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ΑΡΘΡΟ 1 

Πεδίο εφαρμογήσ του Κανονιςμοφ 

τισ διατάξεισ του παρόντοσ Κανονιςμοφ υπάγονται οι κάκε είδουσ προμικειεσ 

αγακϊν και οι ςυμβάςεισ λιψθσ υπθρεςιϊν που ςυνάπτονται από το ΣΕΑΤΦΕ. 

Οι προμικειεσ αγακϊν  και οι ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν είναι ςυμβάςεισ από 

επαχκι αιτία που ςυνάπτονται εγγράφωσ μεταξφ ενόσ προμθκευτι ι παρζχοντοσ υπθρεςίεσ 

και του ΣΕΑΤΦΕ. 

Οι προμικειεσ ζχουν ωσ αντικείμενο τθν αγορά, τθ χρθματοδοτικι μίςκωςθ και τθ 

μίςκωςθ αγακϊν ι λιψθ υπθρεςιϊν. 

 

ΣΜΗΜΑ Α 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Ζγκριςη προμηθειών αγαθών 

Οι προμικειεσ αγακϊν προσ το ΣΕΑΤΦΕ εντάςςονται ςε ςυνολικό ετιςιο πρόγραμμα, 

το οποίο εγκρίνεται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( Δ.. ) και εγγράφεται ςτον 

Προχπολογιςμό του. Σο Δ.. του ΣΕΑΤΦΕ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του, μπορεί να 

προβαίνει ςε αγορά αγακϊν, τα οποία δεν ζχουν ενταχκεί ςτο ςυνολικό ετιςιο πρόγραμμα, 

τροποποιϊντασ αντίςτοιχα τον Προχπολογιςμό του. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Διάκριςη διαδικαςιών 

Οι διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων προμθκειϊν αγακϊν διακρίνονται ςε ανοικτζσ, 

κλειςτζσ, με απευκείασ ανάκεςθ και με ςυμφωνίεσ - πλαίςιο με περιςςότερουσ οικονομικοφσ 

φορείσ. 

1. Ανοικτζσ είναι οι διαδικαςίεσ (ανοικτόσ διαγωνιςμόσ) ςτο πλαίςιο των οποίων 

μπορεί να υποβάλλει προςφορά κάκε ενδιαφερόμενοσ προμθκευτισ. 
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2. Κλειςτζσ είναι οι διαδικαςίεσ (κλειςτόσ διαγωνιςμόσ) ςτο πλαίςιο των οποίων 

μποροφν να υποβάλλουν προςφορά μόνο οι προμθκευτζσ, που ζχουν προςκλθκεί από το 

ΣΕΑΤΦΕ, με ι χωρίσ διαπραγμάτευςθ. 

3. Απευθείασ ανάθεςη είναι οι διαδικαςία, που διενεργείται μόνο για τθ ςφναψθ 

ςυμβάςεων προμικειασ αγακϊν αξίασ κατϊτερθσ αυτισ, που ο παρϊν Κανονιςμόσ 

κακορίηει. 

4. υμφωνία – πλαίςιο με περιςςότερουσ οικονομικοφσ φορείσ είναι θ 

διαδικαςία θ οποία εφαρμόηεται μόνο μεταξφ του Σαμείου και των οικονομικϊν φορζων που 

ιταν εξαρχισ ςυμβαλλόμενα μζρθ τθσ ςυμφωνίασ-πλαιςίου. Κατά τθ ςφναψθ των 

ςυμβάςεων που βαςίηονται ςτθ ςυμφωνία – πλαίςιο, τα μζρθ δεν μποροφν ςε καμία 

περίπτωςθ να επιφζρουν ουςιαςτικζσ τροποποιιςεισ ςτουσ όρουσ τθσ ςυμφωνίασ – 

πλαιςίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Όρια διαδικαςιών 

Η απευκείασ ανάκεςθ για τθν προμικεια  αγακϊν ιςχφει για ποςά μζχρι 20.000,00 €, 

πλζον των νομίμων επιβαρφνςεων, κατόπιν ςχετικισ ζρευνασ τθσ αγοράσ. 

Η κλειςτι διαδικαςία (κλειςτόσ διαγωνιςμόσ) για τθν προμικεια αγακϊν ιςχφει για 

ποςά από 20.000,01 € και μζχρι 80.000,00 €, πλζον των νομίμων επιβαρφνςεων. 

Η ανοικτι διαδικαςία (ανοικτόσ διαγωνιςμόσ) ι θ διαδικαςία ςυμφωνίασ – πλαιςίου 

με περιςςότερουσ οικονομικοφσ φορείσ επιλζγεται ςε κάκε περίπτωςθ που το ποςό 

υπερβαίνει τισ 80.000,01 € πλζον των νομίμων επιβαρφνςεων. 

Σα παραπάνω όρια αναπροςαρμόηονται με απόφαςθ του Δ..  

ε κάκε περίπτωςθ το Δ.. αποφαςίηει για τθν διαδικαςία με τθν οποία κα ςυναφκεί 

κάκε ςφμβαςθ προμικειασ, κακορίηοντασ και τθν προχπολογιςμζνθ δαπάνθ αυτισ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Προκήρυξη διαγωνιςμών 

1. Ο κλειςτόσ διαγωνιςμόσ διενεργείται από τθν Επιτροπι Διενζργειασ του 

Διαγωνιςμοφ, θ οποία ορίηεται με απόφαςθ του Δ.. ι του εξουςιοδοτθμζνου από αυτό 

Οργάνου, με υποβολι ζγγραφων προςφορϊν. τθν απ’ ευκείασ ανάκεςθ διαδικαςία ι ςτον 

κλειςτό διαγωνιςμό δεν απαιτείται δθμοςίευςθ διακιρυξθσ. τον κλειςτό διαγωνιςμό ο 
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αρικμόσ των προςφορϊν που κα υποβλθκοφν πρζπει να είναι κατ’ ελάχιςτον τρείσ (3)και ςε 

εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ κατ’ ελάχιςτον δφο (2). 

2. Ο ανοικτόσ διαγωνιςμόσ διενεργείται από τθν Επιτροπι Διενζργειασ του 

Διαγωνιςμοφ, θ οποία ορίηεται με απόφαςθ του Δ.. ι του εξουςιοδοτθμζνου από αυτό 

Οργάνου, με υποβολι ζγγραφων προςφορϊν. 

Οι όροι τθσ διακιρυξθσ κάκε ανοικτοφ διαγωνιςμοφ πρζπει να είναι ςαφείσ και 

πλιρεισ και να περιλαμβάνουν τουλάχιςτον τα εξισ: 

 Σο είδοσ του διαγωνιςμοφ (ανοικτόσ, κλειςτόσ) 

 Σο είδοσ και τθν ποςότθτα των προσ προμικεια αγακϊν  κακϊσ και τισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ αυτϊν. 

 Σθν αρμόδια επιτροπι, τθν θμερομθνία, ϊρα και τόπο αποςφράγιςθσ των 

προςφορϊν, κακϊσ και τα πρόςωπα που δικαιοφνται να παρίςτανται. 

 Σθ διάρκεια ιςχφοσ των προςφορϊν 

 Σθν προκεςμία για τθν παραλαβι των προςφορϊν από τθν αρμόδια Τπθρεςία 

και τθ διεφκυνςθ που πρζπει να αποςταλοφν. 

 Σουσ αναγκαίουσ όρουσ, απόκλιςθ από τουσ οποίουσ ςυνεπάγεται απόρριψθ 

τθσ προςφοράσ 

 Σα ςτοιχεία και τα δικαιολογθτικά που είναι αναγκαία για τθν εκτίμθςθ του 

κατϊτατου ορίου οικονομικϊν και τεχνικϊν προχποκζςεων, τα οποία το 

ΣΕΑΤΦΕ απαιτεί από τουσ προμθκευτζσ ι τουσ παρζχοντεσ υπθρεςίεσ  

 Σα κριτιρια βάςει των οποίων κα γίνει θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν και θ 

κατακφρωςθ τθσ προμικειασ. Σα κριτιρια αυτά είναι είτε θ χαμθλότερθ τιμι 

είτε θ ςυμφερότερθ προςφορά. τθν περίπτωςθ που κριτιριο είναι θ 

ςυμφερότερθ προςφορά, κακορίηονται τα ςτοιχεία και ο τρόποσ βακμολογίασ 

τθσ οικονομικισ προςφοράσ και τθσ τεχνικισ προςφοράσ με βάςθ τα οποία 

γίνεται θ αξιολόγθςθ τθσ προςφοράσ και θ επιλογι  - κατακφρωςθ. 

 Σθν τυχόν απαιτοφμενθ εγγφθςθ για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό και τθν 

καλι εκτζλεςθ αυτοφ. 

ε κάκε περίπτωςθ το Δ.. του ΣΕΑΤΦΕ αποφαςίηει ποια ςτοιχεία κα περιλαμβάνει θ 

διακιρυξθ   κάκε διαγωνιςμοφ. 
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3.  Η διαδικαςία ςυμφωνίασ – πλαιςίου διενεργείται από Επιτροπι Διενζργειασ  

του Διαγωνιςμοφ, θ οποία ορίηεται με απόφαςθ του Δ.. ι του εξουςιοδοτθμζνου από αυτό 

Οργάνου, με υποβολι ζγγραφων προςφορϊν. 

Η ανάκεςθ των ςυμβάςεων με τθν διαδικαςία αυτι μπορεί να γίνεται: 

- Είτε με εφαρμογι των όρων που κακορίηονται ςτθ ςυμφωνία – πλαίςιο χωρίσ 

νζο διαγωνιςμό, 

- Είτε όταν δεν ζχουν κακοριςκεί όλοι οι όροι ςτθ ςυμφωνία – πλαίςιο, αφοφ 

επαναδιαγωνιςκοφν τα μζρθ βάςει των ιδίων όρων, εν ανάγκθ διευκρινίηοντασ 

τουσ όρουσ αυτοφσ και ενδεχομζνωσ άλλων όρων που επιςθμαίνονται ςτθ 

ςυγγραφι υποχρεϊςεων τθσ ςυμφωνίασ – πλαιςίου ςφμφωνα με τθν 

ακόλουκθ διαδικαςία: 

 Για κάκε ςφμβαςθ που πρόκειται να ςυναφκεί, θ Επιτροπι Διενζργειασ του 

Διαγωνιςμοφ διαβουλεφεται γραπτϊσ με τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι ικανοί 

να εκτελζςουν το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ 

 Η Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ ορίηει επαρκι προκεςμία για τθν 

υποβολι των προςφορϊν των ςχετικϊν με κάκε ςφμβαςθ, λαμβανομζνων υπόψθ 

παραμζτρων, όπωσ θ πολυπλοκότθτα του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και ο 

απαραίτθτοσ χρόνοσ για τθ διαβίβαςθ των προςφορϊν. Η προκεςμία αυτι δεν μπορεί 

να είναι μικρότερθ από δζκα (10) θμζρεσ από τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ 

ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ 

 Οι προςφορζσ υποβάλλονται γραπτϊσ και το περιεχόμενο πρζπει να 

παραμζνει εμπιςτευτικό ζωσ τθν εκπνοι τθσ ταςςόμενθσ προκεςμίασ απάντθςθσ 

 Η ανάκεςθ κάκε ςφμβαςθσ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν 

καλφτερθ προςφορά βάςει των κριτθρίων ανάκεςθσ που ζχουν κακοριςκεί ςτθ 

ςυγγραφι υποχρεϊςεων τθσ ςυμφωνίασ – πλαιςίου 

 Όταν το αντικείμενο τθσ ςυμφωνίασ – πλαιςίου με περιςςότερουσ 

οικονομικοφσ φορείσ υποδιαιρείται ςε περιςςότερα τμιματα, καλοφνται ςε 

διαβοφλευςθ μόνο οι οικονομικοί φορείσ των τμθμάτων που ανταποκρίνονται ςτο 

εκάςτοτε αντικείμενο τθσ εκτελεςτικισ ςφμβαςθσ. 

 

Η ςυμφωνία – πλαίςιο μπορεί να προβλζπει διαγωνιςτική διαδικαςία δφο φάςεων. 
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Κατά τθν πρϊτθ φάςθ (Φάςθ – 1) καλοφνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι προμθκευτζσ να 

προςζλκουν να παραλάβουν το Σεφχοσ Απαιτιςεων. τθ ςυνζχεια ςε χρονικό διάςτθμα, που 

κακορίηεται ανά περίπτωςθ, π.χ. διάςτθμα ενόσ μθνόσ, κάκε ενδιαφερόμενοσ κα πρζπει να 

υποβάλει επίςθμα ςτο ΣΕΑΤΦΕ το δικό του «χζδιο» με βάςθ τισ αιτοφμενεσ υπθρεςίεσ που 

περιγράφονται ςτο Σεφχοσ Απαιτιςεων και ενδεικτικι τάξθ μεγζκουσ του κόςτουσ 

υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ κακϊσ και δεςμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ. τθ 

ςυνζχεια, το ΣΕΑΤΦΕ κα ςυλλζξει όλα τα χζδια που κα του υποβλθκοφν, κα τα αξιολογιςει 

και κα αποφαςίςει ποια χζδια είναι αποδεκτά. Οι φορείσ που κα ζχουν υποβάλει τα 

αποδεκτά χζδια κα κεωρθκοφν ωσ αποδεκτοί για να ςυμμετζχουν ςτθν επόμενθ φάςθ 

(Φάςθ – 2) τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.  

Κατά τθ δεφτερθ – φάςθ (Φάςθ – 2) κα κλθκοφν όλοι οι φορείσ που επιλζχτθκαν από τθ 

Φάςθ – 1 να υποβάλουν ςε χρονικό διάςτθμα, που κα κακορίηεται ανά περίπτωςθ, π.χ. εντόσ 

δφο (2) μθνϊν, τθν τελικι τουσ προςφορά με βάςθ: α) το δικό τουσ χζδιο και β) το 

ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα και προχπολογιςμό που πρότειναν κατά τθ Φάςθ – 1. 

 

ΆΡΘΡΟ 6 

Σεχνικζσ προδιαγραφζσ 

τθ διακιρυξθ, ςτθ ςυμφωνία – πλαίςιο και ςτθ ςφμβαςθ περιζχονται οι τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ του προσ προμικεια αγακοφ ι τθσ προσ παροχι υπθρεςίασ. 

Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ είναι οι τεχνικζσ απαιτιςεισ, που κακορίηουν τα απαιτοφμενα 

χαρακτθριςτικά ενόσ αγακοφ ι μιασ υπθρεςίασ, προκειμζνου αυτά να προςδιοριςκοφν 

αντικειμενικά, ζτςι ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτθ χριςθ για τθν οποία προορίηονται από το 

ΣΕΑΤΦΕ. 

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ πρζπει να είναι διατυπωμζνεσ με ςαφινεια και πλιρωσ 

κατανοθτζσ από όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ.  

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ καταρτίηονται από τισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ του ΣΕΑΤΦΕ και 

εγκρίνονται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ι του εξουςιοδοτουμζνου από αυτό 

Οργάνου. 

Για εξειδικευμζνα ζργα ι υπθρεςίεσ, το Δ.. με απόφαςι του δφναται να ανακζτει τθν 

ςφνταξθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν ςε εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ.  
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ΆΡΘΡΟ 7 

Κανόνεσ δημοςιότητασ 

Σο ΣΕΑΤΦΕ όταν διενεργεί ανοιχτό διαγωνιςμό ι ςυμφωνία – πλαίςιο μεριμνά για τθν 

ευρεία γνωςτοποίθςθ τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ. Σο τμιμα Διοικθτικοφ του ΣΕΑΤΦΕ μεριμνά 

για:  

 Σθν ανάρτθςθ ι/και δθμοςίευςθ περίλθψθσ των ουςιωδϊν ςτοιχείων τθσ διακιρυξθσ 

ι τθσ ςυμφωνίασ – πλαιςίου ςε δφο τουλάχιςτον ιςτοςελίδεσ ι/και εφθμερίδεσ 

πανελλαδικισ εμβζλειασ. 

 Σθν ανάρτθςθ τθσ περίλθψθσ ςε εμφανζσ μζροσ τθσ ζδρασ του ΣΕΑΤΦΕ 

 Σθν αποςτολι τθσ διακιρυξθσ ι τθσ ςυμφωνίασ – πλαιςίου ςτα διάφορα 

επιμελθτιρια και ςυνδζςμουσ. 

 Σθν ανάρτθςθ τθσ διακιρυξθσ ι τθσ ςυμφωνίασ – πλαιςίου ςτθν ιςτοςελίδα του 

Σαμείου. 

 Σθ διάκεςθ τθσ διακιρυξθσ ι τθσ ςυμφωνίασ – πλαιςίου ςε κάκε ενδιαφερόμενο από 

τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ περίλθψισ τθσ.  

 

ΆΡΘΡΟ 8 

Προςόντα και δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτουσ διαγωνιςμοφσ και ςτισ ςυμφωνίεσ – πλαίςια υποβάλλουν με 

τθν προςφορά τουσ δικαιολογθτικά, τα οποία κακορίηονται κάκε φορά ςτθν διακιρυξθ ι ςτθ 

ςυμφωνία – πλαίςιο, προκειμζνου να αξιολογθκεί θ ςυμμετοχι τουσ ςτο διαγωνιςμό. Με 

απόφαςθ του Δ.. μπορεί να ηθτείται και εγγφθςθ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ.  

τισ περιπτϊςεισ ςφναψθσ ςυμβάςεων με Αναλογιςτζσ, Θεματοφφλακεσ, Διαχειριςτζσ 

Επενδφςεων, Λογιςτζσ και Νομικοφσ απαιτοφνται οι κατά περίπτωςθ προβλεπόμενεσ από τθ 

νομοκεςία άδειεσ για τθν παροχι των υπθρεςιϊν αυτϊν.     

 

ΆΡΘΡΟ 9 

Προθεςμία διαγωνιςμών 

Η προκεςμία για τθ διενζργεια κάκε διαγωνιςμοφ ι ςυμφωνίασ – πλαιςίου 

κακορίηεται ςτθ διακιρυξθ ι ςτθ ςυμφωνία – πλαίςιο ανάλογα με το αντικείμενο αυτϊν και 

δεν πρζπει να είναι μικρότερθ των δζκα (10) θμερϊν από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ 

περίλθψθσ ςτον Ελλθνικό Σφπο ι τθσ ανάρτθςισ ςτθν ιςτοςελίδα του Σαμείου και ςε δφο 

οικονομικζσ ιςτοςελίδεσ κατά τα ανωτζρω αναφερόμενα. 
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Επίςθσ, ςτθ διακιρυξθ ι ςτθ ςυμφωνία – πλαίςιο κακορίηονται και οι προκεςμίεσ για 

τθν αποςτολι τυχόν ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν ι ςτοιχείων ι εγγράφων ςχετικϊν με 

τον προκθρυςςόμενο διαγωνιςμό ι τθ ςυμφωνία – πλαίςιο. 

 

ΆΡΘΡΟ 10 

Τποβολή προςφορών – Χρόνοσ ιςχφοσ 

Όςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςε διαγωνιςμό ι ςε διαδικαςία ςυμφωνίασ – 

πλαιςίου, πρζπει να κατακζςουν ςτο ΣΕΑΤΦΕ ζγγραφεσ προςφορζσ μζςα ςτθν προκεςμία, 

που ορίηεται από τθ ςχετικι διακιρυξθ ι τθν πρόςκλθςθ ι τθ ςυμφωνία – πλαίςιο. 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε φάκελο ςφραγιςμζνο, ςτον οποίο 

αναγράφονται θ λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ», ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ ι τθσ ςυμφωνίασ – πλαιςίου 

και τα ςτοιχεία του αποςτολζα και του παραλιπτθ. 

Μζςα ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά 

ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που κακορίηονται ςτθν διακιρυξθ. 

Σα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο 

μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» και τα οικονομικά ςτοιχεία 

τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο 

με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό ι τθ 

ςυμφωνία – πλαίςιο για ενενιντα (90) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ δθμοςίευςθσ αυτϊν, 

εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτθ διακιρυξθ.  

 

ΆΡΘΡΟ 11 

Κριτήρια Αξιολόγηςησ των προςφορών 

Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν λαμβάνονται υπόψθ τα παρακάτω ςτοιχεία: 

α) Όταν για τθν τελικι επιλογι του προμθκευτι κριτιριο είναι μόνο θ χαμθλότερθ τιμι θ 

κατακφρωςθ γίνεται τελικά ςτον προμθκευτι με τθν χαμθλότερθ τιμι, εκ των προμθκευτϊν 

των οποίων οι Προςφορζσ ζχουν κρικεί ωσ αποδεκτζσ με βάςθ τισ Σεχνικζσ προδιαγραφζσ και 

τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. Ιςότιμεσ κεωροφνται οι Προςφορζσ με τθν αυτι ακριβϊσ τιμι 

και που είναι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ και τθσ 

πρόςκλθςθσ.  

β) Όταν για τθν τελικι επιλογι του προμθκευτι κριτιριο είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά, για τθν αξιολόγθςθ λαμβάνονται υπόψθ: 
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(1) Η τιμι. 

(2) Σο κόςτοσ εγκατάςταςθσ, λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ, όταν και όπωσ αυτά 

κακορίηονται ςυγκεκριμζνα ςτθν διακιρυξθ. 

(3) Η ςυμφωνία των προςφερομζνων υλικϊν με τισ Σεχνικζσ προδιαγραφζσ, όπωσ 

αυτζσ κακορίηονται ςτθ διακιρυξθ ι ςτθ ςυμφωνία – πλαίςιο. 

(4) Η παρεχόμενθ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ ι διατιρθςθσ. 

(5) Η ποιότθτα τθσ εξυπθρζτθςθσ (SERVICE) μετά τθν πϊλθςθ και τθσ τεχνικισ 

βοικειασ εκ μζρουσ του προμθκευτι, κακϊσ και θ εξαςφάλιςθ φπαρξθσ 

ανταλλακτικϊν. 

(6) Ο χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν. 

(7) Κάκε άλλο ςτοιχείο ανάλογα με τθν φφςθ των υπό προμικεια υλικϊν ι των 

ιδιαίτερων αναγκϊν του φορζα, εφόςον ηθτείται από τθν διακιρυξθ. 

Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ 

αξιολογοφνται μόνον οι Προςφορζσ που ζχουν κρικεί ωσ τεχνικά αποδεκτζσ και ςφμφωνα με 

τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ. Η κατακφρωςθ γίνεται τελικά ςτον εντόσ των όρων και 

τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ και τθσ πρόςκλθςθσ, προμθκευτι, θ προςφορά του 

οποίου κρίκθκε ωσ θ πλζον ςυμφζρουςα, με βάςθ τα παραπάνω κριτιρια.  

Η διαδικαςία τθσ οικονομοτεχνικισ αξιολόγθςθσ κακορίηεται επακριβϊσ ςτθν 

προκιρυξθ ι ςτθ ςυμφωνία – πλαίςιο. 

γ) τισ περιπτϊςεισ που ο προςφζρων υποβάλλει ψευδι ι ανακριβι ςτοιχεία ι δεν 

προςκομίςει απαιτοφμενα για τθν κατακφρωςθ ζγγραφα ι δικαιολογθτικά, τότε τυχόν 

εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προμθκευτι με τθν αμζςωσ 

επόμενθ ςυμφζρουςα προςφορά κ.ο.κ. Αν κανζνασ από τουσ προμθκευτζσ δεν προςκομίηει, 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ των ανωτζρω  διατάξεων, ζνα ι περιςςότερα 

από τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά τα οποία απαιτοφνται από αυτζσ, ο διαγωνιςμόσ 

ματαιϊνεται. 

δ) Προςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, ι παρουςιάηει 

αποκλίςεισ από τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, κατόπιν 

προθγοφμενθσ γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ. 
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ΆΡΘΡΟ 12 

Ενςτάςεισ  

Κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ ι τθσ ςυμφωνίασ – πλαιςίου, των 

ςυμμετεχόντων ς’ αυτόν και τθσ νομιμότθτασ τθσ διενζργειάσ του μζχρι και τθν 

κατακυρωτικι απόφαςθ, επιτρζπεται ζνςταςθ. Η ζνςταςθ υποβάλλεται εγγράφωσ ςτο 

ΣΕΑΤΦΕ. 

Σα χρονικά διαςτιματα υποβολισ ενςτάςεων κακορίηονται ςτθν διακιρυξθ του 

διαγωνιςμοφ ι ςτθ ςυμφωνία- πλαίςιο και ςε καμιά περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι 

μικρότερα των τριϊν (3) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ απόφαςθσ από το αρμόδιο Όργανο 

για τθν κάκε φάςθ του διαγωνιςμοφ. 

Επί των ενςτάςεων αποφαςίηει το Διοικθτικό υμβοφλιο φςτερα από ειςιγθςθ τθσ 

Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν θμερομθνία 

υποβολισ τθσ ζνςταςθσ. 

 

ΆΡΘΡΟ 13 

Επιτροπή Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ – Επιτροπή Παραλαβήσ  

Κάκε διαγωνιςμόσ ι ςυμφωνία – πλαίςιο διενεργείται από Επιτροπι Διενζργειασ του 

Διαγωνιςμοφ ςτθν οποία μετζχουν μζλθ του Δ., ο Διευκυντισ, υπάλλθλοι του Σαμείου ι και 

εξωτερικοί ςυνεργάτεσ, ανάλογα με τθν απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ι του 

εξουςιοδοτθκζντοσ οργάνου και ανάλογα με τθν κατά περίπτωςθ κριςιμότθτα του κζματοσ. 

τθν ίδια απόφαςθ ορίηεται ο Πρόεδροσ και ο γραμματζασ τθσ Επιτροπισ, κακϊσ και ο 

αρικμόσ των μελϊν τθσ. 

Ζργο τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ ι τθσ ςυμφωνίασ – πλαιςίου, είναι 

θ υλοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ ι τθσ ςυμφωνίασ – πλαιςίου, θ αξιολόγθςθ 

των αιτιςεων ςυμμετοχισ και των προςφορϊν, ςυντάςςοντασ κάκε φορά ςχετικό πρακτικό 

με τθν κρίςθ και τισ προτάςεισ τθσ κακϊσ και θ ειςιγθςθ προσ το Διοικθτικό υμβοφλιο για 

τισ ενςτάςεισ που αςκοφνται ςχετικά με τον διαγωνιςμό ι τθ ςυμφωνία – πλαίςιο και τθ 

διαδικαςία τουσ. 

Σα μζλθ των Επιτροπϊν κα πρζπει να ζχουν ςχετικι εμπειρία και τθν απαιτοφμενθ 

τεχνογνωςία, ιδιαίτερα όπου κρίνεται απαραίτθτο. 

Η παραλαβι των αγακϊν γίνεται από Επιτροπι Παραλαβισ, που ορίηεται με 

απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ι του  εξουςιοδοτθκζντοσ οργάνου του Σαμείου. τθν 

ίδια απόφαςθ ορίηεται ο αρικμόσ των μελϊν τθσ, τα μζλθ τθσ, ο Πρόεδροσ και ο γραμματζασ 

αυτισ. τθν Επιτροπι Παραλαβισ δεν μπορεί να ςυμμετάςχουν μζλθ που ςυμμετείχαν ςτθν 
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Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ. Μπορεί να είναι μζλθ τθσ μζλθ του Δ.., υπάλλθλοι 

του Σαμείου ι και εξωτερικοί ςυνεργάτεσ.  

 

ΆΡΘΡΟ 14 

Αποςφράγιςη – Αξιολόγηςη προςφορών 

 Η Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αποςφράγιςθ και 

αξιολόγθςθ των προςφορϊν, τθν θμερομθνία και ϊρα, που ορίηεται ςτθ διακιρυξθ ι τθν 

πρόςκλθςθ. Οι προςφορζσ μονογράφονται από όλα τα μζλθ τθσ Επιτροπισ μετά τθν 

αποςφράγιςι τουσ και παραμζνουν προσ φφλαξθ ςτο Σαμείο. 

 Η Επιτροπι αποςφραγίηει πρϊτα τον κυρίωσ φάκελο και τον φάκελο τθσ τεχνικισ 

προςφοράσ και μετά τθν αποδοχι των προςφορϊν με απόφαςθ του Δ.. ι του 

εξουςιοδοτθμζνου από αυτό Οργάνου, αποςφραγίηει και τον φάκελο τθσ οικονομικισ 

προςφοράσ, μόνο αυτϊν των προςφορϊν, που ζγιναν αποδεκτζσ. 

 Σο κριτιριο για τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ (χαμθλότερθ τιμι ι ςυμφερότερθ 

προςφορά) κακορίηεται με τθν απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου για τθν διενζργεια του 

διαγωνιςμοφ και αναφζρεται ςτθν διακιρυξθ ι τθν πρόςκλθςθ.  

 Η Επιτροπι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν ςε ςχζςθ με τα απαιτοφμενα 

δικαιολογθτικά και ςτοιχεία, κακϊσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, όπωσ κακορίηονται ςτθν 

διακιρυξθ, ςυντάςςοντασ ςχετικό πρακτικό. 

 Η Επιτροπι αποςφραγίηει τουσ φακζλουσ των οικονομικϊν προςφορϊν, μόνο αυτϊν 

των προςφορϊν, που οι τεχνικζσ προςφορζσ ζγιναν αποδεκτζσ από το αρμόδιο Όργανο, τθν 

θμερομθνία και ϊρα που ορίηει με ςχετικι πρόςκλθςθ. 

 Η Επιτροπι, με βάςθ το κριτιριο για τθν κατακφρωςθ και τουσ ςχετικοφσ όρουσ τθσ 

διακιρυξθσ, αξιολογεί τισ οικονομικζσ προςφορζσ και ςυντάςςει ςχετικό πρακτικό. 

 Σα πρακτικά τθσ Επιτροπισ με ςχετικι ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ του ΣΕΑΤΦΕ 

, υποβάλλονται ςτο Δ.. ι ςτο εξουςιοδοτθμζνο από αυτό Όργανο για λιψθ τθσ ςχετικισ 

απόφαςθσ μζχρι τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ. 

 Η Επιτροπι με γνωμοδότθςθ τθσ ςτο ςχετικό πρακτικό μπορεί να προτείνει 

κατακφρωςθ ι ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ ι προςφυγι ςτθ διαδικαςία 

διαπραγμάτευςθσ. 

 Σο Δ.. ι το εξουςιοδοτθμζνο από αυτό Όργανο, φςτερα από πρόταςθ τθσ Επιτροπισ 

Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ, μπορεί να αποφαςίςει: 
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 Σθν επαφξθςθ τθσ προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ μζχρι ποςοςτοφ 30%, εκτόσ αν 

διαφορετικά ορίηεται ςτθν διακιρυξθ, ςτθν περίπτωςθ μθ επάρκειασ αυτισ. 

 Προμικεια ι Παροχι Τπθρεςίασ ςε μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα αυτισ που 

κα κακορίηεται ςτθ διακιρυξθ κατά ποςοςτό ςτα εκατό. Σο ποςοςτό αυτό δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το 30% ι το 50% αντίςτοιχα. 

Σο οριςτικό αποτζλεςμα του ανοικτοφ διαγωνιςμοφ, αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του 

Σαμείου. 

Οι διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου εφαρμόηονται ανάλογα και ςτθ διαδικαςία με βάςθ 

ςυμφωνία – πλαίςιο.  

 

ΆΡΘΡΟ 15 

υμβάςεισ  

τον προμθκευτι ςτον οποίο ζγινε κατακφρωςθ ι ανάκεςθ τθσ προμικειασ, 

αποςτζλλεται ςχετικό ζγγραφο. 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να προςζλκει μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν 

θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

Η ςφμβαςθ περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα εξισ: 

 Σθν προσ προμικεια αγακά και τθν ποςότθτα  

 Σθν τιμι 

 Σον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοςθσ των αγακϊν 

 Σισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

 Σισ προβλεπόμενεσ εγγυιςεισ 

 Σισ προβλεπόμενεσ ριτρεσ  

 Σον τρόπο πλθρωμισ  

Η εκτζλεςθ των ςυμβάςεων παρακολουκείται είτε από το γραφείο Προμθκειϊν του 

τμιματοσ Διοικθτικοφ, είτε από άλλο όργανο ι και εξωτερικό ςυνεργάτθ, όπωσ κάκε φορά 

ορίηει το Δ..  
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ΣΜΗΜΑ Β 

ΛΗΨΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Άρθρο 16 

Ανάθεςη λειτουργιών ςε άλλα πρόςωπα 

Σο Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε. μπορεί να ανακζςει τθ διαχείριςι του, εν όλω ι εν μζρει, ςε άλλα 
νομικά ι φυςικά πρόςωπα που ενεργοφν για λογαριαςμό του και ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία. 

Άρθρο 17 

Προχποθζςεισ εξωτερικήσ ανάθεςησ 

Η εξωτερικι ανάκεςθ βαςικϊν λειτουργιϊν ι άλλων δραςτθριοτιτων δεν επιτρζπεται 
ςτισ περιπτϊςεισ που οδθγεί ςε: 

α) Μείωςθ τθσ ποιότθτασ του ςυςτιματοσ διοίκθςθσ του Σ.Ε.Α. 
β) Αδικαιολόγθτθ οικονομικι επιβάρυνςθ του Σ.Ε.Α. 
γ) Μείωςθ τθσ ικανότθτασ των αρμόδιων αρχϊν να παρακολουκοφν τθ ςυμμόρφωςθ 

των Σ.Ε.Α. προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ. 
δ) Τπονόμευςθ τθσ ςυνεχοφσ και ικανοποιθτικισ παροχισ υπθρεςιϊν ςτουσ 

αςφαλιςμζνουσ και ςτουσ ςυνταξιοφχουσ. 
 

Άρθρο 18 

Επιλογή Εξωτερικοφ Παρόχου Τπηρεςιών 

Σο Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε. διαςφαλίηει τθν ορκι λειτουργία των εξωτερικά ανατικζμενων 
δραςτθριοτιτων μζςω τθσ διαδικαςίασ επιλογισ του παρόχου υπθρεςιϊν και τθσ ςυνεχοφσ 
παρακολοφκθςθσ των δραςτθριοτιτων του.  

Ειδικότερα, το Δ.. του Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε. οφείλει να επιλζξει τον πάροχο με διαγωνιςτικι 
ανοιχτι διαδικαςία, με αξιολόγθςθ των προςόντων του (γνϊςεισ, εμπειρία, ικοσ και 
ακεραιότθτα των διοικοφντων το νομικό πρόςωπο ι των φυςικϊν προςϊπων αντίςτοιχα με 
αυτά των μελϊν του Δ.. ι του Διευκυντι του Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε.  κ.λπ.). Δεν επιτρζπεται να 
αναλαμβάνει ι εκτελεί ζργα, υπθρεςίεσ και προμικειεσ του Σαμείου ςυγγενικό πρόςωπο 
μζχρι και βϋβακμοφ με τα μζλθ του Δ.. κακϊσ και με τουσ υπαλλιλουσ του Σαμείου. 

 
Άρθρο 19 

Διαδικαςία επιλογήσ και ανάθεςησ 

Η οποιαδιποτε εξωτερικι ανάκεςθ που αφορά ςε λειτουργίεσ του ΣΕΑΤΦΕ γίνεται με 

ανοιχτι διαγωνιςτικι διαδικαςία.  

Για τθν ανάκεςθ πρζπει να ςυνάπτεται ζγγραφθ ςυμφωνία που να προςδιορίηει 

ςαφϊσ τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του Σαμείου και του παρόχου των υπθρεςιϊν. 
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Κατά τα λοιπά, εφαρμόηονται αναλογικά οι ωσ άνω διατάξεισ για τθν διαδικαςία 

προμικειασ αγακϊν. 

Άρθρο 20 

Ζλεγχοσ και Εποπτεία από τισ Αρχζσ 

Επειδι το Δ.. του Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε. ενθμερϊνει εγκαίρωσ τισ αρμόδιεσ αρχζσ πριν από κάκε 
εξωτερικι ανάκεςθ βαςικϊν λειτουργιϊν ι οποιονδιποτε άλλων δραςτθριοτιτων, κακϊσ 
και ςχετικά με κάκε επακόλουκθ ςθμαντικι εξζλιξθ που αφορά τισ βαςικζσ λειτουργίεσ ι 
άλλεσ δραςτθριότθτεσ, προβλζπεται ςτθ ςφμβαςθ ότι ο πάροχοσ των υπθρεςιϊν οφείλει να 
παρζχει κάκε ςτοιχείο για τθν εκπλιρωςθ τθσ ωσ άνω υποχρζωςθσ του Σαμείου κακϊσ και 
να διευκολφνει το ζργο των εποπτευουςϊν και εποπτικϊν αρχϊν.  

 

Άρθρο 21  

Ζναρξη ιςχφοσ 

Ο παρϊν Κανονιςμόσ εγκρίκθκε με τθν υπϋαρ. 254/33/30-10-2013 απόφαςθ τθσ Π.Δ.Ε. 

του ΣΕΑΤΦΕ και ιςχφει από τθν 01θ/11/2013. Σροποποιικθκε με τθν υπ’ αρ. 179/17-04-2015 

απόφαςθ του Δ.. και ιςχφει από τισ 20 Απριλίου 2015.  Σροποποιικθκε ςτθ παροφςα μορφι, 

κατ' εφαρμογι των διατάξεων του Κϊδικα Δεοντολογίασ και Καλϊν Πρακτικϊν (ΦΕΚ 

178/βϋ/23-1-2015) με τθν υπϋαρ. 420/30/22-7-2015 απόφαςθ του Δ..  


