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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: πγθξόηεζε επηηξνπήο παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ: ηεο κε

αξηζκ. 01/30-09-2011/ΔΤΔΓ ζύκβαζεο “Βειηίσζε θαη θσδηθνπνίεζε ηνπ
θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ ηνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ θάζε είδνπο θαη κνξθήο »
Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο όπσο ηζρύνπλ :
1.1. Σνπ Ν. 2286/95 (Φ.Δ.Κ 19/Α/95) «Πξνκήζεηα ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη
Ρπζκίζεηο ζπλαθώλ ζεκάησλ» όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2323/95 (ΦΔΚ
145/Α/95) «Τπαίζξην Δκπόξην θαη άιιεο Γηαηάμεηο».
1.2. Σνπ Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/Α/95) άξζξα 81-84 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ,
ειέγρνπ ησλ Γαπαλώλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ηνλ Ν3871/2010 (ΦΔΚ 141/Α/10).
1.3. Σνπ Ν.2690/99 (ΦΔΚ 45/Α/99) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο
θαη άιιεο Γηαηάμεηο»
1.4. Σνπ Ν.3614/2007 (ΦΔΚ Α΄267/3-12-2007) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή
αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013»,
όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη
1.5. Σνπ Ν.3840/2010 (ΦΔΚ 53/Α/31-3-2010) «Απνθέληξσζε, απινπνίεζε ησλ
δηαδηθαζηώλ ηνπ ΔΠΑ 2007-2013»
1.6. Σνπ N.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο µε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόµσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ
θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Γηαύγεηα» θαη άιιεο
δηαηάμεηο»
1.7.
Σνπ Π.Γ. 397/88 (Φ.Δ.Κ. 185/Α/88) Πεξί Οξγαληζκνύ ηνπ Τπνπξγείνπ
Δκπνξίνπ θαη ηηο επ΄ απηνύ ηξνπνπνηήζεηο.
1.8. Σνπ Π.Γ. 27/96 (Φ.Δ.Κ. 19/Α/96 ) «πγρώλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ Σνπξηζκνύ,
Βηνκεραλίαο , Δλέξγεηαο – Σερλνινγίαο θαη Δκπνξίνπ ζην Τπνπξγείν
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Αλάπηπμεο, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 122/17-3-04 (ΦΔΚ 85/Α/17-304)».
1.9. Σνπ Π.Γ. 59/96 (Φ.Δ.Κ. 51/Α/96 ) «ύζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ
ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη θαζνξηζκόο αξκνδηνηήησλ ηεο».
1.10. Σνπ άξζξνπ 90 ηνπ θώδηθα λνκνζεζίαο γηα ηελ θπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά
όξγαλα πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ
98/Α/2005).
1.11. Σνπ Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ.150/Α/10-07-07) «Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ ηνπ
Γεκνζίνπ», ζπκπιεξσκαηηθώο, όπσο εηδηθόηεξα νξίδεηαη ζηελ κε Αξ.Πξση.
33/20-01-2011 απόθαζε έγθξηζεο ηεο δηαδηθαζίαο απ’ επζείαο αλάζεζεο θαη
ηελ κε Αξ.Πξση. 276/20-05-2011 απόθαζε επαλάιεςεο ηεο δηαδηθαζίαο απ’
επζείαο αλάζεζεο γηα ην έξγν : “Βειηίσζε θαη θσδηθνπνίεζε ηνπ θαλνληζηηθνύ
πιαηζίνπ ηνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ θάζε είδνπο θαη κνξθήο.
1.12. Toπ Π.Γ. 65/2011 (ΦΔΚ 147/Α/27-06-2011) « … ζπγρώλεπζε ησλ
Τπνπξγείσλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Θαιάζζησλ
Τπνζέζεσλ,
Νήζσλ
θαη
Αιηείαο
ζην
Τπνπξγείν
Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο …
1.13. Σνπ Π.Γ. 66/2011 [ΦΔΚ 148/Α/27-06-2011] «Γηνξηζκόο Τπνπξγώλ,
Αλαπιεξσηώλ Τπνπξγώλ & Τθππνπξγώλ».
2. Σηο απνθάζεηο
2.1. Με αξηζ. 14053/ΔΤ/1749 [ΦΔΚ 540/Β/27-03-2008] «Τπνπξγηθή απόθαζε
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ηελ ππ’ αξηζ.
43804/ΔΤΘΤ/2041/17-09-2009 θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 28020/ΔΤΘΤ/1212/30-062010 Τπνπξγηθή απόθαζε.
2.2. Με αξηζκ. Β1−4977 (ΦΔΚ 1540/4/8/2008) θνηλή απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ
Δζσηεξηθώλ, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ θαη Αλάπηπμεο πεξί «ύζηαζεο θαη
νξγάλσζεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο κε ηίηιν «Δηδηθή
Τπεξεζία πληνληζκνύ θαη Δθαξκνγήο ησλ δξάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Αλάπηπμεο ζηνπο ηνκείο ηνπ Δκπνξίνπ θαη ηεο Πξνζηαζίαο ηνπ Καηαλαισηή»,
όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε 210/2011 (ΦΔΚ 844/Β/16-5-2011).
2.3. Με αξηζ. Πξση. Β1-7410/27-11-2009 Κνηλήο Απόθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνύ
θαη ηεο Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, πεξί
δηνξηζκνύ ηνπ ηέθαλνπ Κνκλελνύ ηνπ Υαξαιάκπνπο, ζηε ζέζε ηνπ Γελ.
Γξακκαηέα Δκπνξίνπ.
2.4. Με Αξ.35130/739 (ΦΔΚ Β’ 1291/11-08-2010) πεξί αύμεζεο ησλ ρξεκαηηθώλ
πνζώλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν.2362/95 γηα ηελ ζύλαςε δεκόζησλ
ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνύλ πξνκήζεηα πξντόλησλ, παξνρή ππεξεζηώλ ε
εθηέιεζε έξγσλ θαη ηελ κε αξηζκ. Π1/3305 απόθαζε «ύλαςε, εθηέιεζε θαη
δηαδηθαζίεο ζύλαςεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ άξζξνπ 2 (παξ. 5, 12, 13 θαη 16) ηνπ Ν. 2286/95».
2.5. Με Αξ.Πξση. Β3-126/10 (ΦΔΚ 1151/Α/2010) απόθαζεο «Δμνπζηνδόηεζε γηα
ηελ ππνγξαθή εγγξάθσλ «Με εληνιή Τθππνπξγνύ» ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα
Δκπνξίνπ … ζηνπο Γεληθνύο Γηεπζπληέο θαη ζηνπο Πξντζηακέλνπο …ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ…»
2.6. Με αξηζκ. Τ352/8-07-2011 απόθαζε (ΦΔΚ 1603/Β/2011) «Καζνξηζκόο
αξκνδηνηήησλ ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθόηεηαο
θαη Ναπηηιίαο σθξάηε Ξπλίδε»
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3.

4.

Σν Δγρεηξίδην Γηαδηθαζηώλ θαη ηνλ Οδεγό πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ
(3ε έθδνζε ΟΓΔ) ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ Πξάμεσλ
Σα έγγξαθα :

4.1. Σελ κε Αξ.Πξση. 1528/24-12-2010
απόθαζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο
ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ (ΔΤΔΠ) ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα
ηελ έληαμε ηεο πξάμεο «Βειηίσζε θαη θσδηθνπνίεζε ηνπ θαλνληζηηθνύ
πιαηζίνπ ηνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ θάζε είδνπο θαη κνξθήο» κε Κσδηθό ΟΠ
311533 θαη κε Κσδηθό πξάμεο Α: 2010Δ05880016.
4.2. Σελ κε Αξ.Πξση. 33/20-01-2011 απόθαζε έγθξηζεο ηεο δηαδηθαζίαο απ’
επζείαο αλάζεζεο γηα ηελ Πξάμε
: “Βειηίσζε θαη θσδηθνπνίεζε ηνπ
θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ ηνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ θάζε είδνπο θαη κνξθήο.
4.3 Σελ κε Αξ.Πξση. 276/20-05-2011 απόθαζε επαλάιεςεο ηεο δηαδηθαζίαο απ’
επζείαο αλάζεζεο γηα ην έξγν : “Βειηίσζε θαη θσδηθνπνίεζε ηνπ θαλνληζηηθνύ
πιαηζίνπ ηνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ θάζε είδνπο θαη κνξθήο.
4.4
Σελ κε Αξ.Πξση. 502/16-09-2011 απόθαζε Καηαθύξσζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο δηαδηθαζίαο γηα ην έξγν : “Βειηίσζε θαη θσδηθνπνίεζε
ηνπ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ ηνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ θάζε είδνπο θαη κνξθήο»
4.5
Σελ κε αξηζκ. 01/30-09-2011/ΔΤΔΓ ππνγξαθείζα ζύκβαζε

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ

Την ζσγκρόηηζη ηης παρακάηω Επηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο
ηνπ έξγνπ
«Βεληίωζη και κωδικοποίηζη ηοσ κανονιζηικού πλαιζίοσ ηοσ σπαίθριοσ
εμπορίοσ κάθε είδοσς και μορθής» πξννξηδόκελν γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γηεύζπλζεο
Δκπνξηθώλ Οξγαλώζεσλ ηεο Γ.Γ.Δ. από ηελ Έλσζε θπζηθώλ πξνζώπσλ, ησλ
Κ/λνπ Γάκε, Βαζηιηθήο Θεβαίνπ, Μαξίαο Βακβαθά ζε εθηέιεζε ηεο κε αξηζκ. 01/3009-2011/ΔΤΔΓ ύκβαζεο, απνηεινύκελε από ηνπο:
ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ
Ονομαηεπώνσμο
Πξόεδξνο:
Αλδξενπνύινπ
Γήκεηξα
Μέινο:
Οηθνλνκάθε Άλλα
Μέινο:
Μαληάηε Βαζηιηθή

Ιδιόηηηα

Υπηρεζία ζηην
οποία σπηρεηεί

Πξντζηακέλε

Γ/λζε Πξνκεζεηώλ
Σκήκα Γεξκάησλ θαη
Πιαζηηθώλ

210 3893298
/210 3803422

Τπάιιεινο

Σκήκα Γ.Δ.Μ.Ζ.

210 3893303
/210 3842509

Τπάιιεινο

Γ/λζε Δκπνξ.
Οξγαλώζεσλ
Σκήκα Β

210 3893214
/210 3803422
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Αλαπιεξσκαηηθά κέιε ησλ αλσηέξσ νξίδνληαη αληίζηνηρα:
Ονομαηεπώνσμο
Πξόεδξνο:
Υατκαληάο Ησάλλεο
Μέινο:
Ναππιηώηε Αξγπξνπια
Μέινο:
Παπαδνπνύινπ
Δπδνθία

Ιδιόηηηα
Τπάιιεινο

Υπηρεζία ζηην
οποία σπηρεηεί

Τηλέθωνο &
ΦΑΞ

Γ/λζε Δκπνξ.
Οξγαλώζεσλ
Σκήκα Β

210 3893154
/210 3803422

Τπάιιεινο
Σκήκα Γ.Δ.Μ.Ζ.
Τπάιιεινο

Γ/λζε Διέγρσλ
Σκήκα Διέγρνπ
Σηκώλ Σξνθίκσλ &
Πνηώλ

210 3893303
/210 3842509
210 3893217
/210 3803422

Ζ αλαπιήξσζε θάπνηνπ κέινπο ηεο Δπηηξνπήο ιόγσ απνπζίαο ή θσιύκαηνο
ελεξγείηαη από ηνλ Πξόεδξν ρσξίο άιιε απόθαζε σο αθνινύζσο:
Σα απόληα ε θσιπόκελα κέιε αλαπιεξώλνπλ ηα αληίζηνηρα αλαπιεξσκαηηθά
ηνπο. Ζ θιήηεπζε ησλ αλαπιεξσκαηηθώλ γίλεηαη κε θξνληίδα ηνπ Πξνέδξνπ. Πξνο
ηνύην ηα κέιε εηδνπνηνύλ εγθαίξσο ηνλ Πξόεδξν.
Ζ αλαπιήξσζε κπνξεί λα αθνξά έλα ε πεξηζζόηεξα κέιε γηα κία ε πεξηζζόηεξεο
ζπλεδξηάζεηο .
ε πεξίπησζε θσιύκαηνο ηνπ ηαθηηθνύ Πξνέδξνπ απηόο ππνρξενύηαη λα
ελεκεξώζεη ακέζσο ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ θαη λα ηνπ παξαδώζεη ηνλ θάθειν ηεο
ζύκβαζεο, λα εηδνπνηήζεη δε εγθαίξσο θαη εγγξάθσο ηελ ΔΤΔΓ Δκπ.
Έξγν ηεο αλσηέξσ Δπηηξνπήο είλαη ε παξαθνινύζεζε θαη νξηζηηθή πνηνηηθή
θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ηεο ελ ιόγσ ζύκβαζεο, κέζα ζηνλ θαζνξηδόκελν
από απηήλ ρξόλν θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο απηήο θαη ηη
δηαηάμεηο ηνπ Κεθ. Γ Καλνληζκνύ Πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ (Π.Γ.118/2007,
ΦΔΚ.150/Α/10-07-2010).
Δπηζεκαίλεηαη όηη :
Ο απαηηνύκελνο ρξόλνο γηα ηνλ έιεγρν θαη έγθξηζε ησλ παξαδνηέσλ
ππνινγίδεηαη ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο. Δάλ κε ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο
ησλ 10 εκεξώλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ πξνβεί ζε παξαηεξήζεηο επί ησλ
παξαδνηέσλ ηόηε ηα παξαδνηέα απηά ζεσξνύληαη απηνδίθαηα παξαιεθζέληα.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί εληόο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξώλ πξνο
ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ.
Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ε Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο θαη
Παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε επαλέιεγρν γηα λα δηαπηζηώζεη αλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη
ππνδείμεηο ηεο. Δάλ θαη πάιη δηαπηζηώζεη παξαιείςεηο επαλαιακβάλεηαη ε σο άλσ
δηαδηθαζία γηα κηα αθόκε θνξά. Δάλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί θαη πάιη πξνο ηηο
ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο, ηόηε ε Δπηηξνπή
γλσζηνπνηεί ηελ θαηάζηαζε ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ε νπνία έρεη δηθαίσκα λα θεξύμεη
έθπησην ηνλ αλάδνρν, εθαξκόδνληαο θαη' αλαινγία ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ
ηνπ Π.Γ.118/2007 "Κήξπμε πξνκεζεπηή Δθπηώηνπ".
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Ζ πεξίνδνο ηνπ ειέγρνπ θαη ησλ πηζαλώλ δηνξζώζεσλ (ηειηθή πξνζαξκνγή)
δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνλ έλα (1) κήλα. Ο αλάδνρνο ζ' απηό ην δηάζηεκα πξέπεη λα
παξάζρεη θάζε δπλαηή πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε θαη λα δηεπθνιύλεη κε θάζε ηξόπν ην
έξγν ηεο Δπηηξνπήο.
Όηαλ ε παξάδνζε ηνπ ζπλόινπ ηνπ έξγνπ δελ γίλεηαη κέζα ζην ζπκβαηηθό
ρξόλν, ηελ κεηάζεζε ή ηελ παξάηαζε πνπ κπνξεί λα δνζεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 26 ηνπ Π.Γ.118/2007, ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θεξύμεη ηνλ
αλάδνρν έθπησην, εθαξκόδνληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 "Κήξπμε Πξνκεζεπηή
Έθπησηνπ" ηνπ Π.Γ.118/2007.
ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ από ππέξβαζε ηεο
ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο κε ππαηηηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ είλαη δπλαηόλ λα επηβιεζνύλ
θπξώζεηο ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηνλ Καλνληζκό πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ
Π.Γ.118/2007.
Δπηζεκαίλεηαη επίζεο, όηη ε Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο ζα
πξέπεη λα θαιεί ππνρξεσηηθά ηνλ εθπξόζσπν ηεο αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα
ιακβάλεη γλώζε κε ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθώλ Πξσηνθόιισλ. Δπίζεο αληίγξαθν
ηνπ Πξσηνθόιινπ Οξηζηηθήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο ή Απόξξηςεο
ζα παξαδίδεηαη ζηελ αλάδνρν κε απόδεημε αλαγξάθνληαο ηελ εκεξνκελία
παξαιαβήο ηνπ.

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ

ΣΔΦΑΝΟ ΚΟΜΝΗΝΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΕΙ:
-

Γπαθ. Τποςπγού Ανάπηςξηρ Ανηαγυνιζηικόηηηαρ και Ναςηιλίαρ, κος Μ. Υπςζοσοΐδη
Γπαθ. Αν.Τποςπγού Ανάπηςξηρ Ανηαγυνιζηικόηηηαρ Και Ναςηιλίαρ, κος υκπάηη Ξςνίδη
Γπαθ. Γεν. Γπαμ. Δμποπίος, κος η. Κομνηνού
Διδική Τπηπεζία ηπαηηγικού σεδιαζμού και Δθαπμογήρ Ππογπαμμάηυν (ΔΤΔΠ)/ Μονάδα Γ
Δπιηποπή Παπαλαβήρ, Αποζθπάγιζηρ και Αξιολόγηζηρ ηυν πποζθοπών (Τπότη Πποέδπος κος
Γ. Γημηηπακόποςλος)
Γ/νζη Οικονομικού ηηρ Γ.Γ.Δ.
Γ/νζη Δμποπικών Οπγανώζευν ηηρ Γ.Γ.Δ.
Τπεύθςνο Ππάξηρ Β. Γαβπιηλίδη
Ένυζη θςζικών πποζώπυν, ηυν Κ/νος Γάμη, Βαζιλικήρ Θηβαίος, Μαπίαρ Βαμβακά

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Πποφζηαμένη ΔΤΔΓ ΔΜΠ
- ΔΤΔΓ ΔΜΠ - Μονάδα Β1
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