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Άρθρο  1° 
Έννοια – Σκοπός  

1. Προµήθεια, κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος 
κανονισµού, νοείται η κάθε αγορά που πραγµατοποιεί η Οµοσπονδία 
για :  

          Ι.  αθλητικό υλικό 
         ΙΙ. λοιπά αγαθά, και 
        ΙΙΙ. υπηρεσίες.  

2. Σκοπός του παρόντος κανονισµού είναι η προσαρµογή του τρόπου 
διενέργειας των προµηθειών της Οµοσπονδίας µε τα όσα ορίζονται 
στο άρθρο 55 του Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 
3057/2002 (ΦΕΚ τεύχος Α αρ. 239) συµπληρώθηκε και ισχύει µέχρι 
σήµερα . Επίσης  ελήφθη υπόψη και το Π. Δ. 118/2007 περί 
διαδικασίας ενέργειας προµήθειας υλικών .  

Άρθρο 2° 
Ορισµοί  και πεδίο εφαρµογής  

1. Συµβάσεις προµηθειών της Οµοσπονδίας είναι έγγραφα συναπτόµενα 
µεταξύ αυτής και τρίτων, φυσικών ή νοµικών προσώπων, από 
επαχθή αιτία,   που   έχουν αντικείµενο την  αγορά,  την  αγορά   µε 
δόσεις  ,  τη µίσθωση, τη  χρηµατοδοτική  µίσθωση  µε  ή  χωρίς 
δικαίωµα  εξαγοράς, προϊόντων ή υπηρεσιών.  

2. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται οι συµβάσεις, για τη 
προµήθεια κάθε είδους ή υπηρεσίας, που κατά τα, στην προηγούµενη 
παράγραφο, οριζόµενα η αξία τους υπερβαίνει σε ετήσια  βάση το 
ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ  (60.000.00 € ) χωρίς τον Φόρο 
Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ). καθώς και οι συµβάσεις για την 
προµήθεια αθλητικού υλικού άνω των εξήντα χιλιάδων ευρώ  
(60.000.00 € ) χωρίς τον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ). 

3. Η οµοσπονδία έχει την υποχρέωση να διενεργεί δηµόσιο διαγωνισµό 
µε την, στην συνέχεια του παρόντος, οριζόµενη διαδικασία, εφόσον η 
αξία του υπό προµήθεια είδους ή υπηρεσίας υπερβαίνει το ποσό των 
εξήντα χιλιάδων ευρώ  (60.000.00 € ) χωρίς τον Φόρο 
Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ). 

4. Για   προµήθειες  κατά  είδος των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τις  
εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000.00 € ) χωρίς τον Φόρο Προστιθέµενης 
Αξίας (ΦΠΑ).  η Οµοσπονδία έχει το δικαίωµα να διενεργεί πρόχειρο 
διαγωνισµό ενώ  δύναται όταν το ποσό δεν υπερβαίνει τις είκοσι 
χιλιάδων ευρώ  (20.000.00 € )  πλέον ΦΠΑ  να προµηθεύεται το 
είδος µε απ'  ευθείας ανάθεση.  

5. Απαγορεύεται µέσα στο ίδιο οικονοµικό έτος η κατάτµηση των 
προµηθειών έτσι όπως ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του 
παρόντος άρθρου για αδικαιολόγητη αποφυγή διενέργειας 
µειοδοτικού διαγωνισµού. 
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Άρθρο 3° 
Εξαιρέσεις  

1. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 
του παρόντος κανονισµού, επιτρέπεται η προµήθεια αθλητικού 
υλικού, αγαθών ή υπηρεσιών χωρίς τη διενέργεια δηµόσιου 
διαγωνισµού, ύστερα από πλήρως αιτιολογηµένη απόφαση του    
Διοικητικού  Συµβουλίου  της Οµοσπονδίας, στις εξής περιπτώσεις:   
Ι. για λόγους επείγουσας ανάγκης,   που   οφείλεται   σε   
αυταπόδεικτα απρόβλεπτες καταστάσεις, και, 
ΙΙ. για υπηρεσίες διαµονής και διατροφής εθνικών οµάδων στο 
εξωτερικό, σύµφωνα µε τις προκηρύξεις των διοργανωτών των 
αγώνων. 

2. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας έχει την πλήρη και 
αποκλειστική ευθύνη της πιστής τήρησης των διατάξεων του 
παρόντος κανονισµού. 

Άρθρο 4° 
Είδη διαγωνισµών  

1. Οι διαγωνισµοί διακρίνονται σε ανοικτούς διαγωνισµούς και 
κλειστούς διαγωνισµούς. 

2. Οι ανοικτοί διαγωνισµοί διακρίνονται   µε κριτήριο της κατακύρωσης 
τους στη χαµηλότερη τιµή και σε κλειστούς µε κριτήριο της 
κατακύρωσης τους τη συµφερότερη προσφορά. 

Άρθρο 5° 
Ανοικτός διαγωνισµός 

1. Ανοικτός διαγωνισµός είναι εκείνος στα πλαίσια του οποίου όλοι οι 
ενδιαφερόµενοι προµηθευτές µπορούν να υποβάλουν προσφορές, 
ύστερα από δηµοσίευση περίληψης της διακήρυξης στον Τύπο, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού. 

2. Κατά τον ανοικτό διαγωνισµό η προθεσµία για την υποβολή των 
προσφορών δεν πρέπει να είναι µικρότερη των πενήντα δυο (-52-) 
ηµερών, από την ηµεροµηνία της αποστολής της περίληψης 
διακήρυξης σε δύο τουλάχιστον εφηµερίδες καθηµερινής και 
πανελλαδικής κυκλοφορίας ή στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε περίπτωση που η προϋπολογιζόµενη 
αξία της προµήθειας υπερβαίνει σε αξία µε τον Φ.Π.Α. το ποσό των 
750.000,00 €   

3. Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά µε τον προκηρυσσόµενο 
διαγωνισµό έγγραφα από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές, αυτά 
παρέχονται σ' αυτούς µέσα σε έξι (-6-) εργάσιµες ηµέρες από την 
λήψη της σχετικής αίτησης. 

4. Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε 
τα έγγραφα του διαγωνισµού αυτές παρέχονται έξι (-6-) τουλάχιστον 
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ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της προθεσµίας που έχει ορισθεί για 
την υποβολή των προφορών.  

Άρθρο 6° 
Κλειστός διαγωνισµός  

1. Στον κλειστό διαγωνισµό η Οµοσπονδία µε βάση τις πληροφορίες για 
την προσωπική κατάσταση του προµηθευτή καθώς και τις 
πληροφορίες και τις διατυπώσεις που είναι αναγκαίες για την 
αξιολόγηση των ελάχιστων οικονοµικών και τεχνικών προϋποθέσεων 
που πρέπει να πληροί, επιλέγει µεταξύ των υποψηφίων που 
διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα, βάσει του άρθρου 11 του 
παρόντος κανονισµού, εκείνους τους οποίους θα καλέσει να 
υποβάλουν προσφορά. 

2. Κατά τον κλειστό διαγωνισµό προηγείται διακήρυξη, περίληψη της 
οποίας δηµοσιεύεται στον τύπο, µε την οποία καλούνται οι 
ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής. 

3. Όταν η Οµοσπονδία προσφεύγει στον κλειστό διαγωνισµό για την 
σύναψη σύµβασης, µπορεί να προβλέπει τα όρια µεταξύ των οποίων 
θα κυµανθεί ο αριθµός των, προµηθευτών, τους οποίους σκοπεύει να 
προσκαλέσει. Στην περίπτωση αυτή τα όρια αναφέρονται στην 
προκήρυξη. Τα όρια αυτά καθορίζονται σε συνάρτηση µε τη φύση 
των προϊόντων της προµήθειας. Το κατώτερο από τα όρια αυτά δεν 
πρέπει να είναι µικρότερο από πέντε, το δε ανώτερο µπορεί να 
ορισθεί µέχρι 20. Σε κάθε περίπτωση ο αριθµός των υποψηφίων που 
καλούνται να υποβάλουν προσφορά πρέπει να επαρκεί για την 
εξασφάλιση συνθηκών πραγµατικού ανταγωνισµού.  

4. Κατά τον κλειστό διαγωνισµό, η προθεσµία για την υποβολή των 
αιτήσεων συµµετοχής δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 37 ηµερών, 
από την ηµεροµηνία αποστολής περιλήψεως της διακηρύξεως στην 
Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για 
δηµοσίευση. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι 
καθιστούν την προθεσµία αυτή ανεφάρµοστη, τότε η προθεσµία που 
θα ορισθεί δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 15 ηµερών, από την 
ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης. 

5. Η πρόσκληση στους υποψηφίους, που επιλέγονται για την υποβολή 
των προσφορών, γίνεται µε έγγραφο που αποστέλλεται ταυτόχρονα 
και µε τους ίδιους όρους σε όλους τους υποψηφίους προµηθευτές και 
περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 10 του παρόντος 
άρθρου.  

6. Η προθεσµία για την υποβολή των προσφορών δεν πρέπει να είναι 
µικρότερη των 40 ηµερών, από την ηµεροµηνία αποστολής της 
έγγραφης προσκλήσεως. Στην περίπτωση εφαρµογής της επείγουσας 
διαδικασίας της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, τότε η προθεσµία που 
θα ορισθεί δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 10 ηµερών, από την 
ηµεροµηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης. 

7. Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικό µε 
τη συγκεκριµένη προµήθεια,./-αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον 
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ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας που έχει 
ορισθεί, για την υποβολή των προσφορών.  

8. Οι αιτήσεις για συµµετοχή στο διαγωνισµό και οι προσκλήσεις για 
υποβολή προσφορών µπορεί να αποστέλλονται ταχυδροµικά, µε FAX 
η µε email. Στις περιπτώσεις αυτές , οι αιτήσεις πρέπει να 
επιβεβαιώνονται µε επιστολή βεβαίας χρονολογίας.  

9. Κατά   τον   κλειστό   διαγωνισµό   η   διακήρυξη   πρέπει   να   
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία του άρθρου 9 του παρόντος 
κανονισµού. 

10.Η πρόσκληση για υποβολή προσφορών, κατά τον κλειστό 
διαγωνισµό, πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα : 
Ι. τη διεύθυνση της Υπηρεσίας από την οποία µπορούν να ζητηθούν 
τα σχετικά έγγραφα, την προθεσµία µέσα στην οποία πρέπει να 
ενεργήσουν οι ενδιαφερόµενοι και το ποσόν που τυχόν καταβάλλεται 
για τη χορήγηση των εγγράφων αυτών, τους όρους πληρωµής του 
ποσού αυτού,  
II. την προθεσµία για την υποβολή των προσφορών, τη διεύθυνση 
στην οποία πρέπει να αποσταλούν και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις 
οποίες πρέπει να είναι συνταγµένες, 
III. τα αρµόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, τα 
πρόσωπα που µπορούν να παρίστανται, καθώς και ηµεροµηνία, ώρα 
και τόπος αποσφράγισης, 
IV. τις εγγυήσεις και λοιπές εξασφαλίσεις οποιαδήποτε µορφής, οι 
οποίες ενδεχόµενα ζητούνται, την πηγή της χρηµατοδότησης, το 
νόµισµα και τον τρόπο πληρωµής της προµήθειας, τη διάρκεια ισχύος 
των προσφορών, 
VII. τα στοιχεία τα οποία µπορούν να αποδείξουν τα αναφερόµενα 
στις δηλώσεις που υποβάλλουν οι υποψήφιοι, όπως αυτά ορίζονται 
στο άρθρο 11   του παρόντος κανονισµού. 
VIII. τα κριτήρια για την κατακύρωση της προµήθειας, εάν αυτά   δεν 
αναφέρονται στην περίληψη της διακηρύξεως. 
IX. τα   στοιχεία   της   δηµοσιευθείσας   προκήρυξης   για  την   
εκδήλωση ενδιαφέροντος. 

Άρθρο 7° 
Όργανα – αρµοδιότητες  

1. Οι δηµόσιοι, κατά τα άνω διαγωνισµοί, διενεργούνται από τριµελείς 
επιτροπές που συγκροτούνται µε απόφαση του Διοικητικού 
Συµβουλίου της Οµοσπονδίας. 

2. Οι   επιτροπές  αυτές  αποτελούνται   από   δύο   µέλη   του   
Διοικητικού Συµβουλίου  της  Οµοσπονδίας  και   έναν  υπάλληλο  
της  Γ.Γ.Α.,   που ορίζεται από τον Γενικό Γραµµατέα Αθλητισµού, 
ύστερα από αίτηµα της Οµοσπονδίας.  

3. Οι  επιτροπές υποχρεούνται  να τηρούν τις διατάξεις του  παρόντος 
κανονισµού και µε τις πράξεις τους να αποφαίνονται θετικά ή 
αρνητικά για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού 
που διενεργούν.  
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4. Χρέη γραµµατέα των επιτροπών αυτών εκτελεί υπάλληλος του 
τµήµατος προµηθειών της Οµοσπονδίας.  

5. Οι επιτροπές διενέργειας των δηµόσιων διαγωνισµών τηρούν 
υποχρεωτικά φακέλους για κάθε διαγωνισµό που διενεργούν, καθώς 
και πρακτικά συνεδριάσεων τους, που καταχωρούνται σε ειδικό 
βιβλίο που τηρεί το τµήµα προµηθειών της Οµοσπονδίας. 

6. Αν το ζητούµενο από τον διαγωνισµό είδος πρέπει να αξιολογηθεί 
τεχνικά από άτοµα που πρέπει να διαθέτουν εξειδικευµένες γνώσεις 
και εµπειρία, το Διοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας είναι δυνατό 
να ορίζει και επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης του είδους µε 
γνωµοδοτική αρµοδιότητα προς την επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισµού. 

7. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας έχει το δικαίωµα 
κατακύρωσης ή όχι του αποτελέσµατος και µπορεί µε πλήρως 
αιτιολογηµένη πράξη του να αποφασίσει διαφορετικό από την 
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού. 

Άρθρο 8° 
Διαδικασία  

1. Μέσα στον µήνα Ιανουάριο κάθε έτους, το τµήµα προµηθειών της 
Οµοσπονδίας που εποπτεύεται από το µέλος του Διοικητικού 
Συµβουλίου της Οµοσπονδίας που έχει ορισθεί ως έφορος διαχείρισης 
υλικού, συντάσσει σε συνεργασία µε τον Γενικό Γραµµατέα της 
Οµοσπονδίας, τις επιτροπές της και όλα τα τµήµατα της 
Οµοσπονδίας, κατάλογο µε προϋπολογισµό για τα υλικά και τις 
υπηρεσίες πάση φύσεως που θα απαιτηθούν για όλο το τρέχον 
οικονοµικό έτος. 

2. Ο κατάλογος αυτός, αφού συζητηθεί και εγκριθεί από το Διοικητικό 
Συµβούλιο της Οµοσπονδίας, επιστρέφεται στο τµήµα προµηθειών το 
οποίο σε συνεργασία µε τον έφορο διαχείρισης και τον Γενικό 
Γραµµατέα φροντίζει για τη συγκρότηση των επιτροπών, τον χρόνο 
της έκδοσης και δηµοσίευσης τω διακηρύξεων, το περιεχόµενο τους 
και όλα τα συναφή, διαδικαστικά ή µη, θέµατα. 

Άρθρο 9° 
Προκήρυξη Διαγωνισµού  

1. Οι όροι της διακήρυξης κάθε διαγωνισµού που προκηρύσσει η 
Οµοσπονδία είναι σαφείς και πλήρεις. 

2. Η διακήρυξη πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνει, τουλάχιστον, τα 
ακόλουθα : 
Ι. τον αριθµό και την ηµεροµηνία έκδοσης της διακήρυξης 
II το είδος του διαγωνισµού  
ΙΙΙ. το ζητούµενο προϊόν, την ποσότητα, τις τεχνικές προδιαγραφές 
του, προς προµήθεια υλικού, τη δυνατότητα στους προµηθευτές να 
υποβάλουν προσφορά για µέρος ή για το σύνολο της ζητούµενης 
ποσότητας . 
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ΙV. τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης των προϊόντων ως και τον 
χρόνο παραλαβής τους. 
V. Τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, το fax της Οµοσπονδίας, καθώς και 
το όνοµα  του   αρµόδιου   υπαλλήλου   που   είναι   επιφορτισµένος   
να   δίνει πληροφορίες. 
VI. την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο. 
VII. την προθεσµία  µέσα  στην  οποία  οι  ενδιαφερόµενοι   µπορούν 
να ζητήσουν,  από την Οµοσπονδία,  τα  σχετικά  έγγραφα,  τo 
ποσόν  που απαιτείται (παράβολο) κλπ. 
VIII. Τα  αρµόδια  όργανα  για  την  αποσφράγιση τω  προσφορών,  
την ηµεροµηνία, τον τόπο και την ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται. 
IX. Το νόµισµα της προσφερόµενης τιµής. 
Χ. Τον τύπο, τα ποσοστά, το νόµισµα, τον χρόνο υποβολής των 
εγγυήσεων, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις, εάν τυχόν κριθεί σκόπιµο 
να ζητούνται. 
XI. Την προέλευση των χρηµάτων για την πληρωµή του αναδόχου 
προµηθευτή (τακτικός προϋπολογισµός, έκτακτη επιχορήγηση,  
φορέας κλπ.). 
XII. Τον τρόπο και τον χρόνο πληρωµής. 
XIII. Τη δυνατότητα ή µη υποβολής αντιπροσφορών και στην 
τελευταία αυτή περίπτωση την διαδικασία. 
XIV. Τα κριτήρια αξιολόγησης της προσφοράς στην περίπτωση που ο 
διαγωνισµός έχει κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη 
προσφορά. 
XV. Την προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών. 
XVI. Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών. 
XVII. Τις προϋποθέσεις αναπροσαρµογής της τιµής στην περίπτωση 
που η φύση της προµήθειας απαιτεί κάτι τέτοιο. 
XVIII. Τα όρια απόκλισης από τους ζητούµενους όρους και 
προϋποθέσεις πέρα των οποίων η προσφορά θα αποκλείεται. 

3. Στη περίπτωση που ο διαγωνισµός είναι κλειστός, η διακήρυξη θα 
πρέπει να περιλαµβάνει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα : 
Ι. Όλα τα στοιχεία της παραγράφου 2 εκτός από αυτά που 
αναφέρονται στις περιπτώσεις των εδαφίων VII, XV και XVI. 
II. Τον τύπο και το περιεχόµενο των αιτήσεων συµµετοχής, την 
προθεσµία για την υποβολή τους στην Οµοσπονδία, καθώς και την 
διεύθυνση της στην οποία θα πρέπει να υποβληθούν. 
III. Την ηµεροµηνία, µέχρι την οποία θα αποσταλούν από την  
Οµοσπονδία, οι προσκλήσεις για την υποβολή των προσφορών. 

4. Η  πρόσκληση για την υποβολή προσφορών, στους κλειστούς 
διαγωνισµούς, πρέπει, τουλάχιστον, να περιλαµβάνει τα ακόλουθα :   
Ι. Την προθεσµία για την υποβολή των προσφορών και τη διεύθυνση 
της Οµοσπονδίας προς την οποία θα πρέπει να σταλούν. 
II. Τα αρµόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, τα 
πρόσωπα που µπορούν να παρίστανται, καθώς και την ηµεροµηνία, 
ώρα και τόπο αποσφράγισης. 
 ΙΙΙ. Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών. 
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5. Με την πρόσκληση,  αποστέλλεται  σ' αυτούς που επιλέχθηκαν για  
να υποβάλουν προσφορά και η σχετική διακήρυξη µαζί µε όλα τα 
στοιχεία της διακήρυξης έγγραφα και στοιχεία.  

Άρθρο 10ο 
Μητρώο προµηθευτών  

1. Το τµήµα προµηθειών της Οµοσπονδίας σε συνεργασία µε τον Γενικό 
Γραµµατέα, συντάσσει κατ' έτος, µητρώο προµηθευτών ανά είδος, 
αποστέλλοντας σ' όλους όσους κρίνει ότι θα επιθυµούσαν να 
εγγραφούν σ' αυτό, σχετική πρόσκληση. 

2. Οι εγγραφόµενοι στο µητρώο προµηθευτών υποβάλλουν αίτηση 
καθώς και τα δικαιολογητικά του άρθρου 11 του παρόντος και κάθε 
τι πρόσθετο έγγραφο στοιχείο που το τµήµα κρίνει ότι πρέπει να 
ζητηθεί.  

3. Οι εγγεγραµµένοι στο µητρώο προµηθευτών της Οµοσπονδίας, 
λαµβάνουν ταχυδροµικά την διακήρυξη κάθε διαγωνισµού που τους 
αφορά, ενώ δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής του άρθρου 11 του παρόντος, εφ' όσον τα έχουν 
υποβάλλει µε την αίτηση εγγραφής τους στο µητρώο, εκτός από αυτά 
που η ισχύς τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού έχουν 
λήξει. 

Άρθρο 11ο 
Προσόντα - δικαιολογητικά συµµετοχής 

1. Οι συµµετέχοντες στους πάσης φύσεως διαγωνισµούς της 
Οµοσπονδίας υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους ,   
υποχρεωτικά   επί   ποινή αποκλεισµού τους από τον διαγωνισµό, τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά :  
Α. Οι Έλληνες πολίτες: 
Ι. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 
ΙΙ. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τελευταίου τριµήνου, από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα 
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας.  
III. Πιστοποιητικό  αρµόδιας αρχής δικαστικής  ή  διοικητικής 
αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν τελούν  υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική     
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και 
επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 
IV. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
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V. Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας. 
VI. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να 
πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους. 
Β. Αλλοδαποί : 
Ι. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 
II. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, 
έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
III. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής αρχής 
της χώρας εγκατάσταση   τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
συντρέχουν οι περιπτώσεις II, III, IV του εδαφίου Α της παρούσας 
παραγράφου. 
IV. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, 
περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε 
ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις. 
Γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά : 
Τα  παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων Α και Β εκτός του 
αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο 
εγγράφου.  
Δ. Οι Συνεταιρισµοί 
Ι. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων Ι, III, IV και V του εδαφ. Α 
της παρούσας παραγράφου. 
II. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί 
νόµιµα.  
Ε. Οι Ενώσεις προµηθευτών: 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατά περίπτωση, για κάθε ένα 
προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση. 

2. Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, 
µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, εφ' όσον έχουν 
κατατεθεί σε προγενέστερο χρόνο στην Οµοσπονδία και δεν έχει 
λήξει η ισχύς τους θα γίνεται όµως ρητή µνεία στην προσφορά 
σχετικά µε αυτό.  

3. Εφ' όσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε 
αντιπρόσωπο τους , υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά 
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

4. Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα πιο πάνω έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να 
αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή, που 
γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. 

Άρθρο 12° 
Τεχνικές προδιαγραφές  

1. Στη   διακήρυξη καθώς και στη σύµβαση επισυνάπτονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές του προς προµήθεια υλικού ή αναφέρεται προκειµένου 
περί αγωνιστικού υλικού η έγκριση της Διεθνούς Οµοσπονδίας 
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(FIBA). 

2. Τεχνικές προδιαγραφές είναι οι τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζουν 
τα απαιτούµενα χαρακτηριστικό του υλικού ή της υπηρεσίας, 
προκειµένου να προσδιορισθεί αντικειµενικά έτσι ώστε να 
ανταποκρίνεται στην χρήση για την οποία προορίζεται από την 
Οµοσπονδία. 

3. Οι τεχνικές απαιτήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν τα επίπεδα 
ποιότητας ή απόδοσης, την ασφάλεια, τις διαστάσεις, καθώς και τις 
απαιτήσεις που ισχύουν για το υλικό. 

Άρθρο 13° 
Κανόνες δηµοσιότητας  

1. Στις περιπτώσεις ανοικτού και κλειστού διαγωνισµού, η Οµοσπονδία, 
µεριµνά για την ευρεία γνωστοποίηση της σχετικής  διακήρυξης και 
ειδικότερα: 
Ι. Για την δηµοσίευση της περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της 
διακήρυξης σε δύο τουλάχιστον ηµερήσιες, πολιτικού ή αθλητικού 
περιεχοµένου, εφηµερίδες, πανελλήνιας κυκλοφορίας και σε µία 
οικονοµική. 
II. Για τη δηµοσίευση της διακήρυξης στην Εφηµερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όταν η προϋπολογισµένη αξία του 
διαγωνισµού µε τον ΦΠΑ υπερβαίνει την αντίστοιχη αξία σε 750.000 
Ευρώ. 
III. Για την ανάρτηση της περίληψης σε εµφανές µέρος της 
Οµοσπονδίας. 
IV. Για την αποστολή της διακήρυξης στην Γ. Γ. Α. προκειµένου   
να αναρτηθεί σε εµφανές σηµείο του κτιρίου της. 

2. Τα αρµόδια όργανα της Οµοσπονδίας πρέπει να παρέχουν όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες στους ενδιαφερόµενους προµηθευτές. 

Άρθρο 14° 
Γλώσσα  

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια των 
διαγωνισµών της Οµοσπονδίας από τη διακήρυξη µέχρι την 
προσφορά και την κατάρτιση της σύµβασης, συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα υποχρεωτικά. 

Άρθρο 15° 
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος σε διαγωνισµό που προκηρύσσει η 
Οµοσπονδία, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές µέσα  στην 
προθεσµία που ορίζεται από την σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. 

2. Στην περίπτωση που από την διακήρυξη ή την πρόσκληση 
προβλέπεται ότι µαζί µε την προσφορά πρέπει να κατατεθούν και 
δείγµατα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισµό 
στην οµοσπονδία  και στο αρµόδιο όργανο που ορίζει η διακήρυξη 
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που υποχρεωτικά χορηγεί στον προµηθευτή απόδειξη παραλαβής 
δείγµατος ή οποία και τοποθετείται από τον προµηθευτή στο φάκελο 
της προσφοράς. 

3. Οι φάκελοι των προσφορών µπορεί να αποστέλλονται στην 
οµοσπονδία µε οποιοδήποτε τρόπο αρκεί να φθάνουν σ' αυτήν µέχρι 
την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του   διαγωνισµού.   
Στην  περίπτωση αυτή παραλαµβάνονται από το αρµόδιο όργανο µε 
απόδειξη. 

4. Στην περίπτωση αυτή, όταν απαιτείται και κατάθεση δείγµατος, 
επιτρέπεται η αποστολή του σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
προηγούµενη παράγραφο,   υπό  την   προϋπόθεση  όµως  ότι  τούτο  
θα φθάσει στην οµοσπονδία µέχρι τέσσερις (-4-) ηµέρες από την 
εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, το δε αποδεικτικό 
αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στον φάκελο προσφοράς µε τα 
τεχνικά στοιχεία. 

5. Οι προσφορές που περιέχονται στην οµοσπονδία µε τον τρόπο που 
ορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην επιτροπή που διενεργεί 
τον διαγωνισµό την ηµέρα της διενέργειας του για αποσφράγιση. 

6. Στους προµηθευτές επιστρέφονται οι φάκελοι προσφορών χωρίς να 
έχουν αποσφραγισθεί στην περίπτωση που έφθασαν στην    
οµοσπονδία εκπρόθεσµα. 

7. Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει ευκρινώς να αναγράφονται τα 
ακόλουθα : 
Ι.    Η λέξη «Προσφορά». 
II.   Ο πλήρης τίτλος της οµοσπονδίας. 
III.  Ο αριθµός της διακήρυξης του διαγωνισµού. 
IV.   Τα στοιχεία του αποστολέα.  

Άρθρο 16° 
Προσφορές  

1. Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο σφραγισµένο σε δύο 
αντίγραφα ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 7 του προηγούµενου άρθρου. Μέσα στον φάκελο της 
προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία 
και ειδικότερα τα ακόλουθα:  
Ι. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα 
δικαιολογητικά συµµετοχής καθώς και η εγγύηση συµµετοχής. Τα 
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη 
«Τεχνική Προσφορά». Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς 
τοποθετούνται επί ποινή απόρριψης, σε χωριστό σφραγισµένο 
φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική 
Προσφορά». 
II. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
III. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς λόγω 
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όγκου δεν µπορούν να τοποθετηθούν στον οικείο φάκελο, τότε 
συσκευάζονται ιδιαίτερα   και   ακολουθούν   τον   κυρίως   φάκελο   
µε   την   ένδειξη «Παράρτηµα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις 
του φακέλου. 

2. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξάσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, 
διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή 
πρέπει να είναι καθαρογραµµένη από τον προσφέροντα, 
µονογραµµένη και σφραγισµένη. 

3. Με την προσφορά του ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται ρητά 
και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. 

4. Στις περιπτώσεις που επιτρέπεται από την διακήρυξη, ο προσφέρων 
πρέπει να δηλώσει το που δεν συµφωνεί µε τη διακήρυξη και σε ποια 
ακριβώς σηµεία της προσφοράς του. 

5. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών ουδεµία διευκρίνιση γίνεται 
αποδεκτή όπως επίσης και τροποποίηση ή απόκρουση όρου ή όρων 
της διακήρυξης.  

6. Διευκρινήσεις δίνονται από τους συµµετέχοντες προµηθευτές µόνον 
στην περίπτωση που η οµοσπονδία της ζητήσει εγγράφως.  

Άρθρο 17° 
Χρόνος ισχύος προσφορών  

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές επί εκατόν 
είκοσι ηµέρες (120) ηµέρες από  την  επόµενη  της  διενέργειας του  
διαγωνισµού   εκτός  αν ορίζεται διαφορετικά στην διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση. 

2. Προσφορά που προβλέπει χρόνο ισχύος µ ικρότερο του 
προβλεποµένου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί αν η Οµοσπονδία πριν 
τη λήξη της ζητήσει από τους προµηθευτές να την παρατείνουν αλλά 
για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο από το αρχικά  προβλεπόµενο  
στην διακήρυξη. 

4. Μετά την παρέλευση του παραπάνω χρονικού ανώτατου ορίου ισχύος 
της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού µαταιώνονται. 

Άρθρο 18° 
Αντιπροσφορές  

Στους διαγωνισµούς της οµοσπονδίας δεν γίνονται δεκτές 
αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

Άρθρο 19° 
Προσφερόµενη Τιµή 

1. Με την προσφορά, η τιµή του προς προµήθεια υλικού ή της 
υπηρεσίας δίνεται ανά µονάδα έτσι όπως αυτή καθορίζεται στην 
διακήρυξη. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων 
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κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον αναλογούντα 
ΦΠΑ, για παράδοση στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπει η 
διακήρυξη. 

2. Η προσφερόµενη τιµή δίνεται σε ΕΥΡΟ υποχρεωτικά. 
3. Δεν επιτρέπεται η συσχέτιση της προσφερόµενης τιµής µε τυχόν 
αλλαγή της ισοτιµίας του ευρώ µε ξένα νοµίσµατα. Προσφορά µε 
τέτοιο όρο απορρίπτεται.  

4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής της τιµής γίνεται δεκτή 
µόνον στην περίπτωση που αυτό προβλέπεται ρητά στην διακήρυξη. 

5. Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η 
προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως ανεπίδεκτη   
εκτίµησης  από την επιτροπή διενέργειας. 

Άρθρο 20ο 
Αποσφράγιση προσφορών και ανακοίνωση τιµών  

1. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει τις 
προσφορές από την γραµµατεία της οµοσπονδίας που τις έχει 
πρωτοκολλήσει και προβαίνει στην αποσφράγιση τους την 
ηµεροµηνία και ώρα που προβλέπεται από την διακήρυξη. 
Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή µετά την έναρξη της 
διαδικασίας δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. 

2. Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο την χαµηλότερη 
µόνο τιµή, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της τεχνικής 
προσφοράς, µονογράφονται και σφραγίζονται από όλα τα µέλη της 
επιτροπής όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής καθώς και η τεχνική 
προσφορά κατά φύλλο. Οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται αλλά αφού µονογραφηθούν και σφραγισθούν από 
όλα τα µέλη της επιτροπής, τοποθετούνται σ' έναν νέο φάκελο. Οι 
φάκελοι αυτοί θα αποσφραγισθούν σε ηµεροµηνία και ώρα που 
ορίζεται από την διακήρυξη ή την πρόσκληση.  
  Η ίδια ως άνω διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που ο 
διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο την συµφερότερη τιµή. 

3. Η επιτροπή µε ευθύνη του γραµµατέα της συντάσσει πρακτικό στο 
οποίο καταχωρούνται όλοι όσοι υπέβαλαν προσφορά καθώς και τα 
δικαιολογητικά τους. Το πρακτικό υπογράφεται από τα παρόντα µέλη 
της επιτροπής καθώς και από τους συµµετέχοντες. 

4. Αποσφράγιση των προσφορών στους ανοικτούς διαγωνισµούς γίνεται 
δηµόσια. Στους κλειστούς διαγωνισµούς γίνεται µόνο παρουσία 
αυτών που κλήθηκαν και υπέβαλαν προσφορά. 

5. Οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίζονται σε ηµεροµηνία και ώρα 
που ορίζει η διακήρυξη ή η πρόσκληση και αφού η επιτροπή ή έχει 
αποφανθεί για την καταλληλότητα των προσφεροµένων ειδών ή έχει 
αξιολογήσει και βαθµολογήσει τα προσφερόµενα από τους 
προµηθευτές. Στη περίπτωση αυτή στην διαδικασία αποσφράγισης   
των οικονοµικών προσφορών παρευρίσκονται µόνον όσοι έχουν 
κληθεί. 

6. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης, 
λαµβάνουν γνώση για τις τιµές και τα λοιπά στοιχεία προσφοράς 
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όλων όσων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές. 

Άρθρο 21° 
Κριτήρια κατακύρωσης  

1. Τα κριτήρια για την τελική επιλογή του προµηθευτή και την 
κατακύρωση της προµήθειας µπορεί να είναι είτε η χαµηλότερη 
µόνον τιµή, είτε η συµφερότερη προσφορά. 

2. Στην διακήρυξη ή στην πρόσκληση για υποβολή προσφορών 
καθορίζεται υποχρεωτικά αν η κατακύρωση θα γίνει µε βάση τη 
χαµηλότερη µόνο τιµή ή την συµφερότερη προσφορά. Στην 
περίπτωση της συµφερότερης προσφοράς, καθορίζονται κατά  
φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας, όπου αυτό είναι δυνατόν και τα 
στοιχεία µε βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγηση της. 

3. Για την αξιολόγηση  µιας προσφοράς ως συµφερότερης, λαµβάνονται 
υπόψη, κυρίως τα παρακάτω κριτήρια: 

Ι. Η τιµή. 
ΙΙ. Ο χρόνος παραδόσεως των προϊόντων. 
ΙΙΙ. Η ποιότητας τους µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της   
διακήρυξης. 
IV. Η τεχνική αξία και η αποδοτικότητα τους µε βάση τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης.  
V. Το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας 
VI. Η παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας  
VII. Η εξυπηρέτηση µετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ   
µέρους του προµηθευτή. 
VIII. Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικό του προϊόντος. 
 IX. Η σχέση κόστους αποδοτικότητας ή και άλλα στοιχεία, ανάλογα 
µε τη φύση των υπό προµήθεια  προϊόντων ή  και των ιδιαιτέρων 
αναγκών της οµοσπονδίας. 
Χ. Η τυχόν προηγούµενη χρησιµοποίηση του προϊόντος σε 
διοργανώσεις µεγάλης διεθνούς εµβέλειας, προκειµένου για 
αγωνιστικό υλικό. 
XI. Οι όροι πληρωµής. 

4. Εάν σε ορισµένο διαγωνισµό οι προσφορές είναι προφανώς 
υπερβολικά χαµηλές για τα προς προµήθεια προϊόντα η επιτροπή 
διενέργειας εξετάζει τις λεπτοµέρειες των προσφορών πριν 
αποφασίσει την κατακύρωση του διαγωνισµού. Για το σκοπό αυτό 
ζητεί από τον προσφέροντα να παράσχει εγγράφως τις αναγκαίες   
διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας 
κατασκευής, ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά 
ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προµήθεια των 
προϊόντων ή την πρωτοτυπία των προτεινοµένων προµηθειών τις 
οποίες επαληθεύει πριν απορρίψει την προσφορά, 

5. Εάν τα έγγραφα τα σχετικά µε προκήρυξη του διαγωνισµού 
προβλέπουν την κατακύρωση του διαγωνισµού  µε την χαµηλότερη  
µόνον τιµή, η επιτροπή διενέργειας πρέπει να αιτιολογήσει µε το  
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πρακτικό της στο Διοικητικό Συµβούλιο την απόρριψη προσφορών   
τις  οποίες θεωρεί υπερβολικά χαµηλές.  

Άρθρο 22° 
Ενστάσεις  

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή 
σ' αυτόν και της νοµιµότητας της διενέργειας του έως και την 
κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση. 

2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισµού ως εξής : 
Ι.  Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού. 
(1) Στον ανοικτό διαγωνισµό µέσα στο µισό του χρονικού 
διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την 
ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για 
τον καθορισµό της προθεσµίας αυτή συνυπολογίζονται και οι 
ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 
(2) Στον κλειστό διαγωνισµό, µόνο από εκείνους που επιλέχθηκαν να 
υποβάλουν προσφορά, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από 
την ηµεροµηνία αποστολής σ' αυτούς της διακήρυξης µέχρι την 
ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για 
τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 
ηµεροµηνίες αποστολής της διακήρυξης και της διενέργειας του 
διαγωνισµού. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή που 
διενήργησε το διαγωνισµό και η σχετική απόφαση εκδίδεται το 
αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του 
διαγωνισµού. 
ΙΙ. Κατά της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν ή της νοµιµότητας της  
διενέργειας ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης 
των προσφορών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του 
διαγωνισµού και µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Στον κλειστό 
διαγωνισµό δικαίωµα ένστασης στην περίπτωση αυτή έχουν µόνον 
όσοι επιλέχθηκαν να υποβάλλουν προσφορά. Η ένσταση αυτή δεν 
επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά 
την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την 
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού και εκδίδεται η σχετική 
απόφαση µετά από γνωµοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της 
συµµετοχής προµηθευτή σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ' 
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 
III. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού 
(ανοικτού και κλειστού) έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα 
σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργάσιµων ηµερών από της 
καταχώρησης των σχετικών αποφάσεων στο βιβλίο που τηρείται για 
τον σκοπό αυτό από την επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισµό. 
Στον κλειστό διαγωνισµό δικαίωµα ένστασης στην περίπτωση αυτή 
έχουν µόνον όσοι επιλέχτηκαν να υποβάλουν προσφορά. Η ένσταση 
αυτή εξετάζεται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού και η 
σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες 
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ηµέρες από τη λήξη της υποβολής της προθεσµίας υποβολής 
ενστάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η προθεσµία των δέκα (10) 
εργασίµων ηµερών µπορεί να παραταθεί µε απόφαση του Διοικητικού 
Συµβουλίου της οµοσπονδίας.  

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους 
εκτός από τους προαναφερόµενους δεν γίνονται δεκτές. 

4. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε 
φροντίδα τους. 

5. Ο προµηθευτής µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν 
οιασδήποτε µορφής κυρώσεις σε βάρος του να υποβάλει προσφυγή 
µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την 
ηµεροµηνία της καταχώρησης της σχετικής απόφασης στο βιβλίο που 
τηρείται για τον σκοπό αυτό από την επιτροπή. Επί της  προσφυγής 
αποφασίζει το Διοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω 
απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως 
διοικητική προσφυγή. 

Άρθρο 23° 
Κρίσεις αποτελεσµάτων διαγωνισµού  

1. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού όσον αφορά την αξιολόγηση 
των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, µπορεί να προτείνει:  

Ι. Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή 
µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται 
στη διακήρυξη. Το ποσοστό αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% 
στην περίπτωση µεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση 
µικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω 
του καθοριζοµένου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται 
προηγούµενη αποδοχή από τον προµηθευτή. 
II. Την κατανοµή της προς προµήθεια ποσότητας εφόσον πρόκειται 
για διαιρετό υλικό, µεταξύ περισσοτέρων µειοδοτών µε ισότιµες ή 
ισοδύναµες προσφορές ή τη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ αυτών, για 
την επιλογή του προµηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο 
προµηθευτής επιλέγεται µε κλήρωση. 
III. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη 
του µε τροποποίηση ή µη των όρων της διακηρύξεως και των   
τεχνικών προδιαγραφών. 
IV. Ματαίωση της προµήθειας. 

Άρθρο 24° 
Ανακοίνωση Κατακύρωσης διαγωνισµού  

1. Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση προµήθειας 
αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα 
παρακάτω στοιχεία: 
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Ι. Το είδος. 
ΙΙ. Την ποσότητα 
ΙΙΙ.. Την τιµή 
IV. Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης 
και της πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων 
τούτων. 
V. Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης 

2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα το δε 
έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο 
χαρακτήρα.  

3. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται 
να προσέλθει σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 
της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 
προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση   καλής εκτέλεσης 
αυτής. Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της 
σύµβασης το αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση  όµως  αυτή ο 
χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται µετά από 10 
ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο 
δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών 
αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αναγγελίας της σχετικής 
πίστωσης. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της 
προθεσµίας των 10 ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος 
παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής 
της σύµβασης.  

4. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει 
να υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του 
Διοικητικού Συµβουλίου της οµοσπονδίας , ύστερα από γνωµοδότηση 
της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. 

Άρθρο 25° 
Συµβάσεις  

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης καταρτίζεται από την 
οµοσπονδία η σχετική σύµβαση που υπογράφεται και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη.  

2. Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας και 
τουλάχιστον τα εξής : 
Ι.  Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης. 
II. Τα συµβαλλόµενα µέρη 
III. Τα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα. 
IV. Την τιµή. 
V.  Τον τόπο, τρόπο   και   χρόνο   παράδοσης των υλικών. 
VI. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 
VII. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. 
VIII. Τις προβλεπόµενες ρήτρες. 
IX. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
Χ.  Τον τρόπο και χρόνο πληρωµής. 
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- Τον τρόπο αναπροσαρµογής του συµβατικού τµήµατος, εφόσον 
προβλέπεται αναπροσαρµογή. 
- Η σύµβαση χαρτοσηµαίνεται µε το τέλος χαρτοσήµου που 
προβλέπεται από   τη   διάταξη   του   άρθρου   15δ   παρ.   3   του   
Κώδικα   περί   Τελών χαρτοσήµου. 

3. Το κείµενο της σύµβασης υπερισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο 
τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση 
κατακύρωσης, εκτός καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 

4. Η σύµβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συµβατικό όρο 
ή όταν συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, 
ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισµού. 

5. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :  
Ι. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε 
περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συµβατικής , κατά 
µέρος που κρίνεται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού 
ως ασήµαντο. 
 ΙΙ. Παραλήφθηκε  οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που 
παραδόθηκε. 
III. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατού τµήµατος, αφού 
προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
IV. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και 
από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές 
εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση.  

Άρθρο 26° 
Εγγυήσεις  

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά 
πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το 
δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων,  αν δεν 
είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφραση. 

2. Με την  εγγυητική  επιστολή  -  που  αποτελεί  αυτοτελή σύµβαση  -  
το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει την υποχρέωση να  καταβάλει 
ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει 
ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 

3. Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν 
καταρχήν; 
Ι.  Την ηµεροµηνία έκδοσης 
II. Τον εκδότη 
III. Την οµοσπονδία προς την οποία απευθύνεται 
IV. Τον αριθµό της εγγύησης 
V.   Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
VI. Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 
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Τους όρους ότι: 
(1) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται της ένστασης της διζήσεως. 
(2) Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της οµοσπονδίας 
που διενεργεί τον διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα 
σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 
(3) Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της 
κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  
(4) Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση 
της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της οµοσπονδίας, που 
θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

4. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 
Ι. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% , επί  της συνολικής προϋπολογισθείσης 
δαπάνης, χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ εκτός εάν ορίζεται 
διαφορετικό ποσοστό στην διακήρυξη ή την πρόσκληση. 
ΙΙ. Όταν ο διαγωνισµός αφορά υλικά και επιτρέπεται από την 
διακήρυξη η προσφορά µερικών απ' αυτά, γίνεται δεκτή προσφορά 
και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόµενο 
ποσοστό της αξίας όλων των προσφεροµένων υλικών, αρκεί αυτή να 
καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθµού 
υλικού που προβλέπεται από την διακήρυξη, η δε κατακύρωση 
περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση, 
III. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την 
προβλεπόµενη κατά την ανωτέρω αξία, µπορεί να γίνει δεκτή εφόσον 
η εγγύηση υπολείπεται µέχρι ποσοστό 5%. 
IV. Η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων 
της παρ. 3 και τα ακόλουθα : 
(1) Την σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού και τα προς 
προµήθεια υλικά. 
(2) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (Η εγγύηση 
πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου  
της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη). 
V. Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συµµετοχής κατά την υποβολή της 
µε την προσφορά είναι : 
(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό  Ίδρυµα να καταβάλει 
ορισµένο ποσό µε µόνη την δήλωση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται. 
(2) Ο αριθµός της διακήρυξης 
(3) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση 
(4) Η ηµεροµηνία έκδοσης της 
(5) Τα στοιχεία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται 
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων 
στοιχείων µπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων. 

5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.  
Ι. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το 
ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής 
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συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 
στην διακήρυξη ή την πρόσκληση. 
II. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της 
σύµβασης. 
III. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει εκτός των 
προϋποθέσεων  της παρ. 3 και τα ακόλουθα: 
(1) τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και τα προς προµήθεια υλικά. 
(2) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος 
της εγγύησης  πρέπει  να  είναι  µεγαλύτερος από τον  συµβατικό 
χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη 
σύµβαση η οµοσπονδία υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά, πλέον 
δυο (2) µήνες ή µεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη 
διακήρυξη. 

6. Εγγύηση  προκαταβολής.   
Ι. Με την υπογραφή της σύµβασης και εφόσον προβλέπεται απ' 
αυτήν, χορηγείται  στον  προµηθευτή   προκαταβολή   σε   ποσοστό 
µέχρι 50% της συνολικής συµβατικής αξίας , χωρίς Φ.Π.Α. Η 
προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόµενη µε το 
ύψος επιτοκίου που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του Ν. 2362/95 
και χορηγείται µε κατάθεση ισόποσης εγγύησης. Το ποσό της 
προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος που αντιστοιχεί σ' αυτήν 
µέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού από 
την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού συµψηφίζεται κατά την 
εξόφληση της συµβατικής αξίας ή της αξίας κάθε τµηµατικής 
παράδοσης.  
II, Η εγγύηση προκαταβολής περιλαµβάνει και τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 5 

7. Εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο 
κατακυρώθηκε η προµήθεια επιστρέφεται µετά την κατάθεση της 
προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) 
ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών 
προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται 
µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της 
κατακύρωσης. 

8. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύµβασης και προκαταβολής 
επιστρέφονται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 
από τους δύο συµβαλλόµενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι 
διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύµφωνα µε την σύµβαση, 
τµηµατικά οι εγγυήσεις αποδεσµεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν 
που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που  
παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσµευση των    
εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και προκαταβολής   
απαιτείται προηγούµενη  γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας και 
απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της οµοσπονδίας.  
Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση 

Σελίδα �  από �20 26



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                               .
γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των 
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου. 

9. Εγγύηση συµµετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται στον 
πρόχειρο διαγωνισµό. 

10. Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών 
της ένωσης.  

11. Εφόσον από τη  διακήρυξη  προβλέπεται  εγγύηση  καλής 
λειτουργίας ή διατήρησης, ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει 
χρηµατική εγγύηση πριν από την έναρξη του χρόνου καλής 
λειτουργίας ή διατήρησης. Η αξία, ο χρόνος ισχύος και κάθε 
ειδικότερος όρος της εγγύησης καθορίζονται στην διακήρυξη. 

Άρθρο 27° 
Παραδόσεις- ρήτρες 

1. Χρόνος παράδοσης υλικών 
Ι. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό µέσα στα 
χρονικά όρια και τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση. 
ΙΙ. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση της 
Οµοσπονδίας να παρατείνεται µέχρι το 1/4 αυτού, ύστερα από 
σχετικό αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται  υποχρεωτικά πριν 
από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο  
συµβατικός  χρόνος παράδοσης δεν είναι µεγαλύτερος από τριάντα 
(30) ηµερολογιακές ηµέρες, µπορεί µε απόφαση του Διοικητικού  
Συµβουλίου της οµοσπονδίας ύστερα από γνωµοδότηση της 
επιτροπής διενέργειας, να παρατείνεται µέχρι ½ αυτού. Μετά τη λήξη 
του συµβατικού χρόνου παράδοσης,  το υλικό δεν παραλαµβάνεται  
από την επιτροπή παραλαβής , µέχρι την έκδοση της απόφασης 
σχετικά µε την αιτηθείσα παράταση. Ο προµηθευτής κηρύσσεται 
έκπτωτος σε περίπτωση που λήξη ο συµβατικός χρόνος παράδοσης 
και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτηµα παράτασης του ή έληξε ο 
παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδώσει το υλικό. 
ΙΙΙ. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την οµοσπονδία το 
πότε θα εκτελέσει  την  προµήθεια,  την αποθήκη  υποδοχής των  
υλικών  και την επιτροπή παραλαβής, τουλάχιστον πέντε (5) 
εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 
ΙV. Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής 
τούτων, ο προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην οµοσπονδία   
αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο  οποίο  
αναφέρονται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο 
αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε. 
VI. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση της 
οµοσπονδίας να µετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση 
σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία 
εµπρόθεσµης παράδοσης των συµβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις 
που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρω βία. Στις περιπτώσεις 
µετάθεσης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, δεν επιβάλλονται 
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κυρώσεις. 

2. Παραλαβή υλικού. 

Ι. Η παραλαβή του υλικού γίνεται από την επιτροπή παραλαβής που 
µπορεί να αποτελείται από τα ίδια ή διαφορετικά πρόσωπα απ' αυτά 
που αποτελούν την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού. 
II. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, 
εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και 
ποιοτικός έλεγχος. 
ΙΙΙ. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, η επιτροπή παραλαβής 
συντάσσει πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης). 
IV. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, 
αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει 
τούτο από τους όρους της σύµβασης και τους λόγους της απόρριψης 
και γνωµατεύει αν το υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Εφ' όσον 
κριθεί από την επιτροπή ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν 
επηρεάζουν την καταλληλότητα του και  µπορεί να χρησιµοποιηθεί, 
µε απόφαση της Οµοσπονδίας µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του 
υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, µε ή χωρίς 
έκπτωση επί της συµβατικής τιµής. Ύστερα από την απόφαση αυτή η 
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του 
υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής σύµφωνα µε 
τα αναφερόµενα στην απόφαση.  
V. Το πρωτόκολλο που συνάσσεται από την επιτροπή παραλαβής 
κοινοποιείται υποχρεωτικό και στον προµηθευτή. 

3. Ρήτρες  
Ι. Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί µετά τη λήξη του 
συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και 
µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα 
µε τη παρ. 1 του παρόντος άρθρου, επιβάλλεται , εκτός των τυχόν 
προβλεποµένων, κατά περίπτωση , κυρώσεων και πρόστιµο που 
υπολογίζεται ως εξής: 
(1) Για   καθυστέρηση  που   περιορίζεται  σε  χρονικό  διάστηµα   
που   δεν υπερβαίνει το ¼  του µεγίστου προβλεπόµενου από τη παρ.  
1 του παρόντος   άρθρου,   χρόνου   παράτασης,  ποσοστό  0.5%   
επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσµα. 
(2) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα από το  
¼ µέχρι το ½   του µέγιστου προβλεπόµενου από την παρ. 1 του 
παρόντος άρθρου χρόνου παράτασης, ποσοστό 2% επί της 
συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν 
κατά τον υπολογισµό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων (1) 
και (2) προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. 
(3) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½ ποσοστό 5% 
επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσµα. 
II. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων 
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υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που τα υλικά 
που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των 
υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα το πρόστιµο υπολογίζεται επί 
της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 
ΙΙΙ. Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου, 
παρέχεται σ' αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά µέχρι την 
προηγούµενη της προηγούµενης ηµεροµηνίας διενέργειας του, σε 
βάρος του διαγωνισµού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για 
εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε ποσοστό 10% της συµβατικής τιµής, 
ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο παρεχόµενο 
χρονικό διάστηµα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα 
αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος 
παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισµός , ή τα αποτελέσµατα αυτού 
µαταιώνονται, µε απόφαση της Οµοσπονδίας ύστερα από την 
οριστική παραλαβή των υλικών.  
IV. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης 
παράδοσης, µε απόφαση της οµοσπονδίας ύστερα από γνωµοδότηση 
της επιτροπής διενέργειας, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που 
παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των 
διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και 
µετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος παράδοσης,  
V. Εφόσον ο προµηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το 
προβλεπόµενο κατά τα ανωτέρω πρόστιµο, καταλογίζεται σε βάρος 
του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται 
από την επόµενη της λήξης του συµβατικού ή µετατεθέντος χρόνου 
παράδοσης, µέχρι την προσκόµιση του συµβατικού υλικού, µε το 
ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου 
υπερηµερίας. 
VI. Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής, 
γίνεται µε παρακράτηση από το λαβείν του προµηθευτή ή σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον 
ο προµηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. 
VII. Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών το πρόστιµο και οι τόκοι 
επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης. 

Άρθρο 28° 
Τρόπος πληρωµής- απαιτούµενα δικαιολογητικά  

1. Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον προµηθευτή µπορεί να γίνει 
µε ένα από τους παρακάτω τρόπους ; 
Ι. Με την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την 
οριστική παραλαβή των υλικών. 
Με  τη  χορήγηση   έντοκης   προκαταβολής  µέχρι   ποσοστού   50%   
της συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α έναντι ισόποσης εγγύησης και το 
υπόλοιπο είτε µετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 
Με προθεσµιακό διακανονισµό για το 100% της συµβατικής  αξίας ή 
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για µέρος αυτής. 
IV. Με κάθε άλλο τρόπο που καθορίζεται απαραίτητα στη 
διακήρυξη. 

2.Στη διακήρυξη απαραίτητα καθορίζεται ο επιθυµητός τρόπος 
πληρωµής και οι σχετικές λεπτοµέρειες.  

1. Οι παραπάνω τρόποι πληρωµής εφαρµόζονται και στις τµηµατικές 
παραδόσεις εφόσον προβλέπονται από την σύµβαση. 

2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής : 

I.Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 
II.Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη της Οµοσπονδίας. 
III.Τιµολόγιο του Προµηθευτή. 
IV.Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει 
την ένδειξη « Εξοφλήθηκε ». 

V.Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από την 
Οµοσπονδία που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωµή. 

Άρθρο 29° 
Λοιπές διατάξεις  

1. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού εφαρµόζονται αναλογικά και 
στις περιπτώσεις  που η Οµοσπονδία κρίνει ότι πρέπει να    
προκηρύσσει πλειοδοτικούς διαγωνισµούς για εκµ ίσθωση   
διαφηµιστικών χώρων, για παραχώρηση τηλεοπτικών δικαιωµάτων 
κ.α. 

2. Σε περίπτωση που από την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, 
διαπιστωθούν  ασάφειες, αντιφάσεις ή κενά, αρµόδιο για να  
αποφασίσει τελικά είναι το Διοικητικό Συµβούλιο. 

Άρθρο 30ο 
Τελική διάταξη  

Ο παρών κανονισµός αποτελούµενος από τριάντα (30) άρθρα 
συντάχθηκε από το Διοικητικό Συµβούλιο και ψηφίστηκε στην Τακτική Γ. Σ. 
των σωµατείων — µελών της Οµοσπονδίας την 15/10/2011.Η ισχύς του 
αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της έγκρισης του από τον αρµόδιο για 
θέµατα αθλητισµού Υπουργό. 

Ο Πρόεδρος   Η Γεν. Γραµµατέας 
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ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΥΡΟΥΣΗΣ   ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΤΑΜΟΥ  
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