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«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Ι.Π.Ε.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Έγκριση του Κανονισμού αναθέσεως και εκτελέσεως
προμηθειών και υπηρεσιών του Ιδρύματος Ποιμα−
ντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αθηνών. .................................................................................................

Κεφάλαιο Α΄
Γενικές Διατάξεις
1

Σύσταση και λειτουργία αυτοτελούς Εκκλησιαστικής
Υπηρεσίας υπό την επωνυμίαν «ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑ−
ΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» της Ιε−
ράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. .............................................. 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 5918−2015/38/11.1.2016
(1)
Έγκριση του Κανονισμού αναθέσεως και εκτελέσεως
προμηθειών και υπηρεσιών του Ιδρύματος Ποιμαντι−
κής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθη−
νών.
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχουσα υπ’ όψει:
1) τας διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 4, 29 παρ. 2 και 46
παρ. 2 του Ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου
της Εκκλησίας της Ελλάδος», όπως ισχύουν,
2) τας υποχρεώσεις της ποιμαινούσης Εκκλησίας προς
το χριστεπώνυμον πλήρωμα, τας απορρεούσας εκ των
Ευαγγελικών επιταγών, των Ιερών Κανόνων και των Νό−
μων του Κράτους,
3) την υπ’ αριθμ. 3811/4.12.2015 Πρότασιν του Μακα−
ριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος
Ιερωνύμου,
4) την υπ’ αριθμ. 65/9.12.2015 Γνωμοδότησιν του Ειδικού
Νομικού Συμβούλου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας
της Ελλάδος,
5) την από 10.12.2015 απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς
Συνόδου, αποφασίζει:
εγκρίνει τον Κανονισμόν αναθέσεως και εκτελέσεως
προμηθειών και υπηρεσιών του Ιδρύματος Ποιμαντικής
Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ως
εξής:

Άρθρο 1
Αντικείμενο του Κανονισμού
1. Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού αποτελεί ο
καθορισμός των αρχών και η ρύθμιση του πλαισίου των
διαδικασιών δημοπράτησης, ανάθεσης και εκτέλεσης
συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, που διενεργεί
το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα − Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την
επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
(Ι.Π.Ε.) ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» (εφ’ εξής
Ι.Π.Ε.) για την κάλυψη των αναγκών του καθώς και για
λογαριασμό τρίτων φορέων του δημοσίου ή ευρύτερου
δημοσίου τομέα, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας
του, όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Ο Κανονισμός Προμηθειών και Ανάθεσης Υπηρεσιών
ορίζει τις διαφορετικές περιπτώσεις προμηθειών και
υπηρεσιών, καθορίζει τις αρμοδιότητες και περιγράφει
τις διαδικασίες με τις οποίες πραγματοποιούνται οι
προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών του ΙΠΕ.
3. Στον Κανονισμό σε αυτοτελές Κεφάλαιο περιλαμ−
βάνονται και οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων έργου
του ΙΠΕ με φυσικά πρόσωπα.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
1. Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπάγονται
αποκλειστικά και μόνο οι αναθέσεις δημοσίων συμβά−
σεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών που
διενεργεί το ΙΠΕ, καθώς και όλες οι άλλες δημόσιες
συμβάσεις που συνάπτονται από αυτό στο πλαίσιο
εκτέλεσης των σχετικών δραστηριοτήτων, όπως αυ−
τές ορίζονται στο άρθρο 2 του Π.δ. 60/2007, καθώς και
συμβάσεις τις οποίες συνάπτει το ΙΠΕ ως δικαιούχος
υλοποίησης πράξεων του Εταιρικού Συμφώνου για το
Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) κατά το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ
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Α265/23.12.2014) και τα κατ’ εξουσιοδότησή του κανονι−
στικά διατάγματα και πράξεις της Διοίκησης.
2. Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπάγονται
οι συμβάσεις έργου, που συνάπτει το ΙΠΕ με φυσικά
πρόσωπα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 681 ΑΚ.
3. Σε κάθε άλλη περίπτωση σύναψης σύμβασης μεταξύ
του ΙΠΕ και οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού
προσώπου, όπως ενδεικτικά σύμβαση συνεργασίας,
προμήθειας, υπηρεσιών, έργου, ή οιουδήποτε άλλου εν
γένει αντικειμένου, οι οποίες δεν αναφέρονται ρητά
στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, διέπονται από τους
κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και του ιδιωτικού δι−
καίου, εφαρμόζεται δε η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
και ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΙΠΕ.
4. Σε όλα τα αναφερόμενα στον παρόντα Κανονισμό
ποσά και χρηματικά όρια δεν υπολογίζεται ο επ’ αυτών
φόρος ή τέλος ή χαρτόσημο που βαρύνει την εκάστοτε
ανατιθέμενη προμήθεια ή υπηρεσία, σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 3
Εφαρμοστέες αρχές
1. Κατά τη σύναψη των συμβάσεων σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, ανεξαρτήτως της
αξίας των συμβάσεων αυτών, το ΙΠΕ αντιμετωπίζει τους
οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις, ενερ−
γώντας με διαφάνεια και αναλογικό τρόπο, και υποχρε−
ούται να τηρεί τις αρχές της αμοιβαίας αναγνώρισης,
της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, της προ−
στασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας
του ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλο−
ντος και της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης.
2. Ο σχεδιασμός διαδικασίας ανάθεσης δεν επιτρέ−
πεται να αποσκοπεί στην καταστρατήγηση του πεδίου
εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού ή
στον τεχνητό περιορισμό του ανταγωνισμού. Περίπτωση
τεχνητού περιορισμού του ανταγωνισμού συντρέχει,
όταν ο σχεδιασμός διαδικασίας ανάθεσης αποσκοπεί
στην αδικαιολόγητη, προνομιακή ή δυσμενή, μεταχείριση
συγκεκριμένων οικονομικών φορέων.
3. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος
Κανονισμού, τα αρμόδια όργανα του ΙΠΕ λαμβάνουν τα
αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελε−
σματικότητα των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης
συμβάσεων και η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των
διατιθέμενων προς τον σκοπό αυτό πόρων.
4. Το ΙΠΕ και όλοι οι συμβαλλόμενοι με αυτό αναγνω−
ρίζουν, σε πνεύμα καλής πίστης, την ιδιαίτερη σημα−
σία της επίτευξης των στόχων του και αναλαμβάνουν
την υποχρέωση να ενεργούν προς αυτό τον σκοπό. Οι
υπαγόμενοι στον παρόντα Κανονισμό αναγνωρίζουν
την αρχή αυτή και δεσμεύονται να μην ασκούν κατα−
χρηστικά τα δικαιώματά τους, κατά τρόπο που να πα−
ρεμποδίζει την ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων.
Άρθρο 4
Ορισμοί
1. Στον Κανονισμό οι κατωτέρω αναφερόμενοι όροι
έχουν την έννοια που προβλέπεται στο παρόν άρθρο:
α. Συμβάσεις προμηθειών είναι συμβάσεις οι οποίες
έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική
μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση−πώληση, με ή χωρίς
δικαίωμα αγοράς, προϊόντων.

β. Οι Συμβάσεις υπηρεσιών έχουν ως αντικείμενο την
παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στο Παράρτη−
μα II του Π.δ. 60/2007 όπως εκάστοτε ισχύει καθώς και
στα Παραρτήματα ΙΙ του Προσαρτήματος Α και ΧVII του
Προσαρτήματος Β του Ν. 4281/2014. Σύμβαση, η οποία
έχει ως αντικείμενο ταυτοχρόνως προϊόντα και υπηρε−
σίες που αναφέρονται στο προαναφερθέν Παράρτημα
ΙΙ, θεωρείται ως σύμβαση υπηρεσιών, εφ’ όσον η αξία
των συγκεκριμένων υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των
προϊόντων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση.
γ. Συμφωνία πλαίσιο είναι συμφωνία που συνάπτεται
μεταξύ του ΙΠΕ και ενός ή περισσοτέρων οικονομικών
φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων
που διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν
κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον
αφορά στις τιμές, και, ενδεχομένως, τις προβλεπόμενες
ποσότητες.
δ. Συμβάσεις έργου με φυσικά πρόσωπα είναι οι συμ−
βάσεις, που συνάπτει με φυσικά πρόσωπα το ΙΠΕ, κατά
τη διάταξη του άρθρου 681 Α.Κ.
ε. Οικονομικός φορέας είναι ο εκάστοτε παρέχων
υπηρεσίες ή προμηθευτής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο
ή ένωση/κοινοπραξία αυτών, που προτίθεται να λάβει
μέρος σε συγκεκριμένο διαγωνισμό του ΙΠΕ για τη σύνα−
ψη σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
Κανονισμού. Ο οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει
προσφορά αναφέρεται ως «προσφέρων». Εκείνος που
έχει ζητήσει να του αποσταλεί πρόσκληση συμμετοχής
σε διαδικασία κλειστή ή με διαπραγμάτευση, αναφέρε−
ται ως «υποψήφιος».
στ. Ανοικτές διαδικασίες είναι οι διαδικασίες, στο
πλαίσιο των οποίων κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός
φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά.
ζ. Κλειστές διαδικασίες είναι οι διαδικασίες, στις
οποίες κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να ζητήσει να
συμμετάσχει, αλλά στο πλαίσιο των οποίων μόνον οι
οικονομικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από το ΙΠΕ
μπορούν να υποβάλουν προσφορά.
η. Διαδικασίες με διαπραγμάτευση είναι οι διαδικα−
σίες, στο πλαίσιο των οποίων το ΙΠΕ διαβουλεύεται με
τους οικονομικούς φορείς της επιλογής του και δια−
πραγματεύεται τους όρους της σύμβασης με έναν ή
περισσότερους από αυτούς.
θ. Συνοπτικός διαγωνισμός είναι η απλοποιημένη δι−
αδικασία ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας κάθε ενδι−
αφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει
προσφορά.
ι. Απευθείας ανάθεση είναι η διαδικασία σύναψης
σύμβασης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο
πλαίσιο της οποίας το ΙΠΕ αναθέτει στον οικονομικό
φορέα της επιλογής του, κατόπιν έρευνας αγοράς και
διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς
φορείς.
ια. Ανάδοχος είναι ο οικονομικός φορέας, που επι−
λέγεται εκάστοτε από το ΙΠΕ κατά τις διατάξεις του
παρόντος και συνάπτει με αυτό σύμβαση προμήθειας
αγαθών ή παροχής υπηρεσιών
ιβ. Δημοσιότητα/δημοσίευση είναι η δημόσια έγγρα−
φη ανακοίνωση ενός διαγωνισμού ή μιας διαδικασίας
ανάθεσης σύμβασης κατά τις διατάξεις του παρόντος
Κανονισμού.
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ιγ. Προκήρυξη είναι το σύνολο των εντύπων και δε−
σμευτικών εγγράφων του ΙΠΕ που περιλαμβάνουν ανα−
λυτικά τις προδιαγραφές του διαγωνισμού για την ανά−
θεση συγκεκριμένης σύμβασης υπηρεσίας ή προμήθειας,
ορίζοντας, επίσης, τους όρους και τις προϋποθέσεις
διεξαγωγής της διαδικασίας, συμμετοχής στο διαγωνι−
σμό, αξιολόγησης και σύναψης της σχετικής σύμβασης.
Στην περίπτωση της κλειστής διαδικασίας, η προκήρυ−
ξη ταυτίζεται με την πρόσκληση για υποβολή αίτησης
συμμετοχής ή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
ιδ. Αρμόδιο όργανο του ΙΠΕ είναι το Διοικητικό Συμ−
βούλιο ή ο Πρόεδρος του Δ.Σ ή άλλο εξουσιοδοτημέ−
νο από το Διοικητικό Συμβούλιο όργανο ή πρόσωπο,
εφόσον του έχει μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα.
ιε. Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά−
σεων (ΕΣΗΔΗΣ): Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστη−
μα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία
για την υποβολή αιτημάτων, τον προγραμματισμό, την
έγκριση, τη διαδικασία προκήρυξης, ανάθεσης, σύναψης
και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνο−
λογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
ιστ. Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβά−
σεων (ΚΗΜΔΗΣ)» έχει ως σκοπό τη συλλογή, επεξερ−
γασία και δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν στις
δημόσιες συμβάσεις.
Κεφάλαιο Β΄
Διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων
Άρθρο 5
Όργανα και αρμοδιότητες
1. Η απόφαση για τον τρόπο διενέργειας του δια−
γωνισμού, τους όρους της προκήρυξης και πρόσκλη−
σης για υποβολή προσφοράς κάθε διαγωνισμού ή της
πρόσκλησης για συμμετοχή και υποβολή προσφοράς
για διαπραγμάτευση ή απ’ ευθείας ανάθεσης, τα λοιπά
τεύχη, καθώς και η απόφαση για την τελική ανάθεση
της προμήθειας ή υπηρεσίας λαμβάνεται, ανάλογα με το
ύψος της προϋπολογιζόμενης αξίας της προς ανάθεση
προμήθειας ή υπηρεσίας, είτε από το Διοικητικό Συμ−
βούλιο του ΙΠΕ, είτε από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα
κατά τα παρακάτω.
2. Οι όροι συμμετοχής καταρτίζονται και εξειδικεύο−
νται από το Τμήμα Προμηθειών και το εκάστοτε ενδι−
αφερόμενο Τμήμα του ΙΠΕ για λογαριασμό του οποίου
διενεργείται ο διαγωνισμός, ανάλογα με τη φύση και
τη χρηματοδότηση του έργου, εγκρίνονται, κατόπιν ει−
σηγήσεως, κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο του ΙΠΕ
και αναφέρονται στην προκήρυξη του συγκεκριμένου
διαγωνισμού.
3. Η διενέργεια των διαγωνισμών, η αξιολόγηση των
προσφορών των υποψήφιων για την ανάθεση σύμβασης
και των διαδικασιών ανάθεσης με διαπραγμάτευση, των
άρθρων 9, 10, 11 και 13, γίνεται από Επιτροπή Διενέργει−
ας Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται για τα παραπάνω
θέματα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΠΕ ή σε άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο, το οποίο λαμβάνει
κάθε απόφαση αναγκαία για τη διενέργεια του δια−
γωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. Η Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού έχει τρία μέλη, που ορίζονται
μαζί με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Διοι−
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κητικού Συμβουλίου του ΙΠΕ ή άλλου εξουσιοδοτημένου
από αυτό οργάνου.
4. Αποφάσεις για κάθε θέμα απ’ ευθείας ανάθεσης
συμβάσεων καθώς και για κάθε θέμα ανάθεσης συμ−
βάσεων με συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό κατά τα
άρθρα 11 και 12 λαμβάνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
του ΙΠΕ ή άλλο εξουσιοδοτημένο από το Δ.Σ. όργανο
και εκτελούνται είτε από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθει−
ών του φορέα είτε από ειδική τριμελή Επιτροπή που
συγκροτείται γι’ αυτό τον σκοπό.
5. Κάθε άλλη απόφαση που αφορά στη διαδικασία
κατάρτισης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών και
την κατάρτιση και εκτέλεση αυτών λαμβάνεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΠΕ ή άλλο εξουσιοδοτημένο
από αυτό όργανο.
6. Η παραλαβή των αγαθών και των υπηρεσιών των
συμβάσεων γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής η οποία
έχει τρία μέλη, που ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές
τους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΠΕ
ή άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου.
7. Σε περιπτώσεις ανάθεσης με περίπλοκο και εξει−
δικευμένο αντικείμενο η Επιτροπή Παραλαβής δύναται
να υποστηρίζεται από εμπειρογνώμονες.
Άρθρο 6
Προγραμματισμός και τεκμηρίωση συμβάσεων
1. Το ΙΠΕ προγραμματίζει τις συμβάσεις που προτί−
θεται να συνάψει στο επόμενο κάθε φορά οικονομικό
έτος. Για τον σκοπό αυτό το Τμήμα Προμηθειών του ΙΠΕ
συντάσσει πίνακα προγραμματισμού, ο οποίος περιλαμ−
βάνει ιδίως τις ακόλουθες πληροφορίες:
α. τον αριθμό, το είδος και το αντικείμενο των συμβά−
σεων, συμπεριλαμβανομένων των ενδεικτικών ποσοτή−
των, καθώς και των δικαιωμάτων προαίρεσης,
β. τη συνολική εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων και,
ενδεχομένως, καθεμίας από αυτές,
γ. τη διαδικασία ανάθεσης των συμβάσεων,
δ. την προγραμματισμένη έναρξη της διαδικασίας
ανάθεσης των συμβάσεων,
ε. την προβλεπόμενη διάρκεια των συμβάσεων.
2. Για την τεκμηρίωση της διαδικασίας ανάθεσης συμ−
βάσεων το Τμήμα Προμηθειών του ΙΠΕ συντάσσει και
τηρεί σε ηλεκτρονική μορφή ειδικό «Φάκελο Σύμβασης».
Ο Φάκελος Σύμβασης συμπληρώνεται και επικαιροποι−
είται σε όλα τα επιμέρους στάδια ανάθεσης και εκτέ−
λεσης της σύμβασης, την ακολουθεί ως τη λήξη της και
περιλαμβάνει ιδίως:
α. την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της σύμβασης,
β. την περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης,
γ. τα έγγραφα της σύμβασης (κατά περίπτωση: η πε−
ρίληψη της διακήρυξης, η διακήρυξη, το σχέδιο σύμβα−
σης με τα τυχόν παραρτήματα, την ειδική συγγραφή
υποχρεώσεων και τη γενική συγγραφή υποχρεώσεων,
την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων, κάθε άλλη σχετική
πληροφορία ή στοιχείο) και
δ. τον προϋπολογισμό της σύμβασης και την τεκμη−
ρίωσή του.
Άρθρο 7
Μέθοδος υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας
των συμβάσεων και των συμφωνιών − πλαίσιο
1. Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβα−
σης κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 4 του άρ−
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θρου 4, βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, εκτός
ΦΠΑ, όπως προσδιορίζεται από το αρμόδιο όργανο του
ΙΠΕ. Στον υπολογισμό αυτό, λαμβάνεται υπ’ όψη το εκτι−
μώμενο συνολικό ποσό, συμπεριλαμβανομένων τόσο του
τυχόν προβλεπόμενου δικαιώματος προαιρέσεως όσο
και των τυχόν παρατάσεων της σύμβασης. Στην περί−
πτωση που το ΙΠΕ προβλέπει βραβεία ή την καταβολή
ποσών στους υποψηφίους ή προσφέροντες, τα ποσά
αυτά λαμβάνονται υπ’ όψη κατά τον υπολογισμό της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
2. Η αποτίμηση πρέπει να ισχύει κατά το χρόνο απο−
στολής της προκήρυξης διαγωνισμού ή, στις περιπτώ−
σεις όπου δεν απαιτείται μια τέτοια προκήρυξη, κατά
το χρονικό σημείο έναρξης της διαδικασίας ανάθεσης
της σύμβασης.
3. Κανένα σχέδιο έργου και καμία σύμβαση προμήθει−
ας ή υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να κατατμηθεί, προκει−
μένου να αποφευχθεί η εφαρμογή των διατάξεων του
ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.
Άρθρο 8
Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
1. Οι συμβάσεις του παρόντος Κανονισμού συνάπτο−
νται σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες:
α. Τακτικό διαγωνισμό: ανοικτή διαδικασία ή κλειστή
διαδικασία,
β. τη διαδικασία με διαπραγμάτευση με ή χωρίς δη−
μοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού,
γ. τον συνοπτικό διαγωνισμό,
δ. διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης διαγωνισμού (απευθείας ανάθεση).
2. Η προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χω−
ρίς δημοσίευση διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο όταν
πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται για τις
συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των
κοινοτικών οδηγιών.
Άρθρο 9
Διεθνής διαγωνισμός
Για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών αξίας ίσης
ή ανώτερης των ορίων που θέτουν οι ισχύουσες κοινο−
τικές οδηγίες, το ΙΠΕ υλοποιεί τις διαδικασίες ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.
Άρθρο 10
Τακτικός διαγωνισμός
1. Για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ανώτερης των
60.000 ευρώ και κατώτερης των ορίων εφαρμογής των
κοινοτικών οδηγιών το ΙΠΕ δύναται να επιλέξει:
α. την ανοικτή διαδικασία, με ελάχιστη προθεσμία πα−
ραλαβής προσφορών τις 22 ημέρες από τη δημοσίευση
της προκήρυξης,
β. την κλειστή διαδικασία, με ελάχιστη προθεσμία υπο−
βολής αιτήσεων συμμετοχής τις 15 ημέρες από τη δη−
μοσίευση της προκήρυξης και παραλαβής προσφορών
των οικονομικών φορέων που έχουν προεπιλεγεί για την
υποβολή προσφοράς τις 10 ημέρες από την αποστολή
της σχετικής πρόσκλησης προς τους προεπιλεγέντες,
γ. τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με προκήρυξη δι−
αγωνισμού, με τις ίδιες προθεσμίες της κλειστής δια−
δικασίας
2. Στις διαδικασίες του τακτικού διαγωνισμού, το ΙΠΕ
μπορεί να μην επιβάλει ελάχιστες απαιτήσεις ως προς

τη χρηματοοικονομική ή οικονομική επάρκεια και την
επαγγελματική ή/και τεχνική ικανότητα των οικονομικών
φορέων, παρά μόνο εφ’ όσον αυτό δικαιολογείται ειδικά
από ιδιαιτερότητες της σύμβασης και υπό την προϋ−
πόθεση της τήρησης της αρχής της αναλογικότητας.
3. Ο διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με τους όρους
της προκήρυξης του και του παρόντος Κανονισμού και
συμπληρωματικά, για ό,τι δεν ρυθμίζεται από τα παρα−
πάνω, με ανάλογη εφαρμογή του Π.δ. 118/2007 «Κανονι−
σμός Προμηθειών Δημοσίου».
Άρθρο 11
Συνοπτικός (πρόχειρος) διαγωνισμός
1. Από το ύψος του ποσού ως το οποίο επιτρέπεται η
απ’ ευθείας ανάθεση και μέχρι του ποσού των 60.000
ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το ΙΠΕ μπορεί
να συνάπτει συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών με
τρίτους με συνοπτικό διαγωνισμό (πρόχειρο διαγωνι−
σμό). Επιτρέπεται επίσης για την ανάθεση τμήματος
ή τμημάτων σύμβασης μεγαλύτερης αξίας, εφ’ όσον η
συνολική εκτιμώμενη αξία των συγκεκριμένων τμημάτων
δεν υπερβαίνει το ποσό του προηγούμενου εδαφίου
ούτε το είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής αξίας
όλων των τμημάτων της σύμβασης.
2. Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού το ΙΠΕ
δημοσιεύει προκήρυξη με ελάχιστη προθεσμία υποβο−
λής προσφορών τις 12 ημέρες από τη δημοσίευση της
προκήρυξης. Επιπροσθέτως, μπορεί να προσκαλεί και
τουλάχιστον τρεις (3) συγκεκριμένους οικονομικούς
φορείς.
3. Στις διαδικασίες του συνοπτικού διαγωνισμού, το
ΙΠΕ μπορεί να μην επιβάλει ελάχιστες απαιτήσεις ως
προς τη χρηματοοικονομική ή οικονομική επάρκεια και
την επαγγελματική ή/και τεχνική ικανότητα των οικονο−
μικών φορέων, παρά μόνο εφ’ όσον αυτό δικαιολογείται
ειδικά από ιδιαιτερότητες της σύμβασης και υπό την
προϋπόθεση της τήρησης της αρχής της αναλογικό−
τητας.
4. Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλο−
νται 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 δια−
γωνισμού καθορίζονται στα έγγραφα της προκήρυξης.
Άρθρο 12
Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης
(απ’ ευθείας ανάθεση)
1. Το ΙΠΕ μπορεί να συνάπτει, με απευθείας ανάθεση,
συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών με τρίτους, αξί−
ας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των 20.000 ευρώ,
μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Επιτρέπεται, επί−
σης, για την ανάθεση τμήματος ή τμημάτων σύμβασης
μεγαλύτερης αξίας, εφ’ όσον η συνολική εκτιμώμενη
αξία των συγκεκριμένων τμημάτων δεν υπερβαίνει το
ποσό του προηγουμένου εδαφίου ούτε το 20 % της
συνολικής αξίας όλων των τμημάτων της σύμβασης. Ο
υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για
τις ανάγκες της εφαρμογής της παρούσας παραγράφου
γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα των σχετικών διατά−
ξεων του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που διέπει τη
σύναψη δημόσιων συμβάσεων.
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2. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από το Τμήμα
Προμηθειών του ΙΠΕ, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση
συλλογικού οργάνου για τον σκοπό αυτό.
3. Η απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένο οικονομικό
φορέα γίνεται με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και
έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο
και την οικονομική του προσφορά.
4. Πριν από τη σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων δη−
μοσιεύεται ανακοίνωση με ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του ΙΠΕ, εφ’ όσον απαιτείται από τις εκάστοτε ισχύου−
σες διατάξεις.
Άρθρο 13
Συμφωνίες − Πλαίσιο
1. Για τη σύναψη συμφωνίας − πλαισίου, ακολουθούνται
οι διαδικαστικοί κανόνες που ορίζονται στον παρόντα
σε όλα τα στάδια, έως την ανάθεση των συμβάσεων
που βασίζονται στην εν λόγω συμφωνία − πλαίσιο. Η
επιλογή των συμβαλλομένων στη συμφωνία πλαίσιο γί−
νεται κατ’ εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης, τα οποία
καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος.
2. Κατά τη σύναψη των συμβάσεων που βασίζονται
στη συμφωνία − πλαίσιο, τα μέρη δεν μπορούν σε καμία
περίπτωση να επιφέρουν ουσιαστικές τροποποιήσεις
στους όρους της συμφωνίας − πλαίσιο.
3. Η διάρκεια μιας συμφωνίας − πλαίσιο δεν μπορεί
να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη, εκτός εξαιρετικών
περιπτώσεων που δικαιολογούνται ειδικώς, ιδίως λόγω
του αντικειμένου της συμφωνίας − πλαίσιο.
4. Όταν συνάπτεται μια συμφωνία − πλαίσιο με έναν
μόνο οικονομικό φορέα, οι συμβάσεις που βασίζονται
σε αυτή τη συμφωνία − πλαίσιο ανατίθενται σύμφωνα
με τους όρους που ορίζονται στη συμφωνία − πλαίσιο.
Για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, το ΙΠΕ μπορεί
να διαβουλεύεται γραπτώς με το φορέα, ζητώντας, εν
ανάγκη, να ολοκληρώσει την προσφορά του.
5. Όταν συνάπτεται μια συμφωνία − πλαίσιο με πε−
ρισσότερους οικονομικούς φορείς, αυτοί πρέπει να εί−
ναι τουλάχιστον τρεις (3), εφ’ όσον υπάρχει επαρκής
αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια
επιλογής ή/και αποδεκτές προσφορές που ανταποκρί−
νονται στα κριτήρια ανάθεσης.
6. Η ανάθεση των συμβάσεων αυτών μπορεί να γίνεται:
α) είτε με εφαρμογή των όρων που καθορίζονται στη
συμφωνία−πλαίσιο χωρίς νέο διαγωνισμό, είτε, όταν δεν
έχουν καθορισθεί όλοι οι όροι στη συμφωνία − πλαί−
σιο, αφού επαναδιαγωνισθούν τα μέρη βάσει των ιδίων
όρων, εν ανάγκη διευκρινίζοντας τους όρους αυτούς,
και, ενδεχομένως, άλλων όρων που επισημαίνονται στη
συγγραφή υποχρεώσεων της συμφωνίας − πλαισίου,
σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:
α. Για κάθε σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί, το
ΙΠΕ διαβουλεύεται γραπτώς με τους οικονομικούς φο−
ρείς που είναι ικανοί να εκτελέσουν το αντικείμενο της
σύμβασης.
β. Το ΙΠΕ ορίζει επαρκή προθεσμία για την υποβολή
των προσφορών των σχετικών με κάθε σύμβαση, λαμ−
βανομένων υπόψη παραμέτρων, όπως η πολυπλοκότη−
τα του αντικειμένου της σύμβασης και ο απαραίτητος
χρόνος για τη διαβίβαση των προσφορών. Η προθεσμία
αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημε−
ρών ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών.
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γ. Οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς και το πε−
ριεχόμενό τους πρέπει να παραμένει εμπιστευτικό έως
την εκπνοή της τασσόμενης προθεσμίας απάντησης.
δ. Η ανάθεση κάθε σύμβασης γίνεται στον προσφέ−
ροντα που υπέβαλε την καλύτερη προσφορά βάσει των
κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στη συγγρα−
φή υποχρεώσεων της συμφωνίας − πλαίσιο.
7. Όταν το αντικείμενο της συμφωνίας − πλαισίου με
περισσότερους οικονομικούς φορείς υποδιαιρείται σε
περισσότερα τμήματα, καλούνται σε διαβούλευση μόνο
οι οικονομικοί φορείς των τμημάτων που ανταποκρί−
νονται στο εκάστοτε αντικείμενο της εκτελεστικής
σύμβασης.
8. Στην περίπτωση των συμφωνιών − πλαίσιο με πε−
ρισσότερους οικονομικούς φορείς, οι προσφέροντες
καταθέτουν κατά την υποβολή των προσφορών υπεύ−
θυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ότι εξακολουθούν
να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της αρχικής
διακήρυξης, βάσει της οποίας συνήφθη η συμφωνία−
πλαίσιο. Ο επιλεγείς οικονομικός φορέας καλείται να
υποβάλει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά σχετικά με
την προσωπική του κατάσταση πριν τη σύναψη κάθε
εκτελεστικής σύμβασης.
Κεφάλαιο Γ΄
Διεξαγωγή διαδικασίας σύναψης συμβάσεων
Άρθρο 14
Κριτήρια ανάθεσης
1. Με την επιφύλαξη των κείμενων διατάξεων περί
ελάχιστων ορίων αμοιβής ορισμένων υπηρεσιών, τα κρι−
τήρια βάσει των οποίων το ΙΠΕ αναθέτει τις συμβάσεις,
είναι τα ακόλουθα:
α. όταν η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον συμφέρου−
σα από οικονομική άποψη προσφορά κατά την κρίση
του ΙΠΕ, κριτήρια συνδεόμενα με το αντικείμενο της
συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης, ιδίως η ποιότητα,
η τιμή, η τεχνική αξία, τα αισθητικά και λειτουργικά
χαρακτηριστικά, τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά,
κοινωνικά κριτήρια, το κόστος λειτουργίας, η αποδοτι−
κότητα, η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική
συνδρομή, η ημερομηνία παράδοσης ή ολοκλήρωσης,
η προθεσμία παράδοσης εκτέλεσης και η ασφάλεια
εφοδιασμού, είτε
β. αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.
2. Το Τμήμα Προμηθειών του ΙΠΕ μπορεί να προβλέπει
τη βαρύτητα (σχετική στάθμιση) που προσδίδει σε κα−
θένα από τα επιλεγέντα κριτήρια για τον προσδιορισμό
της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προ−
σφοράς. Η στάθμιση αυτή μπορεί να εκφράζεται με τον
καθορισμό μιας διακύμανσης («ψαλίδας») με κατάλληλο
εύρος. Όταν, κατά τη γνώμη του ανωτέρω οργάνου, δεν
είναι δυνατή η στάθμιση για λόγους που μπορούν να
αποδειχθούν, επισημαίνεται η φθίνουσα σειρά σπουδαι−
ότητας των κριτηρίων αυτών.
3. Η σχετική στάθμιση ή η σειρά σπουδαιότητας προ−
βλέπονται, ανάλογα με την περίπτωση, στο έγγραφο
που χρησιμοποιείται ως μέσο έναρξης διαγωνισμού.
Άρθρο 15
Δημοσιότητα
Οι προκηρύξεις και διακηρύξεις ή αποφάσεις απευ−
θείας ανάθεσης συμβάσεων δημοσιεύονται, ανεξάρτητα
από την εκτιμώμενη αξία τους και τη διαδικασία ανάθε−
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σης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων
συμβάσεων.
Άρθρο 16
Χρόνος και τρόπος υποβολής
προσφορών / αιτήσεων συμμετοχής
1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαδικασία
ανάθεσης πρέπει να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής
ή προσφορά εντός της προθεσμίας που ορίζεται στα
έγγραφα της σύμβασης.
2. Οι προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλο−
νται ή αποστέλλονται στο ΙΠΕ με οποιοδήποτε, από
τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις, μέσα και
παραλαμβάνονται από το αρμόδιο όργανο επί αποδείξει.
3. Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής που περιέρ−
χονται στο ΙΠΕ με οποιονδήποτε τρόπο, πριν από τη
διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά
παραδίδονται στα αρμόδια όργανα διενέργειας της δι−
αδικασίας ανάθεσης, προκειμένου να αποσφραγιστούν
μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν. Προσφορές ή αιτή−
σεις συμμετοχής που υποβάλλονται ή περιέρχονται στο
ΙΠΕ εκπρόθεσμα, επιστρέφονται στους προσφέροντες
χωρίς να αποσφραγιστούν.
4. Οι προσφορές, οι αιτήσεις συμμετοχής και τα δι−
καιολογητικά συμμετοχής, εν γένει, που κατατίθενται
στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης, υποβάλλονται
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις σχετικά με το περιε−
χόμενο των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής.
5. Πριν τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, ο προσφέρων ή
ο υποψήφιος μπορεί να τροποποιήσει, συμπληρώσει ή
αποσύρει την προσφορά του ή την αίτηση συμμετοχής
του.
Άρθρο 17
Λόγοι αποκλεισμού
1. Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς αποκλείονται
από τη διαγωνιστική διαδικασία όταν συντρέχουν οι
ακόλουθοι λόγοι:
α. Συντρέχει στο πρόσωπο του προσφέροντος κά−
ποιος από τους υποχρεωτικούς ή τους δεσμευτικούς λό−
γους αποκλεισμού που αναφέρονται στις παραγράφους
1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 45 της Οδηγίας 18/2004.
β. Ο προσφέρων έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρε−
σης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρε−
ωκοπίας.
γ. Συντρέχει στο πρόσωπο του προσφέροντος κατά−
σταση σύγκρουσης συμφερόντων που δεν μπορεί να
θεραπευθεί με άλλα λιγότερο επαχθή μέτρα.
δ. Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκείς εύλογες
ενδείξεις ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες
με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση
του ανταγωνισμού.
ε. Ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο της διαδικασία λήψης αποφάσεων, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες ή να παράσχει
παραπλανητικές πληροφορίες.
στ. Από την προηγούμενη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα στο στάδιο της προπαρασκευής της διαδικασίας
ανάθεσης προκύπτει στρέβλωση του ανταγωνισμού που

δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα λιγότερο επαχθή
μέτρα.
ζ. Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ.
4 του άρθρου 4 και της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.
3310/2005, εφόσον η σύμβαση υπάγεται στο πεδίο εφαρ−
μογής του.
2. Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν σε περί−
πτωση κοινοπραξίας οικονομικών φορέων για κάθε ένα
από τα μέλη της καθώς και για τους τρίτους φορείς
που παρέχουν οικονομική, χρηματοοικονομική ή τεχνική
ικανότητα.
Άρθρο 18
Έλεγχος καταλληλότητας προσφερόντων
1. Για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες ανάθεσης
οι προσφέροντες υποβάλλουν δικαιολογητικά προκει−
μένου να αποδείξουν (ανάλογα και με τις απαιτήσεις
των εγγράφων της σύμβασης):
α. τη νομιμοποίησή τους,
β. την προσωπική κατάσταση και επαγγελματική επάρ−
κεια,
γ. την οικονομική, χρηματοοικονομική επάρκεια και
τεχνική ικανότητα,
δ. την επίκληση της χρηματοοικονομικής ή τεχνικής
ικανότητας τρίτων,
ε. την ύπαρξη συστήματος διασφάλισης ποιότητας ή
περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Άρθρο 19
Δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής
1. Ο προσφέρων (ανάλογα και με τις απαιτήσεις των
εγγράφων της σύμβασης), πρέπει να υποβάλει δήλωση
στην οποία να αναγράφεται:
α. ότι δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις
που αποτελούν λόγο αποκλεισμού, επίσης δηλώνει τους
φορείς προς τους οποίους είναι υπόχρεος καταβολής
ασφαλιστικών εισφορών,
β. ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα
με τα έγγραφα της σύμβασης,
γ. ότι δικαιολογητικά συμμετοχής, εκτός της εγγύη−
σης (εφ’ όσον απαιτείται) και της παρούσας δήλωσης,
που υποβάλλονται σε απλά φωτοαντίγραφα αποτελούν
ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων,
δ. ότι υπάρχουν ειδικές σχέσεις με κατηγορίες προ−
σώπων του ΙΠΕ που ενδέχεται να δημιουργήσουν κα−
τάσταση σύγκρουσης συμφερόντων (εφ’ όσον ισχύει),
ε. ότι έλαβε υπόψη του τις διατάξεις περί προστασίας
περιβάλλοντος και συνθηκών εργασίας που ισχύουν
στον τόπο εκτέλεσης της σύμβασης,
στ. ότι θα είναι σε θέση, εφ’ όσον του ζητηθεί και
χωρίς καθυστέρηση, να παράσχει κάθε δικαιολογητι−
κό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και
δηλώσεις που περιλαμβάνει η συγκεκριμένη δήλωση,
συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων δικαιολογητικών
ποιοτικής επιλογής τρίτων ή υπεργολάβων.
2. Όταν υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής ή προσφο−
ρά από υποψήφιο ή προσφέροντα που δηλώνει ότι θα
χρησιμοποιήσει τη χρηματοοικονομική ή οικονομική
επάρκεια ή επαγγελματική ή τεχνική ικανότητα τρίτων
οικονομικών προσώπων ή υπεργολάβων για την εκτέ−
λεση της σύμβασης, στην περίπτωση που ανακηρυχθεί
ανάδοχος, προσκομίζονται από τον υποψήφιο για κάθε
τρίτο οικονομικό φορέα ή υπεργολάβο τα δικαιολογη−
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τικά ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στις παρα−
γράφους 1 ή 2, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στη διακήρυξη.
3. Αν ο προσφέρων είναι κοινοπραξία, υποβάλλει τη
δήλωση για κάθε μέλος, επίσης εάν επικαλείται χρημα−
τοοικονομικές ή τεχνικές ικανότητες τρίτων υποβάλει
δηλώσεις των τρίτων.
4. Οι δηλώσεις υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του
Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), χωρίς να απαιτείται η θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής που προσώπου που υποβάλλει
τη δήλωση. Η ως άνω δήλωση, ανεξάρτητα από την
αναγραφόμενη σε αυτήν ημερομηνία, αποκτά βεβαία
χρονολογία με την υποβολή της προσφοράς ή της αι−
τήσεως συμμετοχής τις οποίες συνοδεύει.
5. Το αρμόδιο όργανο διενέργειας του διαγωνισμού
του ΙΠΕ μπορεί να ζητεί ανά πάσα στιγμή από τους
προσφέροντες ή τους υποψηφίους κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας και πριν την ολοκλήρωσή της, να υποβά−
λουν το σύνολο ή τμήμα των δικαιολογητικών εγγράφων
που αποδεικνύουν τις πληροφορίες και δηλώσεις που
περιλαμβάνει στη δήλωσή του ο προσφέρων / υποψή−
φιος, αν, κατά την άποψή τους, είναι αναγκαίο για τη
διασφάλιση της ομαλής διενέργειας της διαδικασίας.
Άρθρο 20
Εγγυήσεις
1. Οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς ζητούν
από τους προσφέροντες να παράσχουν, κατά περίπτω−
ση, τα ακόλουθα είδη εγγυήσεων:
α) «Εγγύηση συμμετοχής», το ύψος της οποίας καθο−
ρίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο
χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε Ευρώ,
και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής
πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που
καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Σε περίπτωση
που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέ−
τουσα αρχή / αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη
της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός
ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή
σε διαδικασίες απευθείας ανάθεσης, ανάθεσης συμφω−
νιών πλαίσιο ή σε συνοπτικό διαγωνισμό.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων
αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος
αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αφο−
ρούν τους λόγους αποκλεισμού και την επίκληση των
ικανοτήτων τρίτων φορέων, δεν προσκομίσει εγκαίρως
τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, δεν
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο
με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και
στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημε−
ρών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής
απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από
τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της
οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης.
β) «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας
καθορίζεται σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας της σύμ−
βασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής
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εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των
όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
γ) «Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίας πλαισίου»,
το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό έως 0,5%
επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας πλαισίου ή του
τμήματος της συμφωνίας πλαισίου, η οποία θα αποδε−
σμεύεται ισόποσα και αναλογικά, κατ’ έτος, σε σχέση με
το χρόνο συνολικής διάρκειας της συμφωνίας πλαισίου.
Προκειμένου να υπογραφεί η εκτελεστική σύμβαση, ο
οικονομικός φορέας μπορεί να υποχρεωθεί να κατα−
θέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄.
δ) «Εγγύηση προκαταβολής» στην περίπτωση χορή−
γησης προκαταβολής, ισόποση με την προκαταβολή.
Όταν, σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης, προ−
σκομίζεται και εγγύηση καλής εκτέλεσης, η τελευταία
καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς
τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης
προκαταβολής. Αν από τα έγγραφα της σύμβασης προ−
βλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαμ−
βάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης
προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του
ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού
της καταβαλλόμενης προκαταβολής. Η απόσβεση της
προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης καλής
εκτέλεσης πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τους όρους
των εγγράφων της σύμβασης. Η προκαταβολή και η
εγγύηση προκαταβολής μπορεί να χορηγείται τμημα−
τικά εφ’ όσον τούτο περιλαμβάνεται στους όρους της
διακήρυξης και στα έγγραφα της σύμβασης.
2. Οι εγγυήσεις υποχρεωτικά συντάσσονται στην ελ−
ληνική γλώσσα ή αν δεν είναι συντεταγμένες στην ελ−
ληνική γλώσσα, πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους.
3. Οι εγγυήσεις επιτρέπεται να εκδίδονται από πιστω−
τικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που νομίμως
λειτουργούν σε όλες τις χώρες νόμιμης προέλευσης
των υποψηφίων.
4. Για το περιεχόμενο των εγγυήσεων εφαρμόζεται
ανάλογα η διάταξη του άρθρου 25 του Π.δ. 118/2007,
όπως εξειδικεύεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.
Άρθρο 21
Χρόνος ισχύος των Προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προ−
σφέροντες για διάστημα που ορίζεται στα έγγραφα
της σύμβασης και, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους
δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας της
διαδικασίας ανάθεσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στα έγγραφα της σύμβασης. Προσφορά που ορίζει χρό−
νο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2. Αν οι προσφέροντες κλήθηκαν να παρατείνουν την
ισχύ των προσφορών τους πέραν του χρόνου που ορίζε−
ται σύμφωνα με την παράγραφο 1, και αποδέχθηκαν την
παράταση, πριν τη λήξη της ισχύος τους, οι προσφορές
τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον
αυτό χρονικό διάστημα.
3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται
εγγράφως, εφ’ όσον τούτο ζητηθεί από το ΙΠΕ, πριν από
τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα
ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη
λήξη και του αναφερθέντος ανώτατου ορίου χρόνου
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παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα
της διαδικασίας ανάθεσης υποχρεωτικά ματαιώνονται,
εκτός αν το ΙΠΕ κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα,
ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημό−
σιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στη διαδικασία
ανάθεσης μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν
την προσφορά τους, εφ’ όσον τους ζητηθεί πριν την
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράταση της
προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση,
η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προ−
σφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί προσφέροντες.
Άρθρο 22
Λόγοι απόρριψης Προσφορών
1. Το ΙΠΕ, με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου
και αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε
περίπτωση, προσφορά:
α. η οποία είναι ελλιπής κατά τα προηγούμενα άρθρα
ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων
περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι
όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης,
β. στην οποία η τιμή δεν είναι απόλυτα προσδιορι−
σμένη,
γ. η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή
σφάλματα, εφ’ όσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση
ή διόρθωση ή, εφ’ όσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρ−
θωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση
και τη συμπλήρωσή της,
δ. για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις
απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας, ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από το ΙΠΕ,
ε. η οποία δεν πληροί τις προϋποθέσεις που σχε−
τίζονται με τα χαρακτηριστικά του αντικειμένου της
σύμβασης,
στ. η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, αν τέτοια
δεν επιτρέπεται ή, αν επιτρέπεται, δεν πληροί τις ελά−
χιστες απαιτήσεις των εγγράφων της σύμβασης,
ζ. η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που
έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές, με την
επιφύλαξη της περίπτωσης που επιτρέπεται η υποβολή
εναλλακτικής προσφοράς.
2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται αναλόγως στο πλαί−
σιο της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων συμ−
μετοχής στην κλειστή διαδικασία, ή στη διαδικασία
διαπραγμάτευσης.
Άρθρο 23
Αξιολόγηση προσφορών
1. Η αξιολόγηση των προσφορών διενεργείται από το
αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής / του αναθέ−
τοντος φορέα, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 5 του
παρόντος.
2. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών
και των αιτήσεων συμμετοχής, ανεξάρτητα διαδικασίας
διενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί
δημοσίων συμβάσεων.
3. Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρου−
σα από οικονομική άποψη προσφορά, σε περίπτωση
ισοδύναμων προσφορών, με την ίδια συνολική τελική
βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσότερων προσφερό−
ντων, στα έγγραφα της σύμβασης μπορεί να ορίζεται
ότι η κατακύρωση γίνεται είτε στην προσφορά με την
ανώτερη τεχνική βαθμολογία είτε στην προσφορά με

τη χαμηλότερη τιμή, βάσει της σχετικής βαρύτητας του
κάθε κριτηρίου, όπως αυτή προκύπτει από την ποσο−
στιαία αναλογία μεταξύ τους στα έγγραφα της σύμ−
βασης. Σε περίπτωση που οι ισοδύναμες προσφορές
έχουν την ίδια τιμή, το Τμήμα Προμηθειών του ΙΠΕ καλεί
εγγράφως όλους τους προσφέροντες που υπέβαλαν
τις προσφορές με την ίδια τιμή να υποβάλουν, μέσα
σε εύλογη προθεσμία που καθορίζει το αρμόδιο όρ−
γανο στην σχετική πρόσκληση και η οποία δεν μπορεί
να είναι μικρότερη από πέντε (5) και μεγαλύτερη από
δέκα (10) ημέρες, βελτιωμένη οικονομική προσφορά σε
σφραγισμένο φάκελο και ανάδοχος ανακηρύσσεται ο
προσφέρων που, βάσει της βελτιωμένης οικονομικής
του προσφοράς, υποβάλλει τη χαμηλότερη συνολική
τιμή. Αν και μετά από τη διαδικασία αυτή δεν προκύψει
ανάδοχος, το ΙΠΕ επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση.
4. Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή,
ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς
τιμή. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, η αναθέτουσα
αρχή/το Τμήμα Προμηθειών του ΙΠΕ καλεί εγγράφως
όλους τους προσφέροντες που υπέβαλαν τις ισότιμες
προσφορές να υποβάλουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία
που καθορίζει το αρμόδιο όργανο στην σχετική πρό−
σκληση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από
πέντε (5) και μεγαλύτερη από δέκα (10) ημέρες, βελτι−
ωμένη οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκε−
λο και ανάδοχος ανακηρύσσεται ο μειοδότης. Αν και
μετά από τη διαδικασία αυτή δεν προκύψει μειοδότης,
η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας επιλέγει τον
ανάδοχο με κλήρωση.
Άρθρο 24
Κατακύρωση διαγωνισμού
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ή των αποτε−
λεσμάτων της διαπραγμάτευσης, το Τμήμα Προμηθειών
του ΙΠΕ ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας που καθο−
ρίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να
είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντί−
γραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογη−
τικών που καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης, ως
αποδεικτικά στοιχεία για την πλήρωση των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης
αποδεικνύουν την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής κατά τον χρόνο της κοινοποίησης της έγγρα−
φης ειδοποίησης του πρώτου εδαφίου.
2. Το αρμόδιο όργανο διενέργειας του διαγωνισμού
προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρω−
σης μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την προσκόμισή τους.
3. Αν δεν προσκομισθούν δικαιολογητικά κατακύρω−
σης ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα
προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει μέσα σε προθεσμία
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγρα−
φης ειδοποίησης σε αυτόν. Το ΙΠΕ δύναται να παρα−
τείνει την ως άνω προθεσμία, εφ’ όσον αιτιολογείται
αυτό επαρκώς. Στην περίπτωση αυτή η δεκαήμερη (10)
προθεσμία για την έκδοση της απόφασης κατακύρω−
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σης, σύμφωνα με την παράγραφο 8, εκκινεί από την
επομένη της λήξης της προθεσμίας προσκόμισης των
δικαιολογητικών.
4. Αν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προ−
σωρινού αναδόχου διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανά−
δοχος κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του
ΙΠΕ η εγγύηση συμμετοχής του, (εφ’ όσον είχε προσκο−
μισθεί), και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή ή
την επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά
του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δή−
λωση, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
5. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με
τα ανωτέρω, των δικαιολογητικών κατακύρωσης που
αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης, κηρύσσεται
έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του ΙΠΕ η εγγύηση συμ−
μετοχής του, (εφ’ όσον είχε προσκομισθεί), και η κατα−
κύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή ή την επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, χωρίς
να λαμβάνεται υπ’ όψη η προσφορά του προσφέροντος
που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες
δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα
έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται.
6. Αν από τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδό−
χου που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως,
δεν αποδεικνύεται η πλήρωση μιας ή περισσότερων
από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής,
ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και κα−
ταπίπτει υπέρ του ΙΠΕ η εγγύηση συμμετοχής του, (εφ’
όσον είχε προσκομισθεί), και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη χα−
μηλότερη τιμή ή την επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, χωρίς να λαμβάνεται υπ’
όψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται.
7. Το ΙΠΕ δέχεται τα ήδη κατατεθειμένα σε αυτήν/
αυτόν πρωτότυπα ή αντίγραφα των δικαιολογητικών
κατακύρωσης που πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα
με το παρόν άρθρο, εφ’ όσον αυτά έχουν ήδη υποβλη−
θεί σε προγενέστερη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης,
που πραγματοποιήθηκε από το φορέα, εφ’ όσον είναι
σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης
και είναι σε ισχύ.
8. Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατα−
κύρωσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
το αρμόδιο όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο
Διοικητικό Συμβούλιο ή κατά περίπτωση τον Πρόεδρο
του ΙΠΕ για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη
του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας. Η σχετική απόφαση του απο−
φαινομένου οργάνου εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών
από την παραλαβή του φακέλου από το αρμόδιο όργανο
διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.
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9. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν
γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέ−
θηκαν. Στη διακήρυξη ορίζεται περαιτέρω η διαδικασία
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και ο χρό−
νος πρόσβασης όσων έχουν έννομο συμφέρον σε αυτά.
Άρθρο 25
Απόφαση κατακύρωσης
1. Στην απόφαση κατακύρωσης συνιστά εκτελεστή
διοικητική πράξη, στην οποία ενσωματώνονται τα απο−
τελέσματα του σταδίου αξιολόγησης της οικονομικής
προσφοράς ή διαπραγμάτευσης και του σταδίου ελέγ−
χου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Στην απόφαση
αυτή αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την
αναστολή της σύναψης της σύμβασης.
2. Το Τμήμα Προμηθειών του ΙΠΕ κοινοποιεί, με από−
δειξη, αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με
αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου
και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε προσφέροντα
με κάθε πρόσφορο τρόπο, (όπως με τηλεομοιοτυπία,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.), επί αποδείξει.
3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα
αποτελέσματά της, εφ’ όσον το ΙΠΕ δεν την κοινοποίησε
σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της
σύμβασης επέρχονται είτε από την άπρακτη πάροδο
της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή από την έκδοση
απόφασης επί τυχόν ασκηθείσας προσφυγής κατά της
απόφασης κατακύρωσης είτε μετά την άπρακτη πάροδο
της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την
έκδοση απόφασης επ’ αυτών και μετά την ολοκλήρωση
του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
σύμφωνα με το άρθρα 35 και 36 του Ν. 4129/2013 (Α΄ 52),
εφ’ όσον απαιτείται.
4. Μετά την κατά την προηγούμενη παράγραφο επέ−
λευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης
κατακύρωσης, το Τμήμα Προμηθειών του ΙΠΕ προσκα−
λεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της
σύμβασης, εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
5. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορί−
ζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και
η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή ή την επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για
την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται.
Άρθρο 26
Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης
1. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης μπορεί να
λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΠΕ, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανά−
θεσης, εφ’ όσον από την παρατυπία είτε δεν αναπτύ−
χθηκε αποτελεσματικός ανταγωνισμός είτε επηρεάζεται
το αποτέλεσμά της.
β. Εφ’ όσον η διαδικασία ανάθεσης απέβη άγονη, λόγω
μη υποβολής προσφοράς ή απόρριψης όλων των προ−
σφορών.
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γ. Αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχε−
τίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδι−
αφέρει πλέον το ΙΠΕ.
δ. Αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική
εκτέλεση της σύμβασης.
ε. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του
άρθρου 24 και της παραγράφου 5 του άρθρου 25.
στ. Αν η προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από
οικονομική άποψη.
2. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, το Δι−
οικητικό Συμβούλιο του ΙΠΕ, μετά από γνώμη του αρ−
μόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικά τη διαδικασία ή
να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να
αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
3. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της
διαδικασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το
Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΠΕ ακυρώνει τη διαδικασία
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικεί−
μενο της σύμβασης ή, εφ’ όσον οι λόγοι αυτοί συνδέο−
νται με τμήμα της σύμβασης, το Διοικητικό Συμβούλιο
του ΙΠΕ ακυρώνει τη διαδικασία για το εν λόγω τμήμα,
εφ’ όσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.
4. Αν ματαιωθεί η διαδικασία της παραγράφου 1, το
Τμήμα Προμηθειών του ΙΠΕ επιστρέφει στους οικονομι−
κούς φορείς τις προσφορές ή τις αιτήσεις συμμετοχής
τους, εφ’ όσον έχουν υποβληθεί.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΠΕ διατηρεί, επίσης,
το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου,
να αποφασίσει, παράλληλα με την ακύρωση ή τη μα−
ταίωση της διαδικασίας ανάθεσης και την επανάληψη
οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας ανάθεσης, με
τροποποίηση ή μη των όρων της, ή να προσφύγει στη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον στην τελευ−
ταία αυτή περίπτωση πληρούνται οι όροι και οι προϋ−
ποθέσεις των σχετικών κείμενων διατάξεων σχετικά με
τις δημόσιες συμβάσεις.
6. Οι αποφάσεις για κατακύρωση ή ματαίωση ή επανά−
ληψη του διαγωνισμού πρέπει να είναι αιτιολογημένες.
Κεφάλαιο Δ΄
Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων έργου
με φυσικά πρόσωπα
Άρθρο 27
Συμβάσεις έργου με φυσικά πρόσωπα
1. Το ΙΠΕ μπορεί να συνάπτει συμβάσεις έργου με
φυσικά πρόσωπα κατά τη διάταξη του άρθρου 681 ΑΚ
κατόπιν δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της πρόσκλησης
προς υποβολή πρότασης από τους ενδιαφερόμενους. Οι
ανωτέρω δεν αποτελούν ούτε μπορούν να μετατραπούν
σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας και δεν έχουν σε
αυτές εφαρμογή οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας,
ούτε εκείνες περί ασφαλίσεως στο ΙΚΑ.
2. Αποφάσεις για κάθε θέμα, που συνδέεται με τη
σύναψη και την εκτέλεση συμβάσεων έργου με φυσικά
πρόσωπα λαμβάνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του
ΙΠΕ, ο οποίος υπογράφει και τις σχετικές συμβάσεις.
3. Συμβάσεις έργου, που συνάπτονται με φυσικά πρό−
σωπα κατά τις διατάξεις του παρόντος στο πλαίσιο

συγχρηματοδοτούμενων έργων μπορεί να λήγουν ή να
παρατείνονται μέχρι τη λήξη του συγχρηματοδοτούμε−
νου έργου αλλά σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπονται
σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας.
4. Το ΙΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει και να
λύσει οποτεδήποτε τη σύμβαση του παρόντος άρθρου
με το φυσικό πρόσωπο, μετά από αιτιολογημένη από−
φαση του αρμόδιου οργάνου του και ανεξαρτήτως της
εκ μέρους του παράβασης ή μη συμβατικών υποχρεώ−
σεων ή της συνδρομής ή μη υπαιτιότητας αυτού. Στην
περίπτωση αυτή, το φυσικό πρόσωπο, πέραν της αμοι−
βής για το έργο, που έχει εκτελέσει εμπροθέσμως και
προσηκόντως μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν
δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημί−
ωση, εκτός εάν το αρμόδιο όργανο του ΙΠΕ αποφασίσει
την καταβολή εύλογης αποζημίωσης.
5. Σε περίπτωση συμβάσεων έργου με φυσικά πρόσω−
πα, που συνάπτονται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμε−
νων έργων/προγραμμάτων εφαρμόζονται κατά τα λοιπά:
α. οι διατάξεις του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265/23.12.2014)
του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης
(ΕΣΠΑ) περιόδου 2014−2020 και των κατ’ εξουσιοδότησή
του κανονιστικών διαταγμάτων και πράξεων της Διοί−
κησης. όπως εκάστοτε ισχύουν και
β. των υπουργικών αποφάσεων, που εκδίδονται σε
εκτέλεση των διατάξεων του ανωτέρω νόμου με αντι−
κείμενο τον προσδιορισμό των βασικών κανόνων του
Συστήματος Διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμ−
μάτων του κοινοτικού πλαισίου στήριξης.
Άρθρο 28
Μητρώο οικονομικών φορέων
1. Το ΙΠΕ μπορεί να οργανώσει μητρώο οικονομικών
φορέων και μπορεί να καλεί με σχετική πρόσκληση
υποβολής προσφορών οικονομικούς φορείς που πε−
ριλαμβάνονται στο μητρώο. Η διαδικασία κατάρτισης
του μητρώου, τα κριτήρια επιλογής των οικονομικών
φορέων, ή αναθεώρηση του κ.λπ. καθορίζονται από
εσωτερικές ρυθμίσεις του ΙΠΕ, οι οποίες οφείλουν να
τηρούν τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρι−
σης των υποψηφίων και της μη διάκρισης τους λόγω
ιθαγένειας, καθώς και της μη νόθευσης του ελεύθερου
ανταγωνισμού.
Κεφάλαιο Ε΄
Εκτέλεση σύμβασης
Άρθρο 29
Εκτέλεση σύμβασης
1. Για την εκτέλεση των συμβάσεων προμηθειών και
υπηρεσιών του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα οι
διατάξεις του Π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών
Δημοσίου» όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κει−
μένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά, προκήρυ−
ξη και λοιπά συμβατικά τεύχη, απόφαση κατακύρωσης ή
ανάθεσης, εκτός προφανών σφαλμάτων ή παραδρομών.
Κατ’ εξαίρεση, όλα τα σημεία εκάστου εκ των παραπάνω
κειμένων, που περιέχουν όρους βελτιωμένους ή πρό−
σθετους προς όφελος του ΙΠΕ θεωρούνται ότι ισχύουν
συμπληρωματικά προς τους όρους της σύμβασης, εφ’
όσον το ΙΠΕ θέλει οποτεδήποτε να κάνει χρήση αυτών.
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Άρθρο 30
Τρόπος και χρόνος παραλαβής παραδοτέων
1. Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών / υπηρεσιών
γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής για την οποία εφαρ−
μόζεται το άρθρο 5.
2. Κατά τη διάρκεια της παραλαβής των υπό προ−
μήθεια ειδών/υπηρεσιών διενεργείται ποσοτικός και
ποιοτικός έλεγχος και μπορεί να παρίσταται ο ανά−
δοχος. Ο έλεγχος διενεργείται με ανάλογη εφαρμογή
των διατάξεων του Π.δ. 118/2007, όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Κατά την παραλαβή συντάσσεται από την Επιτρο−
πή Παραλαβής πρωτόκολλο παραλαβής. Σε περίπτωση
απόρριψης του παραδοτέου, συντάσσεται πρωτόκολλο,
το οποίο περιλαμβάνει τις παρεκκλίσεις που παρουσι−
άζει το παραδοτέο από τους όρους της σύμβασης και
τους λόγους της απόρριψης.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προ−
μήθεια είδη / υπηρεσίες μέσα στα χρονικά όρια και με
τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος
παράδοσης του προϊόντος / υπηρεσίας, είναι δυνατόν να
παρατείνεται μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου,
το οποίο υποβάλλεται προς το αρμόδιο όργανο του
ΙΠΕ πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Απόφαση
επί του αιτήματος λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο
του ΙΠΕ.
5. Το ΙΠΕ δύναται μονομερώς να μεταθέσει τον χρόνο
παράδοσης των προϊόντων / υπηρεσιών σε περίπτωση
σοβαρών λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυνα−
μία εμπρόθεσμης παραλαβής των συμβατικών ειδών ή
σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν
ανωτέρα βία.
Άρθρο 31
Πληρωμές
1. Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος γίνεται σύμ−
φωνα με την προκήρυξη και τη σύμβαση. Σε περίπτωση
αντιφάσεως μεταξύ προκήρυξης και σύμβασης υπερι−
σχύει η σύμβαση. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για
τις κατά περίπτωση πληρωμές είναι τα προβλεπόμενα
από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
2. Ειδικά για πληρωμές που πραγματοποιούνται στο
πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων εφαρμόζονται
ανάλογα οι διατάξεις περί πληρωμών της σχετικής νο−
μοθεσίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για καθεμία από
τις πιο πάνω πληρωμές αποτελεί η καταβολή από το
φορέα χρηματοδότησης του έργου προς το ΙΠΕ των
χρηματικών ποσών που αντιστοιχούν στην εκάστοτε
πληρωμή και στη συναφή φάση της σύμβασης αυτού
με τον ανάδοχο. Για τα προαναφερθέντα, ο ανάδοχος
θα ενημερώνεται εγγράφως από το ΙΠΕ. Πριν από την
παραπάνω καταβολή, ο ανάδοχος δεν επιτρέπεται να
εκδώσει παραστατικό πληρωμής (τιμολόγιο) για τα αγα−
θά ή τις υπηρεσίες του.
Άρθρο 32
Υποχρεώσεις αναδόχου
1. Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης με
το ΙΠΕ τεκμαίρεται, ότι έχει πλήρη γνώση του παρό−
ντος κανονισμού καθώς και του συνόλου των συνθηκών
εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης και των αντί−
στοιχων κινδύνων. Τεκμαίρεται, επίσης, ότι αναλαμβάνει
την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό
αντάλλαγμα επαρκές για την εκτέλεση του αντικείμενου
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της σύμβασης μετά από την συνολική έρευνα που πραγ−
ματοποίησε πριν από την κατάθεση της προσφοράς
του. Τυχόν παράλειψη ή πλημμέλεια στην ενημέρωση
του δεν τον απαλλάσσει από τις συμβατικές του υπο−
χρεώσεις και ευθύνες.
2. Ο ανάδοχος φέρει ευθύνη καλής και άρτιας εκτέ−
λεσης του αντικειμένου της σύμβασης. Ευθύνεται δε
για κάθε είδους βλάβη από οιανδήποτε αιτία και εάν
προέρχεται, εκτός αν άλλως προβλεφθεί ρητά στη σύμ−
βαση του.
3. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπ’ όψη
του κάθε ελάττωμα ή παράλειψη που διαπιστώνεται από
το ΙΠΕ. Κάθε ελάττωμα ή παράλειψη που γνωστοποιείται
εγγράφως σε αυτόν πρέπει να επανορθώνεται από τον
ανάδοχο μέσα σε εύλογη προθεσμία που καθορίζεται
από τη σύμβαση ή τάσσεται κατά περίπτωση από το ΙΠΕ.
4. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να επανορθώνει τα
ως άνω ελαττώματα ή παραλείψεις, τόσο κατά τη δι−
άρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης και
μέχρι την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών/
υπηρεσιών, όσο και μετά την οριστική παραλαβή τους
από το ΙΠΕ, εφ’ όσον το ελάττωμα ή η παράλειψη εμ−
φανίστηκε ή διαπιστώθηκε κατά το χρόνο εγγύησης ή
ευθύνης του αναδόχου.
5. Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να επανορ−
θώσει τα διαπιστωθέντα ελαττώματα ή παραλείψεις ή
σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προς
επανόρθωση προθεσμία, η επανόρθωση γίνεται από
το ΙΠΕ και καταλογίζεται στον ανάδοχο με οποιονδή−
ποτε τρόπο ή αφαιρείται αυτοδικαίως από το συμβα−
τικό αντάλλαγμα, με την επιφύλαξη του δικαιώματος
κηρύξεως του αναδόχου εκπτώτου σε περίπτωση μη
ολοκλήρωσης της σύμβασης.
6. Αν στην προκήρυξη και τη σύμβαση δεν ορίζεται
διαφορετικά, ο ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη
σύμβαση σε οποιονδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει
υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντι−
κειμένου της σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από
τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΙΠΕ.
7. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κ.λπ., ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στον
ΙΠΕ τα σχετικά συμφωνητικά. Ο ανάδοχος σε καμία
περίπτωση δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του
υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών
σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε το ΙΠΕ
συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα, πλην
της περίπτωσης της εκχώρησης, οπότε και υφίσταται
εις ολόκληρον ευθύνη έναντι του ΙΠΕ.
8. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην παρε−
μποδίζει την εκτέλεση άλλων συμβάσεων του ΙΠΕ. Εί−
ναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με το ΙΠΕ για την
έγκαιρη επίλυση τυχόν διαφωνιών μεταξύ περισσοτέρων
αναδόχων.
9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλες τις συμβα−
τικές προθεσμίες και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
εκτέλεσης της υπηρεσίας ή προμήθειας.
Άρθρο 33
Έκπτωση αναδόχου
1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΠΕ ή
άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου ο ανάδο−
χος κηρύσσεται έκπτωτος στις περιπτώσεις οι οποίες
καθορίζονται στην απόφαση αυτή. Κυρώσεις που επι−

1238

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

βάλλονται στον ανάδοχο με την απόφαση έκπτωσης
αθροιστικά ή διαζευκτικά είναι:
α. η μερική ή ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμε−
τοχής ή καλής εκτέλεσης, κατά περίπτωση,
β. η εκτέλεση μέρους ή όλου του έργου, κατά περί−
πτωση, σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου, σύμφωνα με
τους όρους που θα καθοριστούν στη σχετική απόφαση
του ΙΠΕ
γ. ο καταλογισμός στον ανάδοχο ποινικής ρήτρας για
το τμήμα του έργου για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος.
Το ύψος της ποινικής ρήτρας καθορίζεται με τη σχετική
απόφαση του ΙΠΕ
δ. η είσπραξη εντόκως μέρους ή του συνόλου, κατά
περίπτωση, της τυχόν προκαταβολής που έχει λάβει ο
ανάδοχος,
2. Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται επιφυλασσομέ−
νων των λοιπών δικαιωμάτων του ΙΠΕ που απορρέουν
από το νόμο.
3. Της έκπτωσης προηγείται πάντοτε ειδική πρόσκλη−
ση από το ΙΠΕ προς τον ανάδοχο με αναλυτική έκθεση
των αξιώσεων του και προθεσμία για την εκτέλεση τους.
Επιπλέον της έκπτωσης προηγείται, κατόπιν διαπίστω−
σης της μη συμμορφώσεως του αναδόχου στην ειδική
πρόσκληση, η κλήση του αναδόχου σε προηγούμενη
ακρόαση.
Άρθρο 34
Μείωση φυσικού αντικειμένου −
Αναστολή της σύμβασης
1. Το ΙΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει το φυσικό
αντικείμενο της σύμβασης και αντίστοιχα την αμοιβή
του αναδόχου ή να αναστείλει αζημίως την εκτέλεση
μέρους ή του συνόλου της σύμβασης, με έγγραφη γνω−
στοποίηση στον ανάδοχο. Στην γνωστοποίηση αυτή
προσδιορίζονται οι λόγοι, που καθιστούν αναγκαία την
αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της, καθώς και η πι−
θανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρ−
ξης της αναστολής ο ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων
των συμβατικών του υποχρεώσεων η εκπλήρωση των
οποίων έχει ανασταλεί. Οφείλει ωστόσο να λάβει όλα
τα ενδεδειγμένα μέτρα για περιορισμό τυχόν δαπανών,
είτε αυτού είτε του ΙΠΕ.
Άρθρο 35
Λύση − Καταγγελία της σύμβασης
1. Το ΙΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει και να
λύσει οποτεδήποτε τη σύμβαση με τον ανάδοχο μετά
από αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του
και ανεξαρτήτως της εκ μέρους του παράβασης ή μη
συμβατικών υποχρεώσεων ή συνδρομής ή μη υπαιτιότη−
τας του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος,
πέραν της αμοιβής για το έργο, υπηρεσία ή προμήθεια
που έχει εκτελέσει εμπροθέσμως και προσηκόντως
μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να
λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός εάν
το αρμόδιο όργανο του ΙΠΕ αποφασίσει την καταβολή
εύλογης αποζημίωσης.
2. Σε περίπτωση θανάτου, περιορισμού κατά οποιον−
δήποτε τρόπο της δικαιοπρακτικής ικανότητας ή πτώ−
χευσης του αναδόχου, εφ’ όσον πρόκειται για φυσικό
πρόσωπο, καθώς και σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης
ή θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε άλλη προπτω−
χευτική διαδικασία του αναδόχου, εφ’ όσον πρόκειται

για νομικό πρόσωπο, η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως από
της επελεύσεως των ανωτέρω γεγονότων.
3. Σε περίπτωση που ένα εκ των γεγονότων της προη−
γουμένης παραγράφου επέλθει στο πρόσωπο ενός από
τα μέλη, φυσικό ή νομικό, που απαρτίζουν τον ανάδοχο
εφ’ όσον είναι ένωση / κοινοπραξία, τότε, εάν μεν οι
υποχρεώσεις οι απορρέουσες από τη σύμβαση μπορούν
να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη του ανα−
δόχου, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει
και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματα της. Στην
αντίθετη περίπτωση, η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως.
4. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης των όρων
της συμβάσεως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια
του αρμόδιου οργάνου του ΙΠΕ.
Άρθρο 36
Ανωτέρα βία
Η απόδειξη επίκλησης γεγονότος ανωτέρας βίας βα−
ρύνει αυτόν που το επικαλείται, ο οποίος υποχρεούται
μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών
να αναφέρει εγγράφως τα περιστατικά, που συνιστούν
την ανωτέρα βία και να προσκομίσει τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία, διαφορετικά στερείται του δι−
καιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.
Άρθρο 37
Επίλυση Διαφορών
1. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από την προκή−
ρυξη, εκτέλεση και ερμηνεία της σύμβασης μεταξύ ΙΠΕ
και αναδόχου, καθώς και από κάθε άλλη πράξη οργάνου
του ΙΠΕ ή συμβαλλομένου με το ΙΠΕ και πάντοτε σε
σχέση με συγκεκριμένη σύμβαση ανάθεσης υπηρεσίας
ή προμήθειας επιλύονται δικαστικά.
2. Εφαρμοστέο είναι το ελληνικό ουσιαστικό και δι−
κονομικό δίκαιο, αρμόδια δε, για την επίλυση κάθε δια−
φοράς είναι τα αρμόδια δικαστήρια της έδρας του ΙΠΕ,
εκτός εάν ρητά έχει ορισθεί ή συμφωνηθεί διαφορετικά
στην προκήρυξη ή την καταρτισθείσα σύμβαση.
Κεφάλαιο ΣΤ΄
Τελικές διατάξεις
Άρθρο 38
Εμπιστευτικότητα
1. Το ΙΠΕ δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά τα στοι−
χεία που τίθενται στη διάθεση του από προσφέροντες,
ιδίως εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες
και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας,
εφ’ όσον αυτά φέρουν την ένδειξη «Εμπιστευτικό Έγγρα−
φο». Παράβαση της αρχής εμπιστευτικότητας προκύπτει
μόνο από έγγραφο που έχει εκδώσει όργανο του ΙΠΕ.
2. Η εμπιστευτικότητα αίρεται πάντοτε κατόπιν συμ−
φωνίας. Αίρεται δε, αυτοδικαίως, σε περίπτωση εκ−
κρεμούς ένστασης, δίκης ή διαιτησίας, στο απολύτως
αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από
τα μέρη, τους νομικούς παραστάτες τους, καθώς και
τους δικαστές / διαιτητές.
2 Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δε−
σμεύει το ΙΠΕ προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 39
Εφαρμοστέο δίκαιο
1. Ο παρών Κανονισμός έχει συνταχθεί με βάση τις
διατάξεις των κοινοτικών οδηγιών, τα εθνικά νομοθε−
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τήματα ενσωμάτωσης των κοινοτικών οδηγιών στην
ελληνική έννομη τάξη και τις γενικότερες αρχές του
κοινοτικού δικαίου περί μη νόθευσης του ελεύθερου
ανταγωνισμού, διαφάνειας και παροχής ίσων ευκαιριών
σε όλους τους διαγωνιζόμενους.
2. Για κάθε περίπτωση που δεν αντιμετωπίζεται με
τον παρόντα Κανονισμό έχουν εφαρμογή οι εκάστοτε
ισχύουσες για το Δημόσιο και τα εκκλησιαστικά νομικά
πρόσωπα διατάξεις περί προμηθειών, ανάλογα με το
πεδίο εφαρμογής τους.
3. Σε περίπτωση που ένα ζήτημα δεν ρυθμίζεται ειδικά
από τον παρόντα Κανονισμό, εφαρμόζεται συμπληρω−
ματικά η εκάστοτε ισχύουσα συναφής κοινοτική νομο−
θεσία και οι διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, που
διέπουν το ΙΠΕ.
Άρθρο 40
Έγκριση − Τροποποίηση − Ισχύς του Κανονισμού
1. Τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις του Κανονισμού
εγκρίνονται με απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου
της Εκκλησίας της Ελλάδος, κατόπιν σχετικής πρότασης
του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και γνώμης του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΙΠΕ και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα
της Κυβέρνησης και το επίσημο δελτίο «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».
2. Ο παρών Κανονισμός δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβέρνησης και το επίσημο δελτίο «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».
3. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από την
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 41
Τελική διάταξη
Από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού
του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμόρφωσης ή της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
Ο παρών Κανονισμός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως και στο επίσημο Δελτίο «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».
Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2015
Ο Πρόεδρος
† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ
F
Αριθμ. 5917−2015/33/11.1.2016
(2)
Σύσταση και λειτουργία αυτοτελούς Εκκλησιαστικής
Υπηρεσίας υπό την επωνυμίαν «ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑ−
ΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχουσα υπ’ όψει:
1) τας διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 4, 29 παρ. 2, 59
παρ. 2 του Ν. 590/77 «Περί του Καταστατικού Χάρτου
της Εκκλησίας της Ελλάδος», όπως ετροποποιήθησαν
δια του άρθρου 68 παρ. 5 του Ν. 4235/2014,
2) τας υποχρεώσεις της ποιμαινούσης Εκκλησίας προς
το χριστεπώνυμον πλήρωμα, τας απορρεούσας εκ των
Ευαγγελικών επιταγών, των Ιερών Κανόνων και των Νό−
μων του Κράτους,
3) τας υφισταμένας κοινωνικάς, ποιμαντικάς και πνευ−
ματικάς ανάγκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών,
4) την υπ’ αριθμ. 3858/7.12.2015 Πρότασιν του Μακα−
ριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος
Ιερωνύμου,
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5) την υπ’ αριθμ. 64/9.12.2015 Γνωμοδότησιν του Ειδικού
Νομικού Συμβούλου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας
της Ελλάδος,
6) την από 10.12.2015 απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς
Συνόδου, αποφασίζει:
την σύστασιν αυτοτελούς υπηρεσίας της Ιεράς Αρχι−
επισκοπής Αθηνών, υπό την επωνυμίαν «ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», η λειτουρ−
γία της οποίας θα διέπεται από τον κάτωθι Κανονισμό:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Συστάσεως, οργανώσεως και Λειτουργίας
Αυτοτελούς Υπηρεσίας με την επωνυμία
«Γραμματεία Καταπολέμησης Ανθρωπιστικής Κρίσης
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών»
Άρθρο 1
Σύσταση Γραμματείας
Συνιστάται στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών αυτοτε−
λής εκκλησιαστική υπηρεσία επιπέδου Γραφείου με την
επωνυμία «Γραμματεία Καταπολέμησης Ανθρωπιστικής
Κρίσης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών», υπαγόμενη ιεραρ−
χικώς στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο, που θα έχει
τον ρόλο του Εκκλησιαστικού Επιχειρησιακού Κέντρου
με στόχο την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης
που μαστίζει τη Χώρα, κατόπιν σχετικών προγραμμα−
τικών συμφωνιών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής με λοιπά
εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού
δικαίου της (εν ευρεία εννοία) Εκκλησίας της Ελλάδος
ή εντός της ελληνικής επικράτειας.
Άρθρο 2
Σκοπός της Γραμματείας
Η Γραμματεία υποστηρίζει τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών
και πάσης Ελλάδος στην επιτέλεση του κοινωνικού και
ανθρωπιστικού του έργου, ώστε να αξιοποιήσει το σύνο−
λο των δυνατοτήτων της αποκεντρωμένης οργάνωσης
της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Άρθρο 3
Έδρα − όργανα
Η Γραμματεία έχει την έδρα της στην Ιερά Αρχιεπι−
σκοπή Αθηνών, διοικείται από Επιτροπή τριών μελών, με
τριετή θητεία δυνάμενη να ανανεώνεται, που ορίζονται
με πράξη του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου και δια−
τυπώνουν τις προτάσεις τους συλλογικά, εκτελώντας
και τις σχετικές αποφάσεις του Αρχιεπισκόπου, ενώ θα
λειτουργούν υπό τον ιεραρχικό έλεγχό του.
Άρθρο 4
Αρμοδιότητες
Το κύριο έργο της Γραμματείας αφορά ενδεικτικά και
όχι περιοριστικά στις εξής αρμοδιότητες:
• Τον ολιστικό−επιτελικό σχεδιασμό αντιμετώπισης
της ανθρωπιστικής κρίσης σε εθνικό επίπεδο
• Tην συνεργασία με την Συνοδική Επιτροπή επί της
Κοινωνικής Προνοίας και Ευποιίας της Εκκλησίας της
Ελλάδος
• την προετοιμασία σύναψης σχετικών προγραμμα−
τικών συμφωνιών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής με λοιπά
εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα της Εκκλησίας της
Ελλάδος ή εντός επικράτειας με στόχο την ανάπτυξη
δράσεων αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης στο
έδαφός τους.
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• Τον ειδικό σχεδιασμό δράσεων και προγραμμάτων
για εφαρμογή του επιτελικού σχεδίου του Αρχιεπισκό−
που Αθηνών και πάσης Ελλάδος για την αντιμετώπιση
της κρίσης
• Τη συνεχή επαφή με τις ευπαθείς ομάδες για την
καταγραφή νέων αναγκών και την εμπέδωση της εμπι−
στοσύνης από τους ωφελούμενους
• Την υλοποίηση της διαβούλευσης, του σχεδιασμού
και των δράσεων με όλους τους φορείς, που δραστη−
ριοποιούνται στην κοινωνική πολιτική και έχουν έρθει
σε προγραμματική συμφωνία με την Ιερά Αρχιεπισκοπή
Αθηνών (Ιερές Μητροπόλεις, Κεντρική και Αποκεντρω−
μένη Διοίκηση του Κράτους και Τοπική Αυτοδιοίκηση −
Προεδρία της Δημοκρατίας, Γραφείο Πρωθυπουργού,
Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες,
Δήμοι − Κοινωφελή Ιδρύματα, ΑΜΚΕ, Εκκλησιαστικά
Ιδρύματα, κάθε άλλης νομικής μορφής εκκλησιαστικά
νομικά πρόσωπα κ.α.)
• Τη διαχείριση και κατανομή των διαθέσιμων πόρων
για την εξειδίκευση των δράσεων που θα προκύψουν
από τη διαβούλευση στους φορείς υλοποίησης
• Την παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων
από τους εκκλησιαστικούς φορείς
• Την αξιολόγηση των δομών και των φορέων υλο−
ποίησης, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία
τους
• Την αξιοποίηση όλων των προσφερόμενων δομών
• Την αξιολόγηση των δράσεων και προγραμμάτων
που θα προκύψουν
• Τον συνεχή απολογισμό των δράσεων του φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου
• Την εκπόνηση ειδικών μελετών που θα καταγράφουν
προβλήματα και θα προκρίνουν λύσεις
• Την παροχή τεχνογνωσίας για την άρτια οργάνωση
και υλοποίηση προγραμμάτων (π.χ. διαδικασίες προμη−
θειών κ.α.), με αξιοποίηση του κανονιστικού πλαισίου
που διέπει τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα για την
εκτέλεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
• Την κάθε ειδική αποστολή, που της αναθέτει ο Μα−
καριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος.

Άρθρο 5
Οργάνωση − δομή − προσωπικό
Η Γραμματεία θα υποστηρίζεται από ικανό αριθμό
στελεχών (νομικών, οικονομολόγων, λογιστών, ελεγκτών,
διοικητικών, βοηθητικών κ.α.), την πρόσληψη των οποίων
εισηγείται η Γραμματεία πρός τον Μακαριώτατο Αρχιε−
πίσκοπο, ανάλογα με τις ανάγκες που θα έχει, ώστε να
υποστηρίζει επαρκώς το σύνολο των προγραμμάτων.
Η Γραμματεία μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με εξω−
τερικούς συνεργάτες, εφ’ όσον κρίνεται απαραίτητο ή
είναι οικονομικότερο.
Άρθρο 6
Λειτουργικός προϋπολογισμός − απολογισμός
Η Γραμματεία εκπονεί ετήσιο προϋπολογισμό, που
κατατίθεται στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο για έγκριση
έως την 31η Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους και
παραδίδεται στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών
και πάσης Ελλάδος έως την 31η Μαρτίου του επόμενου
έτους.
Άρθρο 7
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας
Ειδικότερα θέματα όσον αφορά στην οργάνωση και
λειτουργία της Γραμματείας δύναται να ρυθμίζονται
με Εσωτερικό Κανονισμό της, ο οποίος εγκρίνεται από
την Δ.Ι.Σ. κατόπιν εισηγήσεως του Μακαριωτάτου Αρ−
χιεπισκόπου.
Άρθρο 8
Τελική διάταξη
Από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ιεράς Αρχιε−
πισκοπής Αθηνών. Κάθε μελλοντική δαπάνη που τυχόν
προκύψει θα εγγράφεται στον οικείο Προϋπολογισμό.
Ο παρών Κανονισμός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως και στο Δελτίο «Εκκλησία».
Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2015
Ο Πρόεδρος
† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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