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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Της ανώνυμης Τράπεζας με την επωνυμία 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

 

 

Ο παρών Κανονισμός Προμηθειών καταρτίζεται σε εκτέλεση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των 

Μετόχων της Τράπεζας, ληφθείσας κατά τη συνεδρίασή αυτής που πραγματοποιήθηκε στις  

24/04/2020 δυνάμει της οποίας έγινε αποδεκτή η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (όπως 

αποτυπώνεται στο πρακτικό συνεδρίασης αυτού με ημερομηνία 21/04/2020 περί καταρτίσεως του 

παρόντος, και εγκρίθηκε το περιεχόμενό του (σύμφωνα με το άρθρο Τέταρτο, παρ. 1 του Ν. 

3912/2011, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν. 4608/2019  και ήδη 

από το άρθρο 184 του  Ν. 4782/2021) και ο οποίος, μετά την τροποποίησή του δυνάμει της από 

8/4/2021 έγκρισης από το ΔΣ (ΔΣ 225/8-4-2021), έχει ως εξής: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι:  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 1ο  Ορισμοί  

ΑΡΘΡΟ 2ο Αντικείμενο του Κανονισμού  

ΑΡΘΡΟ 3ο Πεδίο και Έκταση Εφαρμογής του Κανονισμού  

ΑΡΘΡΟ 4ο Γενικές Αρχές 

ΑΡΘΡΟ 5ο Αρμόδια Όργανα 

ΑΡΘΡΟ 6ο Επιτροπές  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ    

ΑΡΘΡΟ 7ο Διαδικασίες Ανάθεσης 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 8ο Απευθείας Ανάθεση 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 9ο Διαγωνισμός  

ΑΡΘΡΟ 10ο Προσφορές 

ΑΡΘΡΟ 11ο Διενέργεια Διαγωνιστικών Διαδικασιών  

ΑΡΘΡΟ 12ο Κριτήρια Ανάθεσης  

ΑΡΘΡΟ 13ο Ενστάσεις   

ΑΡΘΡΟ 14ο Αποτελέσματα Διαγωνισμού  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V:  ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΆΡΘΡΟ 15ο  Μητρώο Προμηθευτών – Προγραμματισμός Προμηθειών  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ: ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 16ο Σύναψη Συμβάσεων  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙI: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ  

ΑΡΘΡΟ 17ο Συμβάσεις - Πλαίσιο  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIIΙ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ   

ΑΡΘΡΟ 18ο Παρακολούθηση και Εκτέλεση των Συμβάσεων  

ΑΡΘΡΟ 19ο Παράταση – Ανανέωση – Τροποποίηση των Συμβάσεων   

ΑΡΘΡΟ 20ο Πληρωμές 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 21ο Συμβάσεις Μίσθωσης  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 22ο Εξουσιοδοτήσεις  

ΑΡΘΡΟ 23ο Εξαιρέσεις  

ΑΡΘΡΟ 24ο Τήρηση Αρχείου – Προσωπικά Δεδομένα  

ΑΡΘΡΟ 25ο Επίλυση Διαφορών  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

      ΑΡΘΡΟ 26ο Τελικές Διατάξεις  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

Ορισμοί 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού: 

Ως «Ανάδοχος» νοείται ο οικονομικός φορέας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων) ο οποίος, 

σε συνέχεια των Διαδικασιών Ανάθεσης, που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό, συνάπτει 

Σύμβαση κατά την έννοια και εντός του αντικειμένου του παρόντος Κανονισμού. 

Ως «Απευθείας Ανάθεση» νοείται η Διαδικασία Ανάθεσης των Συμβάσεων άνευ δημοσιότητας και 

διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Ως «Διαγωνισμός» νοείται η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας για την 

Τράπεζα προσφοράς. 

Ως «Διαδικασίες Ανάθεσης» νοούνται από κοινού οι διαδικασίες της Απευθείας Ανάθεσης και του 

Διαγωνισμού. 

Ως «Διευθύνων Σύμβουλος» νοείται ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας, όπως προβλέπεται στον 

Κανονισμό Λειτουργίας, όπως ισχύει. 

Ως «Ενδιαφερόμενος» νοείται κάθε οικονομικός φορέας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση 

προσώπων), που προτίθεται να συμμετάσχει σε Διαγωνισμό που διενεργείται σύμφωνα με τον παρόντα 

Κανονισμό. 

Ως «Επιτροπές» νοούνται από κοινού οι Επιτροπές Διαγωνισμού, Ενστάσεων και Παρακολούθησης της 

Εκτέλεσης της Σύμβασης και Παραλαβής. 

Ως «Επιτροπή Διαγωνισμού» νοείται το συλλογικό όργανο με τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 

6ο του παρόντος Κανονισμού. 

Ως «Επιτροπή Ενστάσεων» νοείται το συλλογικό όργανο με τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 

6ο του παρόντος Κανονισμού. 

Ως «Επιτροπή Παρακολούθησης της Εκτέλεσης της Σύμβασης και Παραλαβής» νοείται το συλλογικό 

όργανο με τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 6ο του παρόντος Κανονισμού. 

Ως «Επιτυχών» ορίζεται ο Υποψήφιος που αναδεικνύεται πρώτος στην κατάταξη μετά το πέρας του 

Διαγωνισμού. 

Ως «Καθ’ ύλην Αρμόδια Διεύθυνση» είναι η Διεύθυνση της Τράπεζας, στην οποία υπάγεται από πλευράς 

αντικειμένου η κάθε Σύμβαση που συνάπτεται στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού. 

Ως «Κανονισμός» νοείται εν συνόλω ο παρών κανονισμός μαζί με τα παραρτήματα αυτού. 

Ως «Παραρτήματα» νοούνται όλα τα παραρτήματα, που επισυνάπτονται στον παρόντα Κανονισμό και 

αποτελούν ενιαίο και αδιαίρετο τμήμα του. 

Ως «Προσωπικό» νοείται το σύνολο των εργαζομένων της Τράπεζας, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 

Προσωπικού, όπως ισχύει. 

Ως «Σύμβαση/Συμβάσεις» νοούνται οι συμβάσεις εξ’ επαχθούς αιτίας (συμπεριλαμβανομένων των 

Συμβάσεων-Πλαισίων), οι οποίες συνάπτονται μεταξύ ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων 

(φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων) και της Τράπεζας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, 

για την εκτέλεση του σκοπού της και για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας της και έχουν ως αντικείμενο 
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κάθε είδους μελέτη, εκτέλεση έργου και εργασιών, παροχή υπηρεσιών, προμήθεια κινητών πραγμάτων 

και εξοπλισμού και συναφών εργασιών, καθώς και οι μισθώσεις κινητών και εξοπλισμού κάθε είδους, 

συμπεριλαμβανομένων και των χρηματοδοτικών μισθώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων –

τέταρτο παρ. 2 Δ΄ και άρθρο έκτο του Ν. 3912/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

εξαιρουμένων των συμβάσεων εκποίησης και εκμετάλλευσης των περιουσιακών στοιχείων της 

Τράπεζας.  

Ως «Τμήμα» νοείται κάθε Τμήμα της Τράπεζας, σύμφωνα με το οργανόγραμμα και τον κανονισμό 

λειτουργίας της Τράπεζας, όπως ισχύει. 

Ως «Τμήμα Προμηθειών» νοείται το τμήμα προμηθειών της Τράπεζας όπως προβλέπεται στον 

Κανονισμό Λειτουργίας, όπως ισχύει. 

Ως «Τράπεζα» νοείται η «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Τράπεζα». 

Ως «Υποψήφιος» νοείται ο Ενδιαφερόμενος που έχει υποβάλει φάκελο προσφοράς στην Τράπεζα στο 

πλαίσιο διενέργειας Διαγωνισμού. 

   

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Αντικείμενο του Κανονισμού 

 

1. Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού αποτελεί ο καθορισμός των αρχών και η ρύθμιση του 

πλαισίου των όρων και των διαδικασιών ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης των Συμβάσεων.  

2. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το αντικείμενο των Συμβάσεων που συνάπτει η Τράπεζα στο 

πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού, μπορεί να αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης, αναλώσιμων 

υλικών πάσης φύσεως, βιβλίων, λοιπών εντύπων, συνδρομών και εκδόσεων, ηλεκτρομηχανολογικού, 

ηλεκτρονικού και άλλου εξοπλισμού, επίπλων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξοπλισμού ασφαλείας και 

λογισμικού, παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας, οργάνωσης συνεδρίων/λοιπών προωθητικών 

δραστηριοτήτων, ασφαλίσεων πάσης φύσεως, φύλαξης (security) και καθαριότητας, επικοινωνίας και 

προβολής, λογιστικών – ελεγκτικών υπηρεσιών, εξεύρεσης ανθρωπίνου δυναμικού για τη στελέχωση της 

Τράπεζας, χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου, υπηρεσίες 

νομικού συμβούλου, υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, μελέτες στρατηγικού σχεδιασμού, μελέτες 

αναδιάρθρωσης και αναδιοργάνωσης και εν γένει υπηρεσίες εκπόνησης διαφόρων ειδών μελετών 

πάσης φύσεως εργασιών επιδιόρθωσης και βελτίωσης των εγκαταστάσεων της Τράπεζας. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Πεδίο και Έκταση Εφαρμογής του Κανονισμού 

 

1. Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπάγονται οι κάθε είδους Συμβάσεις, που συνάπτει η 

Τράπεζα με οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της και εμπίπτουν στο αντικείμενο 

του παρόντος Κανονισμού, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου και τυχόν λοιπών 

προβλεπόμενων εξαιρέσεων εκ του παρόντος Κανονισμού. 

2. Για τις διαδικασίες προμηθειών και υπηρεσιών μελετών και έργων με αξία άνω των ορίων που 

ορίζονται στα άρθρα 5 και 6 του Ν. 4412/2016 για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

3. Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται και δεσμεύει το σύνολο του Προσωπικού της Τράπεζας, το 

Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και εν γένει τους 

αντισυμβαλλόμενους της Τράπεζας. 
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4. Ο παρών Κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις, στις οποίες συμμετέχει η Τράπεζα άμεσα 

ή έμμεσα για επενδυτικούς σκοπούς (ενδεικτικά ΑΚΕΣ, ΕΚΕΣ ή άλλους Οργανισμούς Εναλλακτικών 

Επενδύσεων του Ν. 4209/2012). Επίσης, ο παρών Κανονισμός δεν εφαρμόζεται ως προς τη διαδικασία 

επιλογής συνεπενδυτών ή διαχειριστών επενδυτικών κεφαλαίων στα οποία θα επενδύσει η Τράπεζα. 

5. Ο Κανονισμός θα είναι, μετά τη νόμιμη έγκρισή του, ανηρτημένος συνεχώς στην ιστοσελίδα της 

Τράπεζας. 

6. Η Τράπεζα επιφυλάσσεται του δικαιώματος τροποποιήσεως ή συμπληρώσεως του παρόντος 

Κανονισμού, σύμφωνα με το θεσμικό και νομικό πλαίσιο λειτουργίας της. 

 

ΆΡΘΡΟ 4Ο 

Γενικές Αρχές  

1. Κατά την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, καθώς και κατά τη διενέργεια οιασδήποτε 

Διαδικασίας Ανάθεσης, εφαρμόζονται οι  αρχές της διαφάνειας, αναλογικότητας, ελεύθερου 

ανταγωνισμού, ίσης μεταχείρισης, αμεροληψίας και αποφυγής των διακρίσεων. 

2. Η Τράπεζα προβαίνει σε Διαδικασία Ανάθεσης για τη σύναψη Σύμβασης, οποτεδήποτε αυτό κρίνεται 

σκόπιμο για την εύρυθμη λειτουργία της, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των καταστατικών σκοπών της. 

3. Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται, χωρίς διακρίσεις, σε όλους τους οικονομικούς φορείς με τους 

οποίους συμβάλλεται η Τράπεζα στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.  

4. Οι όροι του Διαγωνισμού δεν δύνανται να αποκλείουν Ενδιαφερόμενο με έδρα σε άλλη χώρα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ούτε και συγκεκριμένη κατηγορία Ενδιαφερομένων της ίδιας χώρας, 

εισάγοντας πολιτική διακρίσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Αρμόδια Όργανα 

1. Όργανα Παρακολούθησης Εφαρμογής του Κανονισμού είναι: α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Τράπεζας, β) ο Διευθύνων Σύμβουλος, (γ) η Διεύθυνση  Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης της Τράπεζας, γ) οποιοδήποτε άλλο στέλεχος ή όργανο προβλέπεται από τον παρόντα 

Κανονισμό ή εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.  

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας είναι το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων επί θεμάτων 

που αφορούν στον παρόντα Κανονισμό και επιλύει κάθε ζήτημα που προκύπτει κατά την εφαρμογή 

του. 

3. Απόφαση που λήφθηκε ή πράξη που διενεργήθηκε από αναρμόδιο όργανο της Τράπεζας στο πλαίσιο 

διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης Σύμβασης με βάση τον παρόντα Κανονισμό, δεν πάσχει 

ακυρότητας, εφόσον εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Επιτροπές 

1. Για τις ανάγκες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού,  συγκροτούνται με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, αρμόδιες Επιτροπές, ως εξής:  

α. Επιτροπή Διαγωνισμού: Αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα 

μέλος θα προέρχεται από το Τμήμα Προμηθειών της Τράπεζας και ένα τουλάχιστον από την εκάστοτε 

Καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση. Με την ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο πρόεδρος 

της Επιτροπής Διαγωνισμού και δύνανται να ορίζονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη αυτής. Η 
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Επιτροπή Διαγωνισμού ενδεικτικά: (α) καθορίζει τους όρους του εκάστοτε Διαγωνισμού και 

αναλαμβάνει τη διενέργειά του, συμφώνως προς τα άρθρα 9 επ. του παρόντος Κανονισμού, (β) 

εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο  τον αποκλεισμό των υποψηφίων, την απόρριψη των 

προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, τη ματαίωση της διαδικασίας, την αποδέσμευση 

των εγγυήσεων και (γ) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα, που ανακύπτει κατά τη διαδικασία του 

Διαγωνισμού. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας και τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων ή της 

Επιτροπής Παρακολούθησης και Εκτέλεσης και Παραλαβής καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι της 

τράπεζας  οι οποίοι λειτουργούν συμβουλευτικά, δεν δύναται να ορίζονται ως μέλη της Επιτροπής 

Διαγωνισμού. 

β. Επιτροπή Ενστάσεων: Αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη, εκ των οποίων ένα τουλάχιστον μέλος 

προέρχεται από τη  Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και ένα τουλάχιστον από τη Διεύθυνση 

Εσωτερικού Ελέγχου και Συμμόρφωσης. Με την ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο 

πρόεδρος της Επιτροπής Ενστάσεων και μπορεί να ορίζονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη 

αυτής. Η Επιτροπή Ενστάσεων αποφαίνεται επί των ενστάσεων των Υποψηφίων σύμφωνα με το άρθρο 

13 του παρόντος.  Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού ή 

της Επιτροπής Παρακολούθησης και Εκτέλεσης και Παραλαβής δεν δύναται να ορίζονται ως μέλη της 

Επιτροπής Ενστάσεων. 

γ. Επιτροπή Παρακολούθησης της Εκτέλεσης και Παραλαβής. Αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη, 

εκ των οποίων τουλάχιστον ένα μέλος θα προέρχεται από το Τμήμα Προμηθειών της Τράπεζας και ένα 

τουλάχιστον από την εκάστοτε καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση.  Με την ίδια απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου ορίζεται ο πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης της Εκτέλεσης και Παραλαβής και 

μπορεί να ορίζονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη αυτής. Η Επιτροπή ενδεικτικά: (α) εισηγείται 

για όλα τα θέματα παραλαβής του αντικειμένου της Σύμβασης, προβαίνοντας σε ελέγχους, εφόσον 

προβλέπεται από τη Σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο από την Τράπεζα, (β) συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα, (γ) παρακολουθεί και ελέγχει την ορθή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, (δ) εισηγείται στην Τράπεζα τη λήψη μέτρων λόγω μη 

τήρησης των όρων της κάθε Σύμβασης και(ε) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που προκύπτει από τη 

Σύμβαση και ιδίως επί της παρατάσεως του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της 

Σύμβασης, καθώς και της έκπτωσης του Αναδόχου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας και μέλη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού ή της Επιτροπής Ενστάσεων δεν δύναται να ορίζονται ως μέλη της Επιτροπής 

Παρακολούθησης της Εκτέλεσης και Παραλαβής. 

 2. Εφόσον απαιτούνται ειδικές / ιδιαίτερες γνώσεις αναφορικά με το αντικείμενο της κάθε Σύμβασης, 

ένα τουλάχιστον μέλος των Επιτροπών πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα/ιδιότητα, καθώς και 

την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία.  

3. Οι Επιτροπές δύνανται να λαμβάνουν συνδρομή στο έργο τους από εξειδικευμένους επιστήμονες και 

επαγγελματίες, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Τράπεζας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο 
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 Διαδικασίες Ανάθεσης  

 

 

1. Η Τράπεζα λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. 

2. Η Τράπεζα διενεργεί Διαγωνισμό με τη διαδικασία που αναφέρεται αναλυτικά κατωτέρω στα Άρθρα 

9 επ. του παρόντος, εφόσον η αξία της Σύμβασης υπερβαίνει το ποσό των εκατόν τριάντα  χιλιάδων  

(130.000) Ευρώ, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.).  

3. Για Συμβάσεις των οποίων η αξία (χωρίς το ΦΠΑ) δεν υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων 

(30.000) Ευρώ, η Τράπεζα συνάπτει Συμβάσεις με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης.  

4. Για Συμβάσεις των οποίων η αξία (χωρίς το ΦΠΑ) υπερβαίνει το ποσό τριάντα χιλιάδων (30.000) 

Ευρώ και έως του ποσού των εκατόν τριάντα χιλιάδων (130.000) Ευρώ, η Τράπεζα συνάπτει Συμβάσεις 

με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης έχοντας υπό την προϋπόθεση της λήψης προηγούμενης  

Απόφασης του Δ.Σ. Σε επείγουσες και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις το ύψος της απευθείας 

ανάθεσης μπορεί να ανέλθει στο ποσό  των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180,000) Ευρώ με την 

προηγούμενη ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της τράπεζας. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 8ο    

Απευθείας Ανάθεση  

1. Η διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης είναι η διαδικασία σύναψης Σύμβασης, για την οποία δεν 

απαιτείται κάποιου είδους προηγούμενη δημοσιότητα και διαγωνιστική διαδικασία.  

2. Στο πλαίσιο της διαδικασίας της Απευθείας Ανάθεσης, η Τράπεζα αναθέτει σε οικονομικό φορέα 

της επιλογής της, κατόπιν σχετικής έρευνας και διαπραγμάτευσης με έναν ή περισσότερους 

οικονομικούς φορείς, την εκτέλεση του έργου, την προμήθεια των αγαθών ή την παροχή της υπηρεσίας 

κ.λπ. σύμφωνα με τις ανάγκες της και για την εκπλήρωση των σκοπών της. Σε περίπτωση που η αξία 

της Σύμβασης υπερβαίνει το ποσό των  τριάντα χιλιάδων (30.000) και έως του ποσού των  εκατόν 

τριάντα χιλιάδων (130.000) Ευρώ ή  των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) Ευρώ  σε επείγουσες και 

δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις , η Τράπεζα διενεργεί σχετική έρευνα και διαπραγματεύεται με 

τρεις τουλάχιστον οικονομικούς φορείς. 

3. Για την διενέργεια της διαδικασίας της Απευθείας Ανάθεσης, η καθ’ ύλην  αρμόδια Διεύθυνση 

υποβάλλει αίτημα στο  Τμήμα Προμηθειών της Τράπεζας, το οποίο είναι αρμόδιο να διεκπεραιώσει τη 

διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης. Το Τμήμα Προμηθειών συντάσσει συνοπτική έκθεση, η οποία 

περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον περιγραφή των απαιτούμενων προμηθειών (αγαθών) ή υπηρεσιών ή 

εργασιών ή έργου ή μισθώσεων και λοιπών αναγκών της Τράπεζας που εμπίπτουν στο αντικείμενο του 

παρόντος Κανονισμού (κατά είδος, τυχόν προδιαγραφές ή εγγυήσεις υλικών/εξοπλισμού κ.λπ.), καθώς 

και του απαιτούμενου – σύμφωνα με τις ανάγκες της Τράπεζας - χρόνου παράδοσης και του 

εκτιμώμενου προϋπολογισμού. Η έκθεση του Τμήματος Προμηθειών αποστέλλεται στον Διευθυντή 

Οικονομικών Υπηρεσιών, το Γενικό Διευθυντή και εν συνεχεία στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος την 

υποβάλει προς ενημέρωση  στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τον τακτικό απολογισμό των 

εργασιών (σύμφωνα με προϋπολογισμό της εταιρείας) 

4. Στη συνέχεια, το τμήμα Προμηθειών, διενεργεί σχετική έρευνα, για την κάλυψη των συγκεκριμένων 
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αναγκών της Τράπεζας. Η Τράπεζα δύναται, για τους σκοπούς της έρευνας αγοράς, να δημοσιεύσει 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της. 

5. Ο οικονομικός φορέας, στον οποίο απευθύνεται η Τράπεζα, κατά την ολοκλήρωση της σχετικής 

έρευνας, υποβάλει στην Τράπεζα έγγραφη προσφορά, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον 

περιγραφή του έργου, των αγαθών, των υπηρεσιών κ.λπ. που ζητούνται από την Τράπεζα, 

χρονοδιάγραμμα της διεκπεραίωσης και ολοκλήρωσης/παράδοσης των παραδοτέων, καθώς και το 

τίμημα.  

6. Στη συνέχεια, το Τμήμα Προμηθειών υποβάλλει στο αρμόδιο όργανο , προς έγκριση, εισήγηση, η 

οποία πρέπει να περιλαμβάνει:  

α. την προσφορά του οικονομικού φορέα ή/και τυχόν τροποποιήσεις αυτής, μετά από διαπραγμάτευση 

και,  

β. τεκμηρίωση της πρότασης ανάθεσης στο συγκεκριμένο οικονομικό φορέα. 

7. Η Τράπεζα αναθέτει στον οικονομικό φορέα της επιλογής της (Ανάδοχος) την εκτέλεση του έργου, 

την παροχή των υπηρεσιών κ.λπ., κατόπιν σχετικής εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στον Ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται η ημερομηνία υπογραφής της 

Σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός της προθεσμίας αυτής προς υπογραφή της 

Σύμβασης.  

8. Κατόπιν των ανωτέρω, καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση, η οποία υπογράφεται από τον Ανάδοχο 

και, για λογαριασμό της Τράπεζας, από το πρόσωπο που είναι αρμόδιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

22 του παρόντος Κανονισμού. 

9. Εφόσον το αντικείμενο της Σύμβασης υπερβαίνει το ποσό των  τριάντα χιλιάδων (30.000) Ευρώ, 

η Τράπεζα εφόσον προβλέπεται στην πρόσκληση του διαγωνισμού, δύναται να ζητήσει από τον 

Ανάδοχο, πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, την χορήγηση σε αυτήν εγγυητικής επιστολής καλής 

εκτέλεσης, εκτός εάν κατά την εύλογη και ειδικά αιτιολογημένη κρίση της Τράπεζας η κατάθεση 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης δεν συνάδει με τη φύση της συγκεκριμένης Σύμβασης. Για τον 

καθορισμό του ύψους της εγγυητικής επιστολής εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 72  

του ν. 4412/2016.   

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΆΡΘΡΟ 9ο  

Διαγωνισμός  

1. Στο πλαίσιο της διαδικασίας του Διαγωνισμού, κάθε Ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει 

προσφορά και να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

τίθενται στη σχετική Προκήρυξη, η οποία ορίζει την απαίτηση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής. 

2. Η καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση υποβάλλει αίτημα για την κάλυψη των διαπιστωμένων αναγκών της 

Τράπεζας στο Τμήμα Προμηθειών της Τράπεζας, το οποίο καταρτίζει εισήγηση σχετικά με τη διενέργεια 

Διαγωνισμού, για την κάλυψη των εκάστοτε αναγκών της Τράπεζας, η οποία περιλαμβάνει κατ’ 

ελάχιστον περιγραφή των απαιτούμενων προμηθειών (αγαθών) ή υπηρεσιών ή εργασιών ή έργου ή 

μισθώσεων και λοιπών αναγκών της Τράπεζας που εμπίπτουν στο αντικείμενο του παρόντος 

Κανονισμού (κατά είδος, τυχόν προδιαγραφές ή εγγυήσεις υλικών/εξοπλισμού κ.λπ.), καθώς και του 

απαιτούμενου – σύμφωνα με τις ανάγκες της Τράπεζας - χρόνου παράδοσης και του εκτιμώμενου 



9 
 

προϋπολογισμού. Η έκθεση του Τμήματος Προμηθειών αποστέλλεται στον Διευθυντή Οικονομικών 

Υπηρεσιών, το Γενικό Διευθυντή και εν συνεχεία στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος την υποβάλει 

προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.   

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει απόφαση για την έγκριση διενέργειας Διαγωνισμού και συγκροτεί 

τις Επιτροπές Διαγωνισμού, Ενστάσεων και Παρακολούθησης της Εκτέλεσης και Παραλαβής. 

4. Σε συνέχεια της εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και με βάση την εισήγηση του 

Τμήματος Προμηθειών, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει σχέδιο πρόσκλησης υποβολής προσφορών 

(Προκήρυξη).  

5. Οι όροι της Προκήρυξης του Διαγωνισμού πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις. Συγκεκριμένα η 

Προκήρυξη περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, τα εξής στοιχεία: (α) περιγραφή του αντικειμένου της 

Σύμβασης, (β), τον χρόνο, τον τόπο, και τον τρόπο παράδοσης – παραλαβής του αντικειμένου της 

Σύμβασης, (γ) τα στοιχεία επωνυμίας και επικοινωνίας της Τράπεζας, καθώς και την ηλεκτρονική 

διεύθυνση που θα χρησιμοποιηθεί για το συγκεκριμένο Διαγωνισμό, (δ) την προθεσμία, μέσα στην οποία 

οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλον τις προσφορές τους, η οποία ορίζεται σαφώς και πρέπει να 

είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην 

ιστοσελίδα της Τράπεζας, (ε) τη διαδικασία την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης των 

προσφορών, (στ) τον τύπο, τα ποσοστά, τον χρόνο υποβολής των εγγυήσεων, καθώς και άλλες 

εξασφαλίσεις, εάν τυχόν ζητούνται, (ζ) την προϋπολογισθείσα δαπάνη, την πηγή χρηματοδότησης και 

τον τρόπο πληρωμής, (η) τα αποδεικτικά των προσφορών στοιχεία και τα εν γένει δικαιολογητικά 

έγγραφα, από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται τα ελάχιστα αναγκαία όρια οικονομικών και τεχνικών 

προϋποθέσεων, που η Τράπεζα απαιτεί από τους Υποψηφίους, (θ) τα κριτήρια για την αξιολόγηση των 

προσφορών και την ανάθεση της Σύμβασης, (ι) ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο προσφοράς από 

τους Υποψηφίους, (κ) τις διαδικασίες υποβολής ενστάσεων, τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών, καθώς 

και τα αρμόδια όργανα εξέτασης και επίλυσης διαφορών. 

6. Μετά την έγκρισή της από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της 

Τράπεζας και παραμένει εκεί για δεκαπέντε [15] τουλάχιστον ημέρες. Οι όροι της Προκήρυξης του 

Διαγωνισμού δε δύναται να μεταβληθούν μετά την ανάρτησή της.  

7. Κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Τράπεζας, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού, η Προκήρυξη δεν αναρτάται στην 

ιστοσελίδα της Τράπεζας σε όσες περιπτώσεις είναι αναγκαία η μυστικότητα, για να μην επηρεαστούν, 

από την πρόωρη δημοσιοποίηση της πρόθεσης της Τράπεζας να προβεί σε ορισμένη συναλλαγή. Στις 

περιπτώσεις αυτές, η Τράπεζα οφείλει να έχει απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε 

τουλάχιστον τρεις οικονομικούς φορείς, εφόσον ο προϋπολογισμός της προς ανάθεση Σύμβασης 

υπερβαίνει τα όρια της Απευθείας Ανάθεσης. 

8. Για κάθε ανάθεση βάσει της διαδικασίας του παρόντος άρθρου, οι Υποψήφιοι καταθέτουν εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής, εκτός και αν, κατά την εύλογη και ειδικά τεκμηριωμένη κρίση της Τράπεζας, η 

κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής δεν συνάδει με τη φύση της συγκεκριμένης Σύμβασης και 

δεν έχει προβλεφθεί στην προκήρυξη.. Η αναγκαιότητα της εγγυητικής επιστολής αποφασίζεται, εφόσον 

υπάρχει σχετική πρόταση στην εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, από το Διοικητικό Συμβούλιο.  Για 

τον καθορισμό του ύψους της εγγυητικής επιστολής εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 

72 του ν. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Προσφορές 
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1. Οι Ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους ηλεκτρονικά, στην υποδειχθείσα στην 

Προκήρυξη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μετά των συνημμένων αποδεικτικών εγγράφων και 

εν γένει απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως θα έχουν προσδιορισθεί από την Προκήρυξη, και εντός 

της προθεσμίας που ορίζει η Προκήρυξη. Η τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει μόνο φυσικό 

φάκελο των εγγράφων και των δικαιολογητικών κατά την κρίση της. 

2. Την υπογεγραμμένη προσφορά και τα αποδεικτικά έγγραφα αυτής, οι Υποψήφιοι αποστέλλουν και 

ταχυδρομικά, εντός της προθεσμίας που ορίζει η Προκήρυξη.  

3. Σε περίπτωση, που διαπιστωθούν διαφορές ανάμεσα στον ηλεκτρονικό και το φυσικό φάκελο, θα 

λαμβάνεται υπόψιν ο ηλεκτρονικός φάκελος. 

4. Εκπρόθεσμες  ηλεκτρονικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο 

Διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών 

1. Η παραλαβή και αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών, ο έλεγχος του εμπροθέσμου ή μη 

αυτών, ο έλεγχος των δικαιολογητικών και εν γένει της πληρότητάς τους και της συμμόρφωσής τους με 

τις απαιτήσεις των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού και της Προκήρυξης ή των άλλων σχετικών με 

την διαδικασία ανάθεσης δεσμευτικών εγγράφων της Τράπεζας, καθώς και η αξιολόγηση των 

προσφορών γίνονται από την οικεία Επιτροπή Διαγωνισμού που έχει συγκροτηθεί από το Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

2. Στην Προκήρυξη μπορεί να προβλέπεται ότι η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει 

διευκρινίσεις, συμπληρώσεις ή προσαρμογές επί των ήδη υποβληθέντων εγγράφων. Η διευκρίνιση ή 

συμπλήρωση εγγράφων και δικαιολογητικών αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 

πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωσης ή συμπλήρωσης. 

3. Εφόσον διαπιστωθεί από την Επιτροπή ότι οι προσφορές πληρούν τους όρους της Προκήρυξης, 

ακολουθεί αξιολόγηση αυτών και κατάταξη των Υποψηφίων, σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης, που 

προβλέπει η εκάστοτε Προκήρυξη.  

4. Η Επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει βελτιώσεις των προσφορών, σύμφωνα με όσα προβλέπει 

σχετικά η Προκήρυξη, εφόσον κάτι τέτοιο δεν επιφέρει διακρίσεις ή στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση όλων των Υποψηφίων και δικαιολογείται από τη φύση της διαδικασίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 12Ο 

Κριτήρια Ανάθεσης 

1. Το κριτήριο με βάση τα οποίο αξιολογούνται οι προσφορές, για την τελική επιλογή του Αναδόχου  

είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά.  

2. Για την κρίση της προσφοράς ως πλέον συμφέρουσας, μπορεί να αξιολογείται η βέλτιστη σχέση 

ποιότητας – τιμής, η οποία μπορεί να εκτιμάται βάσει ποιοτικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών κ.λπ. 

κριτηρίων.  

3. Τα κριτήρια επιλογής θα εξειδικεύονται κάθε φορά με την Προκήρυξη, ώστε να πληρούνται οι 

προϋποθέσεις διαφάνειας. 

ΑΡΘΡΟ 13Ο 

Ενστάσεις 
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1. Επιτρέπεται ο καθορισμός διαδικασίας υποβολής ενστάσεων από τους Υποψηφίους, για λόγους που 

αφορούν την νομιμότητα και την τήρηση της διαγωνιστικής διαδικασίας που προβλέπει η εκάστοτε 

Προκήρυξη.  

2. Η διαδικασία, οι προθεσμίες και οι λοιπές προϋποθέσεις υποβολής ενστάσεων από τους Υποψηφίους 

θα εξειδικεύονται κάθε φορά με την Προκήρυξη. 

3. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων του παρόντος Κανονισμού με 

τους ειδικότερους όρους και εντός των προθεσμιών που ορίζονται από την εκάστοτε Προκήρυξη.  

4. Επί των ενστάσεων των Υποψηφίων αποφαίνεται η Επιτροπή Ενστάσεων μέσα σε πέντε (5) ημέρες 

από την υποβολή της ένστασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 14Ο 

Αποτελέσματα Διαγωνισμού 

1. Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών και κατόπιν σχετικής εισήγησης της 

αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, ανακηρύσσεται ο Επιτυχών του Διαγωνισμού.  

2. Για τη διαδικασία και το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού, συντάσσεται Πρακτικό από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού, το οποίο υποβάλλεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, για τη λήψη της 

σχετικής απόφασης ανάθεσης του αντικειμένου και υπογραφής της σχετικής Σύμβασης. 

3. Στον Επιτυχόντα, στον οποίο ανατίθεται η υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης, αποστέλλεται 

σχετική ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, σύμφωνα με 

τους σχετικούς όρους της Προκήρυξης. Ο Επιτυχών υποχρεούται να προσέλθει εντός της προθεσμίας 

αυτής προς υπογραφή της Συμβάσεως. Σε περίπτωση, που ο Επιτυχών δεν υπογράψει τη Σύμβαση εντός 

του χρονικού περιθωρίου, που καθορίζει η Τράπεζα, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου16 του 

παρόντος, η πρόταση για σύναψη Σύμβασης θεωρείται ότι έχει απορριφθεί από αυτόν.  

4. Η Τράπεζα δύναται να απευθύνει, σε αυτήν την περίπτωση, νέα πρόταση για σύναψη Σύμβασης 

στον αμέσως επόμενο στη σειρά κατάταξης Υποψήφιο.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΆΡΘΡΟ 15ο  

Μητρώο Προμηθευτών – Προγραμματισμός Προμηθειών  

1. Η Τράπεζα δύναται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να καταρτίζει μητρώο 

προμηθευτών.  

2. Τα Τμήματα της Τράπεζας οφείλουν, κατά το δυνατόν, να καταρτίζουν ετήσιο προγραμματισμό 

προμηθειών στις αρχές κάθε έτους, 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ 

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

ΆΡΘΡΟ 16ο 

Σύναψη Συμβάσεων 

 

1. Οι Συμβάσεις συνάπτονται πάντοτε εγγράφως.  

2. Η Σύμβαση θεωρείται συναφθείσα από την υπογραφή της.  

3. Κατ’ εξαίρεση του παρόντος άρθρου, η Τράπεζα δύναται να συμβάλλεται και άνευ εγγράφου 
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συμβάσεως στις αποκλειστικώς αναφερόμενες εξαιρετικές περιπτώσεις, που περιγράφονται στο άρθρο 

23 του παρόντος Κανονισμού.  

4. Για την υπογραφή των Συμβάσεων, η Τράπεζα εκπροσωπείται από το εκάστοτε αρμόδιο όργανο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του παρόντος Κανονισμού. Για την υπογραφή της Σύμβασης 

από τον Ανάδοχο απαιτούνται τα νομιμοποιητικά έγγραφα του Αναδόχου και των πληρεξουσίων του 

προς υπογραφή της Σύμβασης.  

5. Οι Συμβάσεις της Τράπεζας περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον σαφή περιγραφή του αντικειμένου, 

διάρκεια, χρονοδιάγραμμα παροχών-παραδοτέων, αμοιβή/κόστος, τόπο και χρόνο υπογραφής, καθώς 

και κάθε άλλο στοιχείο, που είναι απαραίτητο σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIΙ 

 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ  

 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

Συμβάσεις - Πλαίσιο 

1. Για ομοειδείς παροχές, των οποίων δεν μπορεί εκ των προτέρων να προσδιοριστεί επακριβώς η 

ποσότητα, η ημερομηνία παράδοσης κ.λπ., η Τράπεζα μπορεί να συνάπτει Συμβάσεις – Πλαίσιο, οι 

οποίες θέτουν το γενικό πλαίσιο συνεργασίας με την Τράπεζα και εξειδικεύονται στη συνέχεια με την 

υπογραφή παραρτημάτων.  

2. Για την επιλογή Διαδικασίας Ανάθεσης που θα ακολουθηθεί για τη σύναψη της Σύμβασης-Πλαίσιο, 

λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός προϋπολογισμός.  

3. Στη Σύμβαση-Πλαίσιο προσδιορίζεται κατ’ ελάχιστον: α) το αντικείμενο της συμφωνίας – πλαίσιο 

και β) ο συνολικός προϋπολογισμός. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIΙΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΆΡΘΡΟ 18ο 

Παρακολούθηση και Εκτέλεση των Συμβάσεων 

 

1. Οι Ανάδοχοι οφείλουν να εκτελούν τη Σύμβαση με τον προσήκοντα και συμφωνημένο τρόπο και 

στον συμφωνημένο χρόνο, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, τους όρους της Σύμβασης 

και του παρόντος Κανονισμού. 

2. Η εκτέλεση των Συμβάσεων παρακολουθείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης της Εκτέλεσης 

και Παραλαβής της Τράπεζας.  

3. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραλείψεων, καθυστερήσεων ή και οποιουδήποτε είδους 

πλημμελειών, η Επιτροπή Παρακολούθησης των Συμβάσεων υποβάλει σχετική εισήγηση στο Διοικητικό 

Συμβούλιο, το οποίο επιλαμβάνεται σχετικώς.  

4. Σε περίπτωση μη προσήκουσας ή εμπρόθεσμης εκτέλεσης της Σύμβασης, η Τράπεζα ασκεί τα 

δικαιώματα που της παρέχει ο νόμος, ανάλογα με τη φύση και το αντικείμενο της κάθε Σύμβασης, ή τα 

οποία αντλεί από τους όρους της Σύμβασης.   

 

ΆΡΘΡΟ 19ο 

Παράταση – Ανανέωση – Τροποποίηση των Συμβάσεων 
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1. Η παράταση της διάρκειας ισχύος ή η ανανέωση ή η τροποποίηση των Συμβάσεων που συνάπτει η 

Τράπεζα σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό επιτρέπεται, εφόσον απαιτείται για την εκτέλεση της 

Σύμβασης και εφόσον δεν οδηγεί σε καταστρατήγηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού και 

της Προκήρυξης.  

2. Οι αποφάσεις για την παράταση της διάρκειας ισχύος ή την ανανέωση ή την τροποποίηση των 

Συμβάσεων της Τράπεζας λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.  

 

ΑΡΘΡΟ  20ο  

Πληρωμές 

 

1. Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος γίνεται σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης, της 

Σύμβασης, καθώς και τα τυχόν λοιπά σχετικά με τις Διαδικασίες Ανάθεσης και εκτέλεσης της Σύμβασης 

δεσμευτικά έγγραφα της Τράπεζας.  

2. Οι ενδιάμεσες πληρωμές και η αποπληρωμή του Αναδόχου γίνονται σύμφωνα με γραπτή 

πιστοποίηση (ή πρακτικό) παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης και Παραλαβής, 

κατ’ αντιστοιχία προς τα ενδιάμεσα και τα τελικά παραδοτέα της Σύμβασης. 

3.  Οι πληρωμές θα γίνονται υπό την προϋπόθεση της προσκόμισης φορολογικής ή/και ασφαλιστικής 

ενημερότητας.      

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 21Ο 

                  Συμβάσεις Μίσθωσης   

1. Η Τράπεζα δύναται να μισθώνει ακίνητα  για τη στέγαση γραφείων της και εν γένει την εξυπηρέτηση 

των σκοπών της και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της, μετά από σχετική απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.  

2. Οι Συμβάσεις, που συνάπτει η Τράπεζα με αντικείμενο τη μίσθωση ακινήτων, συνάπτονται κατόπιν 

έρευνας, η οποία δύναται να διενεργείται και από μεσιτικό γραφείο. 

3. Για τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων μίσθωσης ισχύουν τα προβλεπόμενα για τη σύναψη των 

λοιπών Συμβάσεων του παρόντος κατά τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης και ανεξαρτήτως ποσού 

της μίσθωσης. Για το σκοπό της σύναψης των συμβάσεων του παρόντος άρθρου, η Τράπεζα διενεργεί 

έρευνα και διαπραγματεύεται με τρεις τουλάχιστον οικονομικούς φορείς. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 22Ο 

Εξουσιοδοτήσεις 

Τα αρμόδια όργανα για την υπογραφή των Συμβάσεων από μέρους της Τράπεζας ορίζονται κάθε φορά 

από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, με σχετική απόφασή του. Το πρακτικό του Διοικητικού 

Συμβουλίου περί εκπροσώπησης της Τράπεζας υπόκειται σε διατυπώσεις δημοσιότητας, σύμφωνα με 

τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών.     
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ΆΡΘΡΟ 23ο 

Εξαιρέσεις 

1. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων που προβλέπονται στο παρόντα Κανονισμό, επιτρέπεται στην 

Τράπεζα να συμβάλλεται με οικονομικούς φορείς  και άνευ έγγραφης συμβάσεως, για αντικείμενο που 

εμπίπτει στον παρόντα Κανονισμού, σε περιπτώσεις όπως: 

(α) κατεπείγουσας ανάγκης, που οφείλονται σε αυταπόδεικτα απρόβλεπτες καταστάσεις, ύστερα από 

αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, 

(β) προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, που η αξία τους δεν ξεπερνά το ποσό των 2.500 Ευρώ 

και αφορούν τη λειτουργία της Τράπεζας (π.χ. προμήθεια καθημερινής χρήσης αναλωσίμων, παροχή 

υπηρεσιών για την κάλυψη έκτακτων λειτουργικών αναγκών κ.λπ.).  

2. Στην περίπτωση αυτή κάθε υπηρεσία, αγαθό, έργο κ.λπ. θα δικαιολογείται και θα αποδεικνύεται 

από το σχετικό φορολογικό παραστατικό. Η προμήθεια ή παροχή θα λαμβάνει χώρα μετά από έγκριση 

από την καθ’ ύλην  αρμόδια Διεύθυνση.  

 

ΑΡΘΡΟ 24ο 

Τήρηση Αρχείου – Προσωπικά Δεδομένα 

1. Η Τράπεζα τηρεί αρχείο για κάθε διενεργηθέντα Διαγωνισμό καθώς και για κάθε ανατεθείσα 

Σύμβαση, με όλα τα έγγραφα ανάθεσης, παρακολούθησης, πληρωμών και παραλαβών.  

2. Η Τράπεζα έχει αναπτύξει πολιτικές ασφαλείας και απορρήτου για την τήρηση του σχετικού 

Αρχείου, τις οποίες και γνωστοποιεί σε όλους τους Αναδόχους και εν γένει αντισυμβαλλομένους της. 

 

ΑΡΘΡΟ 25Ο 

Επίλυση Διαφορών 

Για κάθε διαφωνία ή διαφορά σχετική με την ανάθεση, εκτέλεση και ερμηνεία Σύμβασης μεταξύ της 

Τράπεζας και των Αναδόχων και των εν γένει αντισυμβαλλομένων της στο πλαίσιο του παρόντος 

Κανονισμού, αυτοί θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για εξώδικη επίλυσή της. Εφόσον δεν 

καταστεί δυνατή η εξώδικη διευθέτηση της διαφωνίας ή διαφοράς αυτή θα επιλύεται δικαστικά. 

Εφαρμοστέο είναι το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο, αποκλειστικά δε αρμόδια για την 

επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της έδρας της Τράπεζας, εκτός εάν 

ρητά έχει ορισθεί ή συμφωνηθεί διαφορετικά στην προκήρυξη ή την καταρτισθείσα Σύμβαση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ XΙ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 26ο    

Τελικές Διατάξεις   

1. Ο παρών Κανονισμός Προμηθειών εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, σύμφωνα με 

ρητή διάταξη του άρθρου τέταρτου του Ν. 3912/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και 

τροποποιείται μόνον εγγράφως και με τον ίδιο τρόπο. 

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται και παύει να ισχύει κάθε προηγούμενος 

κανονισμός προμηθειών, κάθε σχετική εγκύκλιος, οδηγία και κάθε άλλο έγγραφο και απόφαση της 

Τράπεζας, το περιεχόμενο των οποίων έρχεται σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του παρόντος Κανονισμού. 

3. Ο Κανονισμός Προμηθειών θα ισχύει από τη νόμιμη έγκρισή του.  

 

 

                                         ------------------------------------------------------------ 


