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Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: 
 Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α’ 150/ 10 – 7 - 2007) 

 
 
1) Η πεξίπηωζε ηβ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 
(ΦΔΚ Α’ 150) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: 
 
«ηβ΄ Γπλαηφηεηα ππνβνιήο ελαιιαθηηθήο πξνζθνξάο φηαλ ην θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ 
δελ ππάξρεη ζρεηηθή ξεηή κλεία, νη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ επηηξέπνληαη».  

 
2) Η πεξίπηωζε ηδ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 
(ΦΔΚ Α’ 150)  αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: 
 
«ηδ΄ Σνπο απαξάβαηνπο φξνπο, απφθιηζε απφ ηνπο νπνίνπο ζπλεπάγεηαη 
απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο θαη ηνπο κε απαξάβαηνπο φξνπο» 
 

 
3) To ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4  ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 
(ΦΔΚ Α’ 150) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: 
 
«Γεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο ζηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε  
θαη κε αλάξηεζε ζηελ νηθεία ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

 
 
4) Η παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α’ 150)  
αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: 
 
«1. ηε δηαθήξπμε θαη ζηε ζχκβαζε επηζπλάπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 
ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ ή γίλεηαη παξαπνκπή ζε ζπγθεθξηκέλν δηεζλέο ή 
επξσπατθφ ή εζληθφ  πξφηππν  ή ζε θνηλή ηερληθή πξνδηαγξαθή».  
 
 
5) Η παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α’ 150) αληηθαζίζηαηαη ωο 
εμήο: 
 
«2. Σερληθή πξνδηαγξαθή είλαη ε πξνδηαγξαθή πνπ πεξηέρεηαη ζε έγγξαθν, ην 
νπνίν πξνζδηνξίδεη ηα απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξντφληνο, φπσο ηα 
επίπεδα πνηφηεηαο, ηα πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά , ηνλ ζρεδηαζκφ γηα φιεο 
ηηο ρξήζεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο γηα ηα άηνκα κε 
εηδηθέο αλάγθεο) θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο, ηεο θαηαιιειφηεηαο, ηεο 
ρξήζεο ηνπ πξντφληνο, ηεο αζθάιεηαο ή ησλ δηαζηάζεψλ ηνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηήζεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ην πξντφλ φζνλ αθνξά 
ηελ νλνκαζία πψιεζεο, ηελ νξνινγία, ηα ζχκβνια, ηηο δνθηκέο θαη κεζφδνπο 
δνθηκψλ, ηε ζπζθεπαζία, ηε ζήκαλζε θαη ηελ επίζεζε  εηηθεηψλ, ηηο νδεγίεο γηα 
ηνπο ρξήζηεο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη κεζφδνπο παξαγσγήο,  θαζψο θαη ηηο 
δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο. 
Η ηερληθή πξνδηαγξαθή πξέπεη, θαηά πεξίπησζε, θαη αλάινγα κε ην 
πξνκεζεπφκελν είδνο, λα πξνζδηνξίδεη θαη ζηνηρεία ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη 
θάιπςεο, φπσο: α. απαηηήζεηο εγθαηάζηαζεο, β. απαηηήζεηο εγγχεζεο θαιήο 
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ιεηηνπξγίαο ή δηαηήξεζεο,  γ. απαηηήζεηο εμππεξέηεζεο κεηά ηελ πψιεζε, 
ηερληθήο βνήζεηαο εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή, θαζψο θαη εμαζθάιηζεο χπαξμεο 
αληαιιαθηηθψλ,  δ. απαηηήζεηο εθπαίδεπζεο . ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή πξέπεη 
λα νξίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ν ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ πιηθνχ. 
Όξνο ηεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο, κπνξεί επίζεο, φηαλ είλαη κεηξήζηκν κέγεζνο, 
λα πξνζδηνξίδεηαη κεηαμχ αλσηάηνπ θαη θαησηάηνπ νξίνπ ».  
 
6) Η παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α’ 150)  αληηθαζίζηαηαη ωο 
εμήο: 
 
«7. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνο πξνκήζεηα αγαζψλ νξίδνληαη απφ ηνπο 
θνξείο γηα ηνπο νπνίνπο πξννξίδνληαη. Όινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, 
απαξάβαηνη θαη κε, νξίδνληαη ξεηψο θαη ζαθψο ζηελ δηαθήξπμε θαη νπνηαδήπνηε 
κε ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο 
πξνζθνξάο.  Όηαλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή θξηηήξην είλαη κφλν ε 
ρακειφηεξε ηηκή, φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ είλαη απαξάβαηνη». 
 
7) Η παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α’ 150) αληηθαζίζηαηαη ωο 
εμήο: 
 
«8. Απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ (ΓΓΔ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο ειέγρνληαη, ηξνπνπνηνχληαη, φπνπ απαηηείηαη 
θαη εγθξίλνληαη φιεο νη πξνδηαγξαθέο ησλ αγαζψλ, ε πξνκήζεηα ησλ νπνίσλ 
δηελεξγείηαη απφ απηή. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απαηηείηαη λα έρνπλ εγθξηζεί 
πξηλ απφ ηελ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ». 
 
8) Σην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α’ 150) πξνζηίζεηαη παξ. 11 ωο 
εμήο: 
 
 «11. Πξηλ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ θξηηεξίσλ 
αμηνιφγεζεο θαη ησλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο, ππνρξενχηαη ν θνξέαο λα 
πξνβαίλεη ζε ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο 
γηα ην πεξηερφκελν ησλ αλσηέξσ πξνδηαγξαθψλ, θξηηεξίσλ θαη ζπληειεζηψλ. 
ηηο πεξηπηψζεηο, φκσο, πνπ ε δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο δηεμάγεηαη απφ ηελ 
Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θνξέα, ε δηαβνχιεπζε κπνξεί 
λα επαλαιεθζεί κηα θνξά, απφ απηήλ, εάλ θξηζεί αλαγθαίν απφ ην  αξκφδην 
φξγαλν θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο ηερληθήο δηεχζπλζεο ηεο Γεληθή Γξακκαηεία 
Δκπνξίνπ. Η δηαβνχιεπζε απφ ηνλ θνξέα  δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο 
θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ αλάξηεζε ηεο 
ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, ζηελ αληίζηνηρε ηζηνζειίδα ηνπ. 
ηελ πεξίπησζε δηελέξγεηαο ηεο δηαβνχιεπζεο απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία 
Δκπνξίνπ, απηή δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο θαη δελ κπνξεί λα 
ππεξβαίλεη ηηο δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ. 
Η δηαβνχιεπζε δελ είλαη ππνρξεσηηθή, εάλ ζε δηάζηεκα ελφο έηνπο πξηλ ηελ 
πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, έρεη πξνεγεζεί ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε γηα 
δηαγσληζκφ, κε ίδην αληηθείκελν κε απηφ ηεο αλσηέξσ πξνθήξπμεο.  
Ο θνξέαο αλαξηά ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε δηαβνχιεπζεο γηα αλνηρηή κε 
δεζκεπηηθή ζπκκεηνρή ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ή ζηελ ηζηνζειίδα 
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη, καδί κε ηελ πξφζθιεζε, φια ηα ηεχρε ησλ 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.  
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Η πξφζθιεζε αλαθέξεη ηα ζηνηρεία ηνπ θνξέα, ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο, 
ηνλ ηξφπν θαη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο παξαηεξήζεσλ.  
Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο αλσηέξσ δηαβνχιεπζεο, ν 
θνξέαο ή, θαηά πεξίπησζε ε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ, ζπγθεληξψλνπλ θαη 
επεμεξγάδνληαη ηα ζρφιηα πνπ ππνβιήζεθαλ θαη αλαξηνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο, 
εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, πεξίιεςε ησλ ππνβιεζέλησλ ζρνιίσλ. 
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο 
δχλαληαη λα νξίδνληαη εηδηθφηεξεο ιεπηνκέξεηεο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο δηελέξγεηαο 
ηεο αλσηέξσ ειεθηξνληθήο δηαβνχιεπζεο». 

 
9) Τν εδάθην 1 ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α’ 
150), αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: 

 
«1. Οη θνξείο πνπ δηελεξγνχλ ηνπο δηαγσληζκνχο, κεηά ηελ έληαμε ησλ 
πξνκεζεηψλ ζην Δληαίν Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ (Δ.Π.Π.), γλσζηνπνηνχλ, ην 
ηαρχηεξν δπλαηφ, κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηελ Τπεξεζία Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ 
ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, φιεο ηηο πξνκήζεηεο θαηά θαηεγνξίεο πξντφλησλ 
πνπ πξνηίζεληαη λα δηελεξγήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ δψδεθα κελψλ 
θαη ησλ νπνίσλ ε ζπλνιηθή πξνυπνινγηδφκελε αμία ηνπο είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε 
απφ ΔΤΡΩ 750.000 ρσξίο Φ.Π.Α». 
 
10) Οη ππνπεξηπηώζεηο  ii θαη iii ηεο πεξ. α ηεο παξαγξάθνπ 2 Α ΚΛΔΙΣΤΟΙ 
ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ηνπ άξζξνπ 5

α
 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α’ 150),  

αληηθαζίζηαληαη ωο εμήο: 
 
« ii. Τπεχζπλεο δειψζεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξ.1 πεξηπηψζεηο β θαη γ ζε 
ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 8 παξ. 4 εδ. α 
iii. ηα παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο θαη’ άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. δ θαη ηα 
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο, θαη’ άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. ε». 
 
11) Οη ππνπεξηπηώζεηο ii θαη iii ηεο πεξ. α ηεο παξαγξάθνπ 1 Β ΑΝΟΙΚΤΟΙ 
ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ηνπ άξζξνπ 5

α
 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α’ 150),  

αληηθαζίζηαληαη ωο εμήο: 
 
« ii . Τπεχζπλεο δειψζεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξ.1 πεξηπηψζεηο β θαη γ.  
iii. ηα παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο θαη’ άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. δ θαη ηα 
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληα, θαη’ άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. ε». 
 
12) Οη ππνπεξηπηψζεηο v ηεο πεξ. α ηεο παξαγξάθνπ 2 Α ΚΛΔΙΣΟΙ 
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΙ θαη iv ηεο πεξ. α ηεο παξαγξάθνπ 1Β ΑΝΟΙΚΣΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΙ 
ηνπ άξζξνπ 5

α
 ηνπ Π.Γ 118/07 (ΦΔΚ’ Α 150), θαηαξγνχληαη.  

Η ππνπεξίπησζε vi ηεο πεξ. α ηεο παξαγξάθνπ 2 Α ΚΛΔΙΣΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΙ 
ηνπ άξζξνπ 5

α
 ηνπ Π.Γ 118/07 αλαξηζκείηαη ζε v θαη νη ππνπεξηπηψζεηο v, vi, vii, 

ηεο πεξ. α ηεο παξαγξάθνπ 1Β ΑΝΟΙΚΣΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΙ ηνπ άξζξνπ 5
α
 ηνπ Π.Γ 

118/07 αλαξηζκνχληαη ζε iv, v, vi αληίζηνηρα. 
 
 
13) Τν άξζξν 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α΄150) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: 
 
« Άξζξν 6» 
Πξνζσπηθή θαηάζηαζε ηνπ ππνςεθίνπ ή ηνπ πξνζθέξνληνο 
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1. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνπο δηαγσληζκνχο ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ, καδί κε 
ηελ πξνζθνξά ηνπο, ηα εμήο: 
α. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, θαηά ην άξζξν 25 ηνπ Π.Γ 118/07 (ΦΔΚ 
Α’ 150).  
β. Τπεχζπλε δήισζε  ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (ΦΔΚ Α΄75), 
φπσο εθάζηνηε  ηζρχεη, κε εκεξνκελία ππνγξαθήο εληφο ησλ δεθαπέληε (15) 
εκεξψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ θαη κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία: 
i. Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ή δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ζηνλ 
νπνίν ζπκκεηέρνπλ. 
ii. Να δειψλεηαη, φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο δήισζεο δελ έρνπλ 
θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα 
ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  
ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ε ππεχζπλε δήισζε 
αθνξά ηνπο θαησηέξσ, νη νπνίνη θαη ηελ ππνγξάθνπλ: 
- Σνπο  Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ. Δ.Δ. ή  Δ.Π.Δ. 
- Σνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. θαη ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν 
είλαη Α.Δ.  
- Σνλ  Πξφεδξν ηνπ Γ.. φηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζκφο.  
- ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο  
ηνπ.  
- Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη έλσζε πξνκεζεπηψλ ή Κνηλνπξαμία, ε δήισζε γίλεηαη 
απφ θάζε κέινο, πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηήλ.  
Η δήισζε απηή δελ κπνξεί λα ππνγξάθεηαη απφ εληνινδφρν πιεξεμνχζην.  
γ. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (ΦΔΚ Α΄75), 
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε εκεξνκελία ππνγξαθήο εληφο ησλ δεθαπέληε (15) 
εκεξψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ θαη κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία: 
i. Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ή δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ζηνλ 
νπνίν ζπκκεηέρνπλ.  
ii. Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο δήισζεο: 
- Γελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο 
παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηαζηάζεηο.  
- Δίλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηεο 
πεξίπησζεο (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  
- Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ή πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπά 
θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο. ηε 
δήισζε, επίζεο, λα νξίδεηαη ξεηά ε επσλπκία θαη ν ηφπνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη 
ην αληηθείκελν δξαζηεξηνηήησλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή ην εηδηθφ επάγγεικα 
ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ή φηη αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, 
θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε (4) ηνπ εδ. α ηεο 
παξ. 2 θαη ζηελ πεξίπησζε (3) ηνπ εδ. β ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο.  
- Γελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. γ ηεο 
παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηαζηάζεηο.   
- Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί βάζεη ακεηάθιεηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο γηα αδίθεκα 
ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπο.  
-  Γελ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην 
αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα 
iii. Να αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα 
πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ζχκθσλα 
κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ παξφληνο.  
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Οη αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο  ππνγξάθνληαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν 
ηνπ πξνζθέξνληνο φπσο απηφο θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ππνπεξίπησζε ηη  ηεο 
παξ.1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ 118/07 (ΦΔΚ Α’ 150).  
δ. Σα παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο.  
Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε εθπξφζσπφ ηνπο, 
ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά είηε θαηαζηαηηθφ θαη πηζηνπνηεηηθφ 
κεηαβνιψλ απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν είηε ΦΔΚ εθπξνζψπεζεο αλάινγα κε ηε 
κνξθή θάζε εηαηξείαο.  
ε. Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο, φπσο ην Φ.Δ.Κ. ίδξπζεο θαη 
νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή Α.Δ θαη Δ.Π.Δ.), 
επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαη 
ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ (γηα Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ζηνηρεία θαη έγγξαθα απφ 
ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ΑΔ θαη ηα 
ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο 
ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ δελ πξνθχπηεη 
επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ, αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή θάζε λνκηθνχ 
πξνζψπνπ.  
Δθφζνλ ν πξνζθέξσλ απνηειεί έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνςεθίσλ αλαδφρσλ 
πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, καδί κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα 
παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ησλ ζεκείσλ γ έσο θαη ε γηα θάζε 
κέινο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία.  
2.  Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 20 ηνπ παξφληνο, ν 
πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο 
είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ΄ 
απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην λ. 2672/1998  (ΦΔΚ Α΄290), 
νθείιεη λα ππνβάιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ 
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 παξ. 6 ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο. 
α. Οη Έιιελεο πνιίηεο: 
(1) Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ εκεξνκελία έθδνζεο φρη παιαηφηεξε ησλ ηξηψλ 
(3) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ 
παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ 
θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα 
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ/ηνο  60/2007  (ΦΔΚ Α΄64/2007), γηα θάπνην 
απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα εθφζνλ απηφ νξίδεηαη ζηε 
δηαθήξπμε, θαζψο θαη γηα θάπνην αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηνπο δηαγσγήο, φπσο ππεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε,  
πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, δσξνδνθία θαη δφιηα ρξενθνπία.  
(2)  Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, κε εκεξνκελία 
έθδνζεο φρη παιαηφηεξε ησλ ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2, ηνπ παξφληνο άξζξνπ απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ: 
- ζε πηψρεπζε 
- ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο.  
- ζε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο ησλ άξζξσλ 99 έσο 106 θαη,  
- ζε δηαδηθαζία αλαδηνξγάλσζεο ησλ άξζξσλ 107 επ. ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα, 
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.  
(3) Πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ αξκφδηεο θαηά πεξίπησζε αξρέο κε 
εκεξνκελία έθδνζεο φρη παιαηφηεξε ηνπ ελφο (1) κελφο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ 
θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 
απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 
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πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θπξίαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο 
πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.  
ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 
παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 
ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ 
πηζηνπνηεηηθφ.  
(4) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη 
αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ΄ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα 
ππνγξαθήο ηεο ππεχζπλεο δήισζεο ηεο παξ. 1γ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη 
αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο 
σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. Γηα φζνπο αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ 
επάγγεικα, απαηηείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα 
αξρή ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ νηθείνπ ΟΣΑ. 
β. Οη αιινδαπνί:  
(1) Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή 
δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο,  κε εκεξνκελία έθδνζεο φρη 
παιαηφηεξε ησλ ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή  ηνπ θαθέινπ ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα 
θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο  (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ.  
(2) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο 
ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε 
θάπνηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. α ή ππφ άιιε αλάινγε 
θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο πεξίπησζεο (3) 
ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
(3) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ 
Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα 
ππνγξαθήο ηεο ππεχζπλεο δήισζεο ηεο παξ. 1γ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη 
εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  
γ. Σα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά: 
(1) Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ εδαθίσλ α θαη β ηεο 
παξ. 2 ηνπ παξφληνο, αληίζηνηρα.  
(2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο κε εκεξνκελία 
έθδνζεο φρη παιαηφηεξε ησλ ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε εθθαζάξηζε ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα 
αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο 
απφθαζεο εθθαζάξηζεο ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά 
λνκηθά πξφζσπα). 
(3) Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο 
δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη 
ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), γηα ηνλ Πξφεδξν θαη Γηεπζχλνληα 
χκβνπιν θαη γηα άιια πξφζσπα πνπ αζθνχλ θαζήθνληα Πξνέδξνπ ή 
Γηεπζχλνληα πκβνχινπ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, ζηηο πεξηπηψζεηο 
αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν 
έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ 
ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε 
ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο 
(1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
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(4) Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ην πηζηνπνηεηηθφ εθθαζάξηζεο εθδίδεηαη 
απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη 
εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ Α.Δ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα΄θαη 7β.12 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 
Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 
(Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην 
ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζην δηαγσληζκφ 
επηρείξεζεο.  
δ. Οη πλεηαηξηζκνί.  
(1) Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ κε εκεξνκελία έθδνζεο φρη παιαηφηεξε ησλ 
ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα 
κε ηελ παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο 
δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε 
ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο 
(1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  
(2) Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο 
πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. β ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 
αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα θαη ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. γ ηεο 
παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  
(3) Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα.  
ε. Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά: 
Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ 
ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. 
3. Δάλ ζε θάπνηα Υψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ 
εθδίδνληαη ηα πηζηνπνηεηηθά ηνπ εδαθίνπ α πεξηπηψζεηο (1) θαη (2), ηνπ εδαθίνπ β 
πεξηπηψζεηο (1) θαη (2) ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ (απφζπαζκα πνηληθνχ 
κεηξψνπ, πηζηνπνηεηηθά πηψρεπζεο, δηαδηθαζίαο θήξπμεο πηψρεπζεο, 
δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο ησλ άξζξσλ 99 έσο 106, δηαδηθαζίαο 
αλαδηνξγάλσζεο ησλ άξζξσλ 107 επί ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα) ή δελ 
θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά σο εμήο: 
- Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαγσληζκφ κε πξνυπνινγηζζείζα αμία ίζε ή αλψηεξε 
ησλ πξνβιεπνκέλσλ νξίσλ ηεο πεξίπησζεο ε ηεο παξ. 2 ηνπ  άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 
118/2007 (ΦΔΚ Α΄150) απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ππνβνιή ηνπ 
δηθαηνινγεηηθνχ. Δάλ ζηε ρψξα απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε βεβαίσζε, 
δχλαηαη απηή λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο 
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο.   
- Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαγσληζκφ κε πξνυπνινγηζζείζα αμία θαηψηεξε ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ νξίσλ ηεο πεξίπησζεο ε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 
118/2007 (ΦΔΚ Α΄150),  απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη 
ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζεο.  
ηελ θαηά ηα άλσ έλνξθε βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ 
ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ 
ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο.  
Η σο άλσ έλνξθε βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε ζα πξέπεη λα έρεη γίλεη θαη λα 
θέξεη ρξνλνινγία, εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ 
έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ , ην νπνίν αληηθαζηζηά. 
4. Τπνςήθηνη πνπ δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο ησλ 
παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 6 απνθιείνληαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ. Δπίζεο, 
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ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ε κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο 5. Η απαξίζκεζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ηα νπνία κπνξνχλ λα δεηεζνχλ, ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν 
είλαη πεξηνξηζηηθή. 
 
14) Η πεξ. ζη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α’ 150) 
θαηαξγείηαη θαη ε επόκελε πεξίπηωζε δ αλαξηζκείηαη ζε ζη. Αληίζηνηρα, ην 
εδάθην «Τα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ηωλ αλωηέξω πεξηπηώζεωλ δ, ε, 
ζη θαη δ πξνζθνκίδνληαη, θαη’ εμαίξεζε, καδί κε ηελ πξνζθνξά» 
αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: «Τα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ηωλ αλωηέξω 
πεξηπηώζεωλ δ, ε θαη ζη πξνζθνκίδνληαη, θαη’ εμαίξεζε, καδί κε ηελ 
πξνζθνξά».  
 
15) Τν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Π.Γ 118/2007(ΦΔΚ Α’ 
150)  ηξνπνπνηείηαη ωο εμήο: 
 

 “…..ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξ. δ,ε θαη ζη ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πνπ 

αθνξνχλ κφλν ηoλ αλσηέξσ θαηαζθεπαζηή.» 

 
16) Η παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8

α
  ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α’ 150) ηξνπνπνηείηαη 

ωο εμήο:  
 
«ηελ πεξίπησζε πνπ ππνβάιιεηαη πξνζθνξά απφ πξνκεζεπηή πνπ δελ είλαη ν 
ίδηνο θαηαζθεπαζηήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 2 ηνπ παξφληνο, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξ. δ, 
ε θαη ζη ηνπ άξζξνπ 8 παξ.2 ηνπ παξφληνο πνπ αθνξνχλ κφλν ηνλ αλσηέξσ 
θαηαζθεπαζηή θαη εθφζνλ δεηνχληαη απφ ηε δηαθήξπμε». 
 
17) Τν άξζξν 8 παξ. 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α’ 150) ηξνπνπνηείηαη ωο 
εμήο: 
 
«Τπνςήθηνη πνπ δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ 
άξζξνπ 6 απνθιείνληαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ. Δπίζεο, ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ 
ε κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ». 
 
 
18) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α’ 150) θαηαξγείηαη θαη 

ε επόκελε παξάγξαθνο ηξνπνπνηείηαη ωο εμήο «4. Οι προσφορές μπορεί να 

αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με 

απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην 

Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 

διαγωνισμού».  

 
Οη παξ. 5,6,7,8 ηνπ ηδίνπ αλσηέξσ άξζξνπ αλαξηζκνχληαη ζε 4,5,6,7 αληίζηνηρα. 
 
19) Η παξάγξαθνο 2 (πεξ. β΄) ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α’ 
150)  αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: 
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«β. Όηαλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή θξηηήξην είλαη ε πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά: 
(1) Η ηηκή. 
 (2) Σν θφζηνο εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, φηαλ θαη φπσο απηά 
θαζνξίδνληαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ δηαθήξπμε.  
(3) Η ζπκθσλία ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθψλ κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, 
φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε, ζχκθσλα κε  ην άξζξν 3 παξ. 2.  
(4) Η παξερφκελε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ή δηαηήξεζεο.  
(5)  Η πνηφηεηα ηεο εμππεξέηεζεο (SERVICE) κεηά ηελ πψιεζε θαη ηεο ηερληθήο 
βνήζεηαο εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή, θαζψο θαη ε εμαζθάιηζε χπαξμεο 
αληαιιαθηηθψλ.  
(6) Η παξερφκελε εθπαίδεπζε 
(7) Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ.  
(8) Κάζε άιιν ζηνηρείν αλάινγα κε ηελ θχζε ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ ή θαη 
ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ηνπ θνξέα, εθφζνλ δεηείηαη απφ ηελ δηαθήξπμε.  
Γηα ηελ επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο 
αμηνινγνχληαη κφλνλ νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί σο ηερληθά απνδεθηέο θαη 
ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Τπφ ηελ επηθχιαμε φζσλ 
νξίδνληαη ακέζσο παξαθάησ, ζηα ζηνηρεία Ι θαη ΙΙ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά 
ζηνλ εληφο ησλ φξσλ θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο 
πξφζθιεζεο, πξνκεζεπηή, ε πξνζθνξά ηνπ νπνίνπ θξίζεθε σο ε πιένλ 
ζπκθέξνπζα, κε βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα.   
Η δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκνηερληθήο αμηνιφγεζεο  είλαη ε παξαθάησ: 
Σα πξναλαθεξφκελα ζηνηρεία αμηνιφγεζεο, πιελ ησλ νηθνλνκηθψλ [ηηκή, θφζηνο 
εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, ήηνη, ζηνηρεία β (1) θαη β(2) ], 
θαηαηάζζνληαη ζε  ηξεηο νκάδεο.  
(1) Οκάδα Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ Πνηφηεηαο θαη Απφδνζεο, ζηελ νπνία 
πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία β (3), φηαλ απηά ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε δηαθήξπμε 
σο απαξάβαηνη φξνη.   
(2)  Οκάδα Σερληθήο Τπνζηήξημεο θαη Κάιπςεο, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα 
ζηνηρεία β (4), β (5), β (6), β (7) φηαλ απηά ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε δηαθήξπμε σο 
απαξάβαηνη φξνη θαη  
(3) Οκάδα Σερληθψλ απαηηήζεσλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ, φηαλ απηά 
ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε δηαθήξπμε σο κε απαξάβαηνη φξνη.  
Γηα ηηο παξαπάλσ νκάδεο νξίδεηαη φηη, ην άζξνηζκα ησλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο 
γηα ηελ 1

ε
 Οκαδα ζα αλέξρεηαη κέρξη 80%, γηα ηελ 2

ε
 Οκάδα  απφ 10% κέρξη 

30%, θαη γηα ηελ3
ε
 Οκάδα  απφ 10% κέρξη 30%, θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ην 

ζπλνιηθφ άζξνηζκα ησλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο θαη ησλ ηξηψλ Οκάδσλ λα είλαη 
100%.  Γηα θάζε ζηνηρείν ησλ νκάδσλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε επί κέξνπο 
ζπληειεζηήο βαξχηεηαο, ψζηε ην άζξνηζκά ηνπο, γηα θάζε νκάδα, λα επξίζθεηαη 
εληφο ησλ αλσηέξσ θαζνξηζζέλησλ νξίσλ. 
Η βαζκνινγία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ πνπ αθνξνχλ ηηο δχν 
πξψηεο νκάδεο (1 θαη 2)  είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη 
αθξηβψο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ησλ αλσηέξσ νκάδσλ 
θαη απμάλεηαη, κέρξη θαη 130 βαζκνχο, φηαλ ππεξθαιχπηνληαη ηα αλσηέξσ. Η 
βαζκνινγία ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηξίηεο νκάδαο (3) πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε 
δηαθήξπμε σο κε απαξάβαηνη φξνη, είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
θαιχπηνληαη αθξηβψο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Η βαζκνινγία απηή απμάλεηαη 
κέρξη θαη 115 βαζκνχο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο. Δπίζεο, κεηψλεηαη, κέρξη θαη ζηνπο 75 βαζκνχο γηα ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ δελ θαιχπηνληαη πιήξσο νη κε απαξάβαηεο ηερληθέο 



 10 

πξνδηαγξαθέο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ θαιχπηνληαη θαζφινπ νη κε 
απαξάβαηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε βαζκνινγία είλαη κεδέλ. 
Η ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ θάζε νκάδαο είλαη ην γηλφκελν ηνπ 
επί κέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ επί ηε βαζκνινγία ηνπ θαη ε 
ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ 
βαζκνινγηψλ φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ηξηψλ νκάδσλ.   
Γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή ηεο 
πξνζθνξάο θαη, φηαλ απφ ηελ δηαθήξπμε πξνβιέπεηαη, ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο, 
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο. Πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξφηεξν ιφγν ηεο ηηκήο 
πξνζθνξάο (ζπγθξηηηθήο) πξνο ηελ βαζκνινγία ηεο. Ο δηαγσληζκφο 
θαηαθπξψλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ έρεη θάλεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Απφ ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη ηα 
πιηθά θαζνξίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ηηο αλσηέξσ  νκάδεο, νη 
ζπληειεζηέο βαξχηεηαο, ηφζν ηεο θάζε νκάδαο ζπλνιηθά, φζν θαη ησλ ζηνηρείσλ 
ηεο θάζε νκάδαο μερσξηζηά θαη απηά αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε. Η κε 
ζπκκφξθσζε πξνο ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ησλ νκάδσλ,  φηαλ απηά νξίδνληαη ζηε 
δηαθήξπμε σο απαξάβαηνη φξνη, ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο.   
 
 
20) Η πεξ. Ι ηεο παξ. α ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007 αληηθαζίζηαηαη ωο 
εμήο: 
 
«ηνπο θιεηζηνχο δηαγσληζκνχο, φηαλ ν πξνκεζεπηήο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηε 
ρακειφηεξε ηηκή δελ πξνζθνκίδεη, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε δηάηαμε απηή, ή ηα πξνζθνκηδφκελα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζηελ ελ ιφγσ δηάηαμε, ε 
θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε 
ρακειφηεξε ηηκή. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή 
πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα 
αλσηέξσ ή ηα πξνζθνκηδφκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά δελ πιεξνχλ ηηο 
απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ άλσ δηάηαμε, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 
πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή θαη νχησ θαζ` εμήο. Αλ 
θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 6 παξάγξαθν 2 ή ηα 
πξνζθνκηζζέληα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο πνπ 
ηίζεληαη απφ ηελ άλσ δηάηαμε, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. ηηο πεξηπηψζεηο 
απηέο φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε ηεο 
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο π.δ/ηνο ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην 
πξνζθέξσλ δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο 
θαηαθχξσζεο έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 2 
ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο ή ηα απφ απηφλ πξνζθνκηζζέληα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ άλσ δηάηαμε, 
θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ». 
 
 
21) Η πεξ. ΙΙ ηεο παξ. α ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007 αληηθαζίζηαηαη ωο 
εμήο: 
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ηνπο αλνηθηνχο δηαγσληζκνχο, φηαλ ν πξνκεζεπηήο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηε 
ρακειφηεξε ηηκή δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο ή, 
εθφζνλ ηνχην πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε, ζην άξζξν 8α ηνπ παξφληνο, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο απηέο, ή ηα πξνζθνκηδφκελα έγγξαθα 
θαη δηθαηνινγεηηθά δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζηηο ελ ιφγσ 
δηαηάμεηο ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε 
ρακειφηεξε ηηκή. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή 
πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα 
αλσηέξσ ή ηα πξνζθνκηδφκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά δελ πιεξνχλ ηηο 
απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηηο άλσ δηαηάμεηο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 
πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή θαη νχησ θαζ` εμήο. Αλ 
θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο ή ηα πξνζθνκηδφκελα έγγξαθα 
θαη δηθαηνινγεηηθά δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζηηο άλσ δηαηάμεηο, ν 
δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη 
ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ή/θαη ηεο παξ. 3 
ηνπ άξζξνπ 8α ηνπ παξφληνο ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην πξνζθέξσλ δελ 
πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ή 
πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 θαη, 
εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί απφ ηελ δηαθήξπμε, ησλ πεξηπηψζεσλ α, β, θαη δ ηεο παξ. 
2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο, ή ηα πξνζθνκηδφκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 
δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζηηο άλσ δηαηάμεηο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ 
Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε. Δπίζεο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ 
Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε, εθφζνλ απφ ηα ππνβιεζέληα 
δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα ζηε δηαθήξπμε θαζνξηδφκελα 
ειάρηζηα αλαγθαία φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ 
άξζξνπ 8

α
». 

 
 
22) Η πεξ. Ι ηεο παξ. β ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007 αληηθαζίζηαηαη ωο 
εμήο: «ηνπο θιεηζηνχο δηαγσληζκνχο, φηαλ ν πξνκεζεπηήο κε ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά δελ πξνζθνκίδεη, έλα ή 
πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 
2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο, ή ηα πξνζθνκηδφκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 
δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζηελ ελ ιφγσ δηάηαμε, ε θαηαθχξσζε 
γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο 
δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία 
απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ ή ηα απφ απηφλ πξνζθνκηζζέληα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ άλσ δηάηαμε, ε 
θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά θαη νχησ θαζ‘ εμήο. Αλ θαλέλαο 
απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 6 παξάγξαθν 2 ή ηα 
πξνζθνκηζζέληα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο πνπ 
ηίζεληαη απφ ηελ άλσ δηάηαμε, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. ηηο πεξηπηψζεηο 
απηέο φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε ηεο 
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην πξνζθέξσλ δελ 
πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ή 
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πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 
παξφληνο ή ηα απφ απηφλ πξνζθνκηζζέληα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά δελ 
πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ άλσ δηάηαμε, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ 
Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο. 
 
 
23) Η πεξ. ΙΙ ηεο παξ. β ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007 αληηθαζίζηαηαη ωο 

εμήο: «Στους αλνηθηνχο διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής με την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά δεν προσκομίζει, ένα ή 

περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 

2 του άρθρου 6 του παρόντος, ή ηα πξνζθνκηδφκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 

δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζηελ ελ ιφγσ δηάηαμε, ε θαηαθχξσζε  

γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο 

δελ  πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία  
απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ ή ηα πξνζθνκηδφκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 
δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 2, ε 
θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά θαη νχησ θαζ`  εμήο. Αλ θαλέλαο 
απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 2 έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα  θαη 
δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηή ή ηα πξνζθνκηδφκελα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζηελ ελ ιφγσ δηάηαμε, ν 
δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη.   
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή 
ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 θαη ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 8α ηνπ 
παξφληνο ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην πξνζθέξσλ δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη 
πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 
έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 θαη, εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί 
απφ ηελ δηαθήξπμε, ησλ πεξηπηψζεσλ α, β, θαη δ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 
παξφληνο, ή ηα πξνζθνκηδφκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά δελ πιεξνχλ ηηο 
απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζηηο άλσ δηαηάμεηο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε 
εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε.  
Δπίζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε 
εθφζνλ απφ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα 
ζηε δηαθήξπμε θαζνξηδφκελα ειάρηζηα αλαγθαία φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 
ηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 8

α
». 

 
 
24) Η παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α’ 150),  
αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: 
 
«4. Ωο απαξάδεθηεο απνξξίπηνληαη, επίζεο, νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ 
απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηα αλσηέξσ 
ηερληθά ζηνηρεία ησλ νκάδσλ αμηνιφγεζεο, φηαλ απηά νξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε σο 
απαξάβαηνη φξνη. Η δηαπίζησζε γηα ηελ ζπκθσλία ή αζπκθσλία κε ηνπο 
απαξάβαηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαζψο θαη ε βαζκνινγία ησλ πξνζθνξψλ 
γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε γλψκε ηνπ 
αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ νξγάλνπ». 
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25) Μεηά ην άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α’ 150) πξνζηίζεληαη ηα 

άξζξα 22
Α
, 22Β θαη 22Γ θαη 22Γ ηα νπνία έρνπλ ωο εμήο: 

 

«Άξζξν 22Α» 

πκθσλίεο πιαίζην 

1. Σν άξζξν 26 ηνπ Π.Γ. 60/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ "πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ", φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 

2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο 

Ννεκβξίνπ 2005» (ΦΔΚ Α΄ 64) εθαξκφδεηαη θαη γηα φιεο ηηο ζπκθσλίεο – πιαίζην 

νη νπνίεο δελ εκπίπηνπλ σο εθ ηνπ χςνπο ηνπο ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 

2004/18.  

2. ε πεξίπησζε πνπ ε ζπκθσλία πιαίζην έρεη πξνυπνινγηζζείζα αμία πνπ δελ 

ηελ εληάζζεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2004/18 επηηξέπεηαη θαη’ 

απφθιηζε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 26 ηνπ Π.Γ. 60/2007 θαη ε ζχλαςε 

ζπκθσλίαο – πιαηζίνπ κε δχν (2) νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

 

«Άξζξν 22Β» 

Ηιεθηξνληθέο Γεκφζηεο πκβάζεηο 

Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 27, 28, θαη 36 ηνπ Π.Γ. 60/2007 εθαξκφδνληαη θαη θαηά 
ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε πξνυπνινγηζκφ θάησ 
απφ ηα ρξεκαηηθά φξηα εθαξκνγήο ηνπ σο άλσ Π.Γ.» 
 
 
«Άξζξν 22Γ» 
πκβάζεηο αλαηηζέκελεο θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα 
Η εθηέιεζε ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην 
πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπνκέλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, φηαλ ε πιεηνςεθία ησλ 
ελδηαθεξνκέλσλ εξγαδνκέλσλ είλαη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ηα νπνία ιφγσ ηεο 
θχζεο ή βαξχηεηαο ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ηνπο δελ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ 
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε 
πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πξέπεη λα κλεκνλεχεη ηελ παξνχζα δηάηαμε. 
 
 
 
«Άξζξν 22Γ 
 
Υξεζηκνπνίεζε ειεθηξνληθψλ πιεηζηεξηαζκψλ 
 

1. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο πξνζθεχγνπλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ ειεθηξνληθνχ 
πιεηζηεξηαζκνχ ππνρξεσηηθά φζνλ αθνξά ζηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ 
πνπ δηελεξγνχληαη γηα ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ ηα νπνία εληάζζνληαη ζην 
Δληαίν Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ (ΔΠΠ) θαη δπλεηηθά ζε θάζε άιιε 
πεξίπησζε.  

2. ηηο αλνηθηέο, θιεηζηέο ή κε δηαπξαγκάηεπζε δηαδηθαζίεο ζηελ πεξίπησζε 
πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 24 παξάγξαθνο 1 ζεκείν  α) ηνπ Π.Γ. 
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60/2007, νη θνξείο κπνξνχλ λα απνθαζίδνπλ ηε δηεμαγσγή ειεθηξνληθνχ 
πιεηζηεξηαζκνχ, φηαλ νη φξνη θαη νη ελ γέλεη πξνδηαγξαθέο  ησλ πξνο 
πξνκήζεηα εηδψλ κπνξνχλ λα θαζνξηζζνχλ κε αθξίβεηα. 

3. Ο ειεθηξνληθφο πιεηζηεξηαζκφο αθνξά είηε κφλνλ ηηο ηηκέο, εθφζνλ ε 
ζχκβαζε αλαηίζεηαη κε βάζε ηε ρακειφηεξε ηηκή, είηε ηηο ηηκέο ή/θαη ηηο 
αμίεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ  πνπ επηζεκαίλνληαη ζηε δηαθήξπμε, 
εθφζνλ ε ζχκβαζε αλαηίζεηαη κε βάζε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.  

4. Όηαλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο απνθαζίδνπλ λα θάλνπλ ρξήζε ειεθηξνληθνχ 
πιεηζηεξηαζκνχ, ην αλαθέξνπλ ζηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. Η δηαθήξπμε 
πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηηο εμήο  πιεξνθνξίεο:  
α) ηα ζηνηρεία, νη αμίεο ησλ νπνίσλ απνηεινχλ αληηθείκελν ηνπ ειεθηξνληθνχ 

πιεηζηεξηαζκνχ, εθφζνλ ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία είλαη πξνζδηνξίζηκα 
πνζνηηθψο, θαηά ηξφπν ψζηε λα εθθξάδνληαη ζε  αξηζκνχο ή πνζνζηά, 

β) ηα ελδερφκελα φξηα ησλ αμηψλ πνπ κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη, φπσο απηά 
πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, 
θαζψο επίζεο θαη ηελ ηηκή εθθίλεζεο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ 

γ) ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ πξνζθεξφλησλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ θαη ην ρξνληθφ ζεκείν θαηά ην 
νπνίν ηίζεληαη ζηε δηάζεζή ηνπο, 

δ) ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή ηνπ ειεθηξνληθνχ 
πιεηζηεξηαζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξνλνδηάγξακκα ηνπ 
πιεηζηεξηαζκνχ  

ε) ηνπο φξνπο, ππφ ηνπο νπνίνπο νη πξνζθέξνληεο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ 
ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ηδίσο ηηο ειάρηζηεο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ, 
ελδερνκέλσο, απαηηνχληαη γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ,  
Η πξνζθνξά ελφο δηαγσληδφκελνπ γίλεηαη δεθηή απφ ην ειεθηξνληθφ  

δ) ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο γηα ην ρξεζηκνπνηνχκελν ειεθηξνληθφ 
ζχζηεκα, ηνλ ηξφπν θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχλδεζεο,  

ε) ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηερληθψλ πξνβιεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
πιεηζηεξηαζκνχ 

5. Πξνζθνξά δηαγσληδνκέλνπ πνπ δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηνπ 
πιεηζηεξηαζκνχ ζεσξείηαη απαξάδεθηε θαη δελ γίλεηαη δεθηή ζην ειεθηξνληθφ 
ζχζηεκα, βάζεη ηνπ νπνίνπ δηελεξγείηαη ν πιεηζηεξηαζκφο 
6. ε πεξίπησζε αδπλακίαο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ ιφγσ ηερληθνχ 

πξνβιήκαηνο ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα, κέζσ ηνπ νπνίνπ δηεμάγεηαη ν 
ειεθηξνληθφο πιεηζηεξηαζκφο, ν πιεηζηεξηαζκφο επαλαιακβάλεηαη ζε 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ γλσζηνπνηεί ε αλαζέηνπζα αξρή ζηνπο 
δηαγσληδφκελνπο.  
Η αδπλακία ηνπ δηαγσληδφκελνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ δηαγσληζκφ γηα ιφγνπο 
άιινπο απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζην εδάθην α ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ 
ζπληζηά ιφγσ δηαθνπήο, αθχξσζεο  ή αλαβνιήο ηνπ ειεθηξνληθνχ 
πιεηζηεξηαζκνχ.  
 
7. Πξνηνχ πξνβνχλ ζηνλ ειεθηξνληθφ πιεηζηεξηαζκφ, νη θνξείο δηελεξγνχλ κηα 

πξψηε πιήξε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ην επηιεγκέλν 
θξηηήξην ή ηα επηιεγκέλα θξηηήξηα αλάζεζεο.  
Οη πξνζθέξνληεο πνπ έρνπλ ππνβάιεη παξαδεθηέο πξνζθνξέο θαινχληαη 
ηαπηφρξνλα λα ππνβάινπλ,, κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ, λέεο ηηκέο 
ή/θαη λέεο αμίεο. Η πξφζθιεζε πεξηέρεη φιεο ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο γηα 
ηε ζχλδεζή ηνπο ζε αηνκηθή βάζε κε ην ρξεζηκνπνηνχκελν ειεθηξνληθφ 
ζχζηεκα θαη πξνζδηνξίδεη ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα έλαξμεο ηνπ 
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ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ. Ο ειεθηξνληθφο πιεηζηεξηαζκφο κπνξεί λα 
δηεμάγεηαη ζε δηαδνρηθέο θάζεηο. Ο ειεθηξνληθφο πιεηζηεξηαζκφο δελ είλαη 
δπλαηφλ λα αξρίδεη πξνηνχ παξέιζνπλ δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ 
απνζηνιή ησλ πξνζθιήζεσλ.  

8. Όηαλ γίλεηαη ε αλάζεζε κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά, ε πξφζθιεζε ζπλνδεχεηαη απφ ην απνηέιεζκα ηεο 
πιήξνπο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. ηελ πξφζθιεζε αλαθέξεηαη επίζεο 
ν καζεκαηηθφο ηχπνο, φπσο απηφο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 
118/07, βάζεη ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη θαηά ηνλ ειεθηξνληθφ πιεηζηεξηαζκφ, ε 
απηφκαηε θαηάηαμε ζε ζπλάξηεζε κε ηηο λέεο ππνβαιιφκελεο ηηκέο  ή/θαη ηηο 
λέεο αμίεο.  
ηελ πεξίπησζε πνπ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, πξέπεη λα 
πξνβιέπεηαη ρσξηζηφο καζεκαηηθφο ηχπνο γηα θάζε ελαιιαθηηθή πξνζθνξά.  

9. Καηά ηε δηάξθεηα θάζε θάζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ, νη 
αλαζέηνπζεο αξρέο γλσζηνπνηνχλ ζπλερψο θαη ακέζσο ζε φινπο ηνπο 
πξνζθέξνληεο ηηο πιεξνθνξίεο εθείλεο πνπ ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 
γλσξίδνπλ αλά πάζα ζηηγκή ηελ αληίζηνηρε θαηάηαμή ηνπο. Μπνξνχλ επίζεο 
λα γλσζηνπνηνχλ θαη άιιεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε άιιεο ηηκέο ή αμίεο πνπ 
ππνβάιινληαη, ππφ ηνλ φξν φηη απηφ πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε ηνπ 
δηαγσληζκνχ. Μπνξνχλ επίζεο, αλά πάζα ζηηγκή, λα αλαθνηλψλνπλ ηνλ 
αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε θάζε θάζε ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ. Αληηζέησο, 
απαγνξεχεηαη λα γλσζηνπνηνχλ ηελ ηαπηφηεηα ησλ πξνζθεξφλησλ, θαηά ηε 
δηεμαγσγή ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ.  

10. Ο ειεθηξνληθφο πιεηζηεξηαζκφο πεξαηψλεηαη κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ 
ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο:  
α) Όηαλ δελ ππνβάιινληαη πιένλ λέεο ηηκέο ή λέεο αμίεο πνπ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο 
δηαθνξνπνηήζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή, νη αλαζέηνπζεο αξρέο 
πξνζδηνξίδνπλ ζηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, ηελ πξνζεζκία πνπ ζα 
ηεξήζνπλ κεηά ηελ παξαιαβή ηεο ηειεπηαίαο ππνβνιήο πξνηνχ 
πεξαηψζνπλ ηνλ ειεθηξνληθφ πιεηζηεξηαζκφ.  

β) Όηαλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί φιεο νη θάζεηο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, φπσο 
θαζνξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε.  

γ) Όηαλ ζπκπιεξσζεί ε θαζνξηζζείζα ζηελ πξφζθιεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ 
πιεηζηεξηαζκφ ψξα ιήμεο ηεο δηαδηθαζίαο.  

Όηαλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο απνθαζίδνπλ λα πεξαηψζνπλ ηνλ ειεθηξνληθφ 
πιεηζηεξηαζκφ ζχκθσλα κε ην ζεκείν β), ή/θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζεκείν 
α), ε πξφζθιεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ πιεηζηεξηαζκφ πξνζδηνξίδεη ην 
ρξνλνδηάγξακκα θάζε θάζεο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ.  

11. Μεηά ηελ πεξάησζε ηνπ ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ, νη αλαζέηνπζεο αξρέο 
αλαζέηνπλ ηε ζχκβαζε ζχκθσλα κε ην  θξηηήξην αλάζεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, 
ζε ζπλάξηεζε κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ. 

 
26) Η πεξίπηωζε α ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Π.Γ. 118/2007 

(ΦΔΚ Α’ 150) ηξνπνπνηείηαη ωο εμήο: 
 

«α. Η εγγχεζε απηή εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί 
ζε πνζνζηφ 5%, επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ρσξίο 
Φ.Π.Α.». 
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27) Σην άξζξν 27 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α’ 150) πξνζηίζεηαη 
δεύηεξν εδάθην ωο εμήο: 
 
1. Η παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο. Η επηηξνπή παξαιαβήο 
ζπγθξνηείηαη εληφο δεθαπέληε (15) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο. 
 

 
28) Οη παξάγξαθνη 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Π.Γ 118/2007 (ΦΔΚ Α’ 150) 
αληηθαζίζηαληαη ωο εμήο: 

 
«4. ε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή παξαιαβήο απνξξίςεη ην πιηθφ, αλαθέξεη ζην 
ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ηηο παξεθθιίζεηο πνπ παξνπζηάδεη ηνχην απφ ηνπο  φξνπο 
ηεο ζχκβαζεο θαη ηνπο ιφγνπο ηεο απφξξηςεο θαη γλσκαηεχεη αλ ην πιηθφ κπνξεί 
λα ρξεζηκνπνηεζεί. Δθφζνλ θξηζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν αηηηνινγεκέλα φηη νη 
αλσηέξσ παξεθθιίζεηο ηνπ πιηθνχ απφ κε απαξάβαηνπο φξνπο είλαη αζήκαληεο 
θαη δελ επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, κε 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 
Ναπηηιίαο κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ηνπ πιηθνχ πνπ απνξξίθζεθε απφ ηελ 
Δπηηξνπή παξαιαβήο, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο.  
Ύζηεξα απφ ηελ απφθαζε απηή ε Δπηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί 
ζηελ παξαιαβή ηνπ πιηθνχ θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο 
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. Δάλ ην πιηθφ απνξξίπηεηαη απφ ηελ 
Δπηηξνπή παξαιαβήο ιφγσ παξεθθιίζεσλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηνλ 
καθξνζθνπηθφ έιεγρν, ε Δπηηξνπή δελ πξνβαίλεη ζηε ιήςε θαη απνζηνιή 
δεηγκάησλ θαη αληηδεηγκάησλ, γηα άιινπο πεξαηηέξσ ειέγρνπο. Σα παξαπάλσ 
δείγκαηα ιακβάλνληαη θαη απνζηέιινληαη πξνο έιεγρν, ζηελ πεξίπησζε πνπ κε 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 
Ναπηηιίαο εγθξίζεθε ε καθξνζθνπηθή παξαιαβή πιηθνχ πνπ απνξξίθζεθε απφ 
ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, ιφγσ παξεθθιίζεσλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηά ην 
καθξνζθνπηθφ έιεγρν. 
ηελ πεξίπησζε απηή ην νξηζηηθφ πξσηφθνιιν (παξαιαβήο ή απφξξηςεο) 
ζπληάζζεηαη κεηά ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ δεηγκάησλ. Μεηά ηελ 
ζχληαμε ηνπ νξηζηηθνχ πξσηνθφιινπ απφξξηςεο, εθφζνλ θξηζεί απφ ην αξκφδην 
φξγαλν, αηηηνινγεκέλα, φηη νη αλσηέξσ παξεθθιίζεηο ηνπ πιηθνχ, απφ κε 
απαξάβαηνπο φξνπο, ηεο ζχκβαζεο είλαη αζήκαληεο θαη δελ επεξεάδνπλ ηελ 
θαηαιιειφηεηά ηνπ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κπνξεί λα εγθξηζεί ε  
παξαιαβή ηνπ πιηθνχ πνπ απνξξίθζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο, κε 
έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο. 
5. ε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε 
πεξηπηψζεηο πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα παξά ηηο 
παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηνλ καθξνζθνπηθφ έιεγρν ή ηνπο άιινπο 
ειέγρνπο πνπ δηελέξγεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, εμαηξνπκέλσλ 
ησλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί θαη’ έθεζε εμέηαζε θαη 
ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή απφξξηςεο εληφο 30 εκεξψλ 
απφ ηελ επφκελε ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο απφθαζεο ζχζηαζεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο 
επηηξνπήο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Η πξνζεζκία απηή δελ ηξέρεη θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηνπ κελφο Απγνχζηνπ.  Η παξαπνκπή θαηά ηα αλσηέξσ γίλεηαη χζηεξα 
απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ή απηεπάγγειηα απφ ηελ Τπεξεζία. Η 
δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη, ζε φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο 
απφ ηε ζχκβαζε ειέγρνπο θαη ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή 
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απφξξηςεο. ε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε πξνβιέπεη εθηφο απφ ηνλ 
καθξνζθνπηθφ έιεγρν θαη άιινπο ειέγρνπο, ε επηηξνπή, εάλ ην πιηθφ θξίλεηαη 
απ΄απηήλ παξαιεπηέν κε βάζε ηνλ καθξνζθνπηθφ έιεγρν, ιακβάλεη θαη 
απνζηέιιεη, πξνο δηελέξγεηα ησλ πεξαηηέξσ ειέγρσλ, ηα πξνβιεπφκελα δείγκαηα 
θαη αληηδείγκαηα. ηελ πεξίπησζε πνπ ην πιηθφ θξίλεηαη απφ ηελ επηηξνπή 
παξαιαβήο απνξξηπηέν κε βάζε ηνλ καθξνζθνπηθφ έιεγρν, δελ πξνβαίλεη ζε 
δεηγκαηνιεςία θαη ζηνπο ηπρφλ πεξαηηέξσ πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο.  Δθφζνλ 
θξηζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν, αηηηνινγεκέλα, φηη νη αλσηέξσ παξεθθιίζεηο ηνπ 
πιηθνχ, απφ κε απαξάβαηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, είλαη αζήκαληεο θαη δελ 
επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, κε 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 
Ναπηηιίαο κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ηνπ πιηθνχ πνπ απνξξίθζεθε απφ ηελ 
Δπηηξνπή παξαιαβήο, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο. Ύζηεξα απφ ηελ 
απφθαζε απηή, ε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί 
ζηελ παξαιαβή ηνπ πιηθνχ θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο 
παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε.    
Σν αίηεκα γηα επαλεμέηαζε πιηθνχ ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, 
ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Σα έμνδα ηεο 
δεπηεξνβάζκηαο επηηξνπήο παξαιαβήο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή, εθφζνλ ηα 
είδε απνξξηθζνχλ νξηζηηθά ή παξαιεθζνχλ κε έθπησζε, αλεμάξηεηα εάλ ε 
αλάζεζε γηα επαλεμέηαζε γίλεηαη κεηά απφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ή 
απηεπάγγειηα. Σα έμνδα απηά θαηαινγίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη παξαθξαηνχληαη απφ ην 
θαηαβιεηέν πνζφ ζηνλ πξνκεζεπηή ή εηζπξάηηνληαη απφ ηελ εγγχεζε θαιήο 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή κε βεβαίσζε κέζσ ηνπ δεκνζίνπ ηακείνπ».  
 
 
29) Μεηά ην άξζξν 34 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α’ 150) πξνζηίζεηαη άξζξν 

34Α ωο εμήο: 

 

«Άξζξν 34Α» 

Καηαγγειία-Λχζε ηεο πκθσλίαο-Πιαηζίνπ  

1. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ λα θαηαγγείιεη 

νπνηεδήπνηε ηε ζπκθσλία - πιαίζην γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ζηνπο 

νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ιφγνη απνδεδεηγκέλεο αδπλακίαο ηήξεζεο 

ηεο ζπκθσλίαο θαη γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, πνπ ζα νδεγνχζαλ ζε δπζαλάινγεο 

ζπλέπεηεο. Η αλσηέξσ απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζε φια ηα κέιε ηεο ζπκθσλίαο – 

πιαίζην επί απνδείμεη κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην λ. 2672/1998  

(ΦΔΚ Α΄290). Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη έλα (1) κήλα κεηά 

ηελ θνηλνπνίεζή ηεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα 

θαηαγγείιεη θαη ηηο κε φκνην ηξφπν ηπρφλ ζπλαθζείζεο εθηειεζηηθέο ζπκβάζεηο, κε 

ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ζηνπο αλαδφρνπο ην ηκήκα ηεο ακνηβήο πνπ αλαινγεί 

ζηηο παξνρέο πνπ εθηειέζζεθαλ. 

2. Η έθπησζε ελφο αλαδφρνπ απφ κία εθηειεζηηθή ζχκβαζε ζπλεπάγεηαη 

απηνδίθαηα θαη ηελ έθπησζή ηνπ απφ ηε ζπκθσλία – πιαίζην. 

3. ηελ πεξίπησζε ησλ ζπκθσληψλ – πιαίζην κε πεξηζζφηεξνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο ε έθπησζε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ κειψλ ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην δελ 
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επεξεάδεη ηελ ηζρχ απηήο γηα ηα ινηπά ζπκβαιιφκελα – κέιε, εθφζνλ 

παξακέλνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν απφ απηά. 

 
 
30) Τν άξζξν 36 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150/10-07-2007) ηξνπνπνηείηαη 
ωο εμήο: 
 
Άξζξν 36 
Γείγκαηα − Γεηγκαηνιεςία − Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 
1. Σα δείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ δηελέξγεηα ησλ πξνκεζεηψλ 
ππάγνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 
α. Γείγκαηα θνξέσλ. 
ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη ηα δείγκαηα πνπ απνζηέιινπλ νη θνξείο γηα ηνπο 
νπνίνπο πξννξίδνληαη ηα πξνο πξνκήζεηα πιηθά, βάζεη θαη ησλ νπνίσλ ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ε πξνκήζεηα. 
β. Γείγκα γηα έλαξμε παξαγσγήο.  
ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη ηα δείγκαηα πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνλ αλάδνρν 
θαη εγθξίλνληαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο γηα ηελ έλαξμε παξαγσγήο ηνπ 
πξνο πξνκήζεηα πξντφληνο, εθφζνλ ε ππνβνιή ηνπ δείγκαηνο απηνχ 
πξνβιέπεηαη ξεηά απφ ηε δηαθήξπμε. 
γ. Γείγκαηα απφ ηα πξνο παξαιαβή ζπκβαηηθά πιηθά. 
ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη ηα δείγκαηα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο επηηξνπέο 
παξαιαβήο πξνο δεηγκαηηζκφ ησλ πιηθψλ πνπ παξαδίδνπλ νη πξνκεζεπηέο ζε 
εθηέιεζε ζπκβάζεσλ. 
2. Κάζε δείγκα, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ, πξέπεη λα είλαη 
ζε πνζφηεηα ή κέγεζνο απφιπηα επαξθέο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ειέγρσλ. 
Η πνζφηεηα ή ην κέγεζνο ησλ δεηγκάησλ κπνξεί λα νξίδνληαη : 
α. Απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα, πξνθεηκέλνπ γηα δείγκαηα 
ησλ θνξέσλ (θαηεγνξία α).  
β. Απφ ηε δηαθήξπμε ( ηερληθέο πξνδηαγξαθέο), πξνθεηκέλνπ γηα δείγκαηα γηα 
έλαξμε ηεο παξαγσγήο (θαηεγνξία β). 
γ. Απφ ηελ δηαθήξπμε, πξνθεηκέλνπ γηα δείγκαηα ησλ πξνο παξαιαβή 
ζπκβαηηθψλ πιηθψλ (θαηεγνξία γ). 
3. Σα δείγκαηα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θαηαηίζεληαη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία εηο 
δηπινχλ (δείγκα − αληίδεηγκα) κε εμαίξεζε: 
α. Σα δείγκαηα ησλ θνξέσλ, εθφζνλ ε Τπεξεζία έρεη νξίζεη δηαθνξεηηθά. 
β. Σα δείγκαηα ηα νπνία, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο ή ηεο αμίαο ηνπο, δελ κπνξνχλ λα 
απνζηαινχλ ή λα ππνβιεζνχλ εηο δηπινχλ. 
γ. Σα δείγκαηα πνπ ιακβάλνπλ επηηξνπέο παξαιαβήο θαηά ηελ δηαδηθαζία 
ειέγρνπ ησλ πιηθψλ, ηα νπνία ιακβάλνληαη εηο δηπινχλ, θαη ην έλα απ’ απηά 
απνζηέιιεηαη απεπζείαο απφ ηελ επηηξνπή γηα εξγαζηεξηαθή εμέηαζε ή 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξαθηηθή δνθηκαζία 
4. Γηα δείγκαηα θνξέσλ, θαζψο θαη δείγκαηα απφ ηα πξνο παξαιαβή ζπκβαηηθά 
πιηθά πνπ αλήθνπλ ζε εππαζή ή επηθίλδπλα πιηθά  ν θνξέαο ή ν πξφεδξνο ηεο 
επηηξνπήο παξαιαβήο αληίζηνηρα ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ηνχην εγγξάθσο επί 
ηνπ δείγκαηνο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, θαζνξίδνληαο, ζπγρξφλσο, ηνλ ηξφπν 
θχιαμεο θαη ζπληήξεζήο ηνπο. 
5. Δθφζνλ ε πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ γίλεηαη κε βάζε δείγκαηα ηνπ θνξέα, νη 
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ γλψζε ηνπ δείγκαηνο απηνχ θαηά ην 
δηάζηεκα ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε ή ηελ πξφζθιεζε είηε 
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κε απιή καθξνζθνπηθή εμέηαζε απηνχ απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, είηε κε ιήςε 
αληηγξάθνπ ή απεηθφληζεο απηνχ, κε δηθή ηνπο κέξηκλα θαη επζχλε. 
6. Η επηζεκνπνίεζε ησλ δεηγκάησλ πνπ απνζηέιινληαη απφ ηνπο θνξείο γηα ηνπο 
νπνίνπο πξννξίδνληαη ηα πιηθά, γίλεηαη ηαπηνρξφλσο θαηά ην ζηάδην  έγθξηζεο 
ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, απφ ην αξκφδην γηα ηελ έγθξηζε απηή, φξγαλν. ε 
πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ δηαδηθαζία έγθξηζεο ηξνπνπνηεζνχλ νη ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο, ην επηζεκνπνηνχκελν δείγκα ηνπ θνξέα δελ ζα ηζρχεη θαηά ην 
κέξνο ζην νπνίν ηπρφλ αλαθέξνληαη νη ηξνπνπνηήζεηο. 
Σα επηζεκνπνηεζέληα δείγκαηα παξαιακβάλνληαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο 
γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ην ζηάδην ησλ ειέγρσλ θαη επηζηξέθνληαη κεηά ην 
πέξαο ηεο παξαιαβήο ησλ πιηθψλ, εθφζνλ, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο, δελ 
θαηαζηξέθνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ ειέγρσλ. 
7. ηνλ κεηνδφηε παξαδίδεηαη, χζηεξα απφ αίηεκά ηνπ, ην επίζεκν δείγκα ηνπ 
θνξέα ή κέξνο απηνχ αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ πιηθνχ, γηα λα ηνπ ρξεζηκεχζεη 
θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ πιηθνχ. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ην επηζηξέςεη ην 
αξγφηεξν κε ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ. 
8. Η επηζηξνθή ησλ δεηγκάησλ ησλ θνξέσλ γίλεηαη κέζα ζε ηξηάληα εκέξεο απφ 
ηελ επηζηξνθή ηνπο απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο θαη αθνχ έρεη ζπληειεζηεί ε 
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζπκβαηηθνχ πιηθνχ, κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ θνξέα 
9. Σα δείγκαηα πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα θαη’ έθεζε εμέηαζε, επηζηξέθνληαη 
κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ ζπκβαηηθψλ πιηθψλ 
κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή. 
10. Σα δείγκαηα πνπ δελ ζα παξαιεθζνχλ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 
εθπνηνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία παξαιαβήο θαη θχιαμεο ηνπο, εθφζνλ έρνπλ 
εκπνξηθή αμία, ππέξ ηνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ Πνιηηηθψλ Τπαιιήισλ (Μ.Σ.Π.Τ.), 
άιισο, θαηαζηξέθνληαη απφ νξηδφκελε πξνο ηνχην επηηξνπή. 
11. Η πνζφηεηα ησλ δεηγκάησλ θαη αληηδεηγκάησλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο 
επηηξνπέο παξαιαβήο θαη ηπρφλ θαηαζηξέθνληαη θαηά ηνπο ειέγρνπο, βαξχλεη 
ηνπο πξνκεζεπηέο σο επηπιένλ πνζφηεηα θαη ε αμία ηνπο δελ θαηαβάιιεηαη. 
12. Δθφζνλ απφ ηελ ζχκβαζε πξνβιέπνληαη θαη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη ησλ 
δεηγκάησλ πνπ ιακβάλνπλ νη Δπηηξνπέο Παξαιαβήο ησλ εηδψλ, απηνί 
δηελεξγνχληαη απφ εξγαζηήξηα ηνπ θνξέα, εάλ δηαζέηεη, άιισο απφ ην Γ.Υ.Κ. ή 
απφ νπνηνδήπνηε άιιν εξγαζηήξην πνπ αλήθεη ζην δεκφζην ηνκέα, φπσο απηφο 
νξηνζεηείηαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ πξνο 
πξνκήζεηα πιηθνχ θαη κε ηελ κνξθή ηνπ ειέγρνπ. Με εηδηθά αηηηνινγεκέλε 
απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη εθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε δηελέξγεηα ησλ 
ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκέλν εδάθην απφ ην Γ.Υ.Κ. ή νπνηνδήπνηε άιιν 
εξγαζηήξην πνπ αλήθεη ζην δεκφζην ηνκέα, ηφηε νη έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ 
δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 
13. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δηαθσλεί κε ην απνηέιεζκα ησλ 
εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ, κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο εμέηαζε θαη’ έθεζε ησλ 
νηθείσλ αληηδεηγκάησλ. Η θαη’ έθεζε εμέηαζε γίλεηαη χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο 
Τπεξεζίαο, απφ ην Γ.Υ.Κ. ε πεξίπησζε πνπ, ιφγσ ηεο θχζεσο ηνπ πιηθνχ ή ηεο 
κνξθήο ηνπ ειέγρνπ, ην Γ.Υ.Κ. δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηνλ έιεγρν, ε θαη’ 
έθεζε εμέηαζε γίλεηαη απφ νπνηνδήπνηε άιιν εξγαζηήξην ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, 
φπσο απηφο νξηνζεηείηαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Με εηδηθά 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη εθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε 
δηελέξγεηα ηνπ θαη’ έθεζε ειέγρνπ κε ην πξνεγνχκέλν εδάθην απφ ην Γ.Υ.Κ. ή 
νπνηνδήπνηε άιιν εξγαζηήξην πνπ αλήθεη ζην δεκφζην ηνκέα, ηφηε ν έιεγρνο 
δηελεξγείηαη απφ δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, άιιν απφ ην 
εξγαζηήξην πνπ δηελέξγεζε ηελ αξρηθή εμέηαζε. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη 
άιιν θαηάιιειν εξγαζηήξην απφ απηφ πνπ δηελήξγεζε ηνλ αξρηθφ έιεγρν, ε θαη’ 
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έθεζε εμέηαζε γίλεηαη ζε απηφ, αιιά κε εμεηαζηή ηνπ Γ.Υ.Κ. ή άιινπ θνξέα. Ο 
πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ην πξνβιεπφκελν γηα ηελ πεξίπησζε 
παξάβνιν. Σν αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ θαη’ έθεζε εμέηαζε πξέπεη λα 
ππνβάιιεηαη κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 
γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο. Καη’ έθεζε 
εμέηαζε κπνξεί λα γίλεη θαη απηεπάγγειηα κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ 
ή ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 
ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ ιήςε ηνπ 
πξσηνθφιινπ ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο. Καηά ηελ θαη’ έθεζε εμέηαζε 
παξίζηαηαη εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα, ππνρξεσηηθά δε θαιείηαη λα παξαζηεί, 
εθφζνλ ην επηζπκεί ν πξνκεζεπηήο. Σν απνηέιεζκα ηεο θαη’ έθεζε εμέηαζεο 
είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν κέξε. 
 


