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Συντάκτθσ : ΑΝΤΩΝΛΟΣ ΝΛΚΑΣ    

  

Σχόλιο:  

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ ΣΤΑ ΡΛΑΛΣΛΑ ΤΘΣ ΔΘΜΟΣΛΑΣ ΔΛΑΒΟΥΛΕΥΣΘΣ ΣΤΘΝ ΔΛΑΚΘΥΞΘ : 

…./2010 ΕΥΣΕΔ ΕΜΡ/Κ ΜΕ ΤΛΤΛΟ : «ΔΘΜΛΟΥΓΛΑ ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΟΥ ΡΛΘΟΦΟΛΑΚΟΥ 

ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ (Ο.Ρ.Σ) ΜΘΤΩΟΥ ΕΜΡΟΛΚΩΝ ΣΘΜΑΤΩΝ 

ΑΝΤΩΝΘΣ ΝΛΚΑΣ , ΛΑΝΟΥΑΛΟΣ 2011 

 

ΣΕΛΛΔΕΣ 3,4 ΚΕΣΜΛΚΟ ΡΛΑΛΣΛΟ 

Να γίνει αναφορά ςτουσ Κανονιςμοφσ : 

- (ΕΚ) αρικ. 1080/2006 ΤΟΥ ΕΥΩΡΑΪΚΟΥ ΚΟΛΝΟΒΟΥΛΛΟΥ ΚΑΛ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟΥ τθσ 5θσ 

Λουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και για τθν 

κατάργθςθ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1783/1999,  

- (EK) αρικ. 1083/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟΥ τθσ 11θσ Λουλίου 2006 περί κακοριςμοφ 

γενικϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχισ και τθν κατάργθςθ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 

1260/1999  

- (ΕΚ) αρικ. 1828/2006 τθσ ΕΡΛΤΟΡΘΣ τθσ 8θσ Δεκεμβρίου 2006 για τθ κζςπιςθ 

κανόνων ςχετικά με τθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1083/2006 του 

Συμβουλίου περί κακοριςμοφ γενικϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχισ και 

του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, 

-   (ΕΚ) 213/08 τθσ Επιτροπισ που τροποποιεί τισ Οδθγίεσ (ΕΚ) 2004/17, (ΕΚ) 2004/18 

ςχετικά με όςον αφορά τθν ανακεϊρθςθ του CPV.  

-  (ΕΚ) 1177/09 τθσ Επιτροπισ που τροποποιεί τισ Οδθγίεσ (ΕΚ) 2004/17 και  (ΕΚ) 

2004/18 ςχετικά με τα ελάχιςτα όρια (κατϊφλια) εφαρμογισ των κοινοτικϊν οδθγιϊν 

για τθν ςφναψθ των δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Επίςθσ να γίνει αναφορά ςτουσ Νόμουσ : 

- Νόμοσ 2672/98 (ΦΕΚ 290Α/28-12-1998) «Οικονομικοί πόροι τθσ Νομαρχιακισ 

Αυτοδιοίκθςθσ και άλλεσ διατάξεισ», άρκρο 14 : «Διακίνθςθ εγγράφων με θλεκτρονικά 

μζςα». 

-  Νόμοσ 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α/20-3-07) «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του 

Δθμοςίου ςτον Νομαρχιακό και Τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει (ιδίωσ με τον Ν. 3801/09, ΦΕΚ 163Α, άρκρο 46).  

-  Νόμοσ 1892/90 (ΦΕΚ 101Α/31-7-1990) «Για τον εκςυγχρονιςμό, τθν ανάπτυξθ και 

άλλεσ διατάξεισ», άρκρο 88. 

Τζλοσ να γίνει αναφορά ςτισ αποφάςεισ : 

- Απόφαςθ 16820/2-9-10 του Υφυπουργοφ Εςωτερικϊν (ΦΕΚ 1515Β/7-9-2010) 

«Κακοριςμόσ θμεριςιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακϊν και τοπικϊν εφθμερίδων 

που ζχουν τθ δυνατότθτα καταχϊρθςθσ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου».  

-  Απόφαςθ Ρ1/2941 (ΦΕΚ 1988Β/10-9-2-09) των υφυπουργϊν ανάπτυξθσ για 

εξαίρεςθ ζνταξθσ ςτο ΕΡΡ των ειδϊν πλθροφορικισ που εντάςςονται ςτο 

επιχειρθςιακό πρόγραμμα «ΨΘΦΛΑΚΘ ΣΥΓΚΛΛΣΘ», όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τθν 

απόφαςθ Ρ1/3889 (ΦΕΚ 936Β/28-6-2010) του ΥΡΟΛΑΝ. 
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-  Απόφαςθ τθσ διοίκθςθσ περί αναγκαιότθτασ υλοποίθςθσ του ζργου και ζνταξθσ του 

για ςυγχρθματοδότθςθ από το ΕΣΡΑ.  

Να διαγραφεί το εδάφιο 1.8 με τθν αναφορά ςτον Ν.3021/02, ο νόμοσ αυτόσ (άρκρα 

1-6) ζχει καταργθκεί με τον Ν.3414/05 (άρκρο 12 αυτοφ «Τροποποιοφμενεσ-

Καταργοφμενεσ διατάξεισ», εδάφιο 26).  

Ακόμθ ςτθν αναφορά ςτο Νόμο 2286/95 να προςτεκεί : «όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει» 

Τζλοσ, το εδάφιο 1.15 με τθν αναφορά ςτο «Ρ.Δ. 118/07 (ΦΕΚ.150/Α/07) «Κανονιςμόσ 

Ρρομθκειϊν του Δθμοςίου, ςυμπλθρωματικϊσ» προτείνουμε να ξαναγραφτεί ωσ : 

«Ρ.Δ. 118/07 (ΦΕΚ.150/Α/07) «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν του Δθμοςίου, κατά 

περίπτωςθ και ςε όποια ςθμεία και ςε όποια άρκρα γίνεται ςυγκεκριμζνθ αναφορά ςε 

αυτό ςτθν διακιρυξθ» αφοφ με το ΡΔ 118 εκτελοφνται προμικειεσ και όχι υπθρεςίεσ. 

Επιπλζον, τι ςθμαίνει ςυμπλθρωματικϊσ. Σε ποια άρκρα τθσ διακιρυξθσ εφαρμόηεται 

ςυμπλθρωματικϊσ και ςε ποια ςθμεία αυτϊν ?  

Δεν προκθρφςςουμε Ανοιχτό μειοδοτικό Διαγωνιςμό, δεν είναι μειοδοτικόσ, διότι 

μπορεί να βγει ανάδοχοσ κάποιοσ που είναι ακριβότεροσ….. Ρροκθρφςςουμε Δθμόςιο 

Ανοικτό Διαγωνιςμό (για να ςυμφωνοφμε και με τα άρκρα 1§2α και 1§11α τθσ οδθγίασ 

2004/18/ΕΚ.) 

Θ παράγραφοσ : «Ο Διαγωνιςμόσ κα γίνει φςτερα από κανονικι προκεςμία 52 θμερϊν, 

από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ αυτισ ςτο Τεφχοσ 

Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ και ςτον 

Ελλθνικό Τφπο. Στθν περίπτωςθ διαφορετικϊν θμερομθνιϊν λαμβάνεται υπόψθ θ 

τελευταία δθμοςίευςθ»,  να γίνει :  

«Ο Διαγωνιςμόσ κα γίνει φςτερα από κανονικι προκεςμία 40 τουλάχιςτον θμερϊν 

από τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ περίλθψθσ τθσ προκιρυξθσ αυτισ ςτθν Υπθρεςία 

Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων για δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ 

Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.Ε.Ε.) και από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ 

τθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ αυτισ ςτο Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων 

τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ και ςτον Ελλθνικό Τφπο. Θ προκιρυξθ και το 

περιεχόμενό τθσ δεν μποροφν να δθμοςιεφονται ςε εκνικό επίπεδο πριν από τθν 

θμερομθνία αποςτολισ τουσ ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. Στθν περίπτωςθ 

διαφορετικϊν θμερομθνιϊν λαμβάνεται υπόψθ θ τελευταία δθμοςίευςθ. Για τον 

υπολογιςμό των προκεςμιϊν τθσ παροφςασ διακιρυξθσ θ αναφορά ςε θμζρεσ – αν 

δεν αναφζρεται αλλιϊσ - νοείται ωσ αναφορά ςε θμερολογιακζσ θμζρεσ. Στισ 

προκεςμίεσ δεν προςμετροφνται θ θμζρα αποςτολισ ι δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ 

και θ θμζρα υποβολισ τθσ αίτθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ι τθσ προςφοράσ. Κατά 

τα λοιπά εφαρμόηονται κατά τον υπολογιςμό των προκεςμιϊν οι ςχετικζσ διατάξεισ 

του Κανονιςμοφ 1182/71/ΕΚ (ΕΕ L 124 τθσ 08.06.1971), όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν».   

Τζλοσ γιατί υπογράφει τθν διακιρυξθ ο ΓΓΕ και όχι ο προϊςτάμενοσ τθσ Α.Α.? Δθλ δεν 

προκθρφςςει θ Α.Α. όπωσ αυτι ορίηεται ςτον πιν του Ραραρτιματοσ Αϋ αλλά θ ΓΓΕ ?   

Ο τίτλοσ «Τόποσ-Χρόνοσ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ» να γίνει «Τόποσ-Χρόνοσ Υποβολισ 

Ρροςφορϊν και Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ». 

Διαβλζπω λάκοσ ςτον οριςμό των θμερομθνιϊν – καίτοι δεν δίδονται - ςτισ 

παραγράφουσ 2 και 4. Αν ορίηεται άλλθ θμερομθνία για τθν παραλαβι των 

προςφορϊν (με κατάκεςθ τουσ αυτοπροςϊπωσ, παρ 2) και άλλθ για τθν παραλαβι 
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τουσ με αποςτολι μζςω Ταχυδρομικισ Υπθρεςίασ ι courier (παρ 4, όπου μάλιςτα 

δίδεται προκεςμία ζωσ τισ 15.00) και εφόςον θ δεφτερθ θμερομθνία είναι 

κάποια/κάποιεσ μζρεσ νωρίτερα από τθν πρϊτθ, αυτό παραβιάηει τθν βαςικι αρχι τθσ 

ίςθσ μεταχείριςθσ των διαγωνιηομζνων διότι ςε αυτόν που αποςτζλλει τθν προςφορά 

του ταχυδρομικά, του δίδονται μία ι πλζον θμζρεσ λιγότερο από τισ 52 ςε ςχζςθ με 

αυτόν που τθν κατακζτει αυτοπροςϊπωσ….Και βζβαια μπορεί και το ΡΔ 118/07 ςτο 

άρκρο 11 να αναφζρει το ίδιο (ταχυδρομικι κατάκεςθ μια μζρα πριν), αλλά αυτό είναι 

αντικοινοτικό και πρζπει να αλλάξει ςε επόμενθ τροποποίθςθ του 118 !! 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν: 

Στθν παράγραφο 2 : Από ποιεσ χϊρεσ μποροφν να προζρχονται οι ζχοντεσ δικαίωμα 

ςυμμετοχισ ? Από τα κράτθ-μζλθ τθσ ΕΕ μόνο, ι ανοίγουμε τον διαγωνιςμό και 

δεχόμαςτε και αυτοφσ από κράτθ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.) ι και 

από τρίτεσ χϊρεσ που κεμελιϊνουν το ςχετικό δικαίωμα ςτθν Διεκνι Συμφωνία περί 

Δθμοςίων Συμβάςεων (ΣΔΣ) που ςυνιφκθ ςτο πλαίςιο του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ 

Εμπορίου και των πολυμερϊν διαπραγματεφςεων του Γφρου τθσ Ουρουγουάθσ 

(GATT), ςφμφωνα με τα άρκρα 5 τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ και 12 τθσ Οδθγίασ 

2004/17/ΕΚ και θ οποία ςυμφωνία κυρϊκθκε από τθν Ελλθνικι Βουλι με τον Νόμο 

2513/1997, υπό τον όρο ότι θ ςφμβαςθ καλφπτεται από τθν ΣΔΣ, ι και από άλλεσ 

χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει ςυμφωνίεσ ςφνδεςθσ ι διμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε. ?? 

Αν κρίνουμε από το εδάφιο 1.8.1.12, ςελ 13 τθσ διακιρυξθσ, μάλλον τουσ δεχόμαςτε 

όλουσ. 

Στθν παράγραφο 7 : Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ των ανακοινϊςεων ςτον ελλθνικό τφπο 

δεν βαρφνουν το Δθμόςιο αλλά τον Ανάδοχο !… βλζπε νόμο 3548/07 όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει με τον Ν. 3801/09, ΦΕΚ 163Α, άρκρο 46, αλλά και 

νομολογία, βλζπε γνωμοδότθςθ 204/2010 ΝΣΚ για πλθρωμι δθμοςιεφςεων ςε 

διαγωνιςμοφσ προμθκειϊν ΟΤΑ.  

Στο πεδίο ΔΛΑΚΕΛΑ ΛΣΧΥΟΣ ΡΟΣΦΟΩΝ, ςυνικωσ θ διάρκεια ορίηεται από τθν 

επομζνθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (βλζπε και άρκρο 13 ΡΔ 

118/07), άλλωςτε και ςτο Ραράρτθμα Β, §1.2 ζτςι ορίηεται ! 

Ακόμθ κα κζλαμε να δοφμε ςτον πίνακα του παραρτιματοσ αυτοφ και το πεδίο με τισ 

κρατιςεισ…. 

Τζλοσ Ο ΧΟΝΟΣ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΑΡΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ δεν μετρά από τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ αλλά προςδιορίηεται ςτο άρκρο 23§3 του ΡΔ 118/07, μιασ 

και επικαλοφμεκα το ΡΔ118 ςτο νομικό πλαίςιο. 

ΡΑΑΤΘΜΑ  Β’  

Θ παράγραφοσ : «Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ δφναται να παρατακεί, εφ όςον ηθτθκεί από 

τθν ανακζτουςα αρχι, πριν από τθν λιξθ τουσ, Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να 

παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον  τοφτο ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία, πριν από τθ λιξθ 

τθσ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το προβλεπόμενο από τθ 

παροφςα απόφαςθ», να ξαναγραφτεί ωσ εξισ :  

«Θ διάρκεια ιςχφοσ των προςφορϊν μπορεί να παρατακεί εγγράφωσ, εφόςον τοφτο 

ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι πριν από τθν λιξθ ιςχφοσ τουσ, και κατ' ανϊτατο 

όριο ίςο με το παραπάνω οριηόμενο χρονικό διάςτθμα». 

Ραρ 1.4.1 : Κα προτιμοφςαμε θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, και όλα τα απαιτοφμενα κατά το 

ςτάδιο υποβολισ τθσ προςφοράσ δικαιολογθτικά, να μθν υποβάλλονται «χφμα» μζςα 
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ςτον κυρίωσ φάκελο αλλά ςε ςφραγιςμζνο επί μζρουσ φάκελο με τίτλο 

ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ. Γιατί δεν αναγράφεται και ςτον φάκελο τεχνικισ 

προςφοράσ ότι τα ςτοιχεία τοποκετοφνται «ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, επί 

ποινι απορρίψεωσ» όπωσ αναγράφεται για τθν οικονομικι προςφορά ? Δθλ μπορεί 

να ζχει φάκελο τεχνικισ ανοικτό, ι ακόμα-ακόμα, τα τεχνικά ςτοιχεία χφμα ? 

ΡΑΑΤΘΜΑ  Β’  

Ραρ 1.6  :  ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Συνεχίηεται θ αναφορά ςε άρκρα του ΡΔ 118/07. Κυμίηουμε ότι οι ςυχνζσ 

παραπομπζσ μζςα ςτθν διακιρυξθ ςε εκνικοφσ νόμουσ, αντίκεινται προσ τθν αρχι τθσ 

διαφάνειασ….. Το άρκρο 5α.Β.1α του Ρ.Δ. 118/2007, για παράδειγμα, ηθτάει τθν 

Διλωςθ χϊρασ καταγωγισ του προςφερόμενου είδουσ. Πμωσ δεν βλζπω να ηθτείται 

εδϊ. 

Γιατί ςτο εδάφιο 1.6.2 (α) ηθτείται μθ καταδίκθ ςε αδικιματα αναφερόμενα ςτθν 

περίπτωςθ (1) του εδ. α τθσ παρ. 2  άρκρου 6  του  Ρ.Δ. 118/07 και δεν πθγαίνουμε 

κατευκείαν ςτο άρκρο 45§1 του ΡΔ 60/07? Ξανατονίηω ότι αφοφ το ΡΔ118/07 δεν 

εφαρμόηεται ςε υπθρεςίεσ, επιδιϊκουμε τθν ελάχιςτθ αναφορά ςε αυτό…Τα ίδια 

ιςχφουν και για τα εδάφια β, γ, θ και ι. Χρθςιμοποιιςτε λοιπόν το ΡΔ 60/07 που ιςχφει 

εδϊ (για να μθν ποφμε να αναφερκοφν αναλυτικά τα αδικιματα αυτά). 

Στο εδάφιο ςτ, να διαγραφεί θ αναφορά ςτο αν αςκοφν γεωργικό ι κτθνοτροφικό 

επάγγελμα, δεν δουλεφουμε με ΡΔ 118/07…..  

Επιπλζον, όςον αφορά τθν εγγραφι ςτο Επιμελθτιριο, εδάφιο ςτ, θ κζςθ μασ είναι ότι 

πρζπει να ηθτείται ςε αυτι τθν φάςθ θ ίδια θ βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Επιμελθτιριο 

και όχι υπεφκυνθ διλωςθ. Υπεφκυνθ διλωςθ ηθτάει το ΡΔ118/07, το οποίο δεν διζπει 

υπθρεςίεσ. Για τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό ζχει εφαρμογι το άρκρο 25 του 

Ν.3614/07, ςφμφωνα με το οποίο ηθτάμε υπεφκυνθ διλωςθ περί μθ ςυνδρομισ 

λόγων αποκλειςμοφ που αφοροφν τθν προςωπικι κατάςταςθ του διαγωνιηομζνου 

κατά τουσ όρουσ του άρκρου 45 τθσ Οδθγίασ 2004/18. Πμωσ θ εγγραφι ςε 

επαγγελματικζσ οργανϊςεισ ι επιμελθτιρια αναφζρεται ςτο άρκρο 46, άρα για αυτά 

ηθτάμε το ίδιο το πιςτοποιθτικό ι τθν βεβαίωςθ. 

Ράμε τϊρα ςτο εδάφιο θ : «Δεν τελοφν ςε αποκλειςμό από διαγωνιςμοφσ με βάςθ 

αμετάκλθτθ απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ κατά τα άρκρα 34 και 39 του Ρ.Δ. 

118/07 κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ». Λοιπόν το άρκρο 6 του 

ΡΔ 118/07 (το οποίο λζμε ςτθν διακιρυξθ ότι ιςχφει ςυμπλθρωματικά !) ορίηει ότι 

αυτι θ διλωςθ πρζπει να αναφζρεται μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ 

των διαγωνιηόμενων, άρα πωσ εδϊ αναφζρεται μζχρι τθν θμζρα διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ ? 

Εδάφιο ι : Το ίδιο κζμα. Γιατί αναφζρεται θ διακιρυξθ ςτα δικαιολογθτικά 

κατακφρωςθσ των παρ 2 και 3 του άρκρου 6 του ΡΔ 118 και όχι τθσ παραγράφου 4.1.6 

(ςελ 16) τθσ παροφςασ ? Αφοφ τα δίνει θ διακιρυξθ θ ίδια! Και ζπειτα ςφμφωνα με τι 

από τα δφο αυτά προςκομίηονται τα δικαιολογθτικά ?     

Ράμε τϊρα ςτθν παρ 1.6.5. Δεν ζχει καμμία δουλειά θ οικονομικι και 

χρθματοοικονομικι επάρκεια των ςυμμετεχόντων με τισ επαγγελματικζσ τουσ 

ικανότθτεσ. Άρα τα εδάφια iii), iv) &amp; v) πρζπει να διαγραφοφν από εδϊ…. (και να 

πάνε ςτθν τεχνικι ικανότθτα). Και γιατί ηθτείται «Βεβαίωςθ τραπζηθσ για τθν 

πιςτολθπτικι ικανότθτα τθσ επιχείρθςθσ» (το ςωςτό : του διαγωνιηόμενου), όταν δεν 
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τίκεται πλαφόν (ελάχιςτο όριο) ςτο ςυγκεκριμζνο ? Δεν ηθτάμε βεβαιϊςεισ για 

επάρκεια ι ικανότθτα απλϊσ για να ηθτάμε, αλλά για να αποκλείςουμε όποιουσ δεν 

ικανοποιοφν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ (και μθν ξεχνάμε, είμαςτε ςτα κριτιρια 

επιλογισ, τα οποία κρίνουν τον ςυμμετζχοντα και τα οποία τα ζχει ι δεν τα ζχει…) 

Άλλωςτε και το 118 ςτο άρκρο 2§2ια μιλάει για ελάχιςτα αναγκαία όρια που θ 

Υπθρεςία απαιτεί από τουσ προμθκευτζσ, ενϊ και κατά ΡΔ 60/07 τα ελάχιςτα όρια 

είναι υποχρεωτικά να οριςτοφν ςτθν διακιρυξθ. 

Ράμε τζλοσ και ςτθν παρ 1.6.6. Ηθτϊνται ζνα ςωρό δικαιολογθτικά τεχνικισ 

ικανότθτασ, χωρίσ να τίκεται ςε κανζνα ελάχιςτο πλαφόν (το λεγόμενο entry point….). 

Άρα περνάνε όλοι οι ςυμμετζχοντεσ, είτε ζχουν δφο άτομα προςωπικό είτε εκατόν 

δφο, είτε ζχουν υλοποιιςει τριάντα, αντίςτοιχα με το προκθρυςςόμενο ζργα, κατά τθν 

προθγοφμενθ τριετία, είτε κανζνα… Άρα τι χρθςιμεφουν και ηθτοφνται, αφοφ δεν 

αποκλείεεται κανζνασ ? Και τι ςθμαίνει ότι ςε περίπτωςθ φορζων του δθμοςίου, το 

50% τουλάχιςτον του ζργου αντίςτοιχου με το προκθρυςςόμενο, να αποδεικνφεται με 

βεβαίωςθ ι πρωτόκολλο παραλαβισ κλπ ? Δθλ κάποιοσ που ζχει υλοποιιςει το 35% ι 

το 40% κάποιων αντίςτοιχων ζργων τι ςθμαίνει, δεν μπορεί να τα βάλει ςτον κατάλογο 

?  Κα τον αποκλείςουμε ? Δεν κα τα λάβουμε υπϋ όψιν ?  Αντίςτοιχο πλαφόν 50% για 

ιδιϊτεσ ηθτείται ? Μποροφμε να μθν το ηθτιςουμε αλλά κα πρζπει θ ΑΑ να το 

τεκμθριϊςει επαρκϊσ ζναντι πικανϊν προςφυγϊν. Ράντωσ θ οδθγία ςτο άρκρο 48§2ii 

μιλάει για παραδόςεισ τθν προθγοφμενθ τριετία με αναφορά ςτον δθμόςιο ι ιδιωτικό 

παραλιπτθ, τουσ ζχει δθλ ςε ίςθ βαρφτθτα. Α, και κάτι άλλο : τα δικαιολογθτικά που 

ηθτοφνται για τεχνικό εξοπλιςμό τθσ επιχείρθςθσ, για προςωπικό που απαςχολεί, για 

υπεφκυνουσ ποιοτικοφ ελζγχου κλπ τα ηθτάμε από τον καταςκευαςτι όταν ο 

προμθκευτισ δεν είναι ο ίδιοσ καταςκευαςτισ του τελικοφ προϊόντοσ, άρκρο 8§5 του 

118….. και όχι από τον προςφζροντα. 

Και μια τελευταία παρατιρθςθ επί του προκειμζνου : γιατί δεν ηθτείται, όςον αφορά 

τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια των ςυμμετεχόντων, υπεφκυνθ 

διλωςθ περί αυτισ ςτα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, και από τον υποψιφιο ανάδοχο 

να ηθτείται θ επιβεβαίωςθ τθσ, ζτςι διευκολφνεται και το ζργο τθσ επιτροπισ 

διαγωνιςμοφ και ςυντομεφονται οι εξελίξεισ. 

Και τζλοσ μια ςθμαντικι παράλειψθ που μπορεί να οδθγιςει ςε ακυρότθτα του 

διαγωνιςμοφ. Γιατί δεν ηθτοφνται δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ ? Το άρκρο 8§4 

του Ν.3310/05 όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν.3414/05 αναφζρει ςαφϊσ ότι οι 

υποχρεϊςεισ των παραγράφων 1 ζωσ 3 του νόμου αυτοφ αποτελοφν προχπόκεςθ για 

τθν παραδεκτι ςυμμετοχι εταιρείασ ςτθν διαγωνιςτικι διαδικαςία και ότι θ κιρυξθ 

του απαραδζκτου γίνεται από τθν Α.Α. αμζςωσ μετά το άνοιγμα του υποφακζλου των 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ (να που και εδϊ ο νομοκζτθσ ηθτά υποφάκελο 

δικαιολογθτικϊν ενϊ δεν το κάνει ςτο ΡΔ 118/07…).  

ΡΑΑΤΘΜΑ  Β’  

§1.7  ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΣΦΟΑ,  ςελ 11 

Κα πρότεινα πάλι να μθν χρθςιμοποιείται θ ζκφραςθ «υποψιφιοσ Ανάδοχοσ», αλλά 

ςυμμετζχων ι προςφζρων ι διαγωνιηόμενοσ. Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ο πρϊτοσ 

ςτον πίνακα κατάταξθσ (με βάςθ τθν ανθμζνθ τιμι Λ τθσ προςφοράσ) τον οποίο θ Α.Α. 

καλεί να υποβάλει τα επί μζρουσ ζγγραφα και δικαιολογθτικά ςε ςχζςθ με τα οποία 

υπζβαλε τθν υπεφκυνθ διλωςθ 1.6.2 τθσ διακιρυξθσ.  
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ΡΛΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ,  ςελ 12  

Στο εδάφιο 3 αναφζρεται ότι : «Αν θ ςτιλθ «ΑΡΑΛΤΘΣΘ» δεν ζχει ςυμπλθρωκεί με τθ 

λζξθ «ΝΑΛ» ι με κάποιον αρικμό, τότε θ προδιαγραφι δεν είναι απαράβατοσ όροσ. 

Ρροςφορζσ που δεν καλφπτουν τουσ μθ απαράβατουσ όρουσ ι αποκλίνουν από 

αυτοφσ δεν απορρίπτονται». Ταυτόχρονα, ςτθν προθγοφμενθ ςελίδα 11, ςτο 1.7, 

αναφζρεται ότι : «Σθμειϊνεται ότι όλεσ οι απαιτιςεισ του παρόντοσ ζργου αποτελοφν 

απαράβατουσ όρουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και οποιαδιποτε μθ ςυμμόρφωςθ 

προσ αυτοφσ ςυνεπάγεται απόρριψθ τθσ προςφοράσ». Ρροφανϊσ αυτζσ οι δφο 

αναφορζσ αλλθλοςυγκροφονται, ι όλοι οι όροι τθσ διακιρυξθσ είναι απαράβατοι ι 

υπάρχουν κάποιοι που δεν είναι. 

§1.8  ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΡΟΣΦΟΑ,  ςελ 12 

1.8.1.12, εδάφιο γ, ςελ 14 

Αναφζρεται ότι δεν ζχουν υποχρζωςθ κατάκεςθσ τθσ προαναφερκείςασ διλωςθσ οι 

προςφζροντεσ από κράτθ-μζλθ τθσ Ε.Ε ….. τθν ουμανία, Βουλγαρία ……. Πμωσ αυτά 

δεν είναι κράτθ-μζλθ ?? 

1.10.1, ςελίδα 14 

Τελικά ποιοι είναι οι απαράβατοι όροι τθσ διακιρυξθσ, αναφζρονται κάπου, ι είναι 

όλεσ οι απαιτιςεισ του ζργου όπωσ γράφεται ςτθν §1.7 ςελ 11 τθσ διακιρυξθσ ??  

1.10.4,   ςελίδα 14 

Θ αναφορά : «Θ προςφορά προαιρετικϊν προϊόντων ι υπθρεςιϊν τα οποία δεν είναι 

απαραίτθτα για τθν ικανοποίθςθ των απαιτιςεων τθσ Διακιρυξθσ δεν αποκλείεται, κα 

διαχωρίηεται όμωσ ςαφϊσ, τόςο ςτθν Τεχνικι όςο και ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά και 

κα διευκρινίηεται ότι πρόκειται περί προςφοράσ προαιρετικϊν προϊόντων ι 

υπθρεςιϊν» προτείνουμε να διαγραφεί διότι κα καταλιξει θ Α.Α. να υπογράψει 

ςφμβαςθ για προϊόντα/υπθρεςίεσ  διαφορετικά αυτϊν που προκθρφςςει, πράγμα που 

ςυνιςτά αλλοίωςθ του ανταγωνιςμοφ. 

ΕΡΛΤΟΡΕΣ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ,  ςελ 15 

Γιατί αναφζρει ότι ζργο τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ, Αποςφράγιςθσ &amp; Αξιολόγθςθσ 

των Ρροςφορϊν κα είναι : «…… θ γνωμοδότθςθ επί τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν 

(δικαιολογθτικϊν - ςτοιχείων και τεχνικοφ μζρουσ αυτϊν), θ αποςφράγιςθ και θ 

γνωμοδότθςθ επί τθσ αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν, τθσ ανάδειξθσ 

μειοδοτϊν, τθσ διεξαγωγισ τυχόν διαπραγμάτευςθσ και τθσ κατακφρωςθσ 

αποτελεςμάτων διαγωνιςμοφ τθσ διακιρυξθσ ...../2010» ? Ρρϊτα απϋ όλα το 2010 να 

γίνει 2011…. Ζπειτα, τι ςθμαίνει γνωμοδοτεί επί τθσ αξιολόγθςθσ, επί τθσ ανάδειξθσ 

μειοδοτϊν, κλπ ? Δθλ άλλοσ αξιολογεί και θ Επιτροπι αυτι γνωμοδοτεί επί τθσ 

αξιολόγθςθσ αυτισ ?  

Επιπλζον, δεν βλζπουμε να ορίηεται Επιτροπι Ραραλαβισ των Ειδϊν, ποιοσ ζχει 

αναλάβει το ζργο τθσ ?   

ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΡΑΑΛΑΒΘΣ–ΑΡΟΣΦΑΓΛΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ, ςελ 15,16 

Δεν βλζπουμε τα τρία διακριτά και αυτοτελι ςτάδια του διαγωνιςμοφ (υπάρχουν 

ςχετικζσ αποφάςεισ Ε.Σ., βλζπε πράξθ 55/2005 Στϋ Κλιμακίου  αλλά και νεϊτερεσ κλπ), 

δθλ άνοιγμα επιμζρουσ φακζλου δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, γνωμοδότθςθ 

Επιτροπισ Ραραλαβισ, Αποςφράγιςθσ &amp; Αξιολόγθςθσ των Ρροςφορϊν, 

διαβίβαςι των πρακτικϊν αυτϊν ςτθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι (αλικεια ποια είναι αυτι ?) 

για  ζκδοςθ απόφαςθσ ζγκριςισ τουσ (και κοινοποίθςθ τθσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςε 
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αυτό το ςτάδιο), θ οποία απόφαςθ και αποτελεί τθν διοικθτικι πράξθ θ οποία παράγει 

ζννομο αποτζλεςμα και επί τθσ οποίασ μποροφν να αςκθκοφν προδικαςτικζσ 

προςφυγζσ κατά τον Ν.3886/10…. Στθν ςυνζχεια άνοιγμα επιμζρουσ φακζλου 

τεχνικϊν προςφορϊν και επανάλθψθ τθσ διαδικαςίασ και τζλοσ άνοιγμα οικονομικϊν 

προςφορϊν και ομοίωσ. Και βζβαια εννοείται ότι πριν περάςουμε ςε επόμενο ςτάδιο 

αναμζνουμε 10 θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ εκάςτου πρακτικοφ (κοινοποίθςθ = 

πλιρθσ γνϊςθ του ενδιαφερόμενου) για τθν τυχόν υποβολι προδικαςτικϊν 

προςφυγϊν, κατά το άρκρο 4§1 του Ν.3886/10.  

Ραράγραφοσ 3.4 

Τι ςθμαίνει το : «……..αυτϊν και για όςεσ προςφορζσ κρίκθκαν κατά τθν αξιολόγθςθ 

των τεχνικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων αποδεκτζσ, με υπουργικι απόφαςθ, 

αποςφραγίηονται….» ?  Τι υπουργικι απόφαςθ χρειάηεται εδϊ ?  

4.1 ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΤΟΥ ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΡΟΛΟ ΡΟΚΕΛΤΑΛ ΝΑ ΓΛΝΕΛ Θ 

ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ 

Εδάφιο 4.1.1 ςελίδα 16  Αναφζρεται : «Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, κατά το 

άρκρο 20 του Ρ.Δ. 118/07, ο προςφζρων…..». Ράλι αναφορά ςτο ΡΔ 118… Καλά γιατί 

δεν γίνεται αναφορά ςτθν § Γ.9 Αξιολόγθςθ Ρροςφορϊν ςελ 143, τθσ διακιρυξθσ 

αυτισ όπου περιγράφεται θ αξιολόγθςθ (και θ οποία ςθμειωτζον διαφζρει ςε κάποια 

ςθμεία από το άρκρο 20 του ΡΔ 118/07, άρα ςφμφωνα με τι γίνεται θ αξιολόγθςθ!!?) 

?? Μάλιςτα προτείνουμε θ §Γ.9 να ζλκει εδϊ από τθν ςελ 143, εδϊ ανικει, δεν μπορεί 

όποιοσ διαβάηει τθν διακιρυξθ, να πθγαίνει 100 ςελίδεσ παρακάτω για να βρίςκει τθν 

ςυνζχεια τθσ διαδικαςίασ… 

Εδάφιο 4.1.3 ςελίδα 16  Αναφζρεται ότι : «Θ ανακοίνωςθ αποςφράγιςθσ του φακζλου 

δικαιολογθτικϊν αποςτζλλεται και ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ των οποίων οι 

οικονομικζσ προςφορζσ ζχουν αποςφραγιςτεί». Ερϊτθμα : Αποςτζλλεται ςε όςουσ 

προςφζροντεσ οι οικονομικζσ τουσ προςφορζσ ζχουν αποςφραγιςτεί ι μόνο ςε 

εκείνουσ των οποίων οι οικονομικζσ προςφορζσ ζχουν αποςφραγιςκεί μεν, αλλά 

ζγιναν αποδεκτζσ δε ? Δθλ κάποιοσ του οποίου θ οικονομικι προςφορά κατά το 

άνοιγμα και αξιολόγθςθ των αντιςτοίχων επιμζρουσ φακζλων απορρίπτεται διότι τθν 

ζχει εκφράςει ςε πχ δολάρια ι υπερβαίνει τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ καλείται και 

αυτόσ ςτο άνοιγμα του φακζλου του υποψιφιου ανάδοχου κατά το εδάφιο 4.1.5 πιο 

κάτω ?? ΟΧΛ ΒΕΒΑΛΑ 

Εδάφιο 4.1.6.1, περίπτωςθ ε :  Να τροποποιθκεί θ απαίτθςθ για εγγραφι ςτο 

Επιμελθτιριο ςφμφωνα με όςα αναφζραμε ςτθν παρατιρθςθ μασ πιο πριν. Επιπλζον 

τι τθν κζλουμε τθν αναφορά ςτο γεωργικό ι κτθνοτροφικό επάγγελμα…. δεν νομίηω 

να ζλκει κανείσ που αςκεί γεωργικό ι κτθνοτροφικό επάγγελμα και να κζλει να φτιάξει 

ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ΟΡΣ! 

4.2 ΑΝΑΔΕΛΞΘ ΜΕΛΟΔΟΤΘ, ςελ. 18 

Εξακολουκϊ να αναρωτιζμαι γιατί επιμζνουμε ςτισ αναφορζσ ςτο 118 και ςυνεχίηουμε 

τα λάκθ.… Λοιπόν τι ιςχφει από τα δφο, το «όταν ο προμθκευτισ ο οποίοσ προςφζρει 

τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά δεν προςκομίηει, ζνα ι 

περιςςότερα από τα ζγγραφα και τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 

του άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/07 ι, εφόςον τοφτο προβλζπεται ςτθ διακιρυξθ, ςτο 

άρκρο 8α του ιδίου Δ/τοσ,…» που αναφζρεται εδϊ ι το «όταν ο προμθκευτισ ο 

οποίοσ προςφζρει τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά δεν 
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προςκομίηει, ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα και τα δικαιολογθτικά που 

προβλζπονται ςτθν παράγραφο 4.1.6 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ,….» που προτείνουμε 

εμείσ? Διότι αν πχ κάποιοσ δεν προςκομίςει πιςτοποιθτικό ότι δεν τελεί ςε 

αναγκαςτικι διαχείριςθ και επίςθσ, ότι δεν τελεί ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε 

αναγκαςτικι διαχείριςθ, δεν απορρίπτεται, αφοφ θ παρ. 2 του άρκρου 6 του Ρ.Δ. 

118/07 δεν το ηθτάει…!! καίτοι αυτό ηθτείται ςτθν διακιρυξθ ςτθν παρ 4.1.6 ! Ι ασ 

ποφμε ηθτείται τίποτε κατά το άρκρο 8α του 118 ? Πχι.  

Τι δουλειά ζχει θ δεφτερθ παράγραφοσ του 4.2 με τθν παροφςα διακιρυξθ ?  

Ρροτείνουμε λοιπόν να διαγραφτεί το περιεχόμενο τθσ 4.2 και αυτι να ξαναγραφτεί 

ωσ εξισ :  

«Στον παρόντα (γιατί οικείο ?) διαγωνιςμό, ςτισ περιπτϊςεισ που ο προμθκευτισ ο 

οποίοσ προςφζρει τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, δεν 

προςκομίηει ζγκαιρα ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα και τα δικαιολογθτικά που 

προβλζπονται ςτθν παράγραφο 4.1.6 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ι ζχει κατακζςει 

ψευδείσ ι ανακριβείσ τισ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ No 1.6.2 του άρκρου 1 του 

Ραραρτιματοσ Βϋ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ προςφορά του απορρίπτεται και 

καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του. Στθν περίπτωςθ 

αυτι θ κλιςθ για κατακφρωςθ γίνεται ςτον επόμενο του Συγκριτικοφ Ρίνακα με βάςθ 

τθν ανθγμζνθ τιμι ςφγκριςθσ, δθλαδι ςτον προμθκευτι που προςφζρει τθν αμζςωσ 

επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα προςφορά. Στθν περίπτωςθ που και αυτόσ δεν 

προςκομίηει εγκαίρωσ ζνα ι περιςςότερα από τα ωσ άνω δικαιολογθτικά ι ζχει 

κατακζςει ψευδείσ ι ανακριβείσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον 

προμθκευτι με τθν αμζςωσ μεγαλφτερθ ανθγμζνθ τιμι ςφγκριςθσ κοκ. Αν κανζνασ 

από τουσ προμθκευτζσ δεν προςκομίηει, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 

προχποκζςεισ των ανωτζρω διατάξεων ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα ι 

δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από αυτζσ, ο διαγωνιςμόσ ακυρϊνεται». 

Εδάφια 4.3.1, 4.3.2. Ροιο είναι το κακοριηόμενο από τθν Διακιρυξθ ποςοςτό? Τι κζλει 

να πει εδϊ ο ςυντάκτθσ του κειμζνου ? 

Γιατί δεχόμαςτε εγγυθτικζσ επιςτολζσ που εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα 

νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

μόνο, και δεν δεχόμαςτει από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν ςτα κράτθ που 

ζχουν υπογράψει τθν Διεκνι Συμφωνία περί Δθμοςίων Συμβάςεων (ΣΔΣ) που 

ςυνιφκθ ςτο πλαίςιο του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου, όταν τουσ δόμαςτε και 

αυτοφσ με δικαίωμα ςυμμετοχισ? 

Εδάφιο 5.1.4  :  Στθν πρϊτθ παράγραφο να προςτεκεί θ λζξθ (με bold) «…. είναι 

υποχρεωμζνοι να κατακζτουν εγγυθτικι επιςτολι που να καλφπτει το 10% τθσ 

ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ του ζργου χωρίσ Φ.Ρ.Α.». 

Εδάφιο 5.1.5  :  Εφιςτϊ τθν προςοχι ςτο γεγονόσ– επαναλαμβάνω αφοφ επιμζνουμε 

να διενεργιςουμε τον παρόντα διαγωνιςμό, ςυμπλθρωματικά, κατά ΡΔ 118/07) ότι 

κατά το άρκρο 25§12 του 118, εάν από τθν διακιρυξθ προβλζπεται εγγφθςθ καλισ 

λειτουργίασ, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ πριν από 

τθν ζναρξθ του χρόνου καλισ λειτουργίασ ι διατιρθςθσ. Με λίγα λόγια απαιτείται 

χριμα και όχι εγγυθτικι επιςτολι τράπεηασ.  

Εδάφιο 5.1.9  :  Ρροςοχι,  θ αναφορά ςτο ΡΔ 118 κζλει διερεφνθςθ αν ιςχφει εδϊ, 

διότι για παράδειγμα όταν ςτθν διακιρυξθ περιλαμβάνεισ υπόδειγμα εγγυθτικϊν 
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επιςτολϊν – όπωσ εδϊ – δεν ιςχφουν πχ τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 25§4δ του 118 

για εγγυθτικι ςυμμετοχισ αλλά τα περιλαμβανόμενα ςτο υπόδειγμα εγγυθτικισ 

ςυμμετοχισ που επιςυνάπτεισ. 

5.2  ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΛ ΑΝΩ ΤΟΥ 1.000.000 ΕΥΩ, ςελ 19 

Δεν ζχει καμιά δουλειά εδϊ θ §5.2. Θ Α.Α. δεν ελζγχει μόνο αν μετζχει εξωχϊρια 

εταιρεία, αλλά ελζγχει και τθν ονομαςτικοποίθςθ και αυτά τα κάνει ςτα 

δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ (βλζπε και ςχετικζσ παρατθριςεισ μασ πριν) άρα το 

εδάφιο 5.2.1 φεφγει και πάει ςτα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ. Ομοίωσ τα εδάφια 5.2.2 

και 5.2.3 (που ςτθν ουςία είναι ταυτόςθμα) πρζπει να πάνε ςτο άρκρο «Κατακφρωςθ 

– Υπογραφι Σφμβαςθσ» το οποίο απουςιάηει. 

Εδάφιο 5.3.1.  

Τελικά γιατί θ Γ.Γ.Ε. υποδεικνφει τουσ χϊρουσ παράδοςθσ των προϊόντων, αυτό δεν το 

κάνει θ Α.Α., που ορίηεται ο ρόλοσ τθσ ΓΓΕ μζςα ςτθν διακιρυξθ ? 

5.4  ΥΡΕΓΟΛΑΒΛΕΣ, ςελ  20 

Ομοίωσ γιατί πρζπει, ςε περίπτωςθ αλλαγισ υπεργολάβου, αυτό να γνωςτοποιείται 

από τον Ανάδοχο ςτθν Γ.Γ.Ε. θ οποία να δίνει και τθν ζγκριςι τθσ ?? Αν δεν κάνουμε 

λάκοσ, ςφμφωνα με τον πίνακα του Ραραρτιματοσ Α, Ανακζτουςα Αρχι είναι θ ΕΥΣΕΔ 

και όχι θ ΓΓΕ. 

ΓΕΝΛΚΘ ΡΑΑΤΘΘΣΘ ΡΑΝΩ ΣΤΘΝ ΔΛΑΚΘΥΞΘ 

1. Αφοφ επικαλοφμαςτε το ΡΔ 118/07 ςτθν διακιρυξθ, κα ζπρεπε να δίνουμε κατά το 

άρκρο 2 αυτοφ : 

- τον αρικμό φαξ τθσ υπθρεςίασ που ενεργεί τον διαγωνιςμό  

- τισ θμερομθνίεσ αποςτολισ τθσ περίλθψθσ ςτθν Υ.Ε.Ε. των Ε.Κ., ςτο ΦΕΚ και ςτον 

ελλθνικό τφπο. 

- τα ελάχιςτα αναγκαία όρια οικονομικϊν και τεχνικϊν προχποκζςεων που θ Υπθρεςία 

απαιτεί από τουσ προμθκευτζσ. 

2. Επιπλζον, ποια είναι θ Ρροϊςταμζνθ Αρχι, ποια είναι θ Επιτροπι Εκδίκαςθσ των 

προδικαςτικϊν προςφυγϊν ? 

ΡΑΑΤΘΜΑ Εϋ  ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ,  ςελ 28-31 

Γιατί ςτον πίνακα τθσ ςελ 28 αναφζρει «Ενδιαφερόμενθ Υπθρεςία» και όχι 

Ανακζτουςα Αρχι ? 

Στθν 1θ παράγραφο αμζςωσ μετά τον πίνακα, ποιοσ υπογράφει τθν ςφμβαςθ, ο 

εκπρόςωποσ τθσ Α.Α. (δθλ τθσ ΕΥΣΕΔ) ι ο Γ.Γ. Εμπορίου ? Επιπλζον, προτείνουμε ςτα 

ςτοιχεία τθσ εταιρείασ, να προςτεκοφν και τα ΑΦΜ και ΔΥΟ αυτισ. 

Στθν 2θ παράγραφο μετά τον πίνακα, δεν είναι μειοδοτικόσ ο διαγωνιςμόσ. 

Τϊρα, πριν το «ςυμφϊνθςαν και απεδζχκθςαν τα εξισ», κα πρότεινα να 

παρεμβλθκοφν τα κάτωκι : 

«Αφοφ ζλαβαν υπϋ όψιν :  

1. Τθν ςυνεδρίαςθ τθσ ……… τθσ ΓΓΕ ςφμφωνα με τθν οποία απεφάςιςε τθν διενζργεια 

δθμόςιου ανοικτοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια ……  προχπολογιςμοφ ……  

2. Τον διαγωνιςμό που διενεργικθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ……. Διακιρυξθσ  

3. Τθν από ………….. προςφορά τθσ εταιρείασ ………….. τθσ οποίασ θ τεχνικι και 

οικονομικι και τεχνικι προςφορά αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ 

4. Τθν ςυνεδρίαςθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ (ΣΣ Αλικεια ποια είναι?) με αρ…../……. και 
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κζμα …….με τθν οποία ενζκρινε τθν ωσ άνω κατακφρωςθ ςε βάροσ των πιςτϊςεων του 

ΡΔΕ ζναντι του ποςοφ ..…. 

5. Τθν με αρ πρωτ ……απόφαςθ τθσ ΕΔΑ του προγράμματοσ Ψθφιακι Σφγκλιςθ, με 

κζμα «Ζνταξθ τθσ πράξθσ ……..» με κωδικό MIS ……  ςτο πρόγραμμα ……….. 

6. Τθν με αρ πρωτ …….του Υφυπουργοφ ΥΡΟΛΑΝ ςχετικά με τθν ζγκριςθ ζνταξθσ τθσ 

πράξθσ ……. ςτο ΡΔΕ 2011 και ςυγκεκριμζνα ςτθν ΣΑΕ ……. με κωδικό …………… 

7. Τθν με αρ πρωτ …… τθσ ΕΔΑ ΨΘΦΛΑΚΘ ΣΥΓΚΛΛΣΘ με κζμα τθν προζγκριςθ του 

ςχεδίου ςφμβαςθσ τθσ πράξθσ ……………….". 

Στο άρκρο 1ο ςτον τίτλο αναφζρει ενδιαφερόμενθ υπθρεςία, και ςαν τζτοια 

κατονομάηει ςτον πίνακα τθν Γ.Γ. Εμπορείου, ενϊ ςτον πίνακα τθσ ςελ 28 αναφζρει 

«Ενδιαφερόμενθ Υπθρεςία» τθν ΕΥΣΕΔ.  

Στο άρκρο 5ο ςτισ διευκρινίςεισ αναφζρεται ότι δεν κα γίνεται πλθρωμι από το 

Δθμόςιο χωρίσ προθγοφμενθ προςκόμιςθ, από τθν προμθκεφτρια, φορολογικισ και 

αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. Λίγο πριν αναφζρεται ότι ωσ προσ τα δικαιολογθτικά 

πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 35 του ΚΡΔ 

(Ρ.Δ. 118/07). Ερωτιςεισ : 

α-. Το άρκρο 35 του 118 δεν ηθτάει φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα, άρα οι 

δφο αυτζσ προτάςεισ είναι αντικρουόμενεσ. Εκτόσ τοφτου, 

β.-  Γιατί υποχρεϊνουμε τον ανάδοχο να προςκομίςει αυτά τα πιςτοποιθτικά, εδϊ 

ιςχφει θ αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ, δθλ πρζπει να τα βρει μόνθ τθσ θ Ανακζτουςα Αρχι 

? 

Στθν διευκρίνιςθ 2, να προςτεκεί / να αλλάξει και το : «Στο 100% τθσ κακαρισ αξίασ 

τθσ προμικειασ κα γίνει παρακράτθςθ φόρου 4% (άρκρ. 55 του Ν. 2238/94 ΦΕΚ 

151Α/16-9-94).  

Ακόμα να προςτεκεί διευκρίνιςθ Νο 4 με περιεχόμενο : 

«Θ πλθρωμι από τθν Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν προζγκριςθσ τθσ 

δαπάνθσ από τθν Ειδικι Υπθρεςία (Ε.Υ.Δ.) του Επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ  (Ε.Ρ.) 

“Ψθφιακι Σφγκλιςθ”». 

Στο άρκρο 7ο   ςτθν πρϊτθ παράγραφο, να προςτεκεί &amp; θ φράςθ  :  «Θ παροφςα 

ςφμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παραγρ. 4 του άρκρου 24 του Ρ.Δ 118/07. Θ 

τροποποίθςθ αυτι πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ να τφχει τθσ ζγκριςθσ τθσ Ειδικισ 

Υπθρεςίασ (Ε.Υ.Δ.) του Επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ  (Ε.Ρ.) “Ψθφιακι Σφγκλιςθ”». 

Τζλοσ, αφοφ ο ςυντάκτθσ τθσ διακιρυξθσ επικαλείται ςτο νομικό πλαίςιο και το ΡΔ 

118, κα ζπρεπε το ςχζδιο ςφμβαςθσ να περιζχει – κατά το άρκρο 24 του 118 – τισ 

προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ και ποινικζσ ριτρεσ και τον τρόπο επίλυςθσ των τυχόν 

διαφορϊν κακϊσ επίςθσ και  άρκρα για τον τόπο και τρόπο παράδοςθσ-παραλαβισ 

του εξοπλιςμοφ. 

ΜΕΟΣ Γ ϋ  :  ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

ΡΑ. Γ.3 ςελ 71 : Αναφζρεται ότι «Σθμειϊνεται ότι όλεσ οι απαιτιςεισ του παρόντοσ 

ζργου αποτελοφν απαράβατουσ όρουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και οποιαδιποτε 

μθ ςυμμόρφωςθ προσ αυτοφσ ςυνεπάγεται απόρριψθ τθσ προςφοράσ». Ταυτόχρονα 

όμωσ ςτο Μζροσ Δ : ΡΛΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ, υπάρχουν πεδία ςτθν ςτιλθ 

απαίτθςθ (πχ ςελίδεσ 177, 179, 181, 205, 210, 213, 219 κλπ) που δεν ζχουν ςθμειωκεί 

με ΝΑΛ. Τι ιςχφει για αυτζσ τισ προδιαγραφζσ είναι ι δεν είναι απαράβατοι όροι ? 
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ΡΑ Γ.7   : Ομάδα ζργου – Σχιμα διοίκθςθσ ζργου ςελ 137 : 

Νομίηω ότι όλθ αυτι θ παράγραφοσ πρζπει να φφγει από εδϊ και να μεταφερκεί ςτθν 

παράγραφο 1.7 τθσ διακιρυξθσ (Ρεριεχόμενα Φακζλου Τεχνικισ Ρροςφοράσ)   

ΡΑ Γ.8  :  Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ – Συντιρθςθ ςελ 140 

Ομοίωσ όλο αυτό το τμιμα πρζπει να πάει ςτθν παράγραφο 5.1 τθσ διακιρυξθσ με 

τίτλο «εγγυιςεισ». Είμαι τθσ γνϊμθσ ότι δεν μπορεί αναφορζσ ςε ίδιο κεματικό 

αντικείμενο τθσ διακιρυξθσ να βρίςκονται διεςπαρμζνεσ ςε διάφορα ςθμεία μζςα ςτο 

ςϊμα τθσ διακιρυξθσ, αυτό είναι παγίδα για τον προςφζροντα και μπορεί πολφ 

εφκολα να ξεχάςει κάτι.  

Επιπλζον να εξεταςκεί κατά πόςον είναι αντικοινοτικόσ ο όροσ με τον οποίο απαιτείται 

από τον Ανάδοχο να διακζτει ςτθν ζδρα του κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό κλπ 

,τελευταίο bullet ςτο τζλοσ τθσ ςελ 142, αλλά και το τελευταίο bullet τθσ παραγράφου 

Γ.8 ςελ 143….. 

ΡΑ Γ.9  Αξιολόγθςθ Ρροςφορϊν ςελ 143 :  

Ομοίωσ δεν νομίηουμε ότι ζχει καμιά δουλειά ςτο μζροσ «Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ» το 

κομμάτι που αφορά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν. Κατά ςυνζπεια δεν ζχει και 

νόθμα  – το αντίκετο, δθμιουργεί αντιφάςεισ - , θ φράςθ ςτο εδάφιο 4.1.1 ςτθν ςελίδα 

16 τθσ διακιρυξθσ : «Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, κατά το άρκρο 20 του 

Ρ.Δ. 118/07, ο προςφζρων …..», όταν εδϊ ζχουμε ολόκλθρο κομμάτι για τθν 

αξιολόγθςθ των προςφορϊν, τισ παρ. Γ.9.1 και Γ9.1, ςτο Μζροσ Γ…..  Να μεταφερκεί 

λοιπόν και αυτι θ παράγραφοσ 9.1 αλλά και θ 9.2 από εδϊ και να ζλκει μετά το άρκρο 

3 ςελ 15 τθσ διακιρυξθσ ςαν άρκρο 4 με τίτλο ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ. 

Τϊρα ςτον πίνακα κριτθρίων ςελ 145, το κριτιριο «Στελζχωςθ και οργάνωςθ τθσ 

Ομάδασ Ζργου» κεωρείται κριτιριο ςυνδεόμενο με τθν ποιότθτα των παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν και τθν επαγγελματικι επάρκεια των διαγωνιηομζνων προκειμζνου να τουσ 

επιτραπεί θ ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό, ςυνεπϊσ μόνο ωσ κριτιριο ποιοτικισ 

επιλογισ μπορεί να εκτιμθκεί και όχι ωσ κριτιριο ανάκεςθσ όπωσ γίνεται εδϊ – εκτόσ 

και αν ςυνδζεται με τον τρόπο εκτζλεςθσ τθσ προσ ανάκεςθ υπθρεςίασ. (Βλζπε 

ςχετικά και τθν εγκφκλιο Ε.29/3-8-2005 αρ πρωτ Δ17γ/07/116/Φ.Ν.439 τθσ ΓΓΔΕ. Εξ 

άλλου και θ Επιτροπι δεν παίρνει γραπτϊσ ςαφι κζςθ αν θ ΟΜΑΔΑ ΕΓΟΥ αποτελεί 

κλθρονομιά του ςυμμετζχοντοσ ι ςυνδζεται με το εγκεκριμμζνο δθμοπρατοφμενο 

αντικείμενο).  

Κατόπιν τοφτου προτείνουμε το κριτιριο αυτό να διαμορφωκεί ωσ : «Δομι, ςφνκεςθ 

και οργάνωςθ τθσ Ομάδασ Ζργου ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του ζργου, 

οργανόγραμμα, λειτουργία, τρόποσ ςυνεργαςίασ, ροι εργαςιϊν, εξειδίκευςθ ρόλων». 

Στθν 9.2 ςελ 146 αναφζρεται ότι το ςυνολικό κόςτοσ ςυντιρθςθσ δεν πρζπει να είναι 

μεγαλφτερο του 4% του κόςτουσ υλοποίθςθσ του ζργου. Αν όμωσ δεν ποφμε "επί 

ποινι αποκλειςμοφ τθσ προςφοράσ", κα πρζπει να δεχτοφμε και προςφορζσ με ετιςιο 

κόςτοσ ςυντιρθςθσ μεγαλφτερο του 4%. 

Επίςθσ να διαγραφεί θ τελευταία φράςθ : «Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα 

ςτο άρκρο 20 του Ρ.Δ. 118/07», ςτθν ςελ 144. Δεν είναι δυνατόν ςτθν §9.1, να δίνουμε 

βακμολογία τεχνικϊν προδιαγραφϊν από 100 ωσ 120 όταν το άρκρο 20 του 118 δίνει 

από 100 ωσ 110. 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ηϋ ΥΡΟΔΕΛΓΜΑΤΑ ΡΛΝΑΚΩΝ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ, ςελ 231 

Γιατί οι πίνακεσ οικονομικισ προςφοράσ, ςτισ ςτιλεσ ΡΕΛΓΑΦΘ  &amp; ΤΥΡΟΣ είναι 
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αςυμπλιρωτοι ? Δεν ξζρει θ Α.Α. τι κζλει, τι προκθρφςςει, για ποια πράγματα ηθτάει 

τιμζσ και αφινει τον προςφζροντα να ςυμπλθρϊνει ότι κζλει ?? Μπορεί λοιπόν 

κάποιοσ να περιλάβει και μια γραμμι με προςφορά γραφείων, καρεκλϊν, ντουλαπιϊν 

κλπ ι όχι ? 


