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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/17095/ΔΠΓΚ (1)
  Καθορισμός ποσού μεταφοράς από τις μεταβιβάσεις 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι−
ματικής Αλλαγής έτους 2014.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.2362/1995 «περί Δημοσίου Λογι−

στικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις» (247/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», Π.Δ. 90/2012 
(ΦΕΚ 144/Α΄) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» 
και Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπλ. Υπουργών και Υφυ−
πουργών».

3. Την απόφαση με αριθ. Υ48/9−7−12 (ΦΕΚ 2105/ Β΄) 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

4. Τις διατάξεις του Ν. 4220/2013 (ΦΕΚ 271/Α΄) «Κύρωση 
του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών 
ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού 
έτους 2014».

5. Την αριθ. 2/72624/0020/1−11−2010 (ΦΕΚ 1790/Β΄) από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών, περί κατανομής των 

πιστώσεων από τον αρμόδιο διατάκτη, κατά την οποία 
διασφαλίζεται κατά προτεραιότητα η πληρωμή των 
αποδοχών του προσωπικού κ.λπ.

6. Τις διατάξεις του άρθρου Πρώτου του Νόμου 
4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαι−
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθε−
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 
287/Α΄) «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες 
διατάξεις».

8. Την αναγκαιότητα εξασφάλισης αυστηρότερου 
έλεγχου στα αποτελέσματα των προϋπολογισμών των 
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

9. Την αναγκαιότητα αντιμετώπισης των δαπανών μι−
σθοδοσίας του προσωπικού που εντάσσεται στα πλαί−
σια κινητικότητας και ανακατανομής προσωπικού του 
δημοσίου τομέα.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε για το έτος 2014 τη μεταφορά ποσού 
500.000 ευρώ από τον εκτελούμενο προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής (Ε.Φ. 31−110, ΚΑΕ 2599).

Το ποσό αυτό θα μεταφερθεί με σχετική απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών στον προϋπολογισμό των 
Γενικών Κρατικών Δαπανών του Υπουργείου Οικονομι−
κών (Ε.Φ. 23−200/ΚΑΕ 5524), προκειμένου να αντιμετω−
πισθούν δαπάνες μισθοδοσίας νεοπροσλαμβανόμενου 
και μετακινούμενου προσωπικού από πιστώσεις που θα 
εξοικονομηθούν λόγω της ένταξης υπαλλήλων επιχο−
ρηγούμενων φορέων στη διαδικασία της διαθεσιμότη−
τας−κινητικότητας και ανακατανομής προσωπικού του 
δημοσίου τομέα.

Τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο της ως άνω μεταφερόμενης 
πίστωσης θα επιστραφεί με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πε−
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προ−
κειμένου να μεταβιβασθεί στους φορείς των υποτομέων 
του, το αργότερο στο τελευταίο δίμηνο του 2014.

Η απόφαση αυτή έχει ισχύ μέχρι 31−12−2014.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2014

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
    Αριθμ. Δ.ΥΓ3α/ΓΠ.οικ. 18909 (2)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Δ.ΥΓ3α/ΓΠ.οικ6546, (ΦΕΚ 

183/Β/31−1−2014), Υπουργικής Απόφασης «Επιλογή δι−
αγωνιστικής διαδικασίας από 1−1−2014 για τη διενέρ−
γεια των διαγωνισμών φαρμάκων του Προγράμμα−
τος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας 
(Π.Π.Υ.Φ.Υ.), του Υπουργείου Υγείας».

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1.1 Του άρθρου 10 παρ. 3 περ. γ του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 

134 Α΄/18−6−2007), η οποία προστέθηκε με την παρ. 5 
του άρθρου 24 του ν.3846/2010 (Φ.Ε.Κ. 66 Α΄/11−05−2010).

1.2. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ.  63/2005 (ΦΕΚ Α΄/1998).

1.3. Του ν. 2286/1995/Α΄ 19, «Προμήθειες του Δημόσιου 
Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 99 Α΄) 
«Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις 
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
λοιπές διατάξεις».

1.4. Του άρθρου 3 περίπτωση α, του ν. 3580/2007 
(ΦΕΚ 18 Α΄), «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλ−
λες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

1.5. Του άρθρου 24 του ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄), «Εγγυ−
ήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις».

1.6. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄), «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Ορ−
γάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις».

1.7. Του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄), «Νέο 
Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις 
στις εργασιακές σχέσεις».

1.8. Του άρθρου 27 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128 Α΄), 
«Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού 
κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιο−
λόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών».

1.9. Των άρθρων 22 και 34 του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄), 
«Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοι−
πές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

1.10. Του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α΄), «Διαρθρωτικές αλλα−
γές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».

1.11. Του άρθρου 14 του ν.4052/2012 (ΦΕΚ41 Α΄), «Νόμος 
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλ−

ληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για 
εφαρμογή του νόμου −Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελ−
λάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ 
της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες 
διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη 
διάσωση της οικονομίας − και άλλες διατάξεις».

1.12. Των διατάξεων του άρθρου δέκατου του ν. 4118/ 
2013 (ΦΕΚ 32 Α΄), «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των 
εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του 
κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικού ιδρύματος με την επω−
νυμία "ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ"» και 
άλλες διατάξεις.»

1.13. Των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 4155/2013 
(ΦΕΚ 120 Α΄) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις.»

1.14. Του ν.δ. 2396/1953 (ΦΕΚ 117 Α΄), «Περί κανονισμού 
χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δη−
μοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των 
εν γένει Νομικών Προσώπων του Δημοσίου Δικαίου».

1.15. Του π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76 Α΄), «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα.

1.16. Του π.δ. 60/200 (ΦΕΚ 64 Α΄), «Προσαρμογή της Ελ−
ληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/
ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημο−
σίων συμβάσεων και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε 
με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδη−
γία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».

1.17. Του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α΄), «Κανονισμός Προ−
μηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.) κατά το μέρος που δεν αντί−
κειται στις διατάξεις του π.δ. 60/07».

1.18. Του π.δ. 96/2010/(Α΄ 170), «Σύσταση Υπουργείου 
Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων».

1.19. Της υπ' αριθμ. 6400/1984 (ΦΕΚ 387 Α΄) Απόφα−
σης Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, «Διαδικασία 
αγοράς, διάθεσης, θέσης και άρσης της κυκλοφορίας 
αυτοκινήτων και δικύκλων των Υπηρεσιών του άρθρου 
1 του ν.δ. 2396/53».

1.20. Την αριθ. ΔΥΓ3α/32221/2013 «Εναρμόνιση της ελ−
ληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη νομοθεσία της 
Ε.Ε. στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας 
φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε 
συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 2001/83/ΕΚ Οδηγία «περί 
κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για 
ανθρώπινη χρήση» (L 311/28.11.2001), όπως ισχύει και όπως 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2011/62/ΕΕ, όσον αφορά 
την πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων 
στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού (L 174/1.7.2011)», (ΦΕΚ1049 
Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ αριθ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.οικ. 
90023/27.9.2013 (ΦΕΚ 2485 Β΄) «Τροποποίηση και συμπλή−
ρωση της ΔΥΓ3α/Γ.Π. 32221/29−4−2013 ΚΥΑ «Εναρμόνιση 
της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη νομοθε−
σία της Ε.Ε. [...] για την εναρμόνιση της Οδηγίας 2012/26/
ΕΕ για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον 
αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση (L 299/27.10.2012).
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1.21. Του π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α΄), «Ανάληψη υποχρε−
ώσεων από τους διατάκτες».

1.22. Της αριθ. 129/2010 (ΦΕΚ 108 Β΄) Κοινής Υπουργι−
κής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, 
«Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου 
κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις 
σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα».

1.23. Της αριθ. 9/2010 (ΦΕΚ 795 Β΄) Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης «Μητρώο Εγκεκριμένων Προϊόντων και Υπηρεσιών».

1.24. Της αριθ Α3−2306/2010 (ΦΕΚ 1499 Β΄) Απόφασης 
της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, «Τροποποίηση των άρθρων 334, 336, 340 
και 342 του Κεφαλαίου 27 «Φάρμακα» της Α.Δ. 7/2009 
όπως ισχύει».

1.25. Της αριθ.ΔΥΓ3α/οικ. 14801 (ΦΕΚ 317 Β΄) Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης, «Προμήθεια φαρμάκων φορέ−
ων Εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης και καθιέρωση νοσοκομειακής 
συσκευασίας».

1.26. Του π.δ 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄), « Ίδρυση και μετο−
νομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπη−
ρεσιών».

1.27. Της αριθ. 1862/2012 (ΦΕΚ 680 Β΄) Κοινής Υπουργι−
κής Απόφασης «Κανονισμός διεξαγωγής Ηλεκτρονικών 
Πλειστηριασμών στους διαγωνισμούς του Π.Π.Υ.Υ.»

1.28. Της αριθ. 1979/2013 (ΦΕΚ 776 Β΄) Κοινής Υπουργι−
κής Απόφασης «Τροποποίηση του Προγράμματος Προ−
μηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Φορέων του 
άρθρου 9, παρ.1 του ν. 3580/2007, έτους 2012, με χρη−
ματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρό−
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τις λοιπές πηγές».

1.29. Της υπ' αριθμ. 2075/2013 (ΦΕΚ 815 Β΄) Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης «Τροποποίηση του Προγράμ−
ματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Φο−
ρέων του άρθρου 9, παρ.1 του ν. 3580/2007, έτους 2012, 
με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τις λοιπές 
πηγές».

1.30. Της αριθ. 5572/2013 (ΦΕΚ 2809 Β΄) Υπουργικής 
Απόφασης «Παράταση του Προγράμματος Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.Υ.) των ετών 2011 και 2012.

1.31. Της αριθ. 6226/13 (ΦΕΚ 3096 Β΄) Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης «Τροποποίηση του Προγράμματος Προμηθει−
ών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Φορέων του αρ. 9, 
παρ. 1 του ν. 3580/2007, έτους 2012, με χρηματοδότηση 
από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημο−
σίων Επενδύσεων και τις λοιπές πηγές».

1.32. Την υπ' αριθμ. Δ.ΥΓ3α/ΓΠ.οικ6546, (ΦΕΚ 183/Β΄/
31−1−2014), Υπουργική Απόφαση.

1.33. Του άρθρου 26 του π.δ. 20/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄).
1.34. Του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153 Α΄)

2. Το γεγονός ότι τις διατάξεις τις παρούσας απόφα−
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Για την εκτέλεση των εγκεκριμένων Προγραμμάτων 

Προμηθειών Φαρμάκων παρελθόντων ετών που δεν 
έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και έχει παραταθεί η δι−
άρκεια τους, καθώς και αυτών που περιλαμβάνονται 
στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Προμηθειών, Υπηρεσιών 
και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) έτους 2013, και αυτών 
που θα ακολουθήσουν τα επόμενα έτη, και λόγω του 
ότι έχει διαπιστωθεί επανειλημμένως αδυναμία προμη−
θευτών (μοναδικών μειοδοτών) να τηρήσουν το σύνολο 
των συμβατικών τους υποχρεώσεων με αποτέλεσμα να 
τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή ροή προμήθειας φαρμάκων 
προς τα Νοσοκομεία της χώρας, εξουσιοδοτείται η Επι−
τροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.), ως Κεντρική Αναθέ−
τουσα Αρχή, (και οι λοιποί Φορείς Πρόνοιας του αρθρ. 
9 παρ. 1 ν. 3580/2007 αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) για την εφεξής 
διενέργεια ενιαίων ανοικτών διεθνών μειοδοτικών δια−
γωνισμών με συμφωνία−πλαίσιο με τρεις προμηθευτές−
μειοδότες, με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, 
για την προμήθεια φαρμάκων με προπεριγραφόμενες 
ζητούμενες ποσότητες. Η Ε.Π.Υ. θα αναθέτει την προ−
μήθεια των φαρμάκων ως ακολούθως: το πενήντα τοις 
εκατό (50%) για τον πρώτο μειοδότη, το τριάντα τοις 
εκατό (30%) για το δεύτερο μειοδότη και το είκοσι 
τοις εκατό (20%) για τον τρίτο μειοδότη, υπό την προ−
ϋπόθεση ότι η προσφορά του δεύτερου μειοδότη δεν 
υπερβαίνει το ενάμισι τοις εκατό (1,5%) της προσφοράς 
του πρώτου μειοδότη και η προσφορά αντιστοίχως του 
τρίτου μειοδότη δεν υπερβαίνει το ίδιο ποσοστό της 
προσφοράς του δεύτερου μειοδότη. Σε περίπτωση συμ−
μετοχής δύο προμηθευτών στο διαγωνισμό, η Ε.Π.Υ. θα 
αναθέτει ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) 
της προμήθειας στον πρώτο μειοδότη και το υπόλοιπο 
στο δεύτερο, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά του 
δεύτερου δεν υπερβαίνει το τρία τοις εκατό (3%) της 
προσφοράς του πρώτου μειοδότη και θα εγγραφούν 
στη συμφωνία πλαίσιο. Σε περίπτωση που δεν επιτευ−
χθεί, ούτε κατόπιν κλήσης των τριών μειοδοτών, η πο−
σοστιαία διαφορά τιμής όπως αναλυτικά περιγράφεται 
ανωτέρω, θα συναφθούν συμβάσεις − συμφωνίες πλαίσιο 
με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, με τρεις (3) μειοδότες, 
σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΠΔ 60/2007 (Α΄ 64). Για τις 
εκτελεστικές της συμφωνίας πλαίσιο συμβάσεις (call−
offs) από τους φορείς διενέργειας, θα απαιτείται η διε−
νέργεια νέου ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Η πρότυπη διακήρυξη 
της διαγωνιστικής αυτής διαδικασίας θα αναρτηθεί στη 
σχετική ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας. 
Διαγωνισμοί που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά τη δημο−
σίευση της παρούσας ολοκληρώνονται, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις αντίστοιχες προκηρύξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα 24 Φεβρουαρίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ − ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  



9638 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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