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ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Ο παρών Κανονισμός που συντάχθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 265,
παράγραφος 7 του Ν. 3463/06 (νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), αφορά στις
Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες Ο.Τ.Α. του Άρθρου 252, παράγραφος 3, εδάφιο β και
πιο συγκεκριμένα στην Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με την επωνυμία ΠΙΕΡΙΚΗ
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., που θα καλείται στα επόμενα «Επιχείρηση».
2. Σε περίπτωση κατά την οποία, στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων, προβλέπονται ειδικότερες ρυθμίσεις στις συμβατικές υποχρεώσεις της
Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α., εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα σε αυτές.
Συγκεκριμένα, εφαρμόζονται ιδίως τα εξής:
Ο Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων» και το ΠΔ 60/07 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», σε ότι αφορά τα δημόσια έργα
[βλέπε

και

σχετική

Οδηγία

ΕΡ.016:

Επιλογή

αναδόχων

έργων

(συγχρηματοδοτούμενα έργα της προγραμματικής περιόδου 2007-2013].
Ο Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών
και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και το ΠΔ 60/07
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ
περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών», σε ότι αφορά τις μελέτες και τις συναφείς υπηρεσίες
[βλέπε και σχετική Οδηγία ΕΡ.017: Επιλογή αναδόχων για μελέτες και συναφείς
υπηρεσίες (Ν.3316/05 όπως ισχύει)].
Το ΠΔ 60/07 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», σε ότι αφορά υλικά και υπηρεσίες [βλέπε και
σχετική Οδηγία ΕΡ.018: Επιλογή αναδόχων για προμήθειες υλικών και υπηρεσιών

Μη Ελεγχόμενο Αντίγραφο σε περίπτωση εκτύπωσης. Ισχύει μόνο την Ημερομηνία Εκτύπωσής του. Ημερομηνία Εκτύπωσης : 14/5/2009

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Κωδικός : ΚΑ

Έκδοση : 3

Ημερομηνία : 14/05/2009

Σύνταξη : Μ. ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΟΥ -Κ. ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ

Σελίδα 4 από 23
Έγκριση:ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

(ΠΔ 60/07, όπως ισχύει και συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ προγραμματικής
περιόδου 2007-2013)].
3. Πεδίο Εφαρμογής του Κανονισμού είναι οι ακόλουθες κατηγορίες ενεργειών της
Επιχείρησης :
Η εκπόνηση μελετών (περιλαμβανομένων των ερευνών)
Η παροχή υπηρεσιών
Η εκτέλεση έργων (περιλαμβανομένων των τεχνικών εργασιών)
Η διενέργεια προμηθειών αγαθών
Η προμήθεια αγαθών μπορεί να αφορά ενδεικτικά την αγορά, τη χρηματοδοτική
μίσθωση και τη μίσθωση αγαθών και να περιλαμβάνει εργασίες που σχετίζονται με την
προμήθεια (όπως η μεταφορά, η εγκατάσταση, η συντήρηση).

ΑΡΘΡΟ 2.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Σκοπός του Κανονισμού είναι ο καθορισμός, με βάση τις αρχές της Κοινοτικής και Εθνικής
νομοθεσίας, των κανόνων που διέπουν την ανάθεση εκπόνησης μελετών, παροχής
υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων και διενέργειας προμηθειών της Επιχείρησης.
Επίσης, ο καθορισμός των κανόνων που διέπουν την παρακολούθηση και παραλαβή των
παραδοτέων των ανωτέρω αναθέσεων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βασίζονται σε
Συμφωνίες Πλαίσιο και ο καθορισμός των βασικών όρων της συγγραφής υποχρεώσεων και
των συμβάσεων που υπογράφει η Επιχείρηση με τους αναδόχους των μελετών, υπηρεσ ιών,
έργων και προμηθειών.

ΑΡΘΡΟ 3.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

1. Για την ανάθεση των αναφερομένων στο άρθρο 2 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο
(Δ.Σ.) της Επιχείρησης, μπορεί να επιλέξει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα
άρθρα του Κανονισμού, μια από τις ακόλουθες μεθόδους :
Πρώτη μέθοδος :

Ανοικτή διαδικασία
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2. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 παρ. 5, μπορεί να γίνει απευθείας
ανάθεση, με ή χωρίς πρόχειρο διαγωνισμό, ανάλογα.

ΑΡΘΡΟ 4.

ΟΡΓΑΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

1. Όργανα εφαρμογής του Κανονισμού είναι τα ακόλουθα όργανα της Επιχείρησης :
α) το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
β) ο Γενικός Διευθυντής
γ) οι Υπεύθυνοι τομέων ή δράσεων
δ) η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ανάθεσης
ε) η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
2. Για την εφαρμογή του παρόντος, Υπεύθυνοι τομέων της Επιχείρησης θεωρούνται οι
Υπεύθυνοι Τμημάτων και Υπεύθυνοι δράσεων της Επιχείρησης θεωρούνται οι Υπεύθυνοι
Έργων αυτής.
3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ανάθεσης συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Επιχείρησης και αποτελείται από άτομα που έχουν τις απαιτούμενες
γνώσεις και εμπειρία για το αντικείμενο της ενέργειας που αναλαμβάνουν να
αξιολογήσουν, κατά προτίμηση δε από Υπεύθυνους τομέων και δράσεων της
Επιχείρησης και στελέχη ή εμπειρογνώμονες που συνεργάζονται με αυτήν.
Το Δ.Σ. μπορεί να συγκροτήσει μια ή περισσότερες Επιτροπές Αξιολόγησης και
Ανάθεσης (π.χ. κατά κατηγορία ενεργειών ή αντικειμένων ανάθεσης). Οι Επιτροπές
Αξιολόγησης και Ανάθεσης έχουν θητεία τουλάχιστον δυο (2) έτη.
4. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής ορίζεται από το Οργανο που αποφασίζει
την αντίστοιχη ανάθεση και έχει σύνθεση ανάλογη με αυτήν της Επιτροπής Αξιολόγησης
και Ανάθεσης, αλλά δεν μπορεί να έχει ως μέλη περισσότερα από το 50% των μελών
αυτής (για την αποφυγή της ταύτισης του οργάνου αξιολόγησης για ανάθεση με το
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όργανο παραλαβής των παραδοτέων του αναδόχου). Στην Επιτροπή Παρακολούθησης
και

Παραλαβής

μπορεί

να

συμμετέχουν

και

μέλη

του

Δ.Σ.

Αντί

Επιτροπής

Παρακολούθησης και Παραλαβής μπορεί να οριστεί Επιβλέπων και Επιτροπή Παραλαβής
(άρθρο 12, παρ. 1).
5. Ο Γενικός Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον Κανονισμό και
μπορεί να τις εκχωρεί με έγγραφό του σε Υπεύθυνους τομέων της Επιχείρησης.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης είναι το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων
στα θέματα του Κανονισμού και επιλύει κάθε ζήτημα που προκύπτει κατά την εφαρμογή
του.
7.

Τα άτομα που μετέχουν στα όργανα του άρθρου αυτού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα ή
ενώσεις, στη διοίκηση των οποίων μετέχουν τα άτομα αυτά, δεν μπορεί να είναι με
οποιοδήποτε τρόπο ανάδοχοι της Επιχείρησης.

ΑΡΘΡΟ 5.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου τα χρηματικά όρια της αξίας των
συμβάσεων που συνάπτει η Επιχείρηση, κατά κατηγορία ενεργειών, καθορίζονται στο
άρθρο 15 του Κανονισμού.
2. Ανοικτός διαγωνισμός διενεργείται εφόσον η προϋπολογιζόμενη αξία της σύμβασης
υπερβαίνει το χρηματικό όριο Α3.
Ειδικά στην περίπτωση που η προϋπολογιζόμενη αξία της σύμβασης υπερβαίνει το
χρηματοδοτικό όριο Α4, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ και στο Π.Δ.
60/07 όπως ισχύουν.
Στον ανοικτό διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές όλοι οι
ενδιαφερόμενοι που εξασφαλίζουν τους όρους και τα ελάχιστα απαραίτητα προσόντα της
σχετικής δημόσιας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (άρθρο 7, παρ. 1 και 2 και
άρθρο 8, παρ. 1και 2).
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3. Κλειστός διαγωνισμός διενεργείται εφόσον η προϋπολογιζόμενη αξία της σύμβασης δεν
υπερβαίνει το χρηματικό όριο Α3.
Στον κλειστό διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν σφραγισμένη προσφορά μόνον όσοι
από

τον

Κατάλογο

Αναδόχων

της

Επιχείρησης

(άρθρο

6)

προσκληθούν.

Οι

προσκαλούμενοι σε κλειστό διαγωνισμό δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από τρεις (3) .
Ορίζονται και προσκαλούνται με απόφαση του Γενικού Δ/ντή, μετά από εισήγηση της
Επιτροπής Αξιολόγησης ή της ενιαίας Επιτροπής Αξιολόγησης και Ανάθεσης.
4. Διαδικασία με διαπραγμάτευση διενεργείται, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ., ιδίως
στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) Σε περίπτωση που οι προσφορές που υποβλήθηκαν σε ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό
δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Πρόσκλησης ή είναι απαράδεκτες, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης και Ανάθεσης,
οπότε η διαπραγμάτευση γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Ανάθεσης με
όλους τους διαγωνιζόμενους, δηλαδή με όλους τους ενδιαφερόμενους που έλαβαν
μέρος στον ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό και οι οποίοι εξασφαλίζουν τους όρους και
τα ελάχιστα απαραίτητα προσόντα της Πρόσκλησης (άρθρο 10, παρ. 1.α’), με την
προϋπόθεση ότι οι αρχικοί όροι της σύμβασης δεν τροποποιούνται ουσιωδώς.
β) Σε περίπτωση που δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά σε ανοικτό ή κλειστό
διαγωνισμό, οπότε η διαπραγμάτευση γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και
Ανάθεσης, με όποιον ή όποιους επιλέξει η Επιτροπή, χωρίς περιορισμό και χωρίς
ουσιώδεις τροποποιήσεις των αρχικών όρων της Πρόσκλησης.
γ) Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από
εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και Ανάθεσης, για λόγους τεχνικούς ή
καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, η ανάθεση
μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα.
δ) Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από
εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, είναι αναγκ αία η
συμπληρωματική ανάθεση στο ίδιο πρόσωπο για να μην αλλάξουν τα τεχνικά
χαρακτηριστικά (κυρίως στην προμήθεια υλικών εγκαταστάσεων) ή κατέστη αυτή
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αναγκαία λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά τη διάρκεια εφαρμογής της κυρίας
σύμβασης ή είναι σκόπιμη νέα ανάθεση στο ίδιο πρόσωπο με παρόμοιο του αρχικού
περιεχόμενο, εφόσον η αξία της συμπληρωματικής ή της νέας σύμβασης, αντίστοιχα,
δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της κυρίας σύμβασης.
Ειδικά στην περίπτωση της νέας σύμβασης, προϋπόθεση αποτελεί, η παραπάνω
δυνατότητα να προβλεπόταν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και η
σύναψή της να γίνει εντός τριετίας μετά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης.
ε)

Σε περίπτωση που είναι τελείως απαραίτητο εάν, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης
οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την Επιχείρηση, δεν είναι δυνατή η τήρηση
των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες.
Οι περιστάσεις που επικαλείται η Επιχείρηση, για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας
ανάγκης, δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να απορρέουν από δική της ευθύνη.

στ) Σε περίπτωση που τα σχετικά προϊόντα κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς
έρευνας, πειραματισμού, μελέτης ή ανάπτυξης, προκειμένου για ποσότητα που δεν
εξασφαλίζει την εμπορική βιωσιμότητα του προϊόντος ή την απόσβεση των δαπαν ών
έρευνας και ανάπτυξης.
5. Απευθείας ανάθεση, με ή χωρίς πρόχειρο διαγωνισμό, ανάλογα, μπορεί να γίνει :
α) Εφόσον η αξία της σύμβασης δεν υπερβαίνει το χρηματικό όριο Α1, με απόφαση του
Γενικού Διευθυντή, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ο Γενικός Δ ιευθυντής
μπορεί να ζητήσει σχετική γραπτή εισήγηση από τον αρμόδιο Υπεύθυνο (τομέα ή
δράσης).
β) Εφόσον η αξία της σύμβασης δεν υπερβαίνει το χρηματικό όριο Α2, με απόφαση του
Γενικού Διευθυντή μετά από εισήγηση του αρμόδιου Υπεύθυνου (Έργου ή Τμήματος),
ο οποίος προηγουμένως συντάσσει σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
διενεργεί έρευνα αγοράς και λαμβάνει τουλάχιστον από τρεις (3) ενδιαφερόμενους
γραπτές προσφορές (πρόχειρος διαγωνισμός).
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γ) Εφόσον η αξία της σύμβασης δεν υπερβαίνει το χρηματικό όριο Α3, με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και
Ανάθεσης, σε ενδιαφερόμενο που είναι εγγεγραμμένος στον Κατάλογο Αναδόχων της
Επιχείρησης (άρθρο 6) και αφού προηγηθεί ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της
Επιτροπής Αξιολόγησης και Ανάθεσης, ότι είναι επιτακτικά επείγουσα ανάγκη που
προκύπτει από γεγονότα απρόβλεπτα για την Επιχείρηση και δεν επαρκούν οι
προθεσμίες των διαγωνιστικών διαδικασιών των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
δ) Εφόσον η αξία της σύμβασης δεν υπερβαίνει το χρηματικό όριο Α4, με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και
Ανάθεσης, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωσή τους που κατά την κρίση των
οργάνων αυτών μπορεί να ανταποκριθεί στους όρους της σύμβασης και αφού
προηγηθεί ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) στην
οποία συμφωνούν τα δύο τρία (2/3) του συνόλου των μελών του, ότι είναι επιτακτικά
επείγουσα ανάγκη που προκύπτει από γεγονότα απρόβλεπτα για την Επιχείρηση ή
υπάρχει άλλη ειδική ανάγκη και δεν καλύπτεται η ανάγκη αυτή από άλλη διαδικασία
του Κανονισμού.
6. Οι προθεσμίες των διαγωνιστικών διαδικασιών του παρόντος άρθρου είναι οι ακόλουθες :
α) Στον ανοικτό διαγωνισμό ή προθεσμία παραλαβής των προσφορών δεν μπορεί να
είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών και στις περιπτώσεις όπου
επείγοντες λόγοι καθιστούν αδύνατη την τήρηση της προθεσμίας αυτής, δεν μπορεί να
είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, από την τελευταία ημέρα
δημοσίευσης

στην

εφημερίδα

της

περίληψης

της

Πρόσκλησης

Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος (διακήρυξης).
β) Στον κλειστό διαγωνισμό και στη διαδικασία με διαπραγμάτευση η προθεσμία
παραλαβής των προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15)
ημερολογιακών ημερών και στις περιπτώσεις όπου επείγοντες λόγοι καθιστούν
αδύνατη την τήρηση της προθεσμίας αυτής, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα
(10) ημερολογιακών ημερών, από την ημέρα παραλαβής από τους ενδιαφερόμενους
της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Μη Ελεγχόμενο Αντίγραφο σε περίπτωση εκτύπωσης. Ισχύει μόνο την Ημερομηνία Εκτύπωσής του. Ημερομηνία Εκτύπωσης : 14/5/2009

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Κωδικός : ΚΑ

Έκδοση : 3

Ημερομηνία : 14/05/2009

Σύνταξη : Μ. ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΟΥ -Κ. ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ

Σελίδα 10 από 23
Έγκριση:ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

γ) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες ή αποσαφηνίσεις στο περιεχόμενο της
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος παρέχονται από την Επιχείρηση σε όσους
ενδιαφερόμενους

πήραν

το

τεύχος

της

Πρόσκλησης,

το

αργότερο

έξι

(6)

ημερολογιακές ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας παραλαβής των
προσφορών. Ειδικά όταν η προθεσμία παραλαβής είναι δέκα (10) ημερολογιακές
ημέρες, οι πληροφορίες ή αποσαφηνίσεις παρέχονται το αργότερο τέσσερις (4)
ημερολογιακές ημέρες πριν από την εκπνοή της.
δ) Στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης, με πρόχειρο διαγωνισμό, η προθεσμία
παραλαβής των προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών.

ΑΡΘΡΟ 6.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΑΝΑΔΟΧΩΝ

1. Για κάθε κατηγορία ενεργειών του άρθρου 1 του παρόντος, η Επιχείρηση καταρτίζει
Κατάλογο (Μητρώο) Αναδόχων της κατηγορίας αυτής. Στον Κατάλογο μπορεί να
εγγραφούν ενδιαφερόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα και ενώσεις αυτών.
Για όσους από τους Αναδόχους, οι οποίοι προϋπήρχαν της κατάρτισης του παρόντος
Κανονισμού, κριθεί ότι καλύπτουν τα κριτήρια ένταξης στον Κατάλογο, είναι δυνατή η
αυτόματη ένταξή τους στον Κατάλογο Αναδόχων της Επιχείρησης με απόφαση του
Γενικού Διευθυντή.
2. Για τη συμπλήρωση του Καταλόγου, όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο, η Επιχείρηση προβαίνει
σε

δημόσια

Πρόσκληση

Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος.

Η

Πρόσκληση

Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος για εγγραφή στον Κατάλογο Αναδόχων, περιλαμβάνει το σύστημα
αξιολόγησης των ενδιαφερόμενων αναδόχων και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο
της Επιχείρησης. Το σύστημα αξιολόγησης περιλαμβάνει τα κριτήρια, τα όργανα και τη
διαδικασία αξιολόγησης. Περίληψη της Πρόσκλησης δημοσιεύεται με απόφαση του
Γενικού Διευθυντή σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες (εκ των οποίων η μία τουλάχιστον
είναι ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα εθνικής εμβέλειας).
3. Τα κριτήρια αξιολόγησης των ενδιαφερόμενων αναδόχων, ενδεικτικά, είναι τα ακόλουθα :
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τεχνική
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υποδομή

και

η

γενική

στελέχωση

του

ενδιαφερόμενου,
β)

η εξειδίκευσή του (γνώσεις και εμπειρία)

γ)

οι ικανότητες και η αξιοπιστία που έδειξε σε προηγούμενη συνεργασία του με την
Επιχείρηση (που αξιολογούνται κατά την επικαιροποίηση που προβλέπεται στην
παρ. 5 του παρόντος άρθρου σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη διαδικασία)

δ)
ε)

η εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
η δυνατότητα συνεχούς υποστήριξης της Επιχείρησης

4. Στον Κατάλογο μπορούν να εγγραφούν επίσης και όσοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον με δική
τους πρωτοβουλία και οι οποίοι, αφού αξιολογηθούν με τον τρόπο και τα κριτήρια που
αναφέρονται παραπάνω, θα κριθούν ότι καλύπτουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις.
5. Ο Κατάλογος Αναδόχων επικαιροποιείται και συμπληρώνεται σε ετήσια τουλάχιστον
βάση. Στη διαδικασία επικαιροποίησης περιλαμβάνεται και η επαναξιολόγηση όσων είναι
εγγεγραμμένοι στον Κατάλογο, για τις κατηγορίες ενεργειών του άρθρου 1 του παρόντος.
Ο Κατάλογος Αναδόχων εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τηρείται από ειδική
Υπηρεσία της Επιχείρησης.

ΑΡΘΡΟ 7.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΤΗ
ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ενδιαφερόμενος που υποβάλλει προσφορά αποκλείεται από τη διαδικασία αξιολόγησης
και επιλογής ιδίως όταν :
α) Έχει κηρυχθεί έκπτωτος από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή
Ιδιωτικού Δικαίου, γιατί δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές υποχρεώσεις του.
β)

Έχει κινηθεί εναντίον του η διαδικασία ή βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση,
παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή
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οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές
και κανονιστικές διατάξεις.
γ)

Έχει καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους
εγκατάστασης, για αδίκημα που σχετίζεται με την επαγγελματική διαγωγή του ήτοι
υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια
χρεοκοπία. Αν ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο, αποκλείεται εφόσον το αδίκημα
διαπράχθηκε

από

τους

διαχειριστές

σε

περίπτωση

ομόρρυθμων

(Ο.Ε.),

ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο και
διευθύνοντα σύμβουλο σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) και τα φυσικά
πρόσωπα που ασκούν την διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση ή από το φυσικό
πρόσωπο που υπογράφει την οικονομική προσφορά για λογαριασμό του νομικού
προσώπου.
δ)

Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, που αφορούν την καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα
ισχύοντα.

ε)

Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, που αφορούν την καταβολή των φόρων
και των τελών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα ισχύοντα.

στ) Προσκομίζει ψευδείς δηλώσεις
ζ)

Έχει εκδοθεί εις βάρος του οριστική καταδικαστική απόφαση, που περιέρχεται σε
γνώση της Επιχείρησης με οποιοδήποτε τρόπο και αφορά σε συμμετοχή σε
εγκληματική

οργάνωση,

δωροδοκία,

απάτη

και

νομιμοποίηση

εσόδων

από

παράνομες δραστηριότητες.
η)

Έχει αξιολογηθεί αρνητικά (μη αποδεκτός)

στον Κατάλογο Αναδόχων της

Επιχείρησης για την προς ανάθεση κατηγορία.
θ)

Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του
διαγωνισμού, για το οποίο έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση.
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2. Η Επιχείρηση μπορεί να απαιτήσει από τους ενδιαφερόμενους που υποβάλλουν
προσφορά να αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο και ότι
έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον οικείο επαγγελματικό ή
εμπορικό φορέα.
3. Μετά την επιλογή των διαγωνιζόμενων (άρθρο 10 παρ. 1.α’), αυτοί αξιολογούνται και
επιλέγονται

οι ανάδοχοι στους οποίους ανατίθενται οι συμβάσεις, με κριτήριο : α) τη

χαμηλότερη τιμή ή β) τη συμφερότερη προσφορά. Η συμφερότερη προσφορά προκύ πτει
με συνδυασμό τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης.
4. Τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης των διαγωνιζόμενων, ενδεικτικά, είναι τα ακόλουθα :
α)

η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια (κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις,
οικονομικά αποτελέσματα συνολικά ή για συναφείς δραστηριότητες για τις τρεις (3)
τελευταίες

οικονομικές

χρήσεις

κατ’ανώτατο

όριο,

πιστοληπτική

ικανότητα,

φερεγγυότητα, κύκλος εργασιών, ισολογισμός),
β)

η τεχνική υποδομή (μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισμός για την
υλοποίηση της σύμβασης) και η γενική στελέχωση του διαγωνιζόμενου (μέσος
ετήσιος αριθμός εργατοϋπαλληλικού δυναμικού και στελεχών, κατά την τελευταία
τριετία)

γ)

η εξειδίκευση (γνώσεις και εμπειρία) του διαγωνιζόμενου (με την υποβολή καταλόγου
των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη πενταετία ή των
κυριότερων

παραδόσεων

ή

υπηρεσιών

που

πραγματοποιήθηκαν

κατά

την

προηγούμενη τριετία)
δ)

οι ικανότητες και η αξιοπιστία που έδειξε ο διαγωνιζόμενος σε προηγούμενες
συμβάσεις

ε)

η εξειδίκευση (γνώσεις και εμπειρία) της ομάδας των ατόμων του διαγωνιζόμενου
που προτείνεται να αναλάβει την ενέργεια (μελέτη, υπηρεσία, έργο).

στ) η προτεινόμενη από τον διαγωνιζόμενο μεθοδολογία και τα διατιθέμενα μέσα
(εκπόνησης της μελέτης ή παροχής της υπηρεσίας ή εκτέλεσης του έργου).
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η ποιότητα και τα τεχνικά, λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά, σε σχέση με τις
τεχνικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης, η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας
και η τεχνική βοήθεια και εξυπηρέτηση μετά την παράδοση (κυρίως προκειμένου π ερί
προμήθειας αγαθών).

η)

η χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος παράδοσης

θ)

η εξασφάλιση της μεταφοράς τεχνολογίας ή τεχνογνωσίας

ι)

μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας

ια) οι όροι πληρωμής
ιβ) η αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο ο διαγωνιζόμενος προτίθεται να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας
5. Για κάθε κριτήριο τεχνικής αξιολόγησης προβλέπεται κλίμακα βαθμολόγησης και
βαρύτητα συμμετοχής στη συνολική τεχνική αξιολόγηση.
6. Τα κριτήρια οικονομικής αξιολόγησης των διαγωνιζόμενων, ενδεικτικά, είναι τα ακόλουθα:
α) η οικονομική προσφορά
β) το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης, σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται στην
οικονομική προσφορά
γ) το κόστος λειτουργίας και συντήρησης, καθώς και κάθε άλλο επιπλέον κόστος που
αφορά στην εξυπηρέτηση μετά την παράδοση εφόσον, σύμφωνα με την Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης
7. Η Επιχείρηση προσδιορίζει, στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τα αποδεικτικά
στοιχεία που επιθυμεί να της υποβληθούν.
8. Στην περίπτωση που ένα κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, αυτό
μπορεί να αντικατασταθεί από Ένορκη Βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή από Υπεύθυνη
Δήλωση ενώπιον του αρμόδιου Οργάνου.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εγκρίνεται από το αρμόδιο, κατά περίπτωση,
αποφασιστικό όργανο της Επιχείρησης για ανάθεση και περιέχει ενδεικτικά τα ακόλουθα
στοιχεία :
α) τα πλήρη στοιχεία της Επιχείρησης
β) το είδος της διαδικασίας
γ) το περιεχόμενο του αντικειμένου που ανατίθεται (μελέτης ή υπηρεσίας ή έργου ή
προμήθειας), με τα ποιοτικά και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά της.
δ) τη νομική μορφή και τα προσόντα που πρέπει να έχουν οι ενδιαφερόμενοι, με
επισήμανση των ελάχιστων απαραίτητων προσόντων, καθώς και τα δικαιολογητικά
που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι.
ε)

τα βασικά στοιχεία της συγγραφής υποχρεώσεων όπως είναι :
Οι τεχνικές προδιαγραφές
Τα παραδοτέα
Ο χρόνος παράδοσης
Ο τόπος εκτέλεσης
Η γλώσσα σύνταξης

στ) τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και τον τρόπο πληρωμής, τις κρατήσεις και τις λ οιπές
δαπάνες που θα βαρύνουν τον ανάδοχο
ζ) τα όρια της οικονομικής προσφοράς
η) τον ακριβή χρόνο (ημερομηνία και ώρα), τόπο και τρόπο υποβολής των εκδηλώσεων
ενδιαφέροντος (προσφορών)
θ) το σύστημα αξιολόγησης και επιλογής, που περιλαμβάνει τα κριτήρια αξιολόγηση και
επιλογής, τα όργανα αξιολόγησης και τη διαδικασία επιλογής του αναδόχου.
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το ελάχιστο αποδεκτό ποσοστό βαθμολογίας της τεχνικής αξιολόγησης, σε σχέση με
την αξιολογηθείσα ως τεχνικά καλύτερη προσφορά (προαιρετικά).

ια) η αποδοχή ή όχι εναλλακτικών προσφορών
ιβ) τα σχετικά με τυχόν ενστάσεις
2. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μπορεί, κατά την κρίση του αρμόδιου κατά
περίπτωση αποφασιστικού οργάνου της Επιχείρησης για ανάθεση, να περιέχει και άλλα
στοιχεία, όπως :
α) τη μεθοδολογία και τις φάσεις
β) τη διάρκεια ισχύος των προσφορών
γ) τις εγγυητικές επιστολές (συμμετοχής, καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) και τον τρόπο
κατάθεσης αυτών
δ) ειδικούς όρους
ε)
3. Οι

υπόδειγμα της σύμβασης.
τεχνικές

προδιαγραφές

που

περιλαμβάνονται

στη

συγγραφή

υποχρεώσεων

εκπονούνται από την αρμόδια Υπηρεσία της Επιχείρησης, σε συνεργασία με την
Επιτροπή Αξιολόγησης και Ανάθεσης και με τη βοήθεια εξωτερικού εμπειρογνώμονα,
όταν αυτό απαιτείται. Μπορεί δε να παραπέμπουν σε εθνικά πρότυπα που ισχύουν κατ’
εφαρμογή των αντίστοιχων ευρωπαϊκών ή σε ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις ή σε κοινές
τεχνικές προδιαγραφές. Οι τεχνικές προδιαγραφές δεν μπορεί να αναφέρουν όρους που
προσδιορίζουν

προϊόντα

συγκεκριμένης

κατασκευής

ή

προέλευσης

ή

μεθόδους

επεξεργασίας, που έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούν ή να αποκλείουν ορισμένους
ενδιαφερόμενους, εκτός αν οι προδιαγραφές αυτές δικαιολογούνται απόλυτα από το
αντικείμενο της σύμβασης ή αν η αναφορά αυτή συνοδεύεται από τη φράση «ή το
ισοδύναμο», όταν δεν είναι δυνατή η ακριβής περιγραφή των τεχνικών απαιτήσεων.
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ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

1. Σε κάθε διαγωνισμό, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν πλήρη και έγκαιρη γνώση
της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και των τυχόν παραρτημάτων της, το
σχετικό τεύχος βρίσκεται στη διάθεσή τους κατά τις εργάσιμες ημέρε ς και ώρες στα
γραφεία της Επιχείρησης, από την ημέρα της δημοσίευσης (άρθρο 5, παρ. 6.α’) ή της
παραλαβής της (άρθρο 5, παρ. 6.β’).
2. Σε κάθε διαγωνισμό η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συνοδεύεται από
Περίληψή της, η οποία περιέχει σαφή συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου, τον
προϋπολογισμό, τον ακριβή χρόνο και τον τρόπο υποβολής των προσφορών, καθώς και
τα τηλέφωνα, τη διεύθυνση, τις ημέρες και τις ώρες παροχής σχετικών πληροφοριών. Η
Περίληψη εγκρίνεται, μαζί με την Πρόσκληση, από το αρμόδιο κατά περ ίπτωση
αποφασιστικό όργανο της Επιχείρησης για ανάθεση.
3.

Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, η Περίληψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
(Διακήρυξη), αναρτάται στα γραφεία της Επιχείρησης και δημοσιεύεται σε δύο
τουλάχιστον εφημερίδες (εκ των οποίων η μία τουλάχιστον είναι ημερήσια πολιτική ή
οικονομική εφημερίδα εθνικής εμβέλειας).

4.

Στους ανοικούς διαγωνισμούς, η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τα τυχόν
Παραρτήματά της και η Περίληψή της, δημοσιοποιούνται παράλληλα και στο διαδίκτυο,
στο δικτυακό τόπο της Επιχείρησης.

5.

Στις απευθείας αναθέσεις συγχρηματοδοτούμενων έργων, μελετών, υπηρεσιών και
προμηθειών, με ή χωρίς πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα με την παράγρ. 5 του άρθρου 5
του παρόντος Κανονισμού,

εξασφαλίζεται μια ελάχιστη δημοσιότητα με την ανάρτηση

σχετικής αναγγελίας στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης ή σε διαδικτυακές πύλες ( portal)
που έχουν δημιουργηθεί για δημοσιεύσεις Προκηρύξεων.
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ΑΡΘΡΟ 10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1. Όταν το κριτήριο αξιολόγησης και επιλογής είναι η συμφερότερη προσφορά, τότε η
διαδικασία αξιολόγησης των ενδιαφερόμενων και επιλογής των αναδόχων στους οποίους
ανατίθενται οι συμβάσεις είναι η ακόλουθη :
α) Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ανάθεσης ελέγχει τον φάκελο με τα δικαιολογητικά των
ενδιαφερόμενων και αποκλείει της περαιτέρω διαδικασίας όσους δεν εξασφαλίζουν
τους όρους και τα ελάχιστα απαραίτητα προσόντα της σχετικής Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (άρθρο 7, παρ. 1 και 2 και άρθρο 8, παρ. 1.γ’). Όσοι
ενδιαφερόμενοι τα εξασφαλίζουν καλούνται διαγωνιζόμενοι.
β) Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ανάθεσης πραγματοποιεί τεχνική αξιολόγηση των
προσφορών των διαγωνιζόμενων, σύμφωνα με τα ενδεικτικά κριτήρια τεχνικής
αξιολόγησης που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση (άρθρο 7, παρ. 4, 5 και 6). Πριν
την οριστικοποίηση της τεχνικής αξιολόγησης η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ανάθεσης
μπορεί να καλέσει τους διαγωνιζόμενους προκειμένου να αναλύσουν προφορικά την
προσφορά τους και να απαντήσουν σε τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών
της.
γ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ανάθεσης πριν την αποσφράγιση των φακέλων με τις
οικονομικές προσφορές, μπορεί να αποκλείσει της περαιτέρω διαδικασίας όσες
προσφορές δεν εξασφαλίζουν ένα ποσοστό της βαθμολογίας που έχει λάβει η
αξιολογηθείσα ως τεχνικά καλύτερη, αν το ποσοστό αυτό έχει ανακοινωθεί στην
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
δ) Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και Ανάθεσης κατά την οποία γίνεται η
αποσφράγιση, καλούνται να παραστούν οι διαγωνιζόμενοι των οποίων αξιολογούνται
οι προσφορές. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ανάθεσης μπορεί να απορρίψει με ειδική
αιτιολόγηση, μια οικονομική προσφορά, αν κρίνει ότι είναι υπερβολικά χαμηλή, αφού
προηγουμένως ζητήσει εγγράφως διευκρινίσεις για τον τρόπο διαμόρφωσης της τιμής
της προσφοράς αυτής και τις κρίνει ανεπαρκείς ή στην περίπτωση που η οικονομική
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προσφορά είναι κατώτερη του ελαχίστου ορίου που τυχόν προβλέπεται με ποινή
αποκλεισμού στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
ε)

Η επιλογή του αναδόχου γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Ανάθεσης με
συνδυασμό του βαθμού τεχνικής αξιολόγησης και της οικονομικής προσφοράς κάθε
διαγωνιζόμενου.

2. Όταν το κριτήριο αξιολόγησης και επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή, εφαρμόζεται η
διαδικασία της παρ. 1.α’ και δ’ του παρόντος άρθρου.
3. Στους ανοικτούς ή κλειστούς διαγωνισμούς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) εγκρίνει την
επιλογή του αναδόχου, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και Ανάθεσης,
στην περίπτωση που δεν υποβληθούν ή απορριφθούν τυχόν ενστάσεις κατά τα
οριζόμενα στο επόμενο άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1. Ενστάσεις επί της διακήρυξης και των όρων της (κυρίως των προδιαγραφών) μπορούν να
υποβληθούν από κάθε ενδιαφερόμενο στο μισό του χρόνου υποβολής προσφορών, η
οποία μετράει από την τελευταία δημοσίευση (ή αποστολή) της Πρόσκλησης και εντός
του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
2. Εντός χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος οι
ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν προσφορά (σε ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό) μπορούν να
υποβάλλουν γραπτή ένσταση, στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης, κατά των παρακάτω
αποφάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης και Ανάθεσης :
α) Της διαδικασίας ανοίγματος των προσφορών.
Η σχετική ένσταση οφείλει να υποβληθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ή στις
επόμενες 24 ώρες.
β) Της απόφασης της Επιτροπής Αξιολόγησης και Ανάθεσης σχετικά με τον αποκλεισμό
ή την παραμονή συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.
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Η ένσταση αυτή οφείλει να υποβληθεί εντός 3 ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής απόφασης στους ενδιαφερόμενους.
γ) Της απόφασης της Επιτροπής Αξιολόγησης και Ανάθεσης που εγκρίνει το Πρακτικό
Τεχνικής Αξιολόγησης.
Η ένσταση οφείλει να υποβληθεί εντός 3 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
απόφασης στους ενδιαφερόμενους.
δ) Της απόφασης της Επιτροπής Αξιολόγησης και Ανάθεσης που εγκρίνει το Πρακτικό
τελικής

κατάταξης

των

διαγωνιζόμενων,

μετά

το

άνοιγμα

των

οικονομικών

προσφορών.
Η ένσταση οφείλει να υποβληθεί εντός 3 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
απόφασης στους ενδιαφερομένους.
2. Επί των ενστάσεων αυτών αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, το
αργότερο εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη των ανωτέρω
προθεσμιών.

ΑΡΘΡΟ 12. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

1. Κάθε

σύμβαση

που

συνάπτει

η

Επιχείρηση,

σύμφωνα

με

τον

Κανονισμό,

παρακολουθείται στη διάρκεια της εφαρμογής της από την Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής, η οποία, με την ολοκλήρωση της σύμβασης, παραλαμβάνει τα
παραδοτέα αυτής. Αντί Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής μπορεί να οριστεί
Επιβλέπων για την παρακολούθηση της σύμβασης και Επιτροπή Παραλαβής για τα
παραδοτέα αυτής. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής ή ο Επιβλέπων και η
Επιτροπή Παραλαβής ορίζονται από το όργανο που έχει αποφασίσει την αντίστοιχη
ανάθεση, δηλαδή τον Γενικό Διευθυντή (άρθρο 5, παρ. 5.α’ και β’) ή το Διοικητικό
Συμβούλιο (στις άλλες περιπτώσεις). Ο Επιβλέπων, που είναι στέλεχος της Επιχείρη σης,
μπορεί να υποστηρίζεται στο έργο του από τον εμπειρογνώμονα – συνεργάτη αυτής.
2. Τα όργανα της προηγούμενης παραγράφου ελέγχουν την εφαρμογή των όρων κάθε
σύμβασης και υποδεικνύουν στον ανάδοχο τις αναγκαίες προσαρμογές προς τους όρους
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της σύμβασης, τόσο των ενδιάμεσων όσο και των τελικών παραδοτέων αυτής. Τα όργανα
αυτά μπορούν να συγκαλούν συσκέψεις με τα στελέχη που έχει ορίσει ο ανάδοχος και να
απευθύνονται προφορικά και γραπτά σ’ αυτά, ενημερώνουν δε συστηματικά την αρμόδια
Υπηρεσία της Επιχείρησης.
3. Οι ενδιάμεσες πληρωμές και η αποπληρωμή του αναδόχου γίνεται σύμφωνα με γραπτή
πιστοποίηση (ή πρακτικό) παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής
(ή του Επιβλέποντα και της Επιτροπής Παραλαβής) κατ’ αντιστοιχία προς τα ενδιάμεσα
και τα τελικά παραδοτέα της σύμβασης. Τυχόν συμβατικές κυρώσεις του αναδόχου
επιβάλλονται, με εισήγηση του οργάνου αυτού, από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Επιχείρησης.
4.

Σε περίπτωση ανάθεσης που απαιτεί δοκιμή των παραδοτέων, η σχετική διαδικασία
αποφασίζεται από το όργανο που έχει αποφασίσει την αντίστοιχη ανάθεση.

ΑΡΘΡΟ 13. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ
ΑΝΑΔΟΧΟ
1. Η συγγραφή υποχρεώσεων περιέχει όλους τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος που αφορούν την ανατιθέμενη ενέργεια (μελέτη, υπηρεσία, έργο,
προμήθεια), όπως είναι τα ποιοτικά και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά της, οι τεχνικές
προδιαγραφές, η μεθοδολογία, τα διατιθέμενα μέσα, οι φάσεις, ο χρόνος, ο τόπος και ο
τρόπος παράδοσης, τα ενδιάμεσα και τα τελικά παραδοτέα.
2. Η σύμβαση, στην οποία επισυνάπτεται η συγγραφή υποχρεώσεων ως αναπόσπαστο
μέρος της, περιέχει τις υποχρεώσεις του αναδόχου και της Επιχείρησης, όπως είναι ο
προϋπολογισμός και ο τρόπος πληρωμής, οι εγγυητικές επιστολές και ο τρόπος
κατάθεσης αυτών, η οργάνωση και στελέχωση του αναδόχου για την υλοποίησ η του
αντικειμένου της σύμβασης, τα σχετικά με την παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας,
την τεχνική βοήθεια και εξυπηρέτηση μετά την παράδοση, τις συμβατικές κυρώσεις, τον
τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών.
3. Η συγγραφή υποχρεώσεων μπορεί να ενσωματωθεί στη σύμβαση και να αποτελέσουν
ενιαίο τεύχος.
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ΑΡΘΡΟ 14. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για τις αναθέσεις που είναι επαναλαμβανόμενες, όπως είναι η προμήθεια αναλωσίμων ή η
παροχή

τυποποιημένων

υπηρεσιών

επιδιώκεται,

όπου

αυτό

είναι

εφικτό,

ετήσιος

προγραμματισμός, οπότε με εφαρμογή του Κανονισμού συνάπτεται ετήσια σύμβαση, με
πρόβλεψη σταδιακής παράδοσης των παραδοτέων.

ΑΡΘΡΟ 15. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ

Τα χρηματικά όρια του άρθρου 5 παρ. 1 είναι τα ακόλουθα :
α) Για τις μελέτες, υπηρεσίες και προμήθειες :
Α1= 30.000€, Α2 = 60.000€, Α3 = 120.000€ και Α4 = 200.000€,
β) Για τα έργα :
Α1= 60.000€, Α2 = 120.000€, Α3 = Α4 = 200.000€,
Στα ποσά αυτά δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
(Σημ. Τα παραπάνω όρια είναι τα ανώτατα και μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των Επιχειρήσεων)
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ΑΡΘΡΟ 16. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Ο Κανονισμός Ανάθεσης εγκρίνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Επιχείρησης και τροποποιείται, μόνο εγγράφως, με τον ίδιο τρόπο και
με αιτιολογημένη απόφασή του. Ο παρών Κανονισμός Ανάθεσης εγκρίθηκε με την Αρ.
107/27-12-2001 και τροποποιήθηκε με την ΑΡ. 186/14-05-2009 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Επιχείρησης
Για την ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.

Για την ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

________________________
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
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