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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙ-
∆ΑΣ 

(∆.Ε.Τ.Η.Π.) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 Αντικείμενο - Πεδίο Εφαρμογής 

1. Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος διενέργειας των προμηθειών 

της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) που η προϋπολογιζό-

μενη αξία της προμηθείας, εκτός ΦΠΑ, είναι έως 387.000 € (ή του αντίστοιχου ορίου του 

Κανονισμού ΕΚ 1177/2009, όπως αυτό κάθε φορά ισχύει). 

2. Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπάγονται: 

2.1. Οι προμήθειες των κάθε είδους υλικών και αγαθών που αφορούν τη λειτουργία της 

Δ.Ε.ΤΗ.Π. σύμφωνα με τον Ν.1069/80, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά και τους κατα-

στατικούς σκοπούς της. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται εξαρτήματα και 

εξοπλισμός δικτύων τηλεθέρμανσης, εξοπλισμός μηχανοστασίων, οχημάτων, μηχα-

νημάτων, αντλητικών συγκροτημάτων, οργάνων, εργαλείων, επίπλων, συσκευών, 

σκευών, φωτιστικών σωμάτων, ανταλλακτικών και λοιπών εφοδίων, καυσίμων, ανα-

λωσίμων κλπ.    

2.2. Οι προμήθειες που εμπεριέχουν και εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης, συντήρησης, 

μεταφοράς ή και άλλων εργασιών, που σχετίζονται με την προμήθεια των ανωτέρω 

αγαθών, εφόσον, όμως, η αξία των υλικών υπερβαίνει την αντίστοιχη αξία των  ερ-

γασιών.  

2.3. Οι προμήθειες μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού, λογισμικού ή άλλης 

μορφής εξοπλισμού, καθώς και των υλικών που ενσωματώνονται στα έργα. 

2.4. Η παροχή υπηρεσιών που αφορούν τη λειτουργία της Δ.Ε.ΤΗ.Π. σύμφωνα με τον  

Ν.1069/80, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά και τους καταστατικούς σκοπούς της. Εν-

δεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης, με-

ταφορές, φορτοεκφορτώσεις, μισθώσεις μηχανημάτων,  παροχή υπηρεσιών συμβού-

λων που δεν εμπίπτουν στον Ν.3316/2005 κ.λ.π. 

2.5. Οι εκτυπώσεις των κάθε είδους εντύπων. 

2.6. Η εκποίηση κάθε άχρηστου υλικού.  

2.7. Οι μισθώσεις ακινήτων και κινητών πραγμάτων.  

3. Από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εξαιρούνται:  

3.1. Οι προμήθειες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 59/2007 (Α΄64), οι ο-

ποίες  εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και συμπληρωματικά με τις δια-

τάξεις του παρόντος. Για τις προμήθειες αυτές έχει επίσης εφαρμογή ο Ν. 2854/2000 

(Α΄ 243) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβά-

σεων φορέων, οι οποίοι λειτουργούν στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των 

μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών, σύμφωνα με την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ και άλλες 

διατάξεις».  
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3.2. Η παροχή υπηρεσιών και μελετών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του  Ν. 

3316/2005, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.  

3.3. Η ανάθεση εκτέλεσης των έργων, που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 1418/1984, 

όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.  

3.4. Η αγορά, και εκποίηση ακινήτων, που διενεργούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύ-

ουσες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.  

Άρθρο 2 Προϋποθέσεις για τη διενέργεια προμήθειας 

Για την διενέργεια προμήθειας απαιτούνται:  

1. Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π. ή του αρμοδίου οργάνου για την έγκριση της μελέτης και 

των όρων του διαγωνισμού για τη διενέργεια της προμήθειας, μετά από εισήγηση με αιτιο-

λόγηση της απαιτούμενης προμήθειας, που συντάσσεται από την αρμόδια Υπηρεσία της 

Δ.Ε.ΤΗ.Π. και πρέπει να περιλαμβάνει: 

• Το είδος του υλικού με λεπτομερή τεχνική προδιαγραφή. 

• Την ποσότητα του υλικού. 

2.  Ύπαρξη πίστωσης στον προϋπολογισμό της Δ.Ε.ΤΗ.Π. 

3. Επιτρέπονται προμήθειες για κάλυψη αναγκών για χρόνο μεγαλύτερο της ισχύος του Προ-

ϋπολογισμού της επιχείρησης και του αντίστοιχου εγκεκριμένου προγράμματος προμη-

θειών, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΤΗΠ και σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

Άρθρο 3 Διαδικασίες διαγωνισμών Προμηθειών – Ορισμοί 

1. Οι διαδικασίες διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών διακρίνονται σε ανοικτές, κλειστές, 

διαδικασίες μέσω διαπραγμάτευσης ή απ’ ευθείας και οι διαδικασίες πρόχειρου διαγωνι-

σμού:  

1.1. "Ανοικτός διαγωνισμός" είναι εκείνη η διαδικασία διαγωνισμού στα πλαίσια της ο-

ποίας όλοι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορές.  

1.2. "Κλειστός διαγωνισμός" είναι εκείνη η διαδικασία διαγωνισμού στα πλαίσια της ο-

ποίας μόνον οι προμηθευτές που έχουν προσκληθεί από την Δ.Ε.ΤΗ.Π μπορούν να 

υποβάλλουν προσφορές.  

1.3. "Διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης" ή "απ' ευθείας ανάθεση" είναι η διαδικασία 

εκείνη στα πλαίσια της οποίας η Δ.Ε.ΤΗ.Π προσφεύγει στους προμηθευτές της επιλο-

γής της και διαπραγματεύεται τους όρους της σύμβασης με έναν ή περισσότερους 

από αυτούς.  

1.4. "Πρόχειρος διαγωνισμός" είναι εκείνη η συνοπτική διαδικασία κατά την οποία δεν 

ισχύουν αναγκαστικά οι όροι του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού.  

2. Τα ποσά που προβλέπονται για τις παραπάνω διαδικασίες αναπροσαρμόζονται σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία και είναι αυτά που αναφέρονται: 

2.1.  Στην ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β') : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτο-

διοίκησης".  

2.2. Στο άρθρο 83 παρ.1  του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α΄). 

2.3. Στο άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2.4. Στην απόφ. ΥΠ.ΕΣ. 35130/739/9-8-2010. 
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Άρθρο 4 Αποφαινόμενα όργανα για τις προμήθειες 

1. Αρμόδια όργανα που αποφασίζουν για τη σύναψη συμβάσεων των προμηθειών της 

Δ.Ε.ΤΗ.Π. είναι τα ακόλουθα:  

1.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.ΤΗ.Π. το οποίο αποφασίζει κυρίως:  

− Για τη διενέργεια της προμήθειας, την έγκριση των όρων του  διαγωνισμού και 

την κατακύρωση του αποτελέσματος στις περιπτώσεις που οι διαγωνισμοί διε-

νεργούνται με ανοικτές, κλειστές ή συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρος διαγωνι-

σμός).  

− Για το είδος του διαγωνισμού (ανοικτός, κλειστός ή πρόχειρος) που θα τηρηθεί 

σε κάθε προμήθεια. 

− Για την ανάθεση της προμήθειας με τη διαδικασία με διαπραγμάτευση στις  πε-

ριπτώσεις α) έως η) της παραγράφου Α.1. του άρθρου 20 του παρόντος κανονι-

σμού.  

− Για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών ή αγαθών, αξίας ίσης ή μι-

κρότερης των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ με Φ.Π.Α.(το ποσόν αναπρο-

σαρμόζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ).  

1.2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π. σε περίπτωση που πρόκειται για πρόχειρο διαγω-

νισμό ή για απευθείας ανάθεση. 

1.3. Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.ΤΗ.Π., ο οποίος μετά από απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να 

διενεργεί με απευθείας ανάθεση προμήθειες αξίας μέχρι το ποσό που έχει ορίσει με 

απόφαση το Δ.Σ της Δ.Ε.ΤΗ.Π., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 6 του 

Ν.1069/80).  

2. Η αρμόδια υπηρεσία μεριμνά για τη διεκπεραίωση των ενεργειών, που απαιτούνται για τη 

πραγματοποίηση όλων των προμηθειών της Δ.Ε.ΤΗ.Π.  

3. Οι ειδικότερες διατάξεις του Ν. 1069/80, που προβλέπουν τον έλεγχο των αποφάσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.ΤΗ.Π., εξακολουθούν να ισχύουν. 

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.ΤΗ.Π. μπορούν να αυξομειώνονται τα 

ποσά της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα 

ανώτατα κατά περίπτωση προβλεπόμενα όρια. 

Άρθρο 5 Επιτροπές Προμηθειών 

1. Η διεξαγωγή των διαγωνισμών των προμηθειών και η παραλαβή των υλικών, γίνεται από 

τις ακόλουθες επιτροπές:   

α) Επιτροπή Διαγωνισμού  

β) Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών και    

γ) Επιτροπή Παραλαβής των προμηθειών.  

Με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π. υπάρχει η δυνατότητα εφόσον συντρέχουν λόγοι, η Ε-

πιτροπή Διαγωνισμού και η Επιτροπή Αξιολόγησης προσφορών να συγχωνεύονται σε μια 

Επιτροπή.  

2. Οι παραπάνω Επιτροπές είναι τριμελείς και συγκροτούνται από υπαλλήλους της Δ.Ε.ΤΗ.Π., 

ένας εκ των οποίων είναι ο συντάκτης της μελέτης ή των τεχνικών προδιαγραφών, που ορί-

ζονται μαζί με τους αναπληρωματικούς τους με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. 
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Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο πρόεδρος της κάθε επιτροπής. Καθήκοντα γραμματέα 

της κάθε Επιτροπής ασκεί η γραμματεία του αιτούντος τμήματος της Δ.Ε.ΤΗ.Π.   

3. Οι επιτροπές ορίζονται για συγκεκριμένη προμήθεια πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, ή 

για περισσότερες από μια προμήθειες με διάρκεια το πολύ για ένα έτος.  

4. Σε ειδικές περιπτώσεις, λόγω της αξίας και της φύσης του υπό προμήθεια αντικειμένου, οι 

Επιτροπές  Αξιολόγησης προσφορών και Παραλαβής προμηθειών μπορεί να διευρύνονται 

και με δύο (2) ακόμα υπαλλήλους με σχετική ειδικότητα, που ορίζονται με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.ΤΗ.Π. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για την 

συγκρότηση της επιτροπής ή εάν εκ της φύσεως της προμήθειας απαιτούνται υπάλληλοι 

ορισμένης ειδικότητας, τους οποίους η Δ.Ε.ΤΗ.Π. δεν διαθέτει, τότε αυτοί υποδεικνύονται 

και μπορεί να είναι από τον Δήμο, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π.  

5. Με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π. συγκροτούνται κατά περίπτωση και  επιτροπές ή ομά-

δες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων προμηθειών με τα οποία δεν ασχο-

λούνται οι επιτροπές των παραπάνω παραγράφων. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται η 

αρμοδιότητα και το έργο της επιτροπής ή ομάδας εργασίας η συγκρότηση, η σύνθεση, η 

διάρκεια και ο τρόπος λειτουργίας της.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Άρθρο 6 Τρόπος εκτελέσεως – προκηρύξεις – δημοσιεύσεις 

1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού εκδίδεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π., ο δε τρό-

πος εκτελέσεως και οι όροι αυτού καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π με βάση 

σχέδιο που συντάσσει η αντίστοιχα αρμόδια υπηρεσία και ελέγχονται από άποψη νομιμό-

τητας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 

(Δ.Κ.Κ.). Ο Πρόεδρος πριν από την υπογραφή της διακήρυξης δύναται κατά περίπτωση να 

ζητήσει γνωμοδότηση για το περιεχόμενό της από τον Νομικό σύμβουλο της Δ.Ε.ΤΗ.Π. Οι 

όροι της διακήρυξης κάθε διαγωνισμού πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις.  

2. Συστήματα δημοπρασιών – Κριτήρια ανάθεσης. 

Οι δημοπρασίες για την ανάθεση των προμηθειών διενεργούνται με σφραγισμένες προ-

σφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου ή με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του συνόλου ή 

τμημάτων της προμήθειας και τα κριτήρια ανάθεσης είναι τα παρακάτω:  

α) Η χαμηλότερη τιμή. 

β) Η συμφερότερη από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά.  

3. Κατά την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών εφαρμόζονται οι διαδικασίες που ορίζονται 

στις παραγράφους του άρθρου 3, λαμβάνοντας σχετική απόφαση από τα αρμόδια όργανα 

που αναφέρονται στο άρθρο 4, σύμφωνα με τα παρακάτω: 

α. Η Δ.Ε.ΤΗ.Π. μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία του κλειστού διαγωνισμού σε αιτι-

ολογημένες περιπτώσεις.  

Λόγο προσφυγής σ' αυτή τη διαδικασία μπορεί μεταξύ άλλων να συνιστά:  

- Η ανάγκη διατήρησης της ισορροπίας μεταξύ της αξίας του αντικειμένου της σύμβασης 

και των εξόδων της διαδικασίας.  

- Η εξειδικευμένη φύση των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο της προμήθειας.  
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β. Η Δ.Ε.ΤΗ.Π. μπορεί να συνάπτει συμβάσεις προμηθειών με τη διαδικασία των διαπραγ-

ματεύσεων ακολουθώντας τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 20 του παρό-

ντος κανονισμού.  

4. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η Δ.Ε.ΤΗ.Π. προβαίνει με ανοικτή διαδικασία στην ανάθεση 

των συμβάσεων προμηθειών.  

5. Στην περίπτωση κλειστής διαδικασίας ή διαδικασίας μέσω διαπραγματεύσεων, το Δ.Σ. της 

Δ.Ε.ΤΗ.Π. αιτιολογεί στη σχετική απόφασή του, την προσφυγή σ' αυτή τη διαδικασία και 

αναφέρει σ' αυτή τουλάχιστον τον τίτλο, την αξία, την ποσότητα και τη φύση των αγοραζο-

μένων εμπορευμάτων, τον αριθμό των αιτήσεων συμμετοχής, τον αριθμό των υποψηφίων 

που καλούνται να υποβάλουν προσφορά, ενδεχομένως δε τον αριθμό των υποψηφίων που 

δεν προκρίθηκαν και τους λόγους απόρριψης της υποψηφιότητάς τους. 

6. Στην ανοικτή διαδικασία (ανοικτός διαγωνισμός) η Διακήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον 

τα ακόλουθα:  

α. Το είδος της διαδικασίας και τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης (η χαμηλότερη τιμή ή 

η πλέον συμφέρουσα προσφορά)  

β. Το είδος, την ποσότητα, τις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, καθώς 

και τη δυνατότητα στους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορά για μέρος ή για το 

σύνολο των ζητούμενων υλικών.  

γ. Τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης των υλικών και τις τυχόν δοκιμασίες που 

θα απαιτηθούν όπως αυτές ειδικότερα έχουν καθορισθεί στις οικείες τεχνικές προδια-

γραφές, καθώς και τον χρόνο παραλαβής τους.  

δ. Τη διεύθυνση, την ηλεκτρονική διεύθυνση της Δ.Ε.ΤΗ.Π., τον αριθμό τηλεφώνου και τη-

λεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX) και το όνομα του αρμοδίου υπαλλήλου της 

Δ.Ε.ΤΗ.Π. για την προμήθεια.  

ε. Την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων 

Δημοσίων Συμβάσεων και στον ελληνικό τύπο. 

στ. Την προθεσμία μέσα στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν τα σχετικά 

έγγραφα, το ποσό που τυχόν απαιτείται να καταβληθεί για την χορήγηση των εγγράφων 

αυτών, καθώς και τον τρόπο πληρωμής αυτού.  

ζ. Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, την ημερομηνία, ώρα και τό-

πο αποσφράγισης, καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται.  

η. Το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής.  

θ. Τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα, τον χρόνο υποβολής των εγγυήσεων, καθώς και άλ-

λες εξασφαλίσεις εάν τυχόν ζητούνται.  

ι. Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών.  

ια. Τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής που οφείλουν να προσκομίσουν οι εν-

διαφερόμενοι, προκειμένου να αποδεικνύεται η κάλυψη των προϋποθέσεων φερεγγυό-

τητας, οικονομικής δυνατότητας και τεχνικής ικανότητας.  

ιβ. Την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει 

να αποσταλούν.  

ιγ. Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών.  

ιδ. Τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του τιμήματος, εφόσον κρίνεται ότι απαιτείται αυ-

τός ο όρος.  
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ιε. Την προϋπολογισθείσα δαπάνη, την πηγή της χρηματοδότησης και τον τρόπο πληρω-

μής.  

ιστ. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση της προμηθείας.  

ιζ. Οποιαδήποτε δικαιώματα προαίρεσης για συμπληρωματικές αγορές και εφόσον είναι 

γνωστό, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών καθώς 

και τον αριθμό των τυχόν παρατάσεων για την άσκησή τους. 

Στην περίπτωση που κριτήριο είναι η συμφερότερη προσφορά καθορίζονται και τα στοι-

χεία με βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγηση της προσφοράς.  

7. Στην κλειστή διαδικασία (κλειστός διαγωνισμός), ο διαγωνισμός γίνεται σε δύο φάσεις.  

7.1. Στην Α’ φάση δημοσιεύεται Διακήρυξη, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

α. Τα στοιχεία της παραπάνω παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, εκτός των στ, ιβ 

και ιγ.  

β. Τον τύπο και το περιεχόμενο των αιτήσεων συμμετοχής, την προθεσμία για την 

υποβολή τους και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να υποβληθούν. 

γ. Την ημερομηνία μέχρι την οποία θα αποσταλούν από τη Δ.Ε.ΤΗ.Π. οι προσκλήσεις 

για την υποβολή προσφορών. 

δ. Τα όρια μεταξύ των οποίων θα κυμανθεί ο αριθμός των υποψηφίων που πρόκειται 

να προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά (εφόσον είναι απαραίτητο). 

7.2. Μετά την ολοκλήρωση της Α΄ φάσης αποστέλλεται στους επιλεγέντες πρόσκληση για 

τη συμμετοχή τους στη Β΄ φάση του διαγωνισμού, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

α. Την προθεσμία για την υποβολή των προσφορών και τη διεύθυνση στην οποία 

πρέπει να αποσταλούν. 

β. Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, τα πρόσωπα που μπο-

ρούν να παρίστανται καθώς και την ημερομηνία, ώρα και τόπο αποσφράγισης. 

γ. Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών. 

Με την πρόσκληση σε αυτούς που επιλέχθηκαν για υποβολή προσφορών αποστέλλε-

ται και η σχετική διακήρυξη μαζί με όλα τα συμπληρωματικά της διακήρυξης έγγρα-

φα και στοιχεία. 

8. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής ζητήσει εμπρόθεσμα έγγραφα και συμπληρωμα-

τικές πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές παρέχονται έξι (6) του-

λάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφο-

ρών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσ-

σερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις κατά τις 

οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε αυτή μπορεί 

να ορισθεί σε τέσσερις (4) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υπο-

βολή των προσφορών.  

9. Σε όλες τις περιπτώσεις διαγωνισμού η διακήρυξη μπορεί να περιλαμβάνει και ειδικούς 

όρους με βάση τους οποίους θα εκτελεσθεί η προμήθεια των υλικών της δημοπρασίας και 

οι οποίοι περιλαμβάνονται στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων. Η Συγγραφή Υποχρεώσε-

ων επισυνάπτεται στην σύμβαση προμήθειας. 

10. Τα παραπάνω δεν ισχύουν στις περιπτώσεις πρόχειρου διαγωνισμού, που διενεργείται 

από τριμελή επιτροπή, με υποβολή έγγραφων προσφορών. Το πρακτικό της επιτροπής 

διαγωνισμού εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π. Απαιτείται δημοσίευση της περίλη-
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ψης της διακήρυξης σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του 

νομού, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού της οποίας το 

περιεχόμενο περιέχει τα στοιχεία α,β,γ,δ,ζ,θ,ι,ια,ιε,ιστ,ιζ της παραγράφου 6 του πα-

ρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 20 και 4 του παρόντος κα-

νονισμού. 

Άρθρο 7 Τεχνικές προδιαγραφές 

1. Στη διακήρυξη και σύμβαση επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προς προμή-

θεια υλικού ή αναφέρεται συγκεκριμένο πρότυπο (ευρωπαϊκό ή αναγνωρισμένου οργανι-

σμού) ή προδιαγραφή (ενοποιημένη, άλλου φορέα). 

2. Τεχνικές Προδιαγραφές είναι οι τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζουν τα ελάχιστα αναγκαία 

χαρακτηριστικά του υλικού που απαιτούνται, προκειμένου αυτό να προσδιορισθεί αντικει-

μενικά με τρόπο που να ανταποκρίνεται στη χρήση, για την οποία προορίζεται από τον φο-

ρέα. 

Οι τεχνικές αυτές απαιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν, ιδίως, τα επίπεδα ποιότητας ή α-

πόδοσης, τα επίπεδα ασφάλειας, τις διαστάσεις καθώς και τις λοιπές απαιτήσεις που ισχύ-

ουν για το υλικό ή το προϊόν όσον αφορά την ποιότητα, την ορολογία, τις δοκιμές και με-

θόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση. 

3. Οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένες και πλήρως κατανοητές 

από όλους τους ενδιαφερομένους. Πρέπει να διατυπώνονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 

μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον διαγωνισμό και να μη δημιουργούνται α-

δικαιολόγητα εμπόδια στον ανταγωνισμό. 

4. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή όρων στις τεχνικές προδιαγραφές και στις διακηρύξεις που να 

προσδιορίζουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης ή μεθόδους   επεξεργασίας, 

οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα. 

Ειδικότερα, οι τεχνικές προδιαγραφές απαγορεύεται να αναφέρονται σε εμπορικά σήματα, 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης προέλευσης ή παραγωγής. Σε εξαιρετικές πε-

ριπτώσεις, εφόσον δεν είναι δυνατό να περιγραφεί ένα είδος με τεχνικές προδιαγραφές 

σαφείς και πλήρως κατανοητές, η μνεία των ανωτέρω στοιχείων είναι επιτρεπτή, αλλά υ-

ποχρεωτικά συνοδεύεται από τις λέξεις «ή αντίστοιχο». 

5. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές πρέπει να συμμορφώνονται προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα, εφό-

σον υπάρχουν. 

6. Ορισμός προτύπων: 

α) Ως πρότυπο θεωρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από ένα αναγνω-

ρισμένο οργανισμό τυποποίησης για επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή. 

β) Ως Ευρωπαϊκό πρότυπο θεωρείται το πρότυπο που έχει εγκριθεί από ευρωπαϊκό οργα-

νισμό τυποποίησης, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή η Ευρωπα-

ϊκή Επιτροπή Τυποποίησης Ηλεκτροτεχνικών Προϊόντων (CENELEC) ή Έγγραφο Εναρμό-

νισης (HD), σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των εν λόγω οργανισμών. 

7. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών ορίζονται από την αρμόδια υπηρε-

σία και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφο-

ράς. 
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Άρθρο 8 Κανόνες δημοσιότητας 

1. Στις περιπτώσεις ανοικτού και κλειστού διαγωνισμού  η αρμόδια υπηρεσία μεριμνά για ευ-

ρεία γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης και ειδικότερα : 

α. Για την δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμ-

βάσεων καθώς και για τη δημοσίευση σε δύο (2) ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες, σε 

μία (1) τοπική εφημερίδα, ημερήσια ή εβδομαδιαία εάν υπάρχει, σε δύο (2) ημερήσιες 

του νομού και σε μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού. Στην περίπτωση που δεν 

υπάρχει τοπική εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία, η δημοσίευση γίνεται, εκτός από 

τις δύο οικονομικές εφημερίδες και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έ-

δρας του νομού. Διευκρινίζεται ότι ουσιώδη στοιχεία της περίληψης είναι τα εξής του-

λάχιστον:  

Ο τόπος και τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας, η ημερομηνία και ώρα λήξεως απο-

δοχής των προσφορών, σαφής συνοπτική περιγραφή της προμήθειας, η συνολική προ-

ϋπολογισθείσα δαπάνη, η εγγύηση συμμετοχής και προθεσμία, τυχόν ειδικοί όροι, τη-

λέφωνο και διεύθυνση υπηρεσίας και ημέρες και ώρες παροχής πληροφοριών.  

β. Για την ανάρτηση της προκήρυξης στον Πίνακα Ανακοινώσεων.   

γ. Για την αποστολή της διακήρυξης στα διάφορα επιμελητήρια, συνδέσμους, πρεσβείες 

και στον ελληνικό οργανισμό μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων και χειροτε-

χνίας (ΕΟΜΜΕΧ). 

δ. Για τη διάθεση της διακήρυξης στους ενδιαφερόμενους από την ημερομηνία δημοσίευ-

σης της περίληψής της.  

ε. Για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.ΤΗ.Π. και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

2. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασί-

ας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται από τη Δ.Ε.ΤΗ.Π. και θα αποδίδονται 

από τον ανάδοχο πριν από την πρώτη πληρωμή.  

Άρθρο 9  Δικαιούμενοι συμμετοχής – Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Α. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής  

Κάθε προμηθευτής που επιθυμεί να λάβει μέρος σε διαγωνισμό προμηθειών ή σε διαδικασία 

διαπραγμάτευσης ή απευθείας ανάθεσης, καλείται να αποδείξει την εγγραφή του σε επαγγελ-

ματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που 

είναι εγκατεστημένος, ή να προσκομίσει βεβαίωση ένορκης δήλωσης που γίνεται ενώπιον δι-

καστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ότι ασκεί δραστηριότητες στο συγκεκριμένο 

κλάδο εμπορίου στην χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος, σε ορισμένο τόπο εργασίας και 

σε ορισμένη εμπορική επωνυμία.  

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς μπορεί να είναι:  

- Έλληνες πολίτες 

- Αλλοδαποί 

- Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 

- Συνεταιρισμοί ή 

- Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
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Οι δικαιούμενοι συμμετοχής υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: 

 α) Οι 'Έλληνες πολίτες:  

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.  

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβα-

σμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης 

ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προ-

κύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοι-

νωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομη-

νία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα 

δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό.  

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους 

σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια 

δημόσια αρχή.  

 β) Οι αλλοδαποί:  

1. Εγγυητική επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό.  

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικα-

στικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τρι-

μήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με 

την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) 

και (4) του εδαφίου α της παραγράφου αυτής.  

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους 

στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλό-

γους.  

 γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:  

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός του αποσπάσματος ποινι-

κού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.  

 δ) Οι συνεταιρισμοί:  

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.  

2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α της παραγράφου αυτής.  

 ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  
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1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέ-

χει στην ένωση.  

2. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται 

από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνε-

ταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε 

μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες 

που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντι-

προσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υπο-

βληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού.  

3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν 

και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜ-

ΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται 

για τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της τρά-

πεζας Ελλάδος.  

4. Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υπο-

βάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενερ-

γεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προ-

σφορά σχετικά με αυτό.  

5. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υπο-

βάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου 

της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 

συμβολαιογράφο.  

Εάν σε κάποια ώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν 

όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προ-

μηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους 

προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί 

να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δη-

λούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.  

 Ενώσεις προμηθευτών:  

1. Στους διενεργούμενους διαγωνισμούς, δικαιούνται συμμετοχής ενώσεις προμηθευτών 

εφόσον:  

α) Ο κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση, συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο 

στη διαμόρφωση του προσφερόμενου προϊόντος.  

β) Στην ένωση προμηθευτών συμμετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό 

ποσοστό τουλάχιστον 50% της τιμής, προσφοράς.  

2. Κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των 

περιπτώσεων (3) και (4) της παραγράφου α) του άρθρου 9 του παρόντος.  

3. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 

εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο 

σύνολο της προσφοράς.  
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4. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε πε-

ρίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι 

πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  

5. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας, για οποιοδήποτε λόγο, ή ανωτέρας βίας, μέ-

λος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρό-

νο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 

ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προ-

κύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν 

την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της 

ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η 

αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επι-

χείρησης Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργά-

νου.  

Β. Για τα δικαιολογητικά συµµετοχής εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα να γίνο-

νται δεκτά δικαιολογητικά συμμετοχής, με αντίστοιχο όρο που θα αναφέρει στη διακήρυξη του 

διαγωνισμού, ότι οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με 

την προσφορά τους, τα εξής : 

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

β.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ι-

σχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : 

i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο 

συμμετέχουν. 

ii. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, 

− δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με 

την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, 

− δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικα-

σία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή α-

ναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδι-

κασία, 

− είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνι-

κής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομη-

νία διενέργειας του διαγωνισμού,  

− είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, 

− μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του 

κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 

(A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και, επίσης, ότι δεν 

τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των α-

νωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά 

νομικά πρόσωπα). 
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iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών της παρ. Α του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 14 του παρόντος. 

γ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υ-

ποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 14 του παρόντος, ο προσφέρων στον ο-

ποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποί-

ηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 

2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα  έγγραφα και δικαι-

ολογητικά της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται 

κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 του παρόντος. 

Γ. Αποκλεισµός προµηθευτών 

1. Με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. της επιχείρησης και μετά από δικαιολογημένη πρότα-

ση της επιτροπής μπορεί να αποκλειστεί από συγκεκριμένο διαγωνισμό ή περισσότερους 

διαγωνισμούς ή από κάθε διαγωνισμό για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, κάθε πρόσωπο, φυ-

σικό ή νομικό που δεν εκπλήρωσε τις προηγούμενες υποχρεώσεις ή κρίνεται ότι δεν θα 

μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την προσφορά του. 

2. Οι κατά της παραπάνω απόφασης ενστάσεις των φυσικών ή νομικών προσώπων υποβάλ-

λονται με έγγραφο τους στο Δ.Σ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες (ανατρεπτική προθεσμία) από 

της κοινοποίησης της σχετικής απόφασης και εξετάζονται από το Δ.Σ. 

 Η απόφαση του Δ.Σ. ανακοινώνεται στο ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

Άρθρο 10 Προθεσμίες διαγωνισμών 

1. Στους ανοικτούς διαγωνισμούς:  

1.1. Η προθεσμία για τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού δεν πρέπει να είναι μικρό-

τερη των 20 ημερών, από τη δημοσίευση της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο. Σε πε-

ριπτώσεις επείγοντος η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε δέκα (10) τουλάχι-

στον ημέρες με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.ΤΗ.Π.  

1.2. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με 

τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε 

αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης και της 

καταβολής του ποσού που απαιτείται. Σε περιπτώσεις επείγοντος η προθεσμία αυτή 

μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες.  

1.3. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγ-

γραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την 

ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές 

πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες η-

μέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης.  

1.4. Στις περιπτώσεις όπου οι προσφορές δύναται να γίνουν μόνον κατόπιν επιτόπιου ε-

πισκέψεως ή κατόπιν αμέσου εξετάσεως των δικαιολογητικών της προκήρυξης, η 

προθεσμία που ορίζεται στο εδάφιο α, της παραγράφου αυτής πρέπει να παρατείνε-

ται ανάλογα.  

2. Στους κλειστούς διαγωνισμούς:  
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2.1. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής σε κλειστό διαγωνισμό και 

στις διαδικασίες μέσω διαπραγματεύσεων, κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέ-

σεις των περιπτώσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του παρόντος κανονισμού, 

την οποία ορίζει η Δ.Ε.ΤΗ.Π., δεν πρέπει να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ημερών, 

από τη δημοσίευση της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο. Σε περιπτώσεις επείγοντος 

οι ανωτέρω προθεσμίες μπορεί να συντμηθούν σε δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον με 

αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.ΤΗ.Π.  

Για τον καθορισμό των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες απο-

στολής για δημοσίευση και η τελευταία ημερομηνία  υποβολής των αιτήσεων συμμε-

τοχής.  

2.2. Στους προμηθευτές που έχουν επιλεγεί για την υποβολή προσφοράς αποστέλλεται 

ταυτόχρονα έγγραφη πρόσκληση που περιέχει τα προβλεπόμενα από την παρ. 7.2 

του άρθρου 6 του παρόντος και συνοδεύεται από τη διακήρυξη του διαγωνισμού 

2.3. Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με το διαγωνι-

σμό, αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει 

ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Σε περίπτωση επείγοντος η προθεσμία αυ-

τή συντέμνεται σε τέσσερις (4) ημέρες.  

2.4. Οι αιτήσεις για συμμετοχή σε διαγωνισμούς δύναται να αποστέλλονται ταχυδρομι-

κώς, τηλεφωνικώς, με τηλέτυπο ή με τηλεαντίγραφο. Στις τρείς τελευταίες περιπτώ-

σεις οι αιτήσεις πρέπει να επιβεβαιώνονται με επιστολή, με την προϋπόθεση ότι αυ-

τή θα παραλειφθεί εμπρόθεσμα.  

2.5. Στις περιπτώσεις όπου οι προσφορές δύναται να γίνουν μόνον κατόπιν επιτόπιου ε-

πισκέψεως ή κατόπιν αμέσου εξετάσεως των δικαιολογητικών της προκήρυξης, η 

προθεσμία που ορίζεται στο εδάφιο α, της παραγράφου αυτής πρέπει να παρατείνε-

ται ανάλογα.  

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.ΤΗ.Π., μπορεί να μετατίθεται η ημερο-

μηνία της υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή της διενέργειας του διαγωνισμού, με ή 

χωρίς τροποποιήσεις των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης. Όταν η μετάθεση γίνεται 

χωρίς τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης, το χρονικό διάστημα της 

μετάθεσης ορίζεται με την παραπάνω απόφαση. Όταν η μετάθεση γίνεται με τροποποίηση 

των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης, πρέπει από την ημερομηνία δημοσίευσης της 

σχετικής ανακοίνωσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή διε-

νέργειας του διαγωνισμού, να μεσολαβεί χρονικό διάστημα όχι μικρότερο του ορισθέντος 

από την αρχική πρόσκληση ή διακήρυξη, εκτός αν από την απόφαση μετάθεσης προβλέπε-

ται η σύντμηση του χρόνου αυτού, τηρουμένων των προθεσμιών που ορίζονται στις προη-

γούμενες παραγράφους. Στις περιπτώσεις αυτές, όσον αφορά τη δημοσίευση, ακολουθεί-

ται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 9 του παρόντος.  

Άρθρο 11 Προσφορές 

Α. Γενικά 

1. Οι προσφορές και τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς, ε-

κτός των τεχνικών φυλλαδίων (prospectus), συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή σε επί-

σημη μετάφρασή τους, μαζί με τα πρωτότυπα.  
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2. Οι προσφορές πρέπει να είναι γραπτές και δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προ-

σθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να 

είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά μπορεί να 

απορριφθεί όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την 

κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

3. Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή των διαγωνιζομένων ή δεν είναι σύμφωνες με 

τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.  

5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

6. Με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, τεκμαίρεται ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως 

και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της Διακήρυξης ή της πρόσκλησης συμμετοχής στη β΄ 

φάση της κλειστής διαδικασίας και τους θεωρεί απολύτως σύννομους. Μετά την κατάθεση 

της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνη-

ση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς.  

7. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή δια-

γωνισμού, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις 

που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρο-

νται στα σημεία που ζητήθηκαν.  

Β. Χρόνος και Τρόπος υποβολής των Προσφορών 

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφο-

ρές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση σε περίπτω-

ση κλειστού διαγωνισμού.  

2. Οι προσφορές υποβάλλονται είτε απευθείας στη Επιτροπή Διαγωνισμού ή αποστέλλονται 

ταχυδρομικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.  

α) Η απευθείας υποβολή των προσφορών θα γίνει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του δια-

γωνισμού που ορίζεται στη διακήρυξη.  

β) Η αποστολή των προσφορών ταχυδρομικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, πρέπει να γί-

νει τουλάχιστον μέχρι την καθορισμένη ώρα λήξης της παραλαβής των. Οι φάκελοι των 

προσφορών αυτών πρωτοκολλούνται και παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία 

πρωτοκόλλου με απόδειξη.  

3. Οι προσφορές που περιέρχονται στη Δ.Ε.ΤΗ.Π. ταχυδρομικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο 

πριν την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται 

στην Επιτροπή Διαγωνισμού προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται στη διακή-

ρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες κατά την διενέργεια του διαγω-

νισμού. 

4. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκ-

πρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.  

5. Εάν από την Διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται η κατάθεση δειγμάτων υλικών, αυτά 

πρέπει να κατατίθενται πριν από το διαγωνισμό στην Δ.Ε.ΤΗ.Π. και η σχετική απόδειξη κα-

τάθεσης υποβάλλεται μαζί με την προσφορά. Κατάθεση δείγματος δεν απαιτείται σε περί-

πτωση που έχει ήδη κατατεθεί κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής σε κλειστή 

διαδικασία.  
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6. Στη διακήρυξη ή πρόσκληση μπορεί να ορισθεί διαφορετικός τρόπος κατάθεσης προσφο-

ρών.  

7. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω οι υποβαλλόμενες προσφορές ή δείγματα δεν 

λαμβάνονται υπόψη.  

Γ. Φάκελος προσφορών 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο «κυρίως φάκελο», στον οποίο πρέπει 

να αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «Προσφορά». 

β. Ο πλήρης τίτλος της Δ.Ε.ΤΗ.Π.  

γ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

δ. Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου.   

2. Μέσα στον «κυρίως φάκελο» κάθε προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προ-

σφορά στοιχεία, ως εξής:  

α) Σε ανοικτό φάκελο τοποθετούνται όλα τα τυπικά δικαιολογητικά της Διακήρυξης με τη 

σειρά που αναγράφονται σ’ αυτή.  

β) Σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά» τοποθετούνται 

τα τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η Διακήρυξη και σε περίπτωση αξιολόγησης των προ-

σφορών, τα στοιχεία με τα οποία θα γίνει η αξιολόγηση.  

 γ) Σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» τοποθετού-

νται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται 

σε ευρώ ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στη διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι 

τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ, και οι 

δαπάνες για την μεταφορά και παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στη διακήρυξη. Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 

συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύ-

πτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.ΤΗ.Π., ύστερα από γνωμοδότηση της Επι-

τροπής Διαγωνισμού. 

3. Οι φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

4. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου 

όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε συσκευάζονται ιδιαίτερα με την ένδειξη 

«Παράρτημα Τεχνικής Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις.  

∆. Χρόνος ισχύος προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέ-

ρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά 

στην διακήρυξη ή την πρόσκληση. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ι-

σχύ των προσφορών τους, και αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και 

τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, α-

πορρίπτεται ως απαράδεκτη. 



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ – Δ.Ε.ΤΗ.Π. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ.Ε.T.H.Π.doc  Σελίδα 19 από 45 

 

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

Δ.Ε.ΤΗ.Π. πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλε-

πόμενο από τη διακήρυξη.  

Ε. Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους και η έλλειψη των στοιχείων και 

δικαιολογητικών του άρθρου αυτού, αυτοδικαίως επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης 

προσφοράς. 

Άρθρο 12 Αναπροσαρμογή τιμών 

1. Όταν από την διακήρυξη προβλέπεται χρόνος παράδοσης των υλικών μεγαλύτερος των 

δώδεκα (12) μηνών, τότε μπορεί να ορίζεται στην διακήρυξη όρος περί αναπροσαρμογής 

της τιμής. Στην περίπτωση αυτή πρέπει υποχρεωτικά να καθορίζεται στη διακήρυξη ο τύ-

πος, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις της αναπροσαρμογής. Μεταξύ αυτών που θα λαμβάνο-

νται υπόψη για την αναπροσαρμογή των τιμών είναι και τα εξής : 

α) Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρμογής είναι η ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση και υπολογίζεται μέχρι και την η-

μερομηνία παράδοσης των υλικών. 

β) Σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων, η τιμή αναπροσαρμόζεται για τις ποσότητες 

που σύμφωνα με τη διακήρυξη προβλέπεται να παραδοθούν μετά την παρέλευση των 

δώδεκα (12) μηνών. 

γ) Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του προμηθευτή, ο χρόνος του 

εκπροθέσμου δεν υπολογίζεται για την αναπροσαρμογή. 

δ) Τυχόν προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται από την προς αναπροσαρμογή συμβα-

τική αξία. 

2. Για την πληρωμή του επί πλέον ποσού που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή, δεν απαι-

τείται σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης. 

3. Όταν από την διακήρυξη προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών, προσφορά με τιμές σταθε-

ρές απορρίπτεται. 

Άρθρο 13 Διεξαγωγή διαγωνισμού 

Α. Παραλαβή προσφορών 

1. Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση την ημέρα και ώρα διε-

ξαγωγής της διαδικασίας και παραλαμβάνει όλους τους φακέλους συμμετοχής.  

2. Οι προσφορές  που δεν έχουν αποσταλεί ταχυδρομικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κατα-

τίθενται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του Διαγωνι-

σμού ως ακολούθως:  

α) Αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον επιχειρηματία σε περίπτωση Ατομικής Επιχείρησης. 

β) Από τους διαχειριστές των Προσωπικών Εταιρειών και της Εταιρείας Περιορισμένης Ευ-

θύνης ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο εφοδιασμένο με το παραστατικό 

εκπροσώπησης.  

γ) Από τους νόμιμους εκπρόσωπους των Ανωνύμων Εταιρειών και των Συνεταιρισμών ή 

από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο εφοδιασμένο με το παραστατικό εκπρο-

σώπησης. 
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δ) Σε περίπτωση Ένωσης Προμηθευτών είτε από όλα τα μέλη της Ένωσης είτε από κοινό 

εκπρόσωπο τους διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο. 

Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να εκπροσωπηθούν κατά την αποσφράγιση των προσφορών και 

την εν γένει διεξαγωγή του διαγωνισμού οι προμηθευτές που έχουν αποστείλει ταχυδρομι-

κά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο την προσφοράς τους.       

Β. Αποσφράγιση Κυρίως Φακέλου -Έλεγχος δικαιολογητικών 

1. Μετά την πάροδο της καθορισμένης ώρας για την παραλαβή των προσφορών ο πρόεδρος 

της Επιτροπής Διαγωνισμού κηρύσσει τη λήξη της παράδοσης αυτών και καταγράφεται αυ-

τό στο πρακτικό του διαγωνισμού. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο 

μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται 

στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 

2. Η Επιτροπή Διαγωνισμού σε δημόσια συνεδρίαση της αποσφραγίζει ένα-ένα τους  κυρίως 

φακέλους της προσφοράς με την σειρά που κατατέθηκαν. Ελέγχει το περιεχόμενο των φα-

κέλων με τα δικαιολογητικά, μονογράφει, σφραγίζει και καταχωρεί στο πρακτικό όλα τα δι-

καιολογητικά συμμετοχής και τους φακέλους της «Τεχνικής Προσφοράς» και της «Οικονο-

μικής Προσφοράς», που παραμένουν σφραγισμένοι. Σε περίπτωση που η διαδικασία συνε-

χιστεί και σε επόμενες συνεδριάσεις, η ημερομηνία και ώρα των συνεδριάσεων ανακοινώ-

νεται προφορικά κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δημόσιας συνεδρίασης από τον Πρό-

εδρο της Επιτροπής. Σε περίπτωση μη δημόσιας ανακοίνωσης, οι διαγωνιζόμενοι ενημερώ-

νονται με γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής. 

Μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής και τον έλεγχο του φακέλου των δικαιολογητικών 

όλων των διαγωνιζομένων, οι διαγωνιζόμενοι εξέρχονται από την αίθουσα και η Ε.Δ. σε 

μυστική συνεδρίαση ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, αποφασίζει 

αν έχουν τηρηθεί οι τυπικές προϋποθέσεις της Διακήρυξης από τους συμμετέχοντες και 

αποκλείει όσους  κατά την κρίση της δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

Αν ο έλεγχος των δικαιολογητικών ολοκληρωθεί στην πρώτη συνεδρίαση της Ε.Δ., η συνε-

δρίαση καθίσταται δημόσια και ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει τους αποκλειόμε-

νους από το διαγωνισμό. Αν ο έλεγχος των δικαιολογητικών δεν ολοκληρωθεί στην πρώτη 

συνεδρίαση της Ε.Δ., η διαδικασία συνεχίζεται σε επόμενες συνεδριάσεις και σε νέα δημό-

σια συνεδρίαση, που γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους, ανακοινώνεται ποιοι έχουν 

αποκλειστεί από το διαγωνισμό και καταχωρείται στο  πρακτικό της Επιτροπής.   

Για όσους αποκλείονται από το διαγωνισμό, οι κλειστοί φάκελοι της τεχνικής και οικονομι-

κής προσφοράς επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν, εκτός εάν οι ενδιαφερόμενοι δηλώ-

σουν ότι θα διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους, οπότε οι φάκελοί τους κρατούνται χωρίς να 

ανοιχθούν, μέχρι την έκδοση απόφασης από το Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π. επί των αντιρρήσεων ή 

την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή τους.  

Γ. Αποσφράγιση φακέλων της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς 

1. Μετά την εκδίκαση των τυχόν αντιρρήσεων κατά του παραπάνω πρακτικού της Ε.Δ. από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.ΤΗ.Π. ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για την υ-

ποβολή τους, η Επιτροπή Διαγωνισμού σε νέα δημόσια συνεδρίαση, στην οποία καλούνται 

γραπτά οι διαγωνιζόμενοι που δεν έχουν αποκλειστεί, προβαίνει στην αποσφράγιση της 

Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς, ως εξής:  
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α) Στην περίπτωση που ο διαγωνισμός διεξάγεται με κριτήριο τη χαμηλότερη μόνο τιμή, η 

Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφραγίζει τους φακέλους της Τεχνικής Προσφοράς, αριθμεί 

και μονογράφει σε κάθε φύλλο της προσφοράς και στα έγγραφα που περιέχονται σ’ αυ-

τή, ελέγχει το περιεχόμενό τους αν είναι σύμφωνο με τις Τεχνικές προδιαγραφές της Δι-

ακήρυξης και αποφασίζει σε μυστική συνεδρίαση εάν οι διαγωνιζόμενοι ανταποκρίνο-

νται στις απαιτήσεις της Διακήρυξης. Σε περίπτωση που Τεχνική προσφορά παρουσιάζει 

ουσιώδεις αποκλίσεις από τις Τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης αποκλείεται από 

το διαγωνισμό. Για όσους αποκλείονται από το διαγωνισμό, οι κλειστοί φάκελοι της οι-

κονομικής προσφοράς επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν, εκτός εάν οι ενδιαφερόμενοι 

δηλώσουν ότι θα διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους, οπότε οι φάκελοί τους κρατούνται 

χωρίς να ανοιχθούν, μέχρι την έκδοση απόφασης επί των αντιρρήσεων ή την άπρακτη 

παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή τους. Στη συνέχεια και μετά την εκδίκαση 

των τυχόν αντιρρήσεων κατά του παραπάνω πρακτικού της Ε.Δ. από το Διοικητικό Συμ-

βούλιο της Δ.Ε.ΤΗ.Π. ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή τους, η 

Επιτροπή Διαγωνισμού σε νέα δημόσια συνεδρίαση, στην οποία καλούνται γραπτά οι 

διαγωνιζόμενοι που δεν έχουν αποκλειστεί, προβαίνει στην αποσφράγιση της Οικονομι-

κής Προσφοράς και ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη εκείνον που προσφέρει τη χαμη-

λότερη τιμή. Ανακοινώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στους παρευρισκόμενους 

και προβαίνει στην καταχώρηση του αποτελέσματος στο πρακτικό, το οποίο υπογράφει 

και κλείνει. Το Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π. αποφασίζει για την έγκριση του πρακτικού και την κα-

τακύρωση του διαγωνισμού.  

β) Στην  περίπτωση που ο διαγωνισμός διεξάγεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 

προσφορά, με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου - αξιολόγησης της προσφοράς,  η 

Επιτροπή Διαγωνισμού σε  δημόσια συνεδρίαση αποσφραγίζει τους φακέλους της Τε-

χνικής Προσφοράς, αριθμεί και μονογράφει σε κάθε φύλλο της προσφοράς και στα έγ-

γραφα που περιέχονται σ’ αυτή και παραδίδει τους φακέλους στον Πρόεδρο της Επι-

τροπής Αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την παραλαβή της, η 

Επιτροπή Διαγωνισμού σε νέα δημόσια συνεδρίαση, στην οποία καλούνται γραπτά οι 

διαγωνιζόμενοι που συμμετείχαν στην αξιολόγηση, καταχωρεί την Αξιολόγηση στο πρα-

κτικό του διαγωνισμού και ανακοινώνει το αποτέλεσμά της στους παρευρισκόμενους.  

 Μέχρι την αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών, οι φάκελοι των Οικονομικών    

Προσφορών φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος με ευθύνη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 Μετά την εκδίκαση των τυχόν ενστάσεων κατά της αξιολόγησης από το Διοικητικό Συμ-

βούλιο της Δ.Ε.ΤΗ.Π., ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή τους, 

επαναφέρονται οι προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές στην Επιτροπή Διαγωνισμού, η 

οποία σε δημόσια συνεδρίαση, στην οποία καλούνται γραπτά όσοι δεν αποκλείσθηκαν, 

αποσφραγίζει τους φακέλους της Οικονομικής Προσφοράς, μονογράφει κατά φύλλο τις 

οικονομικές προσφορές και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο φάκελο και ανακη-

ρύσσει μειοδότη με βάση την έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης, εκείνον που προσφέ-

ρει την πλέον συμφέρουσα από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά. Ανακοινώνει το 

αποτέλεσμα του διαγωνισμού στους παρευρισκόμενους και προβαίνει στην καταχώρη-

ση του αποτελέσματος στο πρακτικό, το οποίο υπογράφει και κλείνει, μετά την εκδίκα-

ση των τυχόν ενστάσεων από το Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π. 
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 Το Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π. αποφασίζει για την έγκριση του πρακτικού και την κατακύρωση του 

διαγωνισμού. 

 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές κρίθηκαν από την επι-

τροπή Αξιολόγησης μη αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

2. Η Επιτροπή Διαγωνισμού είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιεί το συντομότερο δυνατό το 

αποτέλεσμα του κάθε σταδίου σε όσους διαγωνιζόμενους δεν παραβρέθηκαν κατά την α-

ποσφράγιση των προσφορών και τους λόγους του ενδεχόμενου αποκλεισμού τους.  

3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης διαβιβάζει το Πρακτικό της και εισηγείται προς το Διοικητικό Συμ-

βούλιο της Δ.Ε.ΤΗ.Π. την ανάθεση της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο προμηθευτή που 

προσέφερε την χαμηλότερη ή την πλέον συμφέρουσα προσφορά όπως ορίζεται στη Διακή-

ρυξη. 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.ΤΗ.Π. εγκρίνει ή ακυρώνει το αποτέλεσμα της διαδικασίας 

χωρίς να αποκλείεται η μερική επανάληψη της διαδικασίας από οποιοδήποτε σημείο, σε 

περίπτωση λάθους ή παράληψης των Επιτροπών.  

Άρθρο 14 Αξιολόγηση προσφορών 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι μόνο η χαμηλότερη τιμή: - Η 

συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

και της πρόσκλησης. - Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. - Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση 

με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγο-

ρά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του 

οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδια-

γραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες 

θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με 

τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.  

2. Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι η συμφερότερη προσφορά, 

τότε ο διαγωνισμός διεξάγεται με το σύστημα συμπλήρωσης  τιμολογίου και κριτήριο για 

την επιλογή του προμηθευτή είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά. 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία:  

α) Η τιμή. 

β) Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, όταν και όπως αυτά καθορίζονται 

συγκεκριμένα στην διακήρυξη. 

γ)  Η συμφωνία των προσφερομένων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές κα-

θορίζονται στη διακήρυξη.   

δ)  Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης. 

ε)  Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (SERVICE) μετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ 

μέρους του προμηθευτή, καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών. 

στ) Ο χρόνος παράδοσης των υλικών. 

ζ) Η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από 

τη Δ.Ε.ΤΗ.Π. 

η) Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού. 
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θ) Η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. 

ι) Η σχέση κόστους αποδοτικότητας ή και άλλα στοιχεία ανάλογα με τη φύση των υπό προ-

μήθεια υλικών ή και των ιδιαιτέρων αναγκών της Δ.Ε.ΤΗ.Π. 

κ) Κάθε άλλο στοιχείο ανάλογα με την φύση των υπό προμήθεια υλικών ή και των ιδιαίτε-

ρων αναγκών της Δ.Ε.ΤΗ.Π., εφόσον ζητείται από την διακήρυξη. 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης 

και της πρόσκλησης προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε με τα παραπάνω στοι-

χεία ως η πλέον συμφέρουσα. Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που κατά την παρα-

πάνω αξιολόγηση δίνουν το αυτό αποτέλεσμα. 

Για την οικονομοτεχνική αξιολόγηση τα στοιχεία αξιολόγησης, πλην της τιμής, του κόστους 

εγκατάστασης, της λειτουργίας και συντήρησης κατατάσσονται σε δύο ομάδες, ως εξής:  

Α. Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας και Απόδοσης, στην οποία περιλαμβάνο-

νται:  

α. Η συμφωνία των προσφερομένων αγαθών με συγκεκριμένα ουσιώδη τεχνικά χαρα-

κτηριστικά των προδιαγραφών που καθορίζονται στη διακήρυξη.  

β. Η εμπειρία (references) του προμηθευτή για το συγκεκριμένο προϊόν που προσφέρε-

ται στον διαγωνισμό.  

γ. Η τυχόν ομοιογένεια του αγαθού προς άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από την εταιρί-

α.  

Β. Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης, στην οποία περιλαμβάνονται: 

α. Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.  

β. Η ποιότητα της εξυπηρέτησης SERVICE μετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ 

μέρους του προμηθευτή καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών.  

γ. Η τυχόν απαιτούμενη ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα, ειδίκευση και ο διατιθέμενος εξο-

πλισμός εκ μέρους του προμηθευτή, για την τεχνική υποστήριξη των ειδών.  

δ. Ο χρόνος παράδοσης των αγαθών, εφόσον κρίνεται από την υπηρεσία ότι επηρεάζει 

στην προμήθεια.  

ε. Κάθε άλλο στοιχείο ανάλογα με το υπό προμήθεια αγαθό.  

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι προσφορές 

που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές.  

Για τις παραπάνω δύο ομάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που μπορεί να ανέρχεται 

μέχρι ποσοστό επί τοις εκατό 80 και 30 για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Το άθροισμα των πο-

σοστών ανέρχεται σε 100.  

Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων. 

Για κάθε στοιχείο των ομάδων καθορίζεται από την διακήρυξη ο επί μέρους συντελεστής 

βαρύτητας, ώστε το άθροισμά τους για κάθε ομάδα να ισούται με τον καθορισθέντα συ-

ντελεστή βαρύτητας της ομάδας.  

Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 

βαθμούς.  
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Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που 

καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 

βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης μει-

ώνεται μέχρι 80 βαθμούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές 

προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών έχουν κριθεί ως 

επουσιώδεις και η προσφορά ως τεχνικά αποδεκτή.  

Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας σταθμίζεται με τον συντελεστή βαρύτητας της ομά-

δας 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέ-

ρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμο-

λογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των 

στοιχείων και των δύο ομάδων.  

Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 80 έως 120 βαθμούς.  

Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής λαμβάνονται υπόψη η τιμή της προσφοράς, οι 

όροι πληρωμής και, όταν από τη διακήρυξη προβλέπεται, το κόστος εγκατάστασης, λει-

τουργίας και συντήρησης.  

Πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της τιμής 

της προσφοράς προς τη βαθμολογία της.  

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

ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση 

οργάνου.  

4. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις, κατά την κρίση του αρμόδιου για την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, από τους όρους και τις τεχνι-

κές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφο-

ρές, εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.  

5. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης, ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έ-

χουν χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι, είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και 

επιφέρουν απόρριψη των προσφορών.  

6. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.ΤΗ.Π. 

Η απόφαση για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατό να ληφθεί και μετά την 

πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο 

μειοδότης.  

Άρθρο 15 Ενστάσεις διαγωνιζομένων 

1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της 

συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:  

α. Οι ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, απευθύνονται στο Δ.Σ. της 

Δ.Ε.ΤΗ.Π. και υποβάλλονται μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευ-

ση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό 

της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της δια-

κήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη 
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ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.ΤΗ.Π. και η σχετική 

απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του 

διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους 

φροντίδα.  

 Σε περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, ε-

φαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 3 του παρόντος.  

β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή 

σ' αυτόν, υποβάλλεται μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή απο-

κλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που 

ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση απευθύνεται στον Πρόεδρο της Επι-

τροπής Διαγωνισμού και υποβάλλεται κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και 

την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου 

σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξε-

τάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού. Η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνω-

μοδότησή της στο Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π. που αποφαίνεται τελικά.  

2. Οι ανωτέρω αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι αποφάσεις του που αφο-

ρούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητά τους σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία. 

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λό-

γους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.  

Άρθρο 16 Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

Η Επιτροπή διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της Δ.Ε.ΤΗ.Π.: 

α. Κατακύρωση της προμήθειας στο σύνολό της σε ένα προμηθευτή ή ανά ομάδα ή ανά είδος 

σε περισσότερους προμηθευτές μειοδότες, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η κα-

τακύρωση μπορεί να γίνει για ολόκληρη, μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό 

τοις εκατό, που θα καθορίζεται στη διακήρυξη. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει 

το 30% στη περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας, ή το 50% σε περίπτωση μικρότερης ποσότη-

τας. Σε περίπτωση κατακύρωσης ποσότητας μικρότερης από την καθοριζόμενη στη διακήρυ-

ξη, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή του προμηθευτή.  

β. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ 

περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι 

διαιρετό και υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο 

μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες 

που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. 

γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη 

των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

δ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της δια-

πραγμάτευσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος.  

ε. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: 



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ – Δ.Ε.ΤΗ.Π. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ.Ε.T.H.Π.doc  Σελίδα 26 από 45 

 

i) Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω 

διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί 

το υλικό. 

ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση. 

στ. Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, στους οποίους υπο-

βάλλεται μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν 

υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που 

να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υ-

ποχρεωτικά. Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω 

περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής.  

Άρθρο 17 Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης 

1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση της προμήθειας αποστέλλεται σχετική α-

νακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία : 

α. Το προς προμήθεια είδος. 

β. Την ποσότητα. 

γ. Την τιμή. 

δ. Τον τόπο παράδοσης των υλικών ή παροχής Υπηρεσιών.  

ε. Την απόφαση κατακύρωσης της προμήθεια από το Δ.Σ της Δ.Ε.ΤΗ.Π.  

στ. Την προθεσμία και τον τόπο υπογραφής της σύμβασης.   

2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης 

που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

3. Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται να προσέλθει σε δέ-

κα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυ-

τής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο 

μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση 

όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει, στην περίπτωση 

που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγε-

λίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προ-

θεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπο-

λογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

4. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύ-

νεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλε-

ται σχετική τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή 

στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγ-

γύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή 

της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

5. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμ-

βαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.ΤΗ.Π., σύμ-

φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του παρόντος. 
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Άρθρο 18 Υπογραφή Σύμβασης 

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης της προμήθειας καταρτίζεται από την Υπηρεσία η σχε-

τική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, αφού προσκομισθεί η 

προβλεπόμενη από τη διακήρυξη εγγυητική επιστολή. Ο Πρόεδρος πριν από την υπογραφή 

της σύμβασης δύναται κατά περίπτωση να ζητήσει γνωμοδότηση για το περιεχόμενό της  

από τον Νομικό σύμβουλο της Δ.Ε.ΤΗ.Π.   

2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα. 

δ. Την τιμή. 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής.  

ια. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπρο-

σαρμογή. 

Ιβ. Την παραλαβή της προμήθειας 

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

προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμά-

των ή παραδρομών. Σε κάθε περίπτωση οι συμβάσεις δεν πρέπει να έχουν αντίθετο περιε-

χόμενο από τις αντίστοιχες διακηρύξεις και τα τεύχη δημοπράτησης.  

4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνή-

σουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  

5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα 

που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο 

από το αρμόδιο όργανο. 

β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ.  Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυ-

χόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλό-

μενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη 

σύμβαση. 

6. Σε κάθε περίπτωση διαδικασίας διαγωνισμού του άρθρου 3, παρ. 1, εφόσον το συμβατικό 

τίμημα υπερβαίνει το ποσό των 2.500,00 € πλέον ΦΠΑ, συντάσσεται συμφωνητικό σύμφω-

να με τον παρόντα κανονισμό. Το παραπάνω ποσό αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις δια-

τάξεις του άρθρου 80 του ν. 2362/1995, όπως ισχύει κάθε φορά. 
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Άρθρο 19 Εγγυήσεις 

1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την εκτέλεση της προμήθειας κατατίθενται στη 

Δ.Ε.ΤΗ.Π. εγγυητικές επιστολές, που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 

πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν 

σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Οι εγγυητικές επιστολές αν δεν είναι διατυ-

πωμένες στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

2. Με την εγγυητική επιστολή, το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβά-

λει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση της Δ.Ε.ΤΗ.Π., χωρίς να μπορεί να 

ερευνά αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 

3. Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ αρχήν: 

α. Την ημερομηνία έκδοσης. 

β. Τον εκδότη. 

γ. Τη Δ.Ε.ΤΗ.Π. προς την οποία απευθύνεται. 

δ. Τον αριθμό της εγγύησης. 

ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 

στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση. 

ζ. Τους όρους ότι: 

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της έν-

στασης της διζήσεως. 

ΙΙ. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον δια-

γωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση. 

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πά-

γιο τέλος χαρτοσήμου. 

ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύ-

ησης ύστερα από έγγραφο της Δ.Ε.ΤΗ.Π., που θα υποβληθεί πριν από την ημερομη-

νία λήξης της εγγύησης. 

4. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

α. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό 

που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, με 

ΦΠΑ. 

β. Όταν ο διαγωνισμός αφορά υλικά και επιτρέπεται από την διακήρυξη η προσφορά μερι-

κών από αυτά, γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύ-

πτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων των προσφερομένων υλικών, αρκεί αυτή 

να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην προϋπολογιζόμενη αξία του ελάχιστου α-

ριθμού υλικών που προβλέπεται από την διακήρυξη, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα 

υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση. Προσφορά, της οποίας η εγγύηση δεν καλύ-

πτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία, μπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση 

υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5%. Η παρούσα παράγραφος ισχύει εφόσον ξεκάθαρα γίνε-

ται αναφορά στη διακήρυξη του διαγωνισμού. 

γ. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακό-

λουθα: 
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Ι. Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά. 

ΙΙ. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλά-

χιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η δια-

κήρυξη). 

δ. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά εί-

ναι: 

(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά 

από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται 

(2) ο αριθμός της διακήρυξης 

(3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση 

(4) η ημερομηνία έκδοσής της 

(5) τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται. 

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύ-

πτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμη-

θευτή από την Υπηρεσία. 

ε. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προ-

μήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλε-

σης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των 

λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε 

(5) ημέρες από την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης.  

Σε όσους αποκλείστηκαν από το διαγωνισμό η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται, εφό-

σον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδι-

κών μέσων ή παραίτησης από αυτά. 

5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να κατα-

θέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοι-

χεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. 

β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα 

ακόλουθα: 

(Ι) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά. 

(ΙΙ) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέ-

πει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά 

τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλι-

κά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη. 

δ.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτή-

σεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η 

παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση τμηματικά, οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται 

σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παρα-

λήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υ-



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ – Δ.Ε.ΤΗ.Π. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ.Ε.T.H.Π.doc  Σελίδα 30 από 45 

 

πάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

6. Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό. Στην περίπτωση ανάθεσης 

μετά από πρόχειρο διαγωνισμό, απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

7. Εγγύηση συμμετοχής μπορεί να ζητηθεί και στις προμήθειες με τη διαδικασία της δια-

πραγμάτευσης, ή απευθείας ανάθεσης. 

8. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύ-

ηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

9. Εφόσον από τη διακήρυξη προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υπο-

χρεούται να καταθέσει χρηματική εγγύηση πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουρ-

γίας ή διατήρησης. Η αξία, ο χρόνος ισχύος και κάθε ειδικότερος όρος της εγγύησης καθο-

ρίζονται στη διακήρυξη. 

Άρθρο 20 Διαδικασία με διαπραγμάτευση - Πρόχειρος διαγωνισμός 

Α. ∆ιαδικασία µε διαπραγµάτευση ή απ’ ευθείας ανάθεση  

1. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση μπορεί να τηρηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Εφόσον κατά τη διενέργεια ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού: 

  i. υποβλήθηκαν προσφορές μη κανονικές και υπό τους όρους ότι κλήθηκαν για δια-

πραγμάτευση όσοι υπέβαλαν προσφορές και αξιολογήθηκαν κατά την προηγηθείσα 

διαδικασία και δεν έχουν μεταβληθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της διακήρυξης. 

  ii. Μετά από πρόσκληση σε ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό, δεν υποβλήθηκαν προσφο-

ρές ή οι υποβληθείσες κρίνονται απαράδεκτες με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβλή-

θηκαν ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της διακήρυξης. 

β) Όταν για τεχνικούς ή για λόγους που σχετίζονται με την προστασία δικαιωμάτων απο-

κλειστικότητας τα προς προμήθεια υλικά ή υπηρεσίες προσφέρονται μόνο από ορισμέ-

νο προμηθευτή.  

γ) Όταν τα είδη κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνες, πειραμάτων, μελετών 

και προτύπων εφαρμογής. 

δ) Όταν για λόγους επείγουσας ανάγκης, που οφείλεται σε αυταπόδεικτα απρόβλεπτες κα-

ταστάσεις, δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι προθεσμίες που προβλέπονται από τον 

παρόντα κανονισμό. 

ε) Για συμπληρωματικές προμήθειες αγαθών από τον αρχικό προμηθευτή, εφόσον η αλλα-

γή του θα υποχρέωνε τη Δ.Ε.ΤΗ.Π. να αγοράσει αγαθά με διαφορετικά τεχνικά χαρακτη-

ριστικά, που θα ήταν ασυμβίβαστα ή θα προκαλούσαν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρει-

ες ή οικονομικές επιβαρύνσεις στη λειτουργία ή συντήρησή τους. 

στ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν πρόκειται για προμήθειες και υπηρεσίες που η φύση 

τους ή αστάθμητοι παράγοντες δεν επιτρέπουν προκαταρκτική και συνολική τιμολόγη-

ση.  

ζ)  Όταν η φύση των υπηρεσιών, ιδίως στην περίπτωση χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (α-

σφαλίσεων, τραπεζικών και επενδυτικών), είναι τέτοια που οι προδιαγραφές της σύμ-

βασης δεν είναι δυνατόν να διατυπωθούν με ακρίβεια ικανή να επιτρέψει τη σύναψη 

της σύμβασης αυτής με επιλογή της καλύτερης προσφοράς, σύμφωνα με τους κανόνες 

που διέπουν την κλειστή και την ανοικτή διαδικασία.  
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η) Στις προμήθειες προτύπων, εφημερίδων, περιοδικών και άλλων εντύπων. 

2. Όταν συντρέχει ένας από τους λόγους των περιπτώσεων α) έως η) της προηγούμενης πα-

ραγράφου, για τη διενέργεια προμήθειας με τη διαδικασία με διαπραγμάτευση απαιτείται 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.ΤΗ.Π. το οποίο επιλέγει και τον προμηθευτή, 

αφού προηγηθεί γνωμοδότηση από την Υπηρεσία για την οποία προορίζεται η προμήθεια. 

Η απόφαση πρέπει να αιτιολογεί το λόγο ή τους λόγους που οδήγησαν στην προσφυγή σ' 

αυτή τη διαδικασία και να αναφέρει την  άξια, την ποσότητα και την φύση των αγοραζομέ-

νων εμπορευμάτων.  

3. Σε περίπτωση που η απ’ ευθείας ανάθεση αφορά προμήθεια προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

η οποία δεν υπερβαίνει το όριο (όπως ισχύει κάθε φορά) των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ 

(15.000) € με Φ.Π.Α., κατά κωδικό αριθμό είδους σύμφωνα με το αρχείο ειδών του Ενιαίου 

Προγράμματος Προμηθειών, σε ετήσια βάση (όριο που καθορίζεται σύμφωνα με την αρ. 

27319/18-7-2002-ΦΕΚ 945 Β’/24-7-2002 Κοινή Απόφ. των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α. και Ανάπτυ-

ξης), η διενέργεια της προμήθειας γίνεται με απόφαση του Προέδρου της Δ.Ε.ΤΗ.Π., μετά 

από προηγούμενη εισήγηση της υπηρεσίας που αιτείται την προμήθεια και την γνώμη του 

αρμόδιου για την αξιολόγηση οργάνου.  

4. Σε περίπτωση που η απ’ ευθείας ανάθεση αφορά προμήθεια προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

η οποία δεν υπερβαίνει το όριο όπως αυτό καθορίζεται από το Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π. (σύμφωνα 

με το άρθρο 4, παρ. 1.3 του παρόντος) κατά κωδικό αριθμό είδους σύμφωνα με το αρχείο 

ειδών του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών, σε ετήσια βάση, η διενέργεια της προμή-

θειας γίνεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.ΤΗ.Π., μετά από έρευνα τιμών 

εάν απαιτείται, κατάλληλη αιτιολόγηση και παραλαβή με ευθύνη του Αιτούντος. 

5. Προϋπόθεση είναι να υπάρχει εγγεγραμμένο ποσό στον προϋπολογισμό, ίσης τουλάχιστον 

αξίας με την αξία της σύμβασης προμήθειας που θα εκτελεστεί μέχρι τέλος του έτους. 

Β. Προµήθεια µε συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρος διαγωνισµός) 

1. Ο πρόχειρος διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού, 

μετά από απόφαση του Προέδρου ή του  Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π.   

2. Η διενέργεια δημόσιας σύμβασης προμήθειας με συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρος δια-

γωνισμός), μετά την έκδοση της υπ’ αρ. Π1/3305/3-11-2010 (ΦΕΚ 1789 Β’/12-11-2010) του 

Υφυπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, πραγματοποιείται όταν η προϋπολο-

γιζόμενη δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το χρηματικό όριο των εξήντα χιλιάδων 

ευρώ  (60.000) € χωρίς Φ.Π.Α σε ετήσια βάση και κατά κωδικό αριθμό είδους σύμφωνα με 

το αρχείο ειδών του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών. 

Το παραπάνω ποσό αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

3. Κατά τον πρόχειρο διαγωνισμό δεν ισχύουν οι όροι του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού. 

Ο διαγωνισμός διενεργείται με συνοπτική διαδικασία φανερός ή με σφραγισμένες προ-

σφορές, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού αφού προηγηθεί δημοσίευση της περίληψης 

της διακηρύξεως σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νο-

μού, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργειά του.  

4. Για την έγκριση του αποτελέσματός του πρόχειρου διαγωνισμού αποφασίζει κατά περί-

πτωση το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π., μετά από προηγούμε-

νη γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση οργάνου. 
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5. Προϋπόθεση είναι να υπάρχει εγγεγραμμένο ποσό στον προϋπολογισμό, ίσης τουλάχιστον 

αξίας με την αξία της σύμβασης προμήθειας που θα εκτελεστεί μέχρι τέλος του έτους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄:  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Άρθρο 21 Χρόνος παράδοσης υλικών 

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρό-

πο που ορίζει η σύμβαση. 

2. Mε απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου της Δ.Ε.ΤΗ.Π. ο συμβατικός χρόνος παράδοσης 

των υλικών μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνεται μέχρι 

το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά 

πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος παρά-

δοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μπορεί με όμοια α-

πόφαση να παρατείνεται μέχρι το ½ αυτού. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, 

χωρίς να υποβληθεί έγκαιρα αίτημα παράτασης ή λήξει ο χρόνος που παρατάθηκε, χωρίς 

να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί τη Δ.Ε.ΤΗ.Π. για την ημερομηνία που προτίθεται 

να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

4. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη της Δ.Ε.ΤΗ.Π., ο προμηθευτής υπο-

χρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της απο-

θήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο α-

ριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

5. Με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.ΤΗ.Π. ο συμβατικός χρό-

νος παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται όταν συντρέ-

χουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 

αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης 

του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

Άρθρο 22 Παραλαβή υλικών 

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών, που ορίζεται 

και συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος Κανονισμού.  

2. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί ο προμηθευτής και διε-

νεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος, εφόσον δεν ορίζεται δια-

φορετικά στην σύμβαση, ενεργείται: 

α) Με μακροσκοπική εξέταση. 

β) Με χημική ή μηχανική εξέταση. 

γ)  Με πρακτική δοκιμασία. 

γ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς 

προμήθεια υλικό, ή και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της 

επιτροπής παραλαβής. 

3. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής διαπιστώσει ότι το υλικό δεν πληροί τις προδια-

γραφές, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από 

τους όρους της σύμβασης, αιτιολογεί τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν το υ-
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λικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αν κατά την κρίση της Υπηρεσίας για την οποία προορίζε-

ται η προμήθεια, οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π. μπορεί να 

εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την Επιτροπή Παραλαβής, με ή 

χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση αυτή η επιτροπή πα-

ραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρω-

τόκολλο παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Εάν το υλικό απορρί-

πτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μα-

κροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντι-

δειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους. Τα παραπάνω δείγματα λαμβάνονται και απο-

στέλλονται προς έλεγχο, στην περίπτωση που με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π. εγκρίθηκε 

η μακροσκοπική παραλαβή υλικού, που απορρίφθηκε από την Επιτροπή Παραλαβής, λόγω 

παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο. 

Στην περίπτωση αυτή το οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) συντάσσεται με-

τά τα αποτελέσματα του ελέγχου των δειγμάτων. Με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π. μπο-

ρεί να εγκριθεί η παραλαβή υλικού για το οποίο η επιτροπή παραλαβής εξέδωσε οριστικό 

πρωτόκολλο, στο οποίο αναφέρει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, με ή χωρίς 

έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. 

4. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή Παραλαβής υπογράφονται από τα 

μέλη της και τον προμηθευτή.  

5. Ανάλογη διαδικασία παραλαβής θα ισχύει και στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών. Με τη 

διακήρυξη της δημοπρασίας θα ειδικεύονται οι διατάξεις, σύμφωνα με το είδος των υπη-

ρεσιών, των οποίων την παροχή θέλει να εξασφαλίσει με τον διαγωνισμό η Εταιρία. 

Άρθρο 23 Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 

υλικών, με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π., μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της με άλ-

λη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία που ορί-

ζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 

του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι 

μεγαλύτερος των τριάντα (30) ημερών. Σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη 

λήξη του, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω 

εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα αγαθά που απορρίφ-

θηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, 

κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.  

2. Με την ίδια απόφαση του Δ.Σ. καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών τουλάχιστον από 

την κοινοποίησή της για την παραλαβή των απορριφθέντων αγαθών. Εάν η παραλαβή των 

απορριφθέντων αγαθών από τον προμηθευτή γίνει μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών, 

από την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας επιβάλλεται πρόστιμο σε αυτόν 10% επί της α-

ντίστοιχης συμβατικής αξίας.  

3. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων η Δ.Ε.ΤΗ.Π. μπορεί να μην επιστρέψει τα απορριφ-

θέντα αγαθά από την ολοκλήρωση παράδοσης των αγαθών και των υπολοίπων τμηματι-

κών παραδόσεων.  
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4. Σε κάθε περίπτωση, η Δ.Ε.ΤΗ.Π. μπορεί να μην επιστρέψει τα απορριφθέντα αγαθά πριν 

από την παραλαβή των αγαθών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίω-

μα παράδοσης ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοση τούτων. Το παραπάνω αναφε-

ρόμενο πρόστιμο του 10% επί της συμβατικής αξίας επιβάλλεται και στη περίπτωση αυτή. 

Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν τα αγαθά, πέραν 

του προστίμου, τα αγαθά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση του Δ.Σ. της 

Δ.Ε.ΤΗ.Π. 

5. Η επιστροφή των αγαθών, που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότη-

τας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο 

προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε μέσα σε είκοσι 

(20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής των νέων αγαθών και αφού κα-

ταβάλει το μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π., πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της 

συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας.  

6. Εάν παρέλθει ή προθεσμία αυτή, ή υποβάλει εκπρόθεσμα την αίτησή του, η Δ.Ε.ΤΗ.Π. μπο-

ρεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τα ισχύοντα.  

7. Με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, 

μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των αγαθών που απορρίφθηκαν πριν 

από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική 

εγγύηση που να καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.  

Άρθρο 24 Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου 

1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, να υπογρά-

ψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε 

στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. της 

Δ.Ε.ΤΗ.Π., ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας για την οποία προοριζόταν η προμήθεια. 

2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση και από 

κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέ-

στησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρό-

νο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 23 

του παρόντος. 

3. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από τη κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμ-

βαση, επιβάλλονται, με απόφαση με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π. που εκδίδεται ύστερα 

από εισήγηση της Υπηρεσίας για την οποία προοριζόταν η προμήθεια και αφού κρίθηκαν 

αβάσιμες οι εξηγήσεις που δόθηκαν από τον ενδιαφερόμενο, αθροιστικά οι παρακάτω κυ-

ρώσεις:  

α) - Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

κατά περίπτωση. Καταπίπτει υπέρ της Δ.Ε.ΤΗ.Π. μέρος της κατατεθειμένης εγγυήσεως 

για την καλή εκτέλεση της προμήθειας, κατ΄ αναλογία προς το διπλάσιο του λόγου Α/Σ, 

όπου Σ το χρηματικό αντικείμενο της σύμβασης και Α το ανεκτέλεστο μέρος της σύμβα-

σης. 

-  Κατάπτωση υπέρ της Δ.Ε.ΤΗ.Π. των ποινικών ρητρών που προβλέπονται στη σύμβαση 

παράδοσης της προμήθειας για εκπρόθεσμη παράδοση. 
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Οι ως άνω κυρώσεις του έκπτωτου αναδόχου φθάνουν κατ΄ ανώτατο όριο μέχρι καλύψεως 

των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

β) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο ή μέρος  των 

προμηθειών που διενεργούνται από τη Δ.ΕΤΗ.Π. 

γ) Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη 

σύμβαση προμηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση 

του ποσού από τον ίδιο , είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογι-

σμός των τόκων  της προκαταβολής, για το διάστημα από την ημερομηνία έκδοσης της 

απόφασης κήρυξης του έκπτωτου και μέχρι της επιστροφής της, γίνεται με το ισχύον 

κάθε φορά επιτόκιο για τον τόκο υπερημερίας. 

4. Για την περίπτωση παροχής υπηρεσιών θα περιλαμβάνονται στη διακήρυξη της δημοπρα-

σίας ανάλογες με τις παραπάνω διατάξεως για την κήρυξη του προμηθευτή υπηρεσιών εκ-

πτώτου, προσαρμοσμένες στο είδος των υπηρεσιών, των οποίων την παροχή θέλει να εξα-

σφαλίσει με το διαγωνισμό η Δ.Ε.ΤΗ.Π. 

Άρθρο 25 Τρόπος πληρωμής - Απαιτούμενα δικαιολογητικά για 
πληρωμή προμηθευτή στο εσωτερικό και εξωτερικό 

1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή μπορεί να γίνει με ένα από τους παρα-

κάτω τρόπους : 

α) Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλι-

κών. 

β) Με προθεσμιακό διακανονισμό για το 100% της συμβατικής αξίας ή για μέρος αυτής. 

γ) Με κάθε άλλο τρόπο και καθορίζεται απαραίτητα στη διακήρυξη.  

2. Στη διακήρυξη απαραίτητα καθορίζεται ο τρόπος πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες. 

3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις εφόσον 

προβλέπονται από την σύμβαση. 

4. Ειδικά για προμήθειες εσωτερικού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι : 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης 

παραλαβής, θεωρημένο από την Υπηρεσία αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού. 

β) Τιμολόγιο του προμηθευτή. 

γ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή. 

δ) Ασφαλιστική - Φορολογική ενημερότητα του προμηθευτή. 

ε) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από την Οικονομική και Διοικητική Υπηρε-

σία της Δ.Ε.ΤΗ.Π.  

Άρθρο 26  Ανωτέρα βία 

Ο προμηθευτής ευθύνεται για κάθε παράβαση της σύμβασης, εκτός αν συντρέχει περίπτωση 

ανωτέρας βίας.  

Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει εξολοκλήρου τον προμηθευτή.  

Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε 

που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά 

και να προσκομίσει στην ΔΕΤΗ.Π. τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Δ.Ε.ΤΗ.Π. 

Άρθρο 27 Παροχή Υπηρεσιών προς την Δ.Ε.ΤΗ.Π. 

1. Ανάθεση εργασιών– Πεδίο εφαρμογής 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, η παροχή των κάθε είδους υπηρε-

σιών προς τους δήμους, τα συνιστώμενα από αυτούς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και 

ιδρύματα και τους συνδέσμους, εκτός των υπηρεσιών που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής 

του Ν. 3316/2005, θα ρυθμιστεί με προεδρικό διάταγμα.  

Μέχρι την έκδοση του ανωτέρω διατάγματος, οι υπηρεσίες θα ανατίθενται σύμφωνα με τις δια-

τάξεις του Π.Δ. 28/1980, εφόσον η αξία αυτών δεν υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηματικό 

όριο ένταξης της παροχής υπηρεσίας στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Επίσης, κατά την παρ. 2 του άρθρου 257 του Κώδικα Δήμων (Ν. 3463/2006), η σύναψη συμβά-

σεων ανάθεσης των έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών των κοινωφελών επιχειρήσε-

ων, διενεργείται σύμφωνα με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που ισχύουν για τους Ο.Τ.Α. 

Για μικρότερα ποσά (μέχρι 200.000 ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α.), η παροχή υπηρεσιών ρυθμίζεται με 

τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρ-

θρου 20 του Ν. 3731/2008. Με τις ανωτέρω διατάξεις γίνεται παραπομπή στο άρθρο 83 του Ν. 

2362/1995 «Δημόσιο Λογιστικό», όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, τα οποία αναπρο-

σαρμόζονται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Με την α-

ριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η 

σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ετησίας δαπάνης: 

α) μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., μπορεί να ανατεθεί απευ-

θείας, 

β) από το ποσό των είκοσι χιλιάδων και ένα λεπτό (20.001) ευρώ μέχρι τις εξήντα χιλιάδες 

(60.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., μπορεί να ανατεθεί με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγω-

νισμό), 

γ) άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ με Φ.Π.Α. και μέχρι τις τετρακόσιες χιλιάδες 

(400.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (μόνο για Δ.Ε.Υ.Α.), απαιτείται η διενέργεια του ανοικτού ή 

κλειστού διαγωνισμού.   

Ισχύουν για την Δ.Ε.ΤΗ.Π. οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 70 του Π.Δ. 28/1980,  εφόσον 

πρόκειται για παροχή υπηρεσίας με προϋπολογισθείσα δαπάνη μικρότερη των 400.000 €  χωρίς 

το Φ.Π.Α. 

2. Τρόποι εκτέλεσης 

2.1. Απευθείας ανάθεση μέχρι το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., 

με απόφαση του προέδρου της Δ.Ε.ΤΗ.Π. 

Εφόσον η σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ετησίας δαπάνης ανέρχεται μέχρι είκοσι χι-

λιάδες (20.000) ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., μπορεί να ανατεθεί απευθείας, με απόφαση του Προέδρου 

της δημοτικής επιχείρησης, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην 

απευθείας ανάθεση, η μελέτη, εφόσον απαιτείται, εγκρίνεται από τον Πρόεδρο της δημοτικής 
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επιχείρησης. Η απόφαση του Προέδρου, με την οποία εγκρίνονται τα συντασσόμενα τεύχη (πε-

ριγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές) και ανατίθεται απευθείας η 

παροχή υπηρεσίας, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.ΤΗ.Π.  

Όταν ακολουθείται η διαδικασία των διαπραγματεύσεων (απευθείας ανάθεση), θα πρέπει να 

διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα, με την ύπαρξη ικανού αριθμού προσφο-

ρών, την αποσφράγιση και αξιολόγηση αυτών από επιτροπή.  

Προϋπόθεση είναι να υπάρχει εγγεγραμμένο ποσό στον προϋπολογισμό, ίσης τουλάχιστον αξί-

ας με την αξία της σύμβασης υπηρεσίας που θα εκτελεστεί μέχρι τέλος του έτους. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010, από 15-3-2011, η Δ.Ε.ΤΗ.Π. υποχρεούται να αναρ-

τήσει στο διαδικτυακό της τόπο, την απόφαση του προέδρου της, με την οποία ανατίθεται σε 

συγκεκριμένο πάροχο η σύμβαση υπηρεσιών. 

2.2. Διαδικασία με διαπραγμάτευση για ποσά άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, 

χωρίς Φ.Π.Α., με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Με την παρ. 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρ-

θρου 20 του Ν. 3731/2008, προβλέπεται η δυνατότητα για εργασίες ετησίας δαπάνης άνω του 

ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., να ανατίθεται μετά από διαπραγμά-

τευση, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του Π.Δ. 59/2007. 

Μπορεί η Δ.Ε.ΤΗ.Π. να διαπραγματευτεί την παροχή υπηρεσιών, ανεξαρτήτως ποσού, με από-

φαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση του Διοικητικού Συμβου-

λίου πρέπει: 

α) να είναι πλήρως αιτιολογημένη,  

β) να αναφέρει τις διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ. 59/2007 ή άλλης σχετικής νομοθεσίας, 

στην οποία στηρίζεται και τους λόγους προσφυγής στη διαδικασία αυτή,  

γ) να αναγράφει την αξία, την ποσότητα και τη φύση των εργασιών που πρόκειται να παρασχε-

θούν στη δημοτική επιχείρηση,  

δ) να μνημονεύει τον αριθμό των αιτήσεων συμμετοχής (σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνι-

σμού) και τον αριθμό των υποψηφίων παρόχων που καλούνται να υποβάλουν προσφορά. 

Η απόφαση για την ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση δεν αποστέλλεται για έγκριση στο Δη-

μοτικό Συμβούλιο.  

Σχηματικά η διαδικασία της ανάθεσης μετά από διαπραγμάτευση με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, κατόπιν διενέργειας διαγωνισμού έχει ως εξής: 

• διαδικασία διαγωνισμού ⇒⇒⇒⇒ 

• έλλειψη ενδιαφέροντος ή μη υποβολή προσφορών ή υποβολή μη κανονικών ή απαράδε-

κτων ή ασύμφορων προσφορών ⇒⇒⇒⇒ 

• γνωμοδότηση της επιτροπής του διαγωνισμού (προτείνει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων 

του διαγωνισμού και την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών) ⇒⇒⇒⇒ 
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• απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (περί αποδοχής της γνωμοδότησης της επιτροπής 

του διαγωνισμού και έγκρισης ματαίωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού) ⇒⇒⇒⇒ 

• γνωμοδότηση της επιτροπής του διαγωνισμού (αξιολογεί και κρίνει αν είναι τεχνικά και οι-

κονομικά αποδεκτές οι υποβληθείσες προσφορές ή προσφορά και προτείνει την ανάθεση 

σε συγκεκριμένο πάροχο ή παρόχους) ⇒⇒⇒⇒  

• τελική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσίας. 

Ειδικότερα, όταν η προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης υπηρεσίας υπερβαίνει το ποσό των 

είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. και επιλέγεται με απόφαση του Διοικητικού Συμ-

βουλίου η εξαιρετική διαδικασία των διαπραγματεύσεων, με ή χωρίς δημοσίευση της προκήρυ-

ξης του διαγωνισμού, πρέπει να συντρέχει κάποια από τις παρακάτω περιπτώσεις: 

α) κατά τη διαδικασία του πρόχειρου ή ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού δεν υποβλήθηκε 

καμία προσφορά ή καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν κρίθηκε κατάλληλη, 

εφόσον οι αρχικοί όροι της διακήρυξης δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς. Στην περί-

πτωση αυτή μπορεί να ανατεθεί η σύμβαση με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, 

χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης. Όταν στο πλαίσιο του διαγωνισμού υποβάλλονται 

μη κανονικές ή απαράδεκτες προσφορές, παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης της σύμ-

βασης με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, με την απαραίτητη προϋπόθεση να 

δημοσιευτεί η προκήρυξη του διαγωνισμού. Κατά τη νομολογία, ως «ακατάλληλες» θε-

ωρούνται οι προσφορές που δεν πληρούν και παραβαίνουν τους τεχνικούς όρους της 

προκήρυξης, δηλαδή όταν το περιεχόμενό τους δεν έχει καμία σχέση με τις ζητούμενες 

από τη μελέτη προδιαγραφές και γι’ αυτό η υποβολή ακατάλληλης προσφοράς εξο-

μοιώνεται με τη μη υποβολή προσφοράς. Αντίθετα, οι προσφορές που αποκλείονται λό-

γω έλλειψης δικαιολογητικών που απαιτούνται από τη διακήρυξη επί ποινή αποκλει-

σμού είναι «απαράδεκτες». Η έννοια της «μη κανονικής» προσφοράς εξομοιώνεται με 

την υποβολή απαράδεκτης προσφοράς. Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογιζό-

μενη δαπάνη θεωρείται οικονομικά «μη συμφέρουσα» για την αναθέτουσα αρχή προ-

σφορά, η οποία δεν εντάσσεται στις «ακατάλληλες» προσφορές. Επομένως, οι μη συμ-

φέρουσες προσφορές θεωρούνται απαράδεκτες και όχι ακατάλληλες προσφορές. 

β) υφίστανται λόγοι τεχνικοί, καλλιτεχνικοί ή σχετικοί με την προστασία αποκλειστικών δι-

καιωμάτων, που καθιστούν την εκτέλεση των υπηρεσιών δυνατή μόνο από συγκεκριμέ-

νο πάροχο, 

γ) υπάρχει έκτακτη και κατεπείγουσα ανάγκη, που καθιστά αδύνατη την τήρηση της διαδι-

κασίας του διαγωνισμού. Η κατεπείγουσα ανάγκη πρέπει να οφείλεται σε απρόβλεπτα 

γεγονότα, 

δ) όταν πρόκειται για συμπληρωματικές εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική 

σύμβαση, οι οποίες λόγω μη προβλέψιμων περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαίες για την 

εκτέλεση της υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, με την προϋπόθεση 

ότι η ανάθεση γίνεται στον ανάδοχο που εκτελεί τις εργασίες αυτές και εφόσον προκύ-

πτει ότι αυτές οι συμπληρωματικές υπηρεσίες δεν μπορούν, να διαχωριστούν από την 
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αρχική σύμβαση, ή όταν μπορούν να διαχωριστούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμ-

βασης, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της. 

Το συνολικό ποσό των συναπτομένων συμβάσεων που αφορούν συμπληρωματικές εργα-

σίες δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης. 

ε) Όταν πρόκειται για νέες υπηρεσίες που αποτελούν επανάληψη παρομοίων υπηρεσιών 

που ανατέθηκαν με διαγωνισμό στον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης από τη Δ.Ε.ΤΗ.Π., 

υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούν συνέχεια ή συμπλήρωση της αρχικής σύμβασης, η 

δυνατότητα αυτή να επισημαίνεται στην αρχική προκήρυξη και δεν έχει παρέλθει τριε-

τία από αυτή. 

Όταν ακολουθείται η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για ποσά συμβάσεων άνω του επι-

τρεπόμενου χρηματικού ορίου, πρέπει να δικαιολογείται από εξαιρετικούς λόγους (καλλιτεχνι-

κοί, προστασία δικαιωμάτων αποκλειστικότητας, κλπ). Στην περίπτωση αυτή, η Δ.Ε.ΤΗ.Π. πρέπει 

να αποδεικνύει την ύπαρξη λόγων που καθιστούν επιβεβλημένη και αναγκαία την απευθείας 

ανάθεση της παροχής υπηρεσίας μόνο από ορισμένο πάροχο. 

Σε όλες τις περιπτώσεις που ακολουθείται η διαδικασία της ανάθεσης μετά από διαπραγμάτευ-

ση, ανεξάρτητα από το ποσό της δαπάνης, η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Δ.Ε.ΤΗ.Π. 

Ειδικότερα, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης είναι επιτρεπτή η σύναψη σύμβασης παροχής υπη-

ρεσιών μετά από διαπραγμάτευση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον η ανάγκη: 

α) είναι έκτακτη, 

β) είναι φανερά κατεπείγουσα και 

γ) δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Δ.Ε.ΤΗ.Π. 

Η συνδρομή σωρευτικά των ανωτέρω προϋποθέσεων πρέπει να αποδεικνύεται από συγκεκρι-

μένα στοιχεία, τα οποία παρατίθενται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Επίσης, όταν ανατίθεται η παροχή υπηρεσίας – ανεξάρτητα από τη δαπάνη – με την αιτιολογία 

ότι λόγοι σχετικοί με την προστασία δικαιωμάτων αποκλειστικότητας, επιβάλουν την εκτέλεση 

αυτής μόνο από συγκεκριμένο πάροχο, πρέπει τα δικαιώματα αυτά να αφορούν στην πνευμα-

τική δημιουργία έργου, το οποίο προστατεύεται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησί-

ας. Στις διατάξεις αυτές εμπίπτουν τα λογισμικά προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, ε-

φόσον είναι πρότυπα, προσωπικά δηλαδή δημιουργήματα των δημιουργών τους. Οι διατάξεις 

περί προστασίας αποκλειστικών δικαιωμάτων προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή εφαρ-

μόζονται ιδιαίτερα στις περιπτώσεις τεχνικής υποστήριξης ή αναβάθμισης του ήδη εγκατεστη-

μένου πρωτότυπου προγράμματος λογισμικού, που μπορούν να γίνουν μόνο από το δημιουργό 

του, ο οποίος έχει και το δικαίωμα εκμετάλλευσής του.  

Μπορεί σύμφωνα με τα παραπάνω, να καταρτισθεί σύμβαση συντήρησης, τεχνικής υποστήρι-

ξης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, εφό-

σον αυτές ανατίθενται στην εταιρεία που τις έχει εγκαταστήσει τις εφαρμογές και διατηρεί σ’ 

αυτές την αποκλειστική κυριότητα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 
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Στην ίδια κατηγορία, δηλαδή της αποκλειστικότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του 

Ν. 2121/1993, ανήκουν οι βάσεις δεδομένων, δηλαδή η συλλογή έργων, δεδομένων ή άλλων 

ανεξάρτητων στοιχείων, διευθετημένων κατά συστηματικό ή μεθοδικό τρόπο και προσιτών με 

ηλεκτρονικά μέσα ή με άλλο τρόπο.  

Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανατεθεί απευθείας η εργασία ή 

μεταφορά οποιασδήποτε αξίας, σε δημόσια υπηρεσία ή κρατικό οργανισμό, με ειδική σύμβα-

ση, οι όροι της οποίας καθορίζονται με την απόφαση αυτή. Στην ειδική σύμβαση καθορίζονται 

οι όροι πληρωμής, παραλαβής και απόδοσης λογαριασμού. 

2.3. Πρόχειρος διαγωνισμός 

Εφόσον η ετήσια συνολική δαπάνη για την κάλυψη των αναγκών σε όμοιες ή ομοειδείς υπηρε-

σίες κυμαίνεται μεταξύ των 20.001 – 60.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α, μπορεί η σύμβαση να ανατεθεί 

σε πάροχο μετά τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού. 

Αρχικά λαμβάνεται μια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής επιχείρησης, με 

την οποία: 

- εγκρίνεται η παροχή υπηρεσίας μετά τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, 

- εγκρίνεται η μελέτη και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας, 

- καθορίζονται οι όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού, 

- επιλέγεται η τοπική ή νομαρχιακή εφημερίδα, στην οποία θα δημοσιευτεί η περίληψη της δι-

ακήρυξης, πέντε (5) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν τη διενέργεια του πρόχειρου δι-

αγωνισμού,  

- συγκροτείται η επιτροπή του διαγωνισμού και 

- διατίθεται η αναγκαία πίστωση σε βάρος συγκεκριμένου Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων 

του τρέχοντος έτους. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010, από 15-3-2011, καθίσταται υποχρεωτική η ανάρ-

τηση στο διαδικτυακό τόπο του δήμου ή της δημοτικής επιχείρησης, της περίληψης της διακή-

ρυξης του προέδρου που αφορά σύμβαση υπηρεσιών. 

Την ορισμένη από τη διακήρυξη ημέρα και ώρα διενεργείται ο πρόχειρος διαγωνισμός ενώπιον 

της επιτροπής του διαγωνισμού, η οποία συντάσσει το σχετικό πρακτικό της για την πληρότητα 

και ορθότητα των προσκομιζόμενων από τους συμμετέχοντες δικαιολογητικών και στη συνέχεια 

αξιολογεί τις υποβληθείσες προσφορές, μόνο των διαγωνιζόμενων που προσκόμισαν όλα τα δι-

καιολογητικά συμμετοχής. 

Η επιτροπή του διαγωνισμού με γνωμοδότησή της, προτείνει την κατακύρωση του αποτελέ-

σματος του πρόχειρου διαγωνισμού σε διαγωνιζόμενο, του οποίου η προσφορά κρίθηκε τεχνι-

κά αποδεκτή και σύμφωνη με τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού και προσέφερε το μεγα-

λύτερο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

Το αποτέλεσμα του πρόχειρου διαγωνισμού εγκρίνεται με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. της 

Δ.Ε.ΤΗ.Π.  
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Εκδίδεται απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.ΤΗ.Π. με την οποία: 

- γίνεται αποδεκτή ή μη, η γνωμοδότηση της επιτροπής του διαγωνισμού,  

- κατακυρώνεται το αποτέλεσμα του πρόχειρου διαγωνισμού στον πάροχο, ο οποίος προσέ-

φερε τη χαμηλότερη τιμή και η προσφορά του κρίθηκε τεχνικά αποδεκτή και σύμφωνη με 

τους λοιπούς όρους του πρόχειρου διαγωνισμού. 

Για τη σύννομη διενέργεια της υπηρεσίας, απαραίτητα απαιτείται να έχει εγγραφεί σε συγκε-

κριμένο Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων ανάλογη πίστωση, ικανή να καλύψει τις ανάγκες της 

δημοτικής επιχείρησης μέχρι το τέλος του έτους.  

2.4. Ανοικτός διαγωνισμός 

Εφόσον η αξία της παροχής υπηρεσίας υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, 

χωρίς Φ.Π.Α., τότε η διενέργεια ανοικτού τακτικού διαγωνισμού αποτελεί τη μόνη σύννομη δι-

αδικασία.  

Οι δημοπρασίες για την εκτέλεση εργασιών, διενεργούνται μετά από διακήρυξη, η οποία εκδί-

δεται από τον Πρόεδρο της δημοτικής επιχείρησης, με βάση όρους που καθορίζονται με από-

φαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Περίληψη της διακήρυξης του Προέδρου της δημοτικής επιχείρησης υποχρεωτικά τοιχοκολλεί-

ται στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου διοίκησης και δημοσιεύεται στο «Τεύχος Διακηρύ-

ξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.  

Επιπλέον της δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ., η περίληψη της διακήρυξης του Προέδρου της Δ.Ε.ΤΗ.Π., 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 15 του Π.Δ. 28/1980 σε συνδυασμό με τις α-

ντίστοιχες του άρθρου 3 του Ν. 3548/2007, δημοσιεύεται μια φορά ως εξής: 

- Όταν η αξία της υπηρεσίας ανέρχεται μέχρι το ποσό των 60.000 ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α. και 

διενεργείται διαγωνισμός, σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες του νομού και σε μια (1) ε-

βδομαδιαία εφημερίδα του νομού. 

- Όταν η αξία της υπηρεσίας υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ και μέχρι 400.000 € ευρώ, 

χωρίς το Φ.Π.Α., σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες του νομού, σε μια (1) εβδομαδιαία εφη-

μερίδα του νομού και σε μια (1) ημερήσια εφημερίδα γενικών ειδήσεων μεγάλης κυκλο-

φορίας που εκδίδεται στην Αττική ή Θεσσαλονίκη (ή σε μια εφημερίδα δημοπρασιών ή οι-

κονομική). 

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010, από 15-3-2011, καθίσταται υποχρεωτική η 

ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο του δήμου ή της Δ.Ε.ΤΗ.Π. της περίληψης της διακήρυξης του 

προέδρου. 

3. Μελέτες – εγγυήσεις 

Οι μελέτες συντάσσονται από την τεχνική υπηρεσία, θεωρούνται από τον προϊστάμενο αυτής 

και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εφόσον δεν υφίσταται τεχνική υπηρεσία, τότε η 

σύνταξη της μελέτης γίνεται από το Δήμο που συνέστησε τη δημοτική επιχείρηση.  

Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία σύνταξης μελέτης από το δήμο, γεγονός που βεβαιώνει ο 

προϊστάμενος της τεχνικής υπηρεσίας, επιτρέπεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοι-



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ – Δ.Ε.ΤΗ.Π. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ.Ε.T.H.Π.doc  Σελίδα 42 από 45 

 

κητικού Συμβουλίου, η ανάθεση εκπόνησης μελέτης σε ιδιώτες μελετητές και ιδιωτικά γραφεία 

μελετών. Η σχετική δαπάνη για την εκπόνηση της μελέτης βαρύνει τον προϋπολογισμό της δη-

μοτικής επιχείρησης. 

Δεν συντάσσονται μελέτες: 

α) για εργασίες και μεταφορές αξίας μέχρι 2.934,70 ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α.. 

β) ανεξάρτητα από την δαπάνη αυτών για εργασίες επισκευής μηχανημάτων, καθαρισμού δρό-

μων, υπονόμων και αρδευτικών καναλιών και αποκομιδής απορριμμάτων. Οι σχετικές πι-

στώσεις προβλέπονται και αναγράφονται στους προϋπολογισμούς των επιχειρήσεων με βά-

ση τις δαπάνες που διατέθηκαν κατά το προηγούμενο έτος και τυχόν ειδικές προβλέψεις. 

Οι μελέτες παροχής υπηρεσιών, η εκτέλεση των οποίων δεν απαιτεί τεχνική γνώση και εμπειρί-

α, μπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο που διαχειρίζεται την πίστωση (οιονδήποτε διοικητι-

κό υπάλληλο) και να θεωρούνται από τον προϊστάμενο του αντίστοιχου τμήματος ή διεύθυν-

σης, ανάλογα με τη διοικητική διάρθρωση της κάθε επιχείρησης. Η επίβλεψη και παρακολού-

θηση των συμβάσεων αυτών διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των επιχειρήσεων που 

κάνουν χρήση της παρεχόμενης υπηρεσίας.  

Για όσες από τις παραπάνω υπηρεσίες, η δαπάνη δεν υπερβαίνει το κάθε φορά χρηματικό όριο 

(ισχύον ποσό 20.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.) μέχρι το οποίο επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση, 

μπορούν να ανατίθενται απευθείας χωρίς να απαιτείται μελέτη. Στην περίπτωση αυτή η παροχή 

της υπηρεσίας ανατίθεται απευθείας, χωρίς την υποχρέωση σύνταξης μελέτης, με βάση την 

προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή της υπηρεσίας και τυχόν άλλα στοιχεία που επιθυ-

μεί η δημοτική επιχείρηση. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στην σχετική απόφαση του Διοι-

κητικού Συμβουλίου και υποκαθιστούν τη μελέτη.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Άρθρο 28  Μισθώσεις ακινήτων 

1. Η μίσθωση ακινήτων για τις ανάγκες της Δ.Ε.ΤΗ.Π. γίνεται μετά από τακτικό διαγωνισμό 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντα κανονισμού. 

2. Η μίσθωση ακινήτων με απευθείας συμφωνία επιτρέπεται μόνο στις παρακάτω περιπτώ-

σεις: 

α. Σε επείγουσες ή εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. ή 

αν έγινε δύο φορές διαγωνισμός χωρίς αποτέλεσμα ή κρίθηκε ασύμφορος. 

β. Αν πρόκειται για επέκταση εγκαταστάσεων της Δ.Ε.ΤΗ.Π. σε άλλους χώρους του ίδιου ή 

παρακείμενου οικήματος. 

γ. Αν πρόκειται για μισθώσεις ακινήτου που ανήκει σε Ν.Π.Δ.Δ. και κρίνεται συμφέρουσα 

η τιμή. 

3. Η σύμβαση καταρτίζεται με ιδιωτικό συμφωνητικό και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του 

Δ.Σ. 

4. Στη διακήρυξη για τη μίσθωση ακινήτων προσδιορίζονται: 

α. Το είδος και η χωρητικότητα των ζητουμένων. 

β. Η περιοχή που πρέπει να βρίσκεται το ακίνητο και η χρήση που προορίζεται. 
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γ. Τυχόν απαιτούμενες ιδιαίτερες ιδιότητες αυτών. 

δ. Ο χρόνος έναρξης και λήξης της μίσθωσης. 

ε. Ο χρόνος και ο τρόπος μεταβολής των μισθωμάτων. 

στ. Ο τρόπος υποβολής των προσφορών ως και η ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης 

της προθεσμίας αποδοχής από την επιτροπή. 

ζ. Η τυχόν επιβάρυνση του εκμισθωτή με τα έξοδα δημοσίευσης των διακηρύξεων, νόμι-

μων κρατήσεων, τελών χαρτοσήμου και τελών σύμβασης. 

θ. Ο όρος ότι στην προσφορά θα αναγράφεται το ζητούμενο μίσθωμα, θα περιγράφεται 

το προσφερόμενο για την εκμίσθωση ακίνητο, ως και ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση 

των όρων της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

ι. Κάθε άλλος όρος που κατά την κρίση της Δ.Ε.ΤΗ.Π. είναι αναγκαίος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Άρθρο 29 Εκποίηση άχρηστου υλικού 

1. Τα υλικά που λόγω της μακροχρόνιας χρήσης ή λόγω αιτιών δεν μπορούν πλέον να χρησι-

μοποιηθούν συγκεντρώνονται στην αποθήκη. 

2. Κατάσταση υλικών που προτείνονται για εκποίηση υποβάλλονται στο Δ.Σ. 

3. Το Δ.Σ. με αιτιολογημένη απόφασή του χαρακτηρίζει και εντάσσει τα προτεινόμενα για εκ-

ποίηση υλικά σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες: 

α. Υλικά για εκποίηση. 

β. Υλικά επισκευάσιμα - διατηρητέα. 

4. Δεν εκποιείται υλικό αν δεν έχει χαρακτηρισθεί ως εκποιήσιμο υλικό. 

Άρθρο 30 Διαδικασία Εκποίησης 

1. Οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό εκποίησης των υλικών μπορούν να 

λάβουν γνώση της κατάστασης που βρίσκονται τα υλικά επισκεπτόμενοι τους χώρους απο-

θήκευσής των. 

2. Η διαδικασία διακήρυξης του διαγωνισμού γίνεται με βάση τον παρόντα κανονισμό. 

3. Η παραλαβή των υλικών γίνεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την καταβολή της αξίας 

τους. 

4. Σε περίπτωση που η προς παράδοση ποσότητα βρεθεί μικρότερη της αναγραφομένης στην 

διακήρυξή της, η Δ.Ε.ΤΗ.Π. επιστρέφει την επιπλέον καταβληθείσα αξία. 

5. Τα υλικά εκποιούνται όπως και όπου είναι, χωρίς δικαίωμα επιλογής, τα δε έξοδα φόρτω-

σης και μεταφοράς βαραίνουν αποκλειστικά τον αγοραστή. 

6. Αν παρά τις επαναλήψεις η εκποίηση δεν γίνει τελικά δυνατή, το Δ.Σ. αναθέτει την εκποίη-

ση σε έναν προμηθευτή. 

Αν και με αυτό τον τρόπο δεν επιτευχθεί αποτέλεσμα ή το επιτευχθέν τίμημα δεν κρίνεται ικα-

νοποιητικό το Δ.Σ. αποφασίζει την μερική ή ολική διατήρηση ή απόρριψη των εκποιουμένων 

υλικών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΚΑΥΣΙΜΑ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

Άρθρο 31  Καύσιμα – Λιπαντικά 

1. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (εγκύκλιος με αριθμ. 03/11543/26-03-2013 του Υ-

πουργείου Εσωτερικών) η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών πετρελαιοειδών πραγματο-

ποιείται από τους ΟΤΑ. 

2. Σε περίπτωση αλλαγής των ισχυουσών διατάξεων (όπως προβλέπεται στην προηγούμενη 

παράγραφο) και αντίστοιχης πρόβλεψης η διαδικασία να πραγματοποιείται από την 

Δ.Ε.ΤΗ.Π., ισχύουν τα ακόλουθα : στις διακηρύξεις διαγωνισμών για την ανάδειξη προμη-

θευτών ειδών των οποίων οι τιμές είναι εκτός διατίμησης περιλαμβάνεται όρος, σύμφωνα 

με τον οποίο:  

α) Το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φο-

ρά μέση τιμή λιανικής ή χονδρικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του και 

που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του.  

β) Στις περιπτώσεις στις οποίες τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή, βρίσκονται χαρα-

κτηριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις) αυ-

τές δεν υπολογίζονται στη διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά λαμβάνεται υπόψη η α-

μέσως προηγούμενη τιμή (ανώτερη ή κατώτερη).  

γ) Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατος ο προσδιορισμός κάποιου χαρακτηριστικού γνωρί-

σματος του είδους (όπως προέλευση, τύπος) από το οποίο εξαρτάται ή τιμή το είδος 

αποτιμάται στην κατώτερη τιμή από την οποία και αφαιρείται η έκπτωση.  

3. Για τα είδη που τελούν σε καθεστώς διατίμησης, το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) θα 

υπολογίζεται στην τιμή διατίμησης που ισχύει κάθε φορά κατά την ημέρα παράδοσης του 

είδους.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 32 Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία 

1. Κάθε διαφορά που θα προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και των 

διακηρύξεων, συμβάσεων κ.λ.π. λύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της πόλης 

της Δ.Ε.ΤΗ.Π. και εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο.  

2. Τα ποσά που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό είναι αυτά που ισχύουν κατά την ημε-

ρομηνία έκδοσής του και μπορούν να τροποποιηθούν σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 

διατάξεις.  

Άρθρο 33 Ισχύς 

Ο παρόν κανονισμός συντάχθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εφαρμόζεται με τις ε-

κάστοτε τροποποιήσεις της και ισχύει από την ψήφισή του από τα αρμόδια όργανα.  
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