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ΑΠΟΦΑΘ 
 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριζη διαδικαζίας απ’ εσθείας ανάθεζης για ηο έργο : “Βεληίωζη και κωδικοποίηζη 

ηοσ κανονιζηικού πλαιζίοσ ηοσ σπαίθριοσ εμπορίοσ κάθε είδοσς και μορθής” 
 
 

Ζχοντασ υπόψθ: 
 
1. Τισ διατάξεισ  και αποφάςεισ όπωσ ιςχφουν : 

1.1. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ 19/Α/95) «Ρρομικεια του Δθμοςίου Τομζα και υκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» 
όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίκριο Εμπόριο και άλλεσ Διατάξεισ». 

1.2. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρκρα 81-84 «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των Δαπανϊν του 
Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ  τροποποιικθκε και ιςχφει με τον Ν3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/10). 

1.3. Του  Ν.3614/2007*ΦΕΚ Αϋ267/3-12-2007+ «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ  και  εφαρμογι  αναπτυξιακϊν  
παρεμβάςεων  για  τθν  προγραμματικι  περίοδο 2007-2013» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

1.4. Του  Ν.3840/2010 *ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010+ «Αποκζντρωςθ, απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν  του ΕΣΡΑ  
2007-2013»  

1.5. Του N.3861/2010 (ΦΕΚ  112/Α/13-07-2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ µε τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 
νόµων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
«Ρρόγραµµα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ» 

1.6. Του Ρ.Δ. 397/88 (Φ.Ε.Κ. 185/Α/88) Ρερί Οργανιςμοφ του Υπουργείου Εμπορίου και τισ επϋ αυτοφ 
τροποποιιςεισ. 

1.7. Του Ρ.Δ. 27/96 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/96 ) «Συγχϊνευςθ των Υπουργείων Τουριςμοφ, Βιομθχανίασ, Ενζργειασ – 
Τεχνολογίασ και Εμπορίου ςτο Υπουργείο Ανάπτυξθσ, όπωσ τροποποιικθκε με το Ρ.Δ. 122/17-3-04 
(ΦΕΚ 85/Α/17-3-04)». 

1.8. Του Ρ.Δ. 59/96 (Φ.Ε.Κ. 51/Α/96 ) «Σφςταςθ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου ςτο Υπουργείο Ανάπτυξθσ 
και κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων τθσ». 

1.9. Του άρκρου 90 του κϊδικα νομοκεςίασ για τθν κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα που κυρϊκθκε 
με το άρκρο πρϊτο του Ρ.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005). 

1.10. Του Ρ.Δ. 118/07 (ΦΕΚ.150/Α/10-07-07) «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν του Δθμοςίου», ςυμπλθρωματικϊσ, 
όπωσ ειδικότερα  ορίηεται ςτθν παροφςα απόφαςθ. 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ  ΣΟ  ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
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1.11. Toυ Ρ.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/A/07-10-2009) «Αναςφςταςθ του Υπουργείου Οικονομικϊν, ςυγχϊνευςθ 
του Υπουργείου Οικονομίασ και Οικονομικϊν με τα Υπουργεία Ανάπτυξθσ και Εμπορικισ Ναυτιλίασ, 
Αιγαίου και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ και μετονομαςία του ςε ‘’Υπουργείο Οικονομίασ, 
Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ’’ 

1.12. Του Ρ.Δ.89/2010 *ΦΕΚ 154/Α/07-09-2010+ «Διοριςμόσ Υπουργϊν και Υφ/ργϊν». 

1.13. Τθσ με αρικμ. Β1−4977 (ΦΕΚ 1540/4/8/2008) κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν, Οικονομίασ 
και Οικονομικϊν και Ανάπτυξθσ περί «Σφςταςθσ και οργάνωςθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ ςτο Υπουργείο 
Ανάπτυξθσ με τίτλο «Ειδικι Υπθρεςία Συντονιςμοφ και Εφαρμογισ των δράςεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξθσ ςτουσ τομείσ του Εμπορίου και τθσ Ρροςταςίασ του Καταναλωτι » 

1.14. Τθσ με αρικ. Ρρωτ. Β1-7410/27-11-2009 Κοινισ  Απόφαςθσ του  Ρρωκυπουργοφ  και τθσ  Υπουργοφ 
Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ,  περί διοριςμοφ του Στζφανου  Κομνθνοφ του  
Χαραλάμπουσ, ςτθ  κζςθ  του  Γεν. Γραμματζα  Εμπορίου , ωσ  Ρροϊςταμζνου τθσ  Γεν. Γραμματείασ  
Εμπορίου  του ΥΡΟΙΑΝ. 

1.15. Τθσ ΚΥΑ  με αρ. Ρρωτ. 46498/ΔΙΟΕ/1913/13-10-2010 με κζμα: «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον 
Υφυπουργό Οικονομίασ Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ Κωνςταντίνο όβλια». 

1.16.  Του άρκρο 38 τθσ υπ’αρικ. 14053/ΕΥΣ/1749 *ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008+ «Υπουργικι απόφαςθ 
ςυςτιματοσ διαχείριςθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν υπ’αρικ. 28020/ΕΥΘΥ1212/ 30-06-
2010 Υπουργικι απόφαςθ.  

1.17. Τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Αρ.35130/739 (ΦΕΚ Β’ 1291/11-08-2010) περί αφξθςθσ των χρθματικϊν 
ποςϊν του άρκρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για τθν ςφναψθ δθμόςιων ςυμβάςεων που αφοροφν 
προμικεια προϊόντων, παροχι υπθρεςιϊν θ εκτζλεςθ ζργων.  

1.18. Τθσ με Αρ.Ρρωτ. Β3-126/10 ( ΦΕΚ 1151/Α/2010) απόφαςθσ  «Εξουςιοδότθςθ για τθν υπογραφι 
εγγράφων  «Με εντολι Υφυπουργοφ» ςτον Γενικό Γραμματζα Εμπορίου … ςτουσ Γενικοφσ Διευκυντζσ 
και ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ …τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου…»  

1.19. Τθσ με αρ.πρωτ.1460/12.7.2006 απόφαςθσ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Κυβζρνθςθσ 
(ΦΕΚ/Β/906/13.7.2006) «Κανονιςμόσ λειτουργίασ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ Κωδικοποίθςθσ» και 
ειδικότερα το άρκρο 8, το οποίο αναφζρεται ςτθν αρμοδιότθτα τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ 
Κωδικοποίθςθσ για τθν παρακολοφκθςθ των κωδικοποιιςεων. 
 
 

 
2.  Τα ζγγραφα :  

2.1. Τθν με Αφξ. Αρικμό: 1. Ρρόςκλθςθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ και Εφαρμογισ  
Ρρογραμμάτων (ΕΥΣΣΕΡ) του Υπουργείου Εςωτερικϊν Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. 
(Κωδικόσ Ρρόςκλθςθσ:01_02_03.81.03.03.01  Αρ.Ρρωτ 1261/5-08-2009 και τθσ με Αρ. Ρρωτ.: ΕΥΣΣΕΡ 
/Γ/ οικ.1158/12-11-2010 1θσ_1θ τροπ. με κωδ. Ρρόςκλθςθσ 01_02_03.81.03.03.01 _1θ τροπ. για τθν 
υποβολι προτάςεων ςτο πλαίςιο των Αξόνων Ρροτεραιότθτασ 01, 02, 03, του ΕΡ «Διοικθτικι 
Μεταρρφκμιςθ 2007 – 2013», το οποίο ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

2.2. Τθν με Αρ.Ρρωτ. 1528/24-12-2010  απόφαςθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ και 
Εφαρμογισ  Ρρογραμμάτων (ΕΥΣΣΕΡ) του  Υπουργείου Εςωτερικϊν Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ για τθν ζνταξθ τθσ πράξθσ «Βελτίωςθ και κωδικοποίθςθ του κανονιςτικοφ πλαιςίου 
του υπαίκριου εμπορίου κάκε  είδουσ και  μορφισ» με Κωδικό ΟΡΣ 311533 και με Κωδικό πράξθσ ΣΑ: 
2010Ε05880016. 

2.3. Τθν με Αρ.Ρρωτ. 829/21-12-2010 τθσ  ΕΥΣΕΔ Εμπ/Κ διαβίβαςθ ςχεδίου απόφαςθσ διενζργειασ 
διαγωνιςμοφ τθσ πράξθσ «Βελτίωςθ και κωδικοποίθςθ του κανονιςτικοφ πλαιςίου του υπαίκριου 
εμπορίου κάκε  είδουσ και  μορφισ» για προζγκριςθ από τθν ΕΥΣΣΕΡ. 

2.4.  Τθν με Αρ.Ρρωτ. Δ63/13-01-2011  τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ και Εφαρμογισ  
Ρρογραμμάτων (ΕΥΣΣΕΡ) με παρατθριςεισ επί του ςχεδίου τθσ παροφςθσ απόφαςθσ 

2.5.  Τθν με Αρ.Ρρωτ. 441/14-01-2011  τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ και Εφαρμογισ  
Ρρογραμμάτων (ΕΥΣΣΕΡ) του  Υπουργείου Εςωτερικϊν Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ, ςφμφωνθσ γνϊμθσ  επί του ςχεδίου τθσ παροφςθσ απόφαςθσ. 
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ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΜΕ  
 
Εγκρίνουμε τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ «Βελτίωςθ και κωδικοποίθςθ του κανονιςτικοφ πλαιςίου του 
υπαίκριου εμπορίου κάκε  είδουσ και  μορφισ»  προχπολογιςμοφ 12.195,12 €  πλζον ΦΡΑ 23% ςυνολικοφ  
Ρροχπολογιςμοφ  15.000,00 €  με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ και με κριτιριο αξιολόγθςθσ τθν 
χαμθλότερθ τιμι. 
 
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί τθν 8-02-2011 θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13.00 π.μ ςτο Υπουργείο Οικονομίασ, 
Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ / Γεν. Γραμματεία Εμπορίου / ΕΥΣΕΔ ΕΜΡ/Κ,  Ρλατεία Κάνιγγοσ, Τ.Κ. 10181, 
Ακινα (Γραφείο 1, Ιςόγειο, είςοδοσ από Οδό Κάνιγγοσ)., και όςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό 
πρζπει να υποβάλλουν γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα προκιρυξθ 
το αργότερο  μζχρι τθν 8-02-2011 θμζρα Τρίτθ και ϊρα 11.00 π.μ. 
 
 Οι ενδιαφερόμενοι κα υποβάλουν τον φάκελο προςφοράσ τουσ, κατακζτοντασ τον αυτοπροςϊπωσ ι με ειδικά 
προσ τοφτο εξουςιοδοτθμζνο  εκπρόςωπό τουσ, ςτο κτίριο του Υπ.ΟιΑΝ  (Ρλατεία Κάνιγγοσ, - Γραφείο 436,    ΤΚ. 
101 81, Ακινα) ι αποςτζλλοντασ τον ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι Courier ςτθν ωσ άνω διεφκυνςθ. 
Στθν περίπτωςθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ το ΥπΟιΑΝ/ ΕΥΣΕΔ ΕΜΡ/Κ ουδεμία ευκφνθ φζρει για τον χρόνο 
και το περιεχόμενο των φακζλων προςφοράσ που κα αποςταλοφν. 
 

Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται.  
Κατά τα λοιπά, θ διαδικαςία , κα γίνει ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτα 
ςυνθμμζνα ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ και τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ  
 
Η προκιρυξθ του παρόντοσ κα αναρτθκεί ςτα sites τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου www.gge.gr  τθσ  ΕΥΣΕΔ 
Εμπ/Κ   http://eysed.gge.gov.gr θ και τθσ ΕΥΔ  του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ 
2007-2013»  www.epdm.gr  . ¨Ζναρξθ ανάρτθςθσ 20-01-2011 λιξθ 07-02 2011  

 
Ο Γενικόσ Γραμματζασ Εμπορίου 

 
 

Στζφανοσ  Κομνθνόσ 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α ……………….ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ  
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ B ……………….ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΘ 
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γ ……………….ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ   
 
ΚΟΙΝΟΡΟΙΗΣΕΙΣ       
1. Γραφείο κ. Υπουργοφ Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και  Ανταγωνιςτικότθτασ  κου Μ. Χρυςοχοΐδθ 
2. Γραφείου κ. Υφυπουργοφ Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και  Ανταγωνιςτικότθτασ κου  Ντ. όβλια  
3. Γενικι Γραμματεία τθσ Κυβζρνθςθσ, Κεντρικι Επιτροπι Κωδικοποίθςθσ 
4. ΕΥΣΣΕΡ/Μονάδα Δ 
5. Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα Εμπορίου 
6. Γραφείο κ. Γενικοφ Δ/ντι Διοικ. Υποςτιριξθσ  
7. Υπεφκυνο Ρράξθσ  

8. Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Εμπορικϊν Οργανϊςεων τθσ  ΓΓΕ 

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ 
Ρροϊςταμζνθ  ΕΥΣΕΔ, Μονάδεσ Α, Β1 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α 
 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ  

 

Τίτλοσ Ρράξθσ  «Βελτίωςθ και κωδικοποίθςθ του κανονιςτικοφ πλαιςίου του 
υπαίκριου εμπορίου κάκε  είδουσ και  μορφισ» 

Χρόνοσ ιςχφοσ ςφμβαςθσ  Δφο(2) μινεσ  

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ   προχπολογιςμοφ 12.195,12 €  πλζον ΦΡΑ 23% ςυνολικοφ  
Ρροχπολογιςμοφ  15.000,00 €   
  

Ρροχπολογιςμόσ που βαρφνει  Ρ.Δ.Ε. , ΣΑΕ 058/8 με ενάρικμο Ρράξθσ 2010Ε05880016 
 

Διάρκεια ιςχφοσ προςφορϊν  Εξιντα  (60) θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ 

Φόροι  άρκρο 24,  Ν.2198/1994 

Χρόνοσ παράδοςθσ  τθσ Ρράξθσ Εντόσ 2 μθνϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ  

Τόποσ παράδοςθσ  τθσ Ρράξθσ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου  
Ρλ. Κάνιγγοσ  Τ.Κ.: 10181 Ακινα 

 

  Η Ρράξθ «Βελτίωςθ και κωδικοποίθςθ του κανονιςτικοφ πλαιςίου του υπαίκριου εμπορίου κάκε  είδουσ και  

μορφισ»  ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)  και   ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό 

Ρρόγραμμα( ΕΠ ) «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» 

 
 
Η διαδικαςία κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ που περιζχονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, ωσ  ακολοφκωσ:  
 
 
 
 
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ 

 

Ο ΕΝΙΑΙΟ ΦΑΚΕΛΟ ΚΑΘΕ ΠΡΟΦΟΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :  

Τουσ παρακάτω ανεξάρτθτουσ και ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ : 

 

 

Α. Φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ» που κα περιλαμβάνει (πρωτότυπο και αντίγραφο) 

: 

 

Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986/Α΄ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με 

κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ, ςτθν οποία : 
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 Να αναγράφονται τα ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ. 

 Να αναφζρουν ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και επίςθσ δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ.  

 Να αναφζρουν ότι είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ 

 Να αναφζρουν ότι δεν τελοφν ςε αποκλειςμό με βάςθ αμετάκλθτθ απόφαςθ του Υπουργείου Οικονομίασ, 

Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ κατά τα άρκρα 34, 39 του Ρ.Δ. 118/2007 κατά τθν θμερομθνία 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

 Να αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν από 

τα οποία κα προκφπτουν τα όςα αναφζρκθκαν ςτθν προαναφερκείςα υπεφκυνθ διλωςθ, ιτοι  εντόσ 3 

εργάςιμων θμερϊν από τθν αποςτολι με θλεκτρονικό μζςο ςτον μειοδότθ τθσ  απόφαςθσ  αποδοχισ τθσ 

προςφοράσ του.  

 

 Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι  νομικό πρόςωπο θ προαναφερκείςα υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται 

από τον νόμιμο εκπρόςωπό του. 

 

Β.  Φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΘ  ΠΡΟΦΟΡΑ» (πρωτότυπο και αντίγραφο), ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ τθσ ανωτζρω υπθρεςίασ , που αναφζρεται  ςτο ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο 

μζροσ τθσ παροφςασ ςτισ οποίεσ κα δθλϊνουν επίςθσ τθ ςυμμόρφωςι τουσ ςε όλουσ τουσ όρουσ των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν.  

 

Γ. Φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ», ο οποίοσ κα περιλαμβάνει τα οικονομικά ςτοιχεία, 

(πρωτότυπο και αντίγραφο) ιτοι:  
 1) τθν προςφερόμενθ τιμι     
 2) το ποςοςτό ΦΡΑ και 
 3) το χρόνο ιςχφοσ τθσ προςφοράσ.  
 
Β. ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Οι  προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για εξιντα  (60) θμζρεσ από τθν επόμενθ μζρα τθσ 
καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ τουσ. Η 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 .Ρροςφορά  που ορίηει μικρότερο χρόνο ιςχφοσ 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Εναλλακτικζσ προςφορζσ δε γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Η ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ ςτον ανάδοχο μπορεί να γίνεται και με τθν λιξθ τθσ κατά τα ανωτζρω ιςχφοσ  

τθσ προςφοράσ, τον δεςμεφει όμωσ μόνο εφόςον αυτόσ το αποδεχτεί.  

 
 
 
 
 
Γ. ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 
Για τθν αποςφράγιςθ των προςφορών ιςχφουν τα εξισ: 
 
α)  Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ. 
β) Αποςφραγίηονται και μονογράφονται οι φάκελοι των Δικαιολογθτικϊν και οι Τεχνικζσ προςφορζσ κατά φφλλο 
από όλα τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ προςφορϊν (Επιτροπισ 
Αξιολόγθςθσ). 
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γ) Ο φάκελοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ κα αποςφραγιςκεί μετά τθν αποδοχι τθσ τεχνικισ προςφοράσ. Ο 
φάκελοσ κα μονογραφθκεί από όλα τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ κατά φφλλο. 
δ) Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν, για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ λόγω δικαιολογθτικϊν 
δεν αποςφραγίηονται αλλά επιςτρζφονται ςτθν Υπθρεςία. 
ε) Η ςυνολικι τιμι (χωρίσ ΦΡΑ) κα λαμβάνεται υπόψθ για τθν ςφγκριςθ των προςφορϊν. 
 

 Για όλα τα παραπάνω θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ καταρτίηει πρακτικό, εισ τριπλοφν (3)  το οποίο παραδίδει ςτθν 

ΕΥΣΕΔ ΕΜΡ/Κ, Μονάδα Β1. 

 

 Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, εντόσ 

προκεςμίασ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν 

από τθν Υπθρεςία, οφείλει να υποβάλει ςτθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, 

τα εξισ ζγγραφα και δικαιολογθτικά τα οποία αποςφραγίηονται και ελζγχονται από τθν αυτιν: 
 
α) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου,  από το οποίο να 
προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και επίςθσ δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ. 
 
β)Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι κατά τθν 
θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ  (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ. 
 
Μετά το πζρασ του ελζγχου θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ καταρτίηει πρακτικό, εισ τριπλοφν (3)  το οποίο παραδίδει 
ςτθν ΕΥΣΕΔ ΕΜΡ/Κ, Μονάδα Β1. 

 
 
Δ . ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει από τθν οριηόμενθ αρμόδια Επιτροπι Αξιολόγθςθσ . Η Επιτροπι 

ςυντάςςει ςχετικό πρακτικό αφοφ αξιολογιςει τισ προςφορζσ με κριτιριο αξιολόγθςθσ τθν χαμθλότερθ τιμι. 

 

 
Ε.  ΕΠΙΛΟΓΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ- ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΤΜΒΑΘ  
 
Η επιλογι αναδόχου και θ κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ κα γίνει με απόφαςθ του Γενικοφ 
Γραμματζα Εμπορίου κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ. 
 
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ του ζργου, κα εφαρμοςκοφν κατϋ αναλογία οι διατάξεισ του Κεφ. Γ του 
ΡΔ118/2007  

 

 

Σ.  ΠΑΡΑΔΟΘ - ΠΑΡΑΛΑΒΘ 

Η παραλαβι κα πραγματοποιθκεί  κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν οικεία  ςφμβαςθ, από  αρμόδια Επιτροπι 

Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ που κα ςυςτακεί με ςχετικι απόφαςθ, με τθ ςφνταξθ πρωτοκόλλου οριςτικισ 

ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ, λαμβάνοντασ υπ όψιν και τθ βεβαίωςθ του Γενικοφ Γραμματζα Εμπορίου  

για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ Ρράξθσ. 

 

Η . ΠΛΘΡΩΜΘ 

Η Ρλθρωμι τθσ αξίασ του ζργου κα γίνει, φςτερα από ζγγραφθ εντολι τθσ ΕΥΣΕΔ Εμπ/Κ, κα βαρφνει το 

Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων  ΣΑΕ0588  και 2010Ε05880016  και κα γίνει με τθν οριςτικι ποιοτικι και 

ποςοτικι παραλαβι του ζργου από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ B     
ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΘ 

 

   
 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΤ 
ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ & 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ  
ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ & ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ  ΕΤΕΔ ΕΜΠ/Κ   
Κάνιγγος 20 – 101 81 - ΑΘΗΝΑ 

 

 

 

      
 

 
  

 
 

 

Αθήνα: …………….. 
 

Αρ. Πρωη. : …….. 
 

            

  
 

                                  ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ 

                ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ   (ΕΚΣ)   

 
 

ΤΜΒΑΗ  ΔΡΓΟΤ 
( ελ. ……..) 

                                        

Αοιθμόπ:                                         

Πξρό:                                            

Αμάδξυξπ:                              

Δίδξπ:                          

Δμδιατεοόμεμη Τπηοερία: Διδική Τπηοερία σμςξμιρμξύ Δταομξγήπ Δοάρεωμ ςξσ Τπξσογείξσ 

Πεοιτεοειακήπ Αμάπςσνηπ και  Αμςαγωμιρςικόςηςαπ, ρςξσπ Σξμείπ 
Δμπξοίξσ και Ποξρςαρίαπ ςξσ Καςαμαλωςή (ΔΤΔΔ ΔΜΠ/Κ) 

   Η Ποάνη «Βελςίωρη και κωδικξπξίηρη ςξσ καμξμιρςικξύ πλαιρίξσ ςξσ σπαίθοιξσ εμπξοίξσ κάθε  είδξσπ 
και  μξοτήπ»  ρσγυοημαςξδξςείςαι από ςξ Δσοωπαϊκό Κξιμωμικό Σαμείξ (ΔΚΣ)  και   έυει εμςαυθεί ρςξ 
Δπιυειοηριακό Ποόγοαμμα( ΔΠ ) «Διξικηςική Μεςαοούθμιρη 2007-2013» με Κωδικόπ ΟΠ 311533 και με 
Κωδικό ποάνηπ Α: 2010Δ05880016. 

    

 

Σιμερα τθν ….. του μθνόσ ..του ζτουσ …. (……), ςτθν Γενικι Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου 
Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και  Ανταγωνιςτικότθτασ - Κάνιγγοσ 20- Ακινα, οι υπογεγραμμζνοι αφενόσ ο 
Στζφανοσ Κομνθνόσ …………………….………… ……., που εκπροςωπεί με τθν ιδιότθτά του Γενικοφ Γραμματζα 
Εμπορίου τθν Διδική Τπηοερία σμςξμιρμξύ Δταομξγήπ Δοάρεωμ ςξσ Τπξσογείξσ Πεοιτεοειακήπ Αμάπςσνηπ 

και  Αμςαγωμιρςικόςηςαπ, ρςξσπ Σξμείπ Δμπξοίξσ και Ποξρςαρίαπ ςξσ Καςαμαλωςή (ΔΤΔΔ ΔΜΠ/Κ) , και 
αφετζρου θ εταιρία ……..    που  εδρεφει……., οδόσ  …… ,  ΤΚ ……….….,  Τθλ. …..…..,  FAX:…..….,  Α.Φ.Μ. …………που 
νομίμωσ εκπροςωπείται από  τον/τθν κο/κα…..….. κάτοικο…… ..κάτοχο του με  αρικμ .Δ.Α.Τ. ………..,  ςφμφωνα με 
το υπ’ αρ. ……..πρακτικό του Δ.Σ (ΦΕΚ… ςυγκρότθςθσ του Δ.Σ ςε ςϊμα ), ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα 
εξισ: 
 

Τθν  με Aρ.Ρρωτ. …… Έγκριζη διαδικαζίας απ’ εσθείας ανάθεζης για ηο έργο : “Βεληίωζη και κωδικοποίηζη ηοσ 

κανονιζηικού πλαιζίοσ ηοσ σπαίθριοσ εμπορίοσ κάθε είδοσς και μορθής”., ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του  
Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρκρα 81-84 «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των Δαπανϊν του Κράτουσ και 
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άλλεσ διατάξεισ» όπωσ  τροποποιικθκε και ιςχφει  με  τθν Υπουργικι  Απόφαςθ Αρ.35130/739 (ΦΕΚ Β’ 1291/11-
08-2010) περί αφξθςθσ των χρθματικϊν ποςϊν του άρκρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για τθν ςφναψθ δθμόςιων 
ςυμβάςεων που αφοροφν προμικεια προϊόντων, παροχι υπθρεςιϊν θ εκτζλεςθ ζργων κατ’ εξουςιοδότθςθ  του 
ωσ άνω νόμου, με κριτιριο αξιολόγθςθσ τθν χαμθλότερθ τιμι, διενεργικθκε  τθν ……. διαγωνιςμόσ  με τθν 
διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ ,για τθν υλοποίθςθ του ζργου «Βελτίωςθ και κωδικοποίθςθ του 
κανονιςτικοφ πλαιςίου του υπαίκριου εμπορίου κάκε  είδουσ και  μορφισ», προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ 
15.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ). 

Τα αποτελζςματα του παραπάνω διαγωνιςμοφ,  κατακυρϊκθκαν με τθν υπ’  αρικμ. ………..…. Απόφαςθ 
και ανακοινϊκθκαν με τθν υπ’ αρ. ……….ανακοίνωςθ ςτο όνομα  τθσ επιχείρθςθσ «…………..», όπωσ  αναλυτικά 
αναφζρεται ςτο 1ο άρκρο. 

 
Φςτερα από αυτό ο πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων με τθν παραπάνω ιδιότθτά του, ανακζτει ςτθν ανωτζρω 

επιχείρθςθ, ονομαηόμενθ ςτο εξισ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ''ΑΝΑΔΟΧΟΣ'', και αυτι αναλαμβάνει τθν υλοποίθςθ 
του ζργου με τουσ κατωτζρω όρουσ και ςυμφωνίεσ, τουσ οποίουσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα. 
 
 

 
 

ΑΘΟ 1ο 
ΕΓΟ – ΑΞΙΑ - ΕΝΔΙΑΦΕΟΜΕΝΗ ΥΡΗΕΣΙΑ 

 
Το ζργο και θ Υπθρεςία για τθν οποία προορίηεται, ορίηονται ωσ κατωτζρω : 
 

ΥΡΗΕΣΙΑ ΕΓΟ ΑΞΙΑ  
χωρίσ ΦΡΑ  
  

ΦΟΕΑΣ 

Γενικι  Γραμματεία 
Εμπορίου 
Διεφκυνςθ Εμπορικϊν 
Οργανϊςεων τθσ  ΓΓΕ 
 

Βελτίωςθ και κωδικοποίθςθ του 
κανονιςτικοφ πλαιςίου του 
υπαίκριου εμπορίου κάκε  είδουσ 
και  μορφισ 

  € Ε.Υ.Σ.Ε.Δ. Εμπ/Κ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  χωρίσ ΦΡΑ  €  

ΦΡΑ 23%   € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΡΑΝΗ € 

 
Η γενικι ςυνολικι δαπάνθ για το  παραπάνω ζργο ανζρχεται ςτο ποςό των δζκα πζντε χιλιάδων ευρϊ 

(15.000,00  €) ςυμπεριλαμβανομζνου  του  αναλογοφντα Φ.Ρ.Α (23%). 

      
Η ανωτζρω τιμι νοείται για υλοποίθςθ του ωσ άνω ζργου, ελεφκερθ με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ του 
Αναδόχου για τθ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου Διεφκυνςθ Εμπορικϊν Οργανϊςεων     (Κάνιγγοσ 20,10181), για 
τθν οποίο προορίηεται και περιλαμβάνει τθν αξία του ζργου και τον  αναλογοφντα ΦΡΑ ςφμφωνα με τθν 
Έγκριζη διαδικαζίας απ’ εσθείας ανάθεζης για ηο έργο : “Βεληίωζη και κωδικοποίηζη ηοσ κανονιζηικού πλαιζίοσ 
ηοσ σπαίθριοσ εμπορίοσ κάθε είδοσς και μορθής”.. 

 
 

 
 

ΑΘΟ 2ο 
 

ΡΟΙΟΤΗΤΑ - ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
 

Το προσ υλοποίθςθ ζργο, που αναφζρεται ςτο άρκρο 1, κα πλθροί τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και τουσ 
όρουσ τθσ Έγκριζης διαδικαζίας απ’ εσθείας ανάθεζης για ηο έργο : “Βεληίωζη και κωδικοποίηζη ηοσ κανονιζηικού 

πλαιζίοσ ηοσ σπαίθριοσ εμπορίοσ κάθε είδοσς και μορθής”, ςε  ςυνδυαςμό  με  τθν τεχνικι προςφορά τθσ 
προμθκεφτριασ, που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ςφμβαςθσ αυτισ. 
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ΑΘΟ 3ο 
 

ΧΟΝΟΣ ΔΙΑΚΕΙΑΣ ΕΓΟΥ – ΧΟΝΟΣ ΕΝΑΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΕΓΟΥ 
 
Χρόνοσ Διάρκειασ ζργου: Η Σφμβαςθ ανάκεςθσ κα ζχει διάρκεια δφο (2) μινεσ, από τθν θμερομθνία υπογραφισ 
τθσ ςφμβαςθσ.  

 
ΑΘΟ  4ο 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΡΑΑΛΑΒΗ 
 
 
Η παρακολοφκθςθ & οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του ζργου κα γίνει από Επιτροπι 
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ, που κα ςυςτακεί αρμοδίωσ για το ςκοπό αυτό, με τθ ςφνταξθ ςχετικοφ 
πρωτοκόλλου.  
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ του ζργου, κα εφαρμοςκοφν κατϋ αναλογία οι διατάξεισ του Κεφ. Γ του 
ΡΔ118/2007  
Η παρακολοφκθςθ & οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του ζργου κα γίνει από Επιτροπι, που κα 
ςυςτακεί αρμοδίωσ για το ςκοπό αυτό, με τθ ςφνταξθ ςχετικοφ πρωτοκόλλου.  
Ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ για τον ζλεγχο και ζγκριςθ των παραδοτζων υπολογίηεται ςε δζκα (10) εργάςιμεσ 
θμζρεσ. Εάν με τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ των 10 θμερϊν θ Ανακζτουςα Αρχι δεν προβεί ςε παρατθριςεισ 
επί των παραδοτζων τότε τα παραδοτζα αυτά κεωροφνται αυτοδίκαια παραλθφκζντα.  
Ο ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφωκεί εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν προσ τισ υποδείξεισ τθσ Επιτροπισ 
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ.  
Μετά το πζρασ τθσ παραπάνω προκεςμίασ θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ προβαίνει ςε 
επανζλεγχο για να διαπιςτϊςει αν πραγματοποιικθκαν οι υποδείξεισ τθσ. Εάν και πάλι διαπιςτϊςει 
παραλείψεισ επαναλαμβάνεται θ ωσ άνω διαδικαςία για μια ακόμθ φορά. Εάν ο ανάδοχοσ δεν ςυμμορφωκεί 
και πάλι προσ τισ υποδείξεισ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ, τότε θ Επιτροπι γνωςτοποιεί τθν 
κατάςταςθ ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ οποία ζχει δικαίωμα να κθρφξει ζκπτωτο τον ανάδοχο, εφαρμόηοντασ κατ' 
αναλογία τισ διατάξεισ του άρκρου 34 του του Ρ.Δ.118/2007 "Κιρυξθ προμθκευτι Εκπτϊτου".  
Η περίοδοσ του ελζγχου και των πικανϊν διορκϊςεων (τελικι προςαρμογι) δεν μπορεί να υπερβεί τον ζνα (1) 
μινα. Ο ανάδοχοσ ς' αυτό το διάςτθμα πρζπει να παράςχει κάκε δυνατι πλθροφορία ι διευκρίνιςθ και να 
διευκολφνει με κάκε τρόπο το ζργο τθσ Επιτροπισ. 
Πταν  θ  παράδοςθ του ςυνόλου του ζργου  δεν γίνεται μζςα ςτο ςυμβατικό χρόνο, τθν μετάκεςθ   ι τθν 
παράταςθ  που μπορεί να δοκεί με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ρ.Δ.118/2007, θ ανακζτουςα αρχι  
ζχει το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο, εφαρμόηοντασ   τισ διατάξεισ του άρκρου 34 "Κιρυξθ 
Ρρομθκευτι Ζκπτωτου"  του Ρ.Δ.118/2007.  
Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ παράδοςθσ του ζργου από υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ με υπαιτιότθτα 
του αναδόχου  είναι δυνατόν να επιβλθκοφν κυρϊςεισ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτον Κανονιςμό 
προμθκειϊν Δθμοςίου Ρ.Δ.118/2007. 
 
 
 

ΑΘΟ  5ο 
ΡΛΗΩΜΗ - ΚΑΤΗΣΕΙΣ 

 
Η Ρλθρωμι τθσ αξίασ του ζργου κα γίνει, φςτερα από ζγγραφθ εντολι τθσ ΕΥΣΕΔ Εμπ/Κ, κα βαρφνει το 

Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΣΑΕ……...) και κα γίνει μετα τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι 
του ζργου από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ. 

 
Ωσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 35 του ΚΡΔ 
(Ρ.Δ. 118/07) 
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Διευκρινίηεται ότι : 
1) Δεν κα γίνεται πλθρωμι από το Δθμόςιο χωρίσ προθγοφμενθ προςκόμιςθ, από τθν προμθκεφτρια, 

φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 
2) Στο 100% τθσ αξίασ τθσ προμικειασ κα γίνει παρακράτθςθ φόρου 8% (άρκρ. 24 του Ν. 2198/94 ΦΕΚ 

43Α/22-3-94).  
3) Ο ΦΡΑ που αναλογεί ςτθ ςυμβατικι αξία κα καταβλθκεί από τθν προμθκεφτρια ςτο Δθμόςιο Ταμείο 

ςφμφωνα με τισ επί του αντικειμζνου τοφτου ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
  

 
 

ΑΘΟ 6ο 
ΔΙΑΦΟΕΣ 

      Για κάκε διαφορά που κα προκφπτει από το παρόν, αρμόδια είναι τα κακ φλθ αρμόδια Δικαςτιρια. 
 

 
ΑΘΟ 7ο 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

 

Ο/θ  ανάδοχοσ , για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κατζκεςε  εγγυθτικι επιςτολι  με αρικμό ……… τθσ  
Τράπεηασ ………………………..-  Κατάςτθμα ………………. ποςοφ ……. € (……..), το οποίο καλφπτει, ςε ποςοςτό, το 10% 
τθσ ςυμβατικισ αξίασ του ζργου, προ Φ.Ρ.Α . 

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ζχει κζςθ ποινικισ ριτρασ και κα αποδοκεί ςτθν προμθκεφτρια μετά τθν 
πλιρθ και κανονικι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ προβλζπει ότι, ςε περίπτωςθ κατάπτωςισ τθσ το οφειλόμενο ποςό υπόκειται 
ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 

Σε πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποςό λόγω επιβολισ προςτίμου. 
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι 

παραλαβι του ζργου και τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ», ςφμφωνα με 
το άρκρο 25,παράγραφοσ 8 του Ρ.Δ.118/2007. 

 

 

 

ΑΘΟ 8ο 

ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ 
 

Η παροφςα ςφμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα ςτθν παραγρ. 4 του άρκρου 24 του Ρ.Δ 118/07. 

 

Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ και αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε υπογράφεται νόμιμα από 
τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε δφο όμοια πρωτότυπα ςε απλά φφλλα χάρτου . 

 
Από τα παραπάνω δφο πρωτότυπα το μεν ζνα κατατζκθκε ςτο αρμόδιο γραφείο τθσ    Ανακζτουςασ 

αρχισ ΕΥΣΕΔ Εμπ/ Κ .το δε άλλο ςαν διπλόγραφο πιρε ο/θ Ανάδοχοσ και διλωςε ότι ενεργεί για λογαριαςμό 
τθσ. 
 

Για όλα τα λοιπά κζματα τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) 
άρκρα 81-84 «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των Δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ  
τροποποιικθκε και ιςχφει , τθσ Υπουργικισ  Απόφαςθσ Αρ.35130/739 (ΦΕΚ Β’ 1291/11-08-2010) περί αφξθςθσ 
των χρθματικϊν ποςϊν του άρκρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95, και του ΡΔ 118/07, κατά τα άρκρα ςτα οποία 
αναφορά γίνεται ςτθν Έγκριζη διαδικαζίας απ’ εσθείας ανάθεζης για ηο έργο : “Βεληίωζη και κωδικοποίηζη ηοσ 

κανονιζηικού πλαιζίοσ ηοσ σπαίθριοσ εμπορίοσ κάθε είδοσς και μορθής” των οποίων ο/θ ανάδοχοσ ζλαβε γνϊςθ  
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και δζχκθκε αυτοφσ ανεπιφφλακτα, ςε ςυνδυαςμό προσ τουσ όρουσ τθσ  Έγκριζης διαδικαζίας απ’ εσθείας 

ανάθεζης για ηο έργο : “Βεληίωζη και κωδικοποίηζη ηοσ κανονιζηικού πλαιζίοσ ηοσ σπαίθριοσ εμπορίοσ κάθε 

είδοσς και μορθής”…. και τθν προςφοράσ τθσ. 
 
 
                  ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
 
 
 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ                                                                 ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΜΗΘΕΥΤΙΑ   
 ………………………. 
……………………………. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γ   
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

 
«Βελτίωςθ και κωδικοποίθςθ του κανονιςτικοφ και ρυκμιςτικοφ πλαιςίου του υπαικρίου εμπορίου κάκε 

είδουσ και μορφισ»  

1. Περιγραφι του Ζργου 

Αντικείμενο του Ζργου είναι θ κωδικοποίθςθ του κανονιςτικοφ και ρυκμιςτικοφ πλαιςίου που αφορά ςτο 

υπαίκριο εμπόριο κάκε είδουσ και μορφισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των πικανϊν τροποποιιςεων και 

ςυμπλθρϊςεων κάποιων εκ των ςχετικϊν διατάξεων, προκειμζνου να βελτιςτοποιθκοφν και να απλουςτευτοφν 

οι διατάξεισ που διζπουν τθ λειτουργία του και να επιτευχκεί θ ουςιαςτικι κωδικοποίθςι (ανάπλαςθ) του. 

 

Το υπό κωδικοποίθςθ κανονιςτικό και ρυκμιςτικό πλαίςιο αποτελείται κατά βάςθ από 15 Νόμουσ, 6 Ρροεδρικά 

Διατάγματα και 5 Υπουργικζσ αποφάςεισ, όπωσ καταγράφονται παρακάτω: 

 N. 2323/ 1995 ΦΕΚ Α145/ 1995 

 Ν 3668/ 2008 ΦΕΚ Α115/ 2008 

 Ν. 3105/ 2003 ΦΕΚ Α29/ 2003 

 Ν. 3190/ 2003 ΦΕΚ Α249/ 2003 

 N. 3377/ 2005 ΦΕΚ Α202/ 2005 

 Ν. 3419/ 2005 ΦΕΚ Α297/ 2005 

 N. 3557/ 2007 ΦΕΚ Α100/ 2007 

 Ν. 3734/ 2009 ΦΕΚ Α8/ 2009 

 Ν. 3769/ 2009 ΦΕΚ Α105/ 2009 

 Ν. 3323/ 2005 ΦΕΚ A 202/2005 

 Ν. 3604/ 2007 ΦΕΚ Α189/ 2007 

 Ν. 3205/ 2003 ΦΕΚ Α297/ 2003 

 Ν. 3468/ 2006 ΦΕΚ Α129/ 2006 

 Ν. 2741/ 1999 ΦΕΚ Α199/1999 

 Ν. 3844/2010 ΦΕΚ Α 63/2010 

  

 ΡΔ 254/ 2005 ΦΕΚ Α307/ 2005 

 ΡΔ 12/ 2005 ΦΕΚ Α10/ 2005 

 ΡΔ 51/ 2006 ΦΕΚ Α53/ 2006 

 ΡΔ 115/2008 ΦΕΚ Α 179/2008 

 ΡΔ 116/ 2008 ΦΕΚ Α179/ 2008 

 ΡΔ 58/ 2005 ΦΕΚ Α87/ 2005 

 ΡΔ 85/ 2004 ΦΕΚ Α66/2004 

  

 YA K1-188/2006  

 ΥΑ Α2-1149 ΦΕΚ Β873/2004 

 ΥΑ Α2-1150 ΦΕΚ Β873/2004 

 ΥΑ Α2- 1151 ΦΕΚ Β873/ 2005 

 ΥΑ Α2- 2557/ 2006 ΦΕΚ Β753/ 2006 

 

Η κωδικοποιθμζνθ νομοκεςία κα πρζπει να παραδοκεί από τον ανάδοχο ςε προςχζδιο νόμου ςε ζντυπθ και 

ςε ψθφιακι μορφι, ϊςτε να δφναται να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και 

να είναι φιλικι προσ το χριςτθ ωσ προσ τθν εφρεςθ και διαχείριςθ τθσ νομικισ πλθροφορίασ. 

 

2. Αντικείμενο του Ζργου 

Τα βαςικά βιματα υλοποίθςθσ του Ζργου περιγράφονται ωσ εξισ: 
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1. Συγκζντρωςθ του ςυνόλου των υφιςτάμενων νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν ρυκμίςεων για το 

υπαίκριο εμπόριο κάκε είδουσ και μορφισ. Υποχρζωςθ του αναδόχου είναι να ςυλλζξει το ςφνολο των 

υφιςτάμενων ρυκμίςεων όπωσ καταγράφονται ςτθν παράγραφο 1 του παρόντοσ, αλλά και κάκε άλλο 

που τυχόν ζχει διαφφγει τθσ ωσ άνω καταγραφισ, αξιοποιϊντασ τισ εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και 

εμπειρία του ςτο ςχετικό κζμα.  

2. Καταγραφι τθσ υπό κωδικοποίθςθ φλθσ και ενοποίθςι τθσ.  

3. Αξιολόγθςθ των υφιςτάμενων διατάξεων, με ςτόχο τον εντοπιςμό ρυκμιςτικϊν κενϊν, αντιφάςεων, 

ςυγχφςεων, επικαλφψεων και παράλλθλθ αξιολόγθςθ του βακμοφ λειτουργικότθτάσ τουσ, αλλά και των 

ςυνεπειϊν τουσ (οικονομικϊν, κοινωνικϊν, ςυνεπειϊν ςτο περιβάλλον, κ.α.). 

Στο πλαίςιο αυτό, ο ανάδοχοσ κα αναπλάςει τισ βαςικζσ ρυκμίςεισ του νόμου προτείνοντασ, όπου 

απαιτείται, διαδικαςίεσ που απλοποιοφν τθν αδειοδότθςθ των επαγγελμάτων του υπαικρίου εμπορίου 

(Ν. 3844/2010). 

4. Τελικι επεξεργαςία και ςχζδια τροποποιιςεων ι/ και καταργιςεων. 

5. Ρρόταςθ τελικοφ προςχεδίου νόμου τθσ κωδικοποιθμζνθσ νομοκετικισ ρφκμιςθσ του υπαίκριου 

εμπορίου, όπωσ ζχει τελικά αναπλαςτεί, με ςτενι ςυνεργαςία με τθν Κεντρικι Επιτροπι 

Κωδικοποίθςθσ (ν. 3133/2003 «Κεντρικι Επιτροπι Κωδικοποίθςθσ», ΦΕΚ Α 85) για τθν παρακολοφκθςθ 

και τον ζλεγχο τθσ κωδικοποίθςθσ. 

Ραράδοςθ τθσ κωδικοποιθμζνθσ νομοκεςίασ ςε ψθφιακι μορφι, φιλικι προσ το χριςτθ ωσ προσ τθν 

εφρεςθ και διαχείριςθ τθσ νομικισ πλθροφορίασ και ζτοιμθ προσ ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Εμπορίου.  

 

Επιςθμαίνεται ότι για τθν κωδικοποίθςθ κα λθφκοφν υπόψθ το «Εγχειρίδιο Οδθγιϊν για τθν Κωδικοποίθςθ τθσ 

Νομοκεςίασ» και λοιπζσ οδθγίεσ ι/και εγκφκλιοι ι/και λοιπά εγχειρίδια τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ 

Κωδικοποίθςθσ  τθσ Γενικισ Γραμματείασ τθσ Κυβζρνθςθσ.  

 

3. Περιεχόμενο Σεχνικισ Προςφοράσ 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρουςιάςει ςτθν Τεχνικι του Ρροςφορά μια ολοκλθρωμζνθ 

μεκοδολογικι προςζγγιςθ που κα ακολουκιςει για τθν υλοποίθςθ του ζργου, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 

απαιτιςεισ του ΥΡ.Οι.Α.Ν./ΓΓΕ όςον αφορά το περιεχόμενο και τισ προδιαγραφζσ του ζργου.  

Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτθν πειςτικότθτα τθσ μεκοδολογίασ ςε ςχζςθ με τισ δυνατότθτεσ και τθν ικανότθτα 

του Αναδόχου να εκτελζςει επιτυχϊσ το ζργο ςτον προτεινόμενο από αυτόν χρόνο. Η περιγραφι τθσ 

προτεινόμενθσ μεκοδολογίασ κα πρζπει να ακολουκιςει το παρακάτω πλαίςιο: 

- Αναλυτικι περιγραφι του τρόπου με τον οποίο ο ανάδοχοσ ςκοπεφει να προςεγγίςει το ζργο. Ιδιαίτερθ 

ζμφαςθ κα πρζπει να δοκεί ςτθν κατανόθςθ των απαιτιςεων του ζργου, όπωσ προδιαγράφονται ςτθν 

παροφςα περιγραφι και ο ανάδοχοσ υποχρεωτικά να τοποκετθκεί ςτο ςφνολο αυτϊν με 

ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ και δεςμεφςεισ. 

- Ρροτεινόμενθ μεκοδολογία για τθν υλοποίθςθ του ζργου. 

- Ρροςδιοριςμόσ και αναλυτικι περιγραφι των παραδοτζων του ζργου όπωσ αυτά προκφπτουν από τισ 

απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν τθσ διακιρυξθσ και τθν προτεινόμενθ μεκοδολογικι προςζγγιςθ του 

υποψιφιου Αναδόχου. 

 

4. Οργανωτικό ςχιμα του Αναδόχου 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει ςτθν προςφορά του ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ για το ςχιμα 

διοίκθςθσ, τθν οργάνωςθ για τθν υλοποίθςθ του ζργου και το προςωπικό που κα διακζςει (Ομάδα ζργου - 

εμπειρογνωμόνων) ονομαςτικά και με πλιρθ βιογραφικά ςθμειϊματα του κακζνα. Τυχόν αλλαγζσ ςτθν ομάδα 

ζργου κα τελοφν υπό τθν ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του ζργου. Οι 

αναφερόμενεσ ςτθ ςυνζχεια αρχζσ αποτελοφν το ελάχιςτο των απαιτιςεων που τίκενται για τθν οργάνωςθ και 

τθ ςτελζχωςθ του Αναδόχου. 
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Στθν καταγραφι τθσ ομάδασ του ζργου κα πρζπει ρθτϊσ να ςυμπεριλθφκεί ο Υπεφκυνοσ του ζργου από τθν 

πλευρά του Αναδόχου ο οποίοσ κα αναλάβει το ςυντονιςμό των εργαςιϊν και τθν διευκζτθςθ ηθτθμάτων που 

πικανϊσ να προκφψουν κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου.  

Η Ομάδα Ζργου του Αναδόχου κα πρζπει να αποτελείται από ςτελζχθ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτθν 

εκπόνθςθ ςχετικϊν ζργων και κα πρζπει να διακζτουν τουλάχιςτον τα ακόλουκα προςόντα: 

- Ρανεπιςτθμιακό τίτλο ςπουδϊν Νομικισ. Τυχόν μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν κα κεωρθκεί επιπλζον 

προςόν. Τυχόν εμπειρία ςε νομοκεςία περί υπαικρίου εμπορίου κα κεωρθκεί επιπλζον προςόν. 

 

Τα προςόντα των ςτελεχϊν κα πρζπει να τεκμθριϊνονται με αντίςτοιχα βιογραφικά ςθμειϊματα, ςτα οποία κα 

γίνεται ειδικι αναφορά με λεπτομερι ςτοιχεία ςε τίτλουσ ςπουδϊν, επαγγελματικζσ άδειεσ και πιςτοποιιςεισ, 

γενικά και ειδικά προςόντα και ζργα ι δραςτθριότθτζσ που ζχουν εκτελζςει ι ςυμμετζχει ζωσ τθ ςτιγμι του 

διαγωνιςμοφ.  

 

5. Παραδοτζα Ζργου  

1. Τελικό προςχζδιο νόμου τθσ κωδικοποιθμζνθσ νομοκετικισ ρφκμιςθσ του υπαίκριου εμπορίου ςε 

ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι. 

2. Η κωδικοποιθμζνθ νομοκεςία ςε ψθφιακι μορφι, φιλικι προσ το χριςτθ ωσ προσ τθν εφρεςθ και 

διαχείριςθ τθσ νομικισ πλθροφορίασ και ζτοιμθ προσ ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Εμπορίου. 

 

6. Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ  και προχπολογιςμόσ  

 

Διάρκεια Ζργου: 2 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

Ρροχπολογιςμόσ: € 15.000 (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ) 

Η πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τθν ολοκλιρωςθ και οριςτικι παραλαβι του ζργου από τθν 

αρμόδια Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ με ςφνταξθ ςχετικοφ πρωτοκόλλου. 

 

Η χρθματοδότθςθ του Ζργου κα γίνει από το  Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ» του ΕΣΡΑ 

2007-2013 (ςυγχρθματοδότθςθ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). 

 

7. Κριςιμότθτα προβλιματοσ που αντιμετωπίηεται με τθν προτεινόμενθ πράξθ 

Το κανονιςτικό πλαίςιο τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, εξακολουκεί να χαρακτθρίηεται από ςοβαρζσ δυςλειτουργίεσ, 

όπωσ είναι:  

- θ πολυπλοκότθτα των ρυκμίςεων,  

- οι αςάφειεσ των ρυκμίςεων και οι αντιφάςεισ μεταξφ ρυκμίςεων, 

- θ αποςπαςματικότθτα παραγωγισ ρυκμίςεων,   

- θ φπαρξθ απαρχαιωμζνων ρυκμίςεων οι οποίεσ δεν ζχουν προςαρμοςκεί προσ τα ςφγχρονα 

τεχνολογικά δεδομζνα, τισ νζεσ κοινωνικο-οικονομικζσ απαιτιςεισ, και τισ κοινοτικζσ οδθγίεσ 

- θ φπαρξθ περιττϊν ρυκμίςεων,  

- θ απουςία κωδικοποίθςθσ των ιςχυουςϊν ρυκμίςεων,  

Με τθν προτεινόμενθ πράξθ αντιμετωπίηονται τα ανωτζρω προβλιματα ςτον βαςικό τομζα του Υπαικρίου 

Εμπορίου 

 

8. Αναμενόμενα Οφζλθ  

- Απλοποίθςθ νομοκετικοφ πλαιςίου αδειοδότθςθσ των επαγγελμάτων του υπαικρίου εμπορίου κάκε 

μορφισ.  

- Απλοποίθςθ ςτθν εφρεςθ και διαχείριςθ τθσ νομικισ πλθροφορίασ. 

 
 

ΑΔΑ: 4Α95Φ-69


