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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

 

 

 

 

Γενικές Αρχές Κανονισμού Προμηθειών. 
 

 

Ο παρών Κανονισμός έχει σκοπό τον σχεδιασμό των διαδικασιών και τη θέσπιση 

κανόνων για την ανάθεση συμβάσεων από το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής 

Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων που οργανώνει η εταιρεία με την 

επωνυμία «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΕΝΔΙΑΛΕ AE»).  

Ο κανονισμός καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4496/2017 (άρθρο 4 παρ. 

9) με βάση τις αρχές της δημοσιότητας, της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας της ίσης 

μεταχείρισης, της προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού και αποσκοπεί στη 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την επίτευξη της βέλτιστης 

δυνατής σχέσης κόστους οφέλους. Παράλληλα στόχος είναι να διασφαλίζεται η 

απρόσκοπτη λειτουργία του ΣΕΔ, μέσα από ευέλικτες διαγωνιστικές διαδικασίες, με 

περιορισμό των γραφειοκρατικών εμποδίων. Για τον σχεδιασμό του παρόντος 

λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τα θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα.  

 

Για την σύνταξη του παρόντος κανονισμού ελήφθησαν υπ’ όψιν η απόφαση υπ’ αρ. 

172-3/24.09.2020 του ΔΣ του ΕΟΑΝ με αριθμό πρωτοκόλλου 3745/05.10.2020 με θέμα 

«Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την κατάρτιση Κανονισμού Προμηθειών, 

Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών από τους φορείς ΣΣΕΔ».  
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Άρθρο 1  

Αντικείμενο του Κανονισμού  
 

Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού αποτελεί η ρύθμιση όλων των θεμάτων που 

αφορούν στον τρόπο διενέργειας των προμηθειών του Συλλογικού Συστήματος 

Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) ΕΝΔΙΑΛΕ.  

 

 

Άρθρο 2  

Ορισμοί  
 

1. «Προμήθεια»: νοείται η αγορά, η χρηματοδοτική μίσθωση, η μίσθωση-πώληση, με 

ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών 

τοποθέτησης και εγκατάστασης. 

2. «Υπηρεσία»: νοείται η παροχή οποιουδήποτε είδους υπηρεσίας, όπως 

συμβουλευτικές, ανάπτυξης και συντήρησης λογισμικού, προβολής και 

διαφήμισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, συλλογής και μεταφοράς 

αποβλήτων, επεξεργασίας αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της διαλογής, 

ανακύκλωσης, προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ελέγχων για τη 

διασφάλιση της αξιοπιστίας δεδομένων. 

3. «Έργο»: νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών 

μηχανικού το οποίο επαρκεί αυτό καθαυτό για την εκπλήρωση μιας οικονομικής ή 

τεχνικής λειτουργίας. 

4. «Μελέτη»: νοείται η μελέτη που απαιτείται για την εκτέλεση ενός έργου και μπορεί 

να αφορά νέες κατασκευές, επεκτάσεις, ανακαινίσεις, επισκευές -συντηρήσεις, 

κατά τη λειτουργία, κατεδάφιση οικοδομών. 

5. «Κρίσιμη/ο Προμήθεια/Υπηρεσία/Έργο/Μελέτη»: νοούνται η Προμήθεια, η 

Υπηρεσία/ Εργασία, το Έργο, η Μελέτη, ως ορίζονται ανωτέρω που σχετίζονται 

ιδίως με εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης καθώς και με δράσεις ενημέρωσης κι 

ευαισθητοποίησης. Δεν θεωρούνται κρίσιμες (Προμήθεια, Υπηρεσία, Έργο, 

Μελέτη) αυτές που σχετίζονται αποκλειστικά με την διοικητική λειτουργία του 

φορέα ΣΣΕΔ. 

6.  «Πάροχος»: νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση 

αυτών των προσώπων ή/και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών 

συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά εκτέλεση εργασιών ή/και 

έργου, προμήθεια προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών. 

7. «Υποψήφιος Πάροχος»: νοείται ο πάροχος που έχει υποβάλει προσφορά ή του έχει 

ζητηθεί προσφορά για την παροχή προμηθειών, υπηρεσιών, έργων και μελετών. 

8. «Εγκεκριμένος Πάροχος»: νοείται ο πάροχος που έχει εγκριθεί από τον φορέα ΣΣΕΔ 

ως οικονομικός φορέας που ικανοποιεί τα κριτήρια επιλογής, αξιολόγησης ή/και 

επαναξιολόγησης για την παροχή στον φορέα ΣΣΕΔ προϊόντων, υπηρεσιών, έργων 

και μελετών, βάσει διαδικασίας που έχει ορισθεί από τον φορέα. 
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9. «Κανονισμός Προμηθειών/Υπηρεσιών/Έργων/Μελετών» ή «Κανονισμός»: νοείται 

το σύνολο των κανόνων, διαδικασιών και παρεπόμενων εγγράφων που 

εφαρμόζονται από ένα φορέα ΣΣΕΔ στον τομέα των προμηθειών και της παροχής 

υπηρεσιών, έργων και μελετών. 

10. «Καθορισμένες απαιτήσεις»: νοούνται οι απαιτήσεις του φορέα σε ότι αφορά τις 

προδιαγραφές των προμηθευομένων προϊόντων, υπηρεσιών, έργων και μελετών. 

11. «Έγγραφα της σύμβασης»: το σύνολο των συστατικών ή/και αποδεικτικών 

εγγράφων της διαδικασίας ανάθεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 

συμπεριλαμβανομένης της τυχόν προκήρυξης, της αντίστοιχης προσφοράς και της 

σύμβασης μεταξύ του φορέα ΣΣΕΔ και του Αναδόχου.  

 

 

Άρθρο 3  

Αρμοδιότητες των εμπλεκομένων εκ μέρους της ΕΝΔΙΑΛΕ 
 

Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού αρμόδια είναι τα παρακάτω όργανα της 

ΕΝΔΙΑΛΕ:  

Ο/οι υπάλληλος/οι που απασχολούνται στα επί μέρους τμήματα της που είναι καθ’ 

ύλην αρμόδιο για το έργο/υπηρεσία/προμήθεια/μελέτη που ανατίθεται.  

Τα τμήματα της εταιρείας αναφέρονται στο Οργανόγραμμα, το οποίο επισυνάπτεται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 του παρόντος Κανονισμού. Ειδικότερα:  

 Το τμήμα Marketing/επικοινωνίας είναι αρμόδιο για την προμήθεια υπηρεσιών 

προβολής και διαφήμισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης καθώς και για τα 

έργα που διενεργούνται στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ).  

 Το Τμήμα Λειτουργίας είναι αρμόδιο για όλες τις λοιπές 

προμήθειες/υπηρεσίες/έργα/μελέτες, για τα οποία δεν είναι αρμόδιο κάποιο από 

τα άλλα τμήματα της ΕΝΔΙΑΛΕ.  

 Η Οικονομική Διεύθυνση τηρεί ενήμερο αρχείο εγκεκριμένων παρόχων, στο οποίο 

έχουν πρόσβαση οι υπάλληλοι της εταιρείας στο πλαίσιο της καθ’ ύλην 

αρμοδιότητάς τους για την τήρηση του παρόντος Κανονισμού.  

 Οι υπάλληλοι των αρμοδίων, κατά τα ανωτέρω τμημάτων, είναι υπεύθυνοι για τη 

σύνταξη των προσκλήσεων, την παρακολούθηση του συνόλου της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, τον έλεγχο των φακέλων των υποψηφίων, την πρόταση αξιολόγησης 

των υποψηφίων προς τον Γενικό Διευθυντή, τον έλεγχο τήρησης της σύμβασης και 

την πρόταση αξιολόγησης των συνεργαζόμενων προμηθευτών, την τήρηση του 

αρχείου της διαδικασίας.  

 Ο Γενικός Διευθυντής είναι αρμόδιος για την έγκριση όλων των επί μέρους σταδίων 

ανάθεσης του έργου, υπηρεσίας, προμήθειας, μελέτης (πρόσκληση, αξιολόγηση 

υποψηφίων, επιλογή αναδόχου, έλεγχος τήρησης σύμβασης, αξιολόγηση 

προμηθευτών) και έχει τη γενική εποπτεία τήρησης του παρόντος Κανονισμού.  

 Ο νομικός σύμβουλος είναι αρμόδιος για τη σύνταξη των πρότυπων εντύπων 

(προσκλήσεις, συμβάσεις κ.λ.π) και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες όπου 

απαιτείται και δη για ζητήματα εφαρμογής και ερμηνείας του παρόντος.  
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Άρθρο 4  

Καθορισμένες Απαιτήσεις  
 

Η ΕΝΔΙΑΛΕ τηρεί ενήμερες καθορισμένες απαιτήσεις για τις κρίσιμες κατηγορίες 

Προμηθειών που σχετίζονται με εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης, ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης. 

Κατά τη θέσπιση των καθορισμένων απαιτήσεων λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις 

της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και των όρων έγκρισης του ΣΣΕΔ, 

υφιστάμενα ευρωπαϊκά, διεθνή, ή εθνικά πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές, με αυτή 

τη σειρά προτεραιότητας, σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες, η 

διαθεσιμότητα του προϊόντος στην αγορά ή η δυνατότητα παροχής της υπηρεσίας.  

 

Συμπληρωματικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας, άρθρου 20. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2).  

 

 

Άρθρο 5  

Διαδικασίες Ανάθεσης Είδη διαγωνισμών 
 

Οι διαδικασίες ανάθεσης Προμηθειών/Υπηρεσιών/Εργων/Μελετών σύμφωνα με τον 

παρόντα Κανονισμό είναι:  

 

 Απευθείας Ανάθεση  

 Υποβολή Προσφορών χωρίς δημοσίευση πρόσκλησης  

 Ανοιχτός Διαγωνισμός  

 Κλειστός Διαγωνισμός 

 

Δεν επιτρέπεται η κατάτμηση Προμήθειας/Υπηρεσίας/Έργου/Μελέτης σε μικρότερους 

διαγωνισμούς με σκοπό την αποφυγή των προβλεπόμενων διαγωνιστικών διαδικασιών 

και την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  

 

Στις περιπτώσεις που πραγματοποιείται Διαγωνιστική διαδικασία στο πλαίσιο του 

Ομίλου στον οποίο ανήκουμε, τότε η ανάθεση πραγματοποιείται βάσει των 

αποτελεσμάτων αυτής. Είναι προφανές ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται το 

καλύτερο αποτέλεσμα λόγω οικονομιών κλίμακος. 

Οι υπηρεσίες αυτές ενδεικτικά είναι : 

Ορκωτοί Λογιστές - Έλεγχοι, Δικηγόροι – Συμβολαιογράφοι, Πολιτική αυτοκινήτων – 

κινητών Τηλεφώνων κλπ.  
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Άρθρο 6  

Απευθείας Ανάθεση  
 

Η διαδικασία της «Απευθείας ανάθεσης» πραγματοποιείται με διαπραγμάτευση, χωρίς 

πρόσκληση για υποβολή προσφορών από περισσότερους του ενός οικονομικούς 

φορείς. Η διαδικασία "Απευθείας ανάθεσης" εφαρμόζεται:  

 

1. Για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, με αξία μέχρι και 3.000 € μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

2. Για τις συμβάσεις προμήθειας αγαθών ή υπηρεσιών μέχρι του ποσού Ευρώ 30.000 

που αφορούν στις παρακάτω περιπτώσεις:  

2.1 Συμβάσεις παρακολούθησης, ελέγχου καλής λειτουργίας και βελτίωσης 

υπηρεσιών που συνδέονται με υφιστάμενο τεχνολογικό εξοπλισμό και 

εγκαταστημένα προγράμματα software . 

2.2 Περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης, που οφείλονται σε αυταπόδεικτα 

απρόβλεπτες καταστάσεις. 

2.3 Όταν αποδεδειγμένα δεν υπάρχουν στην εγχώρια αγορά περισσότεροι του ενός 

προμηθευτές του αγαθού ή της υπηρεσίας των οποίων η παροχή ζητείται.  

2.4 Πρόσληψης φυσικών ή νομικών προσώπων για παροχή εξειδικευμένων 

υπηρεσιών που απαιτούν επιστημονική εξειδίκευση ή ειδική τεχνική γνώση, 

όπως υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης (R&D), περιβαλλοντικών ελέγχων και 

τεχνικής αξιολόγησης, λογιστικής και νομικής υποστήριξης.  

 

 

Άρθρο 7  

Υποβολή Προσφορών χωρίς δημοσίευση πρόσκλησης  
 

Η διαδικασία «Υποβολής προσφορών» εφαρμόζεται για την ανάθεση 

Προμηθειών/Υπηρεσιών/Έργων/Μελετών, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο 

άρθρο 6 περ. (2) ποσού από 3.001 έως 30.000 Ευρώ και πραγματοποιείται με λήψη 

τριών (3) τουλάχιστον προσφορών από υποψήφιους παρόχους, χωρίς δημοσίευση 

πρόσκλησης. 

 

 

Άρθρο 8  

Ανοιχτός διαγωνισμός  
 

Για ανάθεση Προμηθειών/Υπηρεσιών/Έργων/Μελετών ποσού από 3.001 έως 10.000 

Ευρώ διενεργείται ανοιχτός διαγωνισμός μετά από πρόσκληση, σύμφωνα με το άρθρο 

που ακολουθεί. 
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Άρθρο 8α  

Ειδικές ρυθμίσεις για Ανοιχτούς Διαγωνισμούς 

 

1. Η διαδικασία "Ανοιχτού Διαγωνισμού" διενεργείται στην περίπτωση που ο 

προϋπολογισμός του έργου του διαγωνισμού εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 3.001 

έως 10.000 Ευρώ. Η διαδικασία «Ανοιχτού Διαγωνισμού» πραγματοποιείται με την 

λήψη τριών (3) τουλάχιστον προσφορών, ταχυδρομικά ή/και  ηλεκτρονικά (email) 

από υποψήφιους παρόχους, χωρίς δημοσίευση πρόσκλησης. 

 

2. Σε περίπτωση που η ΕΝΔΙΑΛΕ κρίνει σκόπιμη τη διενέργεια δημοπρασίας, λόγω 

κυρίως ισοβαθμίας ή/και μη αποδεκτής προσφοράς, διενεργείται τηλεφωνική 

επικοινωνία με τους υποψήφιους παρόχους και αποστολή νέων οικονομικών 

προσφορών.  

 

 

Άρθρο 9  

Κλειστός διαγωνισμός  
 

Για ανάθεση Προμηθειών/Υπηρεσιών/Έργων/Μελετών ποσού από 10.001 Ευρώ και 

άνω διενεργείται Κλειστός διαγωνισμός μετά από πρόσκληση, σύμφωνα με την 

παρακάτω διαδικασία : 

 

1. Η διαδικασία "Κλειστού Διαγωνισμού" διενεργείται στην περίπτωση που ο 

προϋπολογισμός του έργου του διαγωνισμού εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 

10.001 Ευρώ και άνω. 

2. Η διαδικασία «Κλειστού Διαγωνισμού» πραγματοποιείται με την λήψη τριών (3) 

τουλάχιστον προσφορών, ταχυδρομικά σε κλειστό Φάκελο με την ένδειξη του 

Διαγωνισμού, από υποψήφιους παρόχους. 

3. Σε περίπτωση που η ΕΝΔΙΑΛΕ κρίνει σκόπιμη τη διενέργεια δημοπρασίας, λόγω 

κυρίως ισοβαθμίας ή/και μη αποδεκτής προσφοράς, διενεργείται τηλεφωνική 

επικοινωνία με τους δύο μειοψηφίσαντες παρόχους και αποστολή νέων 

οικονομικών προσφορών. 

4. Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς πρέπει να πληρούν τις καθορισμένες 

απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001/2015. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 
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Άρθρο 10  

Πρόσκληση  
 

1. Στους διαγωνισμούς που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 8, 8α και 9, 

δημοσιεύεται πρόσκληση στο site της ΕΝΔΙΑΛΕ. Οι όροι της πρόσκλησης κάθε 

διαγωνισμού πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις.  

2. Η πρόσκληση του διαγωνισμού περιλαμβάνει τα εξής:  

2.1 Το είδος του διαγωνισμού.  

2.2 Το είδος και την ποσότητα των προς προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών, καθώς 

και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτών.  

2.3 Το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης των αγαθών ή υπηρεσιών.  

2.4 Τον τρόπο και το χρόνο πληρωμής του προμηθευτή.  

2.5 Τον τύπο, το χρόνο υποβολής των τυχόν εγγυήσεων, καθώς και άλλες 

εξασφαλίσεις, εφόσον κριθεί σκόπιμο να ζητηθούν.  

2.6 Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών.  

2.7 Τους αναγκαίους όρους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η έλλειψη των 

οποίων συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. Η πρόσκληση μπορεί να ορίζει 

ποια δικαιολογητικά απαιτούνται κατά το στάδιο της υποβολής προσφοράς και 

ποια με την υπογραφή της σύμβασης.  

2.8 Την προθεσμία παραλαβής προσφορών, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη 

της οριζόμενης στο άρθρο 11.  

2.9 Τα στοιχεία του υπαλλήλου της ΕΝΔΙΑΛΕ AE που είναι αρμόδιος για τον 

διαγωνισμό.  

 

 

Άρθρο 11  

Κανόνες Δημοσιότητας  
 

Η πρόσκληση του διαγωνισμού δημοσιεύεται με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της 

ΕΝΔΙΑΛΕ τουλάχιστον 10 ημερολογιακές ημέρες πριν από την τελική ημερομηνία 

αποστολής των προσφορών.  

Η ΕΝΔΙΑΛΕ οφείλει να εξασφαλίζει διαθέσιμη πρόσβαση στην εν λόγω πληροφορία 

τουλάχιστον για τον χρόνο που θα διαρκεί η εκάστοτε διαδικασία ανάθεσης και μέχρι 

την ολοκλήρωσή της. 

 

 

Άρθρο 12  

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής και λόγοι αποκλεισμού  
 

Υποψήφιοι πάροχοι δύνανται να είναι το σύνολο των ενδιαφερομένων οικονομικών 

φορέων που αφορά η εκάστοτε διαδικασία ανάθεσης, οι οποίοι καλύπτουν τις 

προϋποθέσεις της πρόσκλησης.  
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Η ΕΝΔΙΑΛΕ τηρεί αρχείο εγκεκριμένων παρόχων, οι οποίοι καλύπτουν τις απαιτήσεις 

του άρθρου 2 σημείο 8 του παρόντος. Οι εγκεκριμένοι πάροχοι και οι νέοι πάροχοι 

αξιολογούνται επί ίσοις όροις. Στην περίπτωση που η επιλογή από εγκεκριμένους 

παρόχους προκρίνεται από το φορέα ΣΣΕΔ ως αποτελεσματικότερη θα πρέπει πριν τη 

σχετική επιλογή να δοθεί η δυνατότητα ένταξης οποιουδήποτε νέου παρόχου που 

πληροί τα σχετικά κριτήρια, στον κατάλογο εγκεκριμένων παρόχων. Έλλειψη 

προγενέστερης συνεργασίας με το φορέα ΣΣΕΔ δεν μπορεί να συνιστά λόγο 

αποκλεισμού του δικαιώματος εγγραφής στον κατάλογο εγκεκριμένων παρόχων.  

Στους ανοιχτούς διαγωνισμούς που διενεργούνται σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 8 α η 

ΕΝΔΙΑΛΕ αποκλείει τη συμμετοχή παρόχων για λόγους αναγόμενους σε παραβάσεις 

περιβαλλοντικές, φορολογικές, ασφαλιστικές και ποινικές. Προς τούτο η ΕΝΔΙΑΛΕ 

μπορεί να ζητά από τους οικονομικούς φορείς από το στάδιο ακόμη της υποβολής των 

προσφορών, την προσκόμιση δικαιολογητικών - ή έστω τη δήλωση από μέρους τους - 

περί εναρμόνισης τους με την περιβαλλοντική, φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία 

και περί μη υπάρξεως ποινικών παραβάσεων.  

Προσφορές που κατατίθενται από υποψήφιους παρόχους, οι οποίοι αποκλείονται 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν λαμβάνονται υπόψιν.  

 

 

Άρθρο 13  

Διαδικασία αξιολόγησης  
 

Τα κριτήρια για την επιλογή του Αναδόχου είναι κυρίως η χαμηλότερη τιμή αλλά και 

ποιοτικά κριτήρια που στοχεύουν στη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, όπως η καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων, 

η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, και η τεχνική και επαγγελματική 

επάρκεια και ικανότητα. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης και τα ποσοστά βαρύτητας των επί μέρους κριτηρίων 

καθορίζονται στις εκάστοτε προσκλήσεις που αποστέλλονται στους υποψήφιους 

παρόχους. Σε περίπτωση διαδικασίας «ανοιχτού διαγωνισμού τα ποιοτικά κριτήρια 

συνδέονται με τον βαθμό κάλυψης των προϋποθέσεων της πρόσκλησης αναφορικά με 

την τεχνική επάρκεια, την οργάνωση, την προηγούμενη εμπειρία και την εν γένει 

αξιολόγηση του φακέλου του υποψηφίου. Σε περίπτωση που το κριτήριο επιλογής του 

Αναδόχου δεν είναι η χαμηλότερη τιμή θα πρέπει να υπάρχει αιτιολόγηση της 

επιλογής. Η σχετική αιτιολογία θα περιλαμβάνεται στην έκθεση (report) που 

συντάσσεται για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 15.  

Σε περίπτωση διαδικασίας «Ανοιχτού Διαγωνισμού ηλεκτρονικής υποβολής 

προσφορών», σύμφωνα με το άρθρο 8α, η ΕΝΔΙΑΛΕ, για τη διασφάλιση της ποιότητας 

των παρεχομένων υπηρεσιών, μπορεί να θέτει minimum τιμής, μετά από εκτίμηση 

επαρκών κοστολογικών στοιχείων. Σε περίπτωση υποβολής ίσων προσφορών από 2 ή 

περισσότερους υποψήφιους διενεργείται τηλεφωνική επικοινωνία με τους 

υποψήφιους παρόχους και αποστολή νέων οικονομικών προσφορών.  
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Για την αξιολόγηση συντάσσεται έκθεση (report) σύμφωνα με το άρθρο 15, με βάση 

την οποία γίνεται η επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου. Σε περίπτωση που και 

μετά από την αξιολόγηση δεν μπορεί να προκύψει ο καταλληλότερος υποψήφιος, η 

ΕΝΔΙΑΛΕ, εκτιμώντας το είδος του έργου και τη δυνατότητα διαχωρισμού σε τμηματικά 

έργα, μπορεί να προτείνει στους ισοβαθμήσαντες υποψηφίους να αναλάβει ο καθένας 

ένα τμήμα του έργου. Σε περίπτωση συμφωνίας όλων των υποψηφίων επιλέγονται οι 

Ανάδοχοι και συντάσσεται σχετική έκθεση (report), σύμφωνα με το άρθρο 15.  

 

 

Άρθρο 14 

Άκαρπος διαγωνισμός  
 

Ο διαγωνισμός που διενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 8α μπορεί να αποβεί 

άκαρπος λόγω α) υποβολής μη συμφερουσών προσφορών β) έλλειψης υποψηφίων. 

Στην περίπτωση (α) η ΕΝΔΙΑΛΕ διενεργεί διαπραγματεύσεις με τους υποψήφιους που 

συμμετείχαν στον ανοιχτό διαγωνισμό, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν και 

κατανομή της προμήθειας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, σε περισσότερους 

από έναν υποψήφιους. Σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις δεν αποδώσουν καθώς 

και σε περίπτωση άκαρπου διαγωνισμού λόγω έλλειψης υποψηφίων (περίπτωση (β)) 

θα διενεργείται απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6.  

 

 

Άρθρο 15  

Διαδικασία ολοκλήρωσης διαγωνισμού  
 

Μετά από το πέρας του διαγωνισμού και την επιλογή του Αναδόχου θα συντάσσεται 

έκθεση (report). Η εν λόγω έκθεση θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση των υποψηφίων 

σύμφωνα με το άρθρο 10 και την αιτιολογία της επιλογής του Αναδόχου.  

Η έκθεση θα εγκρίνεται από τον Γενικό Διευθυντή.  

 

Ακολουθεί έγγραφη ενημέρωση του αναδόχου και πρόσκλησή του για υποβολή 

δικαιολογητικών που απαιτούνται σύμφωνα με την πρόσκληση για την ανάληψη της 

προμήθειας. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του αναδόχου για την ανάληψη της 

προμήθειας ή μη προσκόμισης εκ μέρους του των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα 

επιλέγεται ο επόμενος κατά σειρά αξιολόγησης.  

Για την ανάθεση Προμηθειών προϊόντων για την οποία εφαρμόζονται τα άρθρα 6 και 7 

ως σύμβαση θεωρείται και η έγγραφη αποδοχή από την ΕΝΔΙΑΛΕ έντυπης προσφοράς 

του αναδόχου, η οποία περιλαμβάνει τους όρους της συμφωνίας.  

Καταγγελία της σύμβασης πραγματοποιείται μετά από έγγραφη ειδοποίηση, η οποία 

μπορεί να επιδίδεται στον άλλο συμβαλλόμενο μέρος κατά περίπτωση με δικαστικό 

επιμελητή ή με e-mail, σύμφωνα με τους ειδικώτερους όρους που περιλαμβάνονται 

στη σύμβαση, η οποία ρυθμίζει και τον χρόνο επέλευσης των αποτελεσμάτων της 

καταγγελίας.  
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H ΕΝΔΙΑΛΕ τηρεί έγγραφα και αρχεία αναφορικά με τη διεργασία των προμηθειών και 

τη συνολική διαδικασία της ανάθεσης και κάθε επιμέρους στάδιο αυτής, ώστε να 

μπορούν να διαβιβασθούν άμεσα στον Ε.Ο.ΑΝ., εφόσον απαιτηθεί.  

Η ΕΝΔΙΑΛΕ διατηρεί τις πληροφορίες αυτές για έξι (6) έτη από τη δημιουργία τους. 

 

 

Άρθρο 16  

Έλεγχοι – Αξιολόγηση - Παραλαβή έργων και υπηρεσιών  
 

Η ΕΝΔΙΑΛΕ διενεργεί ελέγχους για την αξιολόγηση των συνεργατών της κατά την 

εκτέλεση και/ή την παραλαβή των έργων και των υπηρεσιών, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις συμβάσεις συνεργασίας. Πέραν τούτων διενεργούνται έλεγχοι με 

κριτήρια το βαθμό συμμόρφωσης των συνεργατών, ως προς την παροχή των 

προδιαγεγραμμένων προϊόντων/υπηρεσιών, την συνέπεια στην τήρηση των χρονικών 

ορίων και περιορισμών και το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχουν στην ΕΝΔΙΑΛΕ.  

 

Οι λοιποί έλεγχοι διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 και στις 

προσφορές των παρόχων από τους υπαλλήλους της ΕΝΔΙΑΛΕ. 

Η ΕΝΔΙΑΛΕ συντάσσει αρχείο με την αξιολόγηση των αναδόχων τους ως προς την 

υλοποίηση της προμήθειας ή της παρεχόμενης υπηρεσίας, έργου ή μελέτης.  

 

 

Άρθρο 17  

Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους  
 

Κατά τη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων μπορεί να γίνει τροποποίηση για λόγους που 

ενδέχεται να ανακύψουν κατά την εκτέλεση των συμβάσεων. Η τροποποίηση των 

συμβάσεων γίνεται εγγράφως. Ειδικότερα είναι επιτρεπτή η τροποποίηση της 

σύμβασης καθώς και η ανάθεση συμπληρωματικών έργων και προμηθειών αγαθών και 

υπηρεσιών, εφόσον  

α) η ανάγκη για την εκτέλεση και παροχή αυτών προέκυψε μεταγενέστερα της 

ολοκλήρωσης του διαγωνισμού  

β) για τεχνικούς και οικονομικούς λόγους είναι σκόπιμη η ανάθεσή τους στον ανάδοχο 

της αρχικής σύμβασης και  

γ) το οικονομικό αντικείμενο δεν ξεπερνάει το 30% της αρχικής σύμβασης.  

 

Ο περιορισμός της περίπτωσης (γ) δεν ισχύει για συμβάσεις, οι οποίες λόγω της φύσης 

του αντικειμένου είναι ανάγκη να αξιολογούνται και να τροποποιούνται, ώστε να 

προσαρμόζονται συνεχώς στις ανάγκες της ΕΝΔΙΑΛΕ (π.χ. συμβάσεις επικοινωνιακής 

στρατηγικής, διαφημιστικών υπηρεσιών σε μέσα επικοινωνίας και κοινωνικής 

δικτύωσης).  
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Άρθρο 18  

Εξώδικη και δικαστική προστασία των συμμετεχόντων οικονομικών 

φορέων  
 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην διαδικασία των ανοιχτών και κλειστών 

διαγωνισμών που διενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 8, 8α και 9, έχουν δικαίωμα 

υποβολής ένστασης για πράξεις και παραλείψεις σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Η 

ένσταση ασκείται εντός προθεσμίας 7 ημερών, από τη δημοσίευση της πρόσκλησης 

(εάν η ένσταση αφορά την πρόσκληση) ή τη γνώση του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού (εάν η ένσταση αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης).  

Για την ένσταση αποφαίνεται 3μελής επιτροπή, αποτελούμενη από τον Γενικό 

Διευθυντή, έναν υπάλληλο της εταιρείας (άλλου τμήματος από το αρμόδιο για τον 

συγκεκριμένο διαγωνισμό) και τον νομικό σύμβουλο, η οποία εκδίδει προς τούτο 

αιτιολογημένη απόφαση. 

 

 

Άρθρο 19  

Προσωπικά δεδομένα  
 

Η ΕΝΔΙΑΛΕ συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα κατά το μέτρο που αυτό 

απαιτείται για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και υπό τον όρο ότι 

λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και 

επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή 

τήρησή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών 

Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και στο ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του. 

 

 

Άρθρο 20  

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας  
 

Η ΕΝΔΙΑΛΕ διαθέτει σύστημα διαχείρισης Ποιότητας , (ISO 9001/2015 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

2), το οποίο εφαρμόζεται συμπληρωματικά με τον παρόντα Κανονισμό. 

 

 

Άρθρο 21  

Κανόνες δημοσιότητας  
 

Η ισχύουσα έκδοση του εγκεκριμένου από τον ΕΟΑΝ Κανονισμού Προμηθειών, 

Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΕΝΔΙΑΛΕ.  
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Άρθρο 22  

Παραρτήματα  
Επισυνάπτονται τα ακόλουθα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, τα οποία αποτελούν ενιαίο κείμενο με 

τον παρόντα Κανονισμό.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 

9001/2015. 
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ΠΟΛΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΜΗΜΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κ.Σ.

ΚΑΒΑΛΑΣ

Κ.Σ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Κ.Σ.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΚΡΗΤΗΣ

Κ.Σ.

ΒΟΛΟΥ

Κ.Σ.

ΠΑΤΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΤΜΗΜΑ

MARKETING

Κ.Σ.

ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ.Σ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κ.Σ.

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 1 
 

Παρατίθεται το Οργανόγραμμα του Συστήματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 2 

 

 


