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Άρθρο 1° Έννοια – Σκοπός 

1. Προμήθεια, κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος 

κανονισμού, νοείται η κάθε αγορά που πραγματοποιεί η Ομοσπονδία 

για : 

i. αθλητικό υλικό 

ii. λοιπά αγαθά, και  

iii. υπηρεσίες. 

2. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η προσαρμογή του τρόπου 

διενέργειας των προμηθειών της Ομοσπονδίας, από την Επιτροπή 

Διαγωνισμών- Προμηθειών (Ε.Δ.Π.) με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 55 

του Ν. 2725/99 όπως ισχύει μέχρι σήμερα . Επίσης  ελήφθη υπόψη και 

ο Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, 

και ο Ν. 4413/2016 (Α' 148) “Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων 

παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 

2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 

94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις”, με ενσωματωμένες τις αλλαγές 

του Ν.4782/2021 (Α΄ 36) με ημερομηνία ισχύος 9/3/2021. 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας έχει την πλήρη και 

αποκλειστική ευθύνη της πιστής τήρησης των διατάξεων του 

παρόντος κανονισμού. 

 

Άρθρο 2° Ορισμοί  και πεδίο εφαρμογής 

1. Οι αρμοδιότητες  και το έργο της Επιτροπής Διαγωνισμών-

Προμηθειών (Ε.Δ.Π.) είναι: 

I. Η συγγραφή και η ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ελληνική 

Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας (Ε.Ο.Α.Α.) και όπου αλλού 
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προβλέπεται από την νομοθεσία, διαγωνισμών προμηθειών 

όλων των μορφών.  

II. Η διενέργεια διαγωνισμών όλων των μορφών για την 

προμήθεια πάσης φύσεως υλικών, προμηθειών, ψηφιακών 

μέσων, προγραμμάτων και υπηρεσιών. 

III. Η εξέταση συνεργασιών με χορηγούς, έντυπα και ηλεκτρονικά 

μέσα ενημέρωσης.  

IV. Ο κανονισμός λειτουργίας της Ε.Δ.Π. και οι τροποποιήσεις του, 

πρέπει να αποστέλλονται προς έγκριση στον Υπουργό 

Πολιτισμού.1  

2. Συμβάσεις προμηθειών της Ομοσπονδίας είναι έγγραφα συναπτόμενα 

μεταξύ αυτής και τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, από επαχθή 

αιτία, που έχουν αντικείμενο την αγορά, την αγορά με δόσεις, τη 

μίσθωση, τη χρηματοδοτική μίσθωση με ή χωρίς δικαίωμα εξαγοράς, 

προϊόντων ή υπηρεσιών. 

3. Η Ομοσπονδία έχει την υποχρέωση να διενεργεί δημόσιο διαγωνισμό 

με την οριζόμενη, στην συνέχεια του παρόντος διαδικασία, εφόσον η 

αξία του υπό προμήθεια είδους ή υπηρεσίας υπερβαίνει το ποσό των 

εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000) χωρίς τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας 

(ΦΠΑ). Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται και να ορίζεται 

διαφορετικά για κάθε Ομοσπονδία με απόφαση του Υπουργού 

Πολιτισμού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Ομοσπονδίας.2 

4. Για προμήθειες κατά είδος των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τις 

εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000) χωρίς τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας 

(ΦΠΑ), η Ομοσπονδία έχει το δικαίωμα να διενεργεί πρόχειρο 

διαγωνισμό ενώ δύναται όταν το ποσό δεν υπερβαίνει τις είκοσι 

                                              
1 Ν. 2725/1999, Άρθρο 55 – παράγραφος 3 
2 Ν. 2725/1999, Άρθρο 55 – παράγραφος 1 
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χιλιάδες ευρώ (20.000) πλέον ΦΠΑ να προμηθεύεται το είδος με απ' 

ευθείας ανάθεση. 

5. Απαγορεύεται μέσα στο ίδιο οικονομικό έτος η κατάτμηση των 

προμηθειών έτσι όπως ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του 

παρόντος άρθρου για αδικαιολόγητη αποφυγή διενέργειας 

μειοδοτικού διαγωνισμού.3 

6. Οι διαγωνισμοί για την προμήθεια αθλητικού υλικού, αγαθών και 

υπηρεσιών  διενεργείται από την Επιτροπή Διαγωνισμών-Προμηθειών 

η οποία στελεχώνεται με τρία μέλη και, που συγκροτείται με απόφαση 

του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Στις περιπτώσεις προμήθειας αθλητικού 

υλικού, αγαθών ή υπηρεσιών, προσυπολογιζόμενης αξίας άνω των 

εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000), ένα μέλος της επιτροπής είναι 

υπάλληλος της Γ.Γ.Α., που ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα 

Αθλητισμού. Οι επιτροπές αποφαίνονται θετικά ή αρνητικά για την 

κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Το Δ.Σ. της 

Ομοσπονδίας έχει το δικαίωμα της κατακύρωσης ή όχι του 

αποτελέσματος και τη δυνατότητα να αποφασίσει διαφορετικά με 

πλήρως αιτιολογημένη απόφασή του.4 

 

Άρθρο 3° Εξαιρέσεις 

1. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 

του παρόντος κανονισμού, επιτρέπεται η προμήθεια αθλητικού 

υλικού, αγαθών ή υπηρεσιών χωρίς τη διενέργεια δημόσιου 

διαγωνισμού, ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, στις εξής περιπτώσεις5:  

                                              
3 Ν. 2725/1999, Άρθρο 55 – παράγραφος 2 

4 Ν. 2725/1999, Άρθρο 55 – παράγραφος 5 
5 Ν. 2725/1999, Άρθρο 55 – παράγραφος 4 
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i. για λόγους επείγουσας ανάγκης, που οφείλεται σε 

αυταπόδεικτα απρόβλεπτες καταστάσεις,  

ii. για υπηρεσίες διαμονής και διατροφής εθνικών ομάδων στο 

εξωτερικό, σύμφωνα με τις προκηρύξεις των διοργανωτών των 

αγώνων, και, 

iii. σε περίπτωση αναζήτησης χορηγού ή χορηγών της 

Ομοσπονδίας ή της πρόσληψης φυσικού ή νομικού προσώπου 

για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μάρκετινγκ. 

 

Άρθρο 4° Είδη Διαγωνισμών 

1. Η Επιτροπή Διαγωνισμών-Προμηθειών μπορεί να προσφεύγει:  

α. στις ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες,  ή  

β. στις συμπράξεις καινοτομίας. 

2. Η Επιτροπή Διαγωνισμών-Προμηθειών μπορεί να προσφεύγει στην 

ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση ή στον ανταγωνιστικό 

διάλογο, στις ακόλουθες περιπτώσεις6: 

α. όσον αφορά έργα, αγαθά ή υπηρεσίες, που πληρούν ένα ή 

περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια: 

i. αν οι ανάγκες της Ομοσπονδίας δεν είναι δυνατόν να 

ικανοποιηθούν χωρίς προσαρμογή των άμεσα 

διαθέσιμων λύσεων, 

ii. αν περιλαμβάνουν σχεδιασμό ή καινοτόμες λύσεις, 

iii. αν η σύμβαση δεν είναι δυνατόν να ανατεθεί χωρίς 

προηγούμενες διαπραγματεύσεις λόγω ειδικών 

περιστάσεων που σχετίζονται με τη φύση, την 

πολυπλοκότητα ή τη νομική ή χρηματοοικονομική 

                                              
6 Ν. 4412/2016 άρθρο 26 
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οργάνωση ή λόγω των κινδύνων που συνδέονται με τους 

ανωτέρω παράγοντες,  

iv. αν οι τεχνικές προδιαγραφές δεν είναι δυνατόν να 

προκαθοριστούν με επαρκή ακρίβεια από την Επιτροπή 

Διαγωνισμών-Προμηθειών  με αναφορά σε πρότυπο, 

ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση, κοινή τεχνική 

προδιαγραφή ή τεχνικό πλαίσιο. 

β. όσον αφορά έργα, αγαθά ή υπηρεσίες για τα οποία, έπειτα από 

ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, υποβάλλονται μόνο μη κανονικές 

ή απαράδεκτες προσφορές. Στις περιπτώσεις αυτές, η 

Ομοσπονδία δεν απαιτείται να δημοσιεύσει προκήρυξη 

σύμβασης, εφόσον στη διαδικασία περιλαμβάνουν όλους τους 

προσφέροντες οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής και τους κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής7, κατά 

την προηγηθείσα ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, υπέβαλαν 

προσφορές σύμφωνες προς τις τυπικές απαιτήσεις της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης, και μόνον αυτούς. 

3. Μη κανονικές προσφορές θεωρούνται συγκεκριμένα: 

α. όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της 

σύμβασης, 

β. όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα, 

γ. όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, 

όπως συμπαιγνίας ή διαφθοράς, 

δ. όσες κρίνονται από την Επιτροπή Διαγωνισμών-Προμηθειών 

ασυνήθιστα χαμηλές. 

4. Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται συγκεκριμένα: 

α. όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν 

τα απαιτούμενα προσόντα και 

                                              
7 Ν. 4412/2016 άρθρα 73 έως 83 
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β. όσων η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της Επιτροπής 

Διαγωνισμών-Προμηθειών, όπως καθορίσθηκε και 

τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης. 

γ. Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται μέσω προκήρυξης σύμβασης, 

κατ' εφαρμογή του άρθρων περί προκηρύξεων σύμβασης της 

κείμενης νομοθεσίας8. Όταν η σύμβαση ανατίθεται με κλειστή 

διαδικασία ή ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, η 

Επιτροπή Διαγωνισμών-Προμηθειών μπορεί να προκηρύσσει 

διαγωνισμό μέσω προκαταρκτικής προκήρυξης9. Στην 

περίπτωση αυτή, οι οικονομικοί φορείς που έχουν εκδηλώσει το 

ενδιαφέρον τους μετά τη δημοσίευση της προκαταρκτικής 

προκήρυξης προσκαλούνται στη συνέχεια να επιβεβαιώσουν το 

ενδιαφέρον τους γραπτώς, μέσω «πρόσκλησης επιβεβαίωσης 

ενδιαφέροντος»10. 

5. Επιτρέπεται η προμήθεια αθλητικού υλικού, αγαθών ή υπηρεσιών 

χωρίς τη διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού, ύστερα από πλήρως 

αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της οικείας ομοσπονδίας, στις εξής 

περιπτώσεις11: 

α. για λόγους επείγουσας ανάγκης, που οφείλεται σε 

αυταπόδεικτα απρόβλεπτες καταστάσεις, 

β. για υπηρεσίες διαμονής και διατροφής αθλητικών αποστολών 

στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις προκηρύξεις των διοργανωτών 

των αγώνων. 

 

                                              
8 Ν. 4412/2016 άρθρα 63 &122 
9 Ν. 4412/2016 άρθρο 62 - Προκαταρκτικές προκηρύξεις 
10 Ν. 4412/2016 άρθρο 69 - Προσκλήσεις προς υποψηφίους 
11 Ν. 2725/1999, Άρθρο 55 – παράγραφος 5 
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Άρθρο 5° Ανοικτός διαγωνισμός 

1. Ανοικτός διαγωνισμός είναι εκείνος στα πλαίσια του οποίου όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν προσφορές, 

ύστερα από έντυπη ή ηλεκτρονική δημοσίευση περίληψης της 

προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και 

της κείμενης νομοθεσίας. Οι ανοικτοί διαγωνισμοί διακρίνονται με 

κριτήριο της κατακύρωσης τους στη χαμηλότερη τιμή και σε κλειστούς 

με κριτήριο της κατακύρωσης τους τη συμφερότερη προσφορά. Η 

προμήθεια πάσης φύσεως αθλητικού υλικού, αγαθών και υπηρεσιών, 

εάν η αξία τους υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό των εξήντα 

χιλιάδων (60.000) ευρώ, γίνεται ύστερα από διενέργεια δημόσιου 

διαγωνισμού12.  

2. Κατά τον ανοικτό διαγωνισμό η προθεσμία για τη διενέργεια του 

ανοικτού διαγωνισμού, δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 

τριανταπέντε (35) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσής της. Σε 

περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία των 30 ημερών επιτρέπεται να 

συντμηθεί σε δέκα πέντε (15) το λιγότερο ημέρες, με αιτιολογημένη 

απόφαση της Ομοσπονδίας.13 

3. Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο 

διαγωνισμό έγγραφα από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, αυτά 

παρέχονται σ' αυτούς σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σύμφωνα με 

προκήρυξη του διαγωνισμού.  

4. Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με 

τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές παρέχονται σε χρονικό διάστημα 

σύμφωνα με την καταλυτική ημερομηνία που αναφέρεται στη 

προκήρυξη του διαγωνισμού και σίγουρα πριν από την ημερομηνία 

της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.  

                                              
12 Ν. 2725/1999 άρθρο 55 
13 Ν. 4412/2016 άρθρο 27 



Ε.Ο.Α.Α   

 

10 | Σ ε λ ί δ α  
 

 

Άρθρο 6° Κλειστός Διαγωνισμός 

1. Στον κλειστό διαγωνισμό η Ομοσπονδία με βάση τις πληροφορίες 

για την προσωπική κατάσταση του προμηθευτή καθώς και τις 

πληροφορίες και τις διατυπώσεις που είναι αναγκαίες για την 

αξιολόγηση των ελάχιστων οικονομικών και τεχνικών 

προϋποθέσεων που πρέπει να πληροί, επιλέγει μεταξύ των 

υποψηφίων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, βάσει του 

άρθρου 14 του παρόντος κανονισμού, εκείνους τους οποίους θα 

καλέσει να υποβάλουν προσφορά. 

2. Κατά τον κλειστό διαγωνισμό προηγείται προκήρυξη, περίληψη της 

οποίας δημοσιεύεται έντυπα ή ηλεκτρονικά, όταν αυτή απαιτείται, 

με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση 

συμμετοχής. 

3. Όταν η Ομοσπονδία προσφεύγει στον κλειστό διαγωνισμό για την 

σύναψη σύμβασης, μπορεί να προβλέπει τα όρια μεταξύ των 

οποίων θα κυμανθεί ο αριθμός των, προμηθευτών, τους οποίους 

σκοπεύει να προσκαλέσει. Στην περίπτωση αυτή τα όρια 

αναφέρονται στην προκήρυξη. Τα όρια αυτά καθορίζονται σε 

συνάρτηση με τη φύση των προϊόντων της προμήθειας.  

4. Στην κλειστή διαδικασία, ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων είναι 

πέντε. Στην ανταγωνιστική διαδικασία με δια-πραγμάτευση, στη 

διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου και στη σύμπραξη 

καινοτομίας, ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων είναι τρείς. Σε κάθε 

περίπτωση, ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται πρέπει να 

είναι επαρκής, ώστε να εξασφαλίζεται πραγματικός 

ανταγωνισμός.14 
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5. Κατά τον κλειστό διαγωνισμό, η προθεσμία για την υποβολή των 

αιτήσεων συμμετοχής δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 

ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της περιλήψεως της 

προκηρύξεως στα αρμόδια όργανα σύμφωνα με τη κείμενη 

νομοθεσία. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι 

καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε η προθεσμία 

που θα ορισθεί δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερών. 

6. Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο διαγωνισμό και οι προσκλήσεις για 

υποβολή προσφορών μπορεί να αποστέλλονται έντυπα ή/και 

ηλεκτρονικά, ανάλογα με τις απαιτήσεις της προκήρυξης. Στις 

περιπτώσεις αυτές, οι αιτήσεις πρέπει να επιβεβαιώνονται με 

επιστολή βεβαίας χρονολογίας. 

 

Άρθρο 7° Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση 

 Σύμφωνα με το άρθρο 29 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ:  

1. Στις ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση οποιοσδήποτε 

οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στο 

πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού που περιλαμβάνει τις πληροφορίες 

που ορίζονται στη προκήρυξη, παρέχοντας τις πληροφορίες για την 

ποιοτική επιλογή που ζητούνται. 

2. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής 

ανέρχεται σε 30 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της 

προκήρυξης της σύμβασης ή, εάν ως μέσο προκήρυξης του 

διαγωνισμού χρησιμοποιείται η προκαταρκτική προκήρυξη, από την 

ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης 

ενδιαφέροντος. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αρχικών 

προσφορών ανέρχεται σε 30 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής 

της πρόσκλησης. 
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3. Αρχική προσφορά, η οποία αποτελεί τη βάση των επακόλουθων 

διαπραγματεύσεων, μπορούν να υποβάλλουν μόνον οι οικονομικοί 

φορείς που έχουν προσκληθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμών-

Προμηθειών, κατόπιν της αξιολόγησης των πληροφοριών που έχουν 

παρασχεθεί. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να περιορίζουν τον 

αριθμό των κατάλληλων υποψηφίων, οι οποίοι προσκαλούνται να 

συμμετάσχουν στη διαδικασία, με ελάχιστο αριθμό υποψηφίων τους 

τρεις (3)15. 

4. Η Επιτροπή Διαγωνισμών – Προμηθειών μπορεί να διαπραγματευτεί 

με τους προσφέροντες τις αρχικές και όλες τις επακόλουθες 

προσφορές που υποβάλλουν, εξαιρουμένης της τελικής προσφοράς, με 

σκοπό τη βελτίωση του περιεχόμενου τους. Οι ελάχιστες απαιτήσεις 

και τα κριτήρια ανάθεσης δεν υπόκεινται σε διαπραγματεύσεις. Η 

Επιτροπή Διαγωνισμών – Προμηθειών μπορεί να αναθέτει συμβάσεις 

με βάση τις αρχικές προσφορές χωρίς διαπραγμάτευση, εφόσον έχει 

αναφερθεί στην προκήρυξη της σύμβασης ή στην πρόσκληση 

επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ότι διατηρούν τη δυνατότητα να το 

πράξουν. 

5. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η Επιτροπή Διαγωνισμών - 

Προμηθειών εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των 

προσφερόντων. Για το σκοπό αυτό ακολουθεί της εξής διαδικασίες: 

α. δεν παρέχονται πληροφορίες κατά τρόπο που να δημιουργεί 

διακρίσεις, οι οποίες ενδέχεται να ευνοούν ορισμένους 

προσφέροντες έναντι των υπολοίπων, 

β. ενημερώνονται όλοι οι προσφέροντες των οποίων οι 

προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί, γραπτώς για τυχόν αλλαγές 

των τεχνικών προδιαγραφών ή άλλων εγγράφων της 
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σύμβασης πέραν εκείνων που καθορίζουν τις ελάχιστες 

απαιτήσεις, 

γ. παρέχεται, μετά τις αλλαγές αυτές, επαρκές χρονικό διάστημα 

στους προσφέροντες, ώστε να τροποποιήσουν και να 

επανυποβάλουν τροποποιημένες προσφορές, κατά περίπτωση. 

δ. Σύμφωνα με το άρθρο 31 του παρόντος, οι αναθέτουσες αρχές 

δεν αποκαλύπτουν στους λοιπούς συμμετέχοντες εμπιστευτικές 

πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί από υποψήφιο ή 

προσφέροντα που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις, χωρίς 

την έγγραφη συναίνεσή του. Η εν λόγω συναίνεση δεν λαμβάνει 

τη μορφή γενικής παραίτησης, αλλά παρέχεται σχετικά με την 

προτιθέμενη γνωστοποίηση των συγκεκριμένων πληροφοριών. 

6. Οι ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση μπορούν να 

διεξάγονται σε διαδοχικές φάσεις, ούτως ώστε να μειώνεται ο αριθμός 

των προς διαπραγμάτευση προσφορών με την εφαρμογή των 

κριτηρίων ανάθεσης που ορίζονται στην προκήρυξη της σύμβασης, 

στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή σε άλλο έγγραφο της 

σύμβασης. η Επιτροπή Διαγωνισμών - Προμηθειών αναφέρει αν θα 

κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής στην προκήρυξη της σύμβασης, 

στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή σε άλλο έγγραφο της 

σύμβασης.  

7. Όταν η Επιτροπή Διαγωνισμών - Προμηθειών σκοπεύει να 

ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις, ενημερώνει τους εναπομείναντες 

προσφέροντες και ορίζει κοινή προθεσμία για την υποβολή τυχόν 

νέων ή αναθεωρημένων προσφορών. Επαληθεύει ότι οι τελικές 

προσφορές πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις, αξιολογεί τις τελικές 

προσφορές, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης και αναθέτει τη σύμβαση. 
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8. Κατά παρέκκλιση των ως άνω οριζόμενων προθεσμιών, ειδικά στις 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων, ισχύουν 

οι προθεσμίες του άρθρου 33 του παρόντος. 

 

Άρθρο 8° Ανταγωνιστικός διάλογος 

1. Στους ανταγωνιστικούς διάλογους, οποιοσδήποτε οικονομικός 

φορέας μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής έπειτα από προκήρυξη 

σύμβασης, παρέχοντας τις πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή που 

ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή. Η ελάχιστη προθεσμία 

παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ανέρχεται σε 30 ημέρες από την 

ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης. Στο διάλογο 

μπορούν να συμμετέχουν μόνον οι οικονομικοί φορείς που έχουν 

προσκληθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμών-Προμηθειών, κατόπιν 

αξιολόγησης των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί. Η Επιτροπή 

Διαγωνισμών-Προμηθειών μπορεί να περιορίζουν τον αριθμό των 

κατάλληλων υποψηφίων, οι οποίοι προσκαλούνται να συμμετάσχουν 

στη διαδικασία16. Η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά βάσει του 

κριτηρίου ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, από πλευράς βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής17 

2. Η Επιτροπή Διαγωνισμών-Προμηθειών αναφέρει τις ανάγκες και τις 

απαιτήσεις της στην προκήρυξη της σύμβασης και προσδιορίζει τις εν 

λόγω ανάγκες και απαιτήσεις στην προκήρυξη αυτή και/ή σε 

περιγραφικό έγγραφο. Ταυτοχρόνως και στα ίδια έγγραφα, επίσης 

παρουσιάζει και προσδιορίζει τα επιλεγέντα κριτήρια ανάθεσης και 

θέτουν ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα. 

                                              
16 Νόμος 4412/2016 άρθρο 84 
17 Νόμος 4412/2016 άρθρο 86 παρ.2 
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3. Η Επιτροπή Διαγωνισμών-Προμηθειών προβαίνει, με τους 

συμμετέχοντες που επιλέγονται, σε διάλογο, σκοπός του οποίου είναι 

η διερεύνηση και ο προσδιορισμός των μέσων που μπορούν να 

ικανοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες της. Κατά τη 

διάρκεια του διαλόγου αυτού, μπορεί να συζητεί με τους επιλεγέντες 

συμμετέχοντες όλες τις πτυχές της σύμβασης. Κατά τη διάρκεια του 

διαλόγου, η Επιτροπή Διαγωνισμών-Προμηθειών εξασφαλίζει την ίση 

μεταχείριση όλων των συμμετεχόντων. Για το σκοπό αυτόν, δεν 

παρέχει, κατά τρόπο που να δημιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που 

ενδέχεται να ευνοούν ορισμένους συμμετέχοντες έναντι των 

υπολοίπων., σύμφωνα με το άρθρο 31 του παρόντος, οι αναθέτουσες 

αρχές δεν αποκαλύπτουν στους λοιπούς συμμετέχοντες τις 

προτεινόμενες λύσεις ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν 

διαβιβαστεί από υποψήφιο ή προσφέροντα που συμμετέχει στο 

διάλογο χωρίς την έγγραφη συναίνεσή του. Η εν λόγω συναίνεση δεν 

λαμβάνει τη μορφή γενικής παραίτησης, αλλά παρέχεται σχετικά με 

την προτιθέμενη γνωστοποίηση των συγκεκριμένων πληροφοριών. 

4. Οι ανταγωνιστικοί διάλογοι μπορούν να διεξάγονται σε διαδοχικές 

φάσεις, ούτως ώστε να μειώνεται ο αριθμός των υπό εξέταση λύσεων 

κατά τη φάση του διαλόγου, με την εφαρμογή των κριτηρίων 

ανάθεσης που προσδιορίζονται στην προκήρυξη της σύμβασης ή στο 

περιγραφικό έγγραφο. Στην προκήρυξη της σύμβασης ή στο 

περιγραφικό έγγραφο, η Επιτροπή Διαγωνισμών-Προμηθειών 

αναφέρει αν θα κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας. 

5. Η Επιτροπή Διαγωνισμών-Προμηθειών συνεχίζει το διάλογο έως ότου 

μπορέσει να προσδιορίσει την ή τις λύσεις οι οποίες ενδεχομένως 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες της. 

6. Αφού κηρύξουν τη λήξη του διαλόγου και ενημερώσουν σχετικά τους 

εναπομείναντες συμμετέχοντες, η Επιτροπή Διαγωνισμών-
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Προμηθειών καλεί, σε χρόνο και εντός προθεσμίας που ορίζονται στα 

έγγραφα της σύμβασης, καθέναν εξ αυτών να υποβάλει την τελική 

προσφορά του, βάσει της ή των λύσεων που υποβλήθηκαν και 

προσδιορίστηκαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου. Οι προσφορές αυτές 

περιέχουν όλα τα απαιτούμενα και αναγκαία στοιχεία για την εκτέλεση 

του σχεδίου. Εφόσον το ζητά η Επιτροπή Διαγωνισμών-Προμηθειών, 

οι προσφορές αυτές μπορούν να αποσαφηνίζονται, να εξειδικεύονται 

και να βελτιστοποιούνται. Ωστόσο, η αποσαφήνιση, η εξειδίκευση, η 

βελτιστοποίηση ή οι πρόσθετες πληροφορίες δεν μπορούν να έχουν 

ως αποτέλεσμα μεταβολές των ουσιωδών στοιχείων της προσφοράς 

ή της δημόσιας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών και 

των απαιτήσεων που προσδιορίζονται στην προκήρυξη της σύμβασης 

ή στο περιγραφικό έγγραφο, όταν μεταβολές στα στοιχεία αυτά, στις 

ανάγκες και στις απαιτήσεις ενδέχεται να προκαλέσουν στρέβλωση 

του ανταγωνισμού ή να επιφέρουν διακρίσεις. 

7. Η Επιτροπή Διαγωνισμών-Προμηθειών αξιολογεί τις υποβληθείσες 

προσφορές βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που ορίζονται στην 

προκήρυξη της σύμβασης ή στο περιγραφικό έγγραφο. Εφόσον το 

ζητά η Επιτροπή Διαγωνισμών-Προμηθειών, μπορούν να διεξαχθούν 

διαπραγματεύσεις με τον προσφέροντα που έχει κριθεί ότι υπέβαλε 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, από 

πλευράς βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την επιβεβαίωση των 

οικονομικών δεσμεύσεων ή άλλων όρων που περιέχονται στην 

προσφορά, οριστικοποιώντας τους όρους της σύμβασης, εφόσον 

αυτό: 

α. δεν συνεπάγεται την ουσιώδη τροποποίηση βασικών στοιχείων 

της προσφοράς ή της δημόσιας σύμβασης, 

συμπεριλαμβανομένων των αναγκών και των απαιτήσεων που 
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προσδιορίζονται στην προκήρυξη της σύμβασης ή στο 

περιγραφικό έγγραφο, και 

β. δεν ενέχει κίνδυνο στρέβλωσης του ανταγωνισμού ή εισαγωγής 

διακρίσεων. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμών-Προμηθειών δύναται να προβλέπει την απονομή 

βραβείων ή την καταβολή ποσών στους συμμετέχοντες στο διάλογο. 

 

Άρθρο 9° Σύμπραξη καινοτομίας  

1. Στις συμπράξεις καινοτομίας, οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας 

μπορεί να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής έπειτα από προκήρυξη 

σύμβασης, παρέχοντας τις πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή που 

ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμών-Προμηθειών 18. 

2. Στα έγγραφα της σύμβασης, η Επιτροπή Διαγωνισμών-Προμηθειών: 

α. προσδιορίζει την ανάγκη καινοτόμου προϊόντος, υπηρεσίας 

ή έργου, που δε μπορεί να ικανοποιηθεί με την αγορά 

αγαθών, υπηρεσιών ή έργων που διατίθενται ήδη στην 

αγορά και 

β. αναγράφει τα στοιχεία της περιγραφής που ορίζουν τις 

ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν όλες οι 

προσφορές. 

3. Οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι επαρκώς προσδιορισμένες, ώστε οι 

οικονομικοί φορείς να είναι σε θέση να προσδιορίσουν τη φύση και το 

εύρος της απαιτούμενης λύσης και να αποφασίσουν αν θα υποβάλουν 

αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία. Η Επιτροπή Διαγωνισμών-

Προμηθειών μπορεί να αποφασίσει να σχηματίσει τη σύμπραξη 

καινοτομίας με έναν εταίρο ή με περισσότερους εταίρους που 
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εκτελούν χωριστές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης. Η 

ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ανέρχεται 

σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της 

προκήρυξης της σύμβασης. Στη διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν 

μόνον οι οικονομικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από την Επιτροπή 

Διαγωνισμών-Προμηθειών, κατόπιν της αξιολόγησης των 

πληροφοριών που έχουν υποβληθεί. Η Επιτροπή Διαγωνισμών-

Προμηθειών μπορεί να περιορίζει τον αριθμό των κατάλληλων 

υποψηφίων οι οποίοι προσκαλούνται να συμμετάσχουν στη 

διαδικασία19. Οι συμβάσεις ανατίθενται αποκλειστικά βάσει του 

κριτηρίου ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, από πλευράς βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, 

σύμφωνα με το άρθρο της κείμενης νομοθεσίας περί κριτηρίων 

ανάθεσης των συμβάσεων20. 

4. Η σύμπραξη καινοτομίας στοχεύει στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου 

προϊόντος, υπηρεσίας ή έργου και στην επακόλουθη αγορά των 

αγαθών, υπηρεσιών ή έργων που προκύπτουν, υπό την προϋπόθεση 

ότι ανταποκρίνονται στα συμπεφωνημένα μεταξύ Επιτροπής 

Διαγωνισμών-Προμηθειών και συμμετεχόντων επίπεδα επιδόσεων και 

μεγίστου κόστους. Η σύμπραξη καινοτομίας διαρθρώνεται σε 

διαδοχικές φάσεις, σύμφωνα με την ακολουθία των βημάτων της 

διαδικασίας έρευνας και καινοτομίας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει 

την κατασκευή αγαθών, την παροχή των υπηρεσιών ή την 

ολοκλήρωση των έργων. Η σύμπραξη καινοτομίας ορίζει ενδιάμεσους 

στόχους προς επίτευξη από τους εταίρους και προβλέπει την 

καταβολή της αμοιβής σε κατάλληλες δόσεις. 

                                              
19 Νόμος 4412/2016 άρθρο 84 
20 Νόμος 4412/2016 άρθρο 86 
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5. Με βάση τους ανωτέρω στόχους, η Επιτροπή Διαγωνισμών-

Προμηθειών μπορεί να αποφασίσει μετά από κάθε φάση να λύσει τη 

σύμπραξη καινοτομίας ή, σε περίπτωση σύμπραξης καινοτομίας με 

περισσότερους από έναν εταίρους, να περιορίσει τον αριθμό των 

εταίρων καταγγέλλοντας επιμέρους συμβάσεις, υπό την προϋπόθεση 

ότι η Επιτροπή Διαγωνισμών-Προμηθειών έχει αναφέρει στα έγγραφα 

της σύμβασης τις δυνατότητες αυτές και τους όρους χρήσης τους. 

6. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η Επιτροπή Διαγωνισμών-

Προμηθειών εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των 

προσφερόντων. Για το σκοπό αυτόν, δεν παρέχει κατά τρόπο που να 

δημιουργεί διακρίσεις πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν 

ορισμένους προσφέροντες έναντι των υπολοίπων. Ενημερώνει, σε 

χρόνο και εντός προθεσμίας που ορίζονται στα έγγραφα της 

σύμβασης, όλους τους προσφέροντες των οποίων οι προσφορές δεν 

έχουν αποκλειστεί, σύμφωνα με την παράγραφο 5 γραπτώς για τυχόν 

αλλαγές των τεχνικών προδιαγραφών ή άλλων εγγράφων της 

σύμβασης, πέραν εκείνων που καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις. 

Μετά τις αλλαγές αυτές, η Επιτροπή Διαγωνισμών-Προμηθειών 

παρέχει επαρκές χρονικό διάστημα στους προσφέροντες, ώστε να 

τροποποιήσουν και να υποβάλουν εκ νέου τροποποιημένες 

προσφορές, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 31 του παρόντος 

δεν αποκαλύπτεται στους λοιπούς συμμετέχοντες εμπιστευτικές 

πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί από υποψήφιο ή προσφέροντα 

που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις, χωρίς την έγγραφη συναίνεσή 

του. Η εν λόγω συναίνεση δεν λαμβάνει τη μορφή γενικής παραίτησης, 

αλλά παρέχεται σχετικά με την προτιθέμενη γνωστοποίηση των 

συγκεκριμένων πληροφοριών.  

7. Κατά την επιλογή των υποψηφίων, η Επιτροπή Διαγωνισμών-

Προμηθειών εφαρμόζει ιδίως τα κριτήρια που σχετίζονται με την 
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ικανότητα των υποψηφίων στο πεδίο της έρευνας και της ανάπτυξης, 

καθώς και την ικανότητά τους όσον αφορά την ανάπτυξη και την 

εφαρμογή καινοτόμων λύσεων. Μόνον οι οικονομικοί φορείς που 

έχουν προσκληθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμών-Προμηθειών, 

κατόπιν της αξιολόγησης των ζητούμενων πληροφοριών, μπορούν να 

υποβάλλουν σχέδια έρευνας και καινοτομίας για την κάλυψη αναγκών 

οι οποίες έχουν προσδιοριστεί από την Επιτροπή Διαγωνισμών-

Προμηθειών ότι δεν μπορούν να καλυφθούν μέσω των υφιστάμενων 

λύσεων. Στα έγγραφα της σύμβασης, η Επιτροπή Διαγωνισμών-

Προμηθειών ορίζει τις συμφωνίες που εφαρμόζονται στα δικαιώματα 

διανοητικής ιδιοκτησίας. Για τα θέματα αυτά η Επιτροπή 

Διαγωνισμών-Προμηθειών, κατά τη σύνταξη των εγγράφων της 

σύμβασης μπορεί να ζητά τη συνδρομή του Οργανισμού Πνευματικής 

Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.), του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.), 

της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ανάλογα με την αρμοδιότητά 

τους.  

8.  Η Επιτροπή Διαγωνισμών-Προμηθειών εξασφαλίζει ότι η δομή της 

σύμπραξης και ιδίως η διάρκεια και η αξία των διαφορετικών φάσεων 

ανταποκρίνονται στο βαθμό καινοτομίας της προτεινόμενης λύσης 

και την ακολουθία των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας που 

απαιτούνται για την ανάπτυξη μιας καινοτόμου λύσης που δεν 

διατίθεται ακόμη στην αγορά. Η εκτιμώμενη αξία των αγαθών, 

υπηρεσιών ή έργων δεν είναι δυσανάλογη σε σχέση με την επένδυση 

που απαιτείται για την ανάπτυξή τους. 
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Άρθρο 10ο Συνοπτικός διαγωνισμός 

1. Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού 

επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή 

κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, 

χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

2. Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η Επιτροπή 

Διαγωνισμών-Προμηθειών (Ε.Δ.Π.) δημοσιεύει διακήρυξη, 

σύμφωνα με το άρθρο 66 του νόμου 4412 περί Δημοσίευσης σε 

εθνικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, μπορεί να προσκαλεί επιπλέον 

και συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, τρεις (3) τουλάχιστον 

εφόσον δραστηριοποιούνται τόσοι στη σχετική αγορά. 

3. Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται 

εγγράφως. Στα έγγραφα της σύμβασης μπορεί να προβλέπεται 

η υποχρεωτική συνυποβολή των εγγράφων και σε ηλεκτρονική 

μορφή, με τη χρήση οπτικού δίσκου. Σε περίπτωση απόκλισης 

μεταξύ των έντυπων και ηλεκτρονικών στοιχείων, κατισχύουν 

αυτά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή. η Επιτροπή 

Διαγωνισμών-Προμηθειών (Ε.Δ.Π.)  δύναται να χρησιμοποιεί το 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. σε όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, 

εφόσον αυτό προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Η 

υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη 

συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της 

σύμβασης. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών 

προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, 

κατά την κρίση της επιτροπής.  

Οι λεπτομέρειες διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού 

καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. 
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Άρθρο 11° Όργανα – αρμοδιότητες 

Οι ανοιχτοί, κατά τα άνω διαγωνισμοί, που αφορούν προμήθειες άνω των 

αξίας άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ διενεργούνται από τριμελής 

επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ομοσπονδίας.21 

1. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από ένα μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, ένα μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμών-

Προμηθειών (Ε.Δ.Π.) και έναν υπάλληλο της Γ.Γ.Α., που ορίζεται από 

τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, ύστερα από αίτημα της 

Ομοσπονδίας. 

2. Η Επιτροπή υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις του παρόντος 

κανονισμού και με τις πράξεις της να αποφαίνεται θετικά ή αρνητικά 

για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού που 

διενεργεί και να μεταφέρει την απόφασή της στο Διοικητικό Συμβούλιο 

της Ομοσπονδίας. 

3. Η Ε.Δ.Π. τηρεί υποχρεωτικά φακέλους για κάθε διαγωνισμό που 

διενεργεί, καθώς και πρακτικά των συνεδριάσεων της, που 

καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που τηρεί.  

4. Αν το ζητούμενο από τον διαγωνισμό είδος πρέπει να αξιολογηθεί 

τεχνικά από άτομα που πρέπει να διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις 

και εμπειρία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας είναι δυνατό 

να ορίζει και επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης του είδους με 

γνωμοδοτική αρμοδιότητα προς την επιτροπή διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας έχει το δικαίωμα 

κατακύρωσης ή όχι του αποτελέσματος και μπορεί με πλήρως 

αιτιολογημένη πράξη του να αποφασίσει διαφορετικό από την Ε.Δ.Π. 

                                              
21 Ν. 2725/1999, Άρθρο 55 – παράγραφος 5 
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Οι διαγωνισμοί, που αφορούν προμήθειες κάτω της αξίας των εκατό 

χιλιάδων (100.000) ευρώ διενεργούνται από τριμελή επιτροπή. Ως πρόεδρος 

διορίζεται ένα από τα μέλη του Δ.Σ. και τα δύο (2) μέλη διορίζονται με 

απόφαση του Δ.Σ. μεταξύ των αντιπροσώπων των σωματείων – μελών. Ως 

μέλος της επιτροπής δεν μπορεί να διοριστεί πρόσωπο το οποίο εμπίπτει σε 

κωλύματα μέλους του Δ.Σ., τα οποία περιγράφονται στον Ν. 2725/1999, όπως 

ισχύει.  

 

Άρθρο 12° Διαδικασία 

1. Μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, ο πρόεδρος της Επιτροπής 

Διαγωνισμών-Προμηθειών (Ε.Δ.Π.), συντάσσει σε συνεργασία με τον 

Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας,  κατάλογο με προϋπολογισμό για 

τα υλικά και τις υπηρεσίες πάση φύσεως που θα απαιτηθούν για όλο 

το τρέχον οικονομικό έτος. 

2. Ο κατάλογος αυτός, αφού συζητηθεί και εγκριθεί από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, επιστρέφεται στη Ε.Δ.Π. η οποία σε 

συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα φροντίζει για το 

χρονοδιάγραμμα έκδοσης και δημοσίευσης των προκηρύξεων, το 

περιεχόμενο τους και όλα τα συναφή, διαδικαστικά ή μη, θέματα. 

 

Άρθρο 13° Προκήρυξη Διαγωνισμού 

1. Οι όροι της προκήρυξης κάθε διαγωνισμού που προκηρύσσει η 

Ομοσπονδία είναι σαφείς και πλήρεις. 

2. Η προκήρυξη πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει, τουλάχιστον, 

τα ακόλουθα: 

i. τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης. 

ii. το είδος του διαγωνισμού., 
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iii. το ζητούμενο προϊόν, την ποσότητα, τις τεχνικές προδιαγραφές 

του, προς προμήθεια υλικού, τη δυνατότητα στους 

προμηθευτές να υποβάλουν προσφορά για μέρος ή για το 

σύνολο της ζητούμενης ποσότητας . 

iv. τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης των προϊόντων ως και τον 

χρόνο παραλαβής τους.  

v. Τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, το email της Ομοσπονδίας ή της 

επιτροπής, καθώς και το όνομα  του αρμόδιου υπαλλήλου που 

είναι επιφορτισμένος να δίνει πληροφορίες. 

vi. την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στη σελίδα της 

Ομοσπονδίας ή όπου αλλού προβλέπεται. 

vii. την προθεσμία μέσα στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

ζητήσουν, από την Ομοσπονδία, τα σχετικά έγγραφα, το ποσόν 

που απαιτείται (παράβολο) κλπ. 

viii. Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, την 

ημερομηνία, τον τόπο και την ώρα αποσφράγισης των 

προσφορών, καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να 

παρίστανται. 

ix. Το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής. 

x. Τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα, τον χρόνο υποβολής των 

εγγυήσεων, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις, εάν τυχόν κριθεί 

σκόπιμο να ζητηθούν. 

xi. Την προέλευση των χρημάτων για την πληρωμή του αναδόχου 

προμηθευτή (τακτικός προϋπολογισμός, έκτακτη επιχορήγηση, 

φορέας κλπ.). 

xii. Τον τρόπο και τον χρόνο πληρωμής. 

xiii. Τη δυνατότητα ή μη υποβολής αντιπροσφορών και στην 

τελευταία αυτή περίπτωση την διαδικασία. 
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xiv. Τα κριτήρια αξιολόγησης της προσφοράς στην περίπτωση που 

ο διαγωνισμός έχει κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη 

προσφορά. 

xv. Την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών. 

xvi. Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών. 

xvii. Τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής της τιμής στην περίπτωση 

που η φύση της προμήθειας απαιτεί κάτι τέτοιο. 

xviii. Τα όρια απόκλισης από τους ζητούμενους όρους και 

προϋποθέσεις πέρα των οποίων η προσφορά θα αποκλείεται. 

3. Με την πρόσκληση, αποστέλλεται σ' αυτούς που επιλέχθηκαν για 

να υποβάλουν προσφορά και η σχετική προκήρυξη μαζί με όλα τα 

στοιχεία της προκήρυξης έγγραφα και στοιχεία.   

4. Η Επιτροπή Διαγωνισμών - Προμηθειών υποχρεούται να 

χρησιμοποιεί το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. σε όλα τα στάδια της διαδικασίας 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων του παρόντος νόμου, με 

εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, 

χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.22, εξαιρουμένης της 

διαδικασίας σύναψης συμβάσεων περί ανάθεσης εξειδικευμένων 

υπηρεσιών (σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες) για τη μελέτη και 

εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων και συμβάσεων 

παραχώρησης έργων23. 

5. Για συμβάσεις άνω των ορίων, ως χρόνος έναρξης της ανοικτής 

διαδικασίας, της κλειστής διαδικασίας, της ανταγωνιστικής 

διαδικασίας με διαπραγμάτευση, του ανταγωνιστικού διαλόγου και 

της σύμπραξης καινοτομίας, νοείται η ημερομηνία αποστολής της 

σχετικής προκήρυξης σύμβασης στο σχετικό μέσο  ανακοίνωσης 

της προκήρυξης διαγωνισμού.24 

                                              
22 Ν. 4412/2016 Άρθρο 36 
23 Ν. 4412/2016 Άρθρο 128 
24 Ν. 4412/2016 Άρθρο 61 παρ.1  
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6. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση προκήρυξης, νοείται η ημερομηνία αποστολής προς 

τους οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε 

διαπραγμάτευση. Η πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου δεν 

απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ25. 

7. Ως χρόνος έναρξης ενός διαγωνισμού μελετών, νοείται η 

ημερομηνία αποστολής της σχετικής προκήρυξης διαγωνισμού 

μελετών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

8. Για συμβάσεις κάτω των ορίων, ως χρόνος έναρξης της ανοικτής 

διαδικασίας, της κλειστής διαδικασίας και της ανταγωνιστικής 

διαδικασίας με διαπραγμάτευση, του ανταγωνιστικού διαλόγου και 

της σύμπραξης καινοτομίας, νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της 

προκήρυξης σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ26.  

9. Ως χρόνος έναρξης του συνοπτικού διαγωνισμού νοείται η 

ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ27.  

10. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης ή της 

διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης 

νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς 

της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ή της πρώτης 

πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση. Η πρόσκληση του 

προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο 

ΚΗΜΔΗΣ28. 

Άρθρο 14° Μητρώο Προμηθευτών 

1. Η Επιτροπή Διαγωνισμών-Προμηθειών (Ε.Δ.Π.) της Ομοσπονδίας 

σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα, συντάσσει μητρώο 

                                              
25 Ν. 4412/2016 Άρθρο 61 παρ.2 
26 Ν. 4412/2016 Άρθρο 66 
27 . 4412/2016 Άρθρο 66 
28 . 4412/2016 Άρθρο 120 
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προμηθευτών, αναρτώντας στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ο.Α.Α. 

σχετική πρόσκληση. 

2. Οι εγγραφόμενοι στο μητρώο προμηθευτών υποβάλλουν 

ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής καθώς και κάθε τι πρόσθετο 

έγγραφο στοιχείο που η Ε.Δ.Π. κρίνει ότι πρέπει να ζητηθεί. 

3. Οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο προμηθευτών της Ομοσπονδίας, 

λαμβάνουν ταχυδρομικά ή/και ηλεκτρονικά την προκήρυξη κάθε 

διαγωνισμού που τους αφορά. 

Άρθρο 15° Προσόντα - δικαιολογητικά συμμετοχής 

1. Οι συμμετέχοντες στους πάσης φύσεως διαγωνισμούς της 

Ομοσπονδίας υποβάλλουν σε χρονικό διάστημα που ορίζει η εκάστοτε 

προκήρυξη, υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού τους από τον 

διαγωνισμό, τα ακόλουθα δικαιολογητικά : 

Α. Οι Έλληνες πολίτες: 

i. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, όταν αυτή ζητείται. 

ii. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για 

αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας.  

iii. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, όταν αυτό ζητείται, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 

εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό 

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.  

iv. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 
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v. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 

vi. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να 

πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά 

τους. 

Β. Αλλοδαποί:  

i. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, όταν αυτή ζητείται. 

ii. Απόσπασμά Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 

iii. πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάσταση τους, όταν αυτό ζητείται, από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις II, III, 

IV του εδαφίου Α της παρούσας παραγράφου. 

iv. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης 

τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις.  

v. Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που 

διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, οι αλλοδαποί οικονομικοί 

φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 

δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης 

ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν 

με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 

προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης 

ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά ή η αίτηση 

συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 
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δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση 

προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης 

δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 

υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου 

εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή των 

αιτήσεων συμμετοχής29. 

vi. Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την 

προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται 

αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 

4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η 

ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης30. 

Γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:  

i. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων Α και Β εκτός 

του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς 

τούτο εγγράφου.  

Δ. Οι Συνεταιρισμοί: 

i. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων Ι, III, IV και V του εδαφίου 

Α της παρούσας παραγράφου. 

ii. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός 

λειτουργεί νόμιμα. 

Ε. Οι Ενώσεις προμηθευτών:  

i. Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατά περίπτωση, για κάθε ένα 

προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. 
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2. Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συμμετοχής 

όταν απαιτείται, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, 

εφ' όσον έχουν κατατεθεί σε προγενέστερο χρόνο στην Ομοσπονδία 

και δεν έχει λήξει η ισχύς τους θα γίνεται όμως ρητή μνεία στην 

προσφορά σχετικά με αυτό.   

3. Εφ' όσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με 

αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

4. Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα πιο πάνω έγγραφα, ή δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να 

αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, που 

γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. 

 

Άρθρο 16° Τεχνικές προδιαγραφές 

1. Στη προκήρυξη καθώς και στη σύμβαση επισυνάπτονται οι τεχνικές 

προδιαγραφές του προς προμήθεια υλικού ή αναφέρεται προκειμένου 

περί αγωνιστικού υλικού η έγκριση της Διεθνούς Ομοσπονδίας του 

κάθε αθλήματος. 

2. Τεχνικές προδιαγραφές είναι οι τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζουν 

τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του υλικού ή της υπηρεσίας, 

προκειμένου να προσδιορισθεί αντικειμενικά έτσι ώστε να 

ανταποκρίνεται στην χρήση για την οποία προορίζεται από την 

Ομοσπονδία. 

3. Οι τεχνικές απαιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα επίπεδα 

ποιότητας ή απόδοσης, την ασφάλεια, τις διαστάσεις, καθώς και τις 

απαιτήσεις που ισχύουν για το υλικό. 

4. Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται, στην 

προκήρυξη, πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. 
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5. Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση των 

οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης σύμβασης και δεν 

έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στο 

άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων στον ανταγωνισμό31. 

 

Άρθρο 17° Κανόνες δημοσιότητας 

1. Στις περιπτώσεις ανοικτού και κλειστού διαγωνισμού, η 

Ομοσπονδία, μεριμνά για την ευρεία γνωστοποίηση της σχετικής 

προκήρυξης και ειδικότερα: 

i. Για την δημοσίευση της περίληψης των ουσιωδών στοιχείων 

της προκήρυξης σε κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

ii. Για την ανάρτηση της περίληψης σε εμφανές μέρος της 

Ομοσπονδίας και στην ιστοσελίδα της. 

2. Τα αρμόδια όργανα της Ομοσπονδίας πρέπει να παρέχουν όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους προμηθευτές. 

 

Άρθρο 18° Γλώσσα 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια των 

διαγωνισμών της Ομοσπονδίας από τη προκήρυξη μέχρι την 

προσφορά και την κατάρτιση της σύμβασης, συντάσσονται κατά βάση 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, όταν κρίνεται απαραίτητο 

γίνεται μετάφραση στα αγγλικά, εάν πρόκειται να συμμετέχουν 

προμηθευτές εξωτερικού. 
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Άρθρο 19° Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό που προκηρύσσει 

η Ομοσπονδία, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα 

στην προθεσμία που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη ή 

πρόσκληση. 

2. Στην περίπτωση που από την προκήρυξη ή την πρόσκληση 

προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν και 

δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό 

στην Ομοσπονδία  και στο αρμόδιο όργανο που ορίζει η 

προκήρυξη που υποχρεωτικά χορηγεί στον προμηθευτή απόδειξη 

παραλαβής δείγματος ή οποία και τοποθετείται από τον 

προμηθευτή στο φάκελο της προσφοράς. 

3. Οι φάκελοι των προσφορών μπορεί να αποστέλλονται στην 

Ομοσπονδία με οποιοδήποτε τρόπο αρκεί να φθάνουν σ' αυτήν 

μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 

διαγωνισμού, εκτός αν η προκήρυξη ορίζει συγκεκριμένο τρόπο 

υποβολής, για παράδειγμα ηλεκτρονικός διαγωνισμός σύμφωνα με 

το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.32 Στην 

έντυπη κατάθεση οι φάκελοι παραλαμβάνονται από το αρμόδιο 

όργανο με απόδειξη. 

4. Στην περίπτωση αυτή, όταν απαιτείται και κατάθεση δείγματος, 

επιτρέπεται η αποστολή του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

προηγούμενη παράγραφο, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο 

θα φθάσει στην Ομοσπονδία μέχρι εφτά (7) ημέρες από τη λήξη 

προθεσμίας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα 

περιέχεται απαραίτητα στον φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά 

στοιχεία. 
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5. Στους προμηθευτές επιστρέφονται οι φάκελοι προσφορών χωρίς 

να έχουν αποσφραγισθεί, ή δεν λαμβάνεται υπόψιν η ηλεκτρονική 

αποστολή τους, στην περίπτωση που έφθασαν στην Ομοσπονδία 

εκπρόθεσμα. 

6. Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει ευκρινώς να αναγράφονται τα 

ακόλουθα :  

i. Η λέξη «Προσφορά». 

ii. Ο πλήρης τίτλος της Ομοσπονδίας. 

iii. Ο αριθμός της προκήρυξης του διαγωνισμού. 

iv. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 

Άρθρο 20° Προσφορές 

1. Οι έντυπες προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο σε 

δύο αντίγραφα ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 6 του προηγούμενου άρθρου. Μέσα στον φάκελο της 

προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία 

και ειδικότερα τα ακόλουθα:  

i. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα 

δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και η εγγύηση συμμετοχής όταν 

αυτή απαιτείται. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 

τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως 

φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Τα οικονομικά 

στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απόρριψης, σε 

χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την 

ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

ii. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν τις 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
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iii. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς λόγω όγκου 

δεν μπορούν να τοποθετηθούν στον οικείο φάκελο, τότε 

συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με 

την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του 

φακέλου. 

2. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν σβησίματα, προσθήκες, 

διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή 

πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα, 

μονογραμμένη και σφραγισμένη. 

3. Σε περιπτώσεις που απαιτείται ηλεκτρονική κατάθεση της προσφοράς, 

αυτή θα γίνεται με τρόπο που θα ορίζεται από την περιγραφής της 

εκάστοτε προκήρυξης.  

4. Με την προσφορά του ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται ρητά 

και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης. 

5. Στις περιπτώσεις που επιτρέπεται από την προκήρυξη, ο προσφέρων 

πρέπει να δηλώσει το που δεν συμφωνεί με τη προκήρυξη και σε ποια 

ακριβώς σημεία της προσφοράς του. 

6. Ειδικά στις συμβάσεις προμηθειών η Επιτροπή Διαγωνισμών-

Προμηθειών (Ε.Δ.Π.) δύναται να ζητεί από τους προσφέροντες να 

δηλώνουν στην τεχνική τους προσφορά τη χώρα καταγωγής του 

τελικού προϊόντος που προσφέρουν33. Στην περίπτωση που ζητείται 

στην τεχνική προσφορά η ανωτέρω δήλωση, ο προσφέρων, εφόσον 

κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην 

προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα 

κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο 

εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω 

δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι προσφέροντες δεν 

θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 
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επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την 

επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το 

προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην 

προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους 

προς την Επιτροπή Διαγωνισμών-Προμηθειών (Ε.Δ.Π.) ότι, η 

κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην 

οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα 

κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της 

επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί 

έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε 

περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η 

αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω 

δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι υπεύθυνες δηλώσεις 

φέρουν υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης34. 

7. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών ουδεμία διευκρίνιση γίνεται 

αποδεκτή όπως επίσης και τροποποίηση ή απόκρουση όρου ή όρων 

της προκήρυξης. 

8. Διευκρινήσεις δίνονται από τους συμμετέχοντες προμηθευτές μόνον 

στην περίπτωση που η Ομοσπονδία ή η Επιτροπή Διαγωνισμών 

Προμηθειών τις ζητήσει εγγράφως. 

 

Άρθρο 21° Χρόνος ισχύος προσφορών 

1. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

2. Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, 

σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του 
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κανονισμού, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την 

παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές 

ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

3. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών και 

παροχής γενικών υπηρεσιών, οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν 

τους οικονομικούς φορείς για διάστημα που ορίζεται στα έγγραφα της 

σύμβασης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από 

την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Η παράταση 

της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο 

όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα 

της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά τη λήξη 

και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης 

ματαιώνονται, εκτός αν η Επιτροπή Διαγωνισμών-Προμηθειών κρίνει, 

κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που 

συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να 

παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 

πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς 

τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με 

όσους παρατείναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονομικοί φορείς. Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των 

προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η Επιτροπή 

Διαγωνισμών-Προμηθειών δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, 

εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να 

ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που 

συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους 

είτε όχι35. 

                                              
35 Νόμος 4412/2016 άρθρο 97 
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Άρθρο 22° Προσφερόμενη Τιμή 

1. Με την προσφορά, η τιμή του προς προμήθεια υλικού ή της υπηρεσίας 

δίνεται ανά μονάδα έτσι όπως αυτή καθορίζεται στην προκήρυξη. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και 

κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον αναλογούντα ΦΠΑ, για 

παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπει η προκήρυξη. 

2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ υποχρεωτικά. 

3. Δεν επιτρέπεται η συσχέτιση της προσφερόμενης τιμής με τυχόν 

αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ με ξένα νομίσματα. Προσφορά με 

τέτοιο όρο απορρίπτεται. 

4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής γίνεται δεκτή 

μόνον στην περίπτωση που αυτό προβλέπεται ρητά στην προκήρυξη. 

5. Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως ανεπίδεκτη 

εκτίμησης  από την επιτροπή διενέργειας. 

 

Άρθρο 23° Αποσφράγιση προσφορών και ανακοίνωση τιμών 

1. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει τις 

προσφορές από την γραμματεία της Ομοσπονδίας που τις έχει 

πρωτοκολλήσει και προβαίνει στην αποσφράγιση τους την 

ημερομηνία και ώρα που προβλέπεται από την προκήρυξη. 

Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά την έναρξη της 

διαδικασίας δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

Στη περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, η επιτροπή έχει πρόσβαση 

στις προσφορές την ημερομηνία και ώρα που προβλέπεται από την 

προκήρυξη.  
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2. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη 

μόνο τιμή, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της τεχνικής 

προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από όλα τα μέλη της 

επιτροπής όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και η τεχνική 

προσφορά κατά φύλλο. Οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται αλλά αφού μονογραφηθούν και σφραγισθούν από 

όλα τα μέλη της επιτροπής, τοποθετούνται σ' έναν νέο φάκελο. Οι 

φάκελοι αυτοί θα αποσφραγισθούν σε ημερομηνία και ώρα που 

ορίζεται από την προκήρυξη ή την πρόσκληση. Η ίδια ως άνω 

διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που ο διαγωνισμός 

γίνεται με κριτήριο την συμφερόμενη τιμή. Στη περίπτωση 

ηλεκτρονικής υποβολής, εκτυπώνεται ο φάκελος της τεχνικής 

προσφοράς και ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία. 

3. Η επιτροπή με ευθύνη του γραμματέα της συντάσσει πρακτικό στο 

οποίο καταχωρούνται όλοι όσοι υπέβαλαν προσφορά καθώς και τα 

δικαιολογητικά τους. Το πρακτικό υπογράφεται από τα παρόντα μέλη 

της επιτροπής καθώς και από τους συμμετέχοντες. 

4. Αποσφράγιση των προσφορών στους ανοικτούς διαγωνισμούς 

γίνεται δημόσια. Στους κλειστούς διαγωνισμούς γίνεται μόνο 

παρουσία αυτών που κλήθηκαν και υπέβαλαν προσφορά. 

5. Οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίζονται σε ημερομηνία και ώρα 

που ορίζει η προκήρυξη ή η πρόσκληση και αφού η επιτροπή ή έχει 

αποφανθεί για την καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών ή έχει 

αξιολογήσει και βαθμολογήσει τα προσφερόμενα από τους 

προμηθευτές. Στη περίπτωση αυτή στην διαδικασία αποσφράγισης 

των οικονομικών προσφορών παρευρίσκονται μόνον όσοι έχουν 

κληθεί. 
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6. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης, 

λαμβάνουν γνώση για τις τιμές και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς 

όλων όσων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές. 

7. Tα συλλογικά όργανα είναι δυνατόν να συνεδριάζουν και με τη χρήση 

ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45). Ειδικά στις 

περιπτώσεις που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, η 

αποσφράγιση και μονογραφή των φακέλων γίνεται από το μέλος ή τα 

μέλη που βρίσκονται στην έδρα της Επιτροπής Διαγωνισμών-

Επιτροπών, στην οποία έχουν κατατεθεί οι προσφορές ή αιτήσεις 

συμμετοχής, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης. 

 

Άρθρο 24° Κριτήρια κατακύρωσης 

1. Τα κριτήρια για την τελική επιλογή του προμηθευτή και την 

κατακύρωση της προμήθειας μπορεί να είναι είτε η χαμηλότερη μόνον 

τιμή, είτε η συμφερότερη προσφορά. 

2. Στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση για υποβολή προσφορών 

καθορίζεται υποχρεωτικά αν η κατακύρωση θα γίνει με βάση τη 

χαμηλότερη μόνο τιμή ή την συμφερότερη προσφορά. Στην 

περίπτωση της συμφερότερης προσφοράς, καθορίζονται κατά 

φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας, όπου αυτό είναι δυνατόν και τα 

στοιχεία με βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγηση της. 

3. Για την αξιολόγηση μιας προσφοράς ως συμφερότερης, λαμβάνονται 

υπόψη, κυρίως τα παρακάτω κριτήρια:  

i. Η τιμή. 

ii. Ο χρόνος παραδόσεως των προϊόντων. 

iii. Η ποιότητας τους με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της 

προκήρυξης. 
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iv. Η τεχνική αξία και η αποδοτικότητα τους με βάση τις τεχνικές 

προδιαγραφές της προκήρυξης. 

v. Το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας. 

vi. Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας. 

vii. Η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ 

μέρους του προμηθευτή. 

viii. Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. 

ix. Η σχέση κόστους αποδοτικότητας ή και άλλα στοιχεία, ανάλογα 

με τη φύση των υπό προμήθεια  προϊόντων ή  και των 

ιδιαιτέρων αναγκών της Ομοσπονδίας.  

x. Η τυχόν προηγούμενη χρησιμοποίηση του προϊόντος σε 

διοργανώσεις μεγάλης διεθνούς εμβέλειας, προκειμένου για 

αγωνιστικό υλικό. 

xi. Οι όροι πληρωμής. 

4. Εάν σε ορισμένο διαγωνισμό οι προσφορές είναι προφανώς 

υπερβολικά χαμηλές για τα προς προμήθεια προϊόντα η επιτροπή 

διενέργειας εξετάζει τις λεπτομέρειες των προσφορών πριν 

αποφασίσει την κατακύρωση του διαγωνισμού. Για το σκοπό αυτό 

ζητεί από τον προσφέροντα να παράσχει εγγράφως τις αναγκαίες 

διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας 

κατασκευής, ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά 

ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των 

προϊόντων ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών τις 

οποίες επαληθεύει πριν απορρίψει την προσφορά. 

5. Εάν τα έγγραφα τα σχετικά με προκήρυξη του διαγωνισμού 

προβλέπουν την κατακύρωση του διαγωνισμού με την χαμηλότερη 

μόνον τιμή, η Επιτροπή Διαγωνισμών-Επιτροπών πρέπει να 

αιτιολογήσει με το πρακτικό της στο Διοικητικό Συμβούλιο την 

απόρριψη προσφορών  τις  οποίες θεωρεί υπερβολικά χαμηλές.  



Ε.Ο.Α.Α   

 

41 | Σ ε λ ί δ α  
 

 

Άρθρο 25° Ενστάσεις 

1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των 

εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης 

κατά πράξης ή παράλειψης της Επιτροπής Διαγωνισμών-Επιτροπών, 

η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση 

της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 

ή από τη συντέλεση της παράλειψης. 

2. Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε 

προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος 

από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της 

πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. 

3. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμών-

Επιτροπών, η οποία αποφασίζει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με 

ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης 

ή της πρόσκλησης η Επιτροπή Διαγωνισμών-Επιτροπών αποφασίζει 

σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών 

τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης 

ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) 

επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί 

δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Επιτροπής 

Διαγωνισμών-Επιτροπών, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή 

από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Στις δημόσιες συμβάσεις 

έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών 
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υπηρεσιών, για την ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης 

γνωμοδοτεί το αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω παραβόλου. 

5. Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η 

άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η 

άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας. 

6. Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή 

εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της 

Επιτροπής Διαγωνισμών-Επιτροπών που εκδίδεται ή συντελείται επί 

της ένστασης της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα 

οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

7. Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για 

την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την 

ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν 

προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική 

προσφυγή νομιμότητας. 

8. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης 

αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο 

εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

Άρθρο 26° Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

1. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού όσον αφορά την αξιολόγηση 

των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, μπορεί να προτείνει: 

i. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή 

μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα 
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καθορίζεται στη προκήρυξη. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή 

το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για 

κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου 

από την προκήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη 

αποδοχή από τον προμηθευτή. 

ii. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας εφόσον 

πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών 

με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή τη διενέργεια κλήρωσης 

μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή. Εφόσον το 

υλικό δεν είναι διαιρετό ο προμηθευτής επιλέγεται με κλήρωση. 

iii. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 

επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων της 

προκηρύξεως και των τεχνικών προδιαγραφών. 

iv. Ματαίωση της προμήθειας. 

 

Άρθρο 27° Ανακοίνωση Κατακύρωσης διαγωνισμού 

1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση προμήθειας 

αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 

παρακάτω στοιχεία: 

i. Το είδος. 

ii. Την ποσότητα. 

iii. Την τιμή. 

iv. Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της προκήρυξης 

και της πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις 

των όρων τούτων. 

v. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 
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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 δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 

προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη από την προκήρυξη εγγύηση 

καλής εκτέλεσης αυτής. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη 

λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο 

χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης.   

4. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να 

υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, ύστερα από γνωμοδότηση 

της Επιτροπής Διαγωνισμών-Προμηθειών και η επιτροπή διενέργειας 

μπορεί να προβεί σε επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση ή 

μη των όρων της προκηρύξεως και των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

Άρθρο 28° Συμβάσεις 

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης καταρτίζεται από την 

Ομοσπονδία η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη. 

2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και 

τουλάχιστον τα εξής : 

i. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

ii. Τα συμβαλλόμενα μέρη 

iii. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα. 

iv. Την τιμή. 
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v. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 

vi. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 

vii. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

viii. Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

ix. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

x. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής. 

xi. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος, 

εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή. 

3. Το κείμενο της σύμβασης υπερισχύει κάθε άλλου κειμένου όπως 

προσφορά, προκήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, εκτός καταδήλων 

σφαλμάτων ή παραδρομών. 

4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό 

όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, 

ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 

i. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που 

παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπεται της 

συμβατικής , κατά μέρος που κρίνεται από την επιτροπή 

διενέργειας του διαγωνισμού ως ασήμαντο. 

ii. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα 

που παραδόθηκε. 

iii. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατού τμήματος, αφού 

προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

iv. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και 

από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι 

σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.   
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Άρθρο 29° Εγγυήσεις 

1. Η επιτροπή Διαγωνισμών-Προμηθειών ζητεί από τους προσφέροντες να 

παράσχουν, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα είδη εγγυήσεων36: 

α. «Εγγύηση συμμετοχής», το ύψος της οποίας καθορίζεται στα έγγραφα 

της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και 

ολογράφως σε ευρώ, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συνυπολογιζόμενων των 

δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με 

ανάλογη στρογγυλοποίηση. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για 

ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης 

συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, 

του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων. Στην περίπτωση 

ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και 

τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 

οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση 

συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά 

τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα 

έγγραφα της σύμβασης. Η επιτροπή Διαγωνισμών-Προμηθειών 

μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα 

να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

και της εγγύησης συμμετοχής. Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για 

τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμφωνιών-πλαίσιο, 

δυναμικού συστήματος αγοράς, σε συνοπτικό διαγωνισμό, σε 

διαδικασίες απευθείας ανάθεσης ή σε διαδικασία επιλογής από 

κατάλογο, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Η 

εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την 

προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία 

                                              
36 Ν. 4412/2016 άρθρο 72 
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ή πληροφορίες, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα 

έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 

υπογραφή της σύμβασης. 

β. «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 

ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται 

πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης 

για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι 

χιλιάδων (20.000) ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στη προκήρυξη. Η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς 

διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε 

απαίτηση της επιτροπής Διαγωνισμών-Προμηθειών. Οι εγγυήσεις 

καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολο τους μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της 

σύμβασης. 

γ. «Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο», το ύψος της οποίας 

ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας-

πλαίσιο ή του τμήματος της συμφωνίας πλαίσιο, εκτός ΦΠΑ, η οποία 

θα αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλόγως, κατ' έτος, σε σχέση με το 

χρόνο συνολικής διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. Προκειμένου να 

υπογραφεί η σύμβαση που βασίζεται στη συμφωνία-πλαίσιο, ο 

οικονομικός φορέας μπορεί να υποχρεωθεί να καταθέσει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

περίπτωση β'. 

δ. «Εγγύηση προκαταβολής» στην περίπτωση χορήγησης 

προκαταβολής, ισόποση με την προκαταβολή. Η προκαταβολή είναι 

έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που 

καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Όταν, σύμφωνα 
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με τα έγγραφα της σύμβασης, προσκομίζεται και εγγύηση καλής 

εκτέλεσης, η τελευταία καλύπτει και την παροχή ισόποσης 

προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση 

εγγύησης προκαταβολής. Αν από τα έγγραφα της σύμβασης 

προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με 

την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα 

καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης 

και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή 

και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά 

εφόσον τούτο ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Η προκαταβολή 

απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται 

άμεσα ή έμμεσα με το αντικείμενο της σύμβασης. 

2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να 

παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των 

ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από 

δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης 

καλής λειτουργίας, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το 

ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας καθορίζεται στα έγγραφα της 

σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. 

3. Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 εκδίδονται από πιστωτικά ή 

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια 

των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 

(Α'13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, 

να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
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και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια 

της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 

οικονομικό φορέα. 

4. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα 

ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την 

αναθέτουσα αρχή προς την οποία, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό 

που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 

διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της 

διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 

στοιχεία της σχετικής προκήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον 

χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη 

της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός 

πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 

οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης. 

5. Η επιτροπή Διαγωνισμών-Προμηθειών επικοινωνεί με τους φορείς που 

φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

6. Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών: 

α. οι εγγυήσεις προκαταβολής επιστρέφονται μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αγαθών ή των υπηρεσιών, 

β. εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής 

αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 

επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται 
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μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων 

και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι διαιρετά και η 

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

καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά 

το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των 

αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά.  

 

 

Άρθρο 30° Παραδόσεις- ρήτρες 

1. Χρόνος παράδοσης υλικών37 

α. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα 

χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο 

συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να 

παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 

i. τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου περί 

τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους38, 

ii.  έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής 

Διαγωνισμών-Προμηθειών και ύστερα από σχετικό 

αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται 

υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 

iii. το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή 

μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

β. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου 

παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο 

συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

                                              
37  Ν. 4412/2016 άρθρο 218 
38 Ν. 4412/2016 άρθρο 132 
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γ. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού 

διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του 

προμηθευτή. 

δ. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου 

παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως 

σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 

εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν 

επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης 

του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις 

που προβλέπονται στο παρόν άρθρο περί κυρώσεων. 

ε. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί 

εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα 

ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο 

προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

στ. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που 

εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και 

την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται 

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

νωρίτερα. 

ζ. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής 

αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην 

υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της 

αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, 

το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση 

της οποίας προσκομίστηκε. 

2. Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας39 

α. Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη 

λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της 

                                              
39   Ν. 4412/2016 άρθρο 207 
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παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206, 

επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της 

ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

β. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας 

των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα 

υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη 

χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το 

πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής 

ποσότητας αυτών. 

γ. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της 

καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των 

υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο 

χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο 

προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

δ. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το 

προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε 

βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που 

υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού 

χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το 

ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου 

υπερημερίας. 

ε. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της 

προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 

πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή 

έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 
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εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο 

προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

στ. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι 

τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

3. Παραλαβή υλικού. 

i. Η παραλαβή του υλικού γίνεται από την επιτροπή παραλαβής 

που μπορεί να αποτελείται από τα ίδια ή διαφορετικά πρόσωπα 

απ' αυτά που αποτελούν την επιτροπή διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

ii. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να 

παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής και διενεργείται 

ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. 

iii. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, η επιτροπή παραλαβής 

συντάσσει πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης). 

iv. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, 

αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που 

παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους 

λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί. Εφ' όσον κριθεί από την επιτροπή ότι οι 

παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλόλητα 

του και  μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με απόφαση της 

Ομοσπονδίας 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 παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 

παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο 

παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

v. Το πρωτόκολλο που συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής 

κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον προμηθευτή. 
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4. Ρήτρες40 

α. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου 

μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του 

χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να 

επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη 

απόφαση της Επιτροπής Διαγωνισμών-Προμηθειών. Ποινικές 

ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των 

όρων της σύμβασης. 

β.  Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

i. για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που 

δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής 

διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση 

τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 

προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της 

συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 

παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,  

ii. για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται 

ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των 

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

iii. οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών 

προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για 

υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και 

δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της 

Επιτροπής Διαγωνισμών-Προμηθειών, αν οι υπηρεσίες που 

αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν 

μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 

παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της 

σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.  
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iv. τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή 

εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων, εφόσον 

προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη. Το σύνολο των 

ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, 

εκτός αν αιτιολογημένα η Επιτροπή Διαγωνισμών-

Προμηθειών αποφασίσει άλλως. 

γ. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται 

από/με την αμοιβή του αναδόχου.  

δ. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα 

αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

 

Άρθρο 31° Εμπιστευτικότητα 

1. Εκτός αν προβλέπεται άλλως στην οδηγία 2014/24/ΕΕ σχετικά με τις 

δημόσιες προμήθειες ή στο εθνικό δίκαιο στο οποίο υπόκειται η 

Ε.Ο.Α.Α., ιδίως στη νομοθεσία όσον αφορά την πρόσβαση στην 

ενημέρωση, και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων σχετικά με τη 

δημοσιοποίηση των συναπτόμενων συμβάσεων και την ενημέρωση 

των υποψηφίων και των προσφερόντων, η Επιτροπή Διαγωνισμών- 

Προμηθειών (Ε.Δ.Π.) δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν 

διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως 

εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή 

εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των 

προσφορών.41 

2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις στους 

οικονομικούς φορείς, με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού 
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χαρακτήρα των πληροφοριών τις οποίες παρέχουν οι αναθέτουσες 

αρχές καθ’ όλη τη διαδικασία της προμήθειας. 

 

Άρθρο 32° Συγκρούσεις Συμφερόντων 

Η Επιτροπή Διαγωνισμών-Προμηθειών (Ε.Δ.Π.) λαμβάνει όλα τα 

κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη, τον εντοπισμό και 

την επανόρθωση συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν κατά τη 

διεξαγωγή διαδικασιών προμήθειας, ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν 

στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση 

όλων των οικονομικών φορέων. Η έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων 

καλύπτει τουλάχιστον οποιαδήποτε κατάσταση κατά την οποία μέλη του 

προσωπικού Ε.Δ.Π. ή παρόχου υπηρεσιών προμηθειών ενεργούντος εξ 

ονόματος της Ε.Δ.Π. τα οποία συμμετέχουν στη διεξαγωγή της 

διαδικασίας προμήθειας ή μπορούν να επηρεάσουν την έκβασή της έχουν, 

άμεσα ή έμμεσα, χρηματοοικονομικό, οικονομικό ή άλλο προσωπικό 

συμφέρον που θα μπορούσε να εκληφθεί ως στοιχείο που θίγει την 

αμεροληψία και την ανεξαρτησία τους στο πλαίσιο της διαδικασίας 

προμήθειας.42 

 

Άρθρο 33° Τρόπος πληρωμής- απαιτούμενα δικαιολογητικά 

1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή μπορεί να γίνει με 

ένα από τους παρακάτω τρόπους: 

i. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την 

οριστική παραλαβή των υλικών. 
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ii. Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% 

της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α έναντι ισόποσης εγγύησης 

και το υπόλοιπο είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

iii. Με προθεσμιακό διακανονισμό για το 100% της συμβατικής  

αξίας ή για μέρος αυτής. 

iv. Με κάθε άλλο τρόπο που καθορίζεται απαραίτητα στη 

προκήρυξη. 

2. Στη προκήρυξη απαραίτητα καθορίζεται ο επιθυμητός τρόπος 

πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες. 

3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές 

παραδόσεις εφόσον προβλέπονται από την σύμβαση. 

4. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής :  

i. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.  

ii. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη της 

Ομοσπονδίας. 

iii. Τιμολόγιο του Προμηθευτή. 

iv. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν 

φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

v. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από την 

Ομοσπονδία που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή.  

 

Άρθρο 34° Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων κάτω των ορίων 

1. Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων 

τηρούνται οι ακόλουθες προθεσμίες43: 

α. Στην ανοικτή διαδικασία, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής 

προσφορών ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την 
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ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο 

ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση που επείγουσα κατάσταση δεόντως 

τεκμηριωμένη από την Επιτροπή Διαγωνισμών-Προμηθειών 

(Ε.Δ.Π.), καθιστά αδύνατη την τήρηση της ελάχιστης προθεσμίας, 

μπορεί να ορίσει ελάχιστη προθεσμία που δεν είναι μικρότερη των 

δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της 

προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

β. Στην κλειστή διαδικασία και στην ανταγωνιστική διαδικασία με 

διαπραγμάτευση, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων 

συμμετοχής ανέρχεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία 

δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και η 

ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών των 

οικονομικών φορέων που έχουν προεπιλεγεί για την υποβολή 

προσφοράς ανέρχεται σε επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 

αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς τους 

προεπιλεγέντες. 

γ. Στον συνοπτικό διαγωνισμό, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής 

προσφορών ανέρχεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία 

δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

2. Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των αιτήσεων 

συμμετοχής και των προσφορών η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει 

υπόψη, ιδίως, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της σύμβασης και το χρόνο 

που απαιτείται για την προετοιμασία των αιτήσεων συμμετοχής ή 

προσφορών. 

3. Οι προθεσμίες για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και των 

προσφορών πρέπει να καθορίζονται κατά τρόπο, ώστε να προκύπτει 

η ακριβής ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής 

και των προσφορών. 
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4. Εάν οι προσφορές μπορούν να συνταχθούν μόνον έπειτα από 

επιτόπια επίσκεψη ή από επιτόπια εξέταση εγγράφων 

προσαρτημένων στα έγγραφα της σύμβασης, οι προθεσμίες 

παραλαβής των προσφορών, οι οποίες είναι υποχρεωτικά 

μεγαλύτερες από τις ελάχιστες προθεσμίες που προβλέπονται στην 

παρ. 1, καθορίζονται κατά τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι 

οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 

αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών. 

5. Η Επιτροπή Διαγωνισμών-Προμηθειών (Ε.Δ.Π.), παρατείνει την 

προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση 

όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των 

προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α. Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και 

ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν 

παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την 

προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β. Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η 

διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των 

πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν 

σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από 

την Επιτροπή Διαγωνισμών-Προμηθειών (Ε.Δ.Π.), να παρατείνει τις 

προθεσμίες. 

 

Άρθρο 35° Λοιπές διατάξεις 

1. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται αναλογικά και 

στις περιπτώσεις  που η Ομοσπονδία κρίνει ότι πρέπει να προκηρύσσει 
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πλειοδοτικούς διαγωνισμούς για εκμίσθωση διαφημιστικών χώρων, 

για παραχώρηση τηλεοπτικών δικαιωμάτων κ.α. 

2. Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 

διαπιστωθούν ασάφειες, αντιφάσεις ή κενά, αρμόδιο για να  

αποφασίσει τελικά είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Α.Α. 

 

Άρθρο 36° Τελική διάταξη 

1. Ο παρών κανονισμός αποτελούμενος από τριάντα έξι (36) άρθρα 

συντάχθηκε από τη προσωρινή διοίκηση της Ε.Ο.Α.Α. και ψηφίστηκε 

στην Γενική Συνέλευση των σωματείων — μελών την 23/05/2021 . 

2. Ο παρών κανονισμός εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό ....../... ..... 2021 

απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και θα 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ο.Α.Α. 
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