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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
1.Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των όρων και
προϋποθέσεων με τους οποίους συνάπτονται και εκτελούνται συμβάσεις προμήθειας
αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών της ανώνυμης εταιρίας με την
επωνυμία «Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΔΕΘHELEXPO Α.Ε.» (εφεξής καλούμενη η «Εταιρία»), για τους σκοπούς και τη
λειτουργία της.
2. Σε περίπτωση που κάποιο θέμα ρυθμίζεται διαφορετικά στην προκήρυξη,
υπερισχύει η προκήρυξη.
AΡΘΡΟ 2: ΟΡΙΣΜΟΙ
1.Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) Ως «Συμβάσεις» νοούνται οι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, οι οποίες συνάπτονται
γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων και της Εταιρίας,
αντίστοιχα, και έχουν ως αντικείμενο την προμήθεια αγαθών ή την παροχή
υπηρεσιών προς την Εταιρία ή την εκπόνηση μελετών για την Εταιρία.
β) «Ανάδοχος»: ο υποψήφιος που επιλέγεται για την εκτέλεση της σύμβασης.
γ) «Αρμόδιο όργανο»: το οριζόμενο κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 μονομελές ή
συλλογικό όργανο της Εταιρίας.
δ)«Επιτροπή Συνοπτικών Διαγωνισμών»: η αναφερόμενη στο άρθρο 20 παρ. 4
Επιτροπή Συνοπτικών Διαγωνισμών της Εταιρίας.
ε)«Επιτροπή Τακτικών Διαγωνισμών»: η αναφερόμενη στο άρθρο 20 παρ. 4
Επιτροπή Τακτικών Διαγωνισμών της Εταιρίας.
στ) «Εταιρία»: η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΘ-HELEXPO A.E».
ζ) «Ενδιαφερόμενος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων που
προτίθεται να συμμετάσχει σε διαδικασία ανάθεσης σύμβασης του παρόντος
Κανονισμού.
η) «Κανονισμός»: ο παρών Κανονισμός της Εταιρίας με τον οποίο καθορίζονται οι
όροι και προϋποθέσεις σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμήθειας αγαθών,
παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του.
θ) «Σύμβαση προμηθειών» η σύμβαση που έχει ως αντικείμενο την αγορά, τη
χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα
4

αγοράς,

αγαθών.

Μια

σύμβαση

προμηθειών

μπορεί

να

περιλαμβάνει,

παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης.
ι) «Σύμβαση παροχής υπηρεσιών»: η σύμβαση που έχει ως αντικείμενο την παροχή
υπηρεσιών.
ια) «Σύμβαση εκπόνησης μελετών»: η σύμβαση που έχει ως αντικείμενο πάσης
φύσεως μελέτες.
ιβ) «Συμβατικά τεύχη»: το κείμενο της συναπτόμενης σύμβασης, τα έγγραφα της
σύμβασης και η προσφορά του αναδόχου.
ιγ) «Οικονομικός Φορέας»: ως «οικονομικός φορέας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή/και φορέων,
συμπεριλαμβανομένων

των

προσωρινών

συμπράξεων

επιχειρήσεων,

που

προσφέρει στην αγορά εκτέλεση εργασιών, προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών
ή εκπόνηση μελετών.
ιδ) «Υποψήφιος ή Συμμετέχων ή Προσφέρων ή Διαγωνιζόμενος»: ο ενδιαφερόμενος
που έχει υποβάλει φάκελο προσφοράς.
ιε) «Έγγραφο της σύμβασης» νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο
παραπέμπει η Εταιρία με σκοπό να περιγράφει ή να προσδιορίσει στοιχεία της
σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης, των
τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της
σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων από τους
υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή
περιλαμβάνονται οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η Εταιρία δυνάμει
της παρ 1 του άρθρου 23, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής
και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες
τεχνικές προδιαγραφές.
ιστ) «Φάκελος προσφοράς»: ο φάκελος που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες σε
διαδικασία ανάθεσης σύμβασης του παρόντος Κανονισμού, στον οποίο περιέχονται
τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τα στοιχεία καταλληλότητας και ποιοτικής επιλογής
του υποψηφίου, η τεχνική προσφορά και η οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τα
κατά περίπτωση οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης.
ιζ) η «Εταιρία»: η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ««Διεθνής Έκθεση
Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε.».
AΡΘΡΟ 3: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
1.Η Εταιρία αντιμετωπίζει τους Οικονομικούς Φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις.
Κατά την ανάθεση των συμβάσεων η Εταιρία ενεργεί με διαφάνεια. Η Εταιρία μεριμνά
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ώστε κατά την ανάθεση των συμβάσεων να μην παρακωλύεται ο υγιής
ανταγωνισμός.
2. Η Εταιρία προβαίνει στην ανάθεση μίας σύμβασης όταν αυτό είναι σκόπιμο για την
εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών της ή και για την εύρυθμη λειτουργία της.
AΡΘΡΟ 4: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1.Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπάγονται οι αναθέσεις συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών, προμήθειας αγαθών, καθώς και εκπόνησης μελετών.
2. Συμβάσεις το αντικείμενο των οποίων αφορά, ταυτόχρονα, την προμήθεια αγαθών
και την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών ή την εκπόνηση μελετών, νοούνται
ως συμβάσεις προμήθειας αγαθών, εφόσον η εκτιμώμενη αξία των αγαθών αυτών
υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία των κατασκευαστικών εργασιών, περιλαμβανομένων
των υλικών κατασκευής, των υπηρεσιών ή των μελετών.
3. Συμβάσεις το αντικείμενο των οποίων αφορά, ταυτόχρονα, την παροχή υπηρεσιών
ή την εκπόνηση μελετών και την προμήθεια αγαθών, νοούνται ως συμβάσεις
παροχής υπηρεσιών ή εκπόνησης μελετών, αντίστοιχα, εφόσον η εκτιμώμενη αξία
των υπηρεσιών ή των μελετών υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία των αγαθών.
4. Συμβάσεις το αντικείμενο των οποίων αφορά την προμήθεια αγαθών και καλύπτει,
παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, νοούνται ως συμβάσεις
προμήθειας αγαθών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
AΡΘΡΟ 5: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
1.Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό
πληρωτέο ποσό, εκτός ΦΠΑ, όπως εκτιμάται από την Εταιρία. Στον υπολογισμό
αυτό, λαμβάνεται υπόψη το εκτιμώμενο συνολικό ποσό, συμπεριλαμβανομένου κάθε
τυχόν δικαιώματος προαιρέσεως ή τυχόν παρατάσεων της σύμβασης, όπως ορίζουν
ρητά τα έγγραφα της σύμβασης.
2. Αν η Εταιρία προβλέπει απονομή βραβείων ή καταβολή χρηματικών ποσών για
τους υποψήφιους ή προσφέροντες, λαμβάνει υπόψη της τα ποσά αυτά κατά τον
υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
3. Για την ανάθεση των συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
Κανονισμού, εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι ακόλουθες διαδικασίες ανάθεσης:
α) Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, για συμβάσεις εκτιμώμενης
αξίας άνω των ευρώ εξήντα χιλιάδων (€60.000), χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ
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β) Συνοπτικός διαγωνισμός, για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των ευρώ είκοσι
χιλιάδων (€20.000), χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, και έως ευρώ εξήντα
χιλιάδες (€60.000), χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ
γ) Απευθείας ανάθεση για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης ή κατώτερης των ευρώ
είκοσι χιλιάδων (€20.000), χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
4. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
20, είναι δυνατή η κατά περίπτωση υπαγωγή της υπό ανάθεση σύμβασης:
α) σε χρήση διαδικασιών τακτικού διαγωνισμού με ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες
έστω και αν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής
της εν λόγω διαδικασίας,
β) σε διαδικασία Συνοπτικού διαγωνισμού, έστω και αν η εκτιμώμενη αξία της
σύμβασης είναι κατώτερη των αντίστοιχων ορίων της εν λόγω διαδικασίας.
5. Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2, η
Εταιρία μπορεί να προβαίνει, με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, στην απευθείας
ανάθεση συμβάσεων προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης
μελετών ακόμα και όταν η αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ανώτερη από το
ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
5.1 Η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε περιπτώσεις συμβάσεων με αξία, χωρίς
ΦΠΑ, άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σε
οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:
α) εάν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες ή οι μελέτες μπορούν να παρασχεθούν ή να
εκπονηθούν μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από
τους κατωτέρω λόγους:
αα) στόχος της σύμβασης είναι η δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή
καλλιτεχνικής εκδήλωσης,
ββ) απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους,
γγ)

προστασία

αποκλειστικών

δικαιωμάτων,

συμπεριλαμβανομένων

των

δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
β) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης
οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα ή εάν λόγω ιδιαίτερων τεχνικών ή άλλων
συνθηκών, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για
ανοικτές, κλειστές διαδικασίες
γ) για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,
υπό ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους είτε από προμηθευτή που παύει οριστικά τις
εμπορικές

του

δραστηριότητες

είτε

από

7

τον

εκκαθαριστή

διαδικασίας

αφερεγγυότητας, δικαστικού συμβιβασμού ή ανάλογης διαδικασίας που προβλέπεται
σε διατάξεις νόμου.

AΡΘΡΟ 6: ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΝΟΙΧΤΕΣ-ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ)
1. Τακτικός διαγωνισμός διεξάγεται με ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες επιλογής
αναδόχου. Η Εταιρία επιλέγει ελεύθερα το είδος της διαδικασίας.
2. Κατά την ανοικτή διαδικασία κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να
υποβάλει προσφορά.
3. Κατά την κλειστή διαδικασία κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να ζητήσει να
συμμετάσχει, αλλά μόνον οι οικονομικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από την
Εταιρία μπορούν να υποβάλλουν προσφορά. Η προσφυγή στη διαδικασία αυτή
διεξάγεται σε δυο στάδια.
Στο πρώτο στάδιο η Εταιρία καλεί τους οικονομικούς φορείς να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον και προβαίνει σε προεπιλογή με βάση τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής
που ορίζονται στην προκήρυξη. Η Εταιρία, με γνώμονα τη διασφάλιση συνθηκών
πραγματικού ανταγωνισμού, προσδιορίζει στην προκήρυξη τον ελάχιστο αριθμό
υποψηφίων που προβλέπει να καλέσει, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των
τριών.
Στο δεύτερο στάδιο η Εταιρία προσκαλεί ταυτόχρονα και εγγράφως όλους τους
προεπιλεγέντες από το πρώτο στάδιο να υποβάλουν προσφορά. Προσφορές
υποβαλλόμενες από οικονομικούς φορείς που δεν έχουν προεπιλεγεί απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
4. Οι βασικοί όροι της υπό σύναψη σύμβασης περιλαμβάνονται στην προκήρυξη ή
σε ειδικό τεύχος που τη συνοδεύει. Η ανάδειξη του αναδόχου γίνεται μετά από
αξιολόγηση της προσφοράς των συμμετεχόντων, σύμφωνα με την διαδικασία και τα
κριτήρια που ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
5. Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, σε
μία τουλάχιστον ημερήσια πολιτική ή ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής
κυκλοφορίας. Η περίληψη μπορεί να δημοσιεύεται και στον τοπικό τύπο, εφόσον
τούτο παρίσταται σκόπιμο από τη φύση της σύμβασης.
6. Η προκήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα
στοιχεία:
α)

επωνυμία

και

στοιχεία

επικοινωνίας

της

Εταιρίας

(τηλέφωνο,

αριθμός

τηλεομοιοτυπίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διεύθυνση διαδικτύου)
β) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διεύθυνση διαδικτύου στην οποία θα
υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της
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σύμβασης. Όταν δεν διατίθεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση για
τους λόγους που κρίνει ελεύθερα η Εταιρία, υποδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης.
γ) περιγραφή του συμβατικού αντικειμένου,
δ) εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ
ε) προθεσμία υποβολής της προσφοράς,
στ) ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
ζ) διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού,
η) κατά περίπτωση απαιτούμενες εγγυήσεις συμμετοχής, καλής εκτέλεσης ή/και
προκαταβολής,
θ) κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης
ι) κατά περίπτωση απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία καταλληλότητας (προσωπικής
κατάστασης και ποιοτικής επιλογής),
ια) κριτήρια ποιοτικής επιλογής (οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, τεχνική
ή/και επαγγελματική ικανότητα), εφόσον προβλέπονται,
ιβ) περιεχόμενο τεχνικής προσφοράς, εφόσον προβλέπεται,
ιγ) κριτήρια βαθμολόγησης τεχνικής προσφοράς και συγκριτική βαρύτητα αυτών,
εφόσον προβλέπονται,
ιδ) περιεχόμενο οικονομικής προσφοράς,
ιε) μέθοδος στάθμισης της τεχνικής και οικονομικής αξίας της προσφοράς, εφόσον
προβλέπεται,
ιστ) διάρκεια ισχύος προσφοράς,
ιζ) τόπος παράδοσης ή παροχής και
ιη) προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης.
7. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των
είκοσι δυο (22) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της
προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο που αναφέρεται στην παρ. 5 του παρόντος.
AΡΘΡΟ 7: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
1. Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα
χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
2. Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η Εταιρία δημοσιεύει προκήρυξη. Η εν
λόγω προκήρυξη δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας.
Επιπρόσθετα, η Εταιρία μπορεί να προσκαλεί επιπλέον και συγκεκριμένους
οικονομικούς φορείς, τρεις (3) τουλάχιστον εφόσον δραστηριοποιούνται τόσοι στη
σχετική αγορά.
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3. Στο συνοπτικό διαγωνισμό η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών
ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης
στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας. Η Εταιρία μπορεί να παρατείνει την προθεσμία
παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση
των προσφορών, όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των αλλαγών.
4. Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή
μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
5. Οι λεπτομέρειες διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού καθορίζονται στα
έγγραφα της σύμβασης.
6. Οι προσφορές δύναται να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής δικαιολογητικά:
•

δικαιολογητικά συμμετοχής

•

τεχνική προσφορά

•

οικονομική προσφορά

7. Η αρμόδια Επιτροπή Συνοπτικών Διαγωνισμών συνέρχεται σε κλειστή συνεδρίαση
και προβαίνει σε ενδελεχή έλεγχο των προσφορών, τις κατατάσσει και προτείνει την
πιο συμφέρουσα για κατακύρωση, βάσει των κριτηρίων έτσι όπως αυτά έχουν
διατυπωθεί

στην

προκήρυξη.

Η

συνεδρίαση

της

Επιτροπής

Συνοπτικών

Διαγωνισμών μπορεί να διενεργηθεί διαφορετική ημερομηνία από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
AΡΘΡΟ 8: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
1.Η απευθείας ανάθεση αποτελεί διαδικασία που εφαρμόζεται, όταν η εκτιμώμενη
αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι
χιλιάδων (20.000) ευρώ, με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παρ.5. Στην απευθείας
ανάθεση η Εταιρία, μετά από συνοπτική έρευνα αγοράς, αναθέτει απευθείας σε
οικονομικό φορέα της επιλογής της την εκτέλεση ορισμένης σύμβασης.
2. Η Εταιρία, και εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ανώτερη από το
ποσό

των

πέντε

χιλιάδων

(5.000)

ευρώ,

εκδίδει

Πρόσκληση

Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος, στην οποία ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προδιαγραφές για την
υλοποίηση της σύμβασης την οποία απευθύνει σε φυσικά/νομικά πρόσωπά της
επιλογής της, τα οποία θεωρεί ότι είναι σε θέση να υλοποιήσουν με επάρκεια την υπό
ανάθεση σύμβαση.
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3. Στην περίπτωση της παρ. 5 του άρθρου 5 η Εταιρία δεν υποχρεούται να προβεί
στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του
παρόντος άρθρου.

AΡΘΡΟ

9:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ

ΚΑΙ

ΝΕΕΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

–

ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
1. Οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου ή του αρμόδιου κατά την παρ. 1 του άρθρου 20 οργάνου, χωρίς νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε
σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης
στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή
προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των
ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους
οποίους

μπορούν

να

ενεργοποιηθούν.

Δεν

προβλέπουν

τροποποιήσεις

ή

προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης.
β) για τις συμπληρωματικές υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία
κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η
αλλαγή αναδόχου:
αα) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. απαιτήσεις
εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, υπηρεσίες ή
εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με τη διαδικασία σύναψης της αρχικής σύμβασης,
και
ββ) θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για
την Εταιρία.
Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%)
της αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η
σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα
τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης.
γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να
προβλεφθούν από την Εταιρία,
ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,
γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής
σύμβασης.
δ) όταν ένας νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η
σύμβαση από την Εταιρία, συνεπεία:
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αα) ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης, σύμφωνης με την περίπτωση α`,
ββ)

ολικής

ή

αναδιάρθρωσης,

μερικής

διαδοχής

του

περιλαμβανομένων

αρχικού

της

αναδόχου,

εξαγοράς,

της

λόγω

εταιρικής

απορρόφησης,

της

συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή
πτωχευτικών διαδικασιών, από άλλον οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι η διαδοχή δεν
συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης
ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις. Η
τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης, εφόσον καθιστά
τη σύμβαση ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς
συναφθείσα. Σε κάθε περίπτωση, μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί
μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής
διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών
υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης
προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους
συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
ββ) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του
αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση
γγ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης.
2. Οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
χωρίς τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων, εφόσον η αξία της τροποποίησης
είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:
α) κατώτερη του ποσό των 20.000 ευρώ , χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ
β) του είκοσι τοις εκατό (20%) της αξίας της αρχικής σύμβασης.
Σε κάθε περίπτωση, η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της
σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται
βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.
3. Για τον υπολογισμό της τιμής που προβλέπεται στην παρ. 2 και στις περιπτώσεις
β` και γ` της παρ. 1, όταν η σύμβαση περιλαμβάνει ρήτρα τιμαριθμικής
αναπροσαρμογής, η αναπροσαρμοσμένη τιμή είναι η τιμή αναφοράς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Στις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού,
εφαρμόζονται οι γενικές αρχές του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως, της ίσης
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μεταχείρισης, της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης και
της ελευθερίας του ανταγωνισμού.
2. Η Εταιρία αποδέχεται χωρίς διακρίσεις και με τους ίδιους όρους που εφαρμόζονται
για τους ημεδαπούς υποψήφιους, τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων φυσικών
ή νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
εφόσον είναι εγκατεστημένα ή λειτουργούν νόμιμα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του

Ευρωπαϊκού

Οικονομικού

Χώρου.

Επίσης γίνονται

δεκτοί

συμμετέχοντες από τρίτες χώρες- μέλη της διεθνούς Συμφωνίας περί Δημοσίων
Συμβάσεων Προμηθειών της 15ης.04.1994, όπως αυτή έχει κυρωθεί με τον ν.
2513/1997 (Α’ 139), εφόσον η σύμβαση υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω
Συμφωνίας και με την επιφύλαξη ότι πληρούνται τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που
τίθενται στην προκήρυξη.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η συμμετοχή
ενδιαφερομένων από τρίτες χώρες επιτρέπεται μόνον εφόσον προβλέπεται ρητά
στην προκήρυξη.
AΡΘΡΟ 11: ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
1. Ενώσεις προσώπων ή υπό σύσταση κοινοπραξίες μπορούν να υποβάλλουν
προσφορά χωρίς να υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένης νομικής μορφής. Στην
προκήρυξη μπορεί να προβλέπεται ότι η επιλεγόμενη ένωση ή κοινοπραξία θα
υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, πριν από την υπογραφή της
σύμβασης.
2. Όπου κρίνεται αναγκαίο, η Εταιρία μπορεί να διευκρινίζει στα έγγραφα της
σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών φορέων θα πρέπει να
πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής
και επαγγελματικής ικανότητας κατά το άρθρο 15, εφόσον αυτό δικαιολογείται από
αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας.
3. Ανεξαρτήτως της παρ. 1, η Εταιρία μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις
οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους
ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι
αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Ειδικά, μπορεί να απαιτήσει
η νομική μορφή της αναδόχου-ένωσης, να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η
ύπαρξη ενός και μοναδικού αριθμού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ.
κοινοπραξία συσταθείσα δια συμβολαιογραφικού εγγράφου).
4. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι της Εταιρίας αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε
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περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
5. Κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής, πάροχος υπηρεσίας ή μελετητής, φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, μπορεί να μετέχει ως μέλος ή, εφόσον προβλέπεται στην
προκήρυξη, ως υπεργολάβος ή δανείζων επάρκεια ή άλλη τεχνικής ή οικονομικής
φύσεως ικανότητα, σε μία μόνον συμμετέχουσα ένωση κατά το στάδιο της ανάθεσης,
με ποινή αποκλεισμού των προσφορών στις οποίες αυτός συμμετέχει με
οποιαδήποτε από τις παραπάνω ιδιότητες.
6. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση
είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το αντικείμενο της συμμετοχής του
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
AΡΘΡΟ 12: ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
1. Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα
κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που προβλέπονται στο
άρθρο 15, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, κατά περίπτωση και για συγκεκριμένη
σύμβαση, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης
των δεσμών του με αυτούς.
2. Αν ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
αποδεικνύει στην Εταιρία ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως,
με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
3. Η Εταιρία ελέγχει, σύμφωνα με τα άρθρα του παρόντος και την προκήρυξη, αν οι
φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας,
πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού,
σύμφωνα με το άρθρο 14. Η Εταιρία απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να
αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον
οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14. Η
Εταιρία μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για
τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 14.
4.Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά
τα κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, η
Εταιρία μπορεί να απαιτεί ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς να είναι από
κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
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5. Υπό τους ίδιους όρους, μία ένωση οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 11, μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή
άλλων φορέων.
6. Στην περίπτωση συμβάσεων υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών ή στην περίπτωση
εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασης στο πλαίσιο σύμβασης προμηθειών, η
Εταιρία μπορεί να απαιτεί την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων απευθείας
από τον ίδιο τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση
οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή.
7. Κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής, πάροχος υπηρεσίας ή μελετητής, φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, μπορεί να μετέχει ως μέλος ή, εφόσον προβλέπεται στην
προκήρυξη, ως υπεργολάβος ή δανείζων επάρκεια ή άλλη, τεχνικής ή οικονομικής
φύσεως, ικανότητα, σε μία μόνον συμμετέχουσα ένωση κατά το στάδιο της
ανάθεσης, με ποινή αποκλεισμού των προσφορών στις οποίες αυτός συμμετέχει με
οποιαδήποτε από τις παραπάνω ιδιότητες.
8. Στην κοινή προσφορά προσδιορίζεται το ποσοστό συμμετοχής και το αντικείμενο
της συμμετοχής εκάστου μέλους και υποβάλλεται πίνακας κατανομής της συμβατικής
αμοιβής στα μέλη της ένωσης. Ο πίνακας μπορεί να τροποποιηθεί κατά την εκτέλεση
της σύμβασης, μετά από έγκριση της Εταιρίας.
9. Τα μέλη των ενώσεων προσώπων ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον
έναντι της Εταιρίας για κάθε ζήτημα που προκύπτει από την εκτέλεση της σύμβασης.
AΡΘΡΟ 13: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Οι προσφέροντες μπορεί να υποχρεωθούν να αποδείξουν ότι πληρούν
συγκεκριμένες προϋποθέσεις καταλληλότητας σχετικά με την προσωπική τους
κατάσταση, την τεχνική ή επαγγελματική ικανότητα και την οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκειά τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην
προκήρυξη. Τα ζητούμενα στοιχεία για την απόδειξη των ανωτέρω και το ελάχιστο
επίπεδο επαγγελματικών προσόντων, που απαιτείται για την παραδεκτή συμμετοχή
των υποψηφίων, είναι συναφή και ανάλογα με το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
της σύμβασης.
2. Οι συμβάσεις ανατίθενται βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 26,
εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις καταλληλότητας και ποιοτικής
επιλογής που έχουν τεθεί στην προκήρυξη.
AΡΘΡΟ 14: ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Αποκλείονται από τη συμμετοχή σε διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων του
παρόντος Κανονισμού, υποψήφιοι σε βάρος των οποίων έχει εκδοθεί τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους:
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης- πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης
της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1
του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό
δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α· 48),
δ)

τρομοκρατικά

εγκλήματα

ή

εγκλήματα

συνδεόμενα

με

τρομοκρατικές

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο

2002/475/ΔΕΥ του

Συμβουλίου

της

13ης Ιουνίου 2002,

για

την

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά
με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α` 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές
εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων

της,

καθώς

και

για

την

αντικατάσταση

της

απόφασης-πλαίσιο

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α` 215).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το
πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού
φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
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αα) στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε
οικονομικός φορέας, εάν η Εταιρία:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ,
σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία
ή/και
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων

τόκων

ή των

προστίμων

είτε

υπαγόμενος σε

δεσμευτικό

διακανονισμό για την καταβολή τους.
3. Η Εταιρία μπορεί να προβλέπει στα έγγραφα της σύμβασης παρέκκλιση:
από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στην παρ. 2, όταν ο
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων
ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός
φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα,
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
4. Η Εταιρία μπορεί να αποκλείει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις:
α) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
17

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
β) εάν η Εταιρία διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα
ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
γ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με
την Εταιρία, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
δ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά
την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας
των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες

αυτές

ή

δεν

είναι

σε

θέση

να

προσκομίσει

δικαιολογητικά

κατακύρωσης,
ε) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων της Εταιρίας, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται
να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή
ή την ανάθεση,
στ) Εάν η Εταιρία κρίνει, ότι ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, ή έχει
επιδείξει αντισυμβατική συμπεριφορά έναντι της Εταιρίας.
ζ) Εάν ο οικονομικός φορέας δεν έχει εκπληρώσει πλήρως και προσηκόντως
οιαδήποτε συμβατική του υποχρέωση έναντι της Εταιρίας και ιδίως εάν δεν έχει
καταβάλλει στην Εταιρία, πλήρως και προσηκόντως, οιαδήποτε οφειλόμενη
χρηματική απαίτηση.
5. Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην περίπτωση α` της παρ. 4, η Εταιρία
μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση
ότι η Εταιρία θεωρεί ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας, στην περίπτωση των καταστάσεων της περίπτωσης
α της παρ. 4.
6. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η Εταιρία
μπορεί να αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται
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λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις
περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης
σύμβασης,

η Εταιρία μπορεί

να αποκλείει έναν

οικονομικό φορέα, όταν

αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων ή
παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε μία
από τις περιπτώσεις της παρ. 4.
7. Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου
να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του,
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, η
Εταιρία μπορεί να μην αποκλείσει τον εν λόγω οικονομικό φορέα από τη διαδικασία
σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
8. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων
αποκλεισμού του παρόντος άρθρου προσδιορίζονται με την προκήρυξη. Στην
προκήρυξη μπορεί, αντί δικαιολογητικών, να προβλέπεται υποβολή υπεύθυνης
δήλωσης από τους συμμετέχοντες ότι δεν συντρέχουν σε βάρος τους οι λόγοι
αποκλεισμού. Υπόδειγμα της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης μπορεί να παρέχεται με
τα έγγραφα της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, προβλέπεται ότι τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά θα υποβληθούν υποχρεωτικά από τον προσφέροντα στον οποίον
πρόκειται να κατακυρωθεί η σύμβαση, όπως ορίζεται στο άρθρο 28 του παρόντος.
9. Εάν στο κράτος προέλευσης ή έδρας του υποψηφίου δεν προβλέπεται η έκδοση
ενός ή περισσότερων εκ των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αυτά δεν καλύπτουν
το

σύνολο

των

λόγων

αποκλεισμού,

μπορεί

να

αντικαθίστανται

ή

να

συμπληρώνονται με ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή επαγγελματικού οργανισμού του
κράτους αυτού ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, που να βεβαιώνει τη μη έκδοση του
απαιτούμενου εγγράφου ή τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού.
10. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188). Στην προκήρυξη μπορεί να ορίζεται ότι
ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό
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περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται
από μετάφραση στην ελληνική.
11.

Οι

ενώσεις

προσώπων

ή

κοινοπραξίες

υποβάλλουν

τα

απαιτούμενα

δικαιολογητικά για κάθε μέλος τους. Οι λόγοι αποκλεισμού αφορούν κάθε μέλος και
τυχόν συνδρομή τους σε ένα μέλος επιφέρει τον συνολικό αποκλεισμό της
συμμετέχουσας ένωσης ή της κοινοπραξίας.
AΡΘΡΟ 15: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ/ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
1. Τα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας των συμμετεχόντων
οικονομικών φορέων μπορεί να αφορούν:
α) την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας,
β) την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια,
γ) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
2. Όσον

αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής

δραστηριότητας, η Εταιρία μπορεί να απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να είναι
εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτοςμέλος εγκατάστασής τους, ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται
στην προκήρυξη.
Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων υπηρεσιών ή μελετών, εφόσον οι οικονομικοί
φορείς πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου
οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα
καταγωγής τους, η Εταιρία μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την
έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή ότι είναι εγγεγραμμένοι σε
σχετικό Μητρώο.
3. Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, η Εταιρία μπορεί να
επιβάλλει απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την
αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Η
Εταιρία μπορεί να απαιτεί ειδικότερα από τους οικονομικούς φορείς, να έχουν έναν
ορισμένο ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών ή/και ορισμένο ελάχιστο κύκλο εργασιών
στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύμβαση. Επίσης, η Εταιρία
μπορεί να απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να παρέχουν πληροφορίες σχετικά
με τους ετήσιους λογαριασμούς, παρουσιάζοντας την αναλογία, ιδίως, στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού. Μπορούν επίσης να απαιτούν κατάλληλο επίπεδο
ασφαλιστικής κάλυψης έναντι επαγγελματικών κινδύνων.
Όταν μια σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, το παρόν άρθρο μπορεί εφαρμόζεται
σε σχέση με κάθε επιμέρους τμήμα. Επιπλέον, η Εταιρία μπορεί να καθορίζει τον
20

ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών που πρέπει να έχουν οι οικονομικοί φορείς ανά
ομάδες τμημάτων, αν ανατεθούν στον ανάδοχο περισσότερα τμήματα που πρέπει να
εκτελεστούν ταυτοχρόνως.
4. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, η Εταιρία μπορεί να
επιβάλλει απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους
αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους, την εμπειρία, την τεχνογνωσία, την
αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο
επίπεδο ποιότητας. Η Εταιρία μπορεί να απαιτεί ειδικότερα από τους οικονομικούς
φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με
κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν.
5. Στην προκήρυξη αναφέρονται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις συμμετοχής που
μπορεί να εκφράζονται ως ελάχιστα επίπεδα ικανότητας, καθώς και τα κατάλληλα
αποδεικτικά μέσα.
6. Για τις ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά μπορεί να
προβλέπεται ότι τα κριτήρια απόδειξης οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας πληρούνται είτε αθροιστικά από τα μέλη είτε σταθμισμένα, βάσει του
ποσοστού συμμετοχής των μελών στην ένωση, είτε από ένα εξ αυτών.
AΡΘΡΟ 16: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Εγγύηση συμμετοχής
α) Για τη συμμετοχή σε διαδικασία ανάθεσης του παρόντος Κανονισμού, η Εταιρία
ζητά από τους προσφέροντες να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Η
Εταιρία μπορεί να απαλλάσσει τους υποψήφιους από την υποχρέωση προσκόμισης
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό. Η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής ισχύει για όσο χρόνο προβλέπεται στην προκήρυξη και μέχρι την
επιστροφή της από την Εταιρία.
β) Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής, καθώς και το περιεχόμενο και ο τύπος της
εγγυητικής επιστολής προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της
εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται σε ποσοστό επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της αξίας αυτής, εκτός ΦΠΑ.
γ) Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της
σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης
αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων
που συμμετέχουν στην ένωση.

21

δ) Η εγγύηση συμμετοχής του επιλεγόμενου ως αναδόχου καταπίπτει υπέρ της
Εταιρίας, εφόσον αυτός αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,
παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 14 και 15, δεν
προσκομίσει τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν
προσέλθει εμπρόθεσμα για την υπογραφή της σύμβασης. Στην προκήρυξη μπορεί
να προβλέπεται ότι, στην περίπτωση αυτή, ο επιλεγείς θα βαρύνεται με τη διαφορά
του τιμήματος, εάν επιλεγεί ο αμέσως επόμενος υποψήφιος στον πίνακα κατάταξης ή
με τα έξοδα διενέργειας νέου διαγωνισμού, εάν δεν υφίσταται άλλος υποψήφιος.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
α) Ο ανάδοχος καταθέτει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης της σύμβασης, αντικαθιστώντας με αυτήν την εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του στον διαγωνισμό. Για την υπογραφή σύμβασης συνολικής αξίας
κατώτερης των ευρώ τριάντα χιλιάδων (€30.000), εκτός ΦΠΑ, η Εταιρία μπορεί να
απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση αυτή.
β) Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, καθώς και το περιεχόμενο και ο τύπος
της εγγυητικής επιστολής προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα και
με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Το ύψος της εγγύησης καλής
εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης παρέχεται για την κάλυψη της ευθύνης του αναδόχου
έναντι της Εταιρίας για την εμπρόθεσμη και, κατά τους συμφωνηθέντες όρους, καλή
εκτέλεση της σύμβασης, ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης,
παρατεινόμενη αναλόγως σε περίπτωση χορήγησης χρονικών παρατάσεων, και
επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει
στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης και της προκήρυξης.
γ) Σε περίπτωση αύξησης του οικονομικού αντικειμένου κατά την εκτέλεση της
σύμβασης, μπορεί να απαιτηθεί η προσκόμιση συμπληρωματικής εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης από τον ανάδοχο. Σε περίπτωση μείωσης του
οικονομικού αντικειμένου ως ανωτέρω, είναι δυνατόν να επέλθει ανάλογη μείωση του
ύψους των εγγυήσεων, μετά από αίτηση του αναδόχου.

3. Εγγύηση προκαταβολής
Στην προκήρυξη μπορεί να προβλέπεται δυνατότητα του αναδόχου να λάβει
προκαταβολή με την υπογραφή της σύμβασης. Το ύψος της προκαταβολής
υπολογίζεται σε ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος και κατά μέγιστο σε 50%
αυτού, χωρίς ΦΠΑ. Για τη λήψη της προκαταβολής, η Εταιρία μπορεί να ζητήσει από
τον ανάδοχο να καταθέσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής.
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4. Στην προκήρυξη μπορεί να ορίζεται υποχρέωση του αναδόχου να παράσχει και
άλλες μορφές εγγυήσεων. Το ύψος των εγγυήσεων αυτών, και οι λοιποί όροι που θα
τις διέπουν, θα ορίζονται στην προκήρυξη.
5. Οι εγγυητικές επιστολές των προηγουμένων παραγράφων εκδίδονται από
αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή
σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου ή στα κράτη-μέρη της συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α 139) και έχουν
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορεί επίσης να εκδίδονται
από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
6. Σε περίπτωση ενώσεων προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι
εγγυητικές επιστολές καλύπτουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη όλων
των μελών τα οποία αναφέρονται ρητά στο σώμα της επιστολής. Οι εγγυητικές
επιστολές μπορούν να είναι είτε ενιαίες για το σύνολο της παρεχόμενης εγγύησης είτε
άθροισμα εγγυητικών επιστολών, εφόσον κάθε μία από αυτές καλύπτει αλληλεγγύως
και εις ολόκληρον την ευθύνη όλων των μελών.
7. Οι εγγυητικές επιστολές συντάσσονται στα ελληνικά ή συνοδεύονται υποχρεωτικά
από επίσημη μετάφραση.
8. Οι εγγυητικές επιστολές περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τον όρο παραίτησης του
εγγυητή από τις ενστάσεις διαιρέσεως και διζήσεως και από κάθε άλλη συναφή
ένσταση, καθώς επίσης την υποχρέωση του εγγυητή να καταβάλει στην Εταιρία το
ποσό της εγγύησης εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, μετά από σχετική έγγραφη
ειδοποίηση της Εταιρίας, χωρίς ένσταση ή αντίρρηση και χωρίς ο εγγυητής να
δικαιούται να ερευνά την ύπαρξη ή το νόμιμο της απαίτησης της Εταιρίας.
9. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του αναδόχου και των λοιπών υποψηφίων,
που περιλαμβάνονται στον πίνακα οριστικής κατάταξης, επιστρέφονται μετά την
υποβολή της προβλεπόμενης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης από τον
ανάδοχο και εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης από αυτόν.
Οι εγγυητικές επιστολές των συμμετεχόντων, που αποκλείστηκαν σε προηγούμενο
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, επιστρέφονται σε αυτούς εντός πέντε (5) ημερών
από την ολοκλήρωση του οικείου σταδίου, εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο, ή
ένσταση ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων ή ένστασης
ή οι συμμετέχοντες έχουν παραιτηθεί από αυτά.
10. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και προκαταβολής επιστρέφονται στον
ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συμβατικού
αντικειμένου από την Εταιρία και ύστερα από την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων.
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Μπορεί να προβλέπεται στην προκήρυξη ότι σε περίπτωση που το συμβατικό
αντικείμενο είναι διαιρετό και η παράδοση εκτελείται τμηματικά, σύμφωνα με την
σύμβαση, οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, ισόποσα προς την αξία του
τμήματος που παραλαμβάνεται οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή η παράδοση γίνεται εκπρόθεσμα, η σταδιακή
αποδέσμευση των σχετικών εγγυήσεων γίνεται μετά τη συμμόρφωση του αναδόχου
προς τις παρατηρήσεις, συνυπολογιζομένων και των τυχόν οφειλόμενων ποινικών
ρητρών λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης, κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.
AΡΘΡΟ 17: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η Εταιρία μπορεί, ως προϋπόθεση για την ανάθεση της σύμβασης, να θέτει τεχνικές
προδιαγραφές με τις οποίες καθορίζονται τα ελάχιστα απαιτούμενα, καθώς και τυχόν
πρόσθετα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων αγαθών, υπηρεσιών ή μελετών. Οι
τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται με σαφήνεια και αντικειμενικότητα, και
περιλαμβάνουν, ιδίως, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα επίπεδα ποιότητας,
απόδοσης ή/και ασφάλειας. Στα έγγραφα της σύμβασης προσδιορίζονται οι
απαράβατοι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, η μη συμμόρφωση προς τους
οποίους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
AΡΘΡΟ 18: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Η Εταιρία μπορεί να επιτρέπει την υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Εφόσον η
δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών δεν επισημαίνεται ρητά στην
προκήρυξη, τυχόν υποβληθείσες εναλλακτικές προσφορές απορρίπτονται. Η Εταιρία
λαμβάνει υπόψη μόνον τις εναλλακτικές προσφορές οι οποίες ανταποκρίνονται στις
ελάχιστες προϋποθέσεις που τυχόν ορίζονται στην προκήρυξη.
AΡΘΡΟ 19: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ
1. Στην προκήρυξη μπορεί να προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης τμημάτων της
σύμβασης σε τρίτους, υπό μορφή υπεργολαβίας, σε ποσοστό, το οποίο δεν μπορεί
να υπερβαίνει το 40% της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, οι υποψήφιοι
υποβάλλουν με την προσφορά τους δήλωση με την οποία προσδιορίζουν:
α) το τμήμα ή τα τμήματα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν
υπεργολαβικά,
β) το ποσοστό της συνολικής αξίας της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν
υπεργολαβικά,
γ) καθώς και οιοδήποτε περαιτέρω στοιχείο ή/και έγγραφο μπορεί να προβλέπει η
προκήρυξη
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2. Στην προκήρυξη μπορεί να προβλέπεται υποχρέωση των υποψηφίων να
συνυποβάλουν δήλωση του υπεργολάβου, ή του νομίμου εκπροσώπου του, περί της
αποδοχής του αντικειμένου της υπεργολαβίας, καθώς και το τμήμα της σύμβασης
που αυτός προτίθεται να αναλάβει. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε
συμβατική σχέση με την Εταιρία.
3. Η χρήση υπεργολάβων δεν αίρει ούτε περιορίζει την ευθύνη του αναδόχου για την
καλή εκτέλεση του συνόλου της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους αυτής,
συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων που έχουν ανατεθεί στους υπεργολάβους.
4. Τυχόν υποκατάσταση του υπεργολάβου τελεί πάντοτε υπό την έγκριση και τους
όρους της Εταιρίας.
5. Η Εταιρία μπορεί, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και εφόσον η φύση της
σύμβασης το επιτρέπει και με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, να καταβάλλει
απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για την εκτέλεση προμήθειας ή
υπηρεσίας, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή,
στα έγγραφα της σύμβασης καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που
επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες
πληρωμές, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής.
6. Η ως άνω παράγραφος δεν αίρει την ευθύνη του κύριου αναδόχου.
7. Εφόσον ζητηθεί από την Εταιρία, μετά την ανάθεση της σύμβασης και το αργότερο
κατά την έναρξη της εκτέλεσής της, ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει
στην Εταιρία το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους
των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στα εν λόγω έργα και υπηρεσίες,
εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ο κύριος ανάδοχος
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με
κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στα εν
λόγω έργα και υπηρεσίες.
Οι ως άνω υποχρεώσεις επεκτείνονται στους υπεργολάβους των υπεργολάβων του
κύριου αναδόχου και σε κάθε περαιτέρω υπεργολάβο μεταξύ όσων περιλαμβάνονται
στην αλυσίδα υπεργολαβίας.
8. Η Εταιρία μπορεί να επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, σύμφωνα με το άρθρο 14. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία:
α) απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από
την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού
του και
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β) μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν
υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν δυνητικοί
λόγοι αποκλεισμού του.
9. Κατά παρέκκλιση από την προηγούμενη παράγραφο, αν το(α) τμήμα(τα) της
σύμβασης το (α) οποίο (α) ο κύριος ανάδοχος είχε αναφέρει στην προσφορά του, ότι
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό
του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης η Εταιρία:
α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, σύμφωνα με το άρθρο 14 και
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν
υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού του.
10. Στις περιπτώσεις επαλήθευσης των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9, θα πρέπει να υποβάλλονται από τους
υπεργολάβους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των παραγράφων 8,9, 10 και 11 του
άρθρου 14.
11. Ειδικά κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
καθαρισμού ή/και φύλαξης, εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α
115).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
AΡΘΡΟ 20: ΟΡΓΑΝΑ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
1. Οι αποφάσεις που αφορούν τη σύναψη συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του Κανονισμού, λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας μπορεί να μεταβιβάζεται,
μερικώς ή συνολικώς, η ως άνω αρμοδιότητα σε μονομελή ή συλλογικά όργανα της
Εταιρίας.
2. Όπου στον Κανονισμό γίνεται αναφορά στην Εταιρία και σε απόφαση, πράξη ή
παράλειψη της Εταιρίας, νοείται ότι πρόκειται για απόφαση, πράξη ή παράλειψη του
Διοικητικού Συμβουλίου της, εκτός αν η σχετική αρμοδιότητα έχει ρητά μεταβιβαστεί,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω παράγραφο.
3. Απόφαση που λήφθηκε ή πράξη που διενεργήθηκε από αναρμόδιο όργανο της
Εταιρίας, δεν πάσχει ακυρότητα, εφόσον εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο.
4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση σχετικής μεταφοράς
της αρμοδιότητας αυτής στο σχετικό όργανο της Εταιρίας, κατά τα οριζόμενα στην
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παράγραφο 1 του παρόντος, συγκροτούνται μια Επιτροπή Συνοπτικών Διαγωνισμών
και μια Επιτροπή Τακτικών Διαγωνισμών. Αμφότερες οι ως άνω Επιτροπές έχουν
τριετή θητεία και αποτελούνται από τρία (3) έως πέντε (5) τακτικά μέλη,
συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και δυο (2) αναπληρωματικά. Οι ως άνω
Επιτροπές συγκροτούνται από στελέχη της Εταιρίας ή/και μπορεί να διευρύνονται με
τρίτα πρόσωπα για συγκεκριμένο διαγωνισμό μετά από απόφαση του, κατά τα
ανωτέρω στην παρ. 1 του παρόντος αναφερόμενα, αρμοδίου οργάνου. Τα μέλη
μπορούν να αντικαθίσταται οποτεδήποτε με απόφαση του κατά τα ως άνω
αναφερόμενα αρμοδίου οργάνου, το οποίο ορίζει και αναπληρωματικά μέλη σε
περίπτωση προσωρινού ή μόνιμου κωλύματος κάποιου εκ των μελών. Η Επιτροπή
Συνοπτικών Διαγωνισμών θα ασκεί τις αναφερόμενες στην παράγραφο 5 του
παρόντος αρμοδιότητες, όσον αφορά τους Συνοπτικούς Διαγωνισμούς του άρθρου 7
και η Επιτροπή Τακτικών Διαγωνισμών θα ασκεί τις αναφερόμενες στην παράγραφο
5 του παρόντος αρμοδιότητες, όσον αφορά τους Τακτικούς Διαγωνισμούς του
άρθρου 6.
5. Οι ως άνω Επιτροπές, ανάλογα με το είδος της επιλεγείσας διαγωνιστικής
διαδικασίας, έχουν τις εξής αρμοδιότητες:
α) παραλαμβάνουν και αποσφραγίζουν τις προσφορές,
β) ελέγχουν την πληρότητα των προσφορών, τη συνδρομή της προσωπικής
κατάστασης των υποψηφίων , τα δικαιολογητικά συμμετοχής, και τη συνδρομή των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, τα κριτήρια χρηματοοικονομικής και οικονομικής
επάρκειας,
γ) αξιολογούν το περιεχόμενο των κατά περίπτωση απαιτούμενων τεχνικών
προσφορών και των οικονομικών προσφορών,
δ) γνωμοδοτούν για τις τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις και
ε) συντάσσουν πρακτικό με σαφή και αιτιολογημένη πρόταση, την οποία
υποβάλλουν προς το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο για τη λήψη της σχετικής
απόφασης.
στ) γνωμοδοτούν προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή προς το αρμόδιο όργανο της παρ.
1 του παρόντος.
ζ) Οιαδήποτε αρμοδιότητα ορίζεται στο παρόντα κανονισμό ή στα έγγραφα της
σύμβασης και, ιδίως, στην προκήρυξη.
6. Οι Επιτροπές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία.
7. Εφόσον η σχετική αρμοδιότητα δεν έχει μεταβιβαστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο
σε άλλο όργανο της Εταιρίας, τα πρακτικά των Επιτροπών υποβάλλονται προς το
Δ.Σ., για τη λήψη απόφασης, σε διαφορετική περίπτωση υποβάλλονται στο εν λόγω
αρμόδιο όργανο.
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8. Οι Επιτροπές μεριμνούν, στο πλαίσιο εκάστου σταδίου, για την τήρηση των όρων
που περιλαμβάνονται στα έγγραφα της σύμβασης και τις διατάξεις του Κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

AΡΘΡΟ

21:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ

ΣΤΟΥΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ
1. Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται στους Τακτικούς Διαγωνισμούς του άρθρου 6
του παρόντος.
AΡΘΡΟ 22: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ
1. Κατά τη διενέργεια των Τακτικών Διαγωνισμών του άρθρου 6 οι προσφορές
υποβάλλονται σε τόπο, ημέρα και ώρα που ορίζονται στην προκήρυξη, σύμφωνα με
τον Κανονισμό και τυχόν ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στα έγγραφα της
σύμβασης. Κάθε προσφορά υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο ή
από ειδικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή
ή με ταχυμεταφορά, στη διεύθυνση που αναγράφεται στην προκήρυξη. Σε
περίπτωση υποβολής με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με ταχυμεταφορά, η
Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για
το περιεχόμενο των φακέλων που την συνοδεύουν. Οι ενδιαφερόμενοι δεν
δικαιούνται αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο, για δαπάνες σχετικές με την
κατάρτιση και την υποβολή των προσφορών.
2. Οι προσφορές καταχωρούνται κατά την παραλαβή τους στο γενικό πρωτόκολλο
της Εταιρίας ή σε ειδικό πρωτόκολλο, και σε κάθε φάκελο σημειώνεται ο οικείος
αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία και ώρα καταχώρησης. Εκπρόθεσμες
προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές από την Εταιρία και επιστρέφονται στον
αποστολέα χωρίς να ανοιχθούν.
3. Οι προσφορές κατατίθενται εντός σφραγισμένου φακέλου (φάκελος προσφοράς),
στον οποίον περιέχονται, με ποινή αποκλεισμού, όλα τα έγγραφα και τυχόν άλλα
στοιχεία που καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
4. Ο φάκελος προσφοράς, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην προκήρυξη,
περιέχει

τρεις

(3)

επιμέρους,

ανεξάρτητους,

(υποφακέλους) , ως εξής:
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σφραγισμένους

φακέλους

α)

«Φάκελο

Δικαιολογητικών

Συμμετοχής»,

ο

οποίος

περιέχει

τα

τυχόν

δικαιολογητικά συμμετοχής, προσωπικής κατάστασης και ποιοτικής επιλογής, την
υπεύθυνη δήλωση κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 14, την εγγύηση
συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16, τα αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου, το
παραστατικό

εκπροσώπησης,

αν

οι

οικονομικοί

φορείς

συμμετέχουν

με

αντιπρόσωπο τους και οτιδήποτε άλλο αναφέρεται στην προκήρυξη. Οι ενώσεις
οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω
κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση πλην της εγγύησης συμμετοχής.
β) «Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς», εφόσον προβλέπεται, ο οποίος περιέχει τα
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς και τα έγγραφα και δικαιολογητικά που
τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, όπως ορίζονται στην προκήρυξη και
γ) «Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει την οικονομική προσφορά,
όπως ορίζεται στην προκήρυξη.
Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν τα στοιχεία του υποψηφίου, τον τίτλο της
προς ανάθεση σύμβασης και τον τίτλο του φακέλου.
Κατά την κρίση της Εταιρίας μπορεί ο Φάκελος των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και
της Τεχνικής Προσφοράς να περιλαμβάνονται σε έναν φάκελο (υποφάκελο).
5. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην προκήρυξη, το περιεχόμενο των επιμέρους
φακέλων υποβάλλεται σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) επιπλέον αντίγραφο. Στην
προκήρυξη μπορεί να προβλέπεται υποβολή στοιχείων και σε ηλεκτρονική μορφή.
6. Οι φάκελοι και το περιεχόμενο των προσφορών δεν επιτρέπεται να φέρουν
ξέσματα, σβησίματα, αλλοιώσεις, διαγραφές ή προσθήκες. Σε περίπτωση διαγραφής
ή προσθήκης, αυτές καθαρογράφονται και μονογράφονται από τον συντάκτη, η δε
αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμών, μονογράφει και σφραγίζει κατά τον έλεγχο τυχόν
διαγραφές ή προσθήκες. Η προσφορά απορρίπτεται όταν φέρει διορθώσεις που την
καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής.
7.Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές
στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην
προκήρυξη, στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188).
Μπορεί να ορίζεται στην προκήρυξη ότι ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα
έντυπα-εταιρικά ή μη-με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε
άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

29

8. Ειδικά κατά τη διαδικασία σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού
ή/και φύλαξης και ανεξάρτητα από το είδος της διαδικασίας που επιλέγεται από την
Εταιρία:
α) η Εταιρία, ζητά από τους οικονομικούς φορείς να αναφέρουν υποχρεωτικά στα
έγγραφα

της

σύμβασης,

στην

προσφορά

τους,

εκτός

των

άλλων,

τις

πληροφορίες/στοιχεία των σημείων α` έως στ` της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν.
3863/2010 και
β) οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, στην
προσφορά τους να περιλαμβάνουν τις πληροφορίες/στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου
68 του ν. 3863/2010.

AΡΘΡΟ

23:

ΠΑΡΟΧΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

–

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

–

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1. Η Εταιρία παρέχει, μετά από αίτηση ενδιαφερομένου ή υποψηφίου, κάθε
απαραίτητη πληροφορία ή διευκρίνιση για τη διαδικασία του διαγωνισμού, την οποία
κοινοποιεί

και

στους

λοιπούς

συμμετέχοντες.

Οι

προθεσμίες

υποβολής

διευκρινήσεων και παροχής πληροφοριών ορίζονται στην προκήρυξη.
2. Μετά την υποβολή της προσφοράς, οι υποψήφιοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον
όταν αυτές ζητούνται εγγράφως από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμών. Οι
παρεχόμενες διευκρινίσεις λαμβάνονται υπόψη μόνον εφόσον σχετίζονται σαφώς με
το έγγραφο ερώτημα της αρμόδιας Επιτροπής και αφορούν στο περιεχόμενο
στοιχείων που έχουν ήδη υποβληθεί.
3. Γλώσσα επικοινωνίας και αλληλογραφίας μεταξύ της Εταιρίας και των
ενδιαφερομένων είναι η ελληνική, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην προκήρυξη.
Κάθε αίτημα, πληροφορία, γνωστοποίηση, ένσταση κ.λπ. διατυπώνεται εγγράφως
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση, που υπερισχύει του
ξενόγλωσσου κειμένου.
AΡΘΡΟ 24: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Η Επιτροπή Τακτικών Διαγωνισμών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα
έγγραφα της σύμβασης ή από τη σχετική πρόσκληση. Η αποσφράγιση διενεργείται
δημόσια,

παρουσία

των

προσφερόντων/συμμετεχόντων

ή

των

νομίμως

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς,
υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως
«εμπιστευτικά».
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2. Τα επιμέρους στάδια στην ανοικτή διαδικασία ή στο δεύτερο στάδιο της κλειστής
διαδικασίας, έχουν ως εξής:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών
συμμετοχής στην ανοικτή διαδικασία, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς,
εφόσον προβλέπεται η υποβολή της στα έγγραφα της σύμβασης, μονογράφονται δε
και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται
κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η αρμόδια Επιτροπή
καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών
δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω
όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και
υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την
πρόσκληση.
β) Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμών προβαίνει στον έλεγχο και στην
αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της
σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που
δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών
προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των
προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των
προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα
έγγραφα της σύμβασης ή ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση
τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω
στάδια α` και β` οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά
επιστρέφονται.
3. Τα επιμέρους στάδια στο πρώτο στάδιο της κλειστής διαδικασίας έχουν ως εξής:
α) Η αποσφράγιση του φακέλου με τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής
λαμβάνει χώρα την ημέρα και ώρα που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Μετά
την αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, η Επιτροπή
Τακτικών Διαγωνισμών προβαίνει στην καταχώριση των υποψηφίων, στον έλεγχο
των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, καθώς και στην αξιολόγηση των αιτήσεων
συμμετοχής των υποψηφίων, βάσει των κριτηρίων προεπιλογής που καθορίζονται
στα έγγραφα της σύμβασης. Στη συνέχεια η Εταιρία προσκαλεί τους υποψηφίους
που προεπιλέγησαν για υποβολή προσφορών.
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β) Η αποσφράγιση των προσφορών και τα επόμενα διαδικαστικά στάδια
διενεργούνται, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.
4. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του
αρμόδιου οργάνου του άρθρου 20 παρ. 1 του παρόντος, η οποία κοινοποιείται στους
προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί
ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος.
5. Σε όλες τις διαδικασίες κατά την αποσφράγιση, αντί της μονογραφής που θέτει το
αρμόδιο όργανο επί των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών, μπορεί να
γίνεται χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση), με το οποίο θα αποτυπώνεται η
ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης.
6. Τα πρακτικά της Επιτροπής Τακτικών Διαγωνισμών καθώς και οι τυχόν
υποβληθείσες ενστάσεις διαβιβάζονται από την Επιτροπή στο αρμόδιο όργανο της
Εταιρίας του άρθρου 20 παρ. 1 για τη λήψη απόφασης ή/και την κατακύρωση του
αποτελέσματος.
7. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η
Εταιρία μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να
διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει,
μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρείς (3)
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες
ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την Εταιρία, δεν λαμβάνεται υπόψη. Η πιο
πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις
πλημμέλειες

ή

συμπλήρωση,

πρόδηλα
ιδίως

δε

τυπικά

σφάλματα

παράλειψη

που

επιδέχονται

μονογραφών,

διόρθωση

διακεκομμένη

ή

αρίθμηση,

ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των
εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν
επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα
νομιμοποιητικά

στοιχεία,

πλημμελής

σήμανση

αντιγράφων

που

εκδίδονται,

μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής
των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που
περιλαμβάνονται στα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν
επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων
σε συμμόρφωση με τους όρους της προκήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή
συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν
ήδη υποβληθεί.

Παράλληλα,

η

Εταιρία

μπορεί

να καλεί

εγγράφως

τους

προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να
32

είναι μικρότερη από τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής
πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν
υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις
παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η Εταιρία κρίνει ότι
μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την
ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
AΡΘΡΟ 25: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1. Στους διαγωνισμούς επιτρέπεται η άσκηση ένστασης από οποιονδήποτε έχει
έννομο συμφέρον είτε κατά της προκήρυξης είτε κατά πράξεων ή παραλείψεων
οργάνων της Εταιρίας, μέχρι την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού
2. Όλες οι ενστάσεις απευθύνονται στην Εταιρία, υποβάλλονται εγγράφως στην έδρα
της και παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή Τακτικών ή Συνοπτικών
Διαγωνισμών.
3. Η άσκηση ένστασης δεν αναστέλλει την πρόοδο του διαγωνισμού.
4. Στην περίπτωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού η προθεσμία άσκησης ένστασης
είναι η εξής:
α) κατά της προκήρυξης, εντός πέντε (5) ημερών πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή
β) κατά πράξεων ή παραλείψεων οργάνων της Εταιρίας, εντός τριών (3) ημερών από
την κοινοποίηση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης.
5. Στην περίπτωση του Τακτικού Διαγωνισμού η προθεσμία άσκησης ένστασης είναι
η εξής:
α) κατά της προκήρυξης, εντός δέκα (10) ημερών πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή
β) κατά πράξεων ή παραλείψεων οργάνων της Εταιρίας, εντός πέντε (5) ημερών από
την κοινοποίηση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης.
6. Με μέριμνα του ενιστάμενου, η ένσταση κοινοποιείται, με ποινή απαραδέκτου,
εντός της επόμενης ημέρας από την υποβολή της, στον νόμιμο εκπρόσωπο ή τον
αντίκλητο των συμμετεχόντων που θίγονται από την ολική ή μερική παραδοχή της.
Αποδεικτικό επίδοσης της ένστασης κοινοποιείται από τον ενιστάμενο προς την
Εταιρία.
7. Επί των ενστάσεων κατά της προκήρυξης αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο για την
κατακύρωση του διαγωνισμού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 1, το αργότερο
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τρείς (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών μετά από
γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμών. Στις λοιπές περιπτώσεις, το αρμόδιο
όργανο της Εταιρίας του άρθρου 20 παρ. 1 αποφαίνεται εντός δέκα (10) ημερών από
την παραλαβή της ένστασης. Εφόσον δεν ληφθεί απόφαση εντός των ανωτέρω
προθεσμιών, η ένσταση θεωρείται ότι απορρίφθηκε. Η Εταιρία δύναται και μετά τη
λήξη της προθεσμίας να δεχθεί εν όλω ή εν μέρει την ένσταση ή να παραθέσει
αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την απόρριψη της ένστασης.
8. Η εμπρόθεσμη άσκηση ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ενδίκου
μέσου κατά των ανωτέρω πράξεων ή παραλείψεων της Εταιρίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
AΡΘΡΟ 26: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
1. Οι συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού
ανατίθενται βάσει του κριτηρίου της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης
προσφοράς.

Η

πλέον

συμφέρουσα

από

οικονομική

άποψη

προσφορά

προσδιορίζεται με βάση επιμέρους κριτήρια που επιλέγονται από την Εταιρία και
καθορίζονται στην προκήρυξη, μεταξύ των οποίων μπορεί να είναι η τιμή, το κόστος,
η ποιότητα, η οργάνωση, τα προσόντα και η εμπειρία του προσωπικού στο οποίο
ανατίθεται η σύμβαση, η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική υποστήριξη, η
αποδοτικότητα, τεχνικά, αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, η τεχνική αξία, οι
όροι παράδοσης, ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου, η πληρότητα και η
αξιοπιστία της μεθοδολογίας, η οργάνωση του οικονομικού φορέα, η ευκολία
κατασκευής

της

τεχνικής λύσης. Στην

περίπτωση

καθορισμού

της πλέον

συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς με βάση συνδυαστικών
κριτηρίων, στην προκήρυξη θα προσδιορίζεται η σχέση των κριτηρίων αυτών, ούτως
ώστε να συνάγεται πάντοτε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
2. Η τιμή ή το κόστος, δύναται, να καθορίζεται ως το μοναδικό στοιχείο που
προσδιορίζει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
3. Δύναται, επίσης, το στοιχείο του κόστους ή της τιμής να είναι σταθερό και οι
συμμετέχοντες να ανταγωνίζονται αποκλειστικά και μόνο βάσει ποιοτικών, τεχνικών ή
άλλων κριτηρίων.
4. Στην προκήρυξη ή στα άλλα έγγραφα της σύμβασης δύναται να εξειδικεύεται
περαιτέρω η κατά περίπτωση ακολουθούμενη διαδικασία αξιολόγησης των
προσφορών.
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5. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι προσφέροντες με προσφορές ισότιμες
ως προς όλα τα στοιχεία είναι δυνατόν το αρμόδιο όργανο να αναδείξει ανάδοχο είτε
με κλήρο, είτε κατανέμοντας σε αυτούς την προκηρυσσόμενη προμήθεια, υπηρεσία,
μελέτη, εάν αυτό κρίνεται ενδεδειγμένο.

Η ως άνω κλήρωση γίνεται από την

Επιτροπή Διαγωνισμών και κατόπιν πρόσκλησης των οικονομικών φορέων να
παρασταθούν σε αυτήν.
AΡΘΡΟ 27: ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
1. Εάν, για δεδομένη σύμβαση, οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε
σχέση με το αντικείμενό της, η Εταιρία, πριν να απορρίψει τις προσφορές αυτές,
δύναται να ζητεί γραπτώς διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς. Οι εξηγήσεις
αυτές παρέχονται από τον προσφέροντα εντός πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της Εταιρίας.
2.Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και αν υποβληθούν απορρίπτονται ως
απαράδεκτες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην προκήρυξη.
AΡΘΡΟ 28: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Εταιρία ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, που καθορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) ούτε μεγαλύτερη των
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α` 74) όλων των δικαιολογητικών που καθορίζονται στα
έγγραφα της σύμβασης. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο
στο Πρωτόκολλο της Εταιρίας
2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε
αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα
προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η Εταιρία μπορεί να παρατείνει την ως
άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία
που δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή εάν από τα παραπάνω δικαιολογητικά
που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή
των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 14 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις
απαιτήσεις

των

κριτηρίων

ποιοτικής
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επιλογής,

ήτοι

οικονομικής

και

χρηματοοικονομικής επάρκειας και

τεχνικής και

επαγγελματικής ικανότητας,

σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος, ή εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν
υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Εταιρίας η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε
προσκομισθεί, εφόσον είχε προσκομισθεί και

η κατακύρωση γίνεται στον

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται.
4. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη
σύνταξη πρακτικού από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμών και τη διαβίβαση του
φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1,
για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου
είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κατακύρωσης της σύμβασης. Τα
αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται με την
απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 29.
5. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές μπορούν να έχουν πρόσβαση
λαμβάνοντας γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα
οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος.
AΡΘΡΟ 29: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
1. Το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας του άρθρου 20 παρ. 1 μπορεί, με σχετική
αιτιολογημένη του απόφαση, ενδεικτικά να αποφασίσει την κατακύρωση ή ανάθεση
του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης ή μεγαλύτερου ή μικρότερου μέρους
αυτού, την ματαίωση ή επανάληψη της διαγωνιστικής ή άλλης διαδικασίας ανάθεσης
σε κάθε στάδιο αυτής, χωρίς εξ αυτού του λόγου να γεννάται ουδεμία αξίωση
αποζημίωσης των συμμετεχόντων στις διαδικασίες ανάθεσης.
Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρία μπορεί, κατά την κρίση της, να προβεί σε νέα
διαδικασία ανάθεσης με τους ίδιους ή τροποποιημένους όρους ή με όποιον άλλο
τρόπο προβλέπεται στον Κανονισμό
Η Επιτροπή Διαγωνισμών, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για
ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό
και τα έγγραφα της σύμβασης.
Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα
της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον ανάδοχο.
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2. Η Εταιρία κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα
και στον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
3. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης κατακυρώνεται με
απόφαση του αρμοδίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 1, οργάνου της
Εταιρίας, μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων και την, κατά περίπτωση, ολοκλήρωση
του ελέγχου δικαιολογητικών που προσκομίζει ο επιλεγείς.
4. Η παραδεκτή συμμετοχή στη διαδικασία ενός μόνον υποψηφίου δεν κωλύει την
κατακύρωση σε αυτόν της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να
αιτιολογείται στο σχετικό πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμών, κατά
πόσον η μία υποβληθείσα προσφορά είναι συμφέρουσα για την Εταιρία.
5. Η απόφαση κατακύρωσης παράγει έννομα αποτελέσματα μετά από την άπρακτη
παρέλευση των προθεσμιών του άρθρου 25. Μετά την επέλευση των εννόμων
αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η Εταιρία προσκαλεί τον ανάδοχο να
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός πέντε ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
6. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην
ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Εταιρίας η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας
από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
AΡΘΡΟ 30: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
1. Η Εταιρία μπορεί να προβεί, αζημίως για την ίδια, με απόφαση του αρμοδίου
οργάνου του άρθρου 20 παρ. 1, στη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω
απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των
προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
Κανονισμού και τα έγγραφα της σύμβασης ή λόγω υποβολής μίας μόνο προσφοράς,
η οποία κατά την κρίση και εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμών δεν
θεωρείται συμφέρουσα για την Εταιρία ή
β) Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού.
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και της διαδικασίας σύναψης
σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με απόφαση της Εταιρίας, αζημίως για την ίδια,
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μετά από γνώμη της αρμόδιας

Επιτροπής

Διαγωνισμών, στις ακόλουθες

περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν
ενδιαφέρει πλέον την Εταιρία
γ) εάν η Εταιρία κρίνει ότι έχουν, καθοιονδήποτε τρόπο, αλλάξει οι συνθήκες με βάση
τις οποίες αποφασίσθηκε η ανάθεση σύμβασης
δ) εάν για οιοδήποτε λόγο κρίνει η Εταιρία ότι δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση
της σύμβασης,
ε) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
στ) εάν έχει λήξη ο χρόνος ισχύος των προσφορών,
3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας ανάθεσης, η Εταιρία μπορεί αζημίως για την ίδια, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμών και απόφαση του αρμόδιου οργάνου του άρθρου
20 παρ. 1, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να διορθώσει την προκήρυξη ή να
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από
το σημείο που εμψιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2, η Εταιρία ακυρώνει, αζημίως για την ίδια, τη διαδικασία
σύναψης σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί
συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η
κατάθεση τέτοιων προσφορών.
5. Η Εταιρία διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα να αποφασίσει αζημίως για την ίδια,
παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη
οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της.
AΡΘΡΟ 31: ΣΥΜΒΑΣΗ
1. Με εξαίρεση τις συμβάσεις η αξία των οποίων είναι, δυνάμει των σχετικών
παραστατικών, ίση ή κατώτερη των τριών χιλιάδων ευρώ (€ 3.000,00), οι συμβάσεις
που συνάπτονται στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού καταρτίζονται εγγράφως,
σύμφωνα τους όρους των οικείων εγγράφων της σύμβασης και την προσφορά του
αναδόχου. Το σύνολο των εγγράφων της σύμβασης και η προσφορά του αναδόχου
συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της οικείας σύμβασης.
2. Στη σύμβαση περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τα στοιχεία των συμβαλλομένων και οι εκπρόσωποί τους,
β) η περιγραφή του συμβατικού αντικειμένου,
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γ) η συμβατική αμοιβή και ο τρόπος καταβολής της,
δ) το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν
επιμέρους σταδίων ή τμημάτων,
ε) οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
στ) τυχόν προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες, σε περίπτωση υπαίτιας υπέρβασης των
προθεσμιών εκ μέρους του αναδόχου,
ζ) οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων,
3. Εφόσον κρίνεται επιβεβλημένο, η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε,
εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δυο συμβαλλόμενα μέρη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
AΡΘΡΟ 32: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
1. Η Εταιρία μπορεί να ορίζει ένα ή περισσότερα πρόσωπα για την παρακολούθηση
και τον έλεγχο της εκτέλεσης της σύμβασης (επιβλέποντες). Ανάλογα με την φύση
της σύμβασης ο επιβλέπων μπορεί να είναι υπάλληλος/οι της Εταιρίας ή
εξειδικευμένος εξωτερικός σύμβουλος ή ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων.
2. Ο επιβλέπων παρακολουθεί και ελέγχει την ποιότητα και ποσότητα των
παραδοτέων και την εκτέλεση της σύμβασης και, ιδίως, μεριμνά για την τήρηση του
χρονοδιαγράμματος παράδοσης, ελέγχει τους λογαριασμούς και εισηγείται την
πληρωμή τους, με την έγκριση του οικείου Διευθυντή, καλεί τον ανάδοχο να
παρουσιάσει την πρόοδο υλοποίησης της σύμβασης κατά τα τυχόν επιμέρους στάδια
ή τμήματα, ζητά από τον ανάδοχο την παροχή εξηγήσεων και διευκρινίσεων,
μεταφέρει σε αυτόν τις οδηγίες, κατευθύνσεις και παρατηρήσεις της Εταιρίας και
διενεργεί κάθε απαιτούμενο έλεγχο για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων της
σύμβασης από τον ανάδοχο.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις του επιβλέποντος
και να συμμορφώνεται μέσα σε εύλογη ή ταχθείσα από τον επιβλέποντα προθεσμία.
ΆΡΘΡΟ 33:ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο ανάδοχος τεκμαίρεται, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ότι έχει λάβει πλήρη
γνώση του συνόλου των εγγράφων της σύμβασης, των συνθηκών εκτέλεσης της
σύμβασης και τυχόν κινδύνων και ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης,
θεωρώντας τη συμβατική αμοιβή ως εύλογη και επαρκή. Τυχόν παράλειψη
ενημέρωσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο των συμβατικών υποχρεώσεων και
ευθυνών του.
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2. Ο ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Εταιρίας για την προσήκουσα και άρτια εκτέλεση
της σύμβασης, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, καθώς και
τους όρους της σύμβασης.
3. Ο ανάδοχος οφείλει να αποκαθιστά κάθε ελάττωμα ή παράλειψη που
γνωστοποιείται σε αυτόν στο πλαίσιο της επίβλεψης, εντός εύλογης προθεσμίας που
καθορίζεται από τη σύμβαση ή τάσσεται κατά περίπτωση από τον επιβλέποντα. Η
υποχρέωση αποκατάστασης των ελαττωμάτων ή παραλείψεων των παραδοτέων
υφίσταται τόσο κατά τη διάρκεια της σύμβασης, όσο και μετά την ολοκλήρωσή της
και μέχρι το χρονικό διάστημα που ορίζεται στη σύμβαση ή σε σχετική
γνωστοποίηση. Τυχόν υποβολή αντιρρήσεων κατά της έγγραφης γνωστοποίησης
δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις δοθείσες
εντολές.
4. Σε περίπτωση είτε άρνησης του αναδόχου να αποκαταστήσει τα διαπιστωθέντα
ελαττώματα ή/και παραλείψεις είτε άπρακτης παρέλευσης σχετικής ταχθείσας
προθεσμίας, η αποκατάσταση μπορεί να γίνεται από την Εταιρία, οι δε σχετικές
δαπάνες βαρύνουν τον ανάδοχο και αφαιρούνται αυτοδίκαια από το συμβατικό
αντάλλαγμα ή από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης ή καλής λειτουργίας, με την
επιφύλαξη του δικαιώματος της Εταιρίας για την κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου
ή τη μερική ή ολική κατάπτωση εγγύησης, αναλόγως.
ΆΡΘΡΟ 34:ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
1. Όλες οι προθεσμίες παράδοσης, συνολικές και τμηματικές, αρχίζουν από την
υπογραφή της σύμβασης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε αυτή.
2. Παράταση των συμβατικών προθεσμιών για την παράδοση του συνόλου ή
τμήματος της σύμβασης, μπορεί να δοθεί με απόφαση και κατά την κρίση του
αρμοδίου κατά το άρθρο 20 παρ.1 οργάνου της Εταιρίας. Η παράταση χορηγείται με
κριτήριο το συμφέρον της Εταιρίας, μετά από σχετικό έγγραφο αίτημα του αναδόχου,
στο οποίο στοιχειοθετούνται οι λόγοι της καθυστέρησης.
3. Η Εταιρία μπορεί να επιβάλει, με απόφαση και κατά την κρίση του αρμοδίου κατά
το άρθρο 20 παρ.1 οργάνου της Εταιρίας, στον ανάδοχο ποινική ρήτρα για κάθε
ημέρα υπαίτιας υπέρβασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του συνόλου ή
τμήματος της σύμβασης ή λόγω άπρακτης παρέλευσης ταχθείσας προθεσμίας για
την αντικατάσταση απορριφθέντων παραδοτέων, κατά τη διαδικασία παραλαβής. Το
ύψος, το είδος, των ποινικών ρητρών, ο τρόπος επιβολής τους και οι λοιπές
συνέπειες λόγω μη έγκαιρης ή μη προσήκουσας παράδοσης, καθορίζεται στα
έγγραφα της σύμβασης και τη σύμβαση.

40

4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν αίρει το δικαίωμα της Εταιρίας για την κήρυξη του
αναδόχου ως έκπτωτου.
AΡΘΡΟ 35: EΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Εφόσον ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει εγκαίρως ή προσηκόντως τις συμβατικές του
υποχρεώσεις, μπορεί να κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου κατά το
άρθρο 20 παρ.1 οργάνου της Εταιρίας. Πριν από την κήρυξη της έκπτωσης,
αποστέλλεται στον ανάδοχο ειδική πρόσκληση, στην οποία περιγράφεται, με μέριμνα
της αρμόδιας Διεύθυνσης, η παράβαση των όρων της σύμβασης και ορίζεται εύλογη
προθεσμία για την ικανοποίηση των αξιώσεων της Εταιρίας. Τυχόν ειδικότερη
διαδικασία και τυχόν πρόσθετες συνέπειες της έκπτωσης, πέραν της κατάπτωσης
των κατά περίπτωση παρασχεθεισών εγγυήσεων, καθορίζονται στα έγγραφα της
σύμβασης και τη σύμβαση. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί εντός της
τασσόμενης προθεσμίας, υποβάλλεται αιτιολογημένη εισήγηση για την έκπτωση του
αναδόχου από την αρμόδια Διεύθυνση, η οποία εισηγείται το θέμα προς το αρμόδιο
κατά το άρθρο 20 παρ.1 όργανο της Εταιρίας για τη λήψη απόφασης.
2. Η έκπτωση καθίσταται οριστική εφόσον δεν ασκηθεί ένσταση προς το αρμόδιο
κατά το άρθρο 20 παρ. 1 όργανο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την
κοινοποίηση της απόφασης στον ανάδοχο ή εφόσον αυτή απορριφθεί. Η
εμπρόθεσμη άσκηση ένστασης αναστέλλει την έκπτωση έως την έκδοση απόφασης
επ’ αυτής. Το όργανο της παρ. 1 του άρθρου 20 αποφαίνεται από της εν λόγω
ένστασης εντός το αργότερο δέκα (10) ημερών, μετά από εισήγηση της αρμόδιας
Διεύθυνσης. Σε περίπτωση που το ως άνω αρμόδιο όργανο δεν αποφανθεί επί της
ενστάσεως εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, η ένσταση

θεωρείται

απορριφθείσα.
3. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται, με απόφαση του κατά το
άρθρο 20 παρ.1 οργάνου της Εταιρίας, κυρώσεις, οι οποίες καθορίζονται στην
απόφαση αυτή όπως, η μερική ή ολική κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών
συμμετοχής ή/και καλής εκτέλεσης κατά περίπτωση.
AΡΘΡΟ 36: ΠΛΗΡΩΜΕΣ
1. Η καταβολή της αμοιβής του αναδόχου μπορεί να γίνεται είτε με πλήρη εξόφληση
της συμβατικής αξίας είτε τμηματικά, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα έγγραφα
της σύμβασης.
2. Για την πληρωμή της αμοιβής του αναδόχου, απαιτούνται τα ακόλουθα:
α) τιμολόγιο του αναδόχου,
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β) πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του αναδόχου, καθώς
και
γ) κάθε άλλο δικαιολογητικό που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
AΡΘΡΟ 37: ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου
της σύμβασης, κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης προς τον ανάδοχο. Στην ως άνω
γνωστοποίηση θα προσδιορίζονται οι λόγοι της αναστολής, η ημερομηνία έναρξης
αυτής και η πιθανολογούμενη διάρκεια. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής,
αναστέλλεται προσωρινά η υποχρέωση εκπλήρωσης των αντίστοιχων συμβατικών
υποχρεώσεων του αναδόχου, ο ίδιος, ωστόσο, οφείλει να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα
μέτρα για τον περιορισμό τυχόν ζημίας ή πρόσθετων δαπανών του ιδίου ή της
Εταιρίας.
2. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει οποτεδήποτε και αζημίως για την
ίδια τη σύμβαση με τον ανάδοχο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.
Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος, πέραν από την αμοιβή για την υπηρεσία ή
προμήθεια που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να
λάβει καμία περαιτέρω αμοιβή ή αντάλλαγμα καθώς και κανένα ποσό ως
αποζημίωση, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφασίσει την
καταβολή εύλογης αποζημίωσης.
3. Σε περίπτωση θανάτου, περιορισμού καθ’ οιονδήποτε τρόπο της δικαιοπρακτικής
ικανότητας ή πτώχευσης του αναδόχου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο,
καθώς και σε περίπτωση που έχει κηρυχθεί εναντίον του ή βρίσκεται σε κατάσταση
λύσης,

πτώχευσης,

θέσης

σε

αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση,

παύση

δραστηριοτήτων, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία
προβλεπόμενη από τις εθνικές και κανονιστικές διατάξεις, η σύμβαση λύεται
αυτοδικαίως και αζημίως για την Εταιρία από την επέλευση των ως άνω γεγονότων.
Σε περίπτωση που οιοδήποτε εκ των ως άνω γεγονότων επέλθει στο πρόσωπο ενός
εκ των μελών που απαρτίζουν τον ανάδοχο, εφόσον συμπράττουν περισσότερα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να
παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματα της, εκτός εάν η Εταιρία κρίνει, κατά την
ελεύθερη και απόλυτη κρίση της, ότι τα ως άνω γεγονότα επηρεάζουν την πλήρη,
άρτια και προσήκουσα εκπλήρωση της σύμβασης, οπότε και με απόφαση της
Εταιρίας λύεται αυτοδικαίως και αζημίως για την ίδια η σύμβαση.
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AΡΘΡΟ 38: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
1. Εφόσον με την προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες που
σχετίζονται με το τεχνικό ή εμπορικό απόρρητο του συμμετέχοντος ή μέλους του, η
γνωστοποίηση των οποίων στους συνυποψήφιους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά
του, ο υποψήφιος οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες
εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμών
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Όλες οι

πληροφορίες

εμπιστευτικού χαρακτήρα πρέπει να αναφέρονται σε χωριστό έγγραφο εντός της
προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση, οι συνυποψήφιοι δύναται να λαμβάνουν πλήρη
γνώση των πληροφοριών αυτών και οιαδήποτε πληροφορία θεωρείται ότι μπορεί να
καταστεί γνωστή στο κοινό. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα
αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει ειδικά, επιμέρους τεχνικά
ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του υποψηφίου, που αναφέρονται στην
προσφορά του και χαρακτηρίζονται ως τέτοια, και σε καμία περίπτωση δεν αφορά το
σύνολο της προσφοράς, τεχνικής ή οικονομικής ή των λοιπών εγγράφων ή στοιχείων
που τη συνοδεύουν. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή
του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
2. Η Εταιρία δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για ένα (1) έτος τα στοιχεία που
τίθενται στην διάθεσή της από τους προσφέροντες, εφόσον φέρουν την ένδειξη
«πληροφορίες

εμπιστευτικού

χαρακτήρα».

Παράβαση

της

εμπιστευτικότητας

προκύπτει αποκλειστικά από έγγραφο που εξέδωσε όργανο της Εταιρίας.
3. Η Εταιρία μπορεί να επιβάλλει απαιτήσεις στους οικονομικούς φορείς, με σκοπό
την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τις οποίες παρέχει η
Εταιρία καθ’ όλη τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων. Μπορεί, επίσης, να απαιτήσει
από τους οικονομικούς φορείς να διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών
από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο
που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης.
4. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος,
τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της
τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
5. Η εμπιστευτικότητα αίρεται πάντοτε κατόπιν συμφωνίας και, αυτοδικαίως, σε
περίπτωση εκκρεμούς ένστασης του άρθρου 25 του παρόντος, οιασδήποτε άλλης
ένστασης ή προσφυγής ενώπιον οιουδήποτε οργάνου, Δικαστηρίου, Αρχής ή
Υπηρεσίας, δίκης ή διαιτησίας. Η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει σε καμία περίπτωση
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την Εταιρία έναντι των αρχών της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
AΡΘΡΟ 39: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
1. Όλες οι έννομες σχέσεις και οι διαφορές μεταξύ Εταιρίας και αναδόχου, που
προκύπτουν από την κατάρτιση, εκτέλεση και ερμηνεία συμβάσεων του παρόντος
Κανονισμού, καθώς και από πράξη ή παράλειψη οργάνου της Εταιρίας ή
συμβαλλομένου της, που σχετίζεται με την οικεία σύμβαση, διέπονται από το
ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση
των ανωτέρω διαφορών είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης,
εκτός εάν ρητά έχει ορισθεί ή συμφωνηθεί διαφορετικά στα έγγραφα της σύμβασης ή
τη συναφθείσα σύμβαση. Οι ανωτέρω διαφορές μπορούν να επιλύονται με διαιτησία,
εφόσον αυτό προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης και στην οικεία σύμβαση.
AΡΘΡΟ 40: ΕΓΚΡΙΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
1.Ο παρών Κανονισμός εγκρίνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρίας και τροποποιείται, μόνο εγγράφως, με τον
ίδιο τρόπο. Ο παρών Κανονισμός Ανάθεσης εγκρίθηκε με την Αρ 72/10/23.06.2017
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρίας.

Μετά από κάθε

τροποποίηση και έγκριση, ο Κανονισμός δεσμεύει τους τρίτους αυτοδίκαια από την
ημέρα ανάρτησής του στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας.
AΡΘΡΟ 41: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
1. Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που θα ορίζεται με
σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Προμήθειες, υπηρεσίες ή μελέτες για τις οποίες έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη ή
συναφθεί σύμβαση πριν από την έγκριση του παρόντος, εξακολουθούν να διέπονται
από τους όρους που ίσχυαν, κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης, τη σύναψη της
σύμβασης.
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