον Κανονισμό Προμηθειών περιγράφεται 
λεπτομερώς όλη η διαδικασία από την προκήρυξη του Διαγωνισμού μέχρι την κατακύρωση, τον έλεγχο και 
την παραλαβή των υλικών. 

Κατ’ εξαίρεση δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 118/2007: Οι προμήθειες που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 60/2007 και οι  προμήθειες αγαθών, οι οποίες δεν εντάσσονται στο Ε.Π.Π. 
και εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79 έως 85 του Ν.2362/1995, εκτελούνται δε 
συμπληρωματικά μόνο με τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007. 

 
Το γενικό πλαίσιο πραγματοποίησης των δημόσιων προμηθειών περιλαμβάνει τρία (3) στάδια: 
1ο στάδιο: εκδήλωση των αναγκών και του σχεδιασμού των προμηθειών, σε ετήσια βάση.   
2ο  στάδιο: διακήρυξη του Διαγωνισμού, εξεύρεση της συμφερότερης προσφοράς και σύναψη της 

σύμβασης.  
3ο στάδιο: εκτέλεση της σύμβασης (Επιτροπές παραλαβής). 
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου είναι κυρίως υπεύθυνη για τη 2η φάση. Καθοριστικός είναι επίσης ο 

ρόλος της και κατά το πρώτο στάδιο, όταν με βάση τις αιτήσεις των διαφόρων φορέων, καταρτίζει το Ενιαίο 
Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.).  

Το 3ο στάδιο της εκτέλεσης της προμήθειας βεβαιώνεται από τις «Επιτροπές παραλαβής». Οι Επιτροπές 
αυτές, κατά περίπτωση, είτε ορίζονται και εποπτεύονται από τη Γ.Γ.Ε. μέσα από κατάλογο που της 
υποβάλλει ο εκάστοτε Φορέας, είτε τελούν υπό τον πλήρη έλεγχο του Φορέα.  

Ορισμένοι Φορείς του Δημοσίου πραγματοποιούν τις προμήθειές τους μόνοι, διαθέτοντας προς τούτο 
και ειδικό Κανονισμό Προμηθειών (π.χ. το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για αμιγώς στρατιωτικές 
προμήθειες, οι Ο.Τ.Α., κ.α.). 

Για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων συστάθηκε η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 
(ΚτΠ), η οποία διενεργεί διαδικασίες σύναψης συμβάσεων λειτουργώντας ως ένα κεντρικό Όργανο, ανάμεσα 
στον εκάστοτε φορέα και Προμηθευτή. 

Επίσης, κάθε Φορέας μπορεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να ζητήσει από τη Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου (Γ.Γ.Ε.) σχετική εξουσιοδότηση για τη διενέργεια προμηθειών χαμηλής αξίας, σύμφωνα με τον 
γενικό Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ.118/07).  

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

     ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
 
Στάδια: 

 Αποσφράγιση Προσφορών και ανακοίνωση τιμών (άρθρο 19): άνοιγμα, μονογραφή και 
σφράγιση των φακέλων από το αρμόδιο Όργανο σε χώρο και χρόνο που ορίζονται από τη 
Διακήρυξη (διαφορετική διαδικασία ανάλογα με το κριτήριο χαμηλότερης ή συμφερότερης 
προσφοράς). 

 Σύνταξη πρακτικού τεχνικής αξιολόγησης και επιλογή αποδεκτών προσφορών. 
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 Άνοιγμα οικονομικών προσφορών και ανακοίνωση τιμών. 
 Αξιολόγηση προσφορών, άνοιγμα φάκελου δικαιολογητικών & κατακύρωση προμηθευτή. 
 Ανακοίνωση ανάθεσης. 
 Σύναψη σύμβασης. 

Αν κατά τις παραπάνω διαδικασίες παρατηρηθούν παρατυπίες ή συμμετοχή διαγωνιζόμενου που δεν 
έχει τέτοιο δικαίωμα, κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει ενστάσεις επί τόπου ή και την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα (άρθ. 15 Διοικητικές Προσφυγές). 

Είδη Διαγωνισμών 
 Ανοιχτός Διαγωνισμός 
 Κλειστός Διαγωνισμός        
 Διαπραγματεύσεις 
 Πρόχειρος Διαγωνισμός 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 Το άρθρο 2  εισάγει γενικό κανόνα σύμφωνα με τον οποίο οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού 

πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις. Επίσης, καθορίζει αναλυτικά το περιεχόμενο της διακήρυξης ανά είδος 
διαγωνισμού. 

Τεχνικές Προδιαγραφές είναι οι τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζουν τα ελάχιστα αναγκαία 
χαρακτηριστικά του υλικού, προκειμένου αυτό να προσδιορισθεί αντικειμενικά με τρόπο που να 
ανταποκρίνεται στη χρήση, για την οποία προορίζεται από τον Φορέα (λ.χ. επίπεδα ποιότητας ή απόδοσης, 
επίπεδα ασφάλειας, διαστάσεις καθώς και τις λοιπές απαιτήσεις ποιότητας, όπως δοκιμές, συσκευασία, 
σήμανση κ.α.). Επισυνάπτονται στη διακήρυξη και σύμβαση και πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένες και 
πλήρως κατανοητές από όλους τους ενδιαφερομένους. Οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να διατυπώνονται 
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον διαγωνισμό και να μη 
δημιουργούνται αδικαιολόγητα εμπόδια στον ανταγωνισμό. Απαγορεύεται η αναγραφή όρων που να 
προσδιορίζουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης ή μεθόδους επεξεργασίας, οι οποίες έχουν 
ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα. Απαγορεύεται οι αναφορές σε εμπορικά 
σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης προέλευσης ή παραγωγής.  

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον δεν είναι δυνατό να περιγραφεί ένα είδος με τεχνικές προδιαγραφές 
σαφείς και πλήρως κατανοητές, η μνεία των ανωτέρω στοιχείων είναι επιτρεπτή, αλλά υποχρεωτικά 
συνοδεύεται από τις λέξεις «ή ισοδύναμο». 

Οι τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται να έχουν εγκριθεί πριν από την προκήρυξη του διαγωνισμού. 
Εναλλακτικά, στη διακήρυξη μπορεί να αναφέρεται συγκεκριμένο πρότυπο (ευρωπαϊκό ή αναγνωρισμένου 
Οργανισμού) ή προδιαγραφή (ενοποιημένη, άλλου φορέα). 

Ορισμός Πρότυπου: ως πρότυπο θεωρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από ένα 
αναγνωρισμένο Οργανισμό τυποποίησης για επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή.  

Ως Ευρωπαϊκό Πρότυπο θεωρείται το πρότυπο που έχει εγκριθεί από ευρωπαϊκό Οργανισμό 
τυποποίησης, όπως: 

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης Ηλεκτροτεχνικών Προϊόντων (CENELEC) 
 Έγγραφο Εναρμόνισης (HD) 

Συχνά, απαιτείται ο Προμηθευτής να κάνει χρήση ορισμένων πιστοποιητικών ή συστημάτων 
διασφάλισης ποιότητας (ISO, CE κ.α.), ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα χαρακτηρίζονται από υψηλό 
βαθμό ποιότητας. 

Σύστημα Ποιότητας ISO: εκδίδονται από πιστοποιημένους Οργανισμούς πιστοποίησης με διάρκεια 
τρία (3) έως πέντε (5) έτη. 

Σήμανση CE: για να κυκλοφορήσει ένα προϊόν στην ΕΕ είναι απαραίτητο να διαθέτει σήμανση CE. 
Έχουν διάρκεια ισχύος τέσσερα (4) έως πέντε (5) έτη. 

Prospectus & Βεβαιώσεις: επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται 
στις προσφορές. Σε περίπτωση που αυτά είναι διαφορετικά από τα αναγραφόμενα, πρέπει να κατατίθεται 
βεβαιωτική επιστολή από τον οίκο κατασκευής του μηχανήματος και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους. 

Φύλλο Συμμόρφωσης: δίνουν αναλυτικές απαντήσεις σε κάθε μια από τις παραγράφους της τεχνικής 
προδιαγραφής. Στο φύλλο συμμόρφωσης και για επιβεβαίωση των αναγραφόμενων σε αυτό τεχνικών 
στοιχείων πρέπει να υπάρχουν και οι αντίστοιχες παραπομπές στο Prospectus. 

Υπεύθυνη Δήλωση: ζητείται συχνά με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί από τον Προμηθευτή υπεύθυνη 
δήλωση, στην οποία θα αναφέρονται οι πιθανές αποκλίσεις από την Τεχνική Προδιαγραφή. Σημειώνεται ότι 
σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα, σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά 
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πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης, που έχουν εκδοθεί από φορέα 
πιστοποίησης προϊόντων διαπιστευμένο, προς τούτο, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) 
ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation 
for  Accreditation  - EA), μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

Κανόνες Δημοσιότητας 
Για τη διασφάλιση της θεμελιώδους αρχής της διαφάνειας, ακολουθούνται οι εξής κανόνες δημοσιότητας: 

 Οι υπεύθυνοι για τη διενέργεια διαγωνισμών φορείς, μετά την έγκριση του Ε.Π.Π, οφείλουν να 
γνωστοποιήσουν, άμεσα, στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. όλες τις 
προμήθειες κατά κατηγορίες προϊόντων, που προτίθενται να διενεργήσουν το επόμενο έτος με 
συνολική προϋπολογιζόμενη αξία ίση ή μεγαλύτερη από 750.000 € με Φ.Π.Α. 

 Στις περιπτώσεις ανοικτού και κλειστού Διαγωνισμού, ο Φορέας μεριμνά για την ευρεία 
γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης ως εξής: 

 δημοσίευση περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης (προκήρυξη) στο Τεύχος 
Διακηρύξεως Δημοσίων Συμβάσεων. 

 δημοσίευση προκήρυξης σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες και σε 
τοπική εφημερίδα, όταν ο Διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή Υπηρεσία. 

 ανάρτηση της περίληψης σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί το Διαγωνισμό. 
 αποστολή της διακήρυξης στα Επιμελητήρια. Στην περίπτωση κλειστού Διαγωνισμού 

αποστέλλεται η σχετική ανακοίνωση. 
 διάθεση της διακήρυξης ή της σχετικής ανακοίνωσης σε περίπτωση κλειστού Διαγωνισμού, 

στους ενδιαφερόμενους από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψής της. 
 αποστολή προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε, εφόσον η 

προϋπολογισθείσα αξία, εκτός του (ΦΠΑ), είναι ίση ή μεγαλύτερη από τα οριζόμενα στην περ. ε) 
στην παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ.118/07 κατώτατα όρια. 

Οι προκηρύξεις δεν πρέπει να δημοσιεύονται στις Επίσημες Εφημερίδες ή στον Τύπο της χώρας της 
Αναθέτουσας Αρχής πριν από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ε.Ε., 
την οποία και πρέπει να αναφέρουν ρητά. 

Κατά την εν λόγω δημοσίευση δεν πρέπει να κοινοποιούνται στοιχεία διαφορετικά από εκείνα που 
δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, αποστέλλεται στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. εντός 
σαράντα οκτώ (48) ημερών σχετική ανακοίνωση, εφόσον για τη σύμβαση αυτή έχει προηγηθεί 
δημοσίευση σχετικής προκήρυξης στην Ε.Ε. (εξαιρέσεις παρ. 4 άρθρο 4). 

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον ελληνικό Τύπο βαρύνουν τους αναδόχους, στη δε 
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων, την Ε.Ε. 

Υποβολή προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την ημερομηνία που προβλέπεται στη Διακήρυξη και σύμφωνα με 

τους όρους που αυτή ορίζει ανά είδος διαγωνισμού. Υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, σε δύο 
αντίγραφα. Κάθε φάκελος περιέχει:  

α) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που απαιτούνται από την εκάστοτε Διακήρυξη. Τα δικαιολογητικά 
αυτά απαριθμούνται στο άρθρο 5α του Π.Δ.118/2007 (εγγυητική επιστολή, παραστατικά εκπροσώπησης κ. 
α). 

β) Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η τεχνική προσφορά, τα 
δικαιολογητικά του άρθρου 9 του Κανονισμού, εφόσον ζητούνται από τη Διακήρυξη και δηλώσεις του 
άρθρου 18 παρ. 2 ή 3, κατά περίπτωση.  

γ) Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά.. 
Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποχρεούνται επιπλέον να υποβάλουν, μαζί με την προσφορά 

τους, και τα οριζόμενα από το άρθρο 6 του ιδίου Π.Δ. τυπικά δικαιολογητικά. 
Κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των αιτήσεων προμηθευτών  
Α) Κλειστοί διαγωνισμοί: για την επιλογή των προμηθευτών που θα κληθούν να υποβάλουν 

προσφορές και προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, επαγγελματική αξιοπιστία, χρηματοπιστωτική 
και οικονομική τους κατάσταση, καθώς και οι τεχνικές δυνατότητες αυτών συνεκτιμώνται υποχρεωτικά 
συγκεκριμένα κριτήρια και σχετικά δικαιολογητικά, ως ορίζονται στο άρθρο 8 του Π.Δ.118/0207. 

Β) Ανοικτοί διαγωνισμοί: εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Φορέα να προβλέψει ότι για τη 
συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται ο προσφέρων να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις σχετικά με τη 
φερεγγυότητα, την επαγγελματική δραστηριότητα, την χρηματοπιστωτική και οικονομική του κατάσταση 
καθώς και τις τεχνικές δυνατότητες του (άρθρο 8α Π.Δ.118/2007). 
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Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
 Η λέξη "Προσφορά" 
 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 
 Ο αριθμός της διακήρυξης. 
 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
 Τα στοιχεία του αποστολέα. 

«Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, το αρμόδιο όργανο, ακόμη κι αν το ίδιο είναι αρμόδιο και 
για την αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει την συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή 
των προσφορών τους ως προς τους όρους της διακήρυξης» (άρθρο 11, παρ. 8). 

Ο χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών ορίζονται από το άρθρο 11 του Π.Δ.. 118/2007, ως 
εξής: 

 1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα 
στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. 

 2. Οι προσφορές, μετά την αποσφράγισή τους, παραλαμβάνονται από την αρμόδια Υπηρεσία που 
διενεργεί τον διαγωνισμό. 

 3. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να 
κατατεθούν και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην Υπηρεσία, η δε 
σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά. 

 4. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και 
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην 
Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, 
όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, 
υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι τούτο θα περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την 
επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται 
απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία. 

5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα 
οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται 
υπόψη.  

6. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του 
διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των 
προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη 
διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την 
προαναφερόμενη διαδικασία. Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, τυχόν υποβληθείσα προσφορά από 
προμηθευτή που δεν προσκλήθηκε προς τούτο, επιστρέφεται από την Υπηρεσία χωρίς να αποσφραγιστεί. 
Επίσης, επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται, ή περιέρχονται 
στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.  

7. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
 α. Η λέξη «Προσφορά»,  β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια,  γ. 

Ο αριθμός της διακήρυξης,  δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 8. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, το αρμόδιο όργανο, ακόμη κι αν το ίδιο είναι αρμόδιο και 

για την αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει την συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των 
προσφορών τους ως προς τους όρους της διακήρυξης. 

Λοιπές ρυθμίσεις ως προς τις ενδείξεις και τα χαρακτηριστικά των προσφορών καθορίζονται στο 
άρθρο 12 του Π.Δ. 118/2007 και είναι: 

 Οι προσφορές υποβάλλονται, σε δύο αντίγραφα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις 
ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 του παρόντος. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα 
τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής:      α) Σε περίπτωση που ο 
διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη μόνο τιμή, στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται 
όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική 
Προσφορά». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
β) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό 
δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, όπως κατατάσσονται 
στις ομάδες που αναφέρονται στο άρθρο 20, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον 
κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά».  
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Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο 
φάκελο, επίσης, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».  
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο 
με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη 
από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον 
έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν 
υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των 
προσφορών. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 
περ. α κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με 
την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. 
Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Μετά την κατάθεση 
της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις 
μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν 
εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες 
παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για 
τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

Προθεσμίες διεξαγωγής  
Η δημοσίευση των Διαγωνισμών αποσκοπεί στην εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους του μεγαλύτερου 

δυνατού αριθμού προμηθευτών, οι οποίοι μπορεί να είναι είτε φυσικά/νομικά πρόσωπα, είτε συνεταιρισμοί, 
ενώσεις Προμηθευτών ή κοινοπραξίες Προμηθευτών, καθώς και στην εξασφάλιση διαφάνειας στις 
συναλλαγές του Δημοσίου. Προκειμένου να επιτευχθεί ο βασικός αυτός στόχος, τηρούνται συγκεκριμένες 
προθεσμίες από την ημέρα δημοσίευσης μέχρι την ημέρα υποβολής των προσφορών, ώστε να δίνεται η 
ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να προετοιμάζουν τις προσφορές τους. 

Προθεσμίες για Ανοιχτούς Διαγωνισμούς: 
 Πενήντα δύο (52) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Ε.Ε. ή τριάντα 

(30) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων 
Δημοσίων Συμβάσεων.  

Σε περίπτωση επείγοντος, επιτρέπεται να συντμηθεί σε 15 ημέρες με αιτιολογημένη απόφαση της 
αρμόδιας Υπηρεσίας (για την έναρξη της προθεσμίας λαμβάνεται υπόψη η δημοσίευση με τη μεταγενέστερη 
ημερομηνία). 

Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά έγγραφα, αυτά 
παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής 
αίτησης. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες. 

Οι προθεσμίες για τους ανοικτούς διαγωνισμούς ορίζονται στο άρθρο 10, παρ.1 και στην παρ. 2 του 
ίδιου άρθρου για τους κλειστούς διαγωνισμούς. 

Οι διαδικασίες με διαπραγμάτευση υπόκεινται στις ίδιες προθεσμίες, όπως και οι κλειστοί 
Διαγωνισμοί. Η διενέργεια συνοπτικού Διαγωνισμού και η απευθείας ανάθεση δεν υπόκεινται σε 
προθεσμίες καθώς, εξ’ ορισμού, αποσκοπούν στην κάλυψη επειγουσών αναγκών. Λοιπές ρυθμίσεις για 
προθεσμίες διαγωνισμών ορίζονται στις παρ. 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 10 του Π.Δ. 118/2007. 

Χρόνος ισχύος προσφορών 
Ως κανόνας τίθεται ότι οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί 120 ημέρες από 

την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός εάν άλλως ορίζεται στη διακήρυξη ή στην πρόσκληση. 
Προβλέπεται δυνατότητα παράτασης της ισχύος της προσφοράς, εφόσον τούτο ζητηθεί εγγράφως από την 
Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της και κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 
προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από 
τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 13. ΠΔ 118/2007). 

Το άρθρο 14 ορίζει ότι αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

Προσφερόμενη τιμή 
Με την προσφορά, η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στη 

διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός 
από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. Η 
προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ευρώ ή σε συνάλλαγμα κατά τα καθοριζόμενα κάθε φορά στη διακήρυξη. Για 

Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης των Προμηθειών Μελέτη Περίπτωσης Υπουργείου Οικονομικών Σελίδα 39 
 

Πα
νεπ
ιστ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς



Μεταπτυχιακή Διατριβή                                                                                                                               Κίτση Εριφύλη 

την σύγκριση των προσφορών, οι τιμές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε €, με βάση την ισχύουσα τιμή 
FIXING του Επίσημου Δελτίου Συναλλαγμάτων έναντι ευρώ (ελεύθερη σύγκριση FIXING της Διατραπεζικής 
Αγοράς) κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 16). 

Αναπροσαρμογή τιμών 
Όταν από την διακήρυξη προβλέπεται χρόνος παράδοσης των υλικών μεγαλύτερος τους έτους (12 

μήνες), τότε μπορεί να ορίζεται στην διακήρυξη όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής. Στην περίπτωση 
αυτή, πρέπει να καθορίζονται τα ακόλουθα:  

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

 Σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων, η τιμή αναπροσαρμόζεται για τις ποσότητες, που 
σύμφωνα με τη διακήρυξη προβλέπεται να παραδοθούν μετά την παρέλευση των 12 μηνών.  

 Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του προμηθευτή, ο χρόνος του 
εκπροθέσμου δεν υπολογίζεται για την αναπροσαρμογή. 

 Για την πληρωμή του επί πλέον ποσού που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή, δεν απαιτείται 
σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης.. 

 Όταν από την διακήρυξη προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών, προσφορά με τιμές σταθερές 
απορρίπτεται (άρθρο 17). 

Κριτήρια Ανάθεσης 
Α) Όταν το κριτήριο είναι η χαμηλότερη τιμή:  
Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των 

οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 
διακήρυξης.  

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και 
τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. 

Όταν ο προμηθευτής με τη χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά, 
η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω 
καθ’ εξής.  

Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά , ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

Όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση ή ο υπόχρεος προς τούτο 
προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή 
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του. 

Στους ανοιχτούς διαγωνισμούς καταπίπτει επίσης, υπέρ του Δημοσίου, η εγγύηση συμμετοχής του 
μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη 
καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α. 

Β) Όταν το κριτήριο ανάθεσης είναι η συμφερότερη προσφορά, τότε τα διάφορα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς των διαγωνιζομένων βαθμολογούνται. Τα στοιχεία αυτά, τα οποία αναφέρονται τόσο στην 
ικανότητα του Προμηθευτή όσο και στις προδιαγραφές του υλικού το οποίο προτείνει. Ανάλογα με τη 
διακήρυξη, τα στοιχεία αξιολόγησης δεν έχουν ίση βαρύτητα αλλά πολλαπλασιάζονται το καθένα με κάποιον 
συντελεστή (π.χ. 0,3/ 0,5/ 0,2, κ.ο.κ.).  

 Κριτήρια για την πλέον συμφέρουσα προσφορά: 
Ομάδα Οικονομικών: Τιμή, κόστος εγκατάστασης, κόστος λειτουργίας και κόστος συντήρησης. 
Ομάδα Α Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας και Απόδοσης: συμφωνία με τις τεχνικές 

προδιαγραφές, ποιότητα, αποδοτικότητα, λειτουργικά χαρακτηριστικά, ομογένεια του υλικού με ήδη υπάρχον 
και κάθε άλλο στοιχείο ανάλογα με την φύση των υλικών ή και των ιδιαίτερων αναγκών του φορέα. 

Ομάδα Β Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης: παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης, 
ποιότητα της εξυπηρέτησης (SERVICE) μετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του 
προμηθευτή, η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών, ο χρόνος παράδοσης των υλικών, η ιδιαίτερη 
ικανότητα, πείρα, εκπαίδευση και εξοπλισμός του προμηθευτή και κάθε άλλο στοιχείο ανάλογα με την φύση 
των υλικών ή και των ιδιαίτερων αναγκών του Φορέα. 

Τα κριτήρια αυτά μπορεί να αποδίδονται, κατά περίπτωση, είτε γενικά όπως παραπάνω, είτε αναλυτικά 
σε επί μέρους ουσιώδη χαρακτηριστικά του υπό προμήθεια είδους (λ.χ. για τα οχήματα: ισχύς κινητήρα, 
ροπή στρέψης, διαστάσεις, χωρητικότητα, κ.λπ.). 

Στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής δεν υπεισέρχονται παράμετροι κόστους, είτε αυτές αφορούν στην κτήση 
του αγαθού, είτε στην εγκατάσταση, συντήρηση, αναλώσιμα χρήσης, κ.α. Όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν 
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το αντικείμενο της οικονομικής προσφοράς του Προμηθευτή και συνυπολογίζονται για τον καθορισμό της 
τιμής. 

Ανεξάρτητα από το ακολουθούμενο κριτήριο ανάθεσης, δίνεται η δυνατότητα, βάσει σχετικού όρου της 
διακήρυξης, η επιλεγείσα προσφορά να υπαχθεί σε περαιτέρω κοστολογικό και συγκριτικό έλεγχο με τις 
τιμές της αγοράς, με στόχο τον έλεγχο της προσφερόμενης τιμής. 

Τα κριτήρια βαθμολογούνται με βαθμό από 100 έως 110.Βαθμό 100 παίρνει το κάθε κριτήριο όταν 
καλύπτονται ακριβώς οι προδιαγραφές του Διαγωνισμού, ενώ αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς όταν 
υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Οι βαθμοί αυτοί, για κάθε ένα από τα κριτήρια, 
πολλαπλασιάζονται με τον καθορισμένο από τη διακήρυξη συντελεστή βαρύτητας. Για την ομάδα Α ορίζεται 
συντελεστής βαρύτητας που μπορεί να ανέρχεται μέχρι 80%, ενώ για την ομάδα Β μέχρι 30% (το άθροισμα 
τους πρέπει να ανέρχεται στο 100%).Τα γινόμενα αυτά αθροίζονται και δίνουν τη συνολική βαθμολογία για 
κάθε ομάδα κριτηρίων. Η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των βαθμολογιών 
της κάθε ομάδας (κυμαίνεται από 100 έως 110). Για την ανάδειξη του προμηθευτή, ο οποίος έχει υποβάλει 
την συμφερότερη προσφορά, επιλέγεται η προσφορά με τη χαμηλότερη «ανοιγμένη τιμή σύγκρισης», η 
οποία προκύπτει από τον παρακάτω τύπο: 

ανοιγμένη τιμή σύγκρισης = Συνολική τιμή / Συνολική βαθμολογία 
η «συνολική τιμή» μπορεί να περιλαμβάνει, ανά περίπτωση, εκτός από την τιμή κτήσης, το κόστος 

εγκατάστασης, συντήρησης, αναλώσιμων λειτουργίας, κ.α. 
Αποτελέσματα διαγωνισμών 
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού Όργανο, με αιτιολογημένη 

γνωμοδότηση του, μπορεί να προτείνει: 
 Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό 

στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς 
προϋπολογισθείσης αξίας μέχρι 100.000 € περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για 
διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας από 100.001 € και άνω περιλαμβανομένου ΦΠΑ στην 
περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. 

 Κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ 
περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.  

 Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία για να προβεί στην πραγματοποίηση 
της προμήθειας σε περιπτώσεις, που ο διαγωνισμός διενεργείται από κεντρική αναθέτουσα 
Αρχή. 

 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του, με τροποποίηση ή μη των 
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της 
Υπηρεσίας. 

Ματαίωση Διαγωνισμών 
Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις:  

 Όταν ο Φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία, είτε λόγω 
διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το 
υλικό. 

 Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση. 
Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, στους οποίους υποβάλλεται μία 

μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά 
στοιχεία τιμών, είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο 
διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά. Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον 
συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής. 

Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης 
Στον Προμηθευτή, στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική 

ανακοίνωση που περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: το είδος, την ποσότητα, την τιμή, τον Φορέα για τον οποίο 
προορίζεται το υλικό κ.α. Με την ανακοίνωση αυτή, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα και το έγγραφό της 
έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της ανακοίνωσης, να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, καταθέτοντας και την εγγύηση που 
προβλέπεται για την καλή εκτέλεση αυτής. Δύναται επίσης, να προσέλθει μέσα σε 15 ημέρες στην 
περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Αν η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της 
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προθεσμίας των 10 ημερών, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. Εάν ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου Οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του 
ΠΔ 118. 

Συμβάσεις 
Με τον όρο Σύμβαση εννοούμε μια συμφωνία ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα μέρη, που έχει σκοπό την 

παραγωγή εννόμου αποτελέσματος, δηλαδή τη δημιουργία, τροποποίηση ή ακύρωση μιας νομικής σχέσης 
των συμβαλλομένων. Ειδικότερα είναι μια γραπτή συμφωνία, κατά την οποία το ένα μέρος αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να παραδώσει κάτι στο άλλο. Στοιχεία της είναι η σύμπτωση της βούλησης των ενδιαφερομένων 
μερών, η έκφραση της πρόθεσής τους, η ύπαρξη μιας προσφοράς και η υπόσχεση της αποδοχής της 
τελευταίας.  

Η σύμβαση οριοθετεί το αντικείμενό της με σαφήνεια, προσδιορίζοντας συγχρόνως τα μέσα που θα 
χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωσή της. Παράγει δικαιώματα και υποχρεώσεις και προϋποθέτει αμοιβαία 
βούληση για τη δημιουργία ενός συμβατικού δεσμού εκ μέρους των συμβαλλομένων που θεωρείται ότι 
διαθέτουν την απαραίτητη νομική ικανότητα με σκοπό τη σύναψη της συμφωνίας. Η σύμβαση πρέπει να 
περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την καλή εκτέλεση αυτής:  

 Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της. 
 Τα συμβαλλόμενα Μέρη. 
 Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα. 
 Την τιμή. 
 Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 
 Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 
 Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 
 Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 
 Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών. 
 Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής. 
 Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή. 

Το κείμενο της σύμβασης προηγείται κάθε άλλου κειμένου, στο οποίο αυτό στηρίζεται, όπως προσφορά, 
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Η 
σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν τούτο προβλέπεται από κάποιο συμβατικό όρο, ή ύστερα από 
συμφωνία των δύο συμβαλλόμενων μερών, εφόσον βέβαια έχει υπάρξει σχετική γνωμοδότηση του αρμόδιου 
Οργάνου. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
 Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που 

παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το 
αρμόδιο Όργανο. 

 Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε. 
 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
 Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
Εγγυήσεις: 
Οι ενδιαφερόμενοι Προμηθευτές υποβάλλουν υποψηφιότητα, αφού προηγουμένως δώσουν ορισμένες 

εγγυήσεις με τη μορφή εγγυητικής επιστολής: 
Εγγύηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό (συνήθως 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης), η οποία 

επιστρέφεται μετά την κατακύρωση ή την λήξη ισχύος της προσφοράς του Προμηθευτή. 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης (συνήθως 10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας προ 

Φ.Π.Α.). 
Εγγύηση προκαταβολής (καθορισμός ύψους ποσού κατόπιν κοινής συμφωνίας), αν η σύμβαση 

προβλέπει την προκαταβολή στον Προμηθευτή του 50% του τιμήματος (προ ΦΠΑ). 
Τέλος, η διακήρυξη μπορεί να προβλέπει την καταβολή εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης, 

ορίζοντας και τους όρους της σχετικής εγγύησης.  
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ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Το στάδιο εκτέλεσης των Δημοσίων Προμηθειών έπεται της κατακύρωσης και της υπογραφής της 

σύμβασης. Αποτελεί το πλέον σημαντικό στάδιο, καθώς κατά τη φάση αυτή δοκιμάζεται η αποδοτικότητα και 
η αποτελεσματικότητα ή μη του συστήματος των κρατικών προμηθειών.  

Βασική υποχρέωση του προμηθευτή:  αποτελεί η παραλαβή και παράδοση των προς προμήθεια 
υλικών να γίνεται αφενός εντός χρονικών ορίων και αφετέρου με τον τρόπο που ρητά ορίζει η σύμβαση.  
Στην όλη διαδικασία αποτελούν κρίσιμα σημεία, ο χρόνος  φόρτωσης  και  παράδοσης των υλικών, η 
παραλαβή τους,  ο τρόπος πληρωμής των Προμηθευτών και οι συνέπειες από τη μη τήρηση συμβατικών 
υποχρεώσεων.  

Χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης υλικών: 
Βασική υποχρέωση του προμηθευτή να παραδίδει εμπροθέσμως και προσηκόντως το υλικό. 

Υποχρέωση επίσης του προμηθευτή να ειδοποιεί πέντε (5) εργάσιμες μέρες νωρίτερα, την εκτελούσα την 
προμήθεια Υπηρεσία, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την Επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία 
παράδοσης. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής, υποχρέωση του Προμηθευτή για 
υποβολή στην Υπηρεσία αποδεικτικού, θεωρημένου από τον Υπεύθυνο της αποθήκης (με την ημερομηνία 
προσκόμισης, υλικό, ποσότητα και αριθμό σχετικής σύμβασης). Προβλέπεται, σε δικαιολογημένες 
περιπτώσεις, δυνατότητα παράτασης μέχρι το ¼ αυτού, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη 
λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης δεν είναι 
μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημέρες, προβλέπεται δυνατότητα παράτασης μέχρι το ½ αυτού κατόπιν 
σχετικής απόφασης του αρμοδίου Οργάνου. Ακόμη και εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - 
παράδοσης, το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την Επιτροπή Παραλαβής μέχρι την έκδοση της απόφασης 
σχετικά με την αιτηθείσα παράταση. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης- παράδοσης, χωρίς να 
υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο  παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να 
παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Επίσης, προβλέπεται δυνατότητα μετάθεσης του 
συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, χωρίς επιβολή κυρώσεων, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι. 

Παραλαβή Υλικών:  
Η παραλαβή υλικών γίνεται από Επιτροπές, αποτελούμενες από στελέχη των Φορέων, για τους οποίους 

προορίζεται το προς προμήθεια αγαθό (βλ. άρθρο 27). Κατά τη παραλαβή καλείται να παραστεί, εφόσον το 
επιθυμεί, ο Προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος 
περιλαμβάνει τα εξής:  

 μακροσκοπική εξέταση,  
 χημική ή μηχανική εξέταση, 
 πρακτική δοκιμασία και  
 οποιαδήποτε άλλη εξέταση σύμφωνα με την κρίση της Επιτροπής Παραλαβής. 

Σε περίπτωση απόρριψης του υλικού από την Επιτροπή Παραλαβής, πρέπει να: 
α) αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις διαπιστούμενες παρεκκλίσεις του υλικού, τους λόγους 

απόρριψής του και  
β) να γνωματεύσει σχετικά με το αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί..  
Αν οι παρεκκλίσεις που αναφέρονται, δεν επηρεάζουν σημαντικά την καταλληλότητα του υλικού, το υλικό 

παραλαμβάνεται με έκπτωση της συμβατικής τιμής, οπότε και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. Εάν το 
υλικό απορρίπτεται από την Επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων, που διαπιστώθηκαν κατά τον 
μακροσκοπικό έλεγχο, η Επιτροπή δεν προβαίνει στην αποστολή δειγμάτων.  

Σε δευτεροβάθμια Επιτροπή παραλαβής  παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που 
είτε απορρίφθηκαν, είτε κρίθηκαν παραληπτέα, παρά τις αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν κατά τον 
μακροσκοπικό έλεγχο ή τους άλλους ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια Επιτροπή παραλαβής. Η 
παραπομπή γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή εντός 20 ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της σχετικής απόφασης, αυτεπάγγελτα  από την Υπηρεσία. 

Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή προμηθευτή στο εσωτερικό και 
εξωτερικό  

Στο άρθρο 35 καθορίζονται εξαντλητικά, σε δύο βασικές κατηγορίες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με 
κριτήριο του εάν πρόκειται, κατά περίπτωση για προμήθειες εσωτερικού ή εξωτερικού. Πέραν των 
προβλεπόμενων δικαιολογητικών, οι αρμόδιες Υπηρεσίες μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο, 
εφόσον έχει προβλεφθεί στη Διακήρυξη ή στο σχέδιο Σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη. 

Ορίζεται ως αποκλειστική προθεσμία 18 εργάσιμων ημερών, μετά την παραλαβή από την αρμόδια 
Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής και την υποβολή σε αυτήν των 
σχετικών τιμολογίων από τον προμηθευτή, εντός της οποίας οφείλει να διαβιβάσει τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά στην ΥΔ.Ε.  
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Η πληρωμή μπορεί να γίνει εναλλακτικά ως εξής (αρθ. 35): 
1. Εξόφληση 100% μετά την οριστική παραλαβή των αγαθών. 
2. Χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι 50% της συμβατικής αξίας (προ Φ.Π.Α.), έναντι ισόποσης 

εγγύησης και καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των αγαθών, είτε με 
πληρωμή 20% (προ ΦΠΑ) της συμβατικής αξίας με το μακροσκοπικό πρωτόκολλο παραλαβής και 
εξόφληση του υπολοίπου με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή αγαθών. 

3. Με προθεσμιακό διακανονισμό για το 100% της συμβατικής αξίας ή για μέρος αυτής. 
Οι ως άνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις, εφόσον προβλέπονται από 

τη σύμβαση.  
Κήρυξη προμηθευτή ως έκπτωτου  
Η κήρυξη ενός Προμηθευτή ως έκπτωτου αποτελεί κύρια διοικητική κύρωση (άρθ. 34).  
Η έκπτωση από την κατακύρωση ή την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, επιβάλλεται στον Προμηθευτή,  στην περίπτωση που δεν προσέλθει μέσα στην 
προθεσμία που του ορίστηκε, να υπογράψει τη σύμβαση ανάθεσης, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου 
Οργάνου και έκδοσης Απόφασης του Οργάνου Διοίκησης, ή εάν δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 
συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο ή 
τον δοθέντα χρόνο παράτασης.  

Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν η 
σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του 
Δημοσίου και όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, 
με απόφαση του αρμοδίου Οργάνου, κατόπιν υποχρεωτικής κλίσης του σε παροχή εξηγήσεων, σωρευτικά 
ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

• Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
• Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους 

προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση. Κάθε 
άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, 
καταλογίζεται σε βάρος του.  

• Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των προμηθειών των 
φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/1995. 

• Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών, για τα οποία 
κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την 
προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι 
χρήση του δικαιώματος αυτού.  

• Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη 
σύμβαση προμηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του 
ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής.  

Με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4038/2012 προσετέθησαν μετά το άρθρο 22 του ΠΔ 118/2007 τα 
άρθρα 22Α, 22Β, 22Γ, 22Δ και 22Ε, που αφορούν στις Συμφωνίες-πλαίσιο  και τους ηλεκτρονικούς 
πλειστηριασμούς. 

 

IV.      ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

Μελετώντας την οδηγία 2004/18/ΕΚ, αντιλαμβάνεται κανείς ότι όλες οι κείμενες διατάξεις περί κρατικών 
προμηθειών, σε εθνικό επίπεδο,  συμπεριλαμβανομένων και των τελευταίων εκδοθέντων αποφάσεων, είναι 
προσαρμοσμένες στις γενικές και βασικές αρχές  που διέπουν την οδηγία  και όχι όπως θα περίμενε κανείς , 
μόνο το Π.Δ. 60 / 2007 που είναι κύρια η προσαρμογή της στην Ελληνική νομοθεσία. Παρακάτω θα γίνει 
μικρή  αναφορά των βασικών αρχών, μεγαλύτερη έμφαση θα δοθεί στα σημεία εκείνα που αφορούν τις 
ηλεκτρονικές διαδικασίες στις προμήθειες καθώς και στις συμφωνίες πλαίσιο, των οποίων η εφαρμογή έχει 
αρχίσει να επεκτείνεται πρόσφατα.  Η  αναλυτική παρουσίαση θα γίνει παρακάτω μαζί με την ανάλυση των 
άρθρων του Π.Δ. 60/2007, αφού η όλη διαδικασία της διενέργειας των διαγωνισμών και της σύναψης των 
δημοσίων συμβάσεων, έχει περιγραφεί  ανωτέρω με κάθε λεπτομέρεια. 
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 Σύμφωνα με την οδηγία λοιπόν η  ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη μέλη για 
λογαριασμό του κράτους, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης ή περιφερειακής διοίκησης και άλλων 
οργανισμών δημοσίου δικαίου, υπόκειται στην τήρηση των αρχών της συνθήκης, ιδίως στην αρχή της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, στην αρχή της ελευθερίας της εγκατάστασης και της ελεύθερης 
παροχής υπηρεσιών, καθώς και στις αρχές που απορρέουν από αυτές, όπως η αρχή της ίσης μεταχείρισης, 
η αρχή της αποφυγής των διακρίσεων, η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, η αρχή της αναλογικότητας και η 
αρχή της διαφάνειας. Εντούτοις, για δημόσιες συμβάσεις που υπερβαίνουν κάποια αξία, είναι σκόπιμο να 
εκπονούνται διατάξεις κοινοτικού συντονισμού των εθνικών διαδικασιών για τη σύναψη αυτών των 
συμβάσεων, οι οποίες να βασίζονται σε αυτές τις αρχές προκειμένου να διασφαλίζουν τα αποτελέσματά τους 
και να εγγυώνται το άνοιγμα των δημοσίων συμβάσεων στον ανταγωνισμό. Συνεπώς, αυτές οι διατάξεις 
συντονισμού θα πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές που αναφέρονται ανωτέρω 
καθώς και σύμφωνα με τους άλλους κανόνες της συνθήκης. 

 Εντοπίζονται και αναφέρονται παρακάτω μερικά από τα πιο βασικά και χρήσιμα σημεία - αρχές της 
οδηγίας, για την παρούσα μελέτη  : 

Η απασχόληση και η εργασία είναι βασικά στοιχεία για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους και 
συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη.  

Οι όροι εκτέλεσης μιας σύμβασης συνάδουν με την παρούσα οδηγία, εφόσον δεν εισάγουν άμεσα ή 
έμμεσα διακρίσεις και αναγγέλλονται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων. 
Μπορούν, μεταξύ άλλων, να έχουν ως αντικείμενο την ενθάρρυνση της επιτόπιας επαγγελματικής 
κατάρτισης, τη χρησιμοποίηση ατόμων με ιδιαίτερες δυσκολίες ένταξης, την καταπολέμηση της ανεργίας ή 
την προστασία του περιβάλλοντος. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες για τις συμβάσεις πρέπει να 
περιλαμβάνονται, στο τεύχος της συγγραφής υποχρεώσεων που αφορά κάθε σύμβαση ή σε άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο. 

    Εισάγεται ο θεσμός της διαβούλευσης, ορίζοντας ότι πριν από την έναρξη μιας διαδικασίας σύναψης 
μιας σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, μέσω ενός «τεχνικού διαλόγου», να ζητούν ή να δέχονται 
συμβουλές που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό της συγγραφής υποχρεώσεων, υπό τον όρο 
όμως ότι οι συμβουλές αυτές δεν έχουν ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση του ανταγωνισμού.  

 Η ανάπτυξη πραγματικού ανταγωνισμού στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων απαιτεί τη δημοσιότητα 
σε κοινοτικό επίπεδο των σχετικών προκηρύξεων που συντάσσουν οι αναθέτουσες αρχές των κρατών 
μελών. Οι πληροφορίες που περιέχονται στις προκηρύξεις αυτές πρέπει να επιτρέπουν στους οικονομικούς 
φορείς της Κοινότητας να κρίνουν αν οι προτεινόμενες συμβάσεις τους ενδιαφέρουν. Για το σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να λαμβάνουν επαρκώς γνώση του αντικειμένου της προκήρυξης και των όρων που τη συνοδεύουν. 
Είναι λοιπόν σημαντικό να εξασφαλισθεί μεγαλύτερη προβολή των δημοσιευμένων προκηρύξεων με τα 
κατάλληλα μέσα, όπως τα τυποποιημένα έγγραφα προκηρύξεων συμβάσεων και το κοινό λεξιλόγιο για τις 
δημόσιες συμβάσεις (Common Procurement Vocabulary, CPV), το οποίο προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και η ονοματολογία αναφοράς 
για τις δημόσιες συμβάσεις. Στις κλειστές διαδικασίες, η δημοσιότητα θα πρέπει να έχει ιδίως σκοπό να δίδει 
τη δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς των κρατών μελών να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για τις 
συμβάσεις ζητώντας από τις αναθέτουσες αρχές προσκλήσεις προς υποβολή προσφορών υπό τους 
απαιτούμενους όρους.  Η δημοσίευση των προκηρύξεων στην Ε.Ε.Ε.Ε.  πρέπει να ακολουθεί σε κάθε 
περίπτωση τα ειδικά υποδείγματα(τυποποιημένα έντυπα) που διατίθενται κάθε φορά στην  επίσημη 
ιστοσελίδα της Ε.Ε (http://simap.eu.int).  Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει σε κάθε περίπτωση, κατά την παρ. 7 
του άρθρου 36 της παραπάνω οδηγίας, να είναι σε θέση να αποδείξουν την ημερομηνία αποστολής των 
προκηρύξεων.   Όλες οι προθεσμίες ξεκινούν από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην 
Ε.Ε.Ε.Ε. Σύμφωνα με το άρθρο 36, παρ. 5 της παραπάνω οδηγίας, τα κείμενα των προκηρύξεων δεν 
πρέπει να δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο πριν από την ημερομηνία της αποστολής τους στην Επιτροπή 
για δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Ε.  

Οι τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται από τους αγοραστές του δημοσίου θα πρέπει να 
επιτρέπουν το άνοιγμα των δημοσίων συμβάσεων στον ανταγωνισμό. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να είναι 
δυνατή η υποβολή προσφορών που αντικατοπτρίζουν την ποικιλία των τεχνικών λύσεων. Κατά το άρθρο 23, 
οι Τεχνικές Προδιαγραφές είναι οι τεχνικές απαιτήσεις που προσδιορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά 
μιας υπηρεσίας π.χ. τα επίπεδα ποιότητας, τα επίπεδα της περιβαλλοντικής επίδοσης, ο σχεδιασμός για 
όλες τις χρήσεις (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες), και 
τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένες και πλήρως κατανοητές από όλους τους 
ενδιαφερομένους και  πρέπει να περιγράφονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα 
συμμετοχής. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή όρων στις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίοι έχουν ως αποτέλεσμα 
να ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατόν να γίνεται ακριβής 
και κατανοητή περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης, οπότε και θα πρέπει η μνεία σε συγκεκριμένες 
προδιαγραφές να συνοδεύεται από τον όρο «ή ισοδύναμο».  
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 Η ανάθεση της σύμβασης θα πρέπει να πραγματοποιείται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που 
εξασφαλίζουν την τήρηση της αρχής της διαφάνειας, της αρχής της αποφυγής των διακρίσεων και της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης και εγγυώνται την αξιολόγηση των προσφορών υπό συνθήκες πραγματικού 
ανταγωνισμού. Συνεπώς, ενδείκνυται να γίνεται δεκτή η εφαρμογή δύο μόνο κριτηρίων ανάθεσης, ήτοι των 
κριτηρίων της «χαμηλότερης τιμής» και της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς». 
Προκειμένου να εξασφαλίζεται ο σεβασμός της αρχής της ίσης μεταχείρισης κατά τη διάρκεια της ανάθεσης 
των συμβάσεων, ενδείκνυται να προβλεφθεί η παγιωμένη βάσει νομολογίας υποχρέωση να διασφαλίζεται η 
απαραίτητη διαφάνεια ώστε να επιτρέπεται σε κάθε προσφέροντα να ενημερώνεται σε λογικά πλαίσια για τα 
κριτήρια και τους τρόπους που θα εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό της από οικονομική άποψη πλέον 
συμφέρουσας προσφοράς. Εναπόκειται, συνεπώς, στις αναθέτουσες αρχές να αναφέρουν τα κριτήρια 
ανάθεσης καθώς και τη σχετική στάθμιση που δίνεται σε καθένα από αυτά τα κριτήρια, και τούτο εγκαίρως 
ώστε οι προσφέροντες να την γνωρίζουν για την κατάρτιση των προσφορών τους. Οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να εφαρμόζουν παρέκκλιση από την αναφορά της στάθμισης των κριτηρίων ανάθεσης σε πλήρως 
δικαιολογημένες περιπτώσεις, τις οποίες πρέπει να μπορούν να αιτιολογούν, όταν η στάθμιση αυτή δεν 
μπορεί να καταρτισθεί εκ των προτέρων, λόγω ιδίως της πολυπλοκότητας της σύμβασης. Στις περιπτώσεις 
αυτές, πρέπει να αναφέρουν τη φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας αυτών των κριτηρίων. 

Ο έλεγχος της καταλληλότητας του προσφέροντος, στις ανοικτές διαδικασίες, και των υποψηφίων, στις 
κλειστές και στις με διαπραγμάτευση διαδικασίες μαζί με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού καθώς και 
στον ανταγωνιστικό διάλογο, και η επιλογή τους θα πρέπει να γίνονται υπό συνθήκες διαφάνειας. Προς 
τούτο, είναι σκόπιμο να αναφέρονται τα κριτήρια, τα οποία δεν θα εισάγουν διακρίσεις, και τα οποία θα 
μπορούν να χρησιμοποιούν οι αναθέτουσες αρχές προκειμένου να επιλέγουν τους ανταγωνιζόμενους καθώς 
και τα μέσα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν οι οικονομικοί φορείς για να αποδεικνύουν ότι πληρούν τα 
κριτήρια αυτά. Με αυτό το πνεύμα διαφάνειας, η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να αναφέρει, κατά την 
προκήρυξη μίας σύμβασης, τα κριτήρια επιλογής που θα χρησιμοποιήσει για την επιλογή, καθώς και το 
επίπεδο ειδικών ικανοτήτων που απαιτεί ενδεχομένως από τους οικονομικούς φορείς για να τους δεχθεί στη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 Στα κράτη μέλη έχουν αναπτυχθεί ορισμένες τεχνικές συγκεντρωτικών συστημάτων προμηθειών. Οι 
τεχνικές αυτές παρέχουν τη δυνατότητα, λόγω του όγκου των αγοραζόμενων ποσοτήτων, να διευρύνεται ο 
ανταγωνισμός και να βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα των δημόσιων παραγγελιών. Θα πρέπει, επομένως, 
να προβλεφθεί ένας κοινοτικός ορισμός της κεντρικής αρχής προμηθειών με προορισμό τις αναθέτουσες 
αρχές.  

  Όταν μια αναθέτουσα αρχή συνάπτει συμφωνία-πλαίσιο σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας, ο 
διαγωνισμός που διενεργείται θα πρέπει να είναι σύμφωνος με ορισμένους κανόνες βάσει των οποίων 
εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ευελιξία και η τήρηση των γενικών αρχών, συμπεριλαμβανομένης της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης. Για τους ίδιους λόγους, η μέγιστη διάρκεια των συμφωνιών-πλαίσιο θα πρέπει να είναι 
περιορισμένη και να μην υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό δικαιολογείται 
πλήρως από τις αναθέτουσες αρχές. 

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές τεχνικές αγορών, υπό τον όρο ότι κατά 
τη χρήση τους τηρούνται οι κανόνες που θεσπίζει η οδηγία καθώς και η αρχή της ίσης μεταχείρισης, η αρχή 
της αποφυγής των διακρίσεων και η αρχή της διαφάνειας. Εν προκειμένω, η υποβολή προσφοράς από 
κάποιον προσφέροντα, ιδίως στις περιπτώσεις νέου διαγωνισμού για την εφαρμογή συμφωνίας-πλαίσιο ή 
την υλοποίηση δυναμικού συστήματος αγορών, μπορεί να λαμβάνει τη μορφή του ηλεκτρονικού καταλόγου 
του εν λόγω προσφέροντος, εφόσον αυτός χρησιμοποιεί τα μέσα επικοινωνίας που επιλέγει η αναθέτουσα 
αρχή. 

 Λαμβανομένης υπόψη της ταχείας επεκτάσεως των ηλεκτρονικών συστημάτων αγορών, είναι σκόπιμο 
να προσδιορισθεί ένα καθ’ ολοκληρίαν ηλεκτρονικό δυναμικό σύστημα αγορών για τις αγορές 
τρέχουσας χρήσεως, και να καθορισθούν ειδικοί κανόνες για την εφαρμογή και τη λειτουργία ενός 
τέτοιου συστήματος ώστε να εξασφαλισθεί η ισότιμη μεταχείριση όλων των οικονομικών φορέων οι 
οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτό. Κάθε οικονομικός φορέας θα πρέπει να μπορεί να 
συμμετέχει σε αυτό το σύστημα, εφόσον υποβάλλει ενδεικτική προσφορά ευθυγραμμισμένη με τη συγγραφή 
υποχρεώσεων και πληροί τα κριτήρια επιλογής. 

 Αυτή η τεχνική αγορών επιτρέπει στις αναθέτουσες αρχές, με τη δημιουργία καταλόγου των 
προσφερόντων οι προσφορές των οποίων έχουν γίνει δεκτές και με τη δυνατότητα συμμετοχής που 
παρέχεται σε νέους προσφέροντες, να έχουν στη διάθεσή τους ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα προσφορών — 
χάρη στα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρονικά μέσα — και συνεπώς να εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή 
χρησιμοποίηση των δημοσίων πόρων, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό. 

Η χρήση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών αποτελεί τεχνική που φαίνεται να διαδίδεται και  καλύπτει μόνον 
τις συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών για τις οποίες οι προδιαγραφές μπορούν να 
προσδιορισθούν με ακριβή τρόπο. Αυτό μπορεί ιδίως να ισχύει για επαναλαμβανόμενες συμβάσεις 
προμηθειών, έργων και υπηρεσιών. Η χρήση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών επιτρέπει στους αναθέτοντες 
φορείς να ζητούν από τους προσφέροντες να υποβάλλουν νέες, χαμηλότερες τιμές, και, όταν η σύμβαση 
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ανατίθεται στην πλέον οικονομικώς συμφέρουσα προσφορά, να βελτιώνουν άλλα στοιχεία των προσφορών 
πέραν των τιμών. Για να εξασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της διαφάνειας, μόνον τα στοιχεία που 
επιδέχονται αυτόματη αξιολόγηση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς παρέμβαση ή/και εκτίμηση του αναθέτοντος 
φορέα, μπορεί να αποτελούν αντικείμενο ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, δηλαδή μόνον τα στοιχεία που 
είναι προσδιορίσιμα ποσοτικώς κατά τρόπον ώστε να εκφράζονται αριθμητικώς ή ως ποσοστά. Από την 
άλλη πλευρά, οι πτυχές εκείνες των προσφορών που συνεπάγονται εκτίμηση στοιχείων που δεν είναι 
ποσοτικώς προσδιορίσιμα, δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. 
Συνεπώς, ορισμένες συμβάσεις έργων και ορισμένες συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες έχουν ως αντικείμενο 
υπηρεσίες πνευματικού δημιουργού, όπως ο σχεδιασμός έργων, δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο 
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. 

Τα ηλεκτρονικά μέσα θα πρέπει να εξισώνονται με τα κλασικά μέσα επικοινωνίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών. Στο μέτρο του δυνατού, το μέσο και η τεχνολογία που επιλέγονται θα πρέπει να είναι 
συμβατά με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν τα άλλα κράτη μέλη. Οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων και οι κανόνες που εφαρμόζονται στους διαγωνισμούς στον τομέα των υπηρεσιών, απαιτούν 
υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστευτικότητας από εκείνο που προβλέπεται στις εν λόγω οδηγίες, 
(οδηγία 1999/93/EK). Κατά συνέπεια, οι μηχανισμοί ηλεκτρονικής παραλαβής προσφορών, αιτήσεων 
συμμετοχής, καθώς και των μελετών και σχεδίων, θα πρέπει να πληρούν ειδικές πρόσθετες απαιτήσεις. 
Προς το σκοπό αυτό, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί κατά το δυνατόν η χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών και 
ιδίως προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών.  
        Στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ της παρούσας οδηγίας αναφέρονται οι απαιτήσεις σχετικά με τα συστήματα 
ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών, των αιτήσεων συμμετοχής ή των σχεδίων και μελετών στους 
διαγωνισμούς μελετών, τα οποία πρέπει κατ’ ελάχιστο όριο να διασφαλίζουν, με τα κατάλληλα τεχνικά μέσα 
και διαδικασίες, ότι:  
α) οι ηλεκτρονικές υπογραφές σχετικά με τις προσφορές, τις αιτήσεις συμμετοχής και τις αποστολές σχεδίων 
και μελετών είναι σύμφωνες προς τις εθνικές διατάξεις που έχουν θεσπισθεί κατ’ εφαρμογήν της οδηγίας 
1999/93/ΕΚ. 
 β) μπορεί να καθορισθεί με ακρίβεια η ώρα και η ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, των αιτήσεων 
συμμετοχής και των σχεδίων και μελετών. 
 γ) μπορεί να εξασφαλίζεται ευλόγως ότι κανείς δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στις διαβιβαζόμενες δυνάμει 
των ως άνω απαιτήσεων πληροφορίες πριν από τις προκαθορισμένες καταληκτικές ημερομηνίες. 
 δ) σε περίπτωση παραβίασης της ως άνω απαγόρευσης πρόσβασης, μπορεί να εξασφαλίζεται ευλόγως ότι 
η παραβίαση είναι σαφώς ανιχνεύσιμη.  
ε) μόνον τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μπορούν να καθορίζουν ή να τροποποιούν τις ημερομηνίες 
αποσφράγισης των παρεληφθεισών πληροφοριών.  
στ) η πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος των  πληροφοριών, κατά τα διάφορα στάδια της διαδικασίας 
ανάθεσης της σύμβασης ή του διαγωνισμού μελετών, είναι δυνατή μόνον με ταυτόχρονες ενέργειες των 
εξουσιοδοτημένων προσώπων. 
 ζ) η πρόσβαση στις διαβιβαζόμενες πληροφορίες με ταυτόχρονες ενέργειες των εξουσιοδοτημένων 
προσώπων είναι δυνατή μόνον μετά την προκαθορισμένη ημερομηνία.  
η) στις πληροφορίες που παραλήφθηκαν και αποσφραγίσθηκαν κατ’ εφαρμογήν των ως άνω απαιτήσεων 
έχουν πρόσβαση μόνο τα εξουσιοδοτημένα να λάβουν γνώση πρόσωπα. 

 

V.    Π.Δ. 60/2007 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 (ΦΕΚ 64/Α) 

 
Σκοπός του προεδρικού διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής 
τους κατά τη διαδικασία συνάψεως συμβάσεων  και με τις διατάξεις  του υπ’ αριθμ. 1564/2005 Κανονισμού 
(ΕΚ) της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς 
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δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων 
δυνάμει των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

 Στο  άρθρο 2, προσαρμογή του άρθρου 1 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, δίνονται οι ορισμοί για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις, για τις αναθέτουσες αρχές και φορείς, για τους τύπους των διαδικασιών προμηθειών και  
διενέργειας των διαγωνισμών, για το κοινό λεξιλόγιο αυτών και για ότι άλλο εμπλέκεται στην διαδικασία των 
Δημοσίων Συμβάσεων. ( Οι ορισμοί αυτοί  έχουν αναπτυχθεί εκτενώς στην αρχή του παρόντος Κεφαλαίου).  

Με το άρθρο 3  (άρθρο 2 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ), προσδιορίζονται οι  αρχές που διέπουν τη σύναψη 
συμβάσεων  σύμφωνα με τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα 
και χωρίς διακρίσεις ενεργώντας με διαφάνεια.  

 Ο καθορισμός των ποσών  των κατώτατων ορίων των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών, τα λεγόμενα κατώφλια,  γίνεται με το  άρθρο 6,  κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 7 της  οδηγίας 
2004/18/ΕΚ, εφαρμόζονται επίσης και στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, μελετών ή έργων του 
Ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ 232/Α).  Τα ποσά αυτά επανεξετάζονται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά διετία και αναθεωρούνται εάν χρειασθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 77 παρ.2 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Από 1-1-2014, το κατώτατο όριο για την διενέργεια Δημόσιου 
Διεθνούς διαγωνισμού και κατά συνέπεια η υποχρέωση δημοσίευσης διακήρυξης στην  Εφημερίδα της Ε.Ε. , 
αναπροσαρμόστηκε στα 130.000 €, εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ),  για δημόσιες συμβάσεις 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 

Οι Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των δημοσίων συμβάσεων, των συμφωνιών - πλαισίων 
και των δυναμικών συστημάτων αγορών, προσδιορίζονται στο άρθρο 8 και σύμφωνα με το  άρθρο 9 της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ, ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας δημόσιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό 
πληρωτέο ποσό, εκτός ΦΠΑ, όπως προσδιορίζεται από την αναθέτουσα αρχή. Στον υπολογισμό αυτό, 
λαμβάνεται υπόψη το εκτιμώμενο συνολικό ποσό, συμπεριλαμβανομένων τόσο του τυχόν προβλεπόμενου 
δικαιώματος προαιρέσεως όσο και των τυχόν παρατάσεων της σύμβασης. Επίσης στην περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή προβλέπει βραβεία ή την καταβολή ποσών στους υποψηφίους ή προσφέροντες, τα ποσά 
αυτά λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.  Η αποτίμηση πρέπει 
να ισχύει κατά το χρόνο αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού,  στις περιπτώσεις όπου δεν 
απαιτείται μια τέτοια προκήρυξη, κατά το χρονικό σημείο έναρξης της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης. 

 Κανένα σχέδιο έργου και καμία σύμβαση προμήθειας ή υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να 
κατατμηθεί, προκειμένου να αποφευχθεί η εφαρμογή των διατάξεων του π. δ. 60.  

 Όταν ένα σχεδιαζόμενο έργο ή ένα σχέδιο αγοράς υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονη 
σύναψη χωριστών συμβάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων των 
τμημάτων.  Όταν η προμήθεια ομοειδών προϊόντων μπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονη σύναψη χωριστών 
συμβάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται υπόψη η εκτιμώμενη συνολική αξία αυτών των τμημάτων. Όταν η 
συνολική αξία των τμημάτων είναι ίση με ή υπερβαίνει την αξία που καθορίζεται στο άρθρο 6 (κατώφλια), το 
παρόν εφαρμόζεται στη σύναψη κάθε τμήματος. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να παρεκκλίνουν, 
προκειμένου για τα τμήματα των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι μικρότερη των ογδόντα 
χιλιάδων (80.000) ευρώ και υπό τον όρο ότι το συνολικό ποσό των συγκεκριμένων τμημάτων δεν υπερβαίνει 
το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων. 

. Όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών που έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή 
προβλέπεται να ανανεωθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, λαμβάνεται ως βάση για τον 
υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης  είτε η συνολική πραγματική αξία των διαδοχικών 
συμβάσεων του ιδίου τύπου, οι οποίες συνήφθησαν κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο ή οικονομικό έτος, 
αναπροσαρμοσμένη, εφόσον τούτο είναι δυνατόν, προκειμένου να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες μεταβολές 
ως προς τις ποσότητες ή την αξία τους κατά τους δώδεκα (12) μήνες που έπονται της αρχικής σύμβασης,  
είτε η εκτιμώμενη συνολική αξία των διαδοχικών συμβάσεων που συνήφθησαν κατά το δωδεκάμηνο που 
έπεται της πρώτης παράδοσης ή κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, εφόσον αυτό υπερβαίνει τους 
δώδεκα (12) μήνες. 

 Η επιλογή της μεθόδου για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας δημόσιας σύμβασης δεν 
επιτρέπεται να γίνεται προς το σκοπό αποφυγής της εφαρμογής των διατάξεων του π.δ. 60. 

 Για τις συμφωνίες-πλαίσιο και για τα δυναμικά συστήματα αγορών, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη είναι η μέγιστη αξία, υπολογιζόμενη χωρίς ΦΠΑ, του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπονται 
για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας-πλαισίου ή του δυναμικού συστήματος αγορών.  

Στις δημόσιες συμβάσεις οι οποίες διέπονται από διαφορετικούς διαδικαστικούς κανόνες και στις  
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται από μια αναθέτουσα αρχή σε άλλη αναθέτουσα αρχή ή 
ένωση αναθετουσών αρχών βάσει αποκλειστικού δικαιώματος που τους παρέχεται δυνάμει των διατάξεων 
της κείμενης νομοθεσίας, εφόσον οι διατάξεις αυτές δεν αντιβαίνουν στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
δεν εφαρμόζεται το Π.Δ. 60, σύμφωνα με το άρθρο 12 και 15.  

Ο νομοθέτης εξαιρεί από την εφαρμογή των διατάξεων του π. δ., τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, οι 
οποίες: 
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α) έχουν ως αντικείμενο την αγορά ή τη μίσθωση, με οποιουσδήποτε χρηματοδοτικούς όρους, γης, 
υφισταμένων κτισμάτων ή άλλων ακινήτων ή αφορούν δικαιώματα επ' αυτών. Οι συμβάσεις 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών οι οποίες συνάπτονται ταυτόχρονα, πριν ή μετά τη σύμβαση αγοράς ή 
μίσθωσης, υπό οιανδήποτε μορφή, διέπονται από το παρόν διάταγμα, 

β) αφορούν την αγορά, ανάπτυξη, παραγωγή ή συμπαραγωγή προγραμμάτων που προορίζονται για 
μετάδοση από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς καθώς και συμβάσεις για τον χρόνο μετάδοσης. 

γ) αφορούν υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού, 
δ) αφορούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σχετικές με την έκδοση, αγορά, πώληση και μεταβίβαση 

τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, ιδίως με διαδικασίες προμήθειας χρημάτων ή κεφαλαίων στις 
αναθέτουσες αρχές καθώς και υπηρεσίες που παρέχονται από κεντρικές τράπεζες, 

ε) αφορούν συμβάσεις εργασίας, 
στ) αφορούν υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, πλην εκείνων το προϊόν των οποίων ανήκει 

αποκλειστικά στην αναθέτουσα αρχή για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της, εφόσον η 
αμοιβή για την παροχή της υπηρεσίας καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από την αρχή αυτή. 

Επιτρέπονται οι συμφωνίες – πλαίσια, οι οποίες μπορούν να συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 17   
(άρθρο 11 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ), έτσι ώστε οι αναθέτουσες αρχές να εξασφαλίζουν έργα, προμήθειες ή 
υπηρεσίες προσφεύγοντας σε κεντρικές αρχές προμηθειών. Η   κεντρική αρχή προμηθειών θα πρέπει να  
τηρεί τις διατάξεις του π.δ., τότε θεωρείται ότι αυτές έχουν τηρηθεί και από τις επιμέρους αναθέτουσες αρχές. 

Στο τρίτο τμήμα του π.δ. περιγράφονται τα είδη των διαγωνισμών και οι τρόποι διενέργειας αυτών με 
κάθε λεπτομέρεια. Η χρήση των ανοικτών, κλειστών και με διαπραγμάτευση διαδικασιών και του 
ανταγωνιστικού διαλόγου, καθώς και  ότι αφορά τα δυναμικά συστήματα αγορών,  τις συμφωνίες πλαίσιο και 
την χρήση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.   

   Στον Ανταγωνιστικό Διάλογο προσφεύγουν οι αναθέτουσες αρχές σε περίπτωση ιδιαίτερα 
πολύπλοκων συμβάσεων και εφόσον κρίνεται ότι η χρησιμοποίηση της ανοικτής ή της κλειστής διαδικασίας 
δεν επιτρέπει την ανάθεση της σύμβασης, στην περίπτωση αυτή η ανάθεση της δημόσιας σύμβασης 
πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς. Μετά την δημοσίευση και την επιλογή των υποψηφίων, οι αναθέτουσες αρχές προβαίνουν σε 
διάλογο, σκοπός του οποίου είναι η διερεύνηση και ο προσδιορισμός των μέσων που μπορούν να 
ικανοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες τους. Αντικείμενο του διαλόγου μπορεί να αποτελούν 
όλες οι πτυχές της σύμβασης. Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να μην 
παρέχουν, κατά τρόπο που δημιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν ορισμένους 
προσφέροντες σε σχέση με άλλους, επίσης δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτουν στους λοιπούς συμμετέχοντες 
τις προτεινόμενες λύσεις ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβασθεί από υποψήφιο 
συμμετέχοντα, χωρίς τη συγκατάθεσή του. 

 Η αναθέτουσα αρχή διεξάγει το διάλογο έως ότου μπορέσει να προσδιορίσει, μετά από συγκριτική 
αξιολόγηση, την ή τις λύσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της. Εν συνεχεία κηρύσσουν τη λήξη 
του διαλόγου και ενημερώνουν σχετικά τους συμμετέχοντες, τους καλούν να υποβάλουν την τελική 
προσφορά τους, βάσει της ή των λύσεων που προσδιορίσθηκαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου. Οι 
προσφορές αυτές πρέπει να περιέχουν όλα τα απαιτούμενα και αναγκαία στοιχεία για την εκτέλεση των 
ζητούμενων προμηθειών ή υπηρεσιών. Οι αναθέτουσες αρχές αξιολογούν τις προσφορές,  βάσει των 
κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στην προκήρυξη και στα τεύχη του διαγωνισμού και επιλέγουν 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.31 

  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας σε διαδικασία με 
διαπραγμάτευση, αφού προηγηθεί δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, σε  περίπτωση μη κανονικών 
προσφορών ή κατάθεσης προσφορών που είναι απαράδεκτες, έπειτα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία ή 
ανταγωνιστικό διάλογο, με την προϋπόθεση ότι οι αρχικοί όροι της σύμβασης δεν τροποποιούνται 
ουσιωδώς. Μπορεί να μη δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού, εάν στη διαδικασία με διαπραγμάτευση 
περιλαμβάνονται όλοι οι προσφέροντες, οι οποίοι, κατά την προηγούμενη διαδικασία, υπέβαλαν παραδεκτές 
προσφορές. 

 Επίσης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης συνάπτονται συμβάσεις όταν πρόκειται για έργα, 
προμήθειες ή υπηρεσίες των οποίων η φύση ή διάφοροι αστάθμητοι παράγοντες δεν επιτρέπουν το 
συνολικό προκαθορισμό των τιμών. Στον τομέα των υπηρεσιών, ιδίως για παροχές διανοητικής εργασίας, 
όπως η σύλληψη έργου, στο μέτρο που η φύση των προς παροχή εργασιών δεν επιτρέπει τον καθορισμό με 

31 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη διευκρίνιση, συμπλήρωση ή προσαρμογή των προσφορών. Οι 
διασαφηνίσεις, διευκρινίσεις, προσαρμογές ή συμπληρώσεις δεν μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την 
τροποποίηση των βασικών στοιχείων της προσφοράς ή της πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών, 
επιφέροντας διακρίσεις ή στρέβλωση του ανταγωνισμού.  

 

Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης των Προμηθειών Μελέτη Περίπτωσης Υπουργείου Οικονομικών Σελίδα 49 
 

                                                   

Πα
νεπ
ιστ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς



Μεταπτυχιακή Διατριβή                                                                                                                               Κίτση Εριφύλη 

επαρκή ακρίβεια των προδιαγραφών της σύμβασης, ώστε να επιτρέπεται η ανάθεσή της με επιλογή της 
καλύτερης προσφοράς, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν την ανοικτή ή την κλειστή διαδικασία. Στον 
τομέα των έργων, για τα έργα που εκτελούνται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, δοκιμής ή τελειοποίησης 
και όχι για να εξασφαλίζουν την αποδοτικότητα ή την κάλυψη των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης. 

Οι αναθέτουσες αρχές διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες προκειμένου αυτοί να προσαρμόζουν 
τις προσφορές τους στους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού, της συγγραφής υποχρεώσεων και των 
λοιπών τευχών του διαγωνισμού και προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη προσφορά. Κατά τη διάρκεια της 
διαπραγμάτευσης, οι αναθέτουσες αρχές εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση όλων των προσφερόντων.  

Επιπλέον οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις τους προσφεύγοντας 
σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης,  εάν ύστερα από 
ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή καμία από τις υποβληθείσες προσφορές 
δεν κρίνεται κατάλληλη, ή εάν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι 
αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, ύστερα από αίτημά της, επίσης εάν για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την 
προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο οικονομικό 
φορέα και στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόμενης σε 
γεγονότα απρόβλεπτα για τις ενδιαφερόμενες αναθέτουσες αρχές, δεν είναι δυνατή η τήρηση των 
προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση 
προκήρυξης διαγωνισμού. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της 
κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη. 
         Η προσφυγή στη διαδικασία αυτή, επιτρέπεται επίσης όταν πρόκειται για προμήθεια  προϊόντων που 
κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, πειραματισμού, μελέτης ή ανάπτυξης, προκειμένου για 
ποσότητα που δεν εξασφαλίζει την εμπορική βιωσιμότητα του προϊόντος ή την απόσβεση των δαπανών 
έρευνας και ανάπτυξης. 
 Συνηθέστερη περίπτωση εφαρμογής, αφορούν συμπληρωματικές παραδόσεις που πραγματοποιούνται από 
τον αρχικό προμηθευτή και προορίζονται είτε για τη μερική ανανέωση προμηθειών ή εγκαταστάσεων 
τρέχουσας χρήσης είτε για την επέκταση υφιστάμενων προμηθειών ή εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή 
προμηθευτή θα υποχρέωνε την αναθέτουσα αρχή να προμηθευτεί υλικό με διαφορετικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά, τα οποία είναι ασυμβίβαστα ή προκαλούν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς τη 
χρήση και συντήρηση. Η διάρκεια των εν λόγω συμβάσεων καθώς και των ανανεώσιμων συμβάσεων δεν 
υπερβαίνει τα τρία έτη, εκτός αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, η συνδρομή των οποίων θα πρέπει να 
αιτιολογείται ειδικώς.  Στο άρθρο 25 αναλύονται με κάθε λεπτομέρεια όλες οι περιπτώσεις εφαρμογής των 
παραπάνω διαδικασιών διαπραγμάτευσης. 

 Εκτός των άλλων οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν σε δυναμικά συστήματα αγορών. 
Κατά την εφαρμογή δυναμικού συστήματος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές ακολουθούν τους κανόνες της 
ανοικτής διαδικασίας σε όλες τις φάσεις της, μέχρι την ανάθεση των συμβάσεων στο πλαίσιο αυτού του 
συστήματος. Στο σύστημα γίνονται δεκτοί όλοι οι προσφέροντες, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια επιλογής και 
έχουν υποβάλει ενδεικτική προσφορά σύμφωνη προς τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του 
διαγωνισμού. Οι ενδεικτικές προσφορές μπορούν να βελτιώνονται οποιαδήποτε στιγμή, υπό τον όρο ότι 
εξακολουθούν να συνάδουν προς τη συγγραφή υποχρεώσεων.  

  Το τέταρτο Τμήμα του διατάγματος αναφέρεται στους κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας καθώς και 
στην διαδικασία  δημοσίευσης των προκηρύξεων των διαγωνισμών.   

Οι προκηρύξεις αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή», το 
ταχύτερο δυνατόν μετά την έναρξη του οικονομικού έτους. 

Ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαισίου μπορούν να 
μην δημοσιεύονται, όταν η γνωστοποίησή τους μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, 
είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, ή μπορεί να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή 
ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ αυτών. 

 Οι προκηρύξεις περιλαμβάνουν τις πληροφορίες καθώς και κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται 
χρήσιμη από την αναθέτουσα αρχή, χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα που εγκρίνονται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 77 παράγραφος 2 της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ, διαδικασία. 

 Οι προκηρύξεις που καταρτίζονται και αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, δημοσιεύονται το πολύ 
πέντε ημέρες μετά την αποστολή τους. Όταν οι προκηρύξεις δεν αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα 
δημοσιεύονται το αργότερο 12 ημέρες μετά την αποστολή τους ή, στην περίπτωση της επισπευδόμενης 
διαδικασίας, το αργότερο πέντε ημέρες μετά την αποστολή τους. 

 Οι προκηρύξεις διαγωνισμού δημοσιεύονται αναλυτικά στην ελληνική γλώσσα. Αυθεντικό θεωρείται 
μόνο το κείμενο που δημοσιεύεται στη γλώσσα αυτή. Περίληψη των σημαντικότερων στοιχείων κάθε 
προκήρυξης δημοσιεύεται και στις λοιπές επίσημες γλώσσες. Τα έξοδα δημοσίευσης των προκηρύξεων 
αυτών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβαρύνουν την Κοινότητα. Οι προκηρύξεις και το περιεχόμενό τους 
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δεν μπορούν να δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο πριν από την ημερομηνία της αποστολής τους στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι προκηρύξεις που δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο δεν πρέπει να περιλαμβάνουν 
πληροφορίες διαφορετικές από εκείνες που περιέχονται στις προκηρύξεις που αποστέλλονται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή», πρέπει δε να αναφέρουν την ημερομηνία 
αποστολής της σχετικής ειδοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή της δημοσίευσης στο «προφίλ 
αγοραστή». Οι προκαταρκτικές προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» πριν από την 
αποστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ειδοποίησης με την οποία ανακοινώνεται η δημοσίευσή τους με τη 
μορφή αυτή, πρέπει δε να αναφέρουν την ημερομηνία της αποστολής. Το περιεχόμενο των προκηρύξεων 
που δεν αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, περιορίζεται σε περίπου εξακόσιες πενήντα (650) λέξεις. 

 Οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να αποδεικνύουν την ημερομηνία αποστολής των προκηρύξεων. Η 
Επιτροπή χορηγεί στην αναθέτουσα αρχή βεβαίωση της δημοσίευσης των πληροφοριών που της διαβίβασε, 
αναφέροντας την ημερομηνία της εν λόγω δημοσίευσης. Η βεβαίωση αυτή συνιστά απόδειξη της 
πραγματοποίησης της δημοσίευσης 

Στο Άρθρο 32 προσδιορίζεται η προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και των 
προσφορών (άρθρο 38 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 

 Στις ανοικτές διαδικασίες, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε πενήντα 
δύο (52) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού. 

 Στις κλειστές διαδικασίες, στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης 
διαγωνισμού και στον ανταγωνιστικό διάλογο,  η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής 
ανέρχεται σε τριάντα επτά (37) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού 
και  η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε σαράντα (40) ημέρες από την 
ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης.  

 Στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες αρχές έχουν δημοσιεύσει προκαταρκτική προκήρυξη, η ελάχιστη 
προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών, μπορεί, κατά γενικό κανόνα, να περιορίζεται σε τριάντα έξι 
(36) ημέρες, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση μικρότερη των είκοσι δύο (22) ημερών. Η προθεσμία αυτή 
αρχίζει από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού, προκειμένου για ανοικτή διαδικασία, 
και από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, προκειμένου για κλειστή 
διαδικασία. 

Με το άρθρο 36 (άρθρο 42 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) εφαρμόζονται Κανόνες  στην επικοινωνία των μερών 
του διαγωνισμού.  Οι μορφές επικοινωνίας καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών μπορούν, κατ’ επιλογή της 
αναθέτουσας αρχής, να πραγματοποιούνται με επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικά μέσα, το τηλέφωνο ή 
με συνδυασμό των μέσων αυτών. Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τις επικοινωνίες με ηλεκτρονικά 
μέσα, πρέπει να μην δημιουργεί διακρίσεις, να είναι γενικώς προσιτή στο κοινό και συμβατή με τις 
τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών, που χρησιμοποιούνται γενικά. 

 Η επικοινωνία, η ανταλλαγή και η αποθήκευση πληροφοριών πραγματοποιούνται κατά τρόπο που να 
διασφαλίζει αφενός την ακεραιότητα των δεδομένων και το απόρρητο των προσφορών και των αιτήσεων 
συμμετοχής και αφετέρου τη λήψη γνώσης του περιεχομένου των προσφορών και των αιτήσεων 
συμμετοχής από τις αναθέτουσες αρχές, μόνο μετά την εκπνοή της προβλεπόμενης προθεσμίας για την 
υποβολή τους. 

  Μεταξύ των άλλων για τη διαβίβαση και τους μηχανισμούς ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών 
και των αιτήσεων συμμετοχής, οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης, πρέπει να 
είναι προσιτές στα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι ηλεκτρονικές προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από 
ηλεκτρονική υπογραφή. Οι προσφέροντες ή οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν τα έγγραφα, 
πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή δηλώσεις, εφόσον δεν είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή, πριν από τη λήξη 
της προθεσμίας που προβλέπεται για την υποβολή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής. 
Επιτρέπεται η καθιέρωση συστήματος εθελοντικής πιστοποίησης προς το σκοπό της βελτίωσης του 
επιπέδου των υπηρεσιών πιστοποίησης των εν λόγω μηχανισμών.  

    Ο νομοθέτης διευκρινίζει, στο πέμπτο τμήμα  του διατάγματος,  ότι δικαιούμενοι συμμετοχής στις  
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, έχουν  οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων καθώς και  όσοι 
έχουν δικαίωμα από την νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι να διενεργούν την 
συγκεκριμένη παροχή, είτε είναι φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. Επίσης έχει δικαίωμα ο προσφέρον να 
αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.  

  Σημαντικό θέμα για την πορεία υλοποίησης χωρίς προβλήματα και ενστάσεις, ενός διαγωνισμού, 
αποτελούν οι Εναλλακτικές Προσφορές. Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να καθορίζουν στην προκήρυξη του  
διαγωνισμού εάν επιτρέπουν τις εναλλακτικές προσφορές ή όχι. Αν δεν υπάρχει σχετική ρητή μνεία, οι 
εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. 

Οι αναθέτουσες αρχές που επιτρέπουν τις εναλλακτικές προσφορές ορίζουν στη συγγραφή 
υποχρεώσεων τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές καθώς και 
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τον τρόπο υποβολής των προσφορών αυτών. Αυτό μπορεί να συμβεί στις περιπτώσεις μόνο στις οποίες η 
ανάθεση γίνεται με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς.   

Με τα άρθρο 42 και 43 καθορίζονται τα κριτήρια για τον έλεγχο της καταλληλότητας, επιλογής των 
συμμετεχόντων και της ανάθεσης των συμβάσεων. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά: 
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας και τεχνικών ή και επαγγελματικών ικανοτήτων, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι υποψήφιοι και 
οι προσφέροντες. Τα ελάχιστα αυτά επίπεδα μνημονεύονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού και αφορούν 
διάφορα έγγραφα πιστοποίησης είτε από την τράπεζα, όσον αφορά την χρηματοοικονομική επάρκεια,  είτε 
τίτλοι σπουδών ή υποβολή καταλόγου των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη 
πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης αυτών, όσον αφορά την επαγγελματική 
ικανότητα, καθώς και άλλα που προσδιορίζονται επακριβώς στην διακήρυξη του διαγωνισμού. 

 Στις κλειστές διαδικασίες, στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού 
και στον ανταγωνιστικό διάλογο, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό των υποψηφίων 
οι οποίοι προσκαλούνται για να υποβάλουν προσφορά, να διαπραγματευθούν ή να συμμετάσχουν στο 
διάλογο, υπό τον όρο ότι υπάρχει ικανός αριθμός κατάλληλων υποψηφίων. Οι αναθέτουσες αρχές 
προσδιορίζουν, με την προκήρυξη του διαγωνισμού, αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες 
που προτίθενται να εφαρμόσουν, τον ελάχιστο αριθμό και, ενδεχομένως, τον μέγιστο αριθμό υποψηφίων 
που καλούνται. Ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται πρέπει να είναι επαρκής ώστε να εξασφαλίζει 
πραγματικό ανταγωνισμό.  
        Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε δημόσια σύμβαση, ο υποψήφιος ή προσφέρων, εις βάρος του 
οποίου υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για συμμετοχή σε 
εγκληματική οργάνωση, για δωροδοκία, για απάτη ή για  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες. Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους υποψηφίους ή τους προσφέροντες να υποβάλλουν 
τα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν τα παραπάνω. Επίσης μπορούν, εφόσον αμφιβάλλουν ως προς την 
προσωπική κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές για 
να λάβουν τις πληροφορίες που θεωρούν απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων ή 
των προσφερόντων.  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη σύμβαση, κάθε οικονομικός φορέας που μπορεί να  τελεί υπό 
πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή 
εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του, 
έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της 
χώρας εγκατάστασής του, έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό 
με την επαγγελματική διαγωγή του, έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το 
αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως 
διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή,  δεν έχει εκπληρώσει τις ασφαλιστικές και 
φορολογικές του υποχρεώσεις,  είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

 Εισάγονται τα Πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας και τα Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά 
τα Ευρωπαϊκά ή Διεθνή πρότυπα, πιστοποιούμενα από όργανα λειτουργούντα βάσει του κοινοτικού δικαίου 
και αναγνωρίζουν τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώνουν ή να διευκρινίζουν τα 
πιστοποιητικά και έγγραφα που υπέβαλαν.   

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μνεία στα κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων, ως προς την χαμηλότερη τιμή 
και ως προς την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, καθώς και στην αντιμετώπιση από 
την αναθέτουσα αρχή της περίπτωσης κατάθεσης ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς. 

Με το άρθρο 53 γίνεται η προσαρμογή του άρθρου 23 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, στην ελληνική 
νομοθεσία, που αφορά το σημαντικότερο ίσως κομμάτι των δημοσίων συμβάσεων, τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές.  Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές επιταγές, οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να εξασφαλίζουν 
ισότιμη πρόσβαση στους προσφέροντες και να μην δημιουργούν  αδικαιολόγητα εμπόδια στον ανταγωνισμό. 
Πρέπει να είναι αρκετά ακριβείς ώστε να επιτρέπουν στους προσφέροντες να προσδιορίζουν το αντικείμενο 
της σύμβασης και στις αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν τη σύμβαση. . Οι τεχνικές προδιαγραφές, εκτός εάν 
αυτό δικαιολογείται από το αντικείμενο της σύμβασης, δεν μπορούν να κάνουν μνεία συγκεκριμένης 
κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερων μεθόδων κατασκευής ούτε να κάνουν αναφορά σε σήμα, δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας ή τύπο καθώς και σε συγκεκριμένη καταγωγή ή παραγωγή, που θα είχε ως αποτέλεσμα να 
ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω μνεία ή παραπομπή 
επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνεται αρκούντως ακριβής και κατανοητή περιγραφή 
του αντικειμένου της σύμβαση. Σε αυτή την περίπτωση η μνεία ή η παραπομπή αυτή πρέπει να 
συνοδεύονται από τους όρους «ή ισοδύναμο». 
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Η επόμενη προσαρμογή στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκή νομοθεσία, έρχεται με το άρθρο 56 που αφορά 
την υποχρέωση του  Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας να διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, χωριστή στατιστική κατάσταση, σχετικά με τις συμβάσεις 
δημοσίων προμηθειών και υπηρεσιών, αντίστοιχα, που έχουν συνάψει οι αναθέτουσες αρχές κατά το 
προηγούμενο έτος. Την ίδια υποχρέωση τηρεί και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις έργων. Οι αναθέτουσες 
αρχές υποχρεούνται να αποστέλλουν τις σχετικές καταστάσεις των έργων, υπηρεσιών και προμηθειών που 
ανέθεσαν κατά το προηγούμενο έτος, μέχρι την 31η Ιουλίου κάθε έτους, στα αντίστοιχα Υπουργεία. 

 Η στατιστική κατάσταση περιλαμβάνει τον αριθμό και την αξία των συμβάσεων που συνήφθησαν,  τις 
διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων που χρησιμοποιήθηκαν  και, για καθεμία από τις διαδικασίες αυτές, τα 
έργα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες  που προσδιορίζονται ανά κατηγορία της ονοματολογίας CPV, την 
ιθαγένεια του οικονομικού φορέα στον οποίον ανατέθηκε η σύμβαση. 

Στα επόμενα  άρθρα γίνεται μνεία στους διαγωνισμούς μελετών, στο πεδίο εφαρμογής, στις εξαιρέσεις 
και σε κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης αυτών. Επίσης αναλύονται 
λεπτομερώς οι κανόνες που εφαρμόζονται σε όλες τις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων που 
συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές. 

 

VI.      Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ14Α) 

  
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4038/2012 προσετέθησαν μετά το άρθρο 22 του ΠΔ 
118/2007 τα άρθρα 22Α, 22Β, 22Γ, 22Δ και 22Ε, που αφορούν στις Συμφωνίες-πλαίσιο  και τους 
ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, ως εξής:  

Άρθρο 22Α: οι Αναθέτουσες Αρχές δύναται να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσιο για δημόσιες συμβάσεις 
προμήθειας αγαθών, των οποίων η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι μικρότερη των εκάστοτε ισχυόντων 
κοινοτικών ορίων, με έναν οικονομικό ή περισσότερους οικονομικούς Φορείς (διαδικασίες σύναψης, 
κριτήρια ανάθεσης, σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων, διάρκεια, απαγόρευση καταχρηστικής εφαρμογής, 
προθεσμίες, υποβολή προσφορών, εγγυήσεις, προληπτικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου). 

Άρθρο 22Β : οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να προσφεύγουν σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς 
όταν οι όροι και εν γένει οι προδιαγραφές της σύμβασης μπορούν να καθορισθούν με ακρίβεια. Με τους 
ίδιους όρους, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να χρησιμοποιείται κατά το νέο διαγωνισμό μεταξύ των 
μερών μιας συμφωνίας-πλαισίου, καθώς και κατά το διαγωνισμό για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για 
τα δυναμικά συστήματα αγορών. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός αφορά είτε μόνον τις τιμές, (ανάθεση 
στην κατώτερη τιμή), είτε τις τιμές ή\και τις αξίες (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά). Η 
χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού αναφέρεται υποχρεωτικά στην προκήρυξη του διαγωνισμού και στη 
συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την διενέργεια του (διαδικασίες 
και όροι διεξαγωγής και περάτωσης, περιορισμοί). 

Άρθρο 22Γ: Οι διατάξεις του άρθρου 17 του ΠΔ. 60/2007 (Α64Α): «1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν 
να εξασφαλίζουν έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες προσφεύγοντας σε κεντρικές αρχές προμηθειών. 2. Οι 
αναθέτουσες αρχές που αποκτούν έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες προσφεύγοντας σε κεντρική αρχή 
προμηθειών, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 10, θεωρείται ότι έχουν τηρήσει 
τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον αυτές έχουν τηρηθεί από την κεντρική αρχή προμηθειών εφαρμόζεται και 
στην προμήθεια αγαθών, των οποίων η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι κατώτερη των εκάστοτε ισχυόντων 
κοινοτικών ορίων», εφαρμόζεται και για όλες τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών 
των οποίων η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι κατώτερη των εκάστοτε ισχυόντων κοινοτικών 
ορίων. 

Άρθρο 22Δ: εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 και 36 ΠΔ. 60/2007 και για όλες τις ηλεκτρονικές 
δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών των οποίων η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι κατώτερη των 
εκάστοτε ισχυόντων κοινοτικών ορίων. 

Άρθρο 22Ε Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ' αποκλειστικότητα: «Η εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών 
μπορεί να πραγματοποιείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενων θέσεων εργασίας, όταν η 
πλειοψηφία των ενδιαφερόμενων εργαζομένων είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία λόγω της φύσης ή 
βαρύτητας των ειδικών αναγκών τους δεν μπορούν να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα υπό 
κανονικές συνθήκες. Στην περίπτωση αυτή, η προκήρυξη του διαγωνισμού θα πρέπει να μνημονεύει την 
παρούσα διάταξη.» 
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VII. ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 
Με τις διατάξεις της  παρ. 9 του άρθρου 30 του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α’) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής 
αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», προστέθηκε εδάφιο στο 
τέλος της περίπτωσης γ’ της παρ. 2 του αρ. 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α’) με το οποίο ορίζεται ότι η 
αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών εφαρμόζεται και στις επιχειρήσεις.  Τούτο σημαίνει ότι σε 
περίπτωση συμμετοχής φυσικών ή νομικών προσώπων σε διαγωνισμούς του Δημοσίου για παροχή αγαθών 
ή υπηρεσιών οι οικείες υπηρεσίες οφείλουν να αναζητούν, αντί των ενδιαφερομένων, όσα από τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά για συμμετοχή στους διαγωνισμούς αυτούς,  έχουν ενταχθεί στην αυτεπάγγελτη 
αναζήτηση δικαιολογητικών (υποχρεωτική ή κατόπιν συναίνεσης του πολίτη). 

Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα της ΓΓΔΔ & ΗΔ/ΥΠΕΣ www.gspa.gr 
και συγκεκριμένα στη διαδρομή Δημόσια Διοίκηση-Εκσυγχρονισμός-Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση. 

 

VIII. ΟΔΗΓΙΑ 89/665/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης  Δεκεμβρίου 1989 για το 
συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί 
της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης 
συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων  
 

 
Σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη οφείλουν να: 
1. Λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζεται, όσον αφορά τις διαδικασίες συνάψεως 

συμβάσεων του δημοσίου που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 71/305/ΕΟΚ και 
77/62/ΕΟΚ, ότι οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι αναθέτουσες αρχές υπόκεινται στην άσκηση 
αποτελεσματικών και, ιδίως, όσο το δυνατόν ταχύτερων προσφυγών, για το λόγο ότι οι αποφάσεις 
αυτές παραβιάζουν είτε το κοινοτικό δίκαιο περί συμβάσεων του δημοσίου είτε τους εθνικούς 
κανόνες που μεταγράφουν το δίκαιο αυτό. 

2. Μεριμνούν  ώστε να μην υφίσταται καμία διάκριση μεταξύ των επιχειρήσεων που μπορούν να 
επικαλεσθούν ζημία στα πλαίσια διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεως του δημοσίου, λόγω της 
διάκρισης που γίνεται με την παρούσα οδηγία μεταξύ των εθνικών κανόνων που μεταγράφουν το 
κοινοτικό δίκαιο και των άλλων εθνικών κανόνων. 

3. Εξασφαλίζουν  ότι οι διαδικασίες προσφυγής μπορούν να κινηθούν, σύμφωνα με προϋποθέσεις που 
μπορούν να καθορίζουν τα κράτη μέλη, τουλάχιστον από οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει ή είχε 
συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση κρατικών προμηθειών ή δημοσίων έργων και το 
οποίο υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από μια εικαζόμενη παράβαση .  Ειδικότερα, μπορούν 
να απαιτούν από το πρόσωπο που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία αυτή να ενημερώνει 
προηγουμένως την αναθέτουσα αρχή για την εικαζόμενη παράβαση και για την πρόθεσή του να 
ασκήσει προσφυγή.  

4. Μεριμνούν ώστε  τα μέτρα που λαμβάνονται όσον αφορά τις διαδικασίες προσφυγής που ορίζονται 
παραπάνω, να προβλέπουν τις αναγκαίες εξουσίες προκειμένου :  
α ) να λαμβάνονται, το συντομότερο δυνατόν και με την επείγουσα διαδικασία, προσωρινά μέτρα για 
να επανορθωθεί η εικαζόμενη παράβαση ή να αποτραπεί η περαιτέρω ζημία των θιγομένων 
συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που αναστέλλουν ή επιτρέπουν την αναστολή της 
διαδικασίας σύναψης της εν λόγω σύμβασης του δημοσίου ή της εκτέλεσης οποιασδήποτε 
απόφασης λαμβάνεται από τις αναθέτουσες αρχές.   
β ) να ακυρώνουν ή να επιτρέπουν την ακύρωση των παράνομων αποφάσεων, και ιδίως να 
καταργούν τις τεχνικές, οικονομικές και χρηματοδοτικές προδιαγραφές που εισάγουν διακρίσεις και 
περιλαμβάνονται στα έγγραφα με τα οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο 
διαγωνισμό, στις συγγραφές υποχρεώσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που έχει σχέση με τη 
διαδικασία σύναψης της συγκεκριμένης σύμβασης.  
γ ) να επιδικάζουν αποζημίωση στα ζημιωθέντα από την παράβαση πρόσωπα .  

Σημείωση: Οι  διαδικασίες προσφυγής δεν πρέπει να έχουν απαραιτήτως, αυτές καθ' εαυτές, αυτόματα 
ανασταλτικά αποτελέσματα επί των διαδικασιών σύναψης των συμβάσεων στις οποίες αναφέρονται .  
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5. Προβλέπουν ότι οι υπεύθυνες αρχές, εξετάζοντας αν πρέπει να λάβουν προσωρινά μέτρα, μπορούν 
να λαμβάνουν υπόψη τους τις πιθανές συνέπειες αυτών των μέτρων για όλα τα συμφέροντα που 
ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και το δημόσιο συμφέρον, και να αποφασίζουν να μην τα 
χορηγήσουν εάν οι αρνητικές συνέπειες μπορεί να είναι σοβαρότερες από την ωφέλειά τους . Η 
απόφαση να μην χορηγηθούν προσωρινά μέτρα δεν θίγει τα άλλα δικαιώματα που διεκδικεί ο αιτών 
τα μέτρα αυτά. 

6. Προβλέπουν ότι, οσάκις ζητείται αποζημίωση  για το λόγο ότι απόφαση ελήφθη παρανόμως, πρέπει 
πρώτα να ακυρώνεται η προσβαλλόμενη απόφαση από μια αρμόδια προς τούτο αρχή .  

7. Μεριμνούν ώστε να καθίσταται δυνατή η αποτελεσματική εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνουν 
οι αρμόδιες για τις διαδικασίες προσφυγής αρχές.  Όταν οι υπεύθυνες για τις διαδικασίες προσφυγής 
αρχές δεν είναι δικαστικές, οι αποφάσεις τους πρέπει πάντοτε να αιτιολογούνται γραπτώς .  Στην 
περίπτωση αυτή, πρέπει επίσης να θεσπίζονται διατάξεις που να εγγυώνται την ύπαρξη διαδικασιών 
με τις οποίες κάθε μέτρο της βασικής αρμόδιας αρχής που εικάζεται ότι είναι παράνομο ή κάθε 
εικαζόμενη παράλειψή της κατά την εκτέλεση των εξουσιών που της έχουν ανατεθεί, να μπορεί να 
αποτελέσει αντικείμενο δικαστικής προσφυγής ή προσφυγής ενώπιον άλλης αρχής η οποία 
θεωρείται δικαιοδοτικό όργανο κατά την έννοια του άρθρου 177 της συνθήκης και είναι ανεξάρτητη 
από την αναθέτουσα αρχή και τη βασική αρχή . Ο διορισμός  και η λήξη της θητείας των μελών 
αυτής της ανεξάρτητης αρχής πρέπει να υπόκειται στους ίδιους όρους οι οποίοι εφαρμόζονται στους 
δικαστές όσον αφορά την υπεύθυνη για το διορισμό τους αρχή, τη διάρκεια της θητείας τους, και τη 
δυνατότητα ανάκλησής τους . Τουλάχιστον ο πρόεδρος αυτής της ανεξάρτητης αρχής πρέπει να έχει 
τα ίδια νομικά και επαγγελματικά προσόντα με έναν δικαστή .  Η ανεξάρτητη αρχή λαμβάνει τις 
αποφάσεις της μετά τη διεξαγωγή διαδικασίας κατ' αντιμωλία, οι δε αποφάσεις αυτές έχουν, με τα 
μέσα που καθορίζει κάθε κράτος μέλος, δεσμευτικά νομικά αποτελέσματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ  

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Ο σχεδιασμός  και η εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης των Δημοσίων Συμβάσεων, 
αντιμετώπισε  πολλές δυσκολίες κυρίως τεχνολογικής φύσεως αλλά και προσαρμογής του τρόπου εκτέλεσης  
και υλοποίησης  μιας Δημόσιας Σύμβασης στον ηλεκτρονικό τρόπο. Το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης 
των Δημοσίων Συμβάσεων,  έπρεπε να σχεδιαστεί από την αρχή με γνώμονα την μεθοδολογία,  που έχει 
θεσπιστεί διαχρονικά και νομιμοποιείται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο, 
ακολουθώντας την αντίστοιχη μεθοδολογία για την υποστήριξη πλέον της  ροή των ηλεκτρονικών βημάτων, 
που θα έπρεπε να γίνουν σύμφωνα με την  ισχύουσα νομοθεσία. 

Στο ισχύον  βασικό Νομοθετικό  Πλαίσιο για την εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων , που  παρατέθηκε 
στα προηγούμενα κεφάλαια, καλείται να προσαρμοστεί ο νέος τρόπος εκτέλεσης των Δημοσίων Συμβάσεων, 
(ο ηλεκτρονικός).  Λόγω των πρακτικών δυσκολιών που προέκυψαν κατά την προσπάθεια υλοποίησης του 
εγχειρήματος αυτού, υπήρξε  καθυστέρηση στη δημιουργία και λειτουργία ενός ενιαίου ηλεκτρονικού 
συστήματος .  Σήμερα βρίσκεται στο ξεκίνημά του και στην πρώτη εφαρμογή του το Ενιαίο Ηλεκτρονικό 
Σύστημα των Δημοσίων Συμβάσεων, το οποίο θα υποστηριχτεί από την  λειτουργία της Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης,  που είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επίτευξη της 
διαλειτουργικότητα και της ασφάλειας που χρειάζεται.  Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να επιτευχθούν 
οικονομίες κλίμακας προς όφελος των φορέων του Δημοσίου αλλά και του πολίτη.  Είναι αναγκαία επίσης η  
εναρμόνιση των νομοθετικών διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία δύο ή περισσοτέρων φορέων ώστε να 
διασφαλισθεί ότι οι ηλεκτρονικά ανταλλασσόμενες πληροφορίες έχουν την ίδια νομική ισχύ για όλους τους 
εμπλεκόμενους και ότι οι ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες έχουν τα ίδια έννομα αποτελέσματα με την 
αντίστοιχη μη ηλεκτρονική υπηρεσία. 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

 
Στις 12 Απριλίου 2012  δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ( ΦΕΚ Β' 1301/12-04-2012)  
Υπουργική Απόφαση κύρωσης του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  

Η απόφαση   ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012,  πραγματώνει την ουσία του νόμου για την Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση και ρυθμίζει τις αρχές κάτω από τις οποίες θα λειτουργούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του 
Δημοσίου, τόσο σε οργανωτικό, όσο σε σημασιολογικό και τεχνικό επίπεδο, για την ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του δημόσιου τομέα.   

Το εν λόγω πλαίσιο περιλαμβάνει ένα σύνολο από πολιτικές, πρότυπα και τεχνολογικές 
κατευθύνσεις για τον καθορισμό των προδιαγραφών που θα πρέπει να έχουν τα Πληροφοριακά 
Συστήματα (ΠΣ) των διαφόρων φορέων του δημοσίου, ώστε να υποστηρίζουν την παροχή 
ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους άλλους σχετικούς 
φορείς. Τα Πληροφοριακά Συστήματα  του Δημοσίου θα πρέπει να έχουν τέτοιες προδιαγραφές ώστε να 
μπορούν να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν στοιχεία με άλλα( ΠΣ) που παρέχουν σχετικές υπηρεσίες, 
του ίδιου ή άλλου φορέα, αλλά και με τα (ΠΣ) των επιχειρήσεων, στο βαθμό που απαιτείται 
διαλειτουργικότητα με τα συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης.  

Στην Απόφαση κύρωσης του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
περιλαμβάνονται:  

Κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της 
Δημόσιας Διοίκησης. 

Κανόνες και πρότυπα για την εγγραφή, ταυτοποίηση και ηλεκτρονική αναγνώριση πολιτών και 
επιχειρήσεων σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. 
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Διαδικασίες διαχείρισης του Μητρώου Διαλειτουργικότητας, για την καταχώρηση των παρεχομένων 
υπηρεσιών από φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. 

Παράλληλα, περιλαμβάνει πολιτικές, πρότυπα και τεχνολογικές κατευθύνσεις για εν γένει υποδομές 
που υποστηρίζουν έγγραφα (xml αρχεία) που ανταλλάσουν τα  Πληροφοριακά Συστήματα   της Δημόσιας 
Διοίκησης και σχήματα δεδομένων (xml σχήματα) για την παροχή υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις. 

Το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΗΔ) συνίσταται από ένα σύνολο 
κανόνων, προτύπων, προδιαγραφών και διαδικασιών που εφαρμόζονται στα έργα Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης κατά το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη συντήρηση και την λειτουργία τους σχετικά με: 

i) Το σχεδιασμό, ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων και πληροφοριακών 
συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης. 

ii)  Την ανάπτυξη και παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους φορείς του 
Δημοσίου τομέα. 

iii)  Τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας σε οργανωτικό, σημασιολογικό και τεχνολογικό επίπεδο, για 
την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του Δημοσίου 
τομέα. 

iv)  Την εγγραφή, ταυτοποίηση και ηλεκτρονική αναγνώριση πολιτών και επιχειρήσεων σε ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες του Δημοσίου τομέα. 

v)  Τη διαχείριση του Μητρώου για την καταχώριση των παρεχόμενων υπηρεσιών από φορείς της 
Δημόσιας Διοίκησης (Μητρώο Διαλειτουργικότητας). 

Τα Ανοιχτά πρότυπα,  ανοιχτό είναι το πρότυπο το οποίο:  
(α) υιοθετείται και συντηρείται από ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό, 
(β) η συνεχιζόμενη ανάπτυξη του είναι αποτέλεσμα μίας ανοιχτής και δημόσιας διαδικασίας, στην οποία δεν 
υπάρχουν περιορισμοί στη συμμετοχή και οι αποφάσεις βασίζονται είτε σε ομοφωνία είτε στη πλειοψηφία 
των εμπλεκόμενων μερών, 
(γ) έχει δημοσιευθεί και τα κείμενα των τεχνικών του προδιαγραφών είναι διαθέσιμα και μπορούν να 
αναδιανεμηθούν είτε χωρίς χρέωση, είτε με συμβολική χρέωση, 
(δ) διαθέτει αμετάκλητα τα πιθανά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνει χωρίς χρεώσεις και 
περιορισμό στη περαιτέρω χρήση του προτύπου. 
Τα  Υποχρεωτικά Πρότυπα : Υποχρεωτικά είναι τα πρότυπα που η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές που 
τίθενται είναι επιβεβλημένη για τους φορείς του Δημοσίου τομέα. 
Τα  Προαιρετικά  Πρότυπα: Προαιρετικά είναι τα πρότυπα που η μη συμμόρφωσή τους με τις 
προδιαγραφές που τίθενται είναι δυνατή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον αυτό τεκμηριώνεται 
επαρκώς. Σε διαφορετική περίπτωση η συμμόρφωση με τα συγκεκριμένα πρότυπα είναι υποχρεωτική. 
Τα Πρότυπα υπό Διαμόρφωση/Μελέτη:  Υπό διαμόρφωση/μελέτη χαρακτηρίζονται τα πρότυπα που 
έχουν προδιαγραφές, τις οποίες το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
επεξεργάζεται και ενδέχεται να υιοθετήσει σε επόμενη έκδοσή του. 
Κωδικολόγια (Code Lists):  Λίστες κωδικοποιημένων και ταξινομημένων ορισμών για κύριες, κοινά 
χρησιμοποιούμενες έννοιες σε διαδικασίες, έγγραφα και συστήματα όπως ενδεικτικά οι λίστες χωρών, 
φορέων και νομισμάτων. 
Δομικά Στοιχεία Δεδομένων (Core Data Components):  Αποτελούν σύνολα δεδομένων – πεδίων 
περιγραφής – για κύριες έννοιες της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Χρησιμοποιούνται για τη συστηματική 
δόμηση πρότυπων ηλεκτρονικών εγγράφων και αρχείων δεδομένων όπως ενδεικτικά ταυτότητα προσώπου 
(όνομα, επώνυμο κλπ), διεύθυνση (χώρα, περιφέρεια, δήμος, οδός κλπ), γενική αίτηση φυσικού προσώπου 
(ημερομηνία, φορέας που απευθύνεται, ταυτότητα προσώπου, διεύθυνση κλπ). 
 Τύποι Δεδομένων (Data Types):   Αποτελούν κωδικοποιήσεις των τύπων που μπορούν να έχουν τα πεδία 
ή οι περιγραφές δεδομένων όπως ενδεικτικά αλφαριθμητικό πεδίο ελευθέρου μήκους, ακέραιος, δεκαδικός 
ημερομηνία. 
 Πρότυπα Σχήματα Ηλεκτρονικών Εγγράφων (Standard XML Schemas):  Αποτελούν δομημένες 
περιγραφές σε γλώσσα XML για την αποτύπωση της δομής και του περιεχομένου των ηλεκτρονικών 
εγγράφων. Περιέχουν αναφορές σε κωδικολόγια, τύπους δεδομένων ή δομικά στοιχεία δεδομένων. 
 Μεταδεδομένα (Metadata):   Σύνολα πληροφορίας που αφορούν τις έννοιες της Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και επιτρέπουν την ανεύρεση και κατανόησή τους από ανθρώπους ή συστήματα. 
Κανόνες Υποχρεωτικοί :  Υποχρεωτικοί είναι οι κανόνες που η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές που 
τίθενται είναι επιβεβλημένη για τους φορείς του Δημοσίου τομέα. 
 Κανόνες Προαιρετικοί :  Προαιρετικοί είναι οι κανόνες που παρέχουν την ευχέρεια της μη συμμόρφωσης 
με τις προδιαγραφές που τίθενται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον αυτό τεκμηριώνεται επαρκώς. 
Σε διαφορετική περίπτωση η συμμόρφωση με αυτούς τους κανόνες είναι υποχρεωτική. 
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 Κανόνες υπό Διαμόρφωση/Μελέτη:  Κανόνες υπό Διαμόρφωση/Μελέτη είναι οι κανόνες που έχουν 
προδιαγραφές, τις οποίες το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επεξεργάζεται και 
ενδέχεται να υιοθετήσει σε επόμενη έκδοσή του. 
 «ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ», «ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ», «ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ», «ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ», «ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ», 
Είναι φράσεις συνώνυμες που επιβάλουν ή απαγορεύουν προδιαγραφές και αφορούν Πρότυπα ή Κανόνες 
Υποχρεωτικούς (ΠΥ/ΚΥ). Όταν η φράση - κλειδί «ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ» συνοδεύεται από τη λέξη «αποφεύγεται» 
ερμηνεύεται ότι επιτρέπεται περιορισμένος αριθμός ή εύρος παρεκκλίσεων από την εφαρμογή του κανόνα οι 
οποίες θα πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς. 
 «ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ», «ΔΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ», «ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ», «ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ», ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ», 
Είναι φράσεις συνώνυμες που συνιστούν την υιοθέτηση ή αποφυγή προδιαγραφών και αφορούν Πρότυπα ή 
Κανόνες Προαιρετικούς (ΠΠ/ΚΠ) 
 «ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ», Είναι φράση που ενημερώνει για το ότι εξετάζονται προδιαγραφές οι οποίες ενδέχεται 
σε επόμενη έκδοση του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να γίνουν 
υποχρεωτικές ή προαιρετικές. Αφορούν Πρότυπα ή Κανόνες υπό διαμόρφωση /Μελέτη (ΠΜ/ΚΜ). 
 Ηλεκτρονική Υπηρεσία Επιπέδου 1 (Πληροφόρηση): Παρέχεται πλήρης κάλυψη της ανάγκης για 
ενημέρωση του πολίτη σχετικά με τις υπηρεσίες μέσω ενημερωτικού υλικού και οδηγιών δημοσιοποιημένων 
σε Διαδικτυακή Πύλη. 
 Ηλεκτρονική Υπηρεσία Επιπέδου 2 (Αλληλεπίδραση): Διατίθενται σε Διαδικτυακή Πύλη επίσημα έντυπα 
σε εκτυπώσιμη μορφή. Η διαδικασία εξυπηρέτησης ξεκινά και ολοκληρώνεται με μη ηλεκτρονικό τρόπο. 
 Ηλεκτρονική Υπηρεσία Επιπέδου 3 (Αμφίδρομη Διάδραση): Παρέχεται πρόσβαση μέσω Διαδικτυακής 
Πύλης σε επίσημες ηλεκτρονικές φόρμες ώστε να ξεκινά η διαδικασία εξυπηρέτησης. Η διαδικασία μπορεί να 
περιλαμβάνει και την πιστοποίηση του χρήστη της υπηρεσίας. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυπηρέτησης 
γίνεται με μη ηλεκτρονικό τρόπο. 
 Ηλεκτρονική Υπηρεσία Επιπέδου 4 (Συναλλαγή): Προσφέρεται στους χρήστες ολοκληρωμένος και 
πλήρως ηλεκτρονικός χειρισμός της υπηρεσίας περιλαμβάνοντας σύνθετες εργασίες όπως πιστοποίηση, 
απόφαση, ειδοποίηση, παράδοση και πληρωμή. Καμία επιπλέον εργασία δεν απαιτείται από τον χρήστη για 
την ολοκλήρωση της εξυπηρέτησής του. 
 Ηλεκτρονική Υπηρεσία Επιπέδου 5 (Προσωποποίηση): Υπηρεσίες που παρέχονται προληπτικά μετά 
από επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενων δεδομένων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών και το βαθμό φιλικότητας προς τους χρήστες, ενώ γίνεται αυτοματοποιημένη εκτέλεση 
ορισμένων υπηρεσιών απαλλάσσοντας τον πολίτη ή την επιχείρηση από αντίστοιχες ενέργειες. 
 Ολοκληρωμένη Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που για την ολοκλήρωσή τους 
απαιτούν διασταύρωση στοιχείων από άλλες υπηρεσίες και μεριμνούν για την αναζήτηση των στοιχείων 
αυτών με ηλεκτρονικά μέσα από άλλα πληροφοριακά συστήματα παρέχουν με αυτό το τρόπο 
ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 
Τελική υπηρεσία: Πρόκειται για υπηρεσία που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του χρήστη και 
δεν αποτελεί ενδιάμεσο στάδιο μίας άλλης υπηρεσίας ή διαδικασίας. 
 Πλαίσιο διαλειτουργικότητας : Το πλαίσιο διαλειτουργικότητας είναι συμφωνημένη προσέγγιση στη 
διαλειτουργικότητα για οργανισμούς που επιθυμούν να συνεργαστούν με σκοπό την κοινή διανομή 
δημοσίων υπηρεσιών. Στο πεδίο εφαρμογής της προσδιορίζει σειρά κοινών στοιχείων, όπως λεξιλόγιο, 
έννοιες, αρχές, πολιτικές, κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις, πρότυπα, προδιαγραφές και πρακτικές. 
 Διαλειτουργικότητα: Ως διαλειτουργικότητα, στο πλαίσιο της παροχής Ευρωπαϊκών Δημοσίων υπηρεσιών, 
νοείται η ικανότητα ανόμοιων και διαφορετικών οργανισμών να αλληλεπιδρούν προς την κατεύθυνση της 
επίτευξης αμοιβαίως ωφέλιμων και συμφωνημένων κοινών στόχων. Οι κοινοί στόχοι αφορούν την 
ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων μεταξύ των εν λόγω οργανισμών διά μέσου των εργασιακών 
διαδικασιών που υποστηρίζουν, μέσω της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των αντίστοιχων ΤΠΕ 
συστημάτων τους. Η διαλειτουργικότητα είναι πολυμερής από τη φύση της και γίνεται καλύτερα κατανοητή 
ως κοινή αξία μιας κοινότητας. 
Θεσμική διαλειτουργικότητα: Αναφέρεται στην εναρμόνιση των νομοθετικών διατάξεων που διέπουν τη 
λειτουργία δύο ή περισσοτέρων φορέων ώστε να διασφαλίσει ότι οι ηλεκτρονικά ανταλλασσόμενες 
πληροφορίες έχουν την ίδια νομική ισχύ για όλους τους εμπλεκόμενους και ότι οι ολοκληρωμένες 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες έχουν τα ίδια έννομα αποτελέσματα με την αντίστοιχη μη ηλεκτρονική υπηρεσία. 
 Οργανωτική διαλειτουργικότητα: Αναφέρεται στην εναρμόνιση των διαδικασιών για την επίτευξη 
συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών φορέων που επιδιώκουν την ανταλλαγή πληροφοριών και έχουν 
διαφορετικές εσωτερικές δομές και διαδικασίες. Η εναρμόνιση των διαδικασιών επίσης στοχεύει στην 
ικανοποίηση των απαιτήσεων και των αναγκών των χρηστών. 
Σημασιολογική διαλειτουργικότητα: Διασφαλίζει ότι η ακριβής έννοια/ σημασία των ανταλλασσόμενων 
πληροφοριών είναι κατανοητή από οποιαδήποτε εφαρμογή. Η επίτευξη διαλειτουργικότητας σε 
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σημασιολογικό επίπεδο επιτρέπει στα συστήματα να συνδυάζουν πληροφορίες από άλλες διαφορετικές 
πηγές και να τις επεξεργάζονται αποτελεσματικά. 
Τεχνική διαλειτουργικότητα: Αναφέρεται στην ικανότητα μεταφοράς και χρησιμοποίησης της πληροφορίας 
με ομοιογενή και αποτελεσματικό τρόπο μεταξύ συστημάτων πληροφορικής και Οργανισμών. Το επίπεδο 
αυτό αφορά τεχνικές προδιαγραφές υποδομών και λογισμικού για την αποθήκευση, δόμηση, μεταφορά, 
παρουσίαση και ασφάλεια δεδομένων και υπηρεσιών. 
Οντολογίες (Ontologies): Σύνολα συσχετισμένων αναπαραστάσεων, τα οποία περιλαμβάνουν 
ταξινομημένες έννοιες, τις μεταξύ τους σχέσεις και τα μεταδεδομένα τους, σε ένα συνολικό, ισχυρά ορισμένο 
και τυπικά περιγραμμένο σύνολο. Οι οντολογίες χρησιμεύουν στην καλύτερη κατανόηση των 
οντοτήτων/εννοιών και των συσχετίσεών τους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην κοινή κωδικοποίηση από 
συσχετιζόμενους φορείς. 
Εσωτερική Επιχειρηματική Διαδικασία: Απεικονίζει λεπτομερώς τις δραστηριότητες που συμβαίνουν 
μέσα στο φορέα, τα οργανωτικά τμήματα που είναι αρμόδια για κάθε δραστηριότητα, τα πληροφοριακά 
συστήματα που υποστηρίζουν τις δραστηριότητες, τους επιχειρησιακούς – νομικούς κανόνες και τα έγγραφα 
που ανταλλάσσονται. 
 Εξωτερική – Δημόσια Επιχειρηματική Διαδικασία: Επικεντρώνεται στην αναπαράσταση της 
επικοινωνίας και των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα σε μια εσωτερική διαδικασία ενός φορέα και άλλες 
διαδικασίες ή συμμετέχοντες φορείς, ενώ δεν περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με πληροφοριακά συστήματα, 
οργανωτικά ή επιχειρησιακά - νομικά ζητήματα. Βοηθά στην αναγνώριση των διαδικτυακών υπηρεσιών (web 
services) που απαιτούνται για την ηλεκτρονική διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 Συνεργατική Επιχειρηματική Διαδικασία: Αναπαριστά τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε όλους τους 
φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία. Συντελεί στην αναγνώριση των διαδικτυακών υπηρεσιών (web 
services) που απαιτούνται για την ηλεκτρονική διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 Απαιτήσεις Ασφάλειας: Ως απαιτήσεις ασφάλειας θεωρούνται οι ιδιότητες- χαρακτηριστικά ασφάλειας  
(Ιδιωτικότητα, Εμπιστευτικότητα, Ακεραιότητα, Αυθεντικοποίηση), οι οποίες οφείλουν να υπάρχουν κατά την 
παροχή μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας. 
 Ιδιωτικότητα: Ως ιδιωτικότητα νοείται η μη αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών σε μη 
εξουσιοδοτημένες οντότητες. 
Εμπιστευτικότητα:  Ως Εμπιστευτικότητα θεωρείται η διαδικασία διασφάλισης της μη εξουσιοδοτημένης 
αποκάλυψης των δεδομένων που αξιοποιούνται κατά τη διεκπεραίωση μιας συναλλαγής. 
 Ακεραιότητα Δεδομένων : Ως ακεραιότητα των δεδομένων θεωρείται η διαδικασία διασφάλισης της μη 
εξουσιοδοτημένης τροποποίησης των δεδομένων που αξιοποιούνται κατά τη διεκπεραίωση μιας 
συναλλαγής. 
Αυθεντικοποίηση: Ως αυθεντικοποίηση θεωρείται η διαδικασία πιστοποίησης και επιβεβαίωσης της 
ταυτότητας των χρηστών, η οποία σε κάθε περίπτωση βασίζεται στα διαπιστευτήρια που κατέχει ο χρήστης. 
Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία αυθεντικοποίησης αναγνωρίζεται και επιβεβαιώνεται η ορθότητα της 
ταυτότητας ενός χρήστη ή κάποιων χαρακτηριστικών αυτής. 
 Διαπιστευτήρια-Μηχανισμός Αυθεντικοποίησης: Ως διαπιστευτήρια νοούνται τα εχέγγυα που 
παρουσιάζει μια οντότητα προκειμένου να αποδείξει τη γνησιότητα ενός ισχυρισμού και πιο συγκεκριμένα 
της ταυτότητας ή του ρόλου της. 
 Επίπεδο Αυθεντικοποίησης : Ως επίπεδο αυθεντικοποίησης θεωρείται η ένταξη μιας οντότητας σε 
συγκεκριμένου τύπου διαπιστευτήρια για την τεκμηρίωση της εγκυρότητας της ταυτότητάς της, με βάση το 
επίπεδο εμπιστοσύνης που απαιτείται να διασφαλιστεί για την παροχή μιας συγκεκριμένης ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας. 
 Επίπεδο Εμπιστοσύνης: Η «εμπιστοσύνη» ερμηνεύεται ως «η πίστη στην αξιοπιστία, εντιμότητα, αξία ή 
ικανότητα κάποιας οντότητας». Ως επίπεδο εμπιστοσύνης θεωρείται ο βαθμός βεβαιότητας που έχει μια 
υπηρεσία για την ορθότητα τόσο της ταυτότητας της ηλεκτρονικής οντότητας που επιθυμεί να διεκπεραιώσει 
μια συναλλαγή στο πλαίσιο μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας, όσο και των δεδομένων που απαιτούνται για την 
επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής λαμβάνοντας υπόψη και την κρισιμότητα των δεδομένων αυτών 
(απλά, προσωπικά, ευαίσθητα, οικονομικά). 
Εγγραφή Οντότητας : Με τον όρο «εγγραφή μιας οντότητας» σε μια υπηρεσία ορίζεται το σύνολο των 
διαδικασιών με τις οποίες η οντότητα εκδηλώνει ενδιαφέρον χρήσης μιας συγκεκριμένης ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας και παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία για τη λήψη του δικαιώματος αυτού. 
 Στα παραπάνω πρότυπα, πολιτικές και τεχνολογικές κατευθύνσεις του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης , προσαρμόστηκε ο σχεδιασμός και η λειτουργία του Εθνικού  Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Μέρος αυτού του Ολοκληρωμένου Ηλεκτρονικού 
Συστήματος, αποτελεί  η σχεδίαση και λειτουργία αρχικά του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), σ την εφαρμογή του οποίου ήδη έχει υποχρεωθεί όλος ο Δημόσιος Τομέας  από  
4/2/2013. 
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ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) 

 
Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 
11 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4038/12 
(ΦΕΚ Α΄14)  και ισχύει, τηρείται δε στην Ηλεκτρονική Πύλη (Portal) του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) και αποτελεί υποσύστημα αυτού.  Τέθηκε σε  λειτουργία και εφαρμογή 
με την ΚΥΑ Π1/2380 ΦΕΚ Β΄3400/20-12-2012 32, του Υπουργού Ανάπτυξης και Οικονομικών. Αντικείμενο 
της απόφασης αποτελεί η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου) και ιδιαίτερα στη δομή, το περιεχόμενο 
και την πρόσβαση σε αυτό, τα κατά περίπτωση καταχωρούμενα στοιχεία σε κάθε υποσύστημα, τον χρόνο 
καταχώρισης, τα κατά περίπτωση υπόχρεα πρόσωπα για την καταχώριση, τα αρμόδια όργανα για τον 
έλεγχο της προσήκουσας τήρησής του, με σκοπό την επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας αυτών. 

 Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, αποτελείται από δύο επιμέρους 
υποσυστήματα στα οποία καταχωρίζονται μέσω ηλεκτρονικής διαδικτυακής φόρμας ή διασύνδεσης 
πληροφοριακών συστημάτων τα ακόλουθα, ως εξής: 

α) Το Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Αιτημάτων, όπου καταχωρούνται  τα Πρωτογενή 
Αιτήματα, τα Εγκεκριμένα Αιτήματα, ήτοι όλα τα αιτήματα για τα οποία έχει εγκριθεί η αντίστοιχη δαπάνη, η 
Προκήρυξη ή και πρόσκληση (το πλήρες κείμενο διακηρύξεων ή προσκλήσεων).  Η  καταχώριση πρέπει να 
γίνεται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης και ορθή συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων με 
σκοπό να είναι δυνατή η αναζήτηση πληροφοριών και να είναι όλα τα στοιχεία των αναρτημένων εγγράφων 
ευχερώς προσβάσιμα στο μέσο χρήστη.33 

β) Το Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Δημοσίων Συμβάσεων,  όπου καταχωρούνται  Οι 
δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και δημοσίων έργων, οι Εντολές Πληρωμών 
και τα στοιχεία των σχετικών τιμολογίων. 

Σε οποιαδήποτε καταχώριση απαιτείται η επισύναψη του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου.  
 Η υποχρέωση καταχώρισης των παραπάνω στοιχείων στο Μητρώο δεν υποκαθιστά το σύστημα 

δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μορφή 
δημοσιότητας που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Το Μητρώο επιτρέπει την αυτόματη αναδημοσίευση των καταχωρημένων στοιχείων στον οικείο δικτυακό 
τόπο του κάθε Φορέα και  παρέχει τις απαραίτητες διεπαφές για την αυτόματη άντληση και αξιοποίηση του 
συνόλου των στοιχείων του από άλλα πληροφοριακά συστήματα.  

Ο δικτυακός τόπος τήρησης του Μητρώου είναι:  eprocurement. gov. gr. 
Για την είσοδο στο ΚΗΜΔΗΣ ακολουθείται η εξής πορεία: 
 www.eprocurement.gov.gr  > ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ > Περισσότερα > επιλογή του συνδέσµου που 

αντιστοιχεί στην προς καταγραφή Πράξη.   
Μετά την ολοκλήρωση κάθε καταχώρισης ή τροποποίησης αυτής, το σύστημα αποστέλλει αυτόματα 

ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συντάκτη που έχει δηλωθεί κατά τη διάρκεια της 
καταχώρισης.  Στο μήνυμα αναφέρονται τα βασικά στοιχεία και ο μοναδικός αριθμός διαδικτυακής 
ανάρτησης (ΑΔΑ). Ο ΑΔΑ οφείλει να αναγράφεται πάνω στο σχέδιο του κάθε εγγράφου (πρωτογενές αίτημα, 

32 Οι ρυθμίσεις της κοινής  υπουργικής  απόφασης εφαρμόζονται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις που 
υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011, όπως αυτή 
αντικαταστάθηκε  με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 4038/2012 (Α΄ 14) οι οποίες έχουν προϋπολογισμό  
ύψους ίσου ή μεγαλύτερου των χιλίων (1.000) ευρώ και συνάπτονται γραπτώς, με ηλεκτρονικό μέσο ή 
προφορικώς μεταξύ των φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1β του ν. 2362/1995 
(ΦΕΚ Α΄ 247) και τρίτων, με αντικείμενο την  εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή 
υπηρεσιών σε όλα τα στάδια ανάθεσης και εκτέλεσής τους, και ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης, με την 
επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 7 του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 και της παρ. 4 του άρθρου 
3 της  παρούσης. 

 
33 Από την καταχώρηση στο διαδικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων εξαιρούνται οι δαπάνες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του 
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής . 
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εγκεκριμένο αίτημα, προκήρυξη, σύμβαση, εντολή πληρωμής ή εντολή ενταλματοποίησης) καθώς και στα 
ακριβή αντίγραφα, και αποτελεί στοιχείο κανονικότητας της δαπάνης κατά την έννοια του άρθρου 26 του Ν. 
2362/1995. 

 Σε περίπτωση ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων, το Μητρώο επιτρέπει την καταχώριση του ΑΔΑ 
στο σύστημα διαχείρισης εγγράφων/πρωτόκολλο που διαθέτει ο φορέας, καθώς και στα ακριβή αντίγραφα 
των ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων. 

Οι πράξεις που είναι κατά νόμο δημοσιευτέες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη 
δημοσίευσή τους σε αυτήν, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές επί μέρους διατάξεις. 

Και σε αυτή την περίπτωση,  όπως και σε όλες τις λοιπές πράξεις που υποχρεούνται να καταχωρούνται 
στο Μητρώο (δαπάνες άνω των 1.000 €), απαιτείται η έκδοση Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ). 

 Δεν εκτελείται οποιαδήποτε σχετική δαπάνη, εάν δεν έχει προηγηθεί η καταχώριση της πράξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ  και η έκδοση του Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης. 

 Ο κωδικοποιημένος μοναδικός  αριθμός που δίνεται από το σύστημα, παράγεται αλγοριθμικά με βάση 
την ημερομηνία καταχώρισης, τον Φορέα και τον αύξοντα αριθμό πράξης του Φορέα, εγγράφεται αυτόματα 
σε κάθε σελίδα του εγγράφου που αναρτάται και πρέπει να αναγράφεται πάνω στο σχέδιο κάθε πράξης 
χειρόγραφα πριν διεκπεραιωθεί. Είναι η ταυτότητα της κάθε αναρτημένης πράξης και την ακολουθεί εφεξής. 
Το σύστημα δεν επιτρέπει την ύπαρξη κοινού ΑΔΑ για δύο διαφορετικές πράξεις. Ακόμα και αν η πράξη 
διαγραφεί ο ΑΔΑ που είχε αποκτήσει παραμένει ανενεργός.  

Σημειώνεται ότι η καταχώριση και η ανάρτηση πρέπει να λαμβάνει χώρα αμελλητί, δηλαδή τάχιστα και 
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η αμελλητί καταχώριση και ανάρτηση επιβάλλεται όχι απλώς για να 
εκπληρωθεί ο σκοπός του νόμου για έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των πολιτών, διαφάνεια και 
αποτελεσματικό έλεγχο της διοικητικής δράσης, αλλά και επειδή, υπό ορισμένες περιπτώσεις, η ανάρτηση 
συνιστά προϋπόθεση για την εκτέλεση της.  

 Οι ρυθμίσεις αυτές δεν θίγουν τις σχετικές δικονομικές ρυθμίσεις ως προς την άσκηση ενδίκων 
βοηθημάτων και μέσων, ούτε τις ρυθμίσεις που ισχύουν για τις διοικητικές προσφυγές. 

Αν το κείμενο της κατά νόμο δημοσιευμένης πράξης δεν ταυτίζεται με το αντίστοιχο κείμενο που είναι 
καταχωρημένο στο Μητρώο, ισχύει το κείμενο που έχει δημοσιευτεί.  Ενώ για τις πράξεις που δεν 
δημοσιεύονται καθ’ οποιονδήποτε άλλον τρόπο, εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ του κειμένου που 
καταχωρήθηκε και του κειμένου της πράξης ισχύει το τελευταίο. 

  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  (Ε.Σ.Η.Δ Η.Σ.)   

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4155/2013, στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ) του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εγκαταστάθηκε  κεντρικά το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και με την Π1/12390/16/10/2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας, ορίστηκαν οι Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες  λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.  

 Το (ΕΣΗΔΗΣ) αποτελεί ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα το οποίο συμμορφώνεται με τους 
υποχρεωτικούς κανόνες και τα πρότυπα σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας των διαδικτυακών τόπων 
και αναλύεται σε ένα σύνολο διακριτών λειτουργιών  που περιλαμβάνει τα ακόλουθα : 

 • Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων του άρθρου 11 του ν. 4013/2011, όπως 
τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 4038/2012.  

• Κατάρτιση – Τροποποίηση - Απολογισμός Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.),  του Ν. 
2286/1995  

• Κατάρτιση - Τροποποίηση - Απολογισμός Προγράμματος Προμηθειών Υγείας (ΠΠΥΥ),  του Ν. 
3580/2007. 

 • Σχεδιασμός Διαγωνισμών - διαγωνιστική διαδικασία 
 • Διαχείριση και  εκτέλεση  συμβάσεων  
 • Επιτελική Πληροφόρηση  
• Ηλεκτρονική Διαχείριση Ροών Εργασίας & Εγγράφων 
 • Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο 
 • Μητρώο Προμηθευτών 
 • Διαλειτουργικότητα συστημάτων  
• Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη Δημοσίων Συμβάσεων 
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Η διαδικτυακή πύλη του Συστήματος είναι η διεπαφή του Συστήματος με τους εμπλεκόμενους στις 
δημόσιες συμβάσεις φορείς (αναθέτουσες Αρχές, οικονομικοί φορείς) και το ενδιαφερόμενο κοινό. 34  
Εφαρμόζει συγκεκριμένη πολιτική ασφαλείας και κατάλληλες τεχνικές ασφάλειας διαχείρισης των 
δεδομένων, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του ως ασφαλούς Πληροφοριακού 
Συστήματος, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι κατηγορίες πιστοποιημένων χρηστών. 35   

  Το σύστημα υποστηρίζει διαβαθμισμένη πρόσβαση με την απόδοση διαφορετικών δικαιωμάτων 
χρήσης στις αντίστοιχες κατηγορίες χρηστών36  από το αρμόδιο Τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών 
Προμηθειών, ως κατωτέρω:   

1.  Απλοί Χρήστες του συστήματος: Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει ιδιώτες, επιχειρήσεις, οικονομικούς και 
άλλους φορείς  που επιθυμούν να ενημερωθούν για το σύστημα και να επικοινωνήσουν με τα αρμόδια 
στελέχη των Αναθετουσών Αρχών. Η πρόσβαση τους στο σύστημα πραγματοποιείται μέσω της 
διαδικτυακής πύλης και δεν απαιτεί ειδικές διαδικασίες εγγραφής, ταυτοποίησης και αναγνώρισής τους. Οι 
ανωτέρω χρήστες έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στον ελεύθερα προσβάσιμο  χώρο,  πρόκειται για 
τις σελίδες της διαδικτυακής πύλης στις οποίες η πρόσβαση επιτρέπεται ελεύθερα στο ενδιαφερόμενο κοινό. 
Στο χώρο αυτόν δημοσιεύονται γενικές πληροφορίες σχετικά με δημόσιες συμβάσεις. Στον ελεύθερα  
προσβάσιμο χώρο περιλαμβάνονται ιδίως τα εξής στοιχεία:    

• Το σχετικό με τις δημόσιες συμβάσεις νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο 
 • Ο οδηγός χρήσης του Συστήματος και ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων  
• Οι διακηρύξεις, προκηρύξεις, διευκρινίσεις επί των όρων αυτών, σχετικές ανακοινώσεις και 

διαβουλεύσεις 
 • Αιτήματα των φορέων για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών, δημόσιων 

έργων 
 • Το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) και σχετικά απολογιστικά στοιχεία 
 • Το Πρόγραμμα Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) και σχετικά απολογιστικά στοιχεία 
 • Στοιχεία δημοσίων φορέων και Αναθετουσών Αρχών 
  • Αρχείο ειδών 
 • Στοιχεία συναφθεισών συμβάσεων  
 • Όροι χρήσης 
 • Συχνές ερωτήσεις 
 • Ενημερωτικά Δελτία 
 • Χάρτης Ιστοτόπου   
2.  Πιστοποιημένοι χρήστες της ΓΓΕ: η ομάδα αυτή περιλαμβάνει στελέχη της ΓΓΕ που πραγματοποιούν 

λειτουργίες σχετικά με δημόσιες συμβάσεις μέσω του Συστήματος ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης 
που έχουν αιτηθεί και τους έχουν δοθεί από το Σύστημα, καθώς και το σχετικό κανονισμό ασφαλείας του.   

3.  Πιστοποιημένοι χρήστες της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ): η ομάδα αυτή περιλαμβάνει 
στελέχη της ΕΠΥ που πραγματοποιούν λειτουργίες σχετικά με δημόσιες συμβάσεις μέσω του Συστήματος 
ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν αιτηθεί και τους έχουν δοθεί από το Σύστημα και το 
σχετικό κανονισμό ασφαλείας του.   

4.  Πιστοποιημένοι χρήστες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ): η 
ομάδα αυτή περιλαμβάνει στελέχη της ΕΑΑΔΗΣΥ που πραγματοποιούν λειτουργίες σχετικά με δημόσιες 
συμβάσεις μέσω του Συστήματος ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν αιτηθεί και τους έχουν 
δοθεί από το Σύστημα και το σχετικό κανονισμό ασφαλείας του.    

5.  Πιστοποιημένοι χρήστες Αναθετουσών Αρχών άλλων πλην της ΓΓΕ: η ομάδα αυτή περιλαμβάνει 
στελέχη των Αναθετουσών Αρχών που πραγματοποιούν λειτουργίες σχετικά με δημόσιες συμβάσεις μέσω 
του Συστήματος ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν αιτηθεί και τους έχουν δοθεί από το 
σύστημα και το σχετικό κανονισμό ασφαλείας του. Οι ανωτέρω χρήστες έχουν ελεγχόμενη πρόσβαση στο 
χώρο των Αναθετουσών Αρχών κατά το μέρος που αφορά τη συγκεκριμένη Αναθέτουσα Αρχή. Στο χώρο 

34 Στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) η 
δομή, το περιεχόμενο και οι διαδικασίες διαχείρισης του περιεχομένου αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 5 (Δομή και Περιεχόμενο ΔΔ – Διαδικασίες Διαχείρισης Περιεχομένου), του 
Παραρτήματος Ι της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (ΦΕΚ Β’/1301/12-4-2012) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής 
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».    

35 κατά τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου2 & 6 του ν. 4155/2013 
36 Η κατηγοριοποίηση και διαχείριση χρηστών αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 12 του Παραρτήματος Ι της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012. 
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αυτό περιλαμβάνονται στοιχεία όπως: ο πίνακας με τα υποβληθέντα αιτήματα, η πορεία αυτών και η πορεία 
των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών.   

6. Πιστοποιημένοι οικονομικοί φορείς - χρήστες του συστήματος:  η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τους 
οικονομικούς φορείς που είναι οι «εργολήπτες», «προμηθευτές» και «πάροχοι υπηρεσιών» και μπορεί να  
είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέας του δημοσίου, ή κοινοπραξία αυτών των προσώπων ή/και 
οργανισμών, που προσφέρουν αντιστοίχως την εκτέλεση εργασιών ή/και έργων, την προμήθεια προϊόντων ή 
την παροχή υπηρεσιών στην αγορά. 37.  Οι χρήστες αυτοί έχουν ελεγχόμενη πρόσβαση σε στοιχεία του 
ενδιαφέροντός τους σχετικά με τους διαγωνισμούς για τους οποίους έχουν υποβάλει προσφορά.  Κάθε 
οικονομικός φορέας έχει πρόσβαση μόνο στα δικά του στοιχεία και στα στοιχεία των διαγωνισμών που 
συμμετέχει.   

7. Διαχειριστές Συστήματος:  στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται στελέχη της ΓΓΕ που έχουν αυξημένα 
δικαιώματα πρόσβασης στα υποσυστήματα, στους σχετικούς πόρους του Συστήματος και στις υποδομές 
του Συστήματος και ασχολούνται με τον έλεγχο καλής λειτουργίας των συστημάτων και των υπηρεσιών του, 
την παραμετροποίηση και την εν γένει συντήρησή τους.     
      Για την εκχώρηση των ανωτέρω δικαιωμάτων οι χρήστες πραγματοποιούν εγγραφή στο Σύστημα 
σύμφωνα με την παρακάτω  διαδικασία εγγραφής:   

 Τα στελέχη των Αναθετουσών Αρχών (φορέων) αιτούνται την εγγραφή τους παρέχοντας τις 
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του Συστήματος και  
ταυτοποιούνται  μέσω του συστήματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, το αρμόδιο 
Τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών εγκρίνει την εγγραφή τους, ως χρηστών.   

 Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται την εγγραφή τους παρέχοντας τις απαραίτητες 
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του συστήματος και  ταυτοποιούνται ως 
εξής:   

· Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται  με 
χρήση των διαπιστευτηρίων που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 
ανωτέρω Τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.    

· Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν 
ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό 
ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που 
κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 
ανωτέρω Τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.    

 · Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη 
ΓΓΕ αποστέλλοντας:   

-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.  
-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf µε επίσημη μετάφραση στην ελληνική, 

όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β 
για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του 
Π.Δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, στα οποία  να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό 
μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 
αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.   

 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 
Συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής 
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής.   

 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με 
την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης 
λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 
ενεργοποίηση του λογαριασμού του.   

 Η παραπάνω διαδικασία ταυτοποίησης εφαρμόζεται έως ότου απλοποιηθούν τεχνολογικά και 
εφαρμοστούν τα αποτελέσματα και οι κατευθύνσεις του ευρωπαϊκού έργου STORK 2.0 (Secure Identity 
Across Borders Linked).     

Στη διαδικτυακή πύλη του Συστήματος τα θέματα ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 11 και 13 του Παραρτήματος Ι της 

37 Όπως ορίζονται στο άρθρου 2 περ. γ’ του Ν. 4155/2013, στο αρθρ.2 παρ.8 του Π.Δ. 60/2007  και στο 
αρθρ. 2 παρ.7 του Π.Δ. 59/2007 
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ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (ΦΕΚ Β’/1301/12-4-2012) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης».     

Το σύστημα ακολουθεί κανόνες και πρότυπα για τη διαλειτουργικότητα με τρίτα πληροφοριακά 
συστήματα φορέων και ειδικά  για τα πληροφοριακά συστήματα φορέων του Δημοσίου τομέα, μέσω του 
Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (ΦΕΚ 
Β’/1301/12-4-2012) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».   

Οι υπηρεσίες χρονοσήμανσης παρέχονται, δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013 και 
σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2012 του Υφυπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β` 401) από τρίτους εθνικούς ή αλλοδαπούς φορείς 
υποχρεωτικά πιστοποιημένους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και 
διασυνδεδεμένους με τον εθνικό χρόνο. Η παροχή των υπηρεσιών χρονοσήμανσης αποδεικνύεται με 
σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης των προαναφερόμενων φορέων προς τον χρήστη των υπηρεσιών 
αυτών, η οποία διαβιβάζεται στον χρήστη μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με ασφαλή κρυπτογραφημένο τρόπο και η 
οποία επέχει θέση εγγράφου βέβαιης χρονολογίας. Δεν επιτρέπεται στην αναθέτουσα αρχή ή στη Γενική 
Γραμματεία Εμπορίου η παρέμβαση στη διαδικασία χρονοσήμανσης, όπως περιγράφεται ανωτέρω.    

   I. Κατάρτιση – έγκριση – τροποποίηση  Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών   

1.  To Ε.Π.Π. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος όπως περιγράφεται 
κατωτέρω:   

1.1. Τα αιτήματα των χρηστών Αναθετουσών Αρχών για ένταξη στο ΕΠΠ  υποβάλλονται με μέριμνά τους 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν το ΕΠΠ, μέσω καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων σε 
ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος. Κατά τον ίδιο τρόπο υποβάλλονται αιτήματα για τυχόν τροποποιήσεις 
αυτών. Κάθε εγκεκριμένο αίτημα τηρείται τόσο στην τρέχουσα μορφή του όσο και σε τυχόν παλαιότερες 
εγκεκριμένες.   

1.2. Η ΓΓΕ συγκεντρώνει και ελέγχει τα αιτήματα για εντάξεις ή τροποποιήσεις του ΕΠΠ. Επίσης, 
καθορίζει τα στοιχεία των υπό προκήρυξη διαγωνισμών καθώς και το βαθμό και τον τρόπο χρήσης 
ηλεκτρονικών μέσων στη διαδικασία που οδηγεί στη σύναψη δημόσιας σύμβασης.   

1.3. Οι αρμόδιοι πιστοποιημένοι χρήστες της ΓΓΕ διαμορφώνουν και αρχειοθετούν την ημερήσια διάταξη 
της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών (ΕΠΠΠ) όπως αυτή προκύπτει κατόπιν 
επεξεργασίας των αιτημάτων ως ανωτέρω.    

1.4. Ο χρήστης- Αναθέτουσα Αρχή παρακολουθεί και ενημερώνεται για τη διαδικασία εξέλιξης του 
αιτήματός του μέσω του Συστήματος.    

2.  Στο Σύστημα τηρείται αρχείο ως κατωτέρω:   
• αρχείο με τις ημερήσιες διατάξεις των εκάστοτε θεμάτων προς συζήτηση στην ΕΠΠΠ  
• αρχείο με τις γνωμοδοτήσεις της ΕΠΠΠ που αφορούν στο περιεχόμενο της εκάστοτε ημερήσιας 

διάταξης. 
 • αρχείο με τις αποφάσεις του Υπουργού ή των Υπουργών που οδηγούν στην έγκριση, τροποποίηση ή 

απόρριψη των στοιχείων του ΕΠΠ. 
 • ιστορικό με το σύνολο των αλλαγών που έχουν υποστεί οι διάφορες εγγραφές (όπως ενδεικτικά τα 

αιτήματα), που καθιστά δυνατή την ανάκτηση της εκάστοτε εγγραφής στα διάφορα στάδια επεξεργασίας που 
έχει υποστεί. 

 • στατιστικά-απολογιστικά στοιχεία του ΕΠΠ.   

 II.  Κατάρτιση – έγκριση – τροποποίηση  Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και 
Φαρμάκων Υγείας   

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται 
κατωτέρω:   

1.1. Τα αιτήματα των χρηστών Αναθετουσών Αρχών για προμήθεια ειδών, φαρμάκων και υπηρεσιών, 
όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 10 του ν. 3580/2007, υποβάλλονται με μέριμνά τους σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις, μέσω καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων σε ηλεκτρονική φόρμα του 
Συστήματος.    

Ειδικότερα, οι χρήστες-Φορείς Υγείας υποβάλλουν τα αιτήματα ηλεκτρονικά για έλεγχο στην οικεία 
Υγειονομική Περιφέρεια, ενώ οι χρήστες-Λοιποί Φορείς υποβάλλουν απευθείας τα αιτήματα στην Ε.Π.Υ. 
Κατά τον ίδιο τρόπο υποβάλλονται οι τυχόν τροποποιήσεις τους. Κάθε εγκεκριμένο αίτημα τηρείται τόσο 
στην τρέχουσα μορφή του όσο και σε τυχόν παλαιότερες εγκεκριμένες.   
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1.2 Η Ε.Π.Υ. συγκεντρώνει και ελέγχει τα αιτήματα για την προμήθεια για προμήθεια ειδών, φαρμάκων 
και υπηρεσιών. Επίσης, καθορίζει τα στοιχεία των υπό προκήρυξη διαγωνισμών καθώς και το βαθμό και τον 
τρόπο χρήσης ηλεκτρονικών μέσων στη διαδικασία που οδηγεί στη σύναψη δημόσιας σύμβασης.    

1.3. Η Αναθέτουσα Αρχή παρακολουθεί και ενημερώνεται για τη διαδικασία εξέλιξης του αιτήματός της 
μέσω του Συστήματος.    

2. Στο Σύστημα τηρείται αρχείο ως κατωτέρω:   
• αρχείο με τις γνωμοδοτήσεις της Ε.Π.Υ. που αφορούν στο περιεχόμενα της εκάστοτε ημερήσιας 

διάταξης. 
 • αρχείο με τις αποφάσεις του Υπουργού Υγείας που οδηγούν στην έγκριση, τροποποίηση ή απόρριψη 

των στοιχείων του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 
 • ιστορικό με το σύνολο των αλλαγών που έχουν υποστεί οι διάφορες εγγραφές (ενδεικτικά τα αιτήματα), 

που καθιστά δυνατή την ανάκτηση της εκάστοτε εγγραφής στα διάφορα στάδια επεξεργασίας που έχει 
υποστεί.  

• στατιστικά-απολογιστικά στοιχεία του Π.Π.Υ.Φ.Υ.    
Απολογισμός   

Το σύστημα αποτελεί εργαλείο πλήρους διαχείρισης των δημοσίων συμβάσεων και συλλογής 
απολογιστικών στοιχείων από Αναθέτουσες Αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4155/2013, του άρθρου 
11 του ν. 4013/2011 και των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ.      

III. Σύνταξη προκήρυξης – διακήρυξης   

Το Σύστημα υποστηρίζει μηχανογραφικά τις διαδικασίες σχεδιασμού των διαγωνισμών δημοσίων 
συμβάσεων του άρθρου 1 του ν. 4155/2013.  Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα : 

  • Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου, 
διαβούλευσης και θεώρησης  των τεχνικών προδιαγραφών.  

• Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού συντάσσουν και υπογράφουν την 
προκήρυξη και τη διακήρυξη κάθε διαγωνισμού, ιδίως με βάση πρότυπες ηλεκτρονικές φόρμες ή 
υποδείγματα προκηρύξεων- διακηρύξεων και ενσωματώνουν στην προκήρυξη που δημιουργούν τις Τεχνικές 
προδιαγραφές που έχουν ήδη δημιουργηθεί και θεωρηθεί. Στόχος του συστήματος είναι να δημιουργηθεί ένα 
«αποθετήριο» εγκεκριμένων Τεχνικών Προδιαγραφών οι οποίες θα θεωρούνται και αναθεωρούνται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα, ώστε να διασφαλίζεται η επικαιροποίησή τους, και θα αφορά όλα τα είδη  που 
προμηθεύεται συνήθως το Δημόσιο, έτσι ώστε να είναι ίδιες για όλους τους φορείς του Δημοσίου. Με την 
χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, οι πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα, θα προσαρτούν και ενσωματώνουν στην 
προκήρυξη, τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές που θα υπάρχουν ήδη στο σύστημα έτοιμες και 
εγκεκριμένες. Με τον τρόπο αυτό εκτός των παραπάνω πλεονεκτημάτων που αναφέρθηκαν θα γίνεται και 
μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου εκτέλεσης των συμβάσεων αφού η σύνταξη και έγκρισή τους απαιτεί χρόνο, 
επίσης αποφεύγονται και ενδεχόμενες εντάσεις και προσφυγές οι οποίες επίσης είναι χρονοβόρες ως προς 
την εξέτασή τους. 

 
Σύνταξη Προκαταρκτικής Προκήρυξης: 
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Δημιουργία Προκαταρκτικής Προκήρυξης: 

 
 

 

 
Ολοκλήρωση Διαδικασίας Σύνταξη Προκαταρκτικής Προκήρυξης: 
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Έλεγχος Προκαταρκτικής Προκήρυξης και έγκριση: 

 

 

 
 
Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού (Αναλυτικά όλα τα Στάδια) 
 
1. Επιλογή αιτήματος Φορέα: 
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Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης των Προμηθειών Μελέτη Περίπτωσης Υπουργείου Οικονομικών Σελίδα 68 
 

Πα
νεπ
ιστ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς



Μεταπτυχιακή Διατριβή                                                                                                                               Κίτση Εριφύλη 

 

 
 

2. Αυτόματη δημιουργία Διαγωνισμού 

 
 
3. Ενημέρωση στοιχείων Διαγωνισμού: 
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4. Ενσωμάτωση Τεχνικών Προδιαγραφών Φορέα: 
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5. Ενσωμάτωση Όρων Σύμβασης:  
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6. Υποβολή Διαγωνισμού για έλεγχο – έγκριση από Τμηματάρχη: 
 

 

 

 

 
 

Έγκριση – Υπογραφή Διακήρυξης Διαγωνισμού 
1. Παραλαβή μηνύματος από τον Τμηματάρχη Δ.Π. σχετικά με υποβολή Διαγωνισμού από Χειριστή 

Διαγωνισμού. 
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2. Οπτικός έλεγχος. Έγκριση Διαγωνισμού. 

 

 
 

 
 

 
 

3. Έλεγχος «Λίστας εργασιών» και παραλαβή μηνύματος από τον Χειριστή Διαγωνισμού για την έγκριση 
του Διαγωνισμού. 
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4. Επιλογή Αναφοράς «Δημιουργία Έντυπου Διαγωνισμού» για τον τρέχοντα Διαγωνισμό. 
Καταχώρηση Α/Α Συστήματος. Υποβολή Αναφοράς. Αποθήκευση Ηλεκτρονικού Αρχείου PDF στον 
υπολογιστή. 

5. Επισύναψη Ηλεκτρονικού Αρχείου Έντυπου Διαγωνισμού. 
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
• Αποστέλλονται αυτόματα σε ηλεκτρονική μορφή τα κατάλληλα στοιχεία στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED), στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, στον Τύπο και στα Επιμελητήρια.  Έως την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτόματης αποστολής, τα ανωτέρω στοιχεία αποστέλλονται κατά περίπτωση 
από τους χρήστες - Αναθέτουσες Αρχές:   

 · στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED) μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας του 
συστήματος όσο και μέσω της ιστοσελίδας του TED, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο  Π.Δ.  59/2007 και  
Π.Δ. 60/2007. 

 · στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στον Τύπο και τα Επιμελητήρια μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου.     

 
Αποστολή Προκαταρκτικής Προκήρυξης για Δημοσίευση 

Αναζήτηση Προκαταρκτικής Προκήρυξης και δημοσιοποίηση: 
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Καταχώρηση στοιχείων Στελέχους Δ.Π.Π. (Τμήμα Δημοσιεύσεων). 

 
 
Ειδοποίηση Στελέχους (Τμήμα Δημοσιεύσεων). 

 
 

 
Δημοσίευση Προκαταρκτικής Προκήρυξης 
 

1. Αναζήτηση Προκαταρκτικής Προκήρυξης. 
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2. Επιλογή προορισμού. 
3. Δημοσίευση Προκαταρκτικής Προκήρυξης. 

 
Αποστολή Διακήρυξης Διαγωνισμού για   Δημοσίευση 
 

1. Αναζήτηση Διαγωνισμού. 
2. Καταχώρηση στοιχείων (Τμήμα Δημοσιεύσεων). 
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3. Ειδοποίηση Στελέχους (Τμήμα Δημοσιεύσεων).  

 

 
 
Δημοσίευση Διακήρυξης Διαγωνισμού 

1. Αναζήτηση Διαγωνισμού. 
 

 
 

 
2. Καταχώρηση Α/Α Συστήματος. Επιλογή προορισμού. Καταχώρηση συμπληρωματικών πεδίων. 
3. Δημοσίευση Διαγωνισμού. 
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 IV.  Υποβολή και αξιολόγηση  προσφορών και δικαιολογητικών συμμετοχής και 
κατακύρωσης    

1. Χρόνος και τρόπος υποβολής   
1.1. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή 

τους σε διαγωνιστική διαδικασία και μέχρι τη σύναψη της σύμβασης, όπως περιγράφηκε ανωτέρω η 
ηλεκτρονική υποβολή, σύμφωνα με το Ν. 4155/2013, και τις διατάξεις της κατά περίπτωση κείμενης 
νομοθεσίας κατά το μέρος που αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του ως άνω νόμου .  

 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τη προσφορά τους σε ηλεκτρονικό φάκελο μέσα στη προθεσμία που 
ορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. Τα περιεχόμενα του ανωτέρου φακέλου ορίζονται ως εξής: 
 (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κατά 
περίπτωση κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, και  
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα.    

Με την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 
σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.    

  1.2.  Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους, μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω:   

1.2.1. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαγωνιστική 
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.   

1.2.2. Ειδικά τα στοιχεία και δικαιολογητικά που αφορούν έγγραφα που παρέχονται από τους δημόσιους 
φορείς, αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την Αναθέτουσα Αρχή μέσω διαλειτουργικότητας των συστημάτων.  
Έως την πλήρη διαλειτουργικότητα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα. 
Η διαλειτουργική σύνδεση του ΕΣΗΔΗΣ με τα πληροφοριακά συστήματα του δημόσιου τομέα, των 
αναθετουσών αρχών, των πάσης φύσεως φορέων του δημόσιου τομέα, της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης, των άλλων αρχών εγγραφής και 
εντεταλμένων γραφείων, του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, των φορολογικών και ασφαλιστικών αρχών, των 
δικαστικών και εισαγγελικών Αρχών, καθώς επίσης και με τα πληροφοριακά συστήματα άλλων χωρών – 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ενδεικτικά των TED και SIMAP, 
προβλέπεται από την περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4155/2013. 

1.2.3. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου .pdf και υποχρεούται να την υποβάλλει σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) σε προθεσμία που 
δεν υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή.   

1.2.4. Ο οικονομικός φορέας συντάσσει την τεχνική και οικονομική του προσφορά συμπληρώνοντας την 
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα. Σε 
περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος 
και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το τελευταίο.    

1.2.5. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους 
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο Οικονομικός Φορέας επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδιαίτερα την τεχνική και οικονομική προσφορά).   

1.2.6. Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς.   
1.3. Ο οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποβάλλει μέσω του 

Συστήματος τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τη διακήρυξη, τις κείμενες 
περί δημοσίων συμβάσεων διατάξεις και όσα ορίζονται από το ν. 4155/2013.    

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους 
και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.    

2. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
 Ο χρήστης - Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών κατά τις 

κείμενες διατάξεις περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ακολουθώντας τα εξής στάδια κατά την ημερομηνία 
και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση:  

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Προσωπικής Κατάστασης – Τεχνική 
Προσφορά»  

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 
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• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»    
3. Ηλεκτρονική αξιολόγηση προσφορών και δικαιολογητικών 

 Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση 
Αναθέτουσας Αρχής.   

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα :  
 · Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνουν στη διαδικασία 

ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
 · Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους 

χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις 
διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που προβλέπονται στη διακήρυξη. 

 · Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού συντάσσουν και υπογράφουν τα 
κατά περίπτωση πρακτικά και αποφάσεις αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

 · Οι χρήστες – οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς 
τους.   

 
 Ενδεικτικά απεικονίζονται παρακάτω μερικά παραδείγματα εισαγωγής στο σύστημα των 

οικονομικών φορέων για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, προσφοράς, δικαιολογητικών 
προμηθευτή, αξιολόγησης αιτήσεων συμμετοχής, άνοιγμα οικονομικών προσφορών, 
ανακοίνωση κατακύρωσης προμήθειας κλπ. 

 
Δημιουργία Αίτησης Συμμετοχής 
 

 
 
 
Δημιουργία, Υποβολή και Αξιολόγηση Προσφορών 
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Υποβολή Δικαιολογητικών Προμηθευτή 
 

 
 

Έλεγχος Δικαιολογητικών Προμηθευτή για επουσιώδεις ελλείψεις 
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Αποστολή Αιτήματος Συμμόρφωσης σε Προμηθευτή 
 

 
 

 
Αξιολόγηση Αιτήσεων Συμμετοχής 
 
Αναζήτηση σχετικής Αίτησης Συμμετοχής 
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Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Προμηθευτή. 
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Αποστολή Αιτήματος Γνωμοδότησης προς την Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών (Ε.Κ.Π.) 
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Άνοιγμα Οικονομικών Προσφορών 
 
Αναζήτηση Διαγωνισμού. 
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Καταχώρηση στοιχείων εισόδου αρμοδίων Αποσφράγισης Διαγωνισμού. 
 

 
 

 
Έξοδος από την εφαρμογή. 
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Ενημέρωση Προμηθευτών για όλες τις Προσφορές 
Κοινοποίηση προσφορών στο portal της Γ.Γ.Ε. 

 
 
Κοινοποίηση σε Προμηθευτή Πρόσκλησης Υποβολής Δικαιολογητικών Μειοδότη. 
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Οριστική Ανακοίνωση Κατακύρωσης Προμήθειας 

 
Αναζήτηση Διαγωνισμού 

 

 
 
Κατακύρωση της Προμήθειας στο Μειοδότη Προμηθευτή 
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Επισύναψη Οριστικής Ανακοίνωσης Κατακύρωσης. 

 
 

 
 

Αποστολή Οριστικής Ανακοίνωσης Κατακύρωσης για ανάρτηση στο Διαύγεια. 
Κοινοποίηση Οριστικής Ανακοίνωσης Κατακύρωσης στο Μειοδότη Προμηθευτή. 
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 V. Ενστάσεις – Προσφυγές  

1.  Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις - προσφυγές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 
του ν. 4155/2013, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας το 
σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.    

Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός φορέας το 
υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που 
φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου.   

Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής 
υποβολής, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου της ένστασης, όπως αυτή έχει 
υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα, οπότε ως 
ημερομηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής.    

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά κατατίθενται . 
2.  Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 

αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα 
λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά 
περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.   

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα:     
· Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνουν στη διαδικασία 

ελέγχου και αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών. 
 · Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού συντάσσουν και υπογράφουν τα 

κατά περίπτωση πρακτικά και αποφάσεις αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών. 
 · Οι χρήστες – οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφυγής/ένστασής τους.   

      VI. Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα   

Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο 
χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις.38 

38  άρθρο 5 του ν. 2690/1999,  ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012 (δημόσιο ηλεκτρονικό 
έγγραφο) και   περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.    
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VII. Συμφωνίες - Πλαίσιο   

Η Συμφωνία Πλαίσιο, είναι η συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ μιας ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών 
και ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν 
τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσο αφορά τις 
τιμές και ενδεχομένως, τις προβλεπόμενες ποσότητες. Η διάρκεια μιας συμφωνίας-πλαισίου δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που δικαιολογούνται ειδικώς, ιδίως λόγω του 
αντικειμένου της συμφωνίας-πλαισίου.  

Για τη σύναψη  συμφωνιών-πλαισίου, οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να προσφεύγουν 
καταχρηστικά στη σύναψή τους ή κατά τρόπο που να εμποδίζει, περιορίζει ή νοθεύει τον ανταγωνισμό και 
οφείλουν να ακολουθούν τους διαδικαστικούς  κανόνες που ορίζονται από το Π.Δ. 60/2007,  σε όλα τα 
στάδια έως την ανάθεση των συμβάσεων. Η επιλογή των συμβαλλομένων στη συμφωνία-πλαίσιο γίνεται 
κατ’ εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης, δηλαδή  αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή ή η  πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά. 

Κατά τη σύναψη των συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο, τα μέρη δεν μπορούν σε καμία 
περίπτωση να επιφέρουν ουσιαστικές τροποποιήσεις στους όρους της συμφωνίας-πλαισίου.  Όταν 
συνάπτεται μια συμφωνία-πλαίσιο με ένα μόνο οικονομικό φορέα, οι συμβάσεις που βασίζονται σ’ αυτή τη 
συμφωνία-πλαίσιο ανατίθενται σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο. Για τη 
σύναψη των συμβάσεων αυτών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να διαβουλεύονται γραπτώς με τον φορέα, 
ζητώντας, εν ανάγκη, να ολοκληρώσει την προσφορά του.  Όταν συνάπτεται μια συμφωνία-πλαίσιο με 
περισσότερους οικονομικούς φορείς, αυτοί πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3), εφόσον υπάρχει επαρκής 
αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής ή/και αποδεκτές προσφορές που 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια ανάθεσης. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται μόνο μεταξύ των αναθετουσών 
αρχών και των οικονομικών φορέων που ήταν εξ αρχής συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας-πλαισίου. 

Η ανάθεση των συμβάσεων αυτών, μπορεί να γίνεται: 
- είτε με εφαρμογή των όρων που καθορίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο χωρίς νέο διαγωνισμό, 
- είτε, όταν δεν έχουν καθορισθεί όλοι οι όροι στη συμφωνία-πλαίσιο, αφού επαναδιαγωνισθούν τα μέρη 

βάσει των ιδίων όρων, εν ανάγκη διευκρινίζοντας τους όρους αυτούς, και, ενδεχομένως, άλλων όρων που 
επισημαίνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων της συμφωνίας-πλαισίου, σύμφωνα με την ακόλουθη 
διαδικασία: 

α) Για κάθε σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί, οι αναθέτουσες αρχές διαβουλεύονται γραπτώς με 
τους οικονομικούς φορείς που είναι ικανοί να εκτελέσουν το αντικείμενο της σύμβασης. 

β) Οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν επαρκή προθεσμία για την υποβολή των προσφορών των σχετικών με 
κάθε σύμβαση, λαμβανομένων υπόψη παραμέτρων, όπως η πολυπλοκότητα του αντικειμένου της 
σύμβασης και ο απαραίτητος χρόνος για τη διαβίβαση των προσφορών. 

γ) Οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς και το περιεχόμενό τους πρέπει να παραμένει εμπιστευτικό 
έως την εκπνοή της τασσόμενης προθεσμίας απάντησης. 

δ) Η ανάθεση κάθε σύμβασης γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την καλύτερη προσφορά βάσει 
των κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στη συγγραφή υποχρεώσεων της συμφωνίας-πλαισίου. 

Το σύστημα ΕΣΗΔΗΣ  υποστηρίζει διαγωνισμούς προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών με τις 
διαδικασίες της Συμφωνίας Πλαίσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4038/2012 σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 26 του  Π.Δ.  60/2007,  το παράγωγο δίκαιο και τους κατά 
περίπτωση οριζομένους στη διακήρυξη ειδικούς όρους. 

Η εφαρμογή της διαδικασίας Συμφωνίας Πλαίσιο και ιδιαίτερα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος,  
συντείνει σημαντικά στη μείωση του διοικητικού φόρτου και  επιτυγχάνει μεγάλη εξοικονόμηση στο συνολικό 
κόστος για τον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Το  όφελος μέσω της συγκέντρωσης ποσοτήτων και της 
ομαδοποίησης ομογενών προϊόντων προκύπτει και από την δυνατότητα της ευρύτερης συμμετοχής των 
Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων 

VIII. Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί   

Το Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Προμηθειών, ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ, 
περιλαμβάνει πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών για τους διαγωνισμούς που 
διενεργούνται από τους φορείς και υποστηρίζει τη διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.  4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2.02.2012), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 
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60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007) και τους κατά περίπτωση οριζομένους στη διακήρυξη ειδικούς όρους κατά 
το μέρος που δεν αντίκεινται στις ως άνω διατάξεις.   

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Π.Δ. 60/2007, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν σε 
ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, στις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες, μπορούν να 
αποφασίζουν, πριν από την ανάθεση μιας δημόσιας σύμβασης, τη διεξαγωγή ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, 
όταν οι όροι και εν γένει οι προδιαγραφές της σύμβασης μπορούν να καθορισθούν με ακρίβεια. Με τους 
ίδιους όρους, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να χρησιμοποιείται κατά το νέο διαγωνισμό μεταξύ των 
μερών μιας συμφωνίας-πλαισίου,  καθώς και κατά τον διαγωνισμό για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων στο 
πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών.  Προβλέπεται η  επέκταση εφαρμογής, για χρησιμοποίηση 
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών , 
όταν η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι μικρότερη των εκάστοτε κοινοτικών ορίων . Η ρύθμιση αυτή 
προβλέπεται ως υποχρεωτική για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών που εντάσσονται στο Ενιαίο 
Πρόγραμμα Προμηθειών (άρθρο 2 του Ν.2286/95) και  δυνητική σε κάθε άλλη περίπτωση. Η επέκταση και 
στις περιπτώσεις αυτές έχει ως στόχο την εξοικονόμηση δημοσίων δαπανών καθώς και την επίτευξη 
μεγαλύτερης διαφάνειας. 

Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό καταχρηστικά 
ή κατά τρόπο που να εμποδίζει, να περιορίζει ή να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό ή να τροποποιεί το 
αντικείμενο της σύμβασης, όπως αυτό έχει καθορισθεί στην προκήρυξη του διαγωνισμού και προσδιορισθεί 
στη συγγραφή υποχρεώσεων. Όταν οι αναθέτουσες αρχές αποφασίζουν να κάνουν χρήση ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού, το αναφέρουν στην προκήρυξη του διαγωνισμού. 

 Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός αφορά είτε μόνον τις τιμές, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται στην 
κατώτερη τιμή, είτε τις τιμές ή/και τις αξίες των στοιχείων των προσφορών που επισημαίνονται στη 
συγγραφή υποχρεώσεων, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. Η συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις εξής πληροφορίες: 

α) τα στοιχεία που αποτελούν αντικείμενο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, 
      β) τις προδιαγραφές του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς επίσης και το τίμημα εκκίνησης του 

πλειστηριασμού,   
γ) τις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση των προσφερόντων κατά τη διάρκεια του ηλεκτρονικού 

πλειστηριασμού και το χρονικό σημείο κατά το οποίο τίθενται στη διάθεσή τους,  
δ) τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, 

συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος του πλειστηριασμού,  
       ε) τους όρους, υπό τους οποίους οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους, 

ιδίως τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις που, ενδεχομένως, απαιτούνται για την υποβολή προσφορών,   
       στ) τις κατάλληλες πληροφορίες για το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα, τον τρόπο και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της σύνδεσης,   
        ζ) τον τρόπο αντιμετώπισης τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια του πλειστηριασμού. 
Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί παρακολουθούνται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο υπό τον έλεγχο της 

Επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού ή από άλλο προς το σκοπό αυτό συνιστώμενο συλλογικό όργανο. 
 Πριν προβούν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, οι αναθέτουσες αρχές διενεργούν μια πρώτη πλήρη 

αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με το επιλεγμένο κριτήριο ή τα επιλεγμένα κριτήρια ανάθεσης. Οι 
προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές προσφορές καλούνται ταυτόχρονα με τη χρήση ηλε-
κτρονικών μέσων να υποβάλουν νέες τιμές ή/και νέες αξίες. Η πρόσκληση περιέχει όλες τις κατάλληλες πλη-
ροφορίες για τη σύνδεσή τους σε ατομική βάση με το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα και προσδι-
ορίζει την ημερομηνία και την ώρα έναρξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Ο ηλεκτρονικός πλειστη-
ριασμός μπορεί να διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν είναι δυνατόν να 
αρχίζει προτού παρέλθουν δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την αποστολή των προσκλήσεων. 

Όταν γίνεται η ανάθεση με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η πρό-
σκληση συνοδεύεται από το αποτέλεσμα της πλήρους αξιολόγησης της προσφοράς του οικείου 
προσφέροντος. Στην πρόσκληση αναφέρεται επίσης ο μαθηματικός τύπος, βάσει του οποίου καθορίζεται 
κατά τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, η αυτόματη κατάταξη σε συνάρτηση με τις νέες υποβαλλόμενες τιμές 
ή/και τις νέες αξίες. Ο μαθηματικός αυτός τύπος εκφράζει τη σχετική στάθμιση του κάθε κριτηρίου που έχει 
επιλεγεί για τον καθορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, όπως η στάθμιση 
αυτή αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων. Προς τούτο, οι ενδεχόμενες 
διακυμάνσεις («ψαλίδες») πρέπει να εκφράζονται εκ των προτέρων με συγκεκριμένες τιμές. Στην περίπτωση 
που επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, πρέπει να προβλέπεται χωριστός μαθηματικός τύπος για κάθε 
εναλλακτική προσφορά. 

 Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν 
συνεχώς και αμέσως σε όλους τους προσφέροντες τις πληροφορίες εκείνες που τους δίνουν τη δυνατότητα 
να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή την αντίστοιχη κατάταξή τους. Μπορούν επίσης να γνωστοποιούν και άλλες 
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πληροφορίες σχετικά με άλλες τιμές ή αξίες που υποβάλλονται, υπό τον όρο ότι αυτό προβλέπεται στη 
συγγραφή υποχρεώσεων. Μπορούν επίσης, ανά πάσα στιγμή, να ανακοινώνουν τον αριθμό των συμμετεχό-
ντων σε κάθε φάση του πλειστηριασμού. Αντιθέτως, δεν επιτρέπεται να γνωστοποιούν την ταυτότητα των 
προσφερόντων, κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων φάσεων του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. 

Προσφορά διαγωνιζομένου που δεν είναι σύμφωνη με τους όρους του πλειστηριασμού θεωρείται 
απαράδεκτη και δεν γίνεται δεκτή στο ηλεκτρονικό σύστημα, βάσει του οποίου διενεργείται ο 
πλειστηριασμός.   

 Σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής του διαγωνισμού λόγω τεχνικού προβλήματος στο ηλεκτρονικό 
σύστημα, ο πλειστηριασμός επαναλαμβάνεται σε ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιεί η αναθέτουσα αρχή 
στους διαγωνιζόμενους. 

 Οι αναθέτουσες αρχές περατώνουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό σύμφωνα με έναν ή περισσότερους 
από τους ακόλουθους τρόπους: 

α) Όταν δεν υποβάλλονται πλέον νεότερες  βελτιωμένες προσφορές που να ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις σχετικά με τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Στην περίπτωση αυτή, οι αναθέτουσες αρχές 
προσδιορίζουν στη διακήρυξη του διαγωνισμού την προθεσμία που θα τηρήσουν μετά την παραλαβή της 
τελευταίας υποβολής προτού περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό.  

      β) Όταν έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι φάσεις του πλειστηριασμού, όπως καθορίζονται στη 
διακήρυξη. 

      γ) Όταν συμπληρωθεί η καθορισθείσα στην πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό ώρα λήξης 
της διαδικασίας.  Όταν οι αναθέτουσες αρχές αποφασίζουν να περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό 
σύμφωνα με το σημείο β), ή/και σε συνδυασμό με το σημείο α), η πρόσκληση συμμετοχής στον 
πλειστηριασμό προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα κάθε φάσης του πλειστηριασμού.   

      Μετά την περάτωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, ο πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
πλειστηριασμών παραδίδει στην αρμόδια για τη διεξαγωγή του επιτροπή πλήρη και αναλυτική έγγραφή 
αναφορά για τα αποτελέσματά του, η δε επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο παραδίδει στην 
Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.  Η Υπηρεσία, με βάση τα αποτελέσματα της διεξαγωγής του 
πλειστηριασμού και τις αρχικές οικονομικές προσφορές των υποψηφίων, κατατάσσει τις προσφορές σε 
Συγκριτικό Πίνακα.    

Οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τη σύμβαση με βάση τα κριτήρια επιλογής που είχαν καθοριστεί με την 
προκήρυξη του διαγωνισμού και σε συνάρτηση με τα ως άνω αποτελέσματα του ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού. 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ 39  

Ι. Στο μέρος της διακήρυξης που περιγράφεται η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ θα πρέπει να 
αναφέρονται μεταξύ των άλλων και τα εξής :   

  « ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ  Μετά την πλήρη αξιολόγηση των προσφορών 
(δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών), η Υπηρεσία που διενεργεί 
το διαγωνισμό θα διενεργήσει ηλεκτρονικό πλειστηριασμό με τους προμηθευτές των οποίων οι προσφορές 
δεν έχουν απορριφθεί μέχρι και την οικονομική αξιολόγησή τους. Η διεξαγωγή του ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού θα πραγματοποιηθεί με τους όρους και τη διαδικασία που περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
…….. της διακήρυξης. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός θα διεξαχθεί μόνον εφόσον ο αριθμός των 
αποδεκτών προσφορών μετά την πλήρη αξιολόγησή τους είναι τουλάχιστον δύο (2).  Η διεξαγωγή του 
πλειστηριασμού θα παρακολουθηθεί από την Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού (ή από άλλο προς το 
σκοπό αυτό συνιστώμενο συλλογικό όργανο).  Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Ηλεκτρονικού 
Πλειστηριασμού, θα παραδοθεί στην ανωτέρω αναφερόμενη αρμόδια επιτροπή, έγγραφη πλήρη και 
αναλυτική αναφορά, για το αποτέλεσμα του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού. Η επιτροπή θα συντάξει σχετικό 
πρακτικό το οποίο θα παραδώσει στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό., Η υπηρεσία, με βάση τα 
αποτελέσματα της διεξαγωγής του πλειστηριασμού και τις αρχικές έντυπες οικονομικές προσφορές των 
υποψηφίων,  θα κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά αύξουσα σειρά της τελικής 

39 Παράρτημα Εγκυκλίου Π1/4168/25/102011, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου 
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 
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προσφερόμενης τιμής κάθε υποψηφίου, όπως αυτές διαμορφώθηκαν ύστερα και από τη διενέργεια του 
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Η συνολική τιμή, (χωρίς ΦΠΑ), θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση και 
κατάταξη των προσφορών.»   

 
ΙΙ. Επίσης στη διακήρυξη θα πρέπει να συμπεριληφθεί σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, το οποίο θα περιλαμβάνει 

τους όρους διεξαγωγής του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Το Παράρτημα αυτό ενδεικτικά μπορεί να είναι το 
εξής :   

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ………:   ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ    
Προμήθεια ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ   
Αναφερόμενοι στην ανωτέρω προμήθεια, σας γνωστοποιούμε ότι ισχύουν οι κάτωθι όροι (παράγραφοι 1 

έως και 4)   
  1. Ο Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός θα διενεργηθεί για λογαριασμό της αρμόδιας Υπηρεσίας που 

διενεργεί το διαγωνισμό. 
  2.  Όροι & κανόνες  που διέπουν το  συγκεκριμένο Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό:  
      2.1. Γλώσσα.  
Ο Πλειστηριασμός θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα και σε περίπτωση συμμετοχής αλλοδαπού 

συμμετέχοντος στην Αγγλική γλώσσα. 
2.2. Νόμισμα. 

Το νόμισμα με βάση το οποίο θα διεξαχθεί κάθε Πλειστηριασμός θα είναι το   ΕΥΡΩ.  Οι 
προσφερόμενες τιμές κατά τη διάρκεια του πλειστηριασμού, θα είναι οι τιμές χωρίς ΦΠΑ.   

2.3. Διάρκεια.  
Η διάρκεια του Πλειστηριασμού  θα είναι 40 λεπτά. Εάν όμως εντός του τελευταίου πεντάλεπτου 
πριν από τη λήξη του χρόνου του Πλειστηριασμού υπάρχει προσφορά αποδεκτή από το 
Σύστημα, το πέρας του χρονικού διαστήματος θα παρατείνεται αυτομάτως για ένα πεντάλεπτο. 
Δεν υπάρχει περιορισμός στην ανανέωση των παρατάσεων.   

2.4. Τύπος Πλειστηριασμού και Κανόνας Πλειστηριασμού.  
Ο Πλειστηριασμός είναι “μειοδοτικού τύπου”, σύμφωνα με τα παρακάτω: 

 Κατά τη διεξαγωγή του Πλειστηριασμού ως αποδεκτές προσφορές ορίζονται προσφορές που 
ικανοποιούν ταυτόχρονα τα εξής δύο κριτήρια: 

 Είναι χρονικά έγκυρες (δηλ. καταγράφεται η άφιξή τους στο σύστημα της ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ A.E. 
εντός του χρόνου διάρκειας του Πλειστηριασμού και των τυχών παρατάσεών του) 

 Βελτιώνουν την προσφερόμενη τιμή του προμηθευτή τουλάχιστον κατά ποσό ίσο με το βήμα 
 

2.5. Γενικοί Κανονισμοί Πλειστηριασμού-Υπερισχύουσα Προσφορά.   
Κατά την διάρκεια του Πλειστηριασμού, κάθε προμηθευτής  που θα συμμετάσχει θα έχει την 
δυνατότητα να γνωρίζει την τιμή εκκίνησης που έχει θέσει ο διοργανωτής του διαγωνισμού. 
Εφόσον ο προμηθευτής καταθέσει ενεργή προσφορά στον πλειστηριασμό, θα έχει τη 
δυνατότητα να γνωρίζει και την κατάταξή του στον διαγωνισμό. Ο προμηθευτής δεν θα έχει σε 
καμία περίπτωση τη δυνατότητα να γνωρίζει τη χαμηλότερη υπάρχουσα προσφορά επί του 
παρόντος. Οι προμηθευτές δεν θα έχουν τη δυνατότητα να εξακριβώνουν ποιοι άλλοι 
προμηθευτές  δίνουν προσφορές και δεν θα μπορούν να γνωρίζουν τον αριθμό των 
συμμετεχόντων. Η χαμηλότερη προσφορά στο τέλος του Πλειστηριασμού, δεν συνεπάγεται και 
αυτόματη κατακύρωση της προμήθειας στον αντίστοιχο συμμετέχοντα, αλλά αποτελεί μέρος της 
διαδικασίας στα πλαίσιο του διαγωνισμού.    

2.6. Τιμή εκκίνησης – Άνω Όριο του Πλειστηριασμού.  
Το τίμημα εκκίνησης είναι το τίμημα της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς, για το σύνολο 
του υπό προμήθεια είδους που θα έχει προκύψει από τη διαδικασία αποσφράγισης των 
οικονομικών προσφορών     

2.7. Βήμα του Πλειστηριασμού.  
Το βήμα βελτίωσης της προσφοράς συμμετέχοντος αφορά το σύνολο της προμήθειας και είναι 
τουλάχιστον ……. € από την τελευταία έγκυρη προσφορά του.    

2.8. Σχόλια.  
Οι συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν σχόλια στις προσφορές τους, ούτε αυτά 
λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Πλειστηριασμού. Το τίμημα που θα 
προσφερθεί στον Πλειστηριασμό δεν θα τελεί υπό προϋποθέσεις, αιρέσεις ή περιορισμούς.   
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3.  Δημοσιότητα στοιχείων και συμμετεχόντων κατά τον Πλειστηριασμό.  
Βασικά στοιχεία που εμφανίζονται ανά πάσα στιγμή ως πληροφορία στην οθόνη κάθε συμμετέχοντα 

είναι 
: • το τίμημα της τιμής εκκίνησης στο Σύστημα. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή καμίας προσφοράς που 

ξεπερνά αυτό το ποσό.  
  • την ανά πάσα στιγμή αντίστοιχη κατάταξη του προσφέροντος. Εφόσον ο προμηθευτής καταθέσει 

ενεργή προσφορά στον πλειστηριασμό, θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει και την κατάταξή του στον 
διαγωνισμό. 

 • ο χρόνος του συστήματος.  
Τα ονόματα των εταιριών που υποβάλλουν τις προσφορές δεν είναι διαθέσιμα στους άλλους 

συμμετέχοντες κατά την διεξαγωγή του Πλειστηριασμού. 
3.1. Ισχύς προσφορών. 

 Από τη στιγμή που γίνεται αποδεκτή μια προσφορά από το Σύστημα δεν είναι δυνατόν να 
ανακληθεί. Προσφορές θεωρούνται έγκυρες μόνο μέσω του συστήματος και κατά τη διάρκεια 
του Πλειστηριασμού. Κάθε νέα προσφορά που γίνεται αποδεκτή από το Σύστημα, ακυρώνει 
όλες τις προηγούμενες προσφορές του ίδιου συμμετέχοντα.    

3.2.  Χρονοδιάγραμμα Πλειστηριασμού 
 Οι συμμετέχοντες στον Πλειστηριασμό θα ειδοποιηθούν αρμοδίως από την αρμόδια υπηρεσία 
που διενεργεί το διαγωνισμό σε συνεργασία με την XXXXXXXXXXXX A.E. για το 
χρονοδιάγραμμα του Πλειστηριασμού το οποίο περιλαμβάνει την εκπαίδευση τους, την 
διεξαγωγή του εικονικού Πλειστηριασμού και την διεξαγωγή του κανονικού Πλειστηριασμού.    
H ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ A.E. αφού ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το 
διαγωνισμό για τα στοιχεία των προμηθευτών  που θα συμμετάσχουν στον ηλεκτρονικό 
Πλειστηριασμό θα στείλει  σε καθένα φόρμα συλλογής στοιχείων με σκοπό το άνοιγμα των 
χρηστών στο σύστημα διαγωνισμών.  Οι εκπρόσωποι των προμηθευτών θα παραλάβουν από 
τη ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ A.E σε κλειστούς φακέλους τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα 
ηλεκτρονικών διαγωνισμών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τη συμμετοχή τους στον 
Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό (εικονικό και πραγματικό). Οι προμηθευτές θα έχουν τη δυνατότητα 
πρόσβασης στον  ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης                     
https://www..................   

Η αίτηση δημιουργίας κωδικού πραγματοποιείται μόνον εφόσον η προσφορά του συμμετέχοντα έχει 
κριθεί από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό ως αποδεκτή (μετά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών).  

Πριν τον κανονικό Πλειστηριασμό θα προηγηθεί  η εκπαίδευση όπου θα δοθούν όλες οι απαιτούμενες 
διευκρινίσεις σχετικά με το σύστημα, τεχνικές οδηγίες, καθώς και το εγχειρίδιο χρήσης.  

 Μετά την εκπαίδευση ακολουθεί ο εικονικός Πλειστηριασμός, προκειμένου οι προμηθευτές να είναι 
πλήρως προετοιμασμένοι για τη διεξαγωγή του κανονικού πλειστηριασμού.  

Τονίζεται ότι οι συμμετέχοντες πρέπει να συμμετέχουν τόσο στην εκπαίδευση όσο και στον εικονικό 
Πλειστηριασμό. Η ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ A.E.  και η αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό δεν 
ευθύνονται για λανθασμένη εκ μέρους των συμμετεχόντων χρήση του συστήματος. 

4. Κανόνες που διέπουν όλους τους Ηλεκτρονικούς Πλειστηριασμούς μέσω του συστήματος της 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ A.E.   

 Πριν τον Πλειστηριασμό   
            4.1.  Υποδομή συμμετέχοντος  
Για τη συμμετοχή των διαγωνιζομένων στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό απαιτείται η ακόλουθη 

υποδομή: 
4.1.1. Η/Υ-ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΗ   

  
PC hardware    128 MB RAM   

Οθόνη Standard super VGA (800x600)   
CPU: 450 MHz 

Λειτουργικό σύστημα   Microsoft Windows 98, ME, NT, 2000, 
XP 
Apple MacOS 9 
σύστημα  Linux Red Hat 6.0 
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Internet browser Microsoft Internet Explorer 5.0 ή 
μεταγενέστερο   
Netscape 4.1 ή μεταγενέστερο   
Mozilla Firefox 1.0 ή μεταγενέστερο   
Browser configuration and plug-ins 

Σύνδεση Internet 56k modem 
Ασφάλεια   Δυνατότητα εγκατάστασης ActiveX 

objects   
 

4.1.2. Δίκτυο   
 Σύνδεση με την εφαρμογή Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών της ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΑΕ  

μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://www.................  
  Θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.   
  Προτείνεται η εξασφάλιση και δοκιμή δεύτερης εφεδρικής σύνδεσης στο Διαδίκτυο.  
  Για λόγους ασφαλείας και ομαλής  διεξαγωγής  των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών 

δεν επιτρέπεται η πολλαπλή, ταυτόχρονη είσοδος στην  εφαρμογή.   
4.2. Εκπαίδευση υποψηφίων συμμετεχόντων  

 Πριν τη διενέργεια του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, οι συμμετέχοντες προμηθευτές 
θα παρακολουθήσουν ένα πλήρες εκπαιδευτικό σεμινάριο για τη χρήση του 
συστήματος ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.  Το σεμινάριο θα γίνει μέσω του 
διαδικτύου ή τηλεφωνικά ή και σε χώρο της Αναθέτουσας Αρχής.  Το σεμινάριο θα 
είναι το ίδιο για όλους τους προμηθευτές. 

 Η εκπαίδευση περιλαμβάνει την ανάλυση της σύνδεσης με το σύστημα και την  
εξοικείωση με το σενάριο του Πλειστηριασμού.  

 Περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Στο πρακτικό μέρος επιδεικνύεται η 
μεθοδολογία διασύνδεσης μέσω Διαδικτύου στο σύστημα της ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ A.E. 
καθώς και ο τρόπος υποβολής προσφορών μέσω του συστήματος.  

 Στο τέλος της εκπαίδευσης διανέμεται το εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο περιγράφει σε 
απλά και κατανοητά βήματα, τα στάδια, για τη συμμετοχή του προμηθευτή στον 
Πλειστηριασμό.  

 Μετά τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης, η ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΑΕ θα ενημερώσει εγγράφως 
την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό για τα αποτελέσματά της  

4.3. Εικονικός Πλειστηριασμός  
Στον εικονικό Πλειστηριασμό που θα ακολουθήσει της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα 
έχουν την ευκαιρία να ελέγξουν: 

 την πρόσβαση ΙΝΤΕRΝΕΤ, στο σύστημα Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών από μία 
ή/και περισσότερες θέσεις και εγκαταστάσεις τους,  

 να εντοπίσουν τυχόν τεχνικά προβλήματα και να τα αναφέρουν στην 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ A.E.   προς επίλυση πριν τον κανονικό πλειστηριασμό,  

 να διαπιστώσουν ότι έχουν ετοιμότητα πολλαπλών και εναλλακτικών τρόπων 
διασύνδεσης και ότι οι ρυθμίσεις τους είναι σύμφωνα με τις απαιτούμενες 
προδιαγραφές, 

 να εξοικειωθούν με το σύστημα του πλειστηριασμού ώστε να μην έχουν ερωτήματα 
κατά την διάρκεια του κανονικού Πλειστηριασμού κλπ.     

  Οι συμμετέχοντες θεωρούνται ότι είναι πλήρως κατατοπισμένοι για το Σύστημα Ηλεκτρονικού 
Πλειστηριασμού μετά την ενημέρωση που θα γίνει από την ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ A.E.   και τον εικονικό 
Πλειστηριασμό στον οποίο θα συμμετάσχουν. 

  Η αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό και η ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ A.E.  δεν θα ευθύνονται για 
τυχόν λανθασμένη κατανόηση ή λανθασμένη χρήση του Συστήματος κατά τη διεξαγωγή του Ηλεκτρονικού 
Πλειστηριασμού.   

 Κατά  τη διάρκεια του Πλειστηριασμού   
4.4. Αποδεκτές προσφορές 

 Η προσφορά ενός συμμετέχοντα γίνεται δεκτή από το σύστημα μόνο όταν ισχύουν 
ταυτόχρονα οι δύο παρακάτω προϋποθέσεις :  
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  4.4.1. Φθάνει στο σύστημα της ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ A.E.   εντός ισχύοντος χρόνου (χρονικά 
έγκυρη)                     
     Ειδικότερα 

 Η προσφορά θεωρείται ότι είναι χρονικά έγκυρη και υποβάλλεται στο σύστημα 
πλειστηριασμών, όταν φθάνει στα συστήματα της  

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ A.E. κατά τη διάρκεια του  Πλειστηριασμού και των τυχόν παρατάσεών του, του 
χρόνου μετρούμενου αποκλειστικά κατά την άφιξη της προσφοράς στα εν λόγω συστήματα της εταιρίας 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ A.E.   και όχι του χρόνου μετρούμενου από το χρόνο αποστολής που αναφέρεται ως ένδειξη 
στην οθόνη του συμμετέχοντος, καθόσον μεσολαβεί το χρονικό διάστημα για τη μεταβίβαση της προσφοράς 
από το σύστημα του συμμετέχοντος στο σύστημα της ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ A.E.   

   Κάθε χρονικά έγκυρη προσφορά θεωρείται ότι υπεβλήθη και γίνεται δεκτή ή 
απορρίπτεται ανάλογα με τα παρακάτω αναφερόμενα.   

4.4.2. Είναι σύμφωνη με τον κανόνα του Πλειστηριασμού  
 Ο τύπος και ο κανόνας αναφέρονται στους όρους όπως αναγράφονται στις 

παραγράφους 2.4 και 2.5.    
Κάθε φορά που μία προσφορά υποβάλλεται στο Σύστημα, επιστρέφεται μια ένδειξη (μήνυμα) στην 

οθόνη του συμμετέχοντα, για τον εάν έχει γίνει αποδεκτή η προσφορά του ή όχι. Προσφορά που δεν 
ικανοποιεί τους όρους που αναγράφονται στην παράγραφο 2.4 δεν γίνεται αποδεκτή από το Σύστημα και 
θεωρείται ως μη γενόμενη και δεν λαμβάνεται υπόψη σε οποιοδήποτε σημείο του Πλειστηριασμού.    

4.5. Βλάβες και τεχνικά προβλήματα Η ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ A.E.  έχει λάβει όλα τα αναγκαία και δυνατά 
μέτρα ώστε να αποτρέψει την πιθανότητα εμφάνισης τεχνικού προβλήματος κατά την διάρκεια του κανονικού 
Πλειστηριασμού.  Σε περίπτωση εμφάνισης τεχνικού προβλήματος ισχύουν τα ακόλουθα:  

       4.5.1. Τεχνικό πρόβλημα της ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ A.E.   
 O διαγωνισμός κατά τη διάρκεια του οποίου εμφανίζεται τεχνικό πρόβλημα, θα 

διακόπτεται /ακυρώνεται και θα επαναλαμβάνεται σε νέο χρόνο  (ημερομηνία και 
ώρα)  που η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό θα γνωστοποιήσει εντός 
εύλογου χρόνου στους διαγωνιζόμενους μέσω fax ή/και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

        4.5.2. Τεχνικό πρόβλημα συμμετέχοντος    
 Σε περίπτωση προβλήματος της υποδομής (σύνδεση Διαδικτύου, βλάβη Η/Υ, κλπ) 

ενός συμμετέχοντα, χρησιμοποιείται εναλλακτικά η εφεδρική υποδομή του.  
 Ο Πλειστηριασμός δε διακόπτεται για λόγους προβλήματος υποδομής συμμετέχοντα 

ή αδυναμίας υποβολής προσφοράς συμμετέχοντα.  
         4.5.3.  Εγγυήσεις 

 Η ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ A.E. και η αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό δεν 
ευθύνονται και δεν παρέχουν οιαδήποτε εγγύηση έναντι των συμμετεχόντων ότι η 
πρόσβαση, η χρήση και η επικοινωνία τους με το Σύστημα των Ηλεκτρονικών 
Πλειστηριασμών θα είναι απρόσκοπτη, πλην των περιπτώσεων δόλου και βαριάς 
αμέλειας.   

 Επίσης, η ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ A.E.  και η αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το 
διαγωνισμό δεν ευθύνονται για την μη παροχή ή την πλημμελή παροχή της 
Υπηρεσίας που οφείλεται σε ή σχετίζεται με γεγονότα που βρίσκονται πέρα από την 
σφαίρα ελέγχου των (γεγονότα ανώτερης βίας).»   

 
  
 
Σύνταξη Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας 
 
Εκτέλεση Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας 
   Επιλογή Δημοπρασίας. 
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Επιλογή συνδέσμου «Παρακολούθηση». 
 

 

 
 
 
 
Σύνδεση – Επιλογή Δημοπρασίας 
Παραλαβή μηνύματος από τον Προμηθευτή σχετικά με συμμετοχή σε Δημοπρασία από Χειριστή 
Διαγωνισμού. 
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    Οπτικός έλεγχος. Επιβεβαίωση συμμετοχής σε Δημοπρασία. 
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Έλεγχος για την επιβεβαίωση συμμετοχής σε Δημοπρασία. 

 
 

 

 
Υποβολή Ηλεκτρονικής Προσφοράς 

Αναζήτηση Δημοπρασίας. 
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Επιλογή ενέργειας «Δημιουργία Προσφοράς». 
 

 
 

     Καταχώρηση τιμής προσφοράς. 
 

 

Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης των Προμηθειών Μελέτη Περίπτωσης Υπουργείου Οικονομικών Σελίδα 101 
 

Πα
νεπ
ιστ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς



Μεταπτυχιακή Διατριβή                                                                                                                               Κίτση Εριφύλη 

 

     Υποβολή Προσφοράς. 
 

 
 

 
Παρακολούθηση Εξέλιξης Δημοπρασίας 

   Αναζήτηση Δημοπρασίας. 
 

 

Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης των Προμηθειών Μελέτη Περίπτωσης Υπουργείου Οικονομικών Σελίδα 102 
 

Πα
νεπ
ιστ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς



Μεταπτυχιακή Διατριβή                                                                                                                               Κίτση Εριφύλη 

 

      Επιλογή συνδέσμου «Παρακολούθηση». 
      Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο υποβολές προσφορών και στατιστικά Δημοπρασίας. 

 

 
 

 
 

Παρακολούθηση – Αξιολόγηση Ηλεκτρονικών Προσφορών 
1. Αναζήτηση Δημοπρασίας. 

 

 
 

2. Επιλογή συνδέσμου «Παρακολούθηση». 
3. Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο υποβολές προσφορών και στατιστικά Δημοπρασίας. 
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Αξιολόγηση και Επιλογή Προμηθευτή 
Διαβίβαση Προσφορών για Αξιολόγηση 

1. Αναζήτηση Δημοπρασίας. 

 
 

2. Καταχώρηση στοιχείων Στελέχους Αξιολόγησης. 
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3. Ειδοποίηση Στελέχους Αξιολόγησης. 
 

 
Κατακύρωση Προμήθειας και Ενημέρωση Προμηθευτών 

1. Αναζήτηση Δημοπρασίας. 
 

 
 

2. Επιλογή ενέργειας «Σύνοψη Κατακυρώσεων» 
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3. Οπτικός έλεγχος, αξιολόγηση Δημοπρασίας. 
 

 
 

4. Επιλογή «Κατακύρωση κατά προσφορά». 
 

 
 

5. Επιλογή προσφοράς Προμηθευτή και «Ανάθεση». 
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Ενημέρωση Προμηθευτών 

1. Παραλαβή μηνύματος από τον Προμηθευτή σχετικά με Κατακύρωση Δημοπρασίας από Χειριστή 
Διαγωνισμού.  

 

 
2. Οπτικός έλεγχος. 

 

 
3. Επιλογή συνδέσμου «Λεπτομέρειες απάντησης». 
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IX. Δυναμικό Σύστημα Αγορών 

Για την εφαρμογή του Δυναμικού συστήματος Αγορών και τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων στο 
πλαίσιο του συστήματος αυτού, οι αναθέτουσες αρχές χρησιμοποιούν αποκλειστικώς ηλεκτρονικά μέσα. 

 Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιτρέπεται να προσφεύγουν στο σύστημα αυτό κατά τρόπο ο οποίος να 
εμποδίζει, περιορίζει ή στρεβλώνει τον ανταγωνισμό. 

.  Προκειμένου να προβούν στην εφαρμογή του δυναμικού συστήματος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές: .  
 α) Δημοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισμού, αναφέροντας ότι πρόκειται για δυναμικό σύστημα αγορών. 
β) Διευκρινίζουν, μεταξύ άλλων, στη συγγραφή υποχρεώσεων τη φύση των προβλεπόμενων αγορών 

που αποτελούν αντικείμενο αυτού του συστήματος, καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που 
αφορούν το σύστημα αγορών, τον χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τις τεχνικές διευθετήσεις 
και προδιαγραφές της σύνδεσης. 

γ) Προσφέρουν ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση με ηλεκτρονικά μέσα στη συγγραφή 
υποχρεώσεων καθώς και σε κάθε άλλο συμπληρωματικό έγγραφο του διαγωνισμού, ήδη από τη 
δημοσίευση της προκήρυξης έως τη λήξη του συστήματος. Στην προκήρυξη μνημονεύεται η ηλεκτρονική 
διεύθυνση, στην οποία μπορούν να μελετώνται αυτά τα έγγραφα. 

 Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν, καθ’ όλη τη διάρκεια του δυναμικού συστήματος αγορών, τη 
δυνατότητα σε κάθε οικονομικό φορέα να υποβάλει ενδεικτική προσφορά, με σκοπό να γίνει δεκτός στο 
σύστημα. Ολοκληρώνουν την αξιολόγηση εντός μέγιστης προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, που αρχίζει 
από την υποβολή της ενδεικτικής προσφοράς. Μπορούν, ωστόσο, να παρατείνουν την περίοδο 
αξιολόγησης, εφόσον, εν τω μεταξύ, δεν έχει υπάρξει άλλος διαγωνισμός. 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει, το ταχύτερο δυνατόν, τον προσφέροντα ο οποίος αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο, σχετικά με την αποδοχή του στο δυναμικό σύστημα αγορών ή την απόρριψη της ενδεικτικής 
προσφοράς του. 

Κάθε συγκεκριμένη σύμβαση πρέπει να αποτελεί αντικείμενο διαγωνισμού. Πριν από το διαγωνισμό, οι 
αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν απλουστευμένη προκήρυξη διαγωνισμού, με την οποία καλούν όλους τους 
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν ενδεικτική προσφορά,  εντός δεκαπενθήμερης 
τουλάχιστον προθεσμίας αρχομένης από την ημερομηνία αποστολής της απλουστευμένης προκήρυξης. Οι 
αναθέτουσες αρχές προχωρούν στον διαγωνισμό μόνο μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των 
ενδεικτικών προσφορών που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. 

Οι αναθέτουσες αρχές καλούν τους προσφέροντες, που έχουν γίνει δεκτοί στο σύστημα, να υποβάλουν 
προσφορά για κάθε συγκεκριμένη σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί στο πλαίσιο του συστήματος. Για το 
σκοπό αυτό, τάσσουν επαρκή προθεσμία για την υποβολή των προσφορών. 

Οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τη σύμβαση στον προσφέροντα, ο οποίος υπέβαλε την καλύτερη 
προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης που επισημαίνονται στην προκήρυξη διαγωνισμού για την 
έναρξη εφαρμογής του δυναμικού συστήματος αγορών. Τα κριτήρια αυτά μπορούν να προσδιορίζονται στην 
πρόσκληση η οποία αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. 

Η διάρκεια ενός δυναμικού συστήματος αγορών δεν μπορεί να υπερβαίνει την τετραετία, εκτός από 
εξαιρετικές περιπτώσεις ειδικώς αιτιολογημένες. 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ή οι συμμετέχοντες στο σύστημα δεν επιβαρύνονται με έξοδα 
διεκπεραίωσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 
Οι αρµόδιες Υπηρεσίες όλου του Δημόσιου τομέα οι οποίες είναι υπεύθυνες για την διενέργεια δηµοσίων  
Συµβάσεων  προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και δηµοσίων έργων ( ∆/νσεις και Τµήµατα ή άλλες 
οργανικές µονάδες Οικονοµικού, Προμηθειών, Διοικητικού, κ.λ.π.), ορίζουν χρήστες, οι οποίοι µπορεί να 
είναι, είτε οι υφιστάμενοι χρήστες του Προγράμματος ∆ιαύγεια, είτε άλλα πρόσωπα, προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η καταχώριση στοιχείων στο Μητρώο. Η διαδικασία απόκτησης στοιχείων πρόσβασης είναι 
απαραίτητη, άλλως η κατά τον νόµο υποχρεωτική καταχώριση στο Μητρώο είναι αδύνατη, καθώς επίσης και 
η πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό σύστημα δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

Κατ΄ εφαρμογή λοιπόν της ισχύουσας αυτής  πρακτικής, οι πιστοποιημένοι χρήστες, υπάλληλοι της 
Δ/νσης Προμηθειών του Υπουργείου Οικονομικών, απέκτησαν  πρόσβαση στο σύστημα καταχώρισης 
στοιχείων στο Μητρώο και στο ΕΣΗΔΗΣ, ώστε  να έχουν την δυνατότητα  εκτέλεσης  των προβλεπομένων  
βημάτων, για την πραγματοποίηση μιας Δημόσιας Σύμβασης (καταχώριση αιτημάτων, καθώς και όλη την 
πορεία εκτέλεσης της διαγωνιστικής διαδικασίας).   

Το Υπουργείο Οικονομικών  σύμφωνα με τα παραπάνω, συμμετέχει στο σύστημα  ΕΣΗΔΗΣ, ως Φορέας 
-  Αναθέτουσα αρχή,  για την εκτέλεση και  διενέργεια όλων των διαγωνισμών, για δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών και προμηθειών, προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους άνω των (60.000 €). Η έναρξη εφαρμογής 
του προγράμματος ΕΣΗΔΗΣ, αρχικά ορίστηκε για την 1/1/2014, αλλά εν συνεχεία παρατάθηκε η  έναρξη 
ισχύος του, την 1/7/2014,  για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης,  συμπεριλαμβανομένων και των 
ΕΥ του ΕΣΠΑ. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η διενέργεια όλων των  διαγωνισμών για δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών και προμηθειών, προϋπολογισθείσας δαπάνης άνω των (60.000 €), θα πρέπει να γίνονται 
υποχρεωτικά πλέον,  ηλεκτρονικά,  μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.  Η διαδικασία αυτή θα είναι  σύμφωνη 
με την κείμενη νομοθεσία περί κρατικών προμηθειών καθώς και την νομοθεσία που αφορά στην εφαρμογή 
του  ΕΣΗΔΗΣ. 

Συνεπώς το Υπουργείο Οικονομικών ως  αναθέτουσα αρχή θα ακολουθήσει τις διαδικασίες εκτέλεσης 
των Δημοσίων  συμβάσεων όπως αυτές περιγράφονται στο προηγούμενο κεφάλαιο,  από την υποβολή των 
αιτημάτων στο Ε.Π.Π., την περίπτωση ΙΙΙ  που αφορά την διαδικασία Σύνταξης της προκήρυξης – 
διακήρυξης ενός διαγωνισμού και όλα τα επόμενα στάδια που ακολουθούν και έχουν περιγραφεί παραπάνω 
μέχρι και την ολοκλήρωση της σύμβασης.40 

 Η διενέργεια των  διαγωνισμών για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών 
προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους κάτω των (60.000 €), γίνονται εκτός του συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί κρατικών προμηθειών. Το Υπουργείο Οικονομικών, όπως και κάθε 
αναθέτουσα αρχή, ακόμη  και στις περιπτώσεις αυτές, οφείλει να κάνει εφαρμογή του ηλεκτρονικού 
υποσυστήματος ΚΗΜΔΗΣ, δηλαδή καταχωρίζονται όλα τα αιτήµατα προμήθειας  αγαθών ή παροχής 
υπηρεσιών, προϋπολογισθείσας δαπάνης άνω των (1.000 €), στο Μητρώο, πριν από τη σχετική ανάληψη 
δέσμευσης πίστωσης. Εν συνεχεία η υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια (Δ/νση Προμηθειών), μεριμνά 
για την εξασφάλιση της ανάληψης δέσμευσης πίστωσης από την αρμόδια υπηρεσία Δ/νση 
Προϋπολογισμού, μετά την έκδοση της σχετική απόφαση ανάληψης, την καταχωρίζει και αυτή στο 
ΚΗΜΔΗΣ. Ακολουθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την λήψη προσφορών, από υποψήφιους 
προμηθευτές, είτε με πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την υπηρεσία, είτε με την διαδικασία της 
διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, αναλόγως του προϋπολογισθέντος ύψους της δαπάνης, μέχρι την 
ανάδειξη μειοδότη – αναδόχου και την υπογραφή σύμβασης. Την υπογραφείσα σύμβαση επίσης 
καταχωρίζει η υπηρεσία στο ΚΗΜΔΗΣ, το οποίο αποδίδει κωδικό αριθμό μοναδικό, ο οποίος και 

40 Στο Παράρτημα Β παρατίθεται η Διακήρυξη ενός πρόσφατου Ηλεκτρονικού  Ανοιχτού Διαγωνισμού, 
που προκήρυξε το Υπουργείο Οικονομικών μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια 
Φωτοαντιγραφικών. Στην πρώτη σελίδα μεταξύ των άλλων παρατηρείται η αποτύπωση του μοναδικού 
αριθμού, καθώς και τα στοιχεία του υπαλλήλου που υπέγραψε ψηφιακά. Επίσης εμφανίζονται όλα τα 
στάδια που περιγράφηκαν παραπάνω. 
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αναγράφεται απαραιτήτως πάνω στο σώμα της σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της. Στην 
συνέχεια ολοκληρώνονται οι διαδικασίες μέχρι την πληρωμή του αναδόχου – προμηθευτή. Δεν είναι δυνατόν 
να γίνει πληρωμή  χωρίς να έχει γίνει η αποτύπωση του μοναδικού αυτού αριθμού, στην σύμβαση. Τέλος 
καταχωρίζεται στο ΚΗΜΔΗΣ και η πληρωμή του αναδόχου προμηθευτή.  

Για προμήθειες ετήσιου προϋπολογισμού, καθαρής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α. ), μέχρι (20.000 €), ακολουθείται 
η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.  Όταν η συμβατική αξία της προμήθειας, που προκύπτει, αφορά ποσό 
καθαρής αξίας  άνω των 2.500 €, υπογράφεται απαραιτήτως σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και της 
υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (Δ/νση Προμηθειών). Για προμήθειες ετήσιου προϋπολογισμού, 
καθαρής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α. ), άνω των  (20.000 €) και μέχρι (60.000 €), ακολουθείται η διαδικασία της 
διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, συνήθως με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά.  

Επομένως για την εκτέλεση και νομιμότητα των παραπάνω αναφερομένων  διαδικασιών, για προμήθειες 
που αφορούν προϋπολογισθείσα δαπάνη άνω των 1.000 €, είναι  απαραίτητη η καταχώριση των αιτημάτων, 
των αποφάσεων αναλήψεων πιστώσεων, των συμβάσεων και των πληρωμών, στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Σε συνέχεια των παραπάνω και προκειμένου να γίνεται χρηστή διαχείριση των αποθεμάτων, σωστός 
προγραμματισμός και  εκτίμηση των προτεραιοτήτων, καθώς και αξιολόγηση των αιτημάτων ως προς την  
δυνατότητα κάλυψης αυτών από τα ήδη υπάρχοντα αποθέματα  ή    την αναγκαιότητα διενέργειας νέων 
προμηθειών,    θα ήταν σκόπιμο και χρήσιμο να δημιουργηθεί στην υπηρεσία προμηθειών του Υπουργείου 
Οικονομικών, ένα μικρό πληροφοριακό σύστημα που να υποστηρίζει  ηλεκτρονικά  όλα τα προαναφερόμενα  
που αφορούν στις προμήθειες,  τον έλεγχο και τον προγραμματισμό σε ετήσια βάση, των προμηθειών 
προϋπολογισθείσας δαπάνης, κάτω των (60.000 €)  ανά είδος. 

Στο ηλεκτρονικό αυτό σύστημα καλό θα ήταν να καταχωρούνται οι πραγματοποιηθείσες υπηρεσίες και 
όλα τα υπάρχοντα αποθέματα υλικών, ανεξαρτήτου τρόπου απόκτησης αυτών (μέσω διαγωνισμών  
Υπουργείου Ανάπτυξης, ΕΣΗΔΗΣ,  συμφωνιών πλαίσιο, δημόσιων διαγωνισμών, διαπραγματεύσεων, 
πρόχειρων διαγωνισμών ή αναθέσεων),  έτσι θα δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων, ενημερωμένη για όλα 
τα αποθέματα, πάσης φύσεως, που έχει στην διάθεσή του το Υπουργείο.  Η δημιουργία  ηλεκτρονικής 
αποθήκης, με καταχώρηση - εισαγωγή των προμηθευομένων υλικών, ανά είδος και ταυτόχρονη χρέωση 
κατά την εξαγωγή  και διάθεσή τους στις διάφορες υπηρεσίες, θα βοηθούσε στον έλεγχο των αποθεμάτων 
και στην γνώση του ρυθμού εξάντλησης αυτών. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να προγραμματισθούν 
καλύτερα οι ανάγκες, σε ετήσια βάση, καθώς επίσης θα μπορεί να γίνεται έγκαιρα ο προγραμματισμός και η 
εκτέλεση των προμηθειών, ή της παροχής υπηρεσιών,  χωρίς να δημιουργούνται ελλείψεις. Επιπλέον θα 
δίνεται  το χρονικό περιθώριο  για την αναζήτηση οικονομικότερων  λύσεων.  

 Στο σύστημα θα πρέπει να υπάρχει ηλεκτρονικό  μητρώου προμηθευτών, με καταχωρημένα στατιστικά 
στοιχεία για τον κάθε ένα από αυτούς. Επίσης θα ήταν χρήσιμο ως προς τον έλεγχο των κρατικών δαπανών, 
να υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής  του ύψους της ετήσιας δαπάνης για την προμήθεια κάθε είδους και 
υπηρεσίας, καθώς και τα στατιστικά δεδομένα διάθεσης των προμηθευόντων ειδών ανά υπηρεσία του 
Υπουργείου. Εκτός των άλλων αυτό θα ωφελούσε και στο να βγαίνουν συμπεράσματα για τον ρυθμό 
ζήτησης- ανάγκης των υπηρεσιών και υλικών που χρησιμοποιεί το υπουργείο, ώστε να γίνεται καλύτερη 
διαχείριση των αποθεμάτων και έγκαιρος προγραμματισμός των διαγωνισμών προμηθειών. 

 Το ίδιο αυτό πληροφοριακό σύστημα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί επίσης ,  για τον έλεγχο των 
πρωτογενών αιτημάτων  που φθάνουν από τις διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, στην 
υπηρεσία εκτέλεσης των προμηθειών και αφορούν προμήθειες  προϋπολογισθείσας δαπάνης άνω των 
(60.000 €) . Τα αιτήματα αυτά κατόπιν της επεξεργασίας τους από την αρμόδια  υπηρεσία της εκτέλεσης των 
προμηθειών, ως Αναθέτουσα Αρχή, ομαδοποιούνται και  αποστέλλονται  συνολικά για ένταξη στο ΕΠΠ , 
μέσω της καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων, όπως προβλέπεται,  στην ηλεκτρονική φόρμα του 
Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και εν συνεχεία ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία.  Η εισαγωγή των αιτημάτων 
αυτών αρχικά  στο επιμέρους πληροφοριακό σύστημα της υπηρεσίας, θα διευκόλυνε ως προς τον έλεγχο 
της αναγκαιότητας, ελέγχοντας τα αποθέματα που υπάρχουν στο ενημερωμένο σύστημα. Επίσης θα 
μπορούσαν να προκύψουν συμπεράσματα ως προς τις  τεχνικές προδιαγραφές, ιδιαίτερα για τις συνήθως 
επαναλαμβανόμενες προμήθειες των ίδιων ειδών, αν δηλαδή βελτιώνονται σε κάθε προμήθεια ή 
παραμένουν οι ίδιες, αν υπάρχει εξοπλισμός στα αποθέματα που απαξιώνεται λόγω της τεχνολογικής 
εξέλιξης (π.χ. Η/Υ) και επομένως δεν θα ήταν χρήσιμο να πραγματοποιηθούν μεγάλες ποσότητες 
προμηθειών από τα συγκεκριμένα είδη, ή σε περίπτωση πραγματοποίησης της προμήθειας θα  πρέπει να 
αναγραφεί όρος στη σύμβαση που να προβλέπει την αναβάθμιση – επικαιροποίηση  των τεχνικών 
προδιαγραφών των ειδών αυτών, μέχρι την ημερομηνία παράδοσης. 

Τέλος αυτό το ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου θα μπορούσε να υποστηρίζει την 
δυνατότητα εκτέλεσης ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ώστε να διευκολύνεται η  εκτέλεση των διαγωνιστικών  
διαδικασιών για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, καθώς ταυτόχρονα θα  επιτυγχάνεται το χαμηλότερο 
δυνατόν κόστος των προμηθειών γενικότερα. 

  Εν κατακλείδι,  η  ανάπτυξη  ενός ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος στο Υπουργείο 
Οικονομικών, όπως περιγράφηκε παραπάνω, θα προσέθετε  ένα επιμέρους  ηλεκτρονικό σύστημα στο 
Εθνικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων,  το οποίο θα μας έδινε άμεσα, ασφαλείς πληροφορίες, 
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όσον αφορά  τις ετήσιες δαπάνες ανά είδος προμήθειας, τα αποθέματα αυτών, την κίνηση και διάθεση 
αυτών, καθώς επίσης θα διευκόλυνε στον καλύτερο προγραμματισμό των προμηθειών, στην άμεση εικόνα 
των αναγκών και επομένως στην έγκαιρη παρέμβαση για την κάλυψη των αναγκών. Το βασικό επίτευγμα 
του εγχειρήματος αυτού θα ήταν ο εξορθολογισμός  των δαπανών, η  μείωση της σπατάλης  χρόνου και 
χρήματος,  η διαφάνεια και  ο καλύτερος έλεγχος των προμηθειών γενικότερα. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 
Οι Κρατικές Προμήθειες αποτελούν σημαντικό κομμάτι της Οικονομίας κάθε Κράτους. 

 Η συγκέντρωση της μεγάλης αγοραστικής δύναμης του Κράτους αποτελεί μοχλό άσκησης οικονομικής 
πολιτικής και ανάπτυξης. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με ενοποιημένες προμήθειες,  μακροχρόνιες 
επαναλαμβανόμενες συμβάσεις, ενοποίηση των προδιαγραφών και γενικότερα με την άσκηση πολιτικής 
προμηθειών. Με τον τρόπο αυτό κατευθύνεται και υποβοηθείται το παραγωγικό δυναμικό της χώρας ενώ 
ταυτόχρονα επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας με την προσφορά καλύτερων τιμών, διαφάνεια και 
αποδοτικότητα των Υπηρεσιών που ασχολούνται με τις Κρατικές Προμήθειες 

Για πολλά χρόνια, η διαχείριση των κρατικών προμηθειών δεν ήταν προτεραιότητα. Υποτιμήθηκε ο 
ρόλος τους ως προς την ορθολογική δημοσιονομική διαχείριση, τη βελτίωση της ποιότητας των 
προμηθευόμενων προϊόντων, τη μείωση του διοικητικού κόστους. Τα τελευταία χρόνια, όμως με βασικό 
στόχο τη διαφάνεια και λογοδοσία, υλοποιήθηκε σημαντικός αριθμός ενεργειών και δράσεων και 
ανελήφθησαν νομοθετικές πρωτοβουλίες που ξαναέθεσαν στο προσκήνιο το ρόλο των δημοσίων 
συμβάσεων. 

Για την υλοποίηση όλων αυτών χρειάστηκε το Κράτος να μεριμνήσει για το νομοθετικό πλαίσιο στήριξης 
και εφαρμογής σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Συγκροτήθηκε ειδική Υπηρεσία, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
με αντικείμενο τον νομοθετικό συντονισμό, τη συγκέντρωση της αγοραστικής δύναμης του Κράτους, μέσω 
του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.), την άσκηση πολιτικής μέσω της Επιτροπής Πολιτικής και 
Προγραμματισμού Προμηθειών (Ε.Π.Π.Π.) και την διενέργεια προμηθειών μέσω των Διευθύνσεων Κρατικών 
Προμηθειών. 

Η χώρα μας έχει προσαρμόσει τις περί προμηθειών διατάξεις με τις Κοινοτικές Οδηγίες και ως μέλος του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), υπέγραψε μαζί με τα υπόλοιπα κράτη –μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και εφαρμόζει τις σχετικές συμφωνίες (GPA). 

Στην Ελλάδα όπως και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γαλλία, Αγγλία, Βέλγιο κλπ), 
επικράτησε η άποψη ότι είναι προτιμότερο οι Κρατικές Προμήθειες να διενεργούνται από ένα Κεντρικό 
όργανο (π.χ. Γενική Γραμματεία Εμπορίου). Για το λόγο αυτό παρατηρούμε τελευταίως να προωθείται η 
εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων μέσω Συμφωνιών Πλαίσιο. 

Η αντίληψη αυτή κερδίζει συνεχώς έδαφος στην χώρα μας και στους κόλπους της Ε.Ε., επειδή συμβάλει 
στην εκλογίκευση των κρατικών προμηθειών, καθώς παράλληλα επιτρέπει την συνολική εποπτεία, 
εξοικονομώντας οικονομικούς πόρους, αφού οι προμήθειες διενεργούνται σε μεγάλες ποσότητες και με 
ενιαίους κανόνες διεξαγωγής. Επίσης με τον τρόπο αυτό επιτρέπεται η συστηματική παρακολούθησή τους 
μέσω ενοποιημένων προδιαγραφών που ισχύουν για ένα μεγάλο αριθμό των υπό προμήθεια αγαθών. 

Στα πλαίσια της φιλοσοφίας εφαρμογής και υλοποίησης της παραπάνω αντίληψης, εντάχθηκε κατά ένα 
μεγάλο μέρος και η λειτουργία του ενιαίου εθνικού συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης των δημοσίων 
συμβάσεων και κρατικών προμηθειών, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται, ταυτόχρονα, στις απαιτήσεις 
της ισχύουσας νομιμότητας και πρακτικής, καθώς και στις απαιτήσεις των εξελίξεων της σύγχρονης 
ηλεκτρονικής εποχής και του εκσυγχρονισμού των συναλλαγών. 

Η εφαρμογή του ενοποιημένου συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων έρχεται να υποβοηθήσει και να 
διευκολύνει την εφαρμογή της πολιτικής αυτής, με ένα τρόπο σύγχρονο, προσαρμοσμένο στην διεθνή 
πραγματικότητα και στην παγκόσμια τεχνολογική ανάπτυξη.  

Η ραγδαία αναπτυσσόμενη τεχνολογία στον τομέα της πληροφορικής και της επικοινωνίας, δημιούργησε  
νέα δεδομένα όσον αφορά την ταχύτητα της πρόσβασης στην πληροφορία και την αμεσότητα  στην 
επικοινωνία. Η Δημόσια Διοίκηση αναγκάστηκε να ακολουθήσει τον ρυθμό αυτό με δειλά βήματα στην αρχή, 
αλλά συνεχώς επιταχυνόμενα τα τελευταία χρόνια, προσαρμόζοντας συνεχώς τον τρόπο πληροφόρησης,  
επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των  πολιτών, στα νέα δεδομένα της ηλεκτρονικής πρόσβασης. Προκειμένου 
να διευκολυνθεί η εφαρμογή του νέου αυτού  πλαισίου διοίκησης, προσαρμοσμένο στην τεχνολογική εξέλιξη, 
δημιουργείται και αναπτύσσεται  η « Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση » η οποία συμβάλει στην εύκολη πρόσβαση 
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των πολιτών, στη συμμετοχή τους, στη διαφάνεια και στη μείωση του λειτουργικού κόστους των υπηρεσιών 
του Δημόσιου Τομέα. Επίσης παράλληλα συμβάλει στην πάταξη της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς, 
αφού μειώνεται η απευθείας επαφή του πολίτη με τον δημόσιο λειτουργό. Ο περιορισμός των κρατικών 
δαπανών αναμένεται να είναι μεγάλος. 

Η εξέλιξη αυτή έθεσε το ζήτημα της ασφάλειας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Το ζήτημα αυτό λύθηκε 
κατά κύριο λόγο με την δημιουργία των ηλεκτρονικών υπογραφών και την νομοθετική θέσπιση της ισχύος 
αυτών. Το βασικό νομοθέτημα στην ελληνική νομοθεσία γα τις ηλεκτρονικές υπογραφές είναι το προεδρικό 
διάταγμα 150/2001,  σε σχέση με την κοινοτική οδηγία 1999/93, που ήταν ένα  πρώτο νομοθετικό βήμα της 
ΕΕ, της οποίας πρωταρχικός της σκοπός είναι να παρακολουθεί την τεχνολογική εξέλιξη, την προστασία των 
καταναλωτών κατά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές τους καθώς και την ανάπτυξη της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας. 

 Στη συνέχεια, η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η νομική ισχύς των ηλεκτρονικών ψηφιακών υπογραφών 
στις συναλλαγές, έθεσαν τα θεμέλια για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών συμβάσεων,  καθώς το πρόβλημα 
της φοβίας εφαρμογής τους που εστιάζεται περισσότερο στην νομική ισχύ αυτών,  διασφαλίστηκε.  

 Ακολούθως η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας, οι επιταγές της σύγχρονης κοινωνίας, της κοινωνίας της 
πληροφορίας και η διαλειτουργικότητα των διάφορων ηλεκτρονικών συστημάτων που αναπτύχθηκαν στο 
Δημόσιο Τομέα, είχαν σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την  υλοποίηση του 
Εθνικού Συστήματος των Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).  

Το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) -www.promitheus.gov.gr -  
αποτελεί το κεντρικό ηλεκτρονικό κόμβο - σημείο αναφοράς - για τις δημόσιες συμβάσεις στην Ελλάδα. 
Στόχος του είναι ο εκσυγχρονισμός και η απλοποίηση των διαδικασιών ανάθεσης και η υποστήριξη των 
ενδιαφερομένων (πολίτες, αναθέτουσες αρχές, προμηθευτές, εποπτικές αρχές). 

Μέσω του συστήματος γίνεται ορθολογική συγκέντρωση των διαφόρων αναγκών σε πλήθος αιτημάτων 
των φορέων και προωθείται  η ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών ενοποιημένων διαγωνισμών 
με τη μορφή συμφωνίας πλαίσιο, διενεργούμενοι με ηλεκτρονικό τρόπο από   τις αρμόδιες εκτελεστικές 
διευθύνσεις της  ΓΓΕ. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται  χαμηλότερες τιμές στα υπό προμήθεια είδη και 
έχουμε εξοικονόμηση πόρων. 

Επιπρόσθετα, οι οικονομικοί φορείς μπορούν, με την απόκτηση κωδικού και ψηφιακής υπογραφής  να 
καταθέτουν ηλεκτρονικά την προσφορά τους, να αξιολογούνται με ηλεκτρονικό τρόπο και να πληρώνονται 
ηλεκτρονικά (e – submission , e –evaluation, e – invoicing). Από τη σχετική νομοθεσία σε συνάρτηση και με 
το ηλεκτρονικό σύστημα προβλέφθηκε η δυνατότητα διασύνδεσης αυτού με τα συστήματα τρίτων φορέων 
για την απλοποίηση της διοικητικής διαδικασίας και τη μείωση της γραφειοκρατίας.  

Επιπλέον, ενισχύθηκε το σύστημα της διαβούλευσης με τη συστηματική παρακολούθηση και 
επεξεργασία των σχετικών σχολίων, εξασφαλίσθηκαν έτσι λιγότερες ενστάσεις και επομένως έχουμε πιο 
γρήγορα αποτελέσματα των διαγωνισμών. 

Η έρευνα αγοράς σε πλείονες κλάδους αγαθών τα οποία προμηθεύεται πάγια το Δημόσιο και η ριζική 
επανεξέταση των τεχνικών προδιαγραφών αυτών, από τις Αναθέτουσες Αρχές, καθώς και η δημιουργία του  
Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΜΕΤΠ), έχει σαν στόχο την ορθολογικότερη οργάνωση των 
σχετικών προμηθειών και την επίτευξη πλείστου οφέλους για το δημόσιο με  την ενίσχυση της διαφάνειας και 
του ανταγωνισμού αλλά και τον περιορισμό των προσφυγών κατά τις σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες. 
Συγκεκριμένα, η απλούστευση των διαδικασιών  αφορά την αναθεώρηση των διαδικασιών και τη 
μεθοδολογία που ακολουθείται για τη μελέτη, τον έλεγχο, την επεξεργασία και θεώρηση-έγκριση των 
καταρτιζομένων τεχνικών προδιαγραφών που χρησιμοποιούνται στις διαγωνιστικές διαδικασίες προμηθειών 
του Δημοσίου. Αποτέλεσμα αυτού είναι να δημιουργηθούν  εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές οι οποίες 
θα θεωρούνται και αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να διασφαλίζεται η επικαιροποίησή 
τους, και θα αφορούν σε όλα τα είδη  που προμηθεύεται το Δημόσιο, έτσι ώστε να είναι ίδιες για όλους τους 
φορείς του Δημοσίου.  

Με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, οι πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα,  προσαρτούν και ενσωματώνουν 
στην προκήρυξη, τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές που θα υπάρχουν ήδη στο Μητρώο  Ενιαίων 
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΜΕΤΠ),  έτοιμες και εγκεκριμένες.  Με τον τρόπο αυτό εκτός των παραπάνω 
πλεονεκτημάτων που αναφέρθηκαν θα γίνεται και μεγάλη εξοικονόμηση του χρόνου εκτέλεσης των 
συμβάσεων αφού η σύνταξη και έγκρισή τους απαιτεί χρόνο, επίσης αποφεύγονται και ενδεχόμενες εντάσεις 
και προσφυγές οι οποίες επίσης είναι χρονοβόρες ως προς την εξέτασή τους. Διασφαλίζονται οι μη 
φωτογραφικές αναθέσεις, εξασφαλίζεται η  μεγαλύτερη συμμετοχή οικονομικών φορέων γιατί έχουν στη 
διάθεσή τους αρκετό χρόνο  για την προετοιμασία τους, αφού οι τεχνικές προδιαγραφές είναι γνωστές πριν 
την προκήρυξη του διαγωνισμού ακόμη. 

Με το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) συστάθηκε το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων (ΚΗΜΔΗΣ –πρώην 
«ΑΓΟΡΑ»). Το ΚΗΜΔΣ αποτελεί τμήμα του ΕΣΗΔΗΣ και επιτυγχάνει την πλήρη αποτύπωση των 
προγραμματιζόμενων συμβάσεων του Δημοσίου, του ευρύτερου δημοσίου τομέα και των ΟΤΑ (Δήμων και 
Περιφερειών). Πεδίο εφαρμογής του είναι όλο το φάσμα των δημοσίων συμβάσεων αγαθών, υπηρεσιών και 

Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης των Προμηθειών Μελέτη Περίπτωσης Υπουργείου Οικονομικών Σελίδα 112 
 

Πα
νεπ
ιστ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς



Μεταπτυχιακή Διατριβή                                                                                                                               Κίτση Εριφύλη 

έργων άνω των €1000, σε όλα τα στάδια (από το αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής έως και την εντολή 
πληρωμής) και ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης. Το ΚΗΜΔΣ είναι σύστημα ανοικτό και προσβάσιμο σε 
κάθε πολίτη επιδιώκοντας τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και το δημοσιονομικό έλεγχο. Μπορεί πλέον ο κάθε 
πολίτης, ελεγκτής, επιχειρηματίας, άμεσα, εύκολα και με διαφάνεια να γνωρίζει, ποιος ζητά να αγοράσει κάτι, 
ποιες είναι οι προδιαγραφές και οι όροι,  σε ποιον κατακυρώθηκε η προμήθεια και  έναντι ποιου τιμήματος. 
Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων έχει σαν στόχο την  μείωση του κόστους των 
 προμηθειών, την ενίσχυση του ανταγωνισμού, την καλύτερη παρακολούθηση και σχεδιασμό του  
προϋπολογισμού του Δημοσίου Τομέα, την 
διαφάνεια στις προμήθειες του Δημοσίου Τομέα μέσα από θεσμικά και τεχνολογικά και εργαλεία. 

Τέλος σημειώνεται  ότι η εφαρμογή των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών σε όλο και μεγαλύτερο φάσμα 
των δημοσίων συμβάσεων έχει σαν στόχο την εξοικονόμηση δημοσίων δαπανών καθώς και την επίτευξη 
μεγαλύτερης διαφάνειας. Λόγω των θετικών αποτελεσμάτων που προέκυψαν, σήμερα γίνεται μία μεγάλη 
προσπάθεια ευρείας χρήσης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού στους διαγωνισμούς προμήθειας αγαθών 
των φορέων του ν. 2286/95 που εντάσσονται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών ή εξαιρούνται από αυτό 
ανεξαρτήτως ύψους προϋπολογισθείσας δαπάνης καθώς επίσης ή  και σε διαδικασίες με προϋπολογισθείσα 
δαπάνη χαμηλότερη των 60.000 € (πρόχειρος διαγωνισμός). 

 Διαπιστώθηκε σε πολλές περιπτώσεις ότι η χρήση της τεχνικής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας οδήγησε 
σε μείωση του αρχικώς προβλεπόμενου προϋπολογισμού του διαγωνισμού της τάξης των 3,4%.  

Ήδη από τα τέλη του 2013 μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευθεί μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. περίπου πάνω από 
(45) διαγωνισμοί, που διενεργούνται από την  ΓΓΕ, αλλά και από άλλους φορείς του Δημοσίου.  Προσφάτως 
δημοσιεύθηκαν μέσω του συστήματος (3) νέοι διαγωνισμοί με τη μορφή της «ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ» για τις 
ανάγκες της κεντρικής κυβέρνησης και αφορούν σε είδη πάγιων αναγκών του δημοσίου (φωτοαντιγραφικό 
χαρτί, μελάνια και επίπεδες οθόνες). 

Μέσα από την εκπόνηση της διατριβής εκτός των άλλων, γίνεται προσπάθεια να καταλάβει ο 
αναγνώστης τα σημαντικότερα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την εκτέλεση και εφαρμογή του 
ηλεκτρονικού τρόπου εκτέλεσης των Δημοσίων συμβάσεων, ως προς τις τεχνικές δυσκολίες που 
ανακύπτουν  (διαλειτουργικότητα των συστημάτων κ.λ.π.) και ως προς την νομιμότητα του ηλεκτρονικού 
τρόπου εκτέλεσης και εφαρμογής τους, ο οποίος πρέπει να συμβαδίζει με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και 
να προσαρμόζει την λειτουργικότητά του σε αυτό. Γι αυτό γίνεται εκτενής ανάλυση του εθνικού και 
Ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου που ισχύει για τις προμήθειες του Δημόσιου Τομέα γενικότερα, καθώς 
και των βασικών νομοθετημάτων βάσει των οποίων θεσπίστηκε η νομιμότητα και η υποχρεωτική λειτουργία 
του Ηλεκτρονικού Συστήματος Προμηθειών, το Π.Δ. 60/2007, που είναι η προσαρμογή της ελληνικής 
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, αποτελεί ένα από τα βασικά νομοθετήματα.  

Επειδή η πρακτική που ακολουθείται κατά την εκτέλεση των διαδικασιών της σύναψης των Δημοσίων 
Συμβάσεων με ηλεκτρονικό τρόπο, δεν είναι δυνατόν να ακολουθεί πάντοτε την μέχρι τώρα ακολουθούμενη 
πρακτική, μπορεί να ανακύπτουν θέματα προσαρμογής της νομοθεσίας. Επίσης λόγω του ότι η εφαρμογή 
του ηλεκτρονικού συστήματος επιταχύνει τις διαδικασίες, διασφαλίζοντας τις αρχές που προβλέπονται, ίσως 
προκύπτουν θέματα προσαρμογής των προθεσμιών που τηρούνται μέχρι σήμερα κατά την διαγωνιστική 
διαδικασία, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Η προσαρμογή αυτή ίσως θα ήταν χρήσιμη, ώστε να μπορέσει 
η κοινωνία να αποκομίσει τα οφέλη της εφαρμογής αυτής, δαπανώντας λιγότερο χρόνο για την προμήθεια 
αγαθών, εξασφαλίζοντας έτσι την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών.  Συνεπώς το νομοθετικό πλαίσιο 
χρειάζεται  εκσυγχρονισμό και προσαρμοστικότητα για να καλύψει τα κενά που ανακύπτουν συνεχώς σε 
εθνικό, ευρωπαϊκό  και παγκόσμιο επίπεδο, θεσμοθετώντας κανόνες υποχρεωτικής ισχύος. 

Με το Ν. 4013/2011 ιδρύθηκε η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία 
είναι επιφορτισμένη με την προαγωγή της εθνικής στρατηγικής στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, τη 
διασφάλιση της διαφάνειας, τη διαρκή βελτίωση του νομικού πλαισίου και τον έλεγχο της τήρησής του από 
τις αναθέτουσες αρχές. Η Αρχή εποπτεύει και συντονίζει τη δράση των φορέων της κεντρικής διοίκησης στον 
τομέα των δημοσίων συμβάσεων και γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή 
κανονιστικής πράξης που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις. Η ΕΑΑΔΗΣΥ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 
Πολιτικής Προμηθειών και τις λοιπές αρμόδιες Αρχές επί των δημοσίων συμβάσεων  και επί τη βάση 
σχετικού σχεδίου δράσης προχωρά σε πρόταση για την απλοποίηση και κωδικοποίηση του νομοθετικού και 
κανονιστικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις.  

Εν κατακλείδι οι  νέες ηλεκτρονικές τεχνικές αγορών παρουσιάζουν συνεχή ανάπτυξη. Οι τεχνικές αυτές 
παρέχουν τη δυνατότητα, ιδίως λόγω της εξοικονόμησης χρόνου και κόστους που συνεπάγεται η χρήση 
τους, να διευρύνεται ο ανταγωνισμός και να βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα των δημόσιων παραγγελιών. 
Επιτυγχάνονται λοιπόν περικοπές από τις λειτουργικές δαπάνες των υπουργείων, με την άμεση ανάπτυξη 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των ηλεκτρονικών προμηθειών (e-procurement), για όλες τις αγορές του 
Δημοσίου, καθώς και με την ίδρυση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΣ). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α 

  

Κωδικοποίηση και κατ’ άρθρο ανάλυση του Π.Δ. 60/2007 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 (ΦΕΚ 64/Α), σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα άρθρα της 
Οδηγίας  2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  41 της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
 
 Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως το 

άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχής της 
Ελλάδας στο Κεφάλαιο, στα Αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων», 
στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ (Α΄ 70), 
όπως τροποποιήθηκε τελευταία με το άρθρο 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την 
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101). 

 2. Τις διατάξεις του ν. 2155/1993 «Κύρωση Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) 
μετά των Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων, Παραρτημάτων, Προσαρτημάτων και Πρακτικών αυτής και του 
Πρωτοκόλλου Προσαρμογής της Συμφωνίας για τον Ε.Ο.Χ. μετά των Παραρτημάτων, τελικής Πράξης και 
Πρακτικών αυτού» (Α΄ 104)  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α΄ 98). 4. Το γεγονός ότι 
από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.  

5. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040/24.2.2006 (Β΄ 249) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Ανάπτυξης περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης ………………………… Ιωάννη 
Παπαθανασίου». 

41 Καταργείται και αντικαθίσταται με την οδηγία 2014/24/ΕΕ -σχετικά με τις δημόσιες  προμήθειες και την 
κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ- που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
L 94/65, την 26/2/2014,  στα πλαίσια εφαρμογής της Στρατηγικής: «Στρατηγική Ευρώπη 2020 για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», από την Ε.Ε., σύμφωνα με την οδηγία μεταξύ άλλων: « … 
Για τον σκοπό αυτόν, οι ισχύοντες κανόνες για τις δημόσιες προμήθειες που εγκρίθηκαν δυνάμει της οδηγίας 
2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) και της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), θα πρέπει να αναθεωρηθούν και να εκσυγχρονιστούν, 
για να αυξηθεί η αποδοτικότητα των δημόσιων δαπανών,  με τη διευκόλυνση ιδίως της συμμετοχής  
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις δημόσιες προμήθειες, καθώς και για να μπορέσουν οι αγοραστές να 
αξιοποιήσουν καλύτερα τις δημόσιες προμήθειες για την επίτευξη κοινών κοινωνικών στόχων. …» 

Η εφαρμογή της δεν έχει ξεκινήσει ακόμη 
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 6. Την υπ’ αριθμ. 353/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών 
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης, αποφασίζουμε: 

 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΣΚΟΠΟΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
Άρθρο 1 Σκοπός 
Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί 

δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «Περί συντονισμού των διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», που δημοσιεύθηκε στην ελληνική 
γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 134/30/4/2004) όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις: 

α) της οδηγίας 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του 
παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος περί τροποποίησης των οδηγιών 
2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στα κατώτατα 
όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία συνάψεως συμβάσεων (ΕΕ L 333/20.12.2005), 

δ) του υπ’ αριθμ. 1564/2005 Κανονισμού (ΕΚ) της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, για την 
κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των 
διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων δυνάμει των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 257/1/10/2005). 

Άρθρο 2 Ορισμοί (άρθρο 1 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
1. Για τους σκοπούς του παρόντος, εφαρμόζονται οι ορισμοί που παρατίθενται στις παραγράφους 2 έως 

14. 
2. α) «Δημόσιες συμβάσεις» είναι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ 

ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων και μιας ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών και έχουν ως 
αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών κατά την έννοια του 
παρόντος. 

β) «Δημόσιες συμβάσεις έργων» είναι δημόσιες συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο είτε την εκτέλεση, 
είτε συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση, εργασιών που αφορούν μία από τις δραστηριότητες που 
αναφέρονται στο Παράρτημα Ι ή ενός έργου, είτε ακόμη την πραγματοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, ενός 
έργου το οποίο ανταποκρίνεται στις επακριβώς οριζόμενες από την αναθέτουσα αρχή ανάγκες. Ως «έργο», 
νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών πολιτικού μηχανικού που 
προορίζεται να πληροί αυτό καθαυτό μια οικονομική ή τεχνική λειτουργία. 

γ) «Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» είναι δημόσιες συμβάσεις, πλην αυτών του στοιχείου β), οι οποίες 
έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς 
δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. 

Δημόσια σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο την προμήθεια προϊόντων και καλύπτει, 
παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, θεωρείται ως «δημόσια σύμβαση προμηθειών». 

δ) «Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών» είναι δημόσιες συμβάσεις, πλην των δημοσίων συμβάσεων έργων 
ή προμηθειών, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στο 
Παράρτημα ΙΙ. 

Δημόσια σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο ταυτοχρόνως προϊόντα και υπηρεσίες που αναφέρονται 
στο Παράρτημα ΙΙ, θεωρείται ως «δημόσια σύμβαση υπηρεσιών», εφόσον η αξία των συγκεκριμένων 
υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση. 

Δημόσια σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ και η 
οποία δεν περιλαμβάνει δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι παρά μόνο παρεμπιπτόντως σε 
σχέση με το κύριο αντικείμενο της σύμβασης, θεωρείται ως δημόσια σύμβαση υπηρεσιών. 

3. «Σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων» είναι μια σύμβαση η οποία παρουσιάζει τα ίδια 
χαρακτηριστικά με μια δημόσια σύμβαση έργων, εκτός από το γεγονός ότι το εργολαβικό αντάλλαγμα 
συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου είτε στο δικαίωμα αυτό, σε συνδυασμό 
με καταβολή αμοιβής. 

4. «Σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών» είναι μια σύμβαση η οποία παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά 
με μια δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, εκτός από το γεγονός ότι το εργολαβικό αντάλλαγμα συνίσταται είτε 
αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης της υπηρεσίας είτε στο δικαίωμα αυτό σε συνδυασμό με την 
καταβολή αμοιβής. 
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5. «Συμφωνία-πλαίσιο» είναι μια συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ μιας ή περισσοτέρων αναθετουσών 
αρχών 

και ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που 
διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον 
αφορά στις τιμές και, ενδεχομένως, τις προβλεπόμενες ποσότητες. 

6. «Δυναμικό σύστημα αγορών» είναι μια καθ’ ολοκληρίαν ηλεκτρονική διαδικασία για αγορές τρέχουσας 
χρήσης, της οποίας τα γενικά διαθέσιμα στην αγορά χαρακτηριστικά ικανοποιούν τις ανάγκες της 
αναθέτουσας αρχής και είναι περιορισμένη χρονικά και ανοικτή καθ’ όλη τη διάρκειά της σε κάθε οικονομικό 
φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια επιλογής και έχει υποβάλει ενδεικτική προσφορά σύμφωνη προς τη 
συγγραφή υποχρεώσεων. 

7. «Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός» είναι μια επαναληπτική διαδικασία που βασίζεται σε έναν 
ηλεκτρονικό μηχανισμό παρουσίασης νέων, μειωμένων τιμών ή/και νέων αξιών, όσον αφορά ορισμένα 
στοιχεία των προσφορών και η οποία διεξάγεται έπειτα από προκαταρκτική πλήρη αξιολόγηση των 
προσφορών, επιτρέποντας την ταξινόμησή τους με βάση αυτόματες μεθόδους αξιολόγησης. Συνεπώς, 
ορισμένες συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες πνευματικού δημιουργού, όπως 
ο σχεδιασμός έργων δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. 

8. «Εργολήπτης», «προμηθευτής» και «πάροχος υπηρεσιών» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 
φορέας του δημοσίου, ή κοινοπραξία αυτών των προσώπων ή/και οργανισμών, που προσφέρει αντιστοίχως 
την εκτέλεση εργασιών ή/και έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών στην αγορά. 

Ο όρος «οικονομικός φορέας» καλύπτει ταυτόχρονα τις έννοιες «προμηθευτής», «εργολήπτης» και 
«πάροχος υπηρεσιών» και χρησιμοποιείται μόνο για λόγους απλούστευσης του κειμένου. 

Ο οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά αναφέρεται ως «προσφέρων». Εκείνος που έχει 
ζητήσει να του αποσταλεί πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία κλειστή ή με διαπραγμάτευση ή σε 
ανταγωνιστικό διάλογο, αναφέρεται ως «υποψήφιος» 42 

9. «Αναθέτουσες αρχές» είναι το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου 
δικαίου και οι ενώσεις μίας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους 
οργανισμούς δημοσίου δικαίου. 

Ως «οργανισμός δημοσίου δικαίου», νοείται κάθε οργανισμός: 
α) ο οποίος έχει συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος που δεν 

εμπίπτουν στον βιομηχανικό ή εμπορικό τομέα. 
β) ο οποίος έχει νομική προσωπικότητα, και 
γ) η δραστηριότητα του οποίου χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από το κράτος, τις αρχές 

τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, ή η διαχείριση του οποίου υπόκειται σε 
έλεγχο ασκούμενο από τους οργανισμούς αυτούς, ή του οποίου περισσότερο από το ήμισυ των μελών του 
διοικητικού, του διευθυντικού ή του εποπτικού συμβουλίου, διορίζεται από το κράτος, τις αρχές τοπικής 
αυτοδιοίκησης ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου. 

Οι οργανισμοί και οι κατηγορίες οργανισμών δημοσίου δικαίου που πληρούν τα κριτήρια τα οποία 
απαριθμούνται στο δεύτερο εδάφιο σημεία α), β) και γ), παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Οι σχετικοί πίνακες 
μπορούν να εμπλουτίζονται με την προσθήκη και άλλων οργανισμών ή κατηγοριών οργανισμών δημοσίου 
δικαίου. 

10. «Κεντρική αρχή προμηθειών» είναι μια αναθέτουσα αρχή η οποία είτε αποκτά προϊόντα ή/και 
υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές, είτε αναθέτει δημόσιες συμβάσεις ή συνάπτει 
συμφωνίες-πλαίσια για έργα, προϊόντα ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές. 

11. α) «Ανοικτές διαδικασίες» είναι οι διαδικασίες, στο πλαίσιο των οποίων κάθε ενδιαφερόμενος 
οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά. 

β) «Κλειστές διαδικασίες» είναι οι διαδικασίες, στις οποίες κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να ζητήσει 
να συμμετάσχει, αλλά στο πλαίσιο των οποίων μόνον οι οικονομικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από την 
αναθέτουσα αρχή μπορούν να υποβάλλουν προσφορά. 

γ) «Ανταγωνιστικός διάλογος» είναι η διαδικασία, στην οποία κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να 
ζητήσει να συμμετάσχει και στην οποία η αναθέτουσα αρχή διεξάγει διάλογο με τους υποψηφίους που έχουν 
γίνει δεκτοί στη διαδικασία αυτή, προκειμένου να βρεθούν μία ή περισσότερες λύσεις που θα μπορούσαν να 
ικανοποιήσουν τις ανάγκες της, και βάσει της οποίας ή των οποίων οι υποψήφιοι που επελέγησαν καλούνται 
να υποβάλλουν προσφορά. 

42  Η παρ. 8 του άρθρου 2 κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 80 του ν. 3669/08, ΦΕΚ-116 Β/18-6-08.  
 

Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης των Προμηθειών Μελέτη Περίπτωσης Υπουργείου Οικονομικών Σελίδα 116 
 

                                                   

Πα
νεπ
ιστ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς



Μεταπτυχιακή Διατριβή                                                                                                                               Κίτση Εριφύλη 

Για το σκοπό της προσφυγής στη διαδικασία του πρώτου εδαφίου, μια δημόσια σύμβαση θεωρείται 
«ιδιαίτερα πολύπλοκη», εφόσον οι αναθέτουσες αρχές δεν είναι αντικειμενικά σε θέση είτε να καθορίσουν, 
σύμφωνα με το άρθρο 53, παράγραφος 3, σημεία β), γ) ή δ), τα τεχνικά μέσα, τα οποία θα μπορούσαν να 
ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τους στόχους τους, είτε/και να προσδιορίσουν τη νομική ή/και τη 
χρηματοοικονομική οργάνωση ενός σχεδίου. 

δ) «Διαδικασίες με διαπραγμάτευση» είναι οι διαδικασίες, στο πλαίσιο των οποίων οι αναθέτουσες αρχές 
διαβουλεύονται με τους οικονομικούς φορείς της επιλογής τους και διαπραγματεύονται τους όρους της 
σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς. 

ε) «Διαγωνισμοί μελετών» είναι οι διαδικασίες που επιτρέπουν στην αναθέτουσα αρχή να αποκτήσει, 
κυρίως στους τομείς της χωροταξίας, της πολεοδομίας, της αρχιτεκτονικής των έργων πολιτικού μηχανικού ή 
της επεξεργασίας δεδομένων, μια μελέτη ή ένα σχέδιο που επιλέγεται από κριτική επιτροπή έπειτα από 
διαγωνισμό, με ή χωρίς την απονομή βραβείων. 

12. Με τον όρο «γραπτώς», νοείται κάθε σύνολο λέξεων ή αριθμών, το οποίο μπορεί να διαβιβάζεται, 
αναπαράγεται και στη συνέχεια γνωστοποιείται. Το σύνολο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες που 
διαβιβάζονται και αποθηκεύονται με ηλεκτρονικά μέσα. 

13. «Ηλεκτρονικό μέσο», είναι ένα μέσο που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό εξοπλισμό επεξεργασίας 
(συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης) και αποθήκευσης δεδομένων, τα οποία εκπέμπονται, 
διακινούνται ή παραλαμβάνονται με ενσύρματη μετάδοση, με ραδιοκύματα, με οπτικά μέσα ή με άλλα 
ηλεκτρομαγνητικά μέσα. 

14. Με το «Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις», (Common Procurement Vocabulary - CPV), 
επισημαίνεται η ονοματολογία αναφοράς που εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις, η οποία υιοθετήθηκε με 
τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 (EE L 340 16.12.2002), ενώ παράλληλα 

εξασφαλίζεται η αντιστοιχία με τις άλλες υπάρχουσες ονοματολογίες. 
Σε περίπτωση διιστάμενων ερμηνειών ως προς το πεδίο εφαρμογής του παρόντος, λόγω ενδεχόμενων 

διαφορών μεταξύ της ονοματολογίας CPV και της ονοματολογίας της NACE που χρησιμοποιείται στο 
Παράρτημα Ι, ή μεταξύ της ονοματολογίας CPV και της ονοματολογίας CPC (προσωρινή μορφή) που 
χρησιμοποιείται στο Παράρτημα ΙΙ, υπερισχύει αντίστοιχα η ονοματολογία NACE ή η ονοματολογία CPC. 

15. Για τους σκοπούς του άρθρου 10 και του άρθρου 60 σημείο β), νοούνται ως: 
α) «Δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο», η δημόσια τηλεπικοινωνιακή υποδομή, μέσω της οποίας 

πραγματοποιείται η μεταφορά σημάτων μεταξύ συγκεκριμένων τερματικών σημείων του δικτύου, με 
ενσύρματη μετάδοση, με δέσμες ερτζιανών κυμάτων, με οπτικά μέσα ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα. 

β) «Τερματικό σημείο του δικτύου», το σύνολο των φυσικών συνδέσεων και των τεχνικών 
προδιαγραφών πρόσβασης που απαρτίζουν το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και είναι απαραίτητες για 
την πρόσβαση σε αυτό και τη μέσω αυτού αποτελεσματική επικοινωνία. 

γ) «Δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες», οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες την παροχή των οποίων 
έχουν αναθέσει ειδικά τα κράτη μέλη, ιδίως σε έναν ή περισσότερους τηλεπικοινωνιακούς φορείς. 

δ) «Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες», οι υπηρεσίες οι οποίες συνίστανται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, στη 
διαβίβαση και διακίνηση σημάτων μέσω του δημοσίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου με τη βοήθεια 
τηλεπικοινωνιακών μεθόδων, με την εξαίρεση των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών43 

 Άρθρο 344  Aρχές που διέπουν τη σύναψη συμβάσεων  
 (άρθρο 2 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις 

ενεργώντας με διαφάνεια  
Άρθρο 445   Όροι σχετικά με τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου  (άρθρο 5 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 

43   ΟΙ ΠΑΡ. 1, 2 α) β),3 5,6,7,8,9,10,11 α) β) δ), 12, 13, 14 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 111 ΤΟΥ Ν. 3669/08, ΦΕΚ-116 Β/18-6-08. 

 
44  ΤΟ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 80,112 ΤΟΥ Ν. 3669/08,  
ΦΕΚ-116 Β/18-6-08.  
 
45   ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 113 ΤΟΥ Ν. 3669/08,  
ΦΕΚ-116 Β/18-6-08. 
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Κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές εφαρμόζονται στις σχέσεις με τα 
λοιπά κράτη μέλη, εξίσου ευνοϊκοί όροι με εκείνους που παρέχονται στους οικονομικούς φορείς τρίτων 
χωρών κατ’ εφαρμογή της συμφωνίας περί δημοσίων συμβάσεων, η οποία συνήφθη στο πλαίσιο  των 
διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (GATT) 

Άρθρο 5  Εκχώρηση ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων:   
ρήτρα αποφυγής διακρίσεων  (άρθρο 3 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
Όταν μια αναθέτουσα αρχή εκχωρεί σε φορέα που δεν έχει την ιδιότητα αναθέτουσας αρχής, ειδικά ή 

αποκλειστικά δικαιώματα για την άσκηση δραστηριότητας δημόσιας υπηρεσίας, η πράξη εκχώρησης του 
δικαιώματος αυτού  πρέπει να προβλέπει ότι, κατά τη σύναψη των συμβάσεων προμηθειών με τρίτους στο 
πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής, ο εν λόγω φορέας οφείλει να τηρεί την αρχή της αποφυγής διακρίσεων 
λόγω εθνικότητας. 

 
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ 
Άρθρο 6 Ποσά των κατώτατων ορίων των δημοσίων συμβάσεων 
 (άρθρο 7 οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 2 παρ.1 του Κανονισμού 2083/2005) 
1. Το παρόν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που δεν 

εξαιρούνται, δυνάμει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 16, 17 και 9 έως 15, και των οποίων η 
εκτιμώμενη αξία εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση προς ή ανώτερη από τα ακόλουθα 
κατώτατα όρια: 

α) 137.000 ευρώ, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, εκτός αυτών που καλύπτονται 
από την περίπτωση β) στοιχείο iii), που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές οι οποίες είναι κεντρικές 
κυβερνητικές αρχές του Παραρτήματος IV. Προκειμένου για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που 
συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, το εν λόγω 
κατώτατο όριο ισχύει μόνο για τα οριζόμενα στο Παράρτημα V προϊόντα. 

β) 211.000 ευρώ, προκειμένου για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτονται 
είτε i) από αναθέτουσες αρχές άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο Παράρτημα IV, είτε ii) από τις 
αναθέτουσες αρχές που αναφέρονται στο Παράρτημα IV και οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
άμυνας, όταν οι συμβάσεις αφορούν προϊόντα τα οποία δεν καλύπτει το Παράρτημα V, είτε iii) από 
οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή και έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες της κατηγορίας 8 του Παραρτήματος ΙΙ 
Α, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 των οποίων οι θέσεις στο CPV είναι αντίστοιχες με τους 
αριθμούς αναφοράς CPC 7524, 7525 και 7526, ή/και υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ Β. 

γ) 5.278.000 ευρώ, για τις δημόσιες συμβάσεις έργων. 46 
Τα ποσά των κατωτάτων ορίων των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

επανεξετάζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά διετία και αναθεωρούνται εάν χρειασθεί σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 77 παρ.2 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

2. Το παρόν εφαρμόζεται επίσης και στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, μελετών ή έργων 
του ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» (Α΄ 232), οι διατάξεις του οποίου 
εφαρμόζονται συμπληρωματικώς, καθ’ ό μέρος δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος, μη 
εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των διατάξεων του ν. 3316/2005 (Α΄ 42)  

Άρθρο 7 47  Συμβάσεις που επιδοτούνται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% από τις αναθέτουσες 
αρχές 

  (άρθρο 8 οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 2 παρ. 2 του Κανονισμού 2083/2005) 
Το παρόν εφαρμόζεται κατά τη σύναψη: α) συμβάσεων που επιδοτούνται αμέσως σε ποσοστό άνω του 

50% από τις αναθέτουσες αρχές και των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ ισούται με ή υπερβαίνει τα 
5.278.000 ευρώ, εφόσον αφορούν δραστηριότητες πολιτικού μηχανικού κατά την έννοια του Παραρτήματος 
Ι, ή έχουν σχέση με νοσοκομεία, αθλητικούς εξοπλισμούς, εγκαταστάσεις αναψυχής και ψυχαγωγίας, 
σχολικά και πανεπιστημιακά κτίρια και κτίρια διοικητικής χρήσης, β) συμβάσεων υπηρεσιών που 
επιδοτούνται άμεσα σε ποσοστό άνω του 50 % από τις αναθέτουσες αρχές και των οποίων η εκτιμώμενη 

46  Η ΠΑΡ. 1γ),2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 114 ΤΟΥ Ν. 3669/08,  
ΦΕΚ-116 Β/18-6-08 
 
47  Η ΠΑΡ.1 α),2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 115 ΤΟΥ Ν. 3669/08, 
 ΦΕΚ-116 Β/18-6-08. 
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αξία εκτός ΦΠΑ ισούται με ή υπερβαίνει τα 211.000 ευρώ, όταν οι συμβάσεις αυτές σχετίζονται με σύμβαση 
έργων κατά την έννοια της περίπτωσης α) του παρόντος άρθρου. 

Οι αναθέτουσες αρχές που χορηγούν τις επιδοτήσεις αυτές μεριμνούν ώστε να τηρούνται οι διατάξεις 
του παρόντος διατάγματος όταν οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται από έναν ή περισσότερους φορείς 
διαφορετικούς από αυτές, όπως και όταν συνάπτονται και από τις ίδιες, αλλά εξ ονόματος και για 
λογαριασμό των εν λόγω άλλων φορέων. 

 Άρθρο 8 48 Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των δημοσίων συμβάσεων, των 
συμφωνιών - πλαισίων και των δυναμικών συστημάτων αγορών 

 (άρθρο 9 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
1. Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας δημόσιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο 

ποσό, εκτός ΦΠΑ, όπως προσδιορίζεται από την αναθέτουσα αρχή. Στον υπολογισμό αυτό, λαμβάνεται 
υπόψη το εκτιμώμενο συνολικό ποσό, συμπεριλαμβανομένων τόσο του τυχόν προβλεπόμενου δικαιώματος 
προαιρέσεως όσο και των τυχόν παρατάσεων της σύμβασης. 

Στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή προβλέπει βραβεία ή την καταβολή ποσών στους 
υποψηφίους ή προσφέροντες, τα ποσά αυτά λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης. 

2. Η αποτίμηση πρέπει να ισχύει κατά το χρόνο αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 2 ή, στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται μια τέτοια προκήρυξη, 
κατά το χρονικό σημείο έναρξης της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης. 

3. Κανένα σχέδιο έργου και καμία σύμβαση προμήθειας ή υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να κατατμηθεί, 
προκειμένου να αποφευχθεί η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος. 

4. Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη το ποσό των έργων καθώς και η συνολική εκτιμώμενη αξία των αναγκαίων προμηθειών 
για την εκτέλεση των έργων που τίθενται στη διάθεση του εργολήπτη από τις αναθέτουσες αρχές. 

5. α) Όταν ένα σχεδιαζόμενο έργο ή ένα σχέδιο αγοράς υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονη 
σύναψη χωριστών συμβάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων των 
τμημάτων. 

Όταν η συνολική αξία των τμημάτων είναι ίση με ή υπερβαίνει την αξία που καθορίζεται στο άρθρο 6, το 
παρόν εφαρμόζεται στη σύναψη κάθε τμήματος. 

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να παρεκκλίνουν, προκειμένου για τα τμήματα, των οποίων η 
εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι μικρότερη των ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ για τις υπηρεσίες και του 
1.000.000 ευρώ για τα έργα, εφόσον το συνολικό ποσό των συγκεκριμένων τμημάτων δεν υπερβαίνει το 20 
% της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων. 

β) Όταν η προμήθεια ομοειδών προϊόντων μπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονη σύναψη χωριστών 
συμβάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται υπόψη η εκτιμώμενη συνολική αξία αυτών των τμημάτων κατά την 
εφαρμογή του άρθρου 6 σημεία α) και β). 

Όταν η συνολική αξία των τμημάτων είναι ίση με ή υπερβαίνει την αξία που καθορίζεται στο άρθρο 6, το 
παρόν εφαρμόζεται στη σύναψη κάθε τμήματος. 

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να παρεκκλίνουν, προκειμένου για τα τμήματα των οποίων η 
εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι μικρότερη των ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ και υπό τον όρο ότι το 
συνολικό ποσό των συγκεκριμένων τμημάτων δεν υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των 
τμημάτων. 

6. Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που έχουν ως αντικείμενο τη χρηματοδοτική 
μίσθωση, τη μίσθωση, ή τη μίσθωση-πώληση προϊόντων, η αξία που λαμβάνεται ως βάση για τον 
υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προσδιορίζεται ως εξής: 

α) Στην περίπτωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου, εφόσον η διάρκειά τους είναι ίση ή μικρότερη από 
δώδεκα (12) μήνες, η συνολική εκτιμώμενη αξία για τη διάρκεια της σύμβασης ή, εφόσον η διάρκεια της 
σύμβασης είναι μεγαλύτερη από δώδεκα (12) μήνες, η συνολική αξία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης 
της εκτιμώμενης υπολειπόμενης αξίας. 

β) Στην περίπτωση συμβάσεων αορίστου χρόνου ή στην περίπτωση που η διάρκειά τους δεν μπορεί να 
προσδιορισθεί, η μηνιαία αξία πολλαπλασιαζόμενη επί 48. 

48   Η ΠΑΡ.1,2,3,4,5 α), 9) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 116  
ΤΟΥ Ν. 3669/08, ΦΕΚ-116 Β/18-6-08. 
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7. Όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών που έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή 
προβλέπεται να ανανεωθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, λαμβάνεται ως βάση για τον 
υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης: 

α) είτε η συνολική πραγματική αξία των διαδοχικών συμβάσεων του ιδίου τύπου, οι οποίες συνήφθησαν 
κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο ή οικονομικό έτος, αναπροσαρμοσμένη, εφόσον τούτο είναι δυνατόν, 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες μεταβολές ως προς τις ποσότητες ή την αξία τους κατά τους 
δώδεκα (12) μήνες που έπονται της αρχικής σύμβασης. 

β) είτε η εκτιμώμενη συνολική αξία των διαδοχικών συμβάσεων που συνήφθησαν κατά το δωδεκάμηνο 
που έπεται της πρώτης παράδοσης ή κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, εφόσον αυτό υπερβαίνει τους 
δώδεκα (12) μήνες. 

Η επιλογή της μεθόδου για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας δημόσιας σύμβασης δεν 
επιτρέπεται να γίνεται προς το σκοπό αποφυγής της εφαρμογής του παρόντος. 

8. Για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, η αξία που λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, είναι, ανάλογα με την περίπτωση, η εξής: 

α) για τα ακόλουθα είδη υπηρεσιών: 
i) ασφαλιστικές υπηρεσίες: το καταβλητέο ασφάλιστρο και τυχόν άλλοι τρόποι αμοιβής, 
ii) τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: οι αμοιβές, οι προμήθειες, οι τόκοι και τυχόν 

άλλοι τρόποι αμοιβής, 
iii) συμβάσεις που περιλαμβάνουν μελέτες: οι αμοιβές, οι καταβλητέες προμήθειες και τυχόν άλλοι 

τρόποι αμοιβής· 
β) για τις συμβάσεις υπηρεσιών που δεν αναφέρουν συνολική τιμή: 
i) στην περίπτωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου και εφόσον η διάρκειά τους είναι ίση ή μικρότερη από 

48 μήνες: η συνολική εκτιμώμενη αξία για όλη την αντίστοιχη διάρκεια, 
ii) στην περίπτωση συμβάσεων αορίστου χρόνου ή διάρκειας μεγαλύτερης των σαράντα οκτώ (48) 

μηνών: η μηνιαία αξία πολλαπλασιαζόμενη επί 48. 
9. Για τις συμφωνίες-πλαίσια και για τα δυναμικά συστήματα αγορών, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη είναι η μέγιστη αξία, υπολογιζόμενη χωρίς ΦΠΑ, του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπονται 
για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας-πλαισίου ή του δυναμικού συστήματος αγορών  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
Άρθρο 9 49  Συμβάσεις που συνάπτονται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των 

μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (άρθρο 12 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
Το παρόν δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις οι οποίες, στο πλαίσιο του π.δ/τος 59/2007, με το 

οποίο μεταφέρθηκε η Οδηγία 2004/17/ΕΚ στο ελληνικό δίκαιο, συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές οι 
οποίες ασκούν μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 4 έως 8 του εν 
λόγω π.δ/τος και για τις δραστηριότητες αυτές, ούτε στις δημόσιες συμβάσεις που εξαιρούνται από το πεδίο 
εφαρμογής του δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 2 και των άρθρων 19, 21 και 23 του εν λόγω π.δ/τος  

Άρθρο 10 Ειδικές εξαιρέσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών 
 (άρθρο 13 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
Δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος δημόσιες συμβάσεις που έχουν ως κύριο αντικείμενο 

τη διάθεση ή εκμετάλλευση δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή την παροχή στο κοινό μιας ή 
περισσότερων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

Άρθρο 11 50  Απόρρητες συμβάσεις ή συμβάσεις που απαιτούν ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας 
(άρθρο 14 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 

Το παρόν διάταγμα δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις που χαρακτηρίζονται απόρρητες ή η εκτέ-
λεση των οποίων πρέπει να συνοδεύεται από ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
ή όταν το απαιτεί η προστασία των ουσιωδών συμφερόντων της χώρας 

49   ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 117 ΤΟΥ Ν. 3669/08, 
  ΦΕΚ-116 Β/18-6-08. 
 
50   ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 3669/08, 
 ΦΕΚ-116 Β/18-6-08. 
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 Άρθρο 12 51 Συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει διεθνών κανόνων  
(άρθρο 15 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
Το παρόν δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις οι οποίες διέπονται από διαφορετικούς 

διαδικαστικούς κανόνες και συνάπτονται δυνάμει: 
α) διεθνούς συμφωνίας, σύμφωνα με τη Συνθήκη Ε.Ε., μεταξύ της Ελλάδας και μιας ή περισσότερων 

χωρών που δεν είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αφορά προμήθειες ή έργα που 
προορίζονται για την από κοινού εκτέλεση ή εκμετάλλευση ενός έργου από τα υπογράφοντα κράτη ή 
υπηρεσίες που προορίζονται για εκτέλεση ή εκμετάλλευση από κοινού ενός σχεδίου από τα υπογράφοντα 
κράτη. Η συμφωνία ανακοινώνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

β) διεθνούς συμφωνίας η σύναψη της οποίας συνδέεται με τη στάθμευση στρατευμάτων και η οποία 
αφορά ελληνικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις τρίτης χώρας. 

γ) ειδικής διαδικασίας διεθνούς οργανισμού 
Άρθρο 13 Ειδικές εξαιρέσεις (άρθρο 16 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, οι 

οποίες: 
α) έχουν ως αντικείμενο την αγορά ή τη μίσθωση, με οποιουσδήποτε χρηματοδοτικούς όρους, γης, 

υφισταμένων κτισμάτων ή άλλων ακινήτων ή αφορούν δικαιώματα επ’ αυτών. Οι συμβάσεις 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών οι οποίες συνάπτονται ταυτόχρονα, πριν ή μετά τη σύμβαση αγοράς ή 
μίσθωσης, υπό οιανδήποτε μορφή, διέπονται από το παρόν διάταγμα, 

β) αφορούν την αγορά, ανάπτυξη, παραγωγή ή συμπαραγωγή προγραμμάτων που προορίζονται για 
μετάδοση από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς καθώς και συμβάσεις για τον χρόνο μετάδοσης. 

γ) αφορούν υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού, 
δ) αφορούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σχετικές με την έκδοση, αγορά, πώληση και μεταβίβαση 

τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, ιδίως με διαδικασίες προμήθειας χρημάτων ή κεφαλαίων στις 
αναθέτουσες αρχές καθώς και υπηρεσίες που παρέχονται από κεντρικές τράπεζες, 

ε) αφορούν συμβάσεις εργασίας, 
στ) αφορούν υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, πλην εκείνων το προϊόν των οποίων ανήκει 

αποκλειστικά στην αναθέτουσα αρχή για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της, εφόσον η 
αμοιβή για την παροχή της υπηρεσίας καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από την αρχή αυτή. 

(Με το άρθρο 35 (Ελεγχος Δημοσίων Συμβάσεων) του Ν. 4129/13, ΦΕΚ-52 Α/28-2-13, ορίζεται  ότι 
: “1.  Στις συμβάσεις προμήθειας αγαθών του άρθρου 1 του ν. 2286/1995 (Α΄ 19), εκτέλεσης έργων και 
παροχής υπηρεσιών, που συνάπτονται από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τις  δημόσιες επιχειρήσεις ή 
οργανισμούς, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ, 
διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας της οικείας σύμβασης, πριν από τη σύναψή της, από 
Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  Στον έλεγχο του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται οι προγραμματικές 
συμβάσεις που συνάπτουν το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και οι 
φορείς διοίκησης της δια βίου μάθησης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163), οι συμφωνίες 
πλαίσιο, καθώς και οι εκτελεστικές αυτών συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 
4038/2012 (Α΄ 14) και οι συμβάσεις που συνάπτει η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ή εταιρείες των οποίων το μετοχικό 
κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα σε αυτή.  Για τον προσδιορισμό του ποσού της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης των οικείων συμβάσεων δεν λαμβάνεται υπόψη το ποσό που αναλογεί στο 
φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).  Αν δεν διενεργηθεί ο έλεγχος, η σύμβαση που συνάπτεται είναι άκυρη.  
Εξαιρούνται οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται κατά την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 
2000/1991 (Α΄ 206), τις παραγράφους 3 του άρθρου 1, 1 του άρθρου 3 και 2 του άρθρου 4 του ν. 2526/1997 
(Α΄ 205), την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 (Α΄ 151), την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 483/1974 (Α΄ 
184), την παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 2642/1998 (Α΄ 216) και την περίπτωση δ΄ του άρθρου 13 του π.δ. 
60/2007 (Α΄ 64), με εξαίρεση τις συμβάσεις που συνάπτονται με Ο.Τ.Α.. Εξαιρούνται επίσης και οι συμβάσεις 
που δύναται να συνομολογεί με απευθείας ανάθεση ο Υπουργός Οικονομικών ως εκπρόσωπος του 
Ελληνικού Δημοσίου, για την προετοιμασία, την έκδοση και τη διάθεση τίτλων προεσόδων, καθώς και για 
κάθε θέμα που αφορά τους τίτλους αυτούς...  - βλ. Και επ. Παρ άρθρου 35 καθώς και άρθρα 95-110 ν. 
4129/13).  
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Άρθρο 14 Συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών (άρθρο 17 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 5, οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στις 

συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4. 
Άρθρο 15 Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώματος (άρθρο 18 

οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
Το παρόν δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται από μια αναθέτουσα 

αρχή σε άλλη αναθέτουσα αρχή ή ένωση αναθετουσών αρχών βάσει αποκλειστικού δικαιώματος που τους 
παρέχεται δυνάμει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, εφόσον οι διατάξεις αυτές δεν αντιβαίνουν στη 
Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ 
Αρχή Τροποποίησης] «Άρθρο 16 Συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας 
Σύμφωνα με το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ, το παρόν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται 

στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, με εξαίρεση τις συμβάσεις στις οποίες εφαρμόζεται η Οδηγία 
2009/81/ΕΚ (L 216). Το παρόν δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής 
της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ δυνάμει των άρθρων 8, 12 και 13 αυτής.» - ΑΝΤΙΚ.ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 98 ΤΟΥ Ν. 3978/11, ΦΕΚ-137 Α/16-6-11 [Τέλος Τροποποίησης]    52 

Άρθρο 17 53 Δημόσιες συμβάσεις και συμφωνίες - πλαίσια που συνάπτονται από τις κεντρικές 
αρχές προμηθειών (άρθρο 11 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να εξασφαλίζουν έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες προσφεύγοντας σε 
κεντρικές αρχές προμηθειών. 

2. Οι αναθέτουσες αρχές που αποκτούν έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες προσφεύγοντας σε κεντρική 
αρχή προμηθειών, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 10, θεωρείται ότι έχουν 
τηρήσει τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον αυτές έχουν τηρηθεί από την κεντρική αρχή προμηθειών 

 (Με το άρθρο 22Γ του Π.Δ. 118/07, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 4038/12, ορίζεται 
ότι : “Το άρθρο 17 του π.δ. 60/2007 «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 (Α' 64) εφαρμόζεται και στην 
προμήθεια αγαθών, των οποίων η  προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι κατώτερη των εκάστοτε ισχυόντων 
κοινοτικών ορίων”). 

Άρθρο 18  54  Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα 
 (άρθρο 19 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
Η εκτέλεση συμβάσεων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών μπορεί να πραγματοποιείται στο πλαίσιο 

προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας, όταν η πλειοψηφία των ενδιαφερόμενων εργαζομένων 
είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία λόγω της φύσης ή βαρύτητας των ειδικών αναγκών τους δεν 
μπορούν να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα υπό κανονικές συνθήκες. Στην περίπτωση αυτή, η 
προκήρυξη του διαγωνισμού θα πρέπει να μνημονεύει την παρούσα διάταξη  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Άρθρο 19 Συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ Α 
(άρθρο 20 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
Οι συμβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες αναφερόμενες στο Παράρτημα ΙΙ Α συνάπτονται 

σύμφωνα με τα άρθρα 22 έως 37 και 40 έως 55. 
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Άρθρο 20 Συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ Β 
(άρθρο 21 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
Η σύναψη των συμβάσεων που έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο 

Παράρτημα ΙΙ Β, ρυθμίζεται από το άρθρο 53 και το άρθρο 29, παράγραφος 4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται 
οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

Άρθρο 21 Μεικτές συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ΙΙ Α και ΙΙ 
Β (άρθρο 22 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 

Οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες αναφερόμενες στο Παράρτημα ΙΙ Α και υπηρεσίες 
αναφερόμενες στο Παράρτημα ΙΙ Β, συνάπτονται σύμφωνα με τα άρθρα 22 έως 37 και 40 έως 55, όταν η 
αξία των υπηρεσιών του Παραρτήματος ΙΙ Α υπερβαίνει την αξία των υπηρεσιών του Παραρτήματος ΙΙ Β. Στις 
υπόλοιπες περιπτώσεις, η σύμβαση συνάπτεται σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 29 παράγραφος 4. 

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Άρθρο 22 55   Χρήση των ανοικτών, κλειστών και με διαπραγμάτευση διαδικασιών και του 

ανταγωνιστικού διαλόγου  (άρθρο 28 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
Οι αναθέτουσες αρχές συνάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στην ανοικτή διαδικασία ή 

στην κλειστή διαδικασία. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβαίνουν στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 
προμηθειών ή υπηρεσιών με τη χρήση ανταγωνιστικού διαλόγου, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του 
άρθρου 23. Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται στα άρθρα 24 και 25, μπορούν να 
προσφεύγουν στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, με ή χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού 

 Άρθρο 23 Ανταγωνιστικός διάλογος (άρθρο 29 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
1. Σε περίπτωση ιδιαίτερα πολύπλοκων συμβάσεων, η αναθέτουσα αρχή, εφόσον κρίνει ότι η 

χρησιμοποίηση της ανοικτής ή της κλειστής διαδικασίας δεν επιτρέπει την ανάθεση της σύμβασης, μπορεί να 
προσφεύγει στον ανταγωνιστικό διάλογο σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η ανάθεση της δημόσιας σύμβασης 
πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς. 

2. Οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν σχετική προκήρυξη διαγωνισμού. Με την προκήρυξη ή και τα τεύ-
χη του διαγωνισμού γνωστοποιούν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους. 

3. Οι αναθέτουσες αρχές προβαίνουν, με τους υποψήφιους που επελέγησαν σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 42 έως 50, σε διάλογο, σκοπός του οποίου είναι η διερεύνηση και ο προσδιορισμός των μέσων 
που μπορούν να ικανοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο 

τις ανάγκες τους. Αντικείμενο του διαλόγου μπορεί να αποτελούν όλες οι πτυχές της σύμβασης. 
Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, οι αναθέτουσες αρχές εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση όλων των 

προσφερόντων. Ειδικότερα, υποχρεούνται να μην παρέχουν, κατά τρόπο που δημιουργεί διακρίσεις, 
πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν ορισμένους προσφέροντες σε σχέση με άλλους. 

Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτουν στους λοιπούς συμμετέχοντες τις 
προτεινόμενες λύσεις ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβασθεί από υποψήφιο 
συμμετέχοντα, χωρίς τη συγκατάθεσή του. 

4. Στην προκήρυξη ή τα συνοδευτικά τεύχη μπορεί να προβλέπεται ότι η διαδικασία διεξάγεται σε 
διαδοχικές φάσεις, ώστε να μειώνεται ο αριθμός των λύσεων που εξετάζονται κατά τις διαδοχικές φάσεις του 
διαλόγου, κατ’ εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης. 

5. Η αναθέτουσα αρχή διεξάγει το διάλογο έως ότου μπορέσει να προσδιορίσει, μετά από συγκριτική 
αξιολόγηση, την ή τις λύσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της. 

6. Αφού κηρύξουν τη λήξη του διαλόγου και ενημερώσουν σχετικά τους συμμετέχοντες, οι αναθέτουσες 
αρχές τους καλούν να υποβάλουν την τελική προσφορά τους, βάσει της ή των λύσεων που 
προσδιορίσθηκαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου. Οι προσφορές αυτές πρέπει να περιέχουν όλα τα 
απαιτούμενα και αναγκαία στοιχεία για την εκτέλεση των ζητούμενων προμηθειών ή υπηρεσιών. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη διευκρίνιση, συμπλήρωση ή προσαρμογή των προσφορών. Οι 
διασαφηνίσεις, διευκρινίσεις, προσαρμογές ή συμπληρώσεις δεν μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την 
τροποποίηση των βασικών στοιχείων της προσφοράς ή της πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών, 
επιφέροντας διακρίσεις ή στρέβλωση του ανταγωνισμού. 
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7. Οι αναθέτουσες αρχές αξιολογούν τις προσφορές, όπως τις υπέβαλαν οι προσφέροντες, βάσει των 
κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στην προκήρυξη και στα τεύχη του διαγωνισμού και επιλέγουν 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 51. 

Εκείνος που έχει κριθεί ότι υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μπορεί 
να καλείται από την αναθέτουσα αρχή να διευκρινίσει πτυχές της προσφοράς του ή να επιβεβαιώσει τις 
δεσμεύσεις που αυτή περιέχει, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιούνται ουσιώδη στοιχεία της 
προσφοράς ή της πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών, με συνέπεια να στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός 
ή να προκαλούνται διακρίσεις. 

8. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στην οικεία προκήρυξη απονομή βραβείων ή 
καταβολή χρηματικού ποσού στους συμμετέχοντες στο διάλογο. 

Άρθρο 24 56  Διαδικασία με διαπραγμάτευση, με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού (άρθρο 
30 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας σε διαδικασία με 
διαπραγμάτευση, αφού προηγηθεί δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Σε περίπτωση μη κανονικών προσφορών ή κατάθεσης προσφορών που είναι απαράδεκτες σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, τηρουμένων των οριζομένων στις διατάξεις των άρθρων 28, 39 έως 52 και 55, 
έπειτα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία ή ανταγωνιστικό διάλογο, με την προϋπόθεση ότι οι αρχικοί όροι 
της σύμβασης δεν τροποποιούνται ουσιωδώς. 

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να μη δημοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισμού, εάν στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση περιλαμβάνουν όλους τους προσφέροντες που πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 43 έως 
50 και οι οποίοι, κατά την ανοικτή ή κλειστή διαδικασία ή τον προηγηθέντα ανταγωνιστικό διάλογο, υπέβαλαν 
παραδεκτές προσφορές. 

β) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν πρόκειται για έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες των οποίων η φύση ή 
διάφοροι αστάθμητοι παράγοντες δεν επιτρέπουν το συνολικό προκαθορισμό των τιμών. 

γ) Στον τομέα των υπηρεσιών, ιδίως κατά την έννοια της κατηγορίας 6 του Παραρτήματος ΙΙ Α και για πα-
ροχές διανοητικής εργασίας, όπως η σύλληψη έργου, στο μέτρο που η φύση των προς παροχή εργασιών 
δεν επιτρέπει τον καθορισμό με επαρκή ακρίβεια των προδιαγραφών της σύμβασης, ώστε να επιτρέπεται η 
ανάθεσή της με επιλογή της καλύτερης προσφοράς, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν την ανοικτή ή 
την κλειστή διαδικασία. 

δ) στον τομέα των έργων, για τα έργα που εκτελούνται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, δοκιμής ή 
τελειοποίησης και όχι για να εξασφαλίζουν την αποδοτικότητα ή την κάλυψη των δαπανών έρευνας και 
ανάπτυξης. 

2. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι αναθέτουσες αρχές διαπραγματεύονται με 
τους προσφέροντες προκειμένου αυτοί να προσαρμόζουν τις προσφορές τους στους όρους της προκήρυξης 
του διαγωνισμού, της συγγραφής υποχρεώσεων και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού και προκειμένου 
να επιτευχθεί η καλύτερη προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1. 

3. Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, οι αναθέτουσες αρχές εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση 
όλων των προσφερόντων. Ειδικότερα, δεν παρέχουν, κατά τρόπο που να δημιουργεί διακρίσεις, 
πληροφορίες που ευνοούν ορισμένους προσφέροντες σε σχέση με άλλους. 

4. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στην προκήρυξη ή στη συγγραφή υποχρεώσεων ότι 
η διαδικασία με διαπραγμάτευση διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις ώστε να μειώνεται ο αριθμός των προς 
διαπραγμάτευση προσφορών με την εφαρμογή των προβλεπόμενων κριτηρίων ανάθεσης 

Άρθρο 25 57  Διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού 
(άρθρο 31 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις τους προσφεύγοντας σε 
διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

1) Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών: 

56  Η ΠΑΡ. 1 α),β),δ) 2, 3, 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 124 
 ΤΟΥ Ν. 3669/08,   ΦΕΚ-116 Β/18-6-08 
 
57   Η ΠΑΡ. 1,4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ  ΑΡΘΡΟ 125 ΤΟΥ Ν. 3669/08, 
 ΦΕΚ-116 Β/18-6-08 
 

Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης των Προμηθειών Μελέτη Περίπτωσης Υπουργείου Οικονομικών Σελίδα 124 
 

                                                   

Πα
νεπ
ιστ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς



Μεταπτυχιακή Διατριβή                                                                                                                               Κίτση Εριφύλη 

α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή καμία από τις 
υποβληθείσες προσφορές δεν κρίνεται κατάλληλη, ή εάν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν 
τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική 
έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από αίτημά της, 

β) εάν, για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, 
η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, 

γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόμενης σε 
γεγονότα απρόβλεπτα για τις ενδιαφερόμενες αναθέτουσες αρχές, δεν είναι δυνατή η τήρηση των 
προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση 
προκήρυξης διαγωνισμού που αναφέρονται στο άρθρο 24. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες 
αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από 
δική τους ευθύνη. 

2) Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: α) όταν τα σχετικά προϊόντα κατασκευάζονται 
αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, πειραματισμού, μελέτης ή ανάπτυξης, προκειμένου για ποσότητα που 
δεν εξασφαλίζει την εμπορική βιωσιμότητα του προϊόντος ή την απόσβεση των δαπανών έρευνας και 
ανάπτυξης. 

β) όταν αφορούν συμπληρωματικές παραδόσεις που πραγματοποιούνται από τον αρχικό προμηθευτή 
και προορίζονται είτε για τη μερική ανανέωση προμηθειών ή εγκαταστάσεων τρέχουσας χρήσης είτε για την 
επέκταση υφιστάμενων προμηθειών ή εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προμηθευτή θα υποχρέωνε την 
αναθέτουσα αρχή να προμηθευτεί υλικό με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι ασυμβίβαστα 
ή προκαλούν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς τη χρήση και συντήρηση. Η διάρκεια των εν λόγω 
συμβάσεων καθώς και των ανανεώσιμων συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, εκτός αν συντρέχουν 
εξαιρετικοί λόγοι, η συνδρομή των οποίων θα πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς, 

γ) όταν πρόκειται για προμήθειες που είναι εισηγμένες και αγοράζονται σε χρηματιστήριο βασικών 
προϊόντων 

δ) όταν έχουν ως αντικείμενο προμήθεια ειδών, υπό ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, είτε από έναν 
προμηθευτή που έπαυσε οριστικά την εμπορική δραστηριότητά του, είτε από τον σύνδικο ή τον εκκαθαριστή 
μιας πτώχευσης ή αναγκαστικής εκκαθάρισης. 

3) Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: όταν η σχετική σύμβαση έπεται διαγωνισμού 
μελετών 

και πρέπει, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες, να ανατεθεί στο νικητή ή σε έναν από τους νικητές 
του διαγωνισμού αυτού. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, όλοι οι νικητές του διαγωνισμού καλούνται να 
συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις. 

4) Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις έργων και υπηρεσιών:  
α) όταν αφορούν συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχικώς 

κατακυρωθείσα μελέτη ούτε στην αρχική σύμβαση και τα οποία, λόγω μη προβλέψιμων περιστάσεων, 
κατέστησαν αναγκαία για την εκτέλεση των εργασιών ή της υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στην αρχική 
σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον οικονομικό φορέα που εκτελεί τις υπηρεσίες 
αυτές ή την υπηρεσία αυτή, εφόσον τα συμπληρωματικά έργα ή οι υπηρεσίες είτε δεν μπορούν, από τεχνική 
ή οικονομική άποψη, να διαχωρισθούν από την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα 
προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές είτε μπορούν να διαχωρισθούν από την εκτέλεση της αρχικής 
σύμβασης, πλην όμως είναι απόλυτα αναγκαία για την ολοκλήρωσή της. Το σωρευτικό ποσό των 
συναπτομένων συμβάσεων συμπληρωματικών έργων ή υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50% 
του ποσού της αρχικής σύμβασης· 

β) όταν έχουν ως αντικείμενο νέα έργα ή υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων 
έργων ή υπηρεσιών που ανατέθηκαν στον οικονομικό φορέα ανάδοχο της αρχικής σύμβασης από τις ίδιες 
αναθέτουσες αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα έργα ή οι υπηρεσίες είναι σύμφωνες με μία βασική 
μελέτη που αποτέλεσε αντικείμενο αρχικής σύμβασης και η οποία έχει συναφθεί σύμφωνα με την ανοικτή ή 
την κλειστή διαδικασία. 

Η δυνατότητα προσφυγής στη διαδικασία αυτή πρέπει να επισημαίνεται ήδη κατά την αρχική προκήρυξη 
διαγωνισμού, και το συνολικό προβλεπόμενο ποσό για τη συνέχιση των εργασιών ή υπηρεσιών λαμβάνεται 
υπόψη από τις αναθέτουσες αρχές κατά την εφαρμογή του άρθρου 6. Προσφυγή στη διαδικασία αυτή 
επιτρέπεται μόνο επί μια τριετία μετά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης 

 (Με την παρ. 8 του άρθρου 28 του Ν. 4033/11, ΦΕΚ-264 Α/22-12-11, ορίζεται ότι :  
“8.  Για θέματα στέγασης, σίτισης, υγιεινής και επιστροφών υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται 

παράνομα στη χώρα και ειδικότερα για δαπάνες που προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 8 του ν. 3907/2011 
«Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-
μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις» (Α ' 7) 
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και για τις οποίες συντρέχουν για χρονικό διάστηκα ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου 
λόγοι κατεπείγουσας ανάγκης οι οποίοι αιτιολογούνται πλήρως και επαρκώς κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
25 του π.δ. 60/2007 «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» (Α' 64), είναι δυνατή στις σχετικές δημόσιες 
συμβάσεις έργων, εκπόνησης μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών, κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες 
διατάξεις, η εφαρμογή άπαξ της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης 
διαγωνισμού”). 

Άρθρο 26 Συμφωνίες-πλαίσια58 (άρθρο 32 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσια. 
2. Για τη σύναψη μιας συμφωνίας-πλαισίου, οι αναθέτουσες αρχές ακολουθούν τους διαδικαστικούς 

κανόνες που ορίζονται στο παρόν διάταγμα σε όλα τα στάδια έως την ανάθεση των συμβάσεων που 
βασίζονται στην εν λόγω συμφωνία-πλαίσιο. Η επιλογή των συμβαλλομένων στη συμφωνία-πλαίσιο γίνεται 
κατ’ εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 51. 

Οι συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνία-πλαίσιο συνάπτονται σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται μόνο μεταξύ των αναθετουσών 
αρχών και των οικονομικών φορέων που ήταν εξ αρχής συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας-πλαισίου. 

Κατά τη σύναψη των συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο, τα μέρη δεν μπορούν σε καμία 
περίπτωση να επιφέρουν ουσιαστικές τροποποιήσεις στους όρους της συμφωνίας-πλαισίου, ιδίως στην 
περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3. 

Η διάρκεια μιας συμφωνίας-πλαισίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη, εκτός εξαιρετικών 
περιπτώσεων που δικαιολογούνται ειδικώς, ιδίως λόγω του αντικειμένου της συμφωνίας-πλαισίου. 

Οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να προσφεύγουν στις συμφωνίες-πλαίσια καταχρηστικά ή κατά 
τρόπο που να εμποδίζει, περιορίζει ή νοθεύει τον ανταγωνισμό. 

3. Όταν συνάπτεται μια συμφωνία-πλαίσιο με ένα μόνο οικονομικό φορέα, οι συμβάσεις που βασίζονται 
σ’ αυτή τη συμφωνία-πλαίσιο ανατίθενται σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο. Για 
τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να διαβουλεύονται γραπτώς με τον 
φορέα, ζητώντας, εν ανάγκη, να ολοκληρώσει την προσφορά του. 

4. Όταν συνάπτεται μια συμφωνία-πλαίσιο με περισσότερους οικονομικούς φορείς, αυτοί πρέπει να είναι 
τουλάχιστον τρεις (3), εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια 
επιλογής ή/και αποδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται στα κριτήρια ανάθεσης. 

Η ανάθεση των συμβάσεων αυτών, μπορεί να γίνεται: 
- είτε με εφαρμογή των όρων που καθορίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο χωρίς νέο διαγωνισμό, 
- είτε, όταν δεν έχουν καθορισθεί όλοι οι όροι στη συμφωνία-πλαίσιο, αφού επαναδιαγωνισθούν τα μέρη 

βάσει των ιδίων όρων, εν ανάγκη διευκρινίζοντας τους όρους αυτούς, και, ενδεχομένως, άλλων όρων που 
επισημαίνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων της συμφωνίας-πλαισίου, σύμφωνα με την ακόλουθη 
διαδικασία: 

α) Για κάθε σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί, οι αναθέτουσες αρχές διαβουλεύονται γραπτώς με 
τους οικονομικούς φορείς που είναι ικανοί να εκτελέσουν το αντικείμενο της σύμβασης. 

β) Οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν επαρκή προθεσμία για την υποβολή των προσφορών των σχετικών με 
κάθε σύμβαση, λαμβανομένων υπόψη παραμέτρων, όπως η πολυπλοκότητα του αντικειμένου της 
σύμβασης και ο απαραίτητος χρόνος για τη διαβίβαση των προσφορών. 

γ) Οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς και το περιεχόμενό τους πρέπει να παραμένει εμπιστευτικό 
έως την εκπνοή της τασσόμενης προθεσμίας απάντησης. 

δ) Η ανάθεση κάθε σύμβασης γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την καλύτερη προσφορά βάσει 
των κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στη συγγραφή υποχρεώσεων της συμφωνίας-πλαισίου. 

 Άρθρο 27 Δυναμικά συστήματα αγορών59  (άρθρο 33 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν σε δυναμικά συστήματα αγορών. 
2. Κατά την εφαρμογή δυναμικού συστήματος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές ακολουθούν τους κανόνες 

της ανοικτής διαδικασίας σε όλες τις φάσεις της, μέχρι την ανάθεση των συμβάσεων στο πλαίσιο αυτού του 

58  ΤΟ ΑΡΘΡΟ 26 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 126 ΤΟΥ Ν. 3669/08,  ΦΕΚ-116 Β/18-6-08. 
 
59  ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 127 ΤΟΥ  Ν. 3669/08, ΦΕΚ-116 Β/18-6-08. 
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συστήματος. Στο σύστημα γίνονται δεκτοί όλοι οι προσφέροντες, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια επιλογής και 
έχουν υποβάλει ενδεικτική προσφορά σύμφωνη προς τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του 
διαγωνισμού. Οι ενδεικτικές προσφορές μπορούν να βελτιώνονται οποιαδήποτε στιγμή, υπό τον όρο ότι 
εξακολουθούν να συνάδουν προς τη συγγραφή υποχρεώσεων. Για την εφαρμογή του συστήματος και τη 
σύναψη των δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο του συστήματος, οι αναθέτουσες αρχές χρησιμοποιούν 
αποκλειστικώς ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφοι 2 έως 5. 

3. Προκειμένου να προβούν στην εφαρμογή του δυναμικού συστήματος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές: 
α) Δημοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισμού, αναφέροντας ότι πρόκειται για δυναμικό σύστημα αγορών. 
β) Διευκρινίζουν, μεταξύ άλλων, στη συγγραφή υποχρεώσεων τη φύση των προβλεπόμενων αγορών 

που αποτελούν αντικείμενο αυτού του συστήματος, καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που 
αφορούν το σύστημα αγορών, τον χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τις τεχνικές διευθετήσεις 
και προδιαγραφές της σύνδεσης. 

γ) Προσφέρουν ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση με ηλεκτρονικά μέσα στη συγγραφή 
υποχρεώσεων καθώς και σε κάθε άλλο συμπληρωματικό έγγραφο του διαγωνισμού, ήδη από τη 
δημοσίευση της προκήρυξης έως τη λήξη του συστήματος. Στην προκήρυξη μνημονεύεται η ηλεκτρονική 
διεύθυνση, στην οποία μπορούν να μελετώνται αυτά τα έγγραφα. 

4. Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν, καθ’ όλη τη διάρκεια του δυναμικού συστήματος αγορών, τη 
δυνατότητα σε κάθε οικονομικό φορέα να υποβάλει ενδεικτική προσφορά, με σκοπό να γίνει δεκτός στο 
σύστημα, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει η παράγραφος 2. Ολοκληρώνουν την αξιολόγηση εντός 
μέγιστης προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, που αρχίζει από την υποβολή της ενδεικτικής προσφοράς. 
Μπορούν, ωστόσο, να παρατείνουν την περίοδο αξιολόγησης, εφόσον, εν τω μεταξύ, δεν έχει υπάρξει άλλος 
διαγωνισμός. 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει, το ταχύτερο δυνατόν, τον προσφέροντα ο οποίος αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο, σχετικά με την αποδοχή του στο δυναμικό σύστημα αγορών ή την απόρριψη της ενδεικτικής 
προσφοράς του. 

5. Κάθε συγκεκριμένη σύμβαση πρέπει να αποτελεί αντικείμενο διαγωνισμού. Πριν από το διαγωνισμό, 
οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν απλουστευμένη προκήρυξη διαγωνισμού, με την οποία καλούν όλους 
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν ενδεικτική προσφορά, σύμφωνα με την 
παράγραφο 4, εντός δεκαπενθήμερης τουλάχιστον προθεσμίας αρχομένης από την ημερομηνία αποστολής 
της απλουστευμένης προκήρυξης. Οι αναθέτουσες αρχές προχωρούν στον διαγωνισμό μόνο μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των ενδεικτικών προσφορών που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. 

6. Οι αναθέτουσες αρχές καλούν τους προσφέροντες, που έχουν γίνει δεκτοί στο σύστημα, να 
υποβάλουν προσφορά για κάθε συγκεκριμένη σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί στο πλαίσιο του 
συστήματος. Για το σκοπό αυτό, τάσσουν επαρκή προθεσμία για την υποβολή των προσφορών. 

Οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τη σύμβαση στον προσφέροντα, ο οποίος υπέβαλε την καλύτερη 
προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης που επισημαίνονται στην προκήρυξη διαγωνισμού για την 
έναρξη εφαρμογής του δυναμικού συστήματος αγορών. Τα κριτήρια αυτά μπορούν να προσδιορίζονται στην 
πρόσκληση η οποία αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. 

7. Η διάρκεια ενός δυναμικού συστήματος αγορών δεν μπορεί να υπερβαίνει την τετραετία, εκτός από 
εξαιρετικές περιπτώσεις ειδικώς αιτιολογημένες. 

8. Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιτρέπεται να προσφεύγουν στο σύστημα αυτό κατά τρόπο ο οποίος να 
εμποδίζει, περιορίζει ή στρεβλώνει τον ανταγωνισμό. 

9. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ή οι συμμετέχοντες στο σύστημα δεν επιβαρύνονται με έξοδα 
διεκπεραίωσης 

 (Με το άρθρο 22Δ του Π.Δ. 118/07, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 4038/12, ΦΕΚ-14 
Α/2-2-12, ορίζεται ότι :  “Οι διατάξεις των άρθρων 27 και 36 του π.δ. 60/2007 «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 (Α' 64) εφαρμόζονται και για όλες τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών 
των οποίων η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι κατώτερη των εκάστοτε ισχυόντων κοινοτικών ορίων”). 

Άρθρο 28 60  Χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών 
 (άρθρο 54 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 

60   ΤΟ ΑΡΘΡΟ 28 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 128 ΤΟΥ Ν. 3669/08,  
ΦΕΚ-116 Β/18-6-08. 
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1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. 
2. Στις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες, στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 

24 παράγραφος 1 σημείο α), οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποφασίζουν, πριν από την ανάθεση μιας 
δημόσιας σύμβασης, τη διεξαγωγή ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, όταν οι όροι και εν γένει οι προδιαγραφές 
της σύμβασης μπορούν να καθορισθούν με ακρίβεια. Με τους ίδιους όρους, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός 
μπορεί να χρησιμοποιείται κατά το νέο διαγωνισμό μεταξύ των μερών μιας συμφωνίας-πλαισίου, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίπτωση, καθώς και κατά τον 
διαγωνισμό για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών που 
προβλέπει το άρθρο 27. 

3. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός αφορά είτε μόνον τις τιμές, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται στην 
κατώτερη τιμή, είτε τις τιμές ή/και τις αξίες των στοιχείων των προσφορών που επισημαίνονται στη 
συγγραφή υποχρεώσεων, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. 

4. Όταν οι αναθέτουσες αρχές αποφασίζουν να κάνουν χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, το 
αναφέρουν στην προκήρυξη διαγωνισμού. Η συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις εξής 
πληροφορίες: 

α) τα στοιχεία, οι αξίες των οποίων αποτελούν αντικείμενο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, εφόσον τα 
εν λόγω στοιχεία είναι προσδιορίσιμα  ποσοτικώς, κατά τρόπο ώστε να εκφράζονται σε αριθμούς ή 
ποσοστά, 

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

γ) τις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση των προσφερόντων κατά τη διάρκεια του ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού και το χρονικό σημείο κατά το οποίο τίθενται στη διάθεσή τους, 

δ) τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, 
ε) τους όρους, υπό τους οποίους οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους, ιδίως 

τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις που, ενδεχομένως, απαιτούνται για την υποβολή προσφορών, 
στ) τις κατάλληλες πληροφορίες για το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα, τον τρόπο και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της σύνδεσης. 
5. Προτού προβούν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, οι αναθέτουσες αρχές διενεργούν μια πρώτη 

πλήρη αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με το επιλεγμένο κριτήριο ή τα επιλεγμένα κριτήρια ανάθεσης. 
Οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές προσφορές καλούνται ταυτόχρονα με τη χρήση ηλε-

κτρονικών μέσων να υποβάλουν νέες τιμές ή/και νέες αξίες. Η πρόσκληση περιέχει όλες τις κατάλληλες πλη-
ροφορίες για τη σύνδεσή τους σε ατομική βάση με το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα και προσδι-
ορίζει την ημερομηνία και την ώρα έναρξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Ο ηλεκτρονικός πλειστη-
ριασμός μπορεί να διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν είναι δυνατόν να 
αρχίζει προτού παρέλθουν δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την αποστολή των προσκλήσεων. 

6. Όταν γίνεται η ανάθεση με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η 
πρόσκληση συνοδεύεται από το αποτέλεσμα της πλήρους αξιολόγησης της προσφοράς του οικείου 
προσφέροντος, η οποία γίνεται σύμφωνα με τη στάθμιση που προβλέπεται στο άρθρο 51 παράγραφος 2 
πρώτο εδάφιο. Στην πρόσκληση αναφέρεται επίσης ο μαθηματικός τύπος, βάσει του οποίου καθορίζεται 
κατά τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, η αυτόματη κατάταξη σε συνάρτηση με τις νέες υποβαλλόμενες τιμές 
ή/και τις νέες αξίες. Ο μαθηματικός αυτός τύπος εκφράζει τη σχετική στάθμιση του κάθε κριτηρίου που έχει 
επιλεγεί για τον καθορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, όπως η στάθμιση 
αυτή αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων. Προς τούτο, οι ενδεχόμενες 
διακυμάνσεις («ψαλίδες») πρέπει να εκφράζονται εκ των προτέρων με συγκεκριμένες τιμές. 

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

7. Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν 
συνεχώς και αμέσως σε όλους τους προσφέροντες τις πληροφορίες εκείνες που τους δίνουν τη δυνατότητα 
να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή την αντίστοιχη κατάταξή τους. Μπορούν επίσης να γνωστοποιούν και άλλες 
πληροφορίες σχετικά με άλλες τιμές ή αξίες που υποβάλλονται, υπό τον όρο ότι αυτό προβλέπεται στη 
συγγραφή υποχρεώσεων. Μπορούν επίσης, ανά πάσα στιγμή, να ανακοινώνουν τον αριθμό των συμμετεχό-
ντων σε κάθε φάση του πλειστηριασμού. Αντιθέτως, δεν επιτρέπεται απολύτως να γνωστοποιούν την 
ταυτότητα των προσφερόντων, κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων φάσεων του ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού. 

8. Οι αναθέτουσες αρχές περατώνουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό σύμφωνα με έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους: 
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α) Επισημαίνουν, στην πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό, την ημερομηνία και την ώρα λήξης 
της διαδικασίας. 

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

γ) Όταν οι φάσεις του πλειστηριασμού, όπως καθορίζονται στην πρόσκληση συμμετοχής στον 
πλειστηριασμό, έχουν όλες πραγματοποιηθεί. 

Όταν οι αναθέτουσες αρχές αποφασίζουν να περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό σύμφωνα με 
το σημείο γ), ενδεχομένως σε συνδυασμό με το σημείο β), η πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό 
προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα κάθε φάσης του πλειστηριασμού. 

9. Μετά την περάτωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τη σύμβαση 
σύμφωνα με το άρθρο 51, σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. 

10. Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό καταχρη-
στικά ή κατά τρόπο που να εμποδίζει, να περιορίζει ή να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό ή να τροποποιεί το 
αντικείμενο της σύμβασης, όπως αυτό έχει καθορισθεί στην προκήρυξη του διαγωνισμού και προσδιορισθεί 
στη συγγραφή υποχρεώσεων  

Άρθρο 28Α 61  Συμβάσεις δημοσίων έργων: ειδικοί κανόνες που αφορούν την κατασκευή 
κοινωνικών κατοικιών  (άρθρο 34 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 

Στην περίπτωση δημοσίων συμβάσεων με αντικείμενο τη μελέτη και την κατασκευή συγκροτήματος 
κοινωνικών κατοικιών, για τις οποίες, λόγω της σπουδαιότητας, του πολύπλοκου της κατασκευής και της 
προβλεπόμενης διάρκειας των έργων, το σχέδιο πρέπει να καταρτίζεται εξ αρχής σε στενή συνεργασία, στα 
πλαίσια ομάδας αποτελούμενης από εκπροσώπους των αναθετουσών αρχών, εμπειρογνώμονες και τον 
εργολήπτη που πρόκειται να επιφορτισθεί με την εκτέλεση των έργων, μπορεί να εφαρμόζεται ειδική 
διαδικασία ανάθεσης προκειμένου να επιλέγεται ο καταλληλότερος προς ένταξη στην ομάδα εργολήπτης. 

Ειδικότερα, οι αναθέτουσες αρχές περιλαμβάνουν στην προκήρυξη του διαγωνισμού την κατά το 
δυνατόν ακριβέστερη περιγραφή των έργων, ώστε οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες να είναι σε θέση να 
διαμορφώνουν σαφή ιδέα περί του προς εκτέλεση έργου. Επιπλέον, οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στην 
εν λόγω προκήρυξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 43 έως 50 κριτήρια ποιοτικής επιλογής, τους 
προσωπικούς, τεχνικούς, οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς όρους τους οποίους πρέπει να πληρούν οι 
υποψήφιοι. Όταν προσφεύγουν στη διαδικασία αυτή, οι αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν τα άρθρα 3, 29, 30, 
32, 33, 35, 36, 37 και 43 έως 50  

 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 
Άρθρο 29 62  Προκηρύξεις (άρθρο 35 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
1. Οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν μέσω προκαταρκτικής προκήρυξης, η οποία δημοσιεύεται από 

την Επιτροπή ή από τις ίδιες, στο «προφίλ αγοραστή», που αναφέρεται στο Παράρτημα VIII, σημείο 2, 
στοιχείο β): 

α) όταν πρόκειται για προμήθειες, την εκτιμώμενη συνολική αξία των συμβάσεων ή των συμφωνιών-
πλαισίων, ανά ομάδες προϊόντων, τις οποίες προτίθενται να συνάψουν κατά τους δώδεκα (12) επόμενους 
μήνες, εφόσον το συνολικό εκτιμώμενο ποσό, λαμβανομένων υπόψη των άρθρων 6 και 8, ισούται με ή 
υπερβαίνει τα 750.000 ευρώ. Οι ομάδες των προϊόντων καθορίζονται από τις αναθέτουσες αρχές με 
παραπομπή στην ονοματολογία CPV,  

β) όταν πρόκειται για υπηρεσίες, την εκτιμώμενη συνολική αξία των συμβάσεων ή των συμφωνιών-
πλαισίων, για καθεμία από τις απαριθμούμενες στο Παράρτημα ΙΙ A κατηγορίες υπηρεσιών, τις οποίες 
προτίθενται να συνάψουν κατά τους δώδεκα (12) επόμενους μήνες, εφόσον το εν λόγω εκτιμώμενο συνολικό 
ποσό, λαμβανομένων υπόψη των άρθρων 6 και 8, ισούται με ή υπερβαίνει τα 750.000 ευρώ. 

61  ΤΟ ΑΡΘΡΟ 28Α ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 129 ΤΟΥ  Ν. 3669/08,  
ΦΕΚ-116 Β/18-6-08. 
 
62  Η ΠΑΡ. 1 γ) ,2,3,4, ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΕΔΑΦΙΩΝ 5 ΚΑΙ 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ   29  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ 

ΑΡΘΡΟ 130 ΤΟΥ Ν. 3669/08,    ΦΕΚ-116 Β/18-6-08. 
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γ) όταν πρόκειται για έργα, τα βασικά χαρακτηριστικά των συμβάσεων ή των συμφωνιών-πλαισίων τις 
οποίες προτίθενται να συνάψουν, τα εκτιμώμενα ποσά των οποίων ισούνται με ή υπερβαίνουν το κατώτατο 
όριο που αναφέρεται στο άρθρο 6, λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 8. 

Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στα σημεία α) και β) αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή 
δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή», το ταχύτερο δυνατόν μετά την έναρξη του οικονομικού έτους. 

Η προκήρυξη που αναφέρεται στο σημείο γ) αποστέλλεται στην Επιτροπή ή δημοσιεύεται στο «προφίλ 
αγοραστή», το ταχύτερο δυνατόν, μετά από τη λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του προγράμματος στο 
οποίο εντάσσονται οι συμβάσεις έργων ή οι συμφωνίες-πλαίσια τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές προτίθενται 
να συνάψουν. 

Οι αναθέτουσες αρχές που δημοσιεύουν την προκαταρκτική προκήρυξη στο «προφίλ αγοραστή», 
αποστέλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ηλεκτρονικό τρόπο, σύμφωνα με τη μορφή και τις λεπτομέρειες 
διαβίβασης που προβλέπονται στο Παράρτημα VIII σημείο 3, ειδοποίηση, με την οποία ανακοινώνουν τη 
δημοσίευση προκαταρκτικής προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή». 

Η δημοσίευση των προκηρύξεων που αναφέρονται στα σημεία α), β) και γ) είναι υποχρεωτική μόνο στις 
περιπτώσεις που οι αναθέτουσες αρχές ασκούν το δικαίωμά τους να μειώσουν τις προθεσμίες για την 
παραλαβή των προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 32, παράγραφος 4. 

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού. 

2. Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να συνάψουν δημόσια σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο, 
προσφεύγοντας σε διαδικασία ανοικτή, κλειστή ή, υπό τους προβλεπόμενους στο άρθρο 24 όρους, σε 
διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, ή, υπό τους προβλεπόμενους στο 
άρθρο 23 όρους, σε ανταγωνιστικό διάλογο, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους με την έκδοση προκήρυξης 
διαγωνισμού. 

3. Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να εφαρμόσουν δυναμικό σύστημα αγορών, γνωστοποιούν την 
πρόθεσή τους με την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού. Επίσης, οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να 
συνάψουν δημόσια σύμβαση βάσει δυναμικού συστήματος αγορών, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους μέσω 
απλουστευμένης προκήρυξης διαγωνισμού. 

4. Οι αναθέτουσες αρχές που έχουν συνάψει μια δημόσια σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο, αποστέλλουν 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προκήρυξη με τα αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης το αργότερο 
σαράντα οκτώ (48) ημέρες μετά τη σύναψη της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαισίου. Στην περίπτωση 
συμφωνιών-πλαισίων που έχουν συναφθεί σύμφωνα με το άρθρο 26, 

οι αναθέτουσες αρχές απαλλάσσονται από την αποστολή προκήρυξης με τα αποτελέσματα της σύναψης 
κάθε σύμβασης που βασίζεται στη συμφωνία-πλαίσιο. Οι αναθέτουσες αρχές αποστέλλουν προκήρυξη με τα 
αποτελέσματα της σύναψης των συμβάσεων που βασίζονται σε δυναμικό σύστημα αγορών, το αργότερο 
σαράντα οκτώ (48) ημέρες μετά τη σύναψη κάθε σύμβασης. Μπορούν, ωστόσο, να συγκεντρώνουν τις 
προκηρύξεις αυτές σε τριμηνιαία βάση. Σε αυτή την περίπτωση, αποστέλλουν τις εν λόγω συγκεντρωμένες 
προκηρύξεις το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ημέρες μετά τη λήξη εκάστου τριμήνου. 

Στην περίπτωση των δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ Β, οι 
αναθέτουσες αρχές διευκρινίζουν στην προκήρυξη εάν επιτρέπουν τη δημοσίευσή τους. Για τις συμβάσεις 
αυτές, η Επιτροπή καταρτίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 77 παράγραφος 2 της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, τους κανόνες για τη σύνταξη στατιστικών εκθέσεων με βάση τις προκηρύξεις αυτές 
καθώς και για τη δημοσίευση των εκθέσεων αυτών. 

Ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαισίου μπορούν να 
μην δημοσιεύονται, όταν η γνωστοποίησή τους μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, 
είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, ή μπορεί να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή 
ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ αυτών. 

Άρθρο 30  63  Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων (άρθρο 36 οδηγίας 
2004/18/ΕΚ) 

1. Οι προκηρύξεις περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα VII A καθώς και 
κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη από την αναθέτουσα αρχή, χρησιμοποιώντας τα 
τυποποιημένα έντυπα που εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο 
άρθρο 77 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, διαδικασία. 
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2. Οι προκηρύξεις που αποστέλλονται από τις αναθέτουσες αρχές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
διαβιβάζονται είτε με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Παράρτημα VIII σημείο 3, είτε με 
άλλα μέσα. Στην περίπτωση της επισπευδόμενης διαδικασίας που περιγράφεται στο άρθρο 32 παράγραφος 
8, οι προκηρύξεις πρέπει να αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με όσα 
μνημονεύονται στο Παράρτημα VIII σημείο 3. 

Οι προκηρύξεις δημοσιεύονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά δημοσίευσης που αναφέρονται 
στο Παράρτημα VIII σημείο 1, στοιχεία α) και β). 

3. Οι προκηρύξεις που καταρτίζονται και αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, στη μορφή και σύμφωνα 
με τις λεπτομέρειες διαβίβασης του παραρτήματος VIII σημείο 3, δημοσιεύονται το πολύ πέντε ημέρες μετά 
την αποστολή τους. 

Όταν οι προκηρύξεις δεν αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, στη μορφή και σύμφωνα με τις 
λεπτομέρειες διαβίβασης του παραρτήματος VIII σημείο 3, δημοσιεύονται το αργότερο 12 ημέρες μετά την 
αποστολή τους ή, στην περίπτωση της επισπευδόμενης διαδικασίας του άρθρου 32 παράγραφος 8, το 
αργότερο πέντε ημέρες μετά την αποστολή τους. 

4. Οι προκηρύξεις διαγωνισμού δημοσιεύονται αναλυτικά στην ελληνική γλώσσα. Αυθεντικό θεωρείται 
μόνο το κείμενο που δημοσιεύεται στη γλώσσα αυτή. Περίληψη των σημαντικότερων στοιχείων κάθε 
προκήρυξης δημοσιεύεται και στις λοιπές επίσημες γλώσσες. Τα έξοδα δημοσίευσης των προκηρύξεων 
αυτών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβαρύνουν την Κοινότητα. 

5. Οι προκηρύξεις και το περιεχόμενό τους δεν μπορούν να δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο πριν από 
την ημερομηνία της αποστολής τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι προκηρύξεις που δημοσιεύονται σε 
εθνικό επίπεδο δεν πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες διαφορετικές από εκείνες που περιέχονται στις 
προκηρύξεις που αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» 
σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, πρέπει δε να αναφέρουν την ημερομηνία 
αποστολής της σχετικής ειδοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή της δημοσίευσης στο «προφίλ 
αγοραστή». Οι προκαταρκτικές προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» πριν από την 
αποστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ειδοποίησης με την οποία ανακοινώνεται η δημοσίευσή τους με τη 
μορφή αυτή, πρέπει δε να αναφέρουν την ημερομηνία της αποστολής. 

6. Το περιεχόμενο των προκηρύξεων που δεν αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, περιορίζεται σε πε-
ρίπου εξακόσιες πενήντα (650) λέξεις. 

7. Οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να αποδεικνύουν την ημερομηνία αποστολής των προκηρύξεων. 
8. Η Επιτροπή χορηγεί στην αναθέτουσα αρχή βεβαίωση της δημοσίευσης των πληροφοριών που της 

διαβίβασε, αναφέροντας την ημερομηνία της εν λόγω δημοσίευσης. Η βεβαίωση αυτή συνιστά απόδειξη της 
πραγματοποίησης της δημοσίευσης 

Άρθρο 31 64  Μη υποχρεωτική δημοσίευση  (άρθρο 37 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
Οι αναθέτουσες  αρχές μπορούν να δημοσιεύουν σύμφωνα με το άρθρο 30 προκηρύξεις για δημόσιες 

συμβάσεις, οι οποίες δεν υπόκεινται στην υποχρεωτική δημοσίευση που προβλέπεται στις διατάξεις του 
παρόντος.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 
Άρθρο 32 65 Προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών 

(άρθρο 38 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
1. Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, οι 

αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν υπόψη, ιδίως, το πολύπλοκο της σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για 
την προετοιμασία των προσφορών, με την επιφύλαξη των ελάχιστων προθεσμιών που καθορίζονται στο 
παρόν άρθρο. 

2. Στις ανοικτές διαδικασίες, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε πενήντα 
δύο 

(52) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού. 
3. Στις κλειστές διαδικασίες, στις οριζόμενες στο άρθρο 24 διαδικασίες με διαπραγμάτευση με δημοσίευ-

ση προκήρυξης διαγωνισμού και στον ανταγωνιστικό διάλογο: 

64 ΤΟ ΑΡΘΡΟ 31 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 132 ΤΟΥ   Ν. 3669/08,  
ΦΕΚ-116 Β/18-6-08. 
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α) η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ανέρχεται σε τριάντα επτά (37) ημέρες 
από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού, 

β) στις κλειστές διαδικασίες, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε σαράντα 
(40) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης. 

4. Στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες αρχές έχουν δημοσιεύσει προκαταρκτική προκήρυξη, η 
ελάχιστη προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και στην 
παράγραφο 3 εδάφιο β), μπορεί, κατά γενικό κανόνα, να περιορίζεται σε τριάντα έξι (36) ημέρες, αλλά δεν 
είναι σε καμία περίπτωση μικρότερη των είκοσι δύο (22) ημερών. 

Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού, προκειμένου 
για ανοικτή διαδικασία, και από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, 
προκειμένου για κλειστή διαδικασία. 

Η βραχύτερη προθεσμία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο μπορεί να τάσσεται, υπό την προϋπόθεση 
ότι η προκαταρκτική προκήρυξη έχει περιλάβει όλες τις πληροφορίες, οι οποίες απαιτούνται στην προκήρυξη 
διαγωνισμού που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VII A, εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες κατά 
τη δημοσίευση της προκήρυξης, και η προκαταρκτική προκήρυξη έχει αποσταλεί προς δημοσίευση μεταξύ 
ενός ελάχιστου διαστήματος πενήντα δύο (52) ημερών έως ενός μέγιστου διαστήματος δώδεκα (12) μηνών 
πριν από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού. 

5. Όταν οι προκηρύξεις καταρτίζονται και αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τη μορφή και 
τις λεπτομέρειες διαβίβασης που προβλέπονται στο Παράρτημα VIII σημείο 3, οι προθεσμίες παραλαβής 
των προσφορών που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 4, για τις ανοικτές διαδικασίες, και η προθεσμία 
παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής που ορίζεται στην παράγραφο 3 εδάφιο α), για τις κλειστές και με 
διαπραγμάτευση διαδικασίες και τον ανταγωνιστικό διάλογο, μπορούν να συντμηθούν κατά επτά (7) ημέρες. 

6. Σύντμηση κατά πέντε (5) ημέρες των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών που ορίζονται στην 
παράγραφο 2 και στην παράγραφο 3 εδάφιο β), είναι δυνατή όταν η αναθέτουσα αρχή παρέχει, με 
ηλεκτρονικό μέσο και από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης, σύμφωνα με το Παράρτημα VIII, 
ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού, 
προσδιορίζοντας στο κείμενο της προκήρυξης την ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία διατίθεται η εν λόγω 
τεκμηρίωση. Η σύντμηση αυτή μπορεί να ορίζεται επιπλέον της μείωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 
5. 

7. Όταν, για οποιοδήποτε λόγο, η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά τεύχη, έγγραφα ή 
πληροφορίες δεν παρασχέθηκαν εντός των προθεσμιών που ορίζονται στα άρθρα 33 και 34, μολονότι 
ζητήθηκαν εμπρόθεσμα, ή όταν οι προσφορές μπορούν να συνταχθούν μόνον έπειτα από επιτόπια 
επίσκεψη ή εξέταση εγγράφων προσαρτημένων στη συγγραφή υποχρεώσεων, οι προθεσμίες παραλαβής 
των προσφορών παρατείνονται, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λαμβάνουν 
γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για τη διατύπωση των προσφορών. 

8. Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης 
διαγωνισμού, που αναφέρονται στο άρθρο 24, όταν επείγοντες λόγοι καθιστούν αδύνατη την τήρηση των 
ελάχιστων προθεσμιών που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν: 

α) προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 
δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού, ή των δέκα (10) 
ημερών, εάν η προκήρυξη απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τη μορφή και τις λεπτομέρειες 
διαβίβασης που προβλέπονται στο Παράρτημα VIII σημείο 3 

β) και στην περίπτωση των κλειστών διαδικασιών, η τασσόμενη προθεσμία παραλαβής των προσφορών 
δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης 
υποβολής προσφορών. 

Άρθρο 33  66  Ανοικτές διαδικασίες : Συγγραφή υποχρεώσεων, έγγραφα και συμπληρωματικές 
πληροφορίες    (άρθρο 39 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 

1. Στις ανοικτές διαδικασίες, όταν οι αναθέτουσες αρχές δεν παρέχουν, με ηλεκτρονικό μέσο σύμφωνα 
με το άρθρο 32 παράγραφος 6, ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων, τα 
τεύχη του διαγωνισμού και εν γένει σε όλα τα συμπληρωματικά έγγραφα, οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα 
συμπληρωματικά έγγραφα αποστέλλονται στους οικονομικούς φορείς εντός έξι (6) ημερών από την 
παραλαβή της σχετικής αίτησης χορήγησής τους, εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα πριν από 
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
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2. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά 
έγγραφα γνωστοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές ή τις αρμόδιες υπηρεσίες το αργότερο έξι (6) ημέρες 
πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών, εφόσον έχουν 
ζητηθεί εμπρόθεσμα. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
Άρθρο 34 67  Προσκλήσεις υποβολής προσφορών, συμμετοχής στον διάλογο ή 

διαπραγμάτευσης (άρθρο 40 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
1. Στις κλειστές διαδικασίες, στον ανταγωνιστικό διάλογο και στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με δημο-

σίευση προκήρυξης διαγωνισμού, κατά την έννοια του άρθρου 24, οι αναθέτουσες αρχές προσκαλούν ταυτο- 
χρόνως και γραπτώς τους επιλεγέντες υποψηφίους να υποβάλουν τις προσφορές τους ή να 

συμμετάσχουν σε διαπραγμάτευση ή, στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου, στον διάλογο. 
2. Η πρόσκληση προς τους υποψηφίους αυτούς περιλαμβάνει είτε ένα αντίτυπο της συγγραφής υποχρε-

ώσεων ή του περιγραφικού εγγράφου και όλων των συμπληρωματικών εγγράφων είτε αναφορά στον τρόπο 
πρόσβασης στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα άλλα έγγραφα που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση, 
όταν τίθενται σε άμεση διάθεση με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 6. 

3. Όταν η συγγραφή υποχρεώσεων, το περιγραφικό έγγραφο ή/και τα συμπληρωματικά έγγραφα 
βρίσκονται στη διάθεση φορέα διαφορετικού από την αναθέτουσα αρχή, στην πρόσκληση διευκρινίζεται η 
διεύθυνση της υπηρεσίας, από την οποία μπορούν να ζητούνται τα εν λόγω έγγραφα και, η ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης αυτής καθώς και το ύψος και ο τρόπος πληρωμής του ποσού 
που πρέπει να καταβληθεί για την απόκτηση των εν λόγω εγγράφων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες αποστέλλουν 
τα έγγραφα αυτά στους οικονομικούς φορείς αμελλητί μετά την παραλαβή της αίτησής τους. 

4. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγγραφή υποχρεώσεων, το περιγραφικό έγγραφο 
και τα συμπληρωματικά έγγραφα γνωστοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές ή τις αρμόδιες υπηρεσίες το 
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προ-
σφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση επισπευδόμενης κλειστής ή με διαπραγμάτευση 
διαδικασίας, η προθεσμία αυτή ανέρχεται σε τέσσερις (4) ημέρες. 

5. Επιπλέον, η πρόσκληση υποβολής προσφοράς, συμμετοχής στον διάλογο ή σε διαπραγμάτευση, 
περιέχει τουλάχιστον: 

α) παραπομπή στη δημοσιευμένη προκήρυξη του διαγωνισμού, 
β) την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, τη διεύθυνση στην οποία πρέπει 

να διαβιβάζονται και τη γλώσσα ή τις γλώσσες, στις οποίες πρέπει να συντάσσονται. 
γ) στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, την ημερομηνία που έχει καθορισθεί και τη διεύθυνση 

για την έναρξη της φάσης των διαβουλεύσεων, καθώς και τη γλώσσα ή τις γλώσσες που θα 
χρησιμοποιηθούν, 

δ) ένδειξη των εγγράφων που πρέπει ενδεχομένως να επισυνάπτονται, είτε για την τεκμηρίωση 
δηλώσεων που πρέπει να είναι επαληθεύσιμες και στις οποίες ο υποψήφιος προβαίνει σύμφωνα με το 
άρθρο 42, είτε για τη συμπλήρωση των πληροφοριών που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο, υπό τους ίδιους 
όρους με τους προβλεπόμενους στα άρθρα 45 και 46, και 

ε) τη στάθμιση των κριτηρίων ανάθεσης της σύμβασης ή, εφόσον συντρέχει λόγος, τη φθίνουσα σειρά 
σπουδαιότητας αυτών των κριτηρίων, εάν δεν περιλαμβάνονται στην προκήρυξη διαγωνισμού, στη 
συγγραφή υποχρεώσεων ή στο περιγραφικό έγγραφο. 

Στην περίπτωση συμβάσεων που συνάπτονται σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 23, οι 
πληροφορίες που προβλέπονται στο σημείο β) της παρούσας παραγράφου δεν περιλαμβάνονται στην 
πρόσκληση συμμετοχής στον διάλογο, αλλά επισημαίνονται στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς.  

Άρθρο 35 68 Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων 
 (άρθρο 41 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)  
1. Οι αναθέτουσες αρχές ενημερώνουν, το συντομότερο δυνατό, τους υποψήφιους και τους 

προσφέροντες για τις αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου, την ανάθεση 
σύμβασης, ή την αποδοχή σε ένα δυναμικό σύστημα αγορών, συμπεριλαμβανομένων των λόγων για τους 

67  Η ΠΑΡ.1,2,3,4,5 α),β), δ), ε) ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ   ΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 34 
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 135 ΤΟΥ   Ν. 3669/08, ΦΕΚ-116 Β/18-6-08. 
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οποίους αποφάσισαν να μην συνάψουν συμφωνία-πλαίσιο, να μην αναθέσουν σύμβαση για την οποία 
υπήρξε διαγωνισμός και να αρχίσουν νέα διαδικασία ή να θέσουν σε εφαρμογή δυναμικό σύστημα αγορών. 
Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν τις πληροφορίες αυτές γραπτώς, κατόπιν αιτήσεως. 

2. Κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου μέρους, οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν το συντομότερο 
δυνατό 

α) σε κάθε απορριφθέντα υποψήφιο τους λόγους απόρριψης της υποψηφιότητάς του, β) σε κάθε 
απορριφθέντα προσφέροντα, τους λόγους για την απόρριψη της προσφοράς του. Στις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 53 παράγραφοι 4 και 5, αιτιολογούν και τις αποφάσεις τους περί μη ισοδυναμίας ή 
περί μη ανταπόκρισης των προμηθειών ή των υπηρεσιών στις απαιτήσεις περί απόδοσης ή λειτουργίας και 
γ) σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά 
πλεονεκτήματα της επιλεγείσας προσφοράς καθώς και το όνομα του αναδόχου ή των συμβαλλομένων 
μερών στη συμφωνία-πλαίσιο. 

Η προθεσμία γνωστοποίησης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τις 15 ημέρες από την 
παραλαβή γραπτής αίτησης. 

3. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να μην γνωστοποιήσουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την 
ανάθεση των συμβάσεων, τη σύναψη συμφωνιών-πλαισίων ή την αποδοχή σε ένα δυναμικό σύστημα 
αγορών, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εάν η γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών μπορεί να 
εμποδίσει την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, ή μπορεί να 
βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις συνθήκες θεμιτού 
ανταγωνισμού μεταξύ αυτών.  

Άρθρο 36  69 Κανόνες που εφαρμόζονται στην επικοινωνία των μερών του διαγωνισμού (άρθρο 
42 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 

1. Οι μορφές επικοινωνίας καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών που αναφέρονται στο παρόν μπορούν, 
κατ’ επιλογή της αναθέτουσας αρχής, να πραγματοποιούνται με επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικά 
μέσα σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5, το τηλέφωνο στις περιπτώσεις και υπό τους όρους που 
ορίζονται στην παράγραφο 6, ή με συνδυασμό των μέσων αυτών. 

2. Το επιλεγόμενο μέσο επικοινωνίας πρέπει να είναι γενικά προσιτό και, επομένως, να μην περιορίζει 
την πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία ανάθεσης. 

3. Η επικοινωνία, η ανταλλαγή και η αποθήκευση πληροφοριών πραγματοποιούνται κατά τρόπο που να 
διασφαλίζει αφενός την ακεραιότητα των δεδομένων και το απόρρητο των προσφορών και των αιτήσεων 

συμμετοχής και αφετέρου τη λήψη γνώσης του περιεχομένου των προσφορών και των αιτήσεων 
συμμετοχής από τις αναθέτουσες αρχές, μόνο μετά την εκπνοή της προβλεπόμενης προθεσμίας για την 
υποβολή τους. 

4. Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τις επικοινωνίες με ηλεκτρονικά μέσα, πρέπει να μην δημιουργεί 
διακρίσεις, να είναι γενικώς προσιτή στο κοινό και συμβατή με τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών, που χρησιμοποιούνται γενικά. 

5. Οι ακόλουθοι κανόνες εφαρμόζονται για τη διαβίβαση και τους μηχανισμούς ηλεκτρονικής παραλαβής 
προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: 

α) Οι πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται για την ηλεκτρονική 
υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης, πρέπει να 
είναι προσιτές στα ενδιαφερόμενα μέρη. Επιπλέον, οι μηχανισμοί ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών 
και αιτήσεων συμμετοχής πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Χ. 

β) Οι ηλεκτρονικές προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ.1 της Οδηγίας 1999/93/ΕΚ, όπως έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη 
με το π.δ. 150/2001 (Α΄ 125). 

γ) Επιτρέπεται η καθιέρωση συστήματος εθελοντικής πιστοποίησης προς το σκοπό της βελτίωσης του 
επιπέδου των υπηρεσιών πιστοποίησης των εν λόγω μηχανισμών. 

δ) Οι προσφέροντες ή οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν τα έγγραφα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή 
δηλώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 43 έως 48 και στο άρθρο 50, εφόσον δεν είναι διαθέσιμα σε 
ηλεκτρονική μορφή, πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται για την υποβολή των προσφορών 
ή των αιτήσεων συμμετοχής. 

6. Οι ακόλουθοι κανόνες εφαρμόζονται για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής: 

69  ΤΟ ΑΡΘΡΟ 36 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 137 ΤΟΥ  Ν. 3669/08,  
ΦΕΚ-116 Β/18-6-08. 
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α) Οι αιτήσεις συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης των δημοσίων συμβάσεων μπορούν να 
υποβάλλονται γραπτά ή τηλεφωνικά. 

β) Όταν οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται τηλεφωνικά, πρέπει να αποστέλλεται γραπτή 
επιβεβαίωση πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή τους. 

γ) Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν οι αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται με 
τηλεομοιοτυπία να επιβεβαιώνονται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 10 παρ.2, 3 και 4 του ν. 
2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45) ή με ηλεκτρονικά μέσα, 
στις περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο ως νόμιμη απόδειξη. Στην περίπτωση αυτή, ο σχετικός όρος, 
καθώς και η προθεσμία για την αποστολή της επιβεβαίωσης, πρέπει να επισημαίνονται από την αναθέτουσα 
αρχή στην προκήρυξη διαγωνισμού. 

(Με το άρθρο 22Δ του Π.Δ. 118/07, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 4038/12, ΦΕΚ-14 
Α/2-2-12, ορίζεται ότι : “Οι διατάξεις των άρθρων 27 και 36 του π.δ. 60/2007 «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 (Α' 64) εφαρμόζονται και για όλες τις ηλεκτρονικές δημόσιες 
συμβάσεις προμήθειας αγαθών των οποίων η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι κατώτερη των εκάστοτε 
ισχυόντων κοινοτικών ορίων”). 
Άρθρο 37 70 Πρακτικά  (άρθρο 43 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
Για κάθε σύμβαση, κάθε συμφωνία-πλαίσιο και κάθε υλοποίηση δυναμικού συστήματος αγορών, οι 

αναθέτουσες αρχές συντάσσουν πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον: 
α) την επωνυμία και τη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής, το αντικείμενο και την αξία της σύμβασης, 

της συμφωνίας-πλαισίου ή του δυναμικού συστήματος αγορών, 
β) το όνομα των επιλεγέντων υποψηφίων ή προσφερόντων και την αιτιολόγηση της επιλογής τους, 
γ) το όνομα των αποκλεισθέντων υποψηφίων ή προσφερόντων και τους λόγους της απόρριψής τους, 
δ) τους λόγους της απόρριψης των προσφορών που κρίθηκαν ασυνήθιστα χαμηλές, 
ε) την επωνυμία του αναδόχου και την αιτιολόγηση της επιλογής της προσφοράς του καθώς και, εφόσον 

είναι γνωστό, το τμήμα της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαισίου που ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 

στ) όσον αφορά στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση, τις οριζόμενες στα άρθρα 24 και 25 περιστάσεις, οι 
οποίες δικαιολογούν την προσφυγή στις διαδικασίες αυτές, 

ζ) όσον αφορά στον ανταγωνιστικό διάλογο, τις οριζόμενες στο άρθρο 23 περιστάσεις, οι οποίες 
δικαιολογούν την προσφυγή στη διαδικασία αυτή, 

η) εφόσον συντρέχει περίπτωση, τους λόγους για τους οποίους η αναθέτουσα αρχή ματαίωσε την 
πρόθεσή της να συνάψει σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο ή να υλοποιήσει ένα δυναμικό σύστημα αγορών. 

Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για την τεκμηρίωση της διεξαγωγής των 
διαδικασιών ανάθεσης που διεξάγονται με ηλεκτρονικά μέσα. 

Το πρακτικό, ή τουλάχιστον τα κύρια στοιχεία του, γνωστοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν 
αιτήσεώς της.   

Άρθρο 38 71  Εχεμύθεια (άρθρο 6 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, ιδίως εκείνων που αφορούν τις υποχρεώσεις σχετικά με 

τη δημοσιοποίηση των συναπτομένων συμβάσεων και την ενημέρωση των υποψηφίων και των 
προσφερόντων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 29 παρ.4, στο άρθρο 35, καθώς και τις διατάξεις της λοιπής 
κείμενης νομοθεσίας, η αναθέτουσα αρχή, δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει 
οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, 
ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

70  Η ΠΑΡ.1 α),β),γ),δ),ε),η) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 37 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ   ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 138  
ΤΟΥ Ν. 3669/08, ΦΕΚ-116 Β/18-6-08. 
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Άρθρο 39 72 Δικαιούμενοι συμμετοχής (άρθρο 4 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
1. Οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο 

είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να διενεργούν τη συγκεκριμένη παροχή, δεν επιτρέπεται να 
αποκλείονται με την αιτιολογία ότι θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα κατά την ελληνική 
νομοθεσία. Επιτρέπεται ωστόσο στην περίπτωση δημοσίων συμβάσεων έργων και υπηρεσιών καθώς και 
των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών που καλύπτουν, επιπλέον, εργασίες ή/και υπηρεσίες τοποθέτησης 
και εγκατάστασης, να ζητείται από τα νομικά πρόσωπα να μνημονεύουν, στην προσφορά ή στην αίτηση 
συμμετοχής τους, τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των προσώπων που επιφορτίζονται με την 
εκτέλεση της συγκεκριμένης παροχής. 

2. Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εμφανίζονται ως 
υποψήφιοι. Για την υποβολή μιας προσφοράς ή μιας αίτησης συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές δεν 
μπορούν να απαιτούν να έχουν οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων συγκεκριμένη νομική μορφή. Η 
επιλεγείσα κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της 
ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή 
εκτέλεση της σύμβασης.  

 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Άρθρο 40 73 Εναλλακτικές προσφορές (άρθρο 24 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
1. Όταν η ανάθεση γίνεται με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιτρέπουν στους προσφέροντες να υποβάλλουν 
εναλλακτικές προσφορές. 

2. Οι αναθέτουσες αρχές καθορίζουν στην προκήρυξη διαγωνισμού εάν επιτρέπουν τις εναλλακτικές 
προσφορές. Αν δεν υπάρχει σχετική ρητή μνεία, οι εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. 

3. Οι αναθέτουσες αρχές που επιτρέπουν τις εναλλακτικές προσφορές ορίζουν στη συγγραφή 
υποχρεώσεων τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές καθώς και 
τον τρόπο υποβολής των προσφορών αυτών. 

4. Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν υπόψη τους μόνον τις εναλλακτικές προσφορές που 
ανταποκρίνονται στις ελάχιστες προϋποθέσεις που έχουν ορίσει. 

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, οι αναθέτουσες 
αρχές που έχουν αποδεχθεί εναλλακτικές προσφορές δεν μπορούν να απορρίπτουν μια εναλλακτική 
προσφορά μόνο για το λόγο ότι, εάν επιλεγεί, θα οδηγήσει, αντίστοιχα, είτε στη σύναψη σύμβασης 
υπηρεσιών και όχι δημόσιας σύμβασης προμηθειών, είτε στη σύναψη σύμβασης προμηθειών και όχι 
δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών.   

Άρθρο 41  74 Υπεργολαβίες (άρθρο 25 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
Στην προκήρυξη ή/και συγγραφή υποχρεώσεων, η αναθέτουσα αρχή ζητεί από τον προσφέροντα να 

αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν αίρεται 
η ευθύνη του κυρίου οικονομικού φορέα. 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Άρθρο 42 75 Έλεγχος της καταλληλότητας, επιλογή των συμμετεχόντων και ανάθεση των 

συμβάσεων  (άρθρο 44 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
1. Οι συμβάσεις ανατίθενται βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στα άρθρα 51 και 52, 

λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 40, αφού οι αναθέτουσες αρχές ελέγξουν την 
καταλληλότητα των οικονομικών φορέων που δεν έχουν αποκλεισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 43 και 44. Ο 

72  ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 140 ΤΟΥ  Ν. 3669/08, ΦΕΚ-116 Β/18-6-08. 
 
73   Η ΠΑΡ. 1,2,3,4, ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΟΥ   ΑΡΘΡΟΥ 40  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ  
     ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 141 ΤΟΥ Ν. 3669/08, ΦΕΚ-116 Β/18-6-08 
 
74  ΤΟ ΑΡΘΡΟ 41 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 142 ΤΟΥ    Ν. 3669/08, ΦΕΚ-116 Β/18-6-08. 
 
75  ΤΟ ΑΡΘΡΟ 42 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 143 ΤΟΥ     Ν. 3669/08, ΦΕΚ-116 Β/18-6-08. 
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έλεγχος της καταλληλότητας πραγματοποιείται από τις αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με τα κριτήρια της 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και των επαγγελματικών και τεχνικών γνώσεων ή ικανοτήτων 
που αναφέρονται στα άρθρα 45 έως 50, και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, με τα κριτήρια και τους κανόνες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3. 

2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας και τεχνικών ή και επαγγελματικών ικανοτήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 46, τα οποία πρέπει 
να καλύπτουν οι υποψήφιοι και οι προσφέροντες. 

Η έκταση των πληροφοριών που αναφέρονται στα άρθρα 45 και 46 καθώς και το ελάχιστο επίπεδο 
ικανοτήτων που απαιτείται για τη συγκεκριμένη σύμβαση, πρέπει να είναι συνδεδεμένα και ανάλογα προς το 
αντικείμενό της. Τα ελάχιστα αυτά επίπεδα μνημονεύονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. 

3. Στις κλειστές διαδικασίες, στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού 
και στον ανταγωνιστικό διάλογο, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό των υποψηφίων 
οι οποίοι προσκαλούνται για να υποβάλουν προσφορά, να διαπραγματευθούν ή να συμμετάσχουν στο 
διάλογο, υπό τον όρο ότι υπάρχει ικανός αριθμός κατάλληλων υποψηφίων. Οι αναθέτουσες αρχές 
προσδιορίζουν, με την προκήρυξη του διαγωνισμού, αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες 
που προτίθενται να εφαρμόσουν, τον ελάχιστο αριθμό και, ενδεχομένως, τον μέγιστο αριθμό υποψηφίων 
που καλούνται. 

Στην κλειστή διαδικασία, ο ελάχιστος αριθμός είναι πέντε (5). Στη διαδικασία διαπραγμάτευσης κατόπιν 
δημοσίευσης προκήρυξης και ανταγωνιστικού διαλόγου, ο ελάχιστος αριθμός είναι τρεις (3). Εν πάση 
περιπτώσει, ο αριθμός υποψηφίων που καλούνται πρέπει να είναι επαρκής ώστε να εξασφαλίζει πραγματικό 
ανταγωνισμό. 

Οι αναθέτουσες αρχές καλούν αριθμό υποψηφίων τουλάχιστον ίσο προς τον ελάχιστο αριθμό υποψηφί-
ων που έχει καθορισθεί εκ των προτέρων. Στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που 
ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής και τα ελάχιστα επίπεδα είναι μικρότερος από το ελάχιστο όριο, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να συνεχίζει τη διαδικασία, καλώντας τον υποψήφιο ή τους υποψήφιους που 
πληρούν τα απαιτούμενα επίπεδα ικανοτήτων. Η αναθέτουσα αρχή δεν μπορεί να περιλαμβάνει στη 
διαδικασία αυτή άλλους οικονομικούς φορείς που δεν υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής ή υποψήφιους που δεν 
πληρούν τα απαιτούμενα επίπεδα ικανοτήτων. 

4.  Όταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της δυνατότητας περιορισμού του αριθμού των προς 
συζήτηση λύσεων ή των προς διαπραγμάτευση προσφορών, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 23, 
παράγραφος 4, και στο άρθρο 24, παράγραφος 4, πραγματοποιούν αυτόν τον περιορισμό  με την 
εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού, στη συγγραφή 
υποχρεώσεων ή στο περιγραφικό έγγραφο. Στην τελική φάση,  ο αριθμός αυτός πρέπει να επιτρέπει τη 
διασφάλιση πραγματικού ανταγωνισμού, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός κατάλληλων προσφορών ή 
υποψηφίων.  
Άρθρο 43 76 Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του προσφέροντος 
 (άρθρο 45 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
1. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε δημόσια σύμβαση, ο υποψήφιος ή προσφέρων, εις βάρος του 

οποίου υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους. 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). 

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

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

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

Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους υποψηφίους ή τους προσφέροντες να υποβάλλουν τα έγγραφα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3. Επίσης μπορούν, εφόσον αμφιβάλλουν ως προς την προσωπική 

76   ΤΟ ΑΡΘΡΟ 43 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 144      ΤΟΥ Ν. 3669/08, ΦΕΚ-116 Β/18-6-08. 
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κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές για να λάβουν 
τις πληροφορίες που θεωρούν απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων ή των 
προσφερόντων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστημένο σε άλλο 
κράτος μέλος, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Τα αιτήματα αυτά 
αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ή ο 
προσφέρων, τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διευθυντών 
επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του 
υποψηφίου ή του προσφέροντος. 

2. Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να αποκλείεται από τη συμμετοχή στη σύμβαση, όταν: 
α) Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 

συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της 
χώρας εγκατάστασής του. 

β) Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της 
χώρας εγκατάστασής του. 

γ) Έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική 
διαγωγή του. 

δ) Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε 
σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει 
η αναθέτουσα αρχή. 

ε) Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου. 

στ) Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, 
σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου. 

ζ) Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ 
εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

3. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει στις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2 σημεία α), β), γ), ε) και στ): 

α) για την παράγραφο 1 και την παράγραφο 2 σημεία α), β) και γ), την προσκόμιση αποσπάσματος 
ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που εκδίδεται 
από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού, 
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 

β) για την παράγραφο 2 σημεία ε) ή στ), πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους μέλους. 

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2 σημεία α), β) ή γ), αυτό μπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.  

Άρθρο 44 77 Άδεια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας  
(άρθρο 46 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
Είναι δυνατόν να ζητείται από κάθε οικονομικό φορέα που επιθυμεί να συμμετάσχει σε δημόσια 

σύμβαση να αποδεικνύει την εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να προσκομίζει ανάλογη 
ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, όπως προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Α για τις δημόσιες συμβάσεις 
έργων, στο Παράρτημα ΙΧ Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα ΙΧ Γ για τις 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής του. Ειδικώς, προκειμένου για τις διαδικασίες σύναψης των δημοσίων συμβάσεων 
υπηρεσιών, όταν οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη 
συγκεκριμένου οργανισμού για να είναι σε θέση να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής 
τους, η αναθέτουσα αρχή είναι δυνατόν να τους ζητάει να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι 
είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού. 

 

77   πλην του τελευταίου εδαφίου το άρθρο 44 κωδικοποιήθηκε  στο άρθρο 145 του Ν. 3669/08, ΦΕΚ-
116 Β/18-6-08. 
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Άρθρο 45  78  Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
 (άρθρο 47 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
1. Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα αποδεικνύεται με ένα ή 

περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
α) Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών 

κινδύνων. 
β) Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών 

απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
γ) Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, ενδεχομένως, του κύκλου εργασιών 

στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις (3) τελευταίες 
οικονομικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, σε συνάρτηση προς την ημερομηνία δημιουργίας του οικονομικού 
φορέα ή την έναρξη των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω 
κύκλο εργασιών. 

2. Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για συγκεκριμένη σύμβαση, να 
στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτές. Στην 
περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, παραδείγματος χάριν, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών. 
Τα ειδικότερα αποδεικτικά έγγραφα ορίζονται με την προκήρυξη του διαγωνισμού. 

3. Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων από τις αναφερόμενες στο άρθρο 39 
μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες των μετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων. 

4. Οι αναθέτουσες αρχές υποδεικνύουν, στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στην πρόσκληση υποβολής 
προσφορών, ποιο ή ποια από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 δικαιολογητικά επέλεξαν καθώς και ποια 
άλλα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομισθούν. 

5. Αν ο οικονομικός φορέας, για σοβαρό λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει αιτιολογημένα ως πρόσφορο. 

Άρθρο 46 79 Τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες (άρθρο 48 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
1. Οι τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες των οικονομικών φορέων αξιολογούνται και ελέγχονται 

σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3. 
2. Οι τεχνικές ικανότητες των οικονομικών φορέων αποδεικνύονται με έναν ή περισσότερους από τους 

ακόλουθους τρόπους, ανάλογα με τη φύση, την ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και τη χρήση των έργων, των 
προμηθειών, ή των υπηρεσιών: 

α) i) υποβολή καταλόγου των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη πενταετία, 
συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σημαντικότερων εργασιών. Τα πιστοποιητικά αυτά 
αναφέρουν το ποσό, τον χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών και προσδιορίζουν εάν 
πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και εάν περατώθηκαν κανονικά. Η αρμόδια αρχή 
μπορεί να διαβιβάζει τα πιστοποιητικά αυτά απευθείας στην αναθέτουσα αρχή, 

α) ii) υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων ή υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά την 
προηγούμενη τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού 
παραλήπτη. Οι παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι 
αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε (ο 
αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή 
δήλωση του οικονομικού φορέα 

β) αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας στην 
επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν 
πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, εκείνων που θα έχει στη διάθεσή του ο εργολήπτης για την 
εκτέλεση του έργου) περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, των μέτρων που λαμβάνει ο προμηθευτής ή ο 
πάροχος υπηρεσιών για την εξασφάλιση της ποιότητας και του εξοπλισμού μελέτης και έρευνας της 
επιχείρησής του 

δ) εάν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι σύνθετα ή, κατ’ εξαίρεση, πρέπει να ανταποκρί-
νονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό, απαιτείται έλεγχος διενεργούμενος από την αναθέτουσα αρχή ή, εξ 
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ονόματός της, από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο 
πάροχος υπηρεσιών, με την επιφύλαξη της συναίνεσης του οργανισμού αυτού. Ο έλεγχος αυτός αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό του προμηθευτή ή τις τεχνικές ικανότητες του παρόχου υπηρεσιών και, εφόσον κρίνε-
ται αναγκαίο, τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 
έλεγχο της ποιότητας 

ε) αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών ή/και των 
διευθυντικών 

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

στ) προκειμένου για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και υπηρεσιών και μόνο στις ενδεδειγμένες 
περιπτώσεις, αναφορά των μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που μπορεί να εφαρμόζει ο οικονομικός 
φορέας κατά την εκτέλεση της σύμβασης 

ζ) δήλωση σχετικά με το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του παρόχου υπηρεσιών ή του 
εργολήπτη και τον αριθμό των στελεχών της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία 

η) δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο 
πάροχος υπηρεσιών ή ο εργολήπτης για την εκτέλεση της σύμβασης 

θ) αναφορά του τμήματος της σύμβασης, το οποίο ο πάροχος υπηρεσιών προτίθεται, ενδεχομένως, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας 

ι) όσον αφορά στα προϊόντα που παρέχονται: 
i) δείγματα, περιγραφή ή/και φωτογραφίες, η αυθεντικότητα των οποίων πρέπει να μπορεί να 

βεβαιώνεται κατόπιν αιτήσεως της αναθέτουσας αρχής, 
ii) πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, που 

έχουν σχετική αρμοδιότητα, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με 
παραπομπές σε ορισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα. 

3. Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για μια συγκεκριμένη σύμβαση, να 
στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην 
περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι, για την εκτέλεση της σύμβασης, θα έχει 
στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, παραδείγματος χάριν με την προσκόμιση της δέσμευσης των 
φορέων αυτών να θέσουν στη διάθεση του οικονομικού φορέα τους αναγκαίους πόρους. 

4. Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων από τις αναφερόμενες στο άρθρο 39, 
μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες των μετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων. 

5. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων που έχουν ως αντικείμενο προμήθειες, 
για τις οποίες απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης, ή την παροχή υπηρεσιών ή και την 
εκτέλεση έργων, η ικανότητα των οικονομικών φορέων να παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν 
την εγκατάσταση μπορεί να αξιολογείται ιδίως βάσει της τεχνογνωσίας, της αποτελεσματικότητας, της πείρας 
και της αξιοπιστίας τους. 

6. Η αναθέτουσα αρχή διευκρινίζει στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ποια 
δικαιολογητικά από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 πρέπει να προσκομισθούν. 

 Άρθρο 47 80   Πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας  (άρθρο 49 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
Οι αναθέτουσες αρχές, όταν απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών που εκδίδονται από 

ανεξάρτητους οργανισμούς, και τα οποία βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του οικονομικού φορέα 
ορισμένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας, πρέπει να παραπέμπουν σε συστήματα εξασφάλισης της 
ποιότητας που βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και πιστοποιούνται από οργανισμούς 
που εφαρμόζουν τη σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για την πιστοποίηση. Οι αναθέτουσες αρχές 
αναγνωρίζουν τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη. Επίσης, οι 
αναθέτουσες αρχές αποδέχονται και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης της 
ποιότητας, τα οποία προσκομίζονται από τους οικονομικούς φορείς. 

Άρθρο 48  81 Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  (άρθρο 50 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
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Όταν οι αναθέτουσες αρχές, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφος 2 σημείο 
στ), ζητούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς, με το οποίο 
βεβαιώνεται ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα πρότυπα όσον αφορά στην 
περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέμπουν στο κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου 
[EMAS Κανονισμός 761/2001 (EE L 114)] ή σε πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζονται σε 
αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα πιστοποιούμενα από όργανα λειτουργούντα βάσει του κοινοτικού 
δικαίου, ή στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές ή διεθνείς προδιαγραφές όσον αφορά στην πιστοποίηση. Οι 
αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εγκατεστημένους σε άλλα 
κράτη μέλη. Επίσης, αποδέχονται και άλλα ισοδύναμα αποδεικτικά στοιχεία για μέτρα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, τα οποία προσκομίζονται από τους οικονομικούς φορείς. 

Άρθρο 49 82  Συμπληρωματική τεκμηρίωση και πληροφορίες (άρθρο 51 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώνουν ή να διευκρινίζουν τα 

πιστοποιητικά και έγγραφα που υπέβαλαν κατ’ εφαρμογή των άρθρων 43 έως 48. 
Άρθρο 50 83 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων. Πιστοποίηση από 

οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 52 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
1. Οι προϋποθέσεις εγγραφής στους επίσημους καταλόγους εγκεκριμένων εργοληπτών, προμηθευτών ή 

παρόχων υπηρεσιών πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στα άρθρα 43 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 
σημεία α) έως δ) και ζ), 44, 45 παράγραφοι 1, 4 και 5, 46 παράγραφοι 1, 2, 5 και 6, 47 και 48. 

Αιτήσεις εγγραφής μπορούν να υποβάλουν και οικονομικοί φορείς που ανήκουν σε όμιλο και 
επικαλούνται πόρους που τους διαθέτουν άλλες επιχειρήσεις του ομίλου. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να 
αποδεικνύουν στην αρχή που συντάσσει τον επίσημο κατάλογο ότι διαθέτουν αυτούς τους πόρους καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ισχύος του πιστοποιητικού που πιστοποιεί την εγγραφή τους στον επίσημο κατάλογο και ότι 
συνεχίζουν να πληρούν κατά το ίδιο διάστημα τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής που προβλέπουν οι 
διατάξεις του παρόντος για την εγγραφή τους. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται από τους 
αρμόδιους Υπουργούς ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου. 

2. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι  σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό 
μπορούν, για την εκάστοτε σύμβαση, να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής 
που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά μνημονεύονται τα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 
στον κατάλογο / η πιστοποίηση καθώς και η σχετική κατάταξη. 

3. Η εγγραφή στους επίσημους καταλόγους, πιστοποιούμενη από τους αρμόδιους οργανισμούς, ή το 
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης συνιστά, για τις αναθέτουσες αρχές των 
άλλων κρατών μελών, τεκμήριο καταλληλότητας μόνο σε σχέση με τα οριζόμενα στα άρθρα 43 παράγραφος 
1 και παράγραφος 2 σημεία α) έως δ) και ζ), 44, 45 παράγραφος 

1 σημεία β) και γ), και 46 παράγραφος 2 σημεία α) i), β), γ), ε), ζ) και η) για τους εργολήπτες, 
παράγραφος 

2 σημεία α) ii), β), γ), δ) και ι) για τους προμηθευτές και παράγραφος 2 σημεία α) ii) και γ) έως θ) για 
τους παρόχους υπηρεσιών. 

4. Οι πληροφορίες που συνάγονται από την εγγραφή σε επίσημους καταλόγους ή από την πιστοποίηση 
δεν είναι δυνατόν να τίθενται υπό αμφισβήτηση χωρίς αιτιολόγηση. Όσον αφορά στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, είναι δυνατόν να ζητείται, για την εκάστοτε 
σύμβαση, πρόσθετο πιστοποιητικό από κάθε οικονομικό φορέα. Οι αναθέτουσες αρχές των άλλων κρατών 
μελών εφαρμόζουν την παράγραφο 3 και το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μόνον προς όφελος 
των οικονομικών φορέων που είναι εγκατεστημένοι στο κράτος μέλος, το οποίο έχει καταρτίσει τον επίσημο 
κατάλογο. 

5. Για την εγγραφή των οικονομικών φορέων άλλων κρατών μελών σε επίσημο κατάλογο ή για την 
πιστοποίησή τους από τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν είναι δυνατόν να 
ζητούνται άλλες αποδείξεις και δηλώσεις εκτός από εκείνες που ζητούνται από τους οικονομικούς φορείς 
που έχουν την ιθαγένεια του οικείου κράτους και, εν πάση περιπτώσει, όχι άλλες από τις προβλεπόμενες 
στα άρθρα 43 έως 48. 
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Εντούτοις, η εν λόγω εγγραφή ή πιστοποίηση δεν μπορεί να επιβάλλεται στους οικονομικούς φορείς των 
άλλων κρατών μελών για τη συμμετοχή τους σε δημόσια σύμβαση. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν τα 
ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη. Οι αναθέτουσες αρχές 
αποδέχονται επίσης και άλλα ισοδύναμα αποδεικτικά μέσα. 

6. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν, ανά πάσα στιγμή, την εγγραφή τους στον επίσημο 
κατάλογο ή την έκδοση του πιστοποιητικού, πρέπει να ενημερώνονται δε σε σύντομο χρονικό διάστημα για 
την απόφαση της αρχής που συντάσσει τον κατάλογο ή του αρμόδιου οργανισμού πιστοποίησης. 

7. Οι οργανισμοί πιστοποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1, είναι οργανισμοί που 
ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα για την πιστοποίηση. 

8. Στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) και στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(Μ.Ε.ΕΠ) μπορούν να εγγραφούν άτομα ή εργοληπτικές επιχειρήσεις αντίστοιχα των άλλων κρατών μελών 
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 43 έως 46 του παρόντος. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Άρθρο 51 84 Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων (άρθρο 53 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
1. Με την επιφύλαξη των κείμενων διατάξεων περί ελάχιστων ορίων αμοιβής ορισμένων υπηρεσιών, τα 

κριτήρια βάσει των οποίων οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τις δημόσιες συμβάσεις, είναι είτε: 
α) όταν η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά κατά την 

κρίση της αναθέτουσας αρχής, κριτήρια συνδεόμενα με το αντικείμενο της συγκεκριμένης δημόσιας 
σύμβασης, ιδίως η ποιότητα, η τιμή, η τεχνική αξία, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, το κόστος λειτουργίας, η αποδοτικότητα, η εξυπηρέτηση μετά την πώληση 
και η τεχνική συνδρομή, η ημερομηνία παράδοσης και η προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης, είτε 

β) αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 
2. Με την επιφύλαξη του τρίτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου, στην προβλεπόμενη στην 

παράγραφο 1 σημείο α) περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή προβλέπει στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στη 
συγγραφή υποχρεώσεων, ή στο περιγραφικό έγγραφο στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, τη 
βαρύτητα (σχετική στάθμιση) που προσδίδει σε καθένα από τα επιλεγέντα κριτήρια για τον προσδιορισμό 
της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. Η στάθμιση αυτή μπορεί να εκφράζεται με τον 
καθορισμό μιας διακύμανσης («ψαλίδας») με κατάλληλο εύρος. Όταν, κατά τη γνώμη της αναθέτουσας 
αρχής, δεν είναι δυνατή η στάθμιση για λόγους που μπορούν να αποδειχθούν, η αναθέτουσα αρχή 
καθορίζει, στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων, ή στο περιγραφικό έγγραφο, στην 
περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, τη φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας των κριτηρίων αυτών. 

Άρθρο 52 85  Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, (άρθρο 55 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
1. Εάν, για δεδομένη σύμβαση, οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενό 

της, η αναθέτουσα αρχή, πριν να απορρίψει τις προσφορές αυτές, ζητεί γραπτώς τις διευκρινίσεις για τη 
σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες. 

Οι διευκρινίσεις αυτές μπορούν να αφορούν ιδίως: 
α) τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής των προϊόντων ή της παροχής των υπηρεσιών, 
β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για 

την 
εκτέλεση των έργων, την προμήθεια των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών, 
γ) την πρωτοτυπία του έργου, των προμηθειών ή των υπηρεσιών, που προτείνει ο προσφέρων, 
δ) την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν 

στον τόπο εκτέλεσης της παροχής και 
ε) την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα. 
2. H αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σε συνεννόηση με τον προσφέροντα, τη σύνθεση της προσφοράς βάσει 

των παρασχεθέντων δικαιολογητικών. 

84   ΤΟ ΑΡΘΡΟ 51 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 152  ΤΟΥ Ν. 3669/08,  
ΦΕΚ-116 Β/18-6-08 
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3. Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω 
χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά για 
αυτόν τον λόγο με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση μόνο μετά από διαβούλευση, και εφόσον ο προσφέρων 
δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας την οποία τάσσει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν 
λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε σε νόμιμα πλαίσια. Όταν η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει μια προσφορά υπό τις 
συνθήκες αυτές, ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά. 

 
ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Άρθρο 53 86 Τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 23 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
1. Οι τεχνικές προδιαγραφές,  όπως ορίζονται στο σημείο 1) του Παραρτήματος VI, αναφέρονται στην 

προκήρυξη του διαγωνισμού, στη συγγραφή υποχρεώσεων καθώς και στα συμβατικά τεύχη ή τα λοιπά 
συμπληρωματικά έγγραφα. Όταν αυτό είναι δυνατό, οι τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να ορίζονται έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση στους προσφέροντες και δεν έχουν ως 
αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στον ανταγωνισμό. 

3. Με την επιφύλαξη των κείμενων διατάξεων που δεν αντιβαίνουν στο κοινοτικό δίκαιο, οι τεχνικές 
προδιαγραφές πρέπει να διατυπώνονται: 

α) είτε με παραπομπή στις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο Παράρτημα VI και, κατά σειρά 
προτίμησης, στα εθνικά πρότυπα που αποτελούν μεταφορά ευρωπαϊκών προτύπων, στις ευρωπαϊκές 
τεχνικές εγκρίσεις, στις κοινές τεχνικές προδιαγραφές, στα διεθνή πρότυπα, σε άλλα τεχνικά συστήματα 
αναφοράς που εκπονούνται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, ή, όταν αυτά δεν υπάρχουν, 
στα εθνικά πρότυπα, στις εθνικές τεχνικές εγκρίσεις, ή στις εθνικές τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα της 
χρησιμοποίησης των προϊόντων. Κάθε παραπομπή συνοδεύεται από τη μνεία «ή ισοδύναμο», 

β) είτε με αναφορά σε επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Πρέπει ωστόσο να είναι αρκετά ακριβείς ώστε να επιτρέπουν στους 
προσφέροντες να προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης και στις αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν τη 
σύμβαση, 

γ) είτε με αναφορά στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β), παραπέ-
μποντας, ως τεκμήριο της συμβατότητας προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, στις προδι-
αγραφές που αναφέρονται στο στοιχείο α), 

δ) είτε με παραπομπή στις προδιαγραφές που αναφέρονται στο στοιχείο α) για ορισμένα χαρακτηριστικά 
και με παραπομπή στις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β) για ορι-
σμένα άλλα χαρακτηριστικά. 

4. Όταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της δυνατότητας παραπομπής στις προδιαγραφές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3, στοιχείο α), δεν μπορούν να απορρίπτουν προσφορά με την αιτιολογία ότι 
τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες δεν πληρούν τις προδιαγραφές στις οποίες έχουν παραπέμψει, 
εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο και με τρόπο που 
ικανοποιεί την αναθέτουσα αρχή, ότι οι λύσεις που προτείνει πληρούν, κατά ισοδύναμο τρόπο, τις τεχνικές 
προδιαγραφές. Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό 
μπορεί να συνιστά ενδεδειγμένο μέσο. 

5. Όταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στην παράγραφο 3 να 
προβλέπουν απαιτήσεις επιδόσεων ή λειτουργικών απαιτήσεων, δεν μπορούν να απορρίπτουν προσφορά 
έργων, προϊόντων ή υπηρεσιών, που πληροί ένα εθνικό πρότυπο το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού 
προτύπου, μία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα 
τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον οι εν λόγω 
προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν ορίσει. 

Ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για την 
αναθέτουσα αρχή και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, ότι το έργο, το προϊόν ή η υπηρεσία που πληροί το 
πρότυπο ανταποκρίνεται στις λειτουργικές επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η αναθέτουσα 
αρχή. Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό μπορεί να 
συνιστά ενδεδειγμένο μέσο. 

6. Όταν οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά με όρους επιδόσεων ή 
λειτουργικών απαιτήσεων, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο β), μπορούν να χρησιμοποιούν 
τις λεπτομερείς προδιαγραφές ή, εφόσον χρειάζεται, τμήματα των λεπτομερών προδιαγραφών, όπως 
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καθορίζονται από τα ευρωπαϊκά, (πολυ)εθνικά οικολογικά σήματα ή από οποιοδήποτε άλλο οικολογικό 
σήμα, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ενδεδειγμένες για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών των 
προμηθειών ή των υπηρεσιών, που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης, οι απαιτήσεις του σήματος 
διαμορφώνονται βάσει επιστημονικών στοιχείων, τα οικολογικά σήματα υιοθετούνται με διαδικασία, στην 
οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι κυβερνητικοί οργανισμοί, οι 
καταναλωτές, οι κατασκευαστές, οι διανομείς και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και είναι προσιτά σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. 

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν ότι 
τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που φέρουν το οικολογικό σήμα τεκμαίρεται ότι πληρούν τις τεχνικές προδια-

γραφές που ορίζει η συγγραφή υποχρεώσεων. Πρέπει όμως να αποδέχονται και οποιοδήποτε άλλο 
κατάλληλο αποδεικτικό μέσο, όπως τον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή ή την έκθεση δοκιμών από 
αναγνωρισμένο οργανισμό. 

7. «Αναγνωρισμένοι οργανισμοί» κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, είναι τα εργαστήρια δοκιμών, 
τα εργαστήρια βαθμονόμησης, οι οργανισμοί ελέγχου και οι οργανισμοί πιστοποίησης που ανταποκρίνονται 
στα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι αναθέτουσες αρχές αποδέχονται τα πιστοποιητικά των 
αναγνωρισμένων οργανισμών που έχουν συσταθεί σε άλλα κράτη μέλη. 

8. Οι τεχνικές προδιαγραφές, εκτός εάν αυτό δικαιολογείται από το αντικείμενο της σύμβασης, δεν 
μπορούν να κάνουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερων μεθόδων κατασκευής ούτε 
να κάνουν αναφορά σε σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή τύπο καθώς και σε συγκεκριμένη καταγωγή ή 
παραγωγή, που θα είχε ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα 
προϊόντα. Η εν λόγω μνεία ή παραπομπή επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνεται 
αρκούντως ακριβής και κατανοητή περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης κατ’ εφαρμογή των 
παραγράφων 3 και 4. Η μνεία ή η παραπομπή αυτή πρέπει να συνοδεύονται από τους όρους «ή 
ισοδύναμο». 

Άρθρο 54 87  Όροι εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 26 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν ειδικούς όρους σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, 

με την προϋπόθεση ότι οι όροι αυτοί είναι συμβατοί με το κοινοτικό δίκαιο και προβλέπονται στην 
προκήρυξη ή στη συγγραφή υποχρεώσεων. 

Οι όροι που επιβάλλονται σχετικά μπορούν να αφορούν ιδίως κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέ-
τρους. 

 Άρθρο 55 88 Υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις 
συνθήκες εργασίας  (άρθρο 27 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 

1. Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει στη συγγραφή υποχρεώσεων τον οργανισμό ή τους οργανισμούς από 
τους οποίους οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες μπορούν να λαμβάνουν τις κατάλληλες πληροφορίες για τις 
υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις ισχύουσες διατάξεις περί 
προστασίας και συνθηκών εργασίας, οι οποίες εφαρμόζονται στις παρεχόμενες υπηρεσίες κατά την εκτέλεση 
της σύμβασης. 

2. Η αναθέτουσα αρχή που παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ζητά από 
τους προσφέροντες ή από τους υποψήφιους σε διαδικασία σύναψης συμβάσεων να αναφέρουν ότι έλαβαν 
υπόψη, κατά την κατάρτιση της προσφοράς τους, τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας 
και συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση. 

Η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52, σχετικά με τον έλεγχο των ασυνήθιστα χαμηλών 
προσφορών, δεν θίγεται. 

ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Άρθρο 56 89 Στατιστικές υποχρεώσεις (άρθρο 75 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
[Αρχή Τροποποίησης]«Προκειμένου να καθίσταται δυνατή η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της 

εφαρμογής του παρόντος, το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας διαβιβάζει στην 

87   ΤΟ ΑΡΘΡΟ 54 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 155    ΤΟΥ   Ν. 3669/08, 
 ΦΕΚ-116 Β/18-6-08. 
 
88   ΤΟ ΑΡΘΡΟ 55 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 156     ΤΟΥ Ν. 3669/08,  
ΦΕΚ-116 Β/18-6-08. 
 
89  ΤΟ ΑΡΘΡΟ 56 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 157    ΤΟΥ Ν. 3669/08, ΦΕΚ-116 Β/18-6-08. 
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, χωριστή στατιστική κατάσταση, 
καταρτισμένη σύμφωνα με το άρθρο 57, σχετικά με τις συμβάσεις δημοσίων προμηθειών και υπηρεσιών, 
αντίστοιχα, που έχουν συνάψει οι αναθέτουσες αρχές κατά το προηγούμενο έτος». - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ 
ΕΔΑΦΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘ. 239 ΤΟΥ Ν. 4072/12, ΦΕΚ-86 Α/11-4-12 [Τέλος Τροποποίησης] 

Την ίδια υποχρέωση τηρεί και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις έργων. Οι αναθέτουσες αρχές 
υποχρεούνται να αποστέλλουν τις σχετικές καταστάσεις των έργων, υπηρεσιών και προμηθειών που 
ανέθεσαν κατά το προηγούμενο έτος, μέχρι την 31η Ιουλίου κάθε έτους, στα αντίστοιχα Υπουργεία. 

Άρθρο 57 90  Περιεχόμενο στατιστικής κατάστασης (άρθρο 76 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
1. Για κάθε αναθέτουσα αρχή που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV, η στατιστική κατάσταση 

περιλαμβάνει: 
α) τον αριθμό και την αξία των καλυπτόμενων από το παρόν συμβάσεων που συνήφθησαν, 
β) τον αριθμό και τη συνολική αξία των συμβάσεων που συνήφθησαν δυνάμει παρεκκλίσεων από τη 

Συμφωνία. 
Στο μέτρο του δυνατού, τα στοιχεία που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο, σημείο α), κατανέμονται ανά-

λογα με: 
α) τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων που χρησιμοποιήθηκαν. 
β) και, για καθεμία από τις διαδικασίες αυτές, τα έργα που περιέχονται στο Παράρτημα I, τα προϊόντα και 

τις υπηρεσίες που περιέχονται στο Παράρτημα II και προσδιορίζονται ανά κατηγορία της ονοματολογίας 
CPV. 

γ) την ιθαγένεια του οικονομικού φορέα στον οποίον ανατέθηκε η σύμβαση. 
Στην περίπτωση που οι συμβάσεις συνήφθησαν μέσω διαδικασίας με διαπραγμάτευση, τα στοιχεία που 

αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σημείο α), κατανέμονται επιπλέον ανάλογα με τις οριζόμενες στα άρθρα 24 
και 25 περιστάσεις και διευκρινίζουν τον αριθμό και την αξία των συμβάσεων που ανατέθηκαν ανά κράτος 
μέλος και τρίτη χώρα προέλευσης των αναδόχων. 

2. Για κάθε κατηγορία αναθετουσών αρχών, πλην εκείνων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV, η 
στατιστική κατάσταση προσδιορίζει τουλάχιστον: α) τον αριθμό και την αξία των δημοσίων συμβάσεων που 
συνήφθησαν, κατανεμημένων σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεύτερο εδάφιο, και β) τη συνολική αξία των 

συμβάσεων που συνήφθησαν δυνάμει των παρεκκλίσεων από τη Συμφωνία. 
3. Η στατιστική κατάσταση προσδιορίζει κάθε άλλη πληροφορία που απαιτείται βάσει της Συμφωνίας. 
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προσδιορίζονται σύμφωνα με την διαδικασία που 

αναφέρεται στο άρθρο 77, παράγραφος 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.  
ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Άρθρο 58 Γενικές διατάξεις (άρθρο 66 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
1. Οι κανόνες σχετικά με τη διοργάνωση ενός διαγωνισμού μελετών θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 

58 έως 66 του παρόντος και τίθενται στη διάθεση όλων όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο 
διαγωνισμό μελετών. 

2. Το δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς μελετών δεν περιορίζεται: 
α) στην ελληνική επικράτεια ή σε τμήμα της ελληνικής επικράτειας. 
β) από την ιδιότητα των συμμετεχόντων ως φυσικών ή νομικών προσώπων. 
Άρθρο 59 Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 67 οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 2 παρ. 5 του Κανονισμού 

2083/2005) 
1. Οι διαγωνισμοί μελετών οργανώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Τμήματος: 
α) από τις αναθέτουσες αρχές που είναι κεντρικές κυβερνητικές αρχές, οι οποίες περιλαμβάνονται στο 

Παράρτημα IV, με βάση ένα κατώτατο όριο που ισούται με ή υπερβαίνει το ποσό των 137.000 ευρώ, 
β) από τις αναθέτουσες αρχές, πλην εκείνων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV, με βάση ένα 

κατώτατο όριο που ισούται με ή υπερβαίνει το ποσό των 211.000 ευρώ, 
γ) από όλες τις αναθέτουσες αρχές, με βάση ένα κατώτατο όριο που ισούται με ή υπερβαίνει το ποσό 

των 211.000 ευρώ, όταν οι διαγωνισμοί μελετών αφορούν υπηρεσίες της κατηγορίας 8 του Παραρτήματος ΙΙ 
Α, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 των οποίων οι θέσεις στο CPV είναι ισοδύναμες με τους 
αριθμούς αναφοράς CPC 7524, 7525 και 7526, και/ή υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ Β. 

90  ΤΟ ΑΡΘΡΟ 57 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 158    ΤΟΥ Ν. 3669/08, ΦΕΚ-116 Β/18-6-08. 
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2. Οι διατάξεις του παρόντος Τμήματος εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο Ν. 
3316/2005 (Α΄ 42) «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» 

α) στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης δημόσιας 
σύμβασης υπηρεσιών, 

β) στους διαγωνισμούς μελετών με βραβεία συμμετοχής ή/και καταβολή χρηματικού ποσού στους 
συμμετέχοντες. 

Στις περιπτώσεις του σημείου α), ως κατώτατο όριο νοείται η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ της δημόσιας 
σύμβασης υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων βραβείων συμμετοχής ή/και πληρωμής 
χρηματικού ποσού στους συμμετέχοντες. 

Στις περιπτώσεις του σημείου β), ως κατώτατο όριο νοείται το συνολικό ύψος των εν λόγω βραβείων και 
ποσών, συμπεριλαμβανομένης της εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ της δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών που 
μπορεί να ανατεθεί αργότερα δυνάμει του άρθρου 25 παράγραφος 3, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν έχει 
αποκλείσει μια τέτοιου είδους ανάθεση στην προκήρυξη διαγωνισμού μελετών. 

Άρθρο 60 Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής (άρθρο 68 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
Το παρόν Τμήμα δεν εφαρμόζεται: 
α) στους διαγωνισμούς μελετών στον τομέα των υπηρεσιών κατά την έννοια του π.δ/τος 59/07, που 

διοργανώνονται από αναθέτουσες αρχές οι οποίες ασκούν μια ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που 
αναφέρονται στα άρθρα 4 έως 8 του εν λόγω π.δ/τος, και έχουν σκοπό τη συνέχιση των δραστηριοτήτων 
αυτών ούτε στους διαγωνισμούς μελετών που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω π.δ/τος. 

β) στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται υπό τις ίδιες συνθήκες με εκείνες που 
προβλέπονται στα άρθρα 10, 11 και 12 του παρόντος για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών. 

Άρθρο 61 Προκηρύξεις (άρθρο 69 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
1. Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να διοργανώσουν ένα διαγωνισμό μελετών, γνωστοποιούν την 

πρόθεσή τους αυτή μέσω σχετικής προκήρυξης. 
2. Οι αναθέτουσες αρχές που έχουν διοργανώσει ένα διαγωνισμό μελετών αποστέλλουν στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερωτική έκθεση με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 30 
και πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία αποστολής. 

Εάν η γνωστοποίηση αυτή μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, να είναι αντίθετη 
προς το δημόσιο συμφέρον ή μπορεί να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή ιδιωτικών 
επιχειρήσεων ή τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των παροχών υπηρεσιών, οι πληροφορίες σχετικά με την 
κατακύρωση του διαγωνισμού μελετών, είναι δυνατόν να μη δημοσιεύονται. 

3. Το άρθρο 31 που αφορά τη δημοσίευση των προκηρύξεων διαγωνισμού εφαρμόζεται και για τους 
διαγωνισμούς μελετών. 

Άρθρο 62 Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων για τους διαγωνισμούς 
μελετών (άρθρο 70 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 

1. Οι προκηρύξεις και οι ενημερωτικές εκθέσεις του άρθρου 61 περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο Παράρτημα VII Δ, χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα που εγκρίνει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 77 παράγραφος 2, της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

2. Οι ενημερωτικές αυτές εκθέσεις δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφοι 2 έως 8. 
Άρθρο 63 Μέσα επικοινωνίας (άρθρο 71 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
1. Το άρθρο 36 παράγραφοι 1, 2 και 4 εφαρμόζεται για όλες τις μορφές επικοινωνίας σχετικά με τους 

διαγωνισμούς μελετών. 
2. Οι κοινοποιήσεις, οι ανταλλαγές και η αποθήκευση πληροφοριών πραγματοποιούνται κατά τρόπο 

που να εξασφαλίζει ότι δεν θίγεται η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα του συνόλου των πληροφοριών που 
διαβιβάζονται από τους συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς μελετών και ότι η κριτική επιτροπή λαμβάνει γνώση 
του περιεχομένου των μελετών και σχεδίων μόνο μετά την εκπνοή της προθεσμίας που προβλέπεται για την 
υποβολή τους. 

3. Για τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής των μελετών και σχεδίων εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κα-
νόνες: 

α) Οι πληροφορίες σχετικά με τις αναγκαίες προδιαγραφές για την παρουσίαση των μελετών και 
σχεδίων με ηλεκτρονικό τρόπο, καθώς και την κρυπτογράφηση, πρέπει να τίθενται στη διάθεση των 
ενδιαφερομένων μερών. Επιπλέον, τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής των μελετών και σχεδίων 
πρέπει να συνάδουν με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Χ. 

β) Το Ελληνικό Κράτος μπορεί να καθιερώνει μηχανισμούς εκούσιας πιστοποίησης με σκοπό τη 
βελτίωση του επιπέδου της υπηρεσίας πιστοποίησης που παρέχεται για τα συστήματα αυτά. 
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Άρθρο 64 Επιλογή των ανταγωνιζομένων (άρθρο 72 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
Όταν οι διαγωνισμοί μελετών συγκεντρώνουν περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, οι αναθέτουσες 

αρχές θεσπίζουν σαφή και αντικειμενικά κριτήρια επιλογής. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο αριθμός των 
υποψηφίων που καλούνται να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς μελετών λαμβάνει υπόψη την ανάγκη 
εξασφάλισης πραγματικού ανταγωνισμού. 

Άρθρο 65 Σύνθεση της κριτικής επιτροπής (άρθρο 73 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα μη συνδεόμενα με τους 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μελετών. Όταν απαιτείται από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να 
διαθέτουν ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό προσόν, το ένα τρίτο (1/3) των μελών της κριτικής επιτροπής 
τουλάχιστον πρέπει να διαθέτει το προσόν αυτό ή άλλο ισοδύναμο προσόν. 

Άρθρο 66 Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής (άρθρο 74 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
1. Η κριτική επιτροπή είναι αδέσμευτη κατά τη λήψη αποφάσεως ή κατά τη διατύπωση της γνώμης της. 
2. Η επιτροπή εξετάζει τις μελέτες και τα σχέδια που υποβάλλουν οι υποψήφιοι με τρόπο ανώνυμο και 

βασιζόμενη αποκλειστικά στα κριτήρια που προβλέπονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού μελετών. 
3. Η επιτροπή καταχωρίζει, σε πρακτικό, που υπογράφεται από τα μέλη της, τις επιλογές στις οποίες 

προβαίνει, ανάλογα με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μελέτης καθώς και τις παρατηρήσεις της 
ως προς τα σημεία που χρήζουν αποσαφήνισης. 

4. Η ανωνυμία τηρείται μέχρι τη γνωμοδότηση από την κριτική επιτροπή. 
5. Οι υποψήφιοι μπορούν να καλούνται, ενδεχομένως, να απαντήσουν στις ερωτήσεις τις οποίες έχει 

καταχωρίσει στο πρακτικό της η κριτική επιτροπή, προς διευκρίνιση οποιουδήποτε στοιχείου της μελέτης. 
Στην περίπτωση αυτή τηρούνται πλήρη πρακτικά, όπου καταχωρίζονται όσα διημείφθησαν μεταξύ των 
μελών της κριτικής επιτροπής και των υποψηφίων. 

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

Άρθρο 67 91  Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 56 οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 2 παρ. 3 του Κανονισμού 
2083/2005) 

Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων που 
συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές, όταν η αξία των συμβάσεων αυτών ισούται με ή υπερβαίνει το 
ποσό των 5.278.000 ευρώ. Η αξία αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τις 
συμβάσεις δημοσίων έργων που ορίζονται στο άρθρο 8. 

Άρθρο 68 92   Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής (άρθρο 57 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
Το παρόν τμήμα δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων, οι οποίες: 
α) εμπίπτουν στις δημόσιες συμβάσεις έργων στις περιπτώσεις των άρθρων 10, 11 και 12 του 

παρόντος. 
β) ανατίθενται από τις αναθέτουσες αρχές κατά την άσκηση μιας ή περισσοτέρων από τις 

δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 4 έως 8 του Π. Δ/τος 59/07, όταν οι παραχωρήσεις αυτές 
γίνονται για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων. 

Άρθρο 69 93 Δημοσίευση της προκήρυξης στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων 
(άρθρο 58 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 

1. Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να προσφύγουν σε σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων, 
γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή με σχετική προκήρυξη. 

91  ΤΟ ΑΡΘΡΟ 67 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 159     ΤΟΥ  Ν. 3669/08,  
ΦΕΚ-116 Β/18-6-08. 
 
92  ΤΟ ΑΡΘΡΟ 68 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 160     ΤΟΥ Ν. 3669/08, 
 ΦΕΚ-116 Β/18-6-08. 
 
93  ΤΟ ΑΡΘΡΟ 69 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 161    ΤΟΥ Ν. 3669/08,  
ΦΕΚ-116 Β/18-6-08. 
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2. Οι προκηρύξεις για τις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων περιλαμβάνουν τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στο παράρτημα VII Γ και, ενδεχομένως, κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται αναγκαία από 
την αναθέτουσα αρχή, χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα που εγκρίνει η Επιτροπή σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 77 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

3. Το άρθρο 31 που αφορά την προαιρετική δημοσίευση των προκηρύξεων εφαρμόζεται επίσης και για 
τις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων. 

Άρθρο 70 94 Προθεσμία (άρθρο 59 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
Στην περίπτωση που οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν στη διαδικασία παραχώρησης δημοσίων 

έργων, η προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων για τη σύμβαση παραχώρησης δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη των 52 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης, εκτός από την περίπτωση 
που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 5.  Εφαρμόζεται επίσης το άρθρο 32 παράγραφος 7. 

 Άρθρο 71  95 Υπεργολαβία (άρθρο 60 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί: 
α) είτε να επιβάλει στον ανάδοχο σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έργων να αναθέσει σε τρίτους 

συμβάσεις που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 30% της συνολικής αξίας των έργων τα οποία αποτελούν 
το αντικείμενο της σύμβασης παραχώρησης έργων, προβλέποντας ταυτόχρονα ότι οι υποψήφιοι θα έχουν 
το δικαίωμα να αυξήσουν το εν λόγω ποσοστό· το ελάχιστο αυτό ποσοστό πρέπει να αναφέρεται στη 
σύμβαση παραχώρησης έργου. 

β) είτε να καλεί τους υποψηφίους αναδόχους σύμβασης παραχώρησης να υποδείξουν οι ίδιοι με τις 
προσφορές τους, εφόσον επιθυμούν, το ποσοστό της συνολικής αξίας του έργου το οποίο αποτελεί αντικεί-
μενο παραχώρησης και που προτίθενται να αναθέσουν σε τρίτους. 

Άρθρο 72 96 Ανάθεση συμπληρωματικών έργων στον ανάδοχο (άρθρο 61 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
Το παρόν διάταγμα δεν εφαρμόζεται στις συμπληρωματικές εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στο 

αρχικά προβλεπόμενο σχέδιο της παραχώρησης ούτε στην αρχική σύμβαση και οι οποίες, λόγω 
απρόβλεπτων περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου, όπως περιγράφεται στην 
αρχική σύμβαση, το οποίο η αναθέτουσα αρχή έχει αναθέσει στον ανάδοχο, υπό την προϋπόθεση ότι η 
ανάθεση γίνεται στον οικονομικό φορέα που εκτελεί το έργο αυτό: 

- όταν αυτές οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν, από τεχνική ή οικονομική άποψη, να 
διαχωρισθούν από την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες 
αρχές, ή 

- όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωρισθούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, 
είναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωσή της. 

Το συνολικό ποσό των συναπτόμενων συμβάσεων συμπληρωματικών εργασιών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 50% του ποσού του αρχικού έργου που αποτελεί το αντικείμενο της παραχώρησης. 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΟΙ 
ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ 
Άρθρο 73  97 Εφαρμοστέοι κανόνες (άρθρο 62 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
Όταν ο ανάδοχος σύμβασης παραχώρησης είναι ο ίδιος αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του άρθρου 

1, παράγραφος 9, υποχρεούται, για τα έργα τα οποία θα εκτελεσθούν από τρίτους, να τηρεί τις διατάξεις που 
προβλέπει το παρόν διάταγμα, όσον αφορά στη σύναψη των συμβάσεων δημοσίων έργων.  

94  ΤΟ ΑΡΘΡΟ 70 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 162     ΤΟΥ Ν. 3669/08,  
ΦΕΚ-116 Β/18-6-08. 
 
95  ΤΟ ΑΡΘΡΟ 71 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 163     ΤΟΥ Ν. 3669/08, 
 ΦΕΚ-116 Β/18-6-08. 
 
96  ΤΟ ΑΡΘΡΟ 72 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 164    ΤΟΥ Ν. 3669/08, 
 ΦΕΚ-116 Β/18-6-08. 
 
97  ΤΟ ΑΡΘΡΟ 73 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 165 ΤΟΥ    Ν. 3669/08,  
ΦΕΚ-116 Β/18-6-08. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΟΙ 
ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Άρθρο 74 98 Κανόνες δημοσιότητας: κατώτατο όριο και εξαιρέσεις (άρθρο 63 οδηγίας 2004/18/ΕΚ, 
άρθρο 2 παρ. 4 του Κανονισμού 2083/2005) 

1. Οι ανάδοχοι σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έργων που δεν είναι αναθέτουσες αρχές 
υποχρεούνται να εφαρμόζουν τους κανόνες δημοσιότητας που ορίζονται στο επόμενο άρθρο, κατά τη 
σύναψη των συμβάσεων έργων με τρίτους, όταν η αξία αυτών των συμβάσεων ανέρχεται σε ποσό ίσο με ή 
μεγαλύτερο των 5.278.000 ευρώ. 

Εφόσον πάντως μια σύμβαση έργων πληροί τις προϋποθέσεις εφαρμογής των περιπτώσεων που 
απαριθμούνται στο άρθρο 25, δεν απαιτείται δημοσιότητα. 

Η αξία των συμβάσεων υπολογίζεται σύμφωνα με τους εφαρμοζόμενους για τις δημόσιες συμβάσεις 
έργων κανόνες που καθορίζονται στο άρθρο 8. 

2. Δεν θεωρούνται τρίτοι οι επιχειρήσεις οι οποίες συνιστούν κοινοπραξία για να αναλάβουν τη σύμβαση 
παραχώρησης, ούτε οι επιχειρήσεις που συνδέονται με τις επιχειρήσεις αυτές. 

Ως «συνδεδεμένη επιχείρηση», νοείται κάθε επιχείρηση στην οποία ο ανάδοχος σύμβασης 
παραχώρησης μπορεί να ασκεί, άμεσα ή έμμεσα, κυρίαρχη επιρροή, ή κάθε επιχείρηση η οποία μπορεί να 
ασκεί κυρίαρχη επιρροή στον ανάδοχο σύμβασης παραχώρησης ή η οποία, όπως και ο ανάδοχος 
σύμβασης παραχώρησης, υπόκειται στην κυρίαρχη επιρροή μιας άλλης επιχείρησης λόγω ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος, χρηματοδοτικής συμμετοχής ή των κανόνων που τη διέπουν. Η κυρίαρχη επιρροή τεκμαίρεται 
όταν μια επιχείρηση έναντι μιας άλλης επιχείρησης, άμεσα ή έμμεσα: 

α) κατέχει το μεγαλύτερο μέρος του καταβεβλημένου κεφαλαίου της επιχείρησης, ή 
β) διαθέτει την πλειονότητα των ψήφων οι οποίες αντιστοιχούν στους τίτλους που έχει εκδώσει η 

επιχείρηση, ή 
γ) μπορεί να διορίζει περισσότερα από τα μισά μέλη του οργάνου διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας 

της επιχείρησης. 
Ο εξαντλητικός κατάλογος των εν λόγω επιχειρήσεων επισυνάπτεται στην αίτηση υποψηφιότητας για τη 

σύμβαση παραχώρησης. Ο κατάλογος αυτός ενημερώνεται σε συνάρτηση με τις μεταγενέστερες μεταβολές 
που σημειώνονται στους δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ των επιχειρήσεων.  

Άρθρο 75 99 Δημοσίευση της προκήρυξης  (άρθρο 64 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
1. Οι ανάδοχοι σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έργων που δεν είναι αναθέτουσες αρχές και οι 

οποίοι επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση έργων με τρίτους, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους μέσω 
προκήρυξης. 

2. Οι προκηρύξεις περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα VII Γ και, 
ενδεχομένως, κάθε άλλο πληροφοριακό στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από τον ανάδοχο σύμβασης 
παραχώρησης δημοσίων έργων, χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα που εγκρίνει η Επιτροπή 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 77 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

3. Η προκήρυξη δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 2 έως 8. 
4. Το άρθρο 31 που αφορά την εκούσια δημοσίευση των προκηρύξεων εφαρμόζεται επίσης.  
Άρθρο 76 100 Προθεσμίες για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και την παραλαβή των 

προσφορών (άρθρο 65 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
Στις συμβάσεις έργων που συνάπτονται από τους αναδόχους σύμβασης παραχώρησης δημοσίων 

έργων, οι οποίοι δεν είναι αναθέτουσες αρχές, οι ανάδοχοι παραχώρησης ορίζουν την προθεσμία 
παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 37 ημερών από την 
ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού ή της πρόσκλησης για την υποβολή των προσφορών. 

98  ΤΟ ΑΡΘΡΟ 74 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 166 ΤΟΥ    Ν. 3669/08,  
ΦΕΚ-116 Β/18-6-08. 
 
99  ΤΟ ΑΡΘΡΟ 75 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 167 ΤΟΥ    Ν. 3669/08,  
ΦΕΚ-116 Β/18-6-08. 
 
100   ΤΟ ΑΡΘΡΟ 76 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 168 ΤΟΥ Ν. 3669/08,  
ΦΕΚ-116 Β/18-6-08. 
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Εφαρμόζεται το άρθρο 32 παράγραφοι 5, 6 και 7 . 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   Άρθρο 77 
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος: 
1. Διατηρείται σε ισχύ ο ν. 3316/2005 (Α΄ 42). 
2. Καταργείται: 
α) Το π.δ. 370/1995 (Α΄ 199). 
β) Το π.δ. 346/1998 (Α΄ 230) εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ.1 και του άρθρου 36 που 

διατηρούνται σε ισχύ. 
γ) Το π.δ. 18/2000 (Α΄ 15). 
δ) Το π.δ. 105/2000 (Α΄ 100). 
ε) Το π.δ. 334/2000 (Α΄ 279) εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2, κατά το μέρος που αφορούν 

στην προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 71/304 της 26ης Ιουλίου 1971, 
οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ. 

στ) Το π.δ. 336/2002 (Α΄ 281). 
ζ) Το π.δ. 101/2003 (Α΄ 95). 
η) Το π.δ. 104/2004 (Α΄ 71), 
καθώς και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει τα 

θέματα αυτά με άλλον τρόπο . 
3. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα που 

αναφέρεται σε διαδικαστικές λεπτομέρειες, αναγκαίες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. 
‘Αρθρο  78 
 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα Παραρτήματα Ι έως Χ. 
Άρθρο 79 Έναρξη ισχύος 
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Αθήνα, 16 Μαρτίου 2007 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ), ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ 
www.promitheus.gov.gr  ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
 

 
 
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:608/30-09-2014 
 
(Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  Ηµεροµηνία Ηµεροµηνία Ηµεροµηνία  

 αποστολής  

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ δηµοσίευσης δηµοσίευσης  

για δηµοσίευση  

 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ στον Ηµερήσιο στο  

 στην Εφηµερίδα  

ΝΑΙ  Tύπο ΦΕΚ  

 της Ε.Ε.  

    
 

∆ΕΙΓΜΑ ΦΟΡΕΑ   
01-10-2014 03-10-2014 

 

   
 

ΟΧΙ     
 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ    
 

∆ΕΙΓΜΑΤΟΣΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ    
 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ     
 

ΟΧΙ     
 

 
Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν :  

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 29/2014    
 

 Ψηφιακά   
 

 υπογεγραμμένο από   
 

 KALLIOPI RAGKOUSI   
 

 
 Ημερομηνία:   

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2014.10.01 09:27:59 Αθήνα,  30 /9/2014 
 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ EEST Αριθ. Διακήρυξης 29/2014  

  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜ. ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,   
 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ &    
 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
 

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 

ΤΜΗΜΑ: Β΄ 14PROC002316574 2014 -10 -01  
  

ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ Νο: 316    
 

ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 Τ.Κ. 101 81 ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ:   
 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ευ. Κοτζαμπασάκη    
 

ΑΡΙΘΜ.ΤΗΛ: 213 1514 261 ΕΙΔΟΣ:ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ 
 

ΑΡΙΘΜ. FAX : 210 3817159 C.P.V. : 30121100-4 
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Μεταπτυχιακή Διατριβή                                                                                                                               Κίτση Εριφύλη 

1.1. Το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/Α΄) «Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων και άλλες 
διατάξεις». 

 
1.2   Το Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α΄) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

1.3.  Το Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α’) και του 
άρθρου 14 του Ν.2414/96 (ΦΕΚ 135/Α’) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α’) 
«Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», 
όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του 
Ν. 3414/05(Φ.Ε.Κ. 279/Α΄). 

1.4 Το άρθρο 84 του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις».  

1.5 Το Ν. 3021/2002 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄) «Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα συναφθεί στη διαδικασία 
διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού».  

1.6 Το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α΄) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με  
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τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α΄) «Τροποποίηση του Ν. 3310/05 ‘‘Μέτρα για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων”».  
1.7. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» καθώς και η τροποποίηση αυτού με το άρθρο 23 του   
Ν. 4210/13 (Φ.Ε.Κ. 254/Α΄/21-11-2013).   

1.8. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».   
1.9. Το Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α΄) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – 

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 21ης 
Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992   

(L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).   
1.10. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «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».  
1.11. Το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α΄) περί συμπλήρωσης του Π. . 118/07 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, Άρθρο 9) & 
τροποποίησης της Σύστασης Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, 
Άρθρο 10).  
1.12. Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής…..4127/2013».  
 
1.13. Το Ν. 4153/13 (ΦΕΚ 107/Α’/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/12, 

4093/12 και 4127/13»   
1.14. Το Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α΄/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων  
και άλλες Διατάξεις» & την τροποποίηση αυτού με τον ν. 4205/13, άρθ. 9, παρ.4β.  
1.15. Το Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α΄/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων … και άλλες 

διατάξεις» (άρθ. 9, παρ.4β).   
1.16. Το Ν. 3846/2010, άρθρο 24 (ΦΕΚ Α/31/02-03-2011) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και 

άλλες διατάξεις».   
1.17. Το Π. . 397/88 (Φ.Ε.Κ. 185/Α΄) «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εμπορίου».  
1.18. Το Π. . 195/95 (Φ.Ε.Κ. 102/Α΄) «Περί Οργανισμού της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών».  
 
1.19. Το Π. . 59/96 (Φ.Ε.Κ. 51/Α΄) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης 

και καθορισμός αρμοδιοτήτων της».   
1.20. Το Π. . 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα».   
1.21. Το Π. . 60/07 (Φ.Ε.Κ. 64/Α΄) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των 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.   

1.22. Το Π. . 118/07 (Φ.Ε.Κ. 150/Α΄) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», συμπληρωματικά στο 
ΠΔ60/07 και κατά το μέρος που δεν αντίκειται στον Ν.4155/2013   

1.23. Το Π. . 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.».   
1.24. Το Π. . 118/13 (ΦΕΚ/Α΄/152/25-6-2013) «Τροποποίηση του Π. . 85/12 και μετονομασία του 

Υπουργείου σε Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας».   
1.25. Του ΠΔ 89/2014 (ΦΕΚ 134/A΄/10.6.2014) «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών».   
1.26. To N. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26.3.2014)«Διοικητικές Απλουστεύσεις … και λοιπές ρυθμίσεις».  
 
1.27. Το Ν. 4281/8-8-2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις »  
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2. Τις αποφάσεις:  
2.1. Την με αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005 (ΦΕΚ 1590/Β΄) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας 

& Οικονομικών «Καθορισμός των χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες».   
2.2. Την με αριθμ. 20977/23.08.2007 (ΦΕΚ 1673/Β΄) Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 

«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
3414/2005».   

2.3. Την με αριθ. 34658/4.7.14 (ΦΕΚ B΄ 1825/4.7.14) Απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γεράσιμο Γιακουμάτο.   

2.4. Την με αριθμ. 104/28-7-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2173/7-8-2014) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & 
Ανταγωνιστικότητας «περί εξουσιοδότησης για υπογραφή εγγράφων με εντολή Υφυπουργού».   

2.5. Την αριθ. Π1/1052/29.5.2014 (ΦΕΚ 1502/Β/6-6-2014) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και 
Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Συνθέσεις και αρμοδιότητες Επιτροπών και ρύθμιση 
σχετικών θεμάτων στην ΓΔΚΠ».   

2.6. Την αριθ. Π1/1276/8.7.2014 (ΦΕΚ 405/T.Y.E.Θ./14-7-2014) απόφαση «Ορισμός Προέδρου, μελών και 
γραμματέων της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών και Προέδρων και Μελών των Μονίμων 
Επιτροπών».   

2.7. Την με Α.Π: Π1/1442/12-8-2013 Απόφαση (ΑΔΑ: ΒΛΩΗΦ-01Ζ) με θέμα: «Εγκρίσεις – Εντάξεις - 
Τροποποιήσεις στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2013».   

2.8. Την με αριθμ. Πρωτ. Π1/2272/3-10-2013 (ΦΕΚ 2550/Β)(ΑΔΑ: ΒΛΛΗΦ-ΧΑΑ) με θέμα: «Εφαρμογή 
Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2013».   

2.9. Την με αριθμ. πρωτ. Β2-987/01-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ5Φ-Ξ1Κ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 
εκατό χιλιάδων ευρώ (€ 100.0000) για την διενέργεια του διαγωνισμού.   

2.10. Την ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  
2.11. Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό 
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 
 
3. Τα έγγραφα:   
3.1. Τα με αριθ. πρωτ. 398/10-10-2013, 378/11-7-2014 & 412/28-7-2014 Υπηρεσιακά Σημειώματα της 
Τεχνικής Δ/νσης, περί θεώρησης τεχνικών προδιαγραφών. 
 
 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  

 
0. Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης τη 

συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια με αγορά, του είδους που αναφέρεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.   

1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία πενήντα δυο (52) 
ημερών, από την ημερομηνία της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος 
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. Στην περίπτωση διαφορετικών 
ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία.  
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3.  ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 

 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
 

 ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

 ΕΣΗ∆ΗΣ  
 

∆ιαδικτυακή πύλη   
 

www.promitheus.gov.gr, του 01/10/2014 24/11/2014 
 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. ΗΜΕΡΑ ∆ευτέρα  

ΗΜΕΡΑ Τετάρτη  

 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00  

  
 

   
 

 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. 
 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στo 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’. 
 
4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 
έχουν: α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.   
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 
γ) συνεταιρισμοί δ) κοινοπραξίες προμηθευτών  
 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να 
πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι 
αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.  
 
5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής  

 
5.1. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από τον 

σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις 
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως 
εξής:  

 
� Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 
αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα  
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Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης 
Κρατικών Προμηθειών. 
 

� Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται 
με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων 
της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

 
� Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:  

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.   
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες 
συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο 
Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με 
τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα 
οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, 
προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή 
ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.  

 
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της 
διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 
 
5.2. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο 
υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος 
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.  

 
6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:  
 

6.1. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ»…… …………………………………. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
6.2.  «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»…………. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
6.3. «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»   ………………………………………………………... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
6.4.  «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ……………………………………….. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 
6.5. «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ »……………………………………………………………………………………. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 
6.6. «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»,………………………………………………………………… ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 
6.7.  «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» ….………………………………………. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ.΄ 
6.8. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» ……………………………………………………… ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η.΄ 
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7. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές 

πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της 
εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π. . 118/07, 
αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε 
κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω 
συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι την 
ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του 
ΠΔ 118/07, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα άσκησης της εν λόγω ένστασης. Τα ανωτέρω 
αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται 
μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από 
αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο 
σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν 
εξετάζονται. Παρομοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήματα που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο 
είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.  

 
8. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Δημόσιο. Η 

διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.gge.gr και στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

 
 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 
 
 
 
Κ.ΡΑΓΚΟΥΣΗ 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ : -
Υπουργείο Οικονοµικών 
Πειραιώς & Κολωνού 2 
Τ.Κ. 104 37 Αθήνα  
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Α’ Υπόψη κ.∆.Καραβίας, 
Ε.Νάτσος  
Τηλ.:210 52.39.588, 210-
52.23.272 FAX:210 5236.769 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ  
- ΓΡΑΦΕΙΟ κ. Υφυπουργού   
- ΓΡΑΦΕΙΟ κ. Γ.Γ. Εµπορίου   
- ΓΡΑΦΕΙΟ κ.  Γεν. ∆/ντού Κρατικών Προµηθειών  
- ∆/νση Πολ. Προµηθ. – Τµ. Β΄   
- ∆/νση µας – Τµ. Β΄  
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 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Α’ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
 

   
 

  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
 

  Α΄ ΕΙΔΟΣ: ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 55 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  ΑΝΤΙΓ/ΜΙΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
 

  Β΄ΕΙΔΟΣ: ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 45 
 

  ΑΝΤΙΓ/ΜΙΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
 

    

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  30121100-4  

ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑ CPV  
 

  
 

    

ΠΟΣΟΤΗΤΑ &  Α ΄ είδος: 2 τεμάχια 
 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  Β΄είδος: 17 τεμάχια 
 

    

  Α΄είδος : 1 τεμάχιο εντός Ν.Αττικής και 1 τεμάχιο εκτός 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  Ν.Αττικής. 
 

ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ  Β΄είδος: 9 τεμάχια εντός Ν.Αττικής και 8 τεμάχια εκτός 
 

  Ν.Αττικής. 
 

    

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Α΄είδος: 11.382,11 ευρώ 
 

Φ.Π.Α.  Β΄είδος: 69.918,70 ευρώ 
 

 ΣΥΝΟΛΟ 81.300,81 ευρώ  

  
 

    

Φ.Π.Α.  Ο ισχύον 
 

    

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ  Φορέας 23 620, Κ.Α.Ε.1713  

ΒΑΡΥΝΕΙ   

  
 

    

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟ  3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης  

ΦΟΡΕΑ   

  
 

   
 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Α΄είδος : 1 τεμάχιο εντός Ν.Αττικής και 1 τεμάχιο εκτός 
 

  Ν.Αττικής. 
 

  Β΄είδος:  9 τεμάχια εντός Ν.Αττικής και 8 τεμάχια εκτός 
 

  Ν.Αττικής. 
 

    

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  Ένας (1) μήνας από την ημερομηνία παράδοσης 
 

  
 

    

  A. 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ, 0,25% υπέρ Δημοσίου, 0,30% υπέρ 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ  %  Τ.Α.Υ.Υ.Ε. , 0,10 % υπέρ Γ. .Κ.Π. 
 

  Οι κρατήσεις επιβαρύνονται με χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ 
 

  χαρτοσήμου 20% 
 

  Β.10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
 

  Συμβάσεων (Ν. 4013/2011). 
 

  Οι κρατήσεις επιβαρύνονται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ 
 

  χαρτοσήμου 20%. 
 

    

ΦΟΡΟΣ άρθρο 24 ν. 2198/1994  4% 
 

    

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  
Σε περίπτωση που στο χρόνο παράδοσης μεσολαβεί ο μήνας Αύγουστος αυτός δεν προσμετράται 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β΄ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
1.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών  
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β -21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο 
ΠΔ60/07 και συμπληρωματικά στο Π. . 118/07. 
 
1.2.  Περιεχόμενο προσφορών  
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος* με την 
ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη 
«Οικονομική Προσφορά». 
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 
 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού 
πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 
 
1.2.1.  Περιεχόμενα (υπο)φακέλου ««Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά»  
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση 
συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η 
τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται : 
 
1.2.1.1.  Δικαιολογητικά συμμετοχής  
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 
αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του Π. . 
118/2007, το Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως 
αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :  

 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά τo αρθ. 157 του Ν.4281/14 (Φ.Ε.Κ. 160 
Α΄/8-8-14) και την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου 
pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε 
έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή. Το εκάστοτε αναλογούν ποσό αυτής παρατίθεται αναλυτικά στην παράγραφο  
9.1.2. του παρόντος παρατήματος .   

 Υπεύθυνη  δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του  ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως   
εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται 
ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες :  
δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση 
(1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π. . 118/07, ήτοι : 
                        ι)συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 
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ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου 
της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),   
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),  
iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από   

παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την 
Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η 
οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),  
v) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
vi) κάποιο από τα αδικήματα των παρακάτω άρθρων :  

- 30 παρ. 7, 9, 11, 12 και 14   
- 31 παρ. 4, 5 και 6   
- 32 παρ. 4 και 5   
- 35 παρ. 5 του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας.   

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα, φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 
30 ημερολογιακών ημερών (άρθρ. 3 του N. 4250/14, ΦΕΚ A/74/26-3-14) προ της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.   

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλουν :   

α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.   
β) ο Πρόεδρος του .Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) σε κάθε άλλη 
περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.  
δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του 
συνεταιρισμού. 
 
1.2.1.1.3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην 
οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την 
ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες : 
 
α. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π. . 
118/07 καταστάσεις, δηλ.: δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης. 
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή  υπό  

άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη 
ανάλογη διαδικασία.   
β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του 
άρθρου 6 του Π. . 118/07 κατάσταση, δηλ. ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό  διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής εκκαθάρισης των  ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες 

καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).  
γ. Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική 
διαχείριση. 
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-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη 
ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία.  
δ. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας 
και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και 
επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το 
αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή 
το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο 
Επιμελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά 
συνεταιρισμούς).  
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου 
Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της 
χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών 
οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για 
νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους , προκειμένου για φυσικά πρόσωπα .  
στ. Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' 
εφαρμογή του Π. .60/2007 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές.  
ζ. Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π. . 118/07 κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.  
η. Δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153) θ. Ο 
συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς) .  
ι. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή / έντυπη 
προσκόμιση όπου απαιτείται των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π. . 118/07, κατά 
περίπτωση, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού 
Διατάγματος. 
 
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από 
τον νόμιμο εκπρόσωπό του.  
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα, φέρει ημερομηνία εντός των 
τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών (άρθρ. 3 του N. 4250/14, ΦΕΚ A/74/26-3-14) προ της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται  
θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
 

1.2.1.1.4. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π. . 118/07, 
εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό 
τους.    
1.2.1.1.5. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δείγματος, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με 
το  άρθρο 11 παρ. 3 & 4 του Π. . 118/07, η οποία εκδίδεται όταν κατατεθεί το σχετικό  

δείγμα και την οποία πρέπει να επισυνάψει ο οικονομικός φορέας στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά».  

 Οι προσφέροντες, υποβάλουν με την προσφορά τους, δήλωση που φέρει ψηφιακή 
υπογραφή στην οποία αναφέρεται η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που 
προσφέρουν (άρθρο18 παρ.1 ΠΔ 118/07).   

 Tα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού  
προσώπου,  όπως  το  ισχύον  καταστατικό  κατά  περίπτωση  Φ.Ε.Κ.,  ή  επικυρωμένο 
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αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο 
Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την 
υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει 
ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.  

 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα 
αναφέρουν ότι πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών προϋποθέσεων 
και τα όρια τους, όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 4.2 της παρούσας διακήρυξης, καθώς 
και ότι θα προσκομίσουν εγκαίρως και προσηκόντως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
8α του ΠΔ 118/07 και της παρούσης, τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται 
τα ως άνω.   
 Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέτρων που λαμβάνει 
ο προμηθευτής για την εξασφάλιση της ποιότητας.   

 Σε περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά από προμηθευτή που δεν είναι ο ίδιος   
κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου (1.2.1.1.9.) 
συντάσσονται από τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και προσκομίζονται από τον προσφέροντα.  
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά, 
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 
ένωση ή κοινοπραξία. 
 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη 
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και 
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών  
(3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο 
Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται 
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.  
Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους 
έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου  
«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και 
απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι 
τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο οικονομικό φορέα και κατά 
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση 
συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού 
πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα 
στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των 
προσφορών. 
 

1.2.1.2. Τεχνική προσφορά  
 
Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι 
:  
 

 Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό  
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ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες 
του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
 
 
1.2.1.2.2. Δηλώσεις του άρθρου 18, παρ. 2 και 3 του Π. . 118/07 :  
α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την 
επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο 
εγκατάστασής της. 
 
β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική 
μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το 
προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.  
Επίσης, στην προσφορά τους, επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την αναθέτουσα αρχή, ότι η 
κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται 
ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος, καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της 
επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση 
κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.  
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και η υπεύθυνη δήλωση, θα απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη.  
Οι ως άνω δηλώσεις φέρουν ψηφιακή υπογραφή και όταν υπογράφονται από τον ίδιο δεν απαιτείται 
θεώρηση. 
 
1.2.1.2.3. Δικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π. .118/07 (εφόσον ζητούνται από την διακήρυξη).  
Α) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών, τα οποία να 
βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ή των υποκατασκευαστών του, προτύπων διαχείρισης (π 
.χ ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.τ.λ.), αυτά πρέπει να βασίζονται στα 
σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. ΕΝ ISO 9000, ΕΝ ISO 22000, ΕΝ ISO 14001). Τα πιστοποιητικά θα 
πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το 
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ. .) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 
για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation − EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης 
Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.  
Β) Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης, θα πρέπει από τον προμηθευτή να 
προσκομίζονται όλα τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία δικαιολογητικά, για να επιβεβαιώνεται 
η συμμόρφωση με τα σχετικά κανονιστικά έγγραφα. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα 
σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
συμμόρφωσης βάσει των σχετικών οδηγιών ή κανονισμών ή διεθνών προτύπων, τα οποία να έχουν εκδοθεί 
από φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων, διαπιστευμένο προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα 
Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ. .) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη 
Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation− EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας 
Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.). 
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Γ) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση Εκθέσεων Δοκιμών Ποιοτικού 
Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να μπορεί να 
αξιολογηθεί η συμμόρφωση των προϊόντων με επιμέρους απαιτήσεις ποιότητας (ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά) που περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Οι Εκθέσεις Δοκιμών θα πρέπει να έχουν 
εκδοθεί από διαπιστευμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου ή από εργαστήρια αναγνωρισμένων ικανοτήτων. 
 
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από 
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται 
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή.  
Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά 
από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου 
υπογραφής. 
 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να 
προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά 
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
 
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα 
από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση 
ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά 
στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. 
 
1.2.2.  Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 
 
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 
οικονομικού φορέα.  

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) 
φάκελο «Οικονομική Προσφορά» .   
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 
αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει 
να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

 
Επίσης ο προσφέρων επισυνάπτει σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο (π.χ. xls ή word), το οποίο θα είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένο, τους πίνακες της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος Δ΄. 
 
Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται κατωτέρω : 
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1.2.2.1. Τιμές   
- Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου μέχρι 

και εντός των αποθηκών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ θα αναγράφονται δε 
ολογράφως και αριθμητικώς.   

- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,   
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.   

- Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον 
χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο 
δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε 
και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.   

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται 
ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως   

απαράδεκτη.   
- Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.   
- Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις   

α- Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης 
κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή 
Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες 
οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της 
κατασκευάστριας εταιρίας.   
β- Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα 
πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο 
πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά 
τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους 
κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής 
επιδότησης.   
γ- Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα 
προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την 
Αυστραλία, το Ισραήλ και τη Τουρκία καθώς και από κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον 
χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο 
ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.   
Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:  
Ι. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για 
παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ .  
ΙΙ. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα. [Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της οικονομικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ οι 
συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την τιμή μονάδος (χωρίς ΦΠΑ). Οι υπόλοιπες πληροφορίες 
(π.χ. τεμάχια, συνολική αξία, Φ.Π.Α.) προκύπτουν αυτομάτως από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ και εμφανίζονται 
στην εκτύπωση].  
ΙΙΙ. Η συγκριτική τιμή διαμορφώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ΄ και τις τεχνικές 
προδιαγραφές στο Παράρτημα ΣΤ΄. Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο 
λόγο (Λ) της συγκριτικής τιμής προς την βαθµολογία της. 
 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 2% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
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Επιβάλλεται επίσης κράτηση ύψους 0,10% επί της αξίας εκτός Φ.Π.Α., υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων η οποία επιβαρύνεται με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και της επ΄αυτού εισφοράς 
υπέρ ΟΓΑ 20%.  

- Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά περισσότερους φορείς ή και περισσότερα είδη, η τιμή 
θα δίνεται υποχρεωτικά για την μονάδα κάθε είδους χωριστά .   

- Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη που 
υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε 
μέρος από αυτά.   

- Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή του κάθε προσφερομένου είδους 
χωρίς Φ.Π.Α.   

- Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή κάθε είδους δεν θα πρέπει να ξεπερνά την 
προϋπολογισθείσα δαπάνη του είδους.   

- Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται 
λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα 
ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά 
με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν 
επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των 
ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την 
απόρριψη της προσφοράς .   

- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 
την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν 
αυτά.  

 
1.2.2.2. Τρόπος Πληρωμής  

. Το 100% της αξίας μετά την οριστική παραλαβή του είδους/των ειδών.  

.Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του 
Κ.Π. . (Π. . 118/07) και την με αριθμ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & 
Οικονομικών  

� Η αναθέτουσα αρχή, γίνεται υπερήμερη, χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους 
μόλις περάσει η προβλεπόμενη από το άρθρο 35 παρ. 7 του Π. . 118/07 προθεσμία, κατά τα 
ειδικότερα σ’ αυτό οριζόμενα.   

Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να καταβάλει η αναθέτουσα αρχή υπολογίζεται με 
βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («Επιτόκιο αναφοράς») προσαυξημένο κατά 
8 τουλάχιστον επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το επιτόκιο αναφοράς που ορίζει η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα (Ν 4152/13/ ΦΕΚ 107/Α/13 παρ. Ζ΄περί καθυστερήσεως πληρωμών)  
 
1.2.2.3.  Ρήτρα ηθικού περιεχομένου. 
 
Οι προσφέροντες υποβάλλουν δήλωση, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς τους, ότι δεν απασχολούν ή 
εκμεταλλεύονται, οι ίδιοι ή οι κατασκευαστές του προϊόντος, ανηλίκους κάτω των 15 ετών κατά παράβαση 
των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας . 
 
Επισημαίνεται ότι :  

� Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με 
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα.   
� Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες,  

προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας  υποβολής προσφορών του 
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διαγωνισμού. Προσφορά  που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου  
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

� Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της 
Δ\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.   
� Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσης 
αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.   
� Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 
� Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου 
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.   
� Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά 
την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική 
γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα 
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.   
� Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.  

 
� Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα είδη και για το σύνολο της 
προκηρυχθείσας ποσότητας ανά είδος.  
� Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν ανά μονάδα (τεμάχιο) για κάθε είδος χωριστά.  

 
2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 
σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την 
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
 
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών 
προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε 
ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά 
την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 
 
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 
«Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα 
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να 
λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 
 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών 
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση 
Αναθέτουσας Αρχής. 
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:  
                 • Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή 
και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και 
αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υπο−φακέλων των προσφορών. 
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• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.   
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 
προσφορών   
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφοράς τους.   
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή 
του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για 
παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς 
παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.  

 
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π. . 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του 
αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε 
φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση 
και αναφέρονται στις παραγράφους 4.1 και 4.2. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται (με διαβιβαστικό όπου θα 
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) από τον προσφέροντα εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή στην αρμόδια υπηρεσία που 
διενεργεί το διαγωνισμό. 
 
4.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. 
 
Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται 
κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι : 

4.1.1. Οι Έλληνες πολίτες :   
4.1.1.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της 
κατά την παράγραφο 4.1 έγγραφη ειδοποίηση, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση,  
i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι  

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),   
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),   
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),   
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες (EE   
L 166   της   28.6.1991, σελ. 77   Οδηγίας,   η  οποία   τροποποιήθηκε  από  την  Οδηγία 
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) 
η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 
305),   

ii) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 
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Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις αναφερόμενες σε 
αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.  

4.1.1.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, 
ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.   

4.1.1.3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση 
και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.   

4.1.1.4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 4.1.1.2, 
4.1.1.3 και 4.1.1.4 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
 

4.1.1.5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας 
του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 
μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό 
ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, 
από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α.  

 
4.1.2. Οι αλλοδαποί :  

4.1.2.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή   
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 
της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της ως άνω παραγράφου 4.1.1.1. 
 

4.1.2.2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό 
άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.   

4.1.2.3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης   

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν 
τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 
 

4.1.2.4. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία 
της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
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4.1.2.5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε 
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

 
4.1.3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :   

4.1.3.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 4.1.1 και 4.1.2 αντίστοιχα.   
- Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, 
των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι 
Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό 
πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους 
εκπροσώπους του.   

4.1.3.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του 
κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)   

4.1.3.3. Βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153)  

 
4.1.4. Οι συνεταιρισμοί :  

4.1.4.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την  
κοινοποίηση της  κατά την  παράγραφο  4  έγγραφης  ειδοποίησης,  ή άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας  διοικητικής  ή δικαστικής αρχής της χώρας  

εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει 
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της 
παραγράφου 4.1.1.1.  

4.1.4.2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 4.1.1.2, 4.1.1.3 και 4.1.1.4 της παραγράφου 
4.1.1, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων 
4.1.2.2, 4.1.2.3 και 4.1.2.4. της παραγράφου 4.1.2, εφόσον πρόκειται για 
αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης 4.1.3.2 της 
παραγράφου 4.1.3.   

4.1.4.3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  
 

4.1.5. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά :   
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. 
 
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή 
πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να 
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση 
από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα 
δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 
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Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή αναζητά 
αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET δεδομένα σχετικά με την φορολογική ενημερότητα του 
Οικονομικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την ημερομηνία της σχετικής 
ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε περίπτωση που το σύστημα παρουσιάζει κάποιον Οικονομικό Φορέα μη 
ενήμερο φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της 
σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να τον 
ειδοποιήσει εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο (μέσω του συστήματος), να προσκομίσει φορολογική 
ενημερότητα σε έντυπη μορφή εντός της προθεσμίας των 20 ημερών της παραγρ.2 του άρθρου 6 του Π. 
118/07 και από την οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήμερος. 
 
Όταν ο Οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)  
υποβάλλει τη φορολογική ενημερότητα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) ημερών 
από την ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρμόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει 
ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής 
ηλεκτρονικής υποβολής (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα 
δικαιολογητικά). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία 
αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου. 
 

4.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ:   

Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του 
προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω (παράγραφο 4) αναφερόμενα, από αυτόν στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι :  

4.2.1. Βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης   
4.2.2. Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας (σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών, επικυρωμένα 

φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων), από τα οποία θα προκύπτει ότι 
το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά μέσο όρο για το ανωτέρω 
χρονικό διάστημα, είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 της προϋπολογισθείσας δαπάνης του 
προσφερόμενου είδους. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα 
υποβάλει ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί.  

 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται 
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το 
διαγωνισμό. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
 
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και 
δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του φακέλου «Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν 
στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία 
που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 
ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες 
αρχές ή άλλους φορείς. 
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5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»  

 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να 
λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  
 
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που 
αποσφραγίσθηκε. 
 
6.  ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 
 
Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει σε 
έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται η 
κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη συμφερότερη προσφορά. Σε περίπτωση που 
και αυτός δεν υποβάλλει και προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά όπου 
απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη συμφερότερη προσφορά και 
ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και προσκομίζει, σύμφωνα με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 
 
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του 
άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π. . 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν 
υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης 
ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί 
από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου Δ/τος, καταπίπτει υπέρ 
του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση 
συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη 
διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 
8α του ΠΔ 118/07. 
 
7.  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
-Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία [άρθρο 15 του Π. . 118/07 και Ν. 3886 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α/30-10-10 ) «Δικαστική προστασία κατά το 
στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών 
σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 Ν.4055/12 (Α51)], μέσω του 
συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή 
υπογραφή. 
 
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους 
πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει 
του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ/Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» 
ΠΟΛ1163/3-7-13 (ΦΕΚ 1675/β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. 
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω 
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων 
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διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας 
Αρχής. 
 
8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

8.1. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη 
ποσότητα από την προκηρυχθείσα ποσότητα μέχρι ποσοστού 30% , εφόσον πρόκειται για 
διαγωνισμό προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   

8.2. Η   Υπηρεσία   διατηρεί   το   δικαίωμα   κατακύρωσης   μεγαλύτερης   ποσότητας από την   
προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 15% και μικρότερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 
50%, εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 Ευρώ και άνω 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
8.3. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την Δ/ξη ποσοστού, 
απαιτείται προηγουμένη αποδοχή του προμηθευτού.  

8.4. Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσας ποσότητας μπορεί να μετατίθεται ο χρόνος 
παράδοσης μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.  

 
9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
 

9.1. Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ  
9.1.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού χώρου, ή στα Κράτη- μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν 
σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α.-Τα.ΣΜ.Ε. .Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα 
έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφραση.   

9.1.2. Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών τους 
κ.λ.π. συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για 
ποσό , αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ που θα καλύπτει το 2% της συνολικής 
προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ δηλαδή χίλια εξακόσια είκοσι έξι ευρώ και δύο  

λεπτά (1.626,02 ευρώ) ή της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που   
επιτρέπεται να προσφερθεί (προ ΦΠΑ) και ειδικότερα για το 1ο είδος διακόσια είκοσι επτά ευρώ και εξήντα 
τέσσερα λεπτά (227,64 ευρώ) και για το 2ο είδος χίλια τριακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα επτά λεπτά 
(1.398,37 ευρώ).   

9.1.3. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο 
υπόδειγμα   

και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί 30 ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς που ζητάει η Δ\ξη.  
9.1.4. .Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν 
εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι ο 
χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης και της εγγυητικής 
επιστολής προκαταβολής πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν μέχρι επιστροφής τους στην 
Τράπεζα.  

9.1.5. Οι εγγυήσεις συμμετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής πρέπει να προβλέπουν ότι σε 
περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.   

9.1.6. Η απαιτούμενη εγγύηση καλής λειτουργίας και οι ειδικότεροι όροι γι’ αυτή ορίζονται στο  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών της Δ/ξης. 
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9.1.7. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στα αρθ. 157 του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/Α΄/8-8-2014) και στην 
παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13.  
. 

9.2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού 
με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων 
(σχετ. αρ. 26 του Κ.Π. .) ή να μετατίθεται .  

 
 

10. ΣΥΜΒΑΣΗ  
 
Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η 
σύμβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα. 
 
 
 
11. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που 
παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το 
ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) . 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ΄ 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ 
ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς αξιολογούνται 
µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς 
όρους της ∆ιακήρυξης .  
Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο (Λ) της Τιµής της 
προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθµολογία της. 
 
Συγκριτική Τιµή Λ=…………………………………… 
Σταθµισµένη Βαθµολογία 
 
 
Για την διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής θα ληφθεί υπόψη η Τιµή προσφοράς , το κόστος 
εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης αν και όπως προβλέπεται από την Τεχνική 
Προδιαγραφή. 
 
Η συγκριτική τιµή θα προκύπτει βάσει του τύπου: 
 
Συγκριτική Τιµή = Τ + 
[Κ] όπου:  
T= τιµή προσφοράς µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 
Κ= κόστος εγκατάστασης , λειτουργίας και συντήρησης. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρ. 20 § 2.β του Π.∆. 118/07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24/44 

Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης των Προμηθειών Μελέτη Περίπτωσης Υπουργείου Οικονομικών Σελίδα 175 
 

Πα
νεπ
ιστ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς



Μεταπτυχιακή Διατριβή                                                                                                                               Κίτση Εριφύλη 

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 29/2014 
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Δ΄ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 55 ΑΝΤ./ΛΕΠΤΟ 
 
1. Πίνακας Κόστους Κτήσης (ανά μονάδα μηχανήματος) 
 

   ΤΙΜΗ 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
   ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 
    
  ΣΥΝΟΛΟ (1) 
    

 
2. Πίνακας Κόστους Πλήρους Ετήσιας Συντήρησης 5ετίας (ανά μονάδα μηχανήματος) 
 
ΚΟΣΤΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΤΟΣ * ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]**  
1ο 
2ο 
 
3ο  
4ο 
5ο  

ΣΥΝΟΛΟ (2) 
  

 
* ΕΤΟΣ: 5 έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης 
 
**Το κόστος πλήρους ετήσιας συντήρησης αφορά την κάθε μονάδα φωτοαντιγραφικού μηχανήματος και για κάθε 
έτος μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης. Στη συντήρηση περιλαμβάνονται οδοιπορικά, εργατικά, 
ανταλλακτικά πάσης φύσεως και μεταφορικά για την περίπτωση που η βλάβη δεν είναι δυνατόν να 
αποκατασταθεί στο χώρο της Υπηρεσίας.  
Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης, 
τότε οι αντίστοιχες γραμμές «Κόστους Πλήρους Ετήσιας Συντήρησης ανά μονάδα μηχανήματος» θα πρέπει να 
εμφανίζουν μηδενικές τιμές. 
 
3. Πίνακας Κόστους Αναλωσίμων για 1.000.000 αντίγραφα (ανά μονάδα μηχανήματος) 
 
   

ΑΝ
ΑΛ

ΩΣ
ΙΜ

ΑΥ
ΛΙΚ

Α 

ΠΕ
ΡΙΓ

ΡΑ
ΦΗ

-ΤΥ
ΠΟ

Σ 

ΔΙΑ
ΡΚ

ΕΙΑ
 ΣΕ

ΑΡ
ΙΘ

ΜΟ
 

ΑΝ
ΤΙ

ΓΡ
ΑΦ

Ω
Ν
 1ο ΕΤΟΣ  2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ 6ο ΕΤΟΣ  ΜΕΣΟΣ     

 

   ΤΙΜΗ  ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ       

     ΟΡΟΣ   ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ  
 

   ΜΟΝΑ  ΜΟΝΑ ΜΟΝΑ ΜΟΝΑ ΜΟΝΑ ΜΟΝΑ     
 

 Α/Α    6 ΕΤΩΝ   ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ   

  ΔΑΣ  ΔΑΣ ΔΑΣ ΔΑΣ ΔΑΣ ΔΑΣ     
 

     [ΧΩΡΙΣ   [ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ]  
 

   [ΧΩΡΙΣ  [ΧΩΡΙΣ [ΧΩΡΙΣ [ΧΩΡΙΣ [ΧΩΡΙΣ [ΧΩΡΙΣ      

     ΦΠΑ]      

   ΦΠΑ]  ΦΠΑ] ΦΠΑ] ΦΠΑ] ΦΠΑ] ΦΠΑ]       

              
 

.  . . (Α)  .          (Β)  (Β) / (Α) 
 

                     

.  . . .  .            .  
 

                     

.  . . .  .            .  
 

                     

        ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ [ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ]     
 

                       

       ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 1.000.000 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ [ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ]  (3)  
 

                       

 
Σημείωση: Οι τιμές των αναλωσίμων θα είναι συγκεκριμένες και σταθερές για κάθε έτος κατά την χρονική περίοδο της 
ζητούμενης εγγύησης καλής λειτουργίας και της συντήρησης (1 έτος εγγύησης + 5 έτη συντήρησης). 
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Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 
 
      Α   Β  Γ     Ε 

 

                    
 

      ΤΙΜΗ ΑΝΑ      ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ        
 

      ΜΟΝΑΔΑ   ΠΟΣΟΤΗΤΑ     ΦΠΑ   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ   

 Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ       

    ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   (ΤΕΜΑΧΙΑ)     [€]   ΜΕ ΦΠΑ [€]  
 

          [€]       

      [€]              

                   
 

1.   ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ (Πίνακας 1) (1)              
 

                    

2.   ΚΟΣΤΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 
(2)              

 

  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 5ετίας (Πίνακας 2)              
 

                   

                   

3.   ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (Πίνακας 3) (3)              
 

                   

       ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΙΜΗ        
 

                     

 
Σημείωση: Ως ποσότητα πρέπει να αναγράφεται το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των φωτοαντιγραφικών 
μηχανημάτων σε τεμάχια. Η συνολική αξία (χωρίς ΦΠΑ) προκύπτει από το γινόμενο της τιμής μονάδος (χωρίς ΦΠΑ) επί 
την ποσότητα. Το άθροισμα των Συνολικών Αξιών (χωρίς ΦΠΑ) της στήλης Γ΄ αποτελεί την  
«ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΙΜΗ». 
 
Σημείωση για την ηλεκτρονική υποβολή της οικονομικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ:  
Οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν μόνο τα συνολικά κόστη (1), (2) και (3) της στήλης Α΄. Οι υπόλοιπες 
στήλες (Β΄- Γ΄- Δ΄- Ε΄) προκύπτουν αυτομάτως από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ και εμφανίζονται στην εκτύπωση. 
 
 
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 45 ΑΝΤ./ΛΕΠΤΟ 
 
1. Πίνακας Κόστους Κτήσης (ανά μονάδα μηχανήματος) 
 

   ΤΙΜΗ 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
   ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 
    
  ΣΥΝΟΛΟ (1) 
    

 
2. Πίνακας Κόστους Πλήρους Ετήσιας Συντήρησης 5ετίας (ανά μονάδα μηχανήματος) 
 
ΚΟΣΤΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΤΟΣ * ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]**  
1ο 
2ο 
 
3ο 
4ο 

5ο 
 

ΣΥΝΟΛΟ (2) 
  

 
* ΕΤΟΣ: 5 έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης 
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**Το κόστος πλήρους ετήσιας συντήρησης αφορά την κάθε μονάδα φωτοαντιγραφικού μηχανήματος και για κάθε 
έτος μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης. Στη συντήρηση περιλαμβάνονται οδοιπορικά, εργατικά, 
ανταλλακτικά πάσης φύσεως και μεταφορικά για την περίπτωση που η βλάβη δεν είναι δυνατόν να 
αποκατασταθεί στο χώρο της Υπηρεσίας.  
Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης, 
τότε οι αντίστοιχες γραμμές «Κόστους Πλήρους Ετήσιας Συντήρησης ανά μονάδα μηχανήματος» θα πρέπει να 
εμφανίζουν μηδενικές τιμές. 
 
3. Πίνακας Κόστους Αναλωσίμων για 700.000 αντίγραφα (ανά μονάδα μηχανήματος) 
 
   

ΑΝ
ΑΛ

ΩΣ
ΙΜ

ΑΥ
ΛΙΚ

Α 

ΠΕ
ΡΙΓ

ΡΑ
ΦΗ

-ΤΥ
ΠΟ

Σ 

ΔΙΑ
ΡΚ

ΕΙΑ
 ΣΕ

ΑΡ
ΙΘ

ΜΟ
 

ΑΝ
ΤΙ

ΓΡ
ΑΦ

Ω
Ν
 1ο ΕΤΟΣ  2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ 6ο ΕΤΟΣ  ΜΕΣΟΣ     

 

   ΤΙΜΗ  ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ       

     ΟΡΟΣ   ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ   

   ΜΟΝΑ  ΜΟΝΑ ΜΟΝΑ ΜΟΝΑ ΜΟΝΑ ΜΟΝΑ      

 Α/Α    6 ΕΤΩΝ   ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
 

  ΔΑΣ  ΔΑΣ ΔΑΣ ΔΑΣ ΔΑΣ ΔΑΣ      

     [ΧΩΡΙΣ   [ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ]   

   [ΧΩΡΙΣ  [ΧΩΡΙΣ [ΧΩΡΙΣ [ΧΩΡΙΣ [ΧΩΡΙΣ [ΧΩΡΙΣ     
 

     ΦΠΑ]      

   ΦΠΑ]  ΦΠΑ] ΦΠΑ] ΦΠΑ] ΦΠΑ] ΦΠΑ]       

              
 

.  . . (Α)  .          (Β)  (Β) / (Α) 
 

                     

.  . . .  .            .  
 

                     

.  . . .  .            .  
 

                     

        ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ [ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ]     
 

       ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 700.000 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ [ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ]  (3)  
 

                       

 
Σημείωση: Οι τιμές των αναλωσίμων θα είναι συγκεκριμένες και σταθερές για κάθε έτος κατά την χρονική περίοδο της 
ζητούμενης εγγύησης καλής λειτουργίας και της συντήρησης (1 έτος εγγύησης + 5 έτη συντήρησης). 
 
Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 
 

      Α   Β  Γ     Ε 
 

                    
 

      ΤΙΜΗ ΑΝΑ      ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ        
 

      ΜΟΝΑΔΑ   ΠΟΣΟΤΗΤΑ     ΦΠΑ   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ   

 Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ      
 

    ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   (ΤΕΜΑΧΙΑ)     [€]   ΜΕ ΦΠΑ [€]  
 

          [€]       

      [€]              

                   
 

1.   ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ (Πίνακας 1) (1)              
 

                    

2.   ΚΟΣΤΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 
(2)              

 

  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 5ετίας (Πίνακας 2)              
 

                   

                   

3.   ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (Πίνακας 3) (3)              
 

                   

       ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΙΜΗ        
 

                     

 
Σημείωση: Ως ποσότητα πρέπει να αναγράφεται το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των φωτοαντιγραφικών 
μηχανημάτων σε τεμάχια. Η συνολική αξία (χωρίς ΦΠΑ) προκύπτει από το γινόμενο της τιμής μονάδος (χωρίς ΦΠΑ) επί την 
ποσότητα. Το άθροισμα των Συνολικών Αξιών (χωρίς ΦΠΑ) της στήλης Γ΄ αποτελεί την  
«ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΙΜΗ». 
 
Σημείωση για την ηλεκτρονική υποβολή της οικονομικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ:  
Οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν μόνο τα συνολικά κόστη (1), (2) και (3) της στήλης Α΄. Οι υπόλοιπες στήλες 
(Β΄- Γ΄- Δ΄- Ε΄) προκύπτουν αυτομάτως από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ και εμφανίζονται στην εκτύπωση. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε΄ 
 
Ε Ι ∆ Ι Κ Ο Ι   Ο Ρ Ο Ι 
 
1. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραµµένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα, στην   

οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία των τεχνικών 
φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.  
 
 
2. Ο προµηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση να 

διαθέτει στην Υπηρεσία, ανταλλακτικά του προσφερόµενου είδους για επτά (7) έτη τουλάχιστον, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  

 
 
3. Ο προµηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προµήθεια είδους για 

τουλάχιστον ένα (1) έτος από την παραλαβή του, εκτός αν άλλως ορίζεται, όσον αφορά τον 
χρόνο ή άλλη µορφή εγγύησης, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών της ∆/ξης. 
Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η αναθέτουσα αρχή δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε   

βλάβη του υπό προµήθεια είδους προερχόµενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα 
επιβαρύνεται µε κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης 
της βλάβης εκτός των αναλώσιµων υλικών. Εκεί που απαιτείται, περιλαµβάνεται στην πλήρη 
εγγύηση και η υποχρέωση του προµηθευτή και για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε τακτικά 
χρονικά διαστήµατα, ώστε το υπό προµήθεια είδος να είναι σε κατάσταση καλής λειτουργίας και 
ετοιµότητας. 
 
4. Στις περιπτώσεις που απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας ο προµηθευτής υποχρεούται 

πριν την αποδέσµευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύµβασης, να καταθέσει 
εγγυητική επιστολή Τραπέζης καλής λειτουργίας των ειδών, εκ ποσοστού ίσου µε το 2,5% της 
συµβατικής αξίας αυτών χωρίς ΦΠΑ, εκτός εάν στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ των τεχνικών 
προδιαγραφών της ∆/ξης ορίζεται διαφορετικό ποσοστό. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα 
καλύπτει όλο το χρονικό διάστηµα της εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών.  

 
5. Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα απορρίπτονται  
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΤ΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
Τα προσφερόµενα είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
(ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 55 ΑΝΤ/MIN ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ) 

 
 ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

      

1. ΓΕΝΙΚΑ    
 

     
 

1. Το µηχάνηµα πρέπει να είναι καινούργιο και αµεταχείριστο,    
 

ψηφιακής τεχνολογίας κατασκευασµένο σύµφωνα µε τα διεθνή    
 

standards και να έχει την πιστοποίηση CE. Επί πλέον να είναι το ΝΑΙ   
 

τελευταίο κυκλοφορούν µοντέλο της σειράς του και να µην είναι   
 

   
 

ανακατασκευασµένο µε εξαρτήµατα προερχόµενα από δεύτερη    
 

επεξεργασία.    
 

     
 

2. Η φωτοαντιγραφή να είναι υψηλής ποιότητας η δε κατασκευή και    
 

λειτουργία του µηχανήµατος να ακολουθεί τα ∆ιεθνή standards    
 

όσον αφορά τον θόρυβο, την ασφαλή αποθήκευση καταλοίπων, τον ΝΑΙ   
 

ιονισµό, την εκποµπή επικινδύνων ακτινοβολιών, τα υλικά    
 

κατασκευής του τύµπανου.    
 

     
 

3. Να λειτουργεί µε ρεύµα 230 V/50 Ηz χωρίς ανάγκη ειδικής ΝΑΙ   
 

εγκατάστασης.   
 

   
 

     
 

4. Να διαθέτει σύστηµα εξοικονόµησης ενέργειας όταν δεν ΝΑΙ   
 

λειτουργεί.   
 

   
 

    
 

5.Οι προσφέροντες να αναφέρουν εάν απαιτούνται ειδικές συνθήκες    
 

περιβάλλοντος (π.χ. κλιµατισµός, ανανέωση του αέρα κ.λ.π.) και ΝΑΙ   
 

ποιες είναι αυτές.    
 

     
 

6. Το µηχάνηµα θα είναι επιδαπέδιο. ΝΑΙ   
 

     
 

7. Να έχει µηνιαία παραγωγική ικανότητα 50.000 φωτοαντιγράφων    
 

τουλάχιστον. Η ικανότητα αυτή να βεβαιώνεται από τον ΝΑΙ   
 

κατασκευαστικό οίκο.    
 

     
 

8. Να δέχεται πρωτότυπα µεµονωµένα φύλλα, βιβλία κλπ µέγιστης ΝΑΙ   
 

διάστασης Α3.   
 

   
 

     
 

9. Να παράγει αντίγραφα διαστάσεων από Α5 έως Α3. ΝΑΙ   
 

    
 

10.Να τροφοδοτείται µε χαρτί, εκτός του Βy pass από τρεις    
 

τουλάχιστον κασέτες (δρόµους τροφοδοσίας) συνολικής ΝΑΙ   
 

χωρητικότητας 3.000 φύλλων, που θα δέχονται όλα τα είδη χαρτιού   
 

   
 

των ζητουµένων διαστάσεων (έως και Α3).    
 

    
 

11. Να διαθέτει by pass 50 φύλλων ή επί πλέον κασέτα χαρτιού η    
 

οποία να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για τροφοδοσία ειδικών ΝΑΙ   
 

φύλλων (διαφάνειας, χοντρό χαρτί κλπ.).    
 

    
 

12. Να διαθέτει αυτόµατο τροφοδότη -αντιστροφέα πρωτοτύπων ΝΑΙ   
 

(ARDF) 50 φύλλων τουλάχιστον, µε διπλή όψη .   
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13. Να διαθέτει σύστηµα απεριόριστης σελιδοποίησης (finisher)    
 

ελάχιστης χωρητικότητας 1.000 φύλλων και ενσωµατωµένο ΝΑΙ   
 

µηχανισµό συρραφής.    
 

     
 

14. Να έχει πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων για προεπιλογή αριθµού ΝΑΙ   
 

φωτοαντιγράφων έως 999 τουλάχιστον.   
 

   
 

     
 

15. Να διαθέτει σύστηµα τουλάχιστον 3 σµικρύνσεων και 3 ΝΑΙ   
 

µεγεθύνσεων καθώς και zoom 25-400%.   
 

   
 

     
 

16. Να έχει ταχύτητα τουλάχιστον 55 φωτοαντιγράφων Α4 το λεπτό. ΝΑΙ   
 

     
 

17. Να έχει χρόνο προθέρµανσης µέχρι 420 sec. ΝΑΙ   
 

     
 

18. Να διαθέτει εξαψήφιο γενικό µετρητή. ΝΑΙ   
 

     
 

19. Να διαθέτει σύστηµα χειροκίνητης και αυτόµατης ρύθµισης ΝΑΙ   
 

φωτεινότητας.   
 

   
 

     
 

20. Να διαθέτει panel λειτουργίας και χειρισµού µε όλα τα    
 

απαραίτητα πλήκτρα και φωτεινές ενδείξεις µε απεικόνιση των ΝΑΙ   
 

σηµείων εµπλοκής του χαρτιού, έλλειψης αναλωσίµων υλικών, κλπ.    
 

     
 

21. Να αντιγράφει στην περίπτωση Βy pass ή της τρίτης κασέτας σε    
 

διαφάνειες, αυτοκόλλητες ετικέτες και σε χαρτί βάρους 64 -128 ΝΑΙ   
 

gr/τ.µ. περίπου. Για φωτοαντιγραφή µέσω των κοινών κασετών το   
 

   
 

βάρος του χαρτιού θα είναι 80 gr./τ.µ. περίπου.    
 

     
 

22. Να διαθέτει σύστηµα αυτόµατης επιλογής κασέτας (APS) και ΝΑΙ   
 

σύστηµα αυτόµατης επιλογής λόγου αναπαραγωγής (AMS)   
 

   
 

     
 

23. Να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης. ΝΑΙ   
 

     
 

24. Να διαθέτει σύστηµα φωτοαντιγραφής από βιβλία (book mode) ΝΑΙ   
 

     
 

25. Να διαθέτει πλήκτρο interrupt. ΝΑΙ   
 

     
 

26. Να διαθέτει σύστηµα αυτόµατης εκκίνησης (AUTOSTART). ΝΑΙ   
 

     
 

27. Να διαθέτει µνήµη τουλάχιστον 32 MΒ RAM και σκληρό δίσκο ΝΑΙ   
 

2GB τουλάχιστον.   
 

   
 

     
 

28. Η φωτοαντιγραφή να είναι υψηλής ποιότητας µε ανάλυση 600 χ ΝΑΙ   
 

600 dpi τουλάχιστον και 256 τόνους του γκρί.   
 

   
 

     
 

29. Να διαθέτει σύστηµα ηλεκτρονικής σελιδοποίησης εγγράφων. ΝΑΙ   
 

     
 

30. Να αναφερθούν τυχόν επί πλέον δυνατότητες του µηχανήµατος    
 

πέραν των προδιαγραφόµενων οι οποίες θα συνεκτιµηθούν και θα    
 

βαθµολογηθούν. ∆ιευκρινίζεται ότι µε την λέξη « δυνατότητες»    
 

νοούνται συστήµατα και λειτουργίες του µηχανήµατος που ΝΑΙ   
 

υπάρχουν ήδη στο προσφερόµενο µηχάνηµα και η αξία τους    
 

περιλαµβάνεται στην τιµή κτήσεως µηχανήµατος που έχει δοθεί    
 

στην οικονοµική προσφορά.    
 

    
 

31. Κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να ΝΑΙ   
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απαντώνται όλες οι παράγραφοι και οι όροι των τεχνικών 
προδιαγραφών µε αντίστοιχες παραποµπές στα prospectus των 
οποίων η κατάθεση είναι υποχρεωτική. Στην περίπτωση που 
ορισµένα από τα ζητούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν 
αναφέρονται στα prospectus, η επαλήθευσή τους θα γίνεται από 
επίσηµες βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου. 
 
32. Μαζί µε την τεχνική προσφορά να κατατεθεί κατάσταση 
αντιπροσώπου και συνεργατών για όλη την χώρα και να δοθούν 

ΝΑΙ 
λεπτοµερή στοιχεία για την τεχνική υποδοµή της εταιρείας σχετικά 
µε το service. 
 
2. ΟΡΟΙ 
 
1. Με δήλωση του εργοστασίου κατασκευής, να βεβαιώνεται το έτος 
κατασκευής και ότι το προσφερόµενο µοντέλο είναι το πιο 

ΝΑΙ  
πρόσφατο της κατηγορίας αυτής και δεν περιέχει εξαρτήµατα που 
προέρχονται από άλλο µοντέλο (ανακατασκευή). 
 
2. Τα µηχανήµατα πρέπει να συνοδεύονται κατά την παράδοσή τους 
από εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας στην ελληνική 
καθώς και ένα set αναλωσίµων και ένα πακέτο χαρτί Α4 χιλίων ΝΑΙ φύλλων. Η 
δαπάνη του πρώτου αυτού set αναλωσίµων και του  
χαρτιού θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
3. Τα µηχανήµατα θα επιδειχθούν σε λειτουργία στην Επιτροπή 
Εµπειρογνωµόνων εφ' όσον κριθεί απαραίτητο από την εν λόγω 

ΝΑΙ 
επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή, οι προσφέροντες είναι 
υποχρεωµένοι να τα επιδείξουν εντός Αττικής. 
 
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν έναν τουλάχιστον 
χειριστή -υπάλληλο κατά την εγκατάσταση. Η εκπαίδευση αυτή θα 
περιλαµβάνει την εκµάθηση του χειρισµού του  
µηχανήµατος η οποία θα συνδυάζεται µε όλες τις παρεχόµενες ΝΑΙ δυνατότητές 
του καθώς και την άρση παρουσιαζοµένων δυσλειτουργιών, όπως εµπλοκή 
χαρτιού κλπ. Επίσης η εκπαίδευση αυτή θα αφορά και την αντικατάσταση 
αναλωσίµων. 
 
5. Στην οικονοµική προσφορά θα δίνεται α) η τιµή κτήσης του 
µηχανήµατος, β) το κόστος πλήρους ετήσιας συντήρησης για πέντε 
(5) χρόνια συνολικά πέραν του ενός (1) έτους της εγγύησης καλής 
λειτουργίας. Στην συντήρηση περιλαµβάνονται οδοιπορικά, 
εργατικά, ανταλλακτικά πάσης φύσεως, µεταφορικά για την 
περίπτωση που η βλάβη δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί στο 
χώρο της Υπηρεσίας. Είναι ευνόητο ότι βλάβες εννοούνται οι 
συµβαίνουσες κατά την κανονική χρήση του µηχανήµατος. Από τη 
συντήρηση και µε ποινή αποκλεισµού δεν θα εξαιρείται κανένα  
ανταλλακτικό ή µέρος του µηχανήµατος. (Προσφορά µε κόστος ΝΑΙ 
συντήρησης µηχανήµατος εξαρτώµενο από προσδιοριζόµενη στην προσφορά 
µεγίστη ετήσια παραγωγή φωτοαντιγράφων δεν θα γίνεται αποδεκτή). γ) η 
συνολική τιµή των αναλωσίµων για 1.000.000 αντίγραφα µε κάλυψη 6% (το 
χαρτί δεν περιλαµβάνεται στα αναλώσιµα). µε την έκφραση « αναλώσιµα» 
νοούνται όλα τα υλικά που είναι απαραίτητα για την άρτια λειτουργία του  
προσφερόµενου µηχανήµατος όπως Π.χ. toner, developer, τύµπανο ή 
CRU κλπ. Η ζητούµενη συνολική τιµή αναλωσίµων για 1.000.000 
αντίγραφα θα πρέπει να επαληθεύεται από την τιµή τεµαχίου κάθε 
αναλώσιµου και την παραγωγική τους δυνατότητα. Η 

31/44 

Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης των Προμηθειών Μελέτη Περίπτωσης Υπουργείου Οικονομικών Σελίδα 182 
 

Πα
νεπ
ιστ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς



Μεταπτυχιακή Διατριβή                                                                                                                               Κίτση Εριφύλη 

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 29/2014 
ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

     

παραγωγική αυτή δυνατότητα των αναλωσίµων θα πιστοποιείται µε    
 

σχετική επίσηµη δήλωση του κατασκευαστικού οίκου και θα    
 

περιλαµβάνεται στην τεχνική προσφορά.    
 

Οι τιµές των αναλωσίµων θα δίδονται σε συγκεκριµένες σταθερές    
 

τιµές για κάθε ένα από τα έξι (6) έτη (1 έτος εγγύησης +5 χρόνια    
 

συντήρησης).    
 

    
 

6. Στις τεχνικές προσφορές θα δηλώνεται ο χρόνος ανταπόκρισης    
 

σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών. Ο χρόνος αυτός δεν θα    
 

υπερβαίνει τις 8 εργάσιµες ώρες για την Αττική και Θεσσαλονίκη, ΝΑΙ   
 

και τις 16 εργάσιµες ώρες για την Ηπειρωτική Ελλάδα, Κρήτη,    
 

Ρόδο, Επτάνησα και 3 εργάσιµες ηµέρες για τη Νησιωτική Ελλάδα.    
 

    
 

7. Στις τεχνικές προσφορές θα αναφέρονται: α) η χώρα προέλευσης    
 

των µηχανηµάτων και β) το εργοστάσιο κατασκευής των ΝΑΙ   
 

µηχανηµάτων.    
 

    
 

8. Ο προµηθευτής ανεξάρτητα αν είναι αντιπρόσωπος ή όχι της    
 

κατασκευάστριας εταιρείας, θα δηλώσει ότι αναλαµβάνει την    
 

υποχρέωση να βρει και να υποδείξει άλλη εταιρεία που θα ΝΑΙ   
 

αναλαµβάνει τη συντήρηση αντ' αυτού σε περίπτωση που πάψει να    
 

υφίσταται ως εταιρεία.    
 

    
 

9. Η πληρωµή των αναλωσίµων υλικών θα γίνεται µετά την    
 

παραλαβή από τους τελικούς χρήστες, για οποιαδήποτε ποσότητα ΝΑΙ   
 

στην τιµή που η ανάδοχος εταιρεία δεσµεύτηκε µε την προσφορά   
 

   
 

της.    
 

    
 

10. Σε περίπτωση που κατά την εγκατάστασή του από τον    
 

προµηθευτή το µηχάνηµα δεν λειτουργεί αυτός οφείλει µέσα σε 15 ΝΑΙ   
 

ηµέρες να το αντικαταστήσει µε άλλο καινούργιο που να λειτουργεί   
 

   
 

κανονικά.    
 

    
 

11. Η τιµή σύγκρισης θα διαµορφωθεί από το άθροισµα: α) της    
 

τιµής κτήσεως του µηχανήµατος β) το κόστος συντήρησης του    
 

µηχανήµατος για πέντε (5) χρόνια συνολικά πέραν του ενός (1)    
 

έτους της εγγύησης καλής λειτουργίας και γ) το κόστος αναλωσίµων    
 

για 1.000.000 φωτοαντίγραφα. ∆ιευκρινίζεται ότι στην τιµή    
 

σύγκρισης θα ληφθεί υπόψη το σύνολο της ζητούµενης    
 

ποσότητας.    
 

Επίσης διευκρινίζεται ότι τα αρχικά αναλώσιµα που συνοδεύουν ΝΑΙ   
 

   
 

το µηχάνηµα κατά την παράδοση και είναι απαραίτητα για την    
 

πλήρη λειτουργία του µηχανήµατος δεν αφαιρούνται από τον    
 

υπολογισµό της τιµής σύγκρισης.    
 

Παρατήρηση: µε ποινή απόρριψης της οικονοµικής προσφοράς σ'    
 

αυτήν θα δίδεται ξεχωριστή τιµή αναλωσίµων και ξεχωριστή τιµή    
 

ετήσιας συντήρησης.    
 

    
 

12. Κατά τον χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας ο ανάδοχος    
 

είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει οποιεσδήποτε βλάβες που    
 

θα παρουσιαστούν και δεν θα οφείλονται σε κακή χρήση του    
 

µηχανήµατος και να αντικαθιστά χωρίς επιβάρυνση ελαττωµατικά ή ΝΑΙ   
 

κακής ποιότητας εξαρτήµατα. Αν για την αποκατάσταση της    
 

οποιασδήποτε βλάβης απαιτείται µεταφορά του µηχανήµατος, αυτή    
 

βαρύνει τον ανάδοχο.    
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13. Θα δοθεί εγγύηση καλής συντήρησης των µηχανηµάτων (µετά       
τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας) σε ποσοστό επί       
του συνολικού ετήσιου κόστους συντήρησης όπως αναφέρεται στην       
οικονοµική προσφορά ως εξής:  ΝΑΙ     

α) για τα τρία πρώτα χρόνια της περιόδου 10%       
β) για τα επόµενα δύο χρόνια 15%       
       

14. Οι προσφορές θα συνοδεύονται µε δήλωση των       
διαγωνιζοµένων ότι αναλαµβάνουν την υποχρέωση σύναψης       
σύµβασης για την συντήρηση των µηχανηµάτων µε κάθε µία  ΝΑΙ     
ξεχωριστά από τις Υπηρεσίες και γενικά τους χρήστες σύµφωνα       
πάντα µε το κόστος και τα στοιχεία της προσφοράς τους.       
       

15. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.  ΝΑΙ     
        

       
     ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  
    (%)  

ΟΜΑ∆Α Α΄  80  
     

1. Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής  25  
     

2. Αυτονοµία Χάρτου  15  
     

3. Μνήµη µηχανήµατος (MΒ)  5  
     

4. Βάρος χάρτου  5  
    

5.Παραγωγική δυνατότητα αναλωσίµων  15  
     

6. Αυτόµατος τροφοδότης -αντιστροφέας πρωτοτύπων  5  
     

7. Επί πλέον των προδιαγραφόµενων δυνατότητες (εντός της τιµής)  10  
    

ΟΜΑ∆Α Β΄  20  
     

1. Χρόνος Παράδοσης  5  
     

2. Τεχνική Υποστήριξη - ∆ίκτυο υποκαταστηµάτων αντιπροσώπων  10  
     

3. Εγγύηση καλής λειτουργίας  5  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 

(ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 45 ΑΝΤ/MIN ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ) 
 
 ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

      

1. ΓΕΝΙΚΑ    
 

     
 

1. Το µηχάνηµα πρέπει να είναι καινούργιο και αµεταχείριστο,    
 

ψηφιακής τεχνολογίας κατασκευασµένο σύµφωνα µε τα διεθνή    
 

standards και να έχει την πιστοποίηση CE. Επί πλέον να είναι το ΝΑΙ   
 

τελευταίο κυκλοφορούν µοντέλο της σειράς του και να µην είναι   
 

   
 

ανακατασκευασµένο µε εξαρτήµατα προερχόµενα από δεύτερη    
 

επεξεργασία.    
 

     
 

2. Η φωτοαντιγραφή να είναι υψηλής ποιότητας η δε κατασκευή και    
 

λειτουργία του µηχανήµατος να ακολουθεί τα διεθνή standards όσον    
 

αφορά τον θόρυβο, την ασφαλή αποθήκευση καταλοίπων, τον ΝΑΙ   
 

ιονισµό, την εκποµπή επικινδύνων ακτινοβολιών, τα υλικά    
 

κατασκευής του τυµπάνου.    
 

     
 

3. Να λειτουργεί µε ρεύµα 230 V/50 Ηz χωρίς ανάγκη ειδικής ΝΑΙ   
 

εγκατάστασης.   
 

   
 

     
 

4. Να διαθέτει σύστηµα εξοικονόµησης ενέργειας όταν δεν ΝΑΙ   
 

λειτουργεί.   
 

   
 

     
 

5. Το µηχάνηµα θα προσφέρεται µε την αντίστοιχη βάση του,    
 

κατασκευής του ιδίου εργοστασίου ή άλλου κατασκευαστή. Η βάση ΝΑΙ   
 

αυτή θα είναι στιβαρής κατασκευής καλαίσθητη, και θα διαθέτει   
 

   
 

χώρο αποθήκευσης χαρτιού (ερµάριο).    
 

     
 

6. Να έχει µηνιαία παραγωγική ικανότητα 40.000 φωτοαντιγράφων    
 

περίπου. Η ικανότητα αυτή να βεβαιώνεται από τον κατασκευαστικό ΝΑΙ   
 

οίκο.    
 

     
 

7. Να δέχεται πρωτότυπα µεµονωµένα φύλλα, βιβλία κλπ. µέγιστης ΝΑΙ   
 

διάστασης Α3.   
 

   
 

     
 

8. Να παράγει αντίγραφα διαστάσεων από Α5 έως Α3. ΝΑΙ   
 

     
 

9. Να τροφοδοτείται µε χαρτί, εκτός του Βy pass από δύο    
 

τουλάχιστον κασέτες χωρητικότητας 500 φύλλων η κάθε µία, που ΝΑΙ   
 

θα δέχονται όλα τα είδη χαρτιού των ζητουµένων διαστάσεων (έως   
 

   
 

και Α3).    
 

    
 

10. Να διαθέτει by pass 50 φύλλων ή τρίτη κασέτα χαρτιού η οποία    
 

να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για τροφοδοσία ειδικών φύλλων ΝΑΙ   
 

(διαφάνειας, χοντρό χαρτί κλπ.).    
 

    
 

11. Να διαθέτει σύστηµα αντιγραφής διπλής όψης. (duplex). ΝΑΙ   
 

    
 

12. Να έχει πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων για προεπιλογή αριθµού ΝΑΙ   
 

φωτοαντιγράφων έως 999 τουλάχιστον.   
 

   
 

    
 

13. Να διαθέτει σύστηµα τουλάχιστον 3 σµικρύνσεων και 3 ΝΑΙ   
 

µεγεθύνσεων καθώς και zoom 25-400%.   
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14. Να έχει ταχύτητα τουλάχιστον 45 φωτοαντιγράφων Α4 το λεπτό. ΝΑΙ   
 

     
 

15. Να έχει χρόνο προθέρµανσης µέχρι 240 sec. ΝΑΙ   
 

     
 

16. Να διαθέτει εξαψήφιο γενικό µετρητή. ΝΑΙ   
 

     
 

17. Να διαθέτει σύστηµα χειροκίνητης και αυτόµατης ρύθµισης ΝΑΙ   
 

φωτεινότητας.   
 

   
 

     
 

18. Να διαθέτει panel λειτουργίας και χειρισµού µε όλα τα    
 

απαραίτητα πλήκτρα και φωτεινές ενδείξεις µε απεικόνιση των ΝΑΙ   
 

σηµείων εµπλοκής του χαρτιού, έλλειψης αναλωσίµων υλικών, κλπ.    
 

     
 

19. Να αντιγράφει στην περίπτωση Βy pass ή της τρίτης κασέτας σε    
 

διαφάνειες, αυτοκόλλητες ετικέτες και σε χαρτί βάρους 64 -128 ΝΑΙ   
 

gr/τ.µ. περίπου. Για φωτοαντιγραφή µέσω των κοινών κασετών το   
 

   
 

βάρος του χαρτιού θα είναι 80 gr./τ.µ. περίπου.    
 

     
 

20. Να διαθέτει σύστηµα αυτόµατης επιλογής κασέτας (APS) και ΝΑΙ   
 

σύστηµα αυτόµατης επιλογής λόγου αναπαραγωγής (AMS)   
 

   
 

     
 

21. Να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης. ΝΑΙ   
 

     
 

22. Να διαθέτει σύστηµα φωτοαντιγραφής από βιβλία (book mode). ΝΑΙ   
 

     
 

23. Να διαθέτει πλήκτρο interrupt. ΝΑΙ   
 

     
 

24. Να διαθέτει σύστηµα αυτόµατης εκκίνησης (AUTOSTART). ΝΑΙ   
 

     
 

25. Να διαθέτει µνήµη τουλάχιστον 16 ΜΒ ΝΑΙ   
 

     
 

26. Η φωτοαντιγραφή να είναι υψηλής ποιότητας µε ανάλυση 600 Χ ΝΑΙ   
 

600 dpi τουλάχιστον και 256 τόνους του γκρί.   
 

   
 

     
 

27. Να διαθέτει σύστηµα ηλεκτρονικής σελιδοποίησης εγγράφων. ΝΑΙ   
 

     
 

28. Να διαθέτει Αυτόµατο τροφοδότη αντιστροφέα πρωτοτύπων ΝΑΙ   
 

(ADRF) 50 φύλλων τουλάχιστον, µε διπλή όψη .   
 

   
 

     
 

29. Να διαθέτει σύστηµα απεριόριστης σελιδοποίησης (finisher)    
 

ελάχιστης χωρητικότητας 1000 φύλλων και ενσωµατωµένο ΝΑΙ   
 

µηχανισµό συρραφής.    
 

     
 

30. Να αναφερθούν τυχόν επί πλέον δυνατότητες του µηχανήµατος    
 

πέραν των προδιαγραφοµένων οι οποίες θα συνεκτιµηθούν και θα    
 

βαθµολογηθούν. ∆ιευκρινίζεται ότι µε την λέξη « δυνατότητες»    
 

νοούνται συστήµατα και λειτουργίες του µηχανήµατος που ΝΑΙ   
 

υπάρχουν ήδη στο προσφερόµενο µηχάνηµα και η αξία τους    
 

περιλαµβάνεται στην τιµή κτήσεως µηχανήµατος που έχει δοθεί    
 

στην οικονοµική προσφορά.    
 

    
 

31. Κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να    
 

απαντώνται όλες οι παράγραφοι και οι όροι των τεχνικών ΝΑΙ   
 

προδιαγραφών µε αντίστοιχες παραποµπές στα prospectus των    

   
 

οποίων η κατάθεση είναι υποχρεωτική. Στην περίπτωση που    
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ορισµένα από τα ζητούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν 
αναφέρονται στα prospectus, η επαλήθευσή τους θα γίνεται από 
επίσηµες βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου. 
 
32. Μαζί µε την τεχνική προσφορά να κατατεθεί κατάσταση 
αντιπροσώπου και συνεργατών για όλη την χώρα και να δοθούν 

ΝΑΙ 
λεπτοµερή στοιχεία για την τεχνική υποδοµή της εταιρείας σχετικά 
µε το service. 
 
2. ΟΡΟΙ 
 
1. Με δήλωση του εργοστασίου κατασκευής, να βεβαιώνεται το έτος 
κατασκευής και ότι το προσφερόµενο µοντέλο είναι το πιο 

ΝΑΙ 
πρόσφατο της κατηγορίας αυτής και δεν περιέχει εξαρτήµατα που 
προέρχονται από άλλο µοντέλο (ανακατασκευή). 
 
2. Τα µηχανήµατα πρέπει να συνοδεύονται κατά την παράδοσή 
τους από εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας στην ελληνική  
καθώς και ένα set αναλωσίµων και ένα πακέτο χαρτί Α4 χιλίων ΝΑΙ φύλλων. Η 
δαπάνη του πρώτου αυτού set αναλωσίµων και του  
χαρτιού θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
3. Τα µηχανήµατα θα επιδειχθούν σε λειτουργία στην Επιτροπή 
Εµπειρογνωµόνων εφ' όσον κριθεί απαραίτητο από την εν λόγω 

ΝΑΙ 
επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή, οι προσφέροντες είναι 
υποχρεωµένοι να τα επιδείξουν εντός Αττικής. 
 
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν έναν τουλάχιστον 
χειριστή -υπάλληλο κατά την εγκατάσταση. Η εκπαίδευση αυτή θα 
περιλαµβάνει την εκµάθηση του χειρισµού του  
µηχανήµατος η οποία θα συνδυάζεται µε όλες τις παρεχόµενες ΝΑΙ δυνατότητές 
του καθώς και την άρση παρουσιαζοµένων δυσλειτουργιών, όπως εµπλοκή 
χαρτιού κλπ. Επίσης η εκπαίδευση αυτή θα αφορά και την αντικατάσταση 
αναλωσίµων. 
 
5. Στην οικονοµική προσφορά θα δίνεται α) η τιµή κτήσης του 
µηχανήµατος, β) το κόστος πλήρους ετήσιας συντήρησης για πέντε  
(5) χρόνια συνολικά πέραν του ενός (1) έτους της εγγύησης καλής 
λειτουργίας. Στην συντήρηση περιλαµβάνονται οδοιπορικά, 
εργατικά, ανταλλακτικά πάσης φύσεως, µεταφορικά για την 
περίπτωση που η βλάβη δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί στο 
χώρο της Υπηρεσίας. Είναι ευνόητο ότι βλάβες εννοούνται οι 
συµβαίνουσες κατά την κανονική χρήση του µηχανήµατος. Από τη 
συντήρηση και µε ποινή αποκλεισµού δεν θα εξαιρείται κανένα 
ανταλλακτικό ή µέρος του µηχανήµατος. (Προσφορά µε κόστος  
συντήρησης µηχανήµατος εξαρτώµενο από προσδιοριζόµενη στην ΝΑΙ 
προσφορά µεγίστη ετήσια παραγωγή φωτοαντιγράφων δεν θα γίνεται 
αποδεκτή). γ) η συνολική τιµή των αναλωσίµων για 700.000 αντίγραφα µε 
κάλυψη 6% (το χαρτί δεν περιλαµβάνεται στα αναλώσιµα). Με την έκφραση « 
αναλώσιµα» νοούνται όλα τα υλικά που είναι απαραίτητα για την άρτια 
λειτουργία του προσφερόµενου µηχανήµατος όπως Π.χ. toner, developer, 
τύµπανο ή CRU κλπ. Η  
ζητούµενη συνολική τιµή αναλωσίµων για 700.000 αντίγραφα θα 
πρέπει να επαληθεύεται από την τιµή τεµαχίου κάθε αναλώσιµου και 
την παραγωγική τους δυνατότητα. Η παραγωγική αυτή δυνατότητα 
των αναλωσίµων θα πιστοποιείται µε σχετική επίσηµη δήλωση του 
κατασκευαστικού οίκου και θα περιλαµβάνεται στην 
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τεχνική προσφορά.    
 

Οι τιµές των αναλωσίµων θα δίδονται σε συγκεκριµένες σταθερές    
 

τιµές για κάθε ένα από τα έξι (6) έτη (1 έτος εγγύησης +5 χρόνια    
 

συντήρησης).    
 

    
 

6. Στις τεχνικές προσφορές θα δηλώνεται ο χρόνος ανταπόκρισης    
 

σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών. Ο χρόνος αυτός δεν θα    
 

υπερβαίνει τις 8 εργάσιµες ώρες για την Αττική και Θεσσαλονίκη, τις ΝΑΙ   
 

16 εργάσιµες ώρες για την Ηπειρωτική Ελλάδα, Κρήτη, Ρόδο,    
 

Επτάνησα και 3 εργάσιµες ηµέρες για τη Νησιωτική Ελλάδα.    
 

    
 

7. Στις τεχνικές προσφορές θα αναφέρονται: α) η χώρα προέλευσης    
 

των µηχανηµάτων και β) το εργοστάσιο κατασκευής των ΝΑΙ   
 

µηχανηµάτων    
 

    
 

8. Ο προµηθευτής ανεξάρτητα αν είναι αντιπρόσωπος ή όχι της    
 

κατασκευάστριας εταιρείας, θα δηλώσει ότι αναλαµβάνει την    
 

υποχρέωση να βρει και να υποδείξει άλλη εταιρεία που θα ΝΑΙ   
 

αναλαµβάνει τη συντήρηση αντ' αυτού σε περίπτωση που πάψει να    
 

υφίσταται ως εταιρεία.    
 

    
 

9. Η πληρωµή των αναλωσίµων υλικών θα γίνεται µετά την    
 

παραλαβή από τους τελικούς χρήστες, για οποιαδήποτε ποσότητα ΝΑΙ   
 

στην τιµή που η ανάδοχος εταιρεία δεσµεύτηκε µε την προσφορά   
 

   
 

της.    
 

    
 

10. Σε περίπτωση που κατά την εγκατάστασή του από τον    
 

προµηθευτή το µηχάνηµα δεν λειτουργεί αυτός οφείλει µέσα σε 15 ΝΑΙ   
 

ηµέρες να το αντικαταστήσει µε άλλο καινούργιο που να λειτουργεί   
 

   
 

κανονικά.    
 

    
 

11. Η τιµή σύγκρισης θα διαµορφωθεί από το άθροισµα: α) της    
 

τιµής κτήσεως του µηχανήµατος β) το κόστος συντήρησης του    
 

µηχανήµατος για πέντε (5) χρόνια συνολικά πέραν του ενός (1)    
 

έτους της εγγύησης καλής λειτουργίας και γ) το κόστος αναλωσίµων    
 

για 700.000 φωτοαντίγραφα. ∆ιευκρινίζεται ότι στην τιµή    
 

σύγκρισης θα ληφθεί υπόψη το σύνολο της ζητούµενης    
 

ποσότητας.    
 

Επίσης διευκρινίζεται ότι τα αρχικά αναλώσιµα που συνοδεύουν ΝΑΙ   
 

   
 

το µηχάνηµα κατά την παράδοση και είναι απαραίτητα για την    
 

πλήρη λειτουργία του µηχανήµατος, δεν αφαιρούνται από τον    
 

υπολογισµό της τιµής σύγκρισης.    
 

Παρατήρηση: Με ποινή απόρριψης της οικονοµικής προσφοράς σ'    
 

αυτήν θα δίδεται ξεχωριστή τιµή αναλωσίµων και ξεχωριστή τιµή    
 

ετήσιας συντήρησης.    
 

    
 

12. Κατά τον χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας ο ανάδοχος    
 

είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει οποιεσδήποτε βλάβες που    
 

θα παρουσιαστούν και δεν θα οφείλονται σε κακή χρήση του    
 

µηχανήµατος και να αντικαθιστά χωρίς επιβάρυνση ελαττωµατικά ή ΝΑΙ   
 

κακής ποιότητας εξαρτήµατα. Αν για την αποκατάσταση της    
 

οποιασδήποτε βλάβης απαιτείται µεταφορά του µηχανήµατος, αυτή    
 

βαρύνει τον ανάδοχο.    
 

    
 

13.Θα δοθεί εγγύηση καλής συντήρησης των µηχανηµάτων (µετά τη ΝΑΙ   
 

λήξη του χρόνου εγγύησης καλής, λειτουργίας) σε ποσοστό επί του    
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 ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
      

συνολικού/ετήσιου κόστους συντήρησης όπως αναφέρεται στην      
οικονοµική προσφορά ως εξής:      

α) για τα τρία πρώτα χρόνια της περιόδου 10%      
β) για τα επόµενα δύο χρόνια 15%      
      

14. Οι προσφορές θα συνοδεύονται µε δήλωση των      
διαγωνιζοµένων ότι αναλαµβάνουν την υποχρέωση σύναψης      
σύµβασης για την συντήρηση των µηχανηµάτων µε κάθε µία  ΝΑΙ    
ξεχωριστά από τις Υπηρεσίες και γενικά τους χρήστες σύµφωνα      
πάντα µε το κόστος και τα στοιχεία της προσφοράς τους.      
      

15. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.  ΝΑΙ    
       

      
     ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
    (%) 
ΟΜΑ∆Α Α΄  80 
    

1. Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής  25 
    

2. Αυτονοµία Χάρτου  15 
    

3. Μνήµη µηχανήµατος (ΜΒ)  5 
    

4. Βάρος χάρτου  10 
   

5.Παραγωγική δυνατότητα αναλωσίµων  15 
    

6. Επί πλέον των προδιαγραφόµενων δυνατότητες (εντός της τιµής)  10 
   

ΟΜΑ∆Α Β΄  20 
    

1. Χρόνος Παράδοσης  5 
    

2. Τεχνική Υποστήριξη - ∆ίκτυο υποκαταστηµάτων αντιπροσώπων  10 
    

3. Εγγύηση καλής λειτουργίας  5 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Ονοµασία Τράπεζας …………………………..   

 

Κατάστηµα ………………………….   
 

(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )……………….. Ηµεροµηνία έκδοσης 
 

………………  
ΕΥΡΩ. 

 
 

   
 

……………………………….  
Προς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
&  
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΓΕΝ. ∆\ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆\ΝΣΗ : 
ΤΜΗΜΑ … ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 
10181 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ………… ΕΥΡΩ ……………… 
 
- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 
διζήσεως   µέχρι   του   ποσού των   ΕΥΡΩ. ………………………(   και 
ολογράφως)……………………………………..  υπέρ της εταιρείας 
……………………………………………………….    ∆\νση 
…………………………………………………………. δια τη συµµετοχή της εις το 
διενεργούµενο  διαγωνισµό  της ………………………………………………   για την 
προµήθεια ……………………………………... σύµφωνα µε την υπ. αρ. \ δ\ξή 
σας.      
- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει το 2%  επί της συνολικής προϋπολογισθείσης   
δαπάνης χωρίς ΦΠΑ µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.  
 
- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 

µερικά   
χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή 
µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  
 
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.  
 
- Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό 
έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας  
υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.  
- Η παρούσα ισχύει µέχρι και την …………………………………………  

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά 30 
ηµέρες του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆\ξη).  
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί 
στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.- 
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 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 

Ονοµασία Τράπεζας …………………………..   
 

Κατάστηµα ………………………….   
 

(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )………….. Ηµεροµηνία έκδοσης 
 

………………  
ΕΥΡΩ. 

 
 

   
 

……………………………….. 
Προς 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  
ΓΕΝ. ∆\ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆\ΝΣΗ : 
ΤΜΗΜΑ ….. 
ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20  ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10181 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ……     ΕΥΡΩ ……………….. 
 
- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 
διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. …………………( και ολογράφως)  
…………..……….. ……. στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της 
εταιρείας  
………………………………………..  ∆\νση………………………………………………………….   
για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό…………. σύµβασης, που 
υπέγραψε µαζί σας για τη προµήθεια 
……………………………………(  αρ.διακ/ξης……/….)  προς  κάλυψη αναγκών  του 
…………….  και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας 
………... ΕΥΡΩ αυτής.     
 
- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 

µερικά   
χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή 
µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  
 
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.  
 
- Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει 
µέχρι την επιστροφή της σ’ εµάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει 
απέναντί µας καµιά ισχύ.  

 
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας 

επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και 
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.-  
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
Ονοµασία Τράπεζας …………………………..  
Κατάστηµα …………………………. 
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax ) Ηµεροµηνία έκδοσης ………………  
ΕΥΡΩ. ………………………………… 
Προς 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΓΕΝ. ∆\ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆\ΝΣΗ : 
ΤΜΗΜΑ ….. 
ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20  ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10181 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ……….. 
 
- ΄Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 
διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. …………………( και ολογράφως)  
…………..……….. ……. στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της 
εταιρείας  
……………………………………….. ∆\νση………………………………………………………. 
γι α την καλή λειτουργία των παραδοθέντων υπ’ αυτής ειδών της µε αριθµό αριθµό 
σύµβασης ……….., που υπέγραψε µαζί σας η εν λόγω εταιρεία για τη προµήθεια 
……………………………………( αρ.   ∆ιακ/ξης……….) προς  κάλυψη  αναγκών  του 
………………………………………. και  το  οποίο  ποσόν  καλύπτει  το  2,5.%   της 
συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας εκ………..…... ΕΥΡΩ αυτής. 
 
- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 

µερικά   
χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή 
µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  
 
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.  
 
- Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει 
µέχρι την επιστροφή της σ’ εµάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει 
απέναντί µας καµιά ισχύ.   

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν 
δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ 
 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ ΚΡΑΤ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ ……………….. 
 
ΤΜΗΜΑ……  
ΦΥΛΛΑ:……  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: …………………. 
 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ………………….    ΕΥΡΩ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ …………………. ΓΙΑ ΤΟ ……………….  

Σήµερα   …………., στο   γραφείο   …. του   Υπουργείου Ανάπτυξης   &  
Ανταγωνιστικότητας/Γενική Γραµµατεία Εµπορίου (Πλ.Κάνιγγος), οι υπογεγραµµένοι, αφενός 
…… – …….. της ∆/νσης …………., κάτοικος ………, που εκπροσωπεί µε την ιδιότητά του 
αυτή το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε βάση τις κείµενες διατάξεις, και αφετέρου η 
επιχείρηση µε την επωνυµία ………… –   ∆/νση:………..,   τηλ.:………, φαξ:  ………, 
εκπροσωπούµενη  από  τον  κ.   …………., µε  Α.∆.Τ.:   ………….. σύµφωνα  µε 
……………………………. , συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:  
Την ……………..   µε βάση την ∆/ξη ……….. διενεργήθηκε ανοικτός διαγωνισµός σε Ευρω µε 

κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά, για την προµήθεια του είδους της εν 
λόγω ∆/ξης, ήτοι ………………… προς κάλυψη των αναγκών του …………..  
Τα αποτελέσµατα του παραπάνω διαγωνισµού, κατακυρώθηκαν ……………. , µε την αρίθµ. 
Π2/………….. απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας – Γενική 
Γραµµατεία Εµπορίου στο όνοµα της παραπάνω επιχείρησης όπως αναλυτικά αναφέρεται 
στο άρθρο 1.  
Κατόπιν τούτου, ……………, µε την παραπάνω ιδιότητά του, αναθέτει στην ανωτέρω 
Επιχείρηση, ονοµαζόµενη στο εξής στην παρούσα σύµβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ», και 
αυτή αναλαµβάνει την προµήθεια µε τους κατωτέρω όρους και συµφωνίες, τους 
οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.  
ΑΡΘΡΟ 1ο ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΕΙ∆ΟΣ – ΑΞΙΑ – ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Η ποσότητα, το είδος, η τιµή και η Υπηρεσία για την οποία προορίζεται, ορίζονται ως 
κατωτέρω:  
Φορέας Είδος Ποσότητα Τιµή  Μονάδος  σε Συνολική Αξία 
   Ευρώ σε Ευρώ  
……….. ……… ………. ………….. € ………….. €  
   Πλέον ΦΠΑ……. ………….. €  
   ΣΥΝΟΛΟ: ………….. € 
Στην παραπάνω συνολική αξία κατακύρωσης συµπεριλαµβάνονται οι κρατήσεις ποσοστού  
………%.  
Η ανωτέρω τιµή νοείται για παράδοση του είδους ελευθέρου µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες 
της προµηθεύτριας στις αποθήκες του φορέα και περιλαµβάνει την αξία του είδους, τις υπέρ 
τρίτων κρατήσεις, τα έξοδα µεταφοράς και κάθε άλλη δαπάνη για παράδοση µέχρι και εντός 
της αποθήκης του φορέα. Η παραπάνω τιµή θα παραµείνει σταθερή σε όλη την 
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διάρκεια της παρούσης σύµβασης και δεν υπόκειται σε καµιά µεταβολή από οποιαδήποτε 
αιτία. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Το παραπάνω προς προµήθεια είδος θα είναι σύµφωνο µε την Τεχνική Προσφορά της 
Προµηθεύτριας σε συνδυασµό τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της ∆/ξης  

……….. , που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.  
 
ΑΡΘΡΟ 3ο ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ Η παράδοση του παραπάνω είδους θα γίνει µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη της 
 
προµηθεύτριας στις αποθήκες του φορέα, ως εξής: 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΩΝ  
Είδος Τόπος Παράδοσης Χρόνος Παράδοσης 
  …………….. . 
 ……… . 
 
Ο χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται το ανώτερο µέχρι ¼ αυτού µε επιφύλαξη 
των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου για την επιβολή των προβλεποµένων κυρώσεων 
(άρθρο 26 & 32 του Κ.Π.∆.118/07). Μετά την λήξη της παράτασης θα κινείται η 
διαδικασία κήρυξης του προµηθευτή εκπτώτου. 
 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή θα γίνει από Επιτροπή, που θα 
συσταθεί µε  
απόφαση από το Υπουργείο Ανάπτυξης – Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, και σύµφωνα µε την 
απόφαση Π1/2489/95 (ΦΕΚ 764/Β/6-9-95).  
ΑΡΘΡΟ 4ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη , µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση ,ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου.  
ΑΡΘΡΟ 5ο ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
Η Πληρωµή της αξίας του είδους ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ ………….. σε βάρος των 
Πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισµού, ΚΑΕ ……. και θα γίνει από την Υ∆Ε του 

Υπουργείου µας ύστερα από έγγραφη εντολή της υπηρεσίας µας, µε έκδοση ΧΕΠ στο όνοµα 
της εταιρείας …………. ως η παράγραφος …….. του Παραρτήµατος Β΄ της ∆/ξης 
………  
Η δαπάνη για την πληρωµή του τιµήµατος της προµήθειας θα έχει τις ισχύουσες κρατήσεις: 
1. 0,25% υπέρ ∆ηµοσίου  
2. 0,10% υπέρ Γ.∆..Κ.Π.   
3. 0,30% υπέρ Τ.Α.Υ.Υ.Ε.   
4. 3,00% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.   

οι οποίες επιβαρύνονται µε το νόµιµο τέλος χαρτοσήµου 2% και την επ΄ αυτού εισφορά υπέρ 
Ο.Γ.Α. 20%. 
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5.0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων η οποία επιβαρύνεται 
µε το νόµιµο τέλος χαρτοσήµου 3% και την επ΄αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%.  
∆ιευκρινίζεται ότι:  

1) ∆εν θα γίνεται πληρωµή από το ∆ηµόσιο χωρίς προηγούµενη 
προσκόµιση από την προµηθεύτρια στην αρµόδια Υπηρεσία πιστοποιητικού 
του Ι.Κ.Α. από το οποίο να προκύπτει ανυπαρξία οφειλής της επιχειρήσεως 
προς αυτό, διαφορετικά θα αποδίδεται από το ∆ηµόσιο κατευθείαν στο Ι.Κ.Α., 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1239/82 άρθρο 2ο.  

2) Στο 100% της αξίας χωρίς Φ.Π.Α. της προµήθειας θα γίνει 
παρακράτηση φόρου 4% (Άρθρο 24 του Ν.2198/94 ΦΕΚ 43Α/22.3.94)   

Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στην συµβατική αξία θα καταβληθεί από την 
προµηθεύτρια   

στο ∆ηµόσιο Ταµείο σύµφωνα µε τις επί του αντικειµένου τούτου ισχύουσες 
διατάξεις.  
 
ΑΡΘΡΟ 6ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Η προµηθεύτρια  κατέθεσε  την  εγγυητική επιστολή  µε  αριθµό  …………….. της 
……………. Τράπεζας  –  Κατάστηµα ……………, ποσού ………   ευρώ για την καλή 
εκτέλεση των όρων της παρούσας.    
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στην 
προµηθεύτρια µετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας.   
Η εγγύηση καλής εκτελέσεως προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της, το 
οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.  
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
 
Αφού συντάχθηκε, η παρούσα διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται νόµιµα από 
τους συµβαλλόµενους σε δυο όµοια πρωτότυπα σε απλά φύλλα χάρτου.  
Από τα παραπάνω δυο πρωτότυπα, το µεν ένα κατατέθηκε στο αρµόδιο γραφείο της 
∆/νσης Πολιτικής Προµηθειών Γενική Γραµµατεία Εµπορίου του Υπουργείου 
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, το δε άλλο σαν διπλόγραφο πήρε η προµηθεύτρια 
και δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασµό της.  
Για όλα τα λοιπά θέµατα της παρούσας σύµβασης ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2286/95 
(ΦΕΚ 19/Α/95 Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων), του 
Π.∆. 60/07 (ΦΕΚ 64/Α/07 Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Κρατικών 
Προµηθειών προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο), του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-07) , του 
Ν.4281/14 και οι όροι της ∆/ξης ……… . 
 
Κάθε διαφορά από την παρούσα σύµβαση θα επιλυθεί από το αρµόδιο διοικητικό 
εφετείο. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙKΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ 
………………….. ………………………. 
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Μεταπτυχιακή Διατριβή                                             Κίτση Εριφύλη 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Η Επιτροπή Διεθνούς Εµπορικού Δικαίου των Ηνωμένων Εθνών (UNCITRAL) συνέταξε το 
1996 τον Πρότυπο Νόµο για το ηλεκτρονικό εμπόριο ρυθμίζοντας ζητήματα όπως η εξομοίωση 
των ηλεκτρονικών πληροφοριών µε έγγραφα υλικής υπόστασης, η νομική ισχύς της 
ηλεκτρονικής υπογραφής, η αποδεικτική δύναμη των ηλεκτρονικών κειμένων, ο τόπος, χρόνος 
και απόδειξη παραλαβής του ηλεκτρονικού μηνύματος. 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 
Η ΕΕ μέσω του ΕΚ εξέδωσε τις οδηγίες: 
 
  89/665/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης  Δεκεμβρίου 1989 για το συντονισμό 

των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των 
διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών 
προμηθειών και δημοσίων έργων  

 93/36/EOK, «περί συντονισμού των διαδικασιών για την σύναψη συμβάσεων 
δημοσίων προμηθειών» 

 97/52/EK, «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
υπηρεσιών, συμβάσεων δημοσίων προμηθειών, και συμβάσεων δημοσίων έργων, 
αντιστοίχως» 

 1997/7/ΕΚ (20-5-97) (συμβάσεις από απόσταση) 
 1998/34/ΕΚ(22-6-1998), τροποποιήθηκε με τις:1998/48/ΕΚ &1998/84/ΕΚ 

(καθιέρωση διαδικασίας πληροφόρησης τεχνικών προτύπων και κανονισμών-
νομική προστασία υπηρεσιών- “υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας”) 

 1999/44/ΕΚ,(δίκαιο πώλησης- προστασία καταναλωτή) 
 1999/93/ΕΚ (ηλεκτρονικές υπογραφές) 
 2000/31/ΕΚ (8-6-2000) (ηλεκτρονικό εμπόριο) 
 2001/78/ΕΚ, για την χρήση τυποποιημένων εντύπων στη δημοσίευση των 

προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων 
 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

έργων, προμηθειών  και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 2011/7/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές (L48). 
 
Και: 

 Κανονισμός ΕΚ 44/2001 (διεθνή δικαιοδοσία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις) 
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ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

 
  Με το Π.Δ. 370/95 (ΦΕΚ 199/Α/95), προσαρμόζεται η Ελληνική Νομοθεσία στο 

Κοινοτικό Δίκαιο και στις διατάξεις της Οδηγίας 93/36/ΕΟΚ. 
 Με το Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97), έγινε προσαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 

89/665/ΕΟΚ 
  Με το Π.Δ. 105/2000 (ΦΕΚ 100/Α/17-3-2000), προσαρμόζεται η Ελληνική 

Νομοθεσία στο Κοινοτικό Δίκαιο και στις διατάξεις της Οδηγίας 97/52/ΕΚ. 
 Η Ελλάδα, µε την έκδοση του  Π.Δ. 150/2001 (Α΄125)  εναρμονίσθηκε με την οδηγία 

1999/93/ΕΚ. 
- Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα, η ηλεκτρονική υπογραφή 

εξομοιώνεται με την ιδιόχειρη κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις που θα 
διασφαλίζουν την ταυτοπροσωπία αλλά και τη μοναδικότητα του φορέα 
της ηλεκτρονικής υπογραφής.  

 Η Ελλάδα µε την έκδοση του  Π.Δ. 131/2003 (ΦΕΚ116 Α΄/16-5-2003), 
εναρμονίσθηκε με την οδηγία 2000/31/ΕΚ.  

- Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα, νομιμοποιείται η κατάρτιση των 
συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα. 

 Η Ελλάδα µε την έκδοση της  Υ.Α. Ζ1-496/7-12-2000 (ΦΕΚ 1545 Β΄), 
εναρμονίσθηκε με την οδηγία 1997/7/ΕΚ (20-5-97), για τις συμβάσεις από 
απόσταση.  

 Η Ελλάδα µε την έκδοση του  Π.Δ. 343/2002 (ΦΕΚ284 Α΄/22-11-2002), 
εναρμονίσθηκε με την οδηγία 1998/84/ΕΚ,για την νομική προστασία των 
συνδρομητικών υπηρεσιών. 

 Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α/16.3.2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/11/2005». 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 
 Ν. 2251/1994 (ΦΕΚ 191Α/16-11-1994),όπως ισχύει, για την προστασία των 

καταναλωτών. 
  Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/95) «Περί Δημόσιου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών 

του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον 
Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/17.8.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη». 

 N.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.1995) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Ν.2472/1997,για την προστασία του πολίτη από ηλεκτρονική επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων. 

 Ν. 2672/1998,  για τις ηλεκτρονικές και ψηφιακές υπογραφές.  
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 Π.Δ. 342/2002 (ΦΕΚ 284 Α΄/22-11-2002),για την «διακίνηση των εγγράφων με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή 
μεταξύ αυτών και των φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και 
ενώσεων φυσικών προσώπων». 

 Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ 150/Α) 
 Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-9-10) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 

δημόσιων συμβάσεων…» 
 Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011)  «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων ..», όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 
14/Α/2-2-2012). 

  
 Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α΄/2.02.2012), «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την 

εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-
2015», άρθρα 9-10 για τη Συμπλήρωση του π.δ.118/2007 και την τροποποίηση 
διατάξεων του ν. 4013/2011. 

 Ν. 4155/29-5-2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την 
Υποπαράγραφο ΣΤ 20 του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-
2014). 

 Απόφαση: ΥΑ Π/ Φ. 40.4/1/989/2012 (ΦΕΚ Β΄1301/12-4-2012) «Κύρωση Πλαισίου 
Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» 

 ΚΥΑ Π1/2380 (ΦΕΚ 3400/Β/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»  

 Υπ. Απόφαση Π1/2390(ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)   

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  Π.Υ.Π. 

 
 Κανονισμός παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης 248/71 (ΦΕΚ 603/Β/16-5-2002) 

- Ρυθμίζει θέματα σχετικά με την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης 
ηλεκτρονικής υπογραφής, ειδικότερα ζητήματα Αναγνωρισμένων 
πιστοποιητικών, και ζητήματα εποπτείας και ελέγχου των εγκατεστημένων 
στην Ελλάδα Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης ηλεκτρονικής 
υπογραφής (ΠΥΠ). 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 Χριστοδούλου Κωνσταντίνος, Ηλεκτρονικά έγγραφα και ηλεκτρονική δικαιοπραξία. Αντ. 

Σάκκουλας Αθήνα 2001 

 Γεωργιάδης Α. Γεώργιος, Η σύναψη συμβάσεως μέσω του διαδικτύου, 

Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 2003  

 Θεόδωρος Σιδηρόπουλος, Το δίκαιο του διαδικτύου, Εκδόσεις Αντ. Ν. 

Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2003 

 Ιγγλεζάκης Ιωάννης, Το νομικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Σάκκουλας Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2003 

 Καράκωστας Κ. Ιωάννης, Δίκαιο και Ίντερνετ – Νομικά ζητήματα του 

διαδικτύου, Εκδόσεις Δίκαιο και Οικονομία Π.Ν.ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, Αθήνα 

2003 

 Σινανιώτη – Μαρούδη Αριστέα / Φαρσαρώτας Ιωάννης, Ηλεκτρονική 

Τραπεζική, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 2005 

 Πανάγος Θεόδωρος, Το θεσμικό πλαίσιο σύναψης των δημοσίων 

συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2009 
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