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για τισ ανάγκεσ τθσ Νοςθλευτικισ Μονάδασ Ρφργου  του Γ.Ν. ΘΛΕΙΑΣ 

για ζνα (1) ζτοσ, 
 

 

 

 Για τισ ανάγκεσ τθσ Νοςθλευτικισ Μονάδασ Ρφργου  του Γ.Ν. ΘΛΕΙΑΣ 

για ζνα (1) ζτοσ 

 

ςυνολικισ προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ  226.380,25€ ςυμπεριλαμβανομζνου του  ΦΡΑ 24% και με 
κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει 

τθσ τιμισ 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  
 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΛΕΙΑΣ – 

ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΡΥΓΟΥ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Ε.Ο. ΡΥΓΟΥ – ΡΑΤΩΝ – ΡΕΙΟΧΘ 
ΣΥΝΤΙΑΔΑ 

Ρόλθ ΡΥΓΟΣ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 27131 

Τθλζφωνο 26210 82784 

Φαξ 26210 82378 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithiesgnpyr@gmail.com 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Ρουλιάςθσ Αλζξανδροσ 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι  θ Νοςθλευτικι Μονάδα Ρφργου του Γενικοφ Νοςοκομείου Θλείασ  και ανικει 
ςτο Υπουργείο Υγείασ. 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 
περίκαλψθσ. 

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο  είναι το ελλθνικό.  
 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  
α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι  
              πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του  
              Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 
β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr  γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ ςτθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ και ςτθ  Διεφκυνςθ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Ν.Μ.Ρ,  Γενικό Νοςοκομείο Θλείασ) : Ε.Ο. Ρφργου – Ρατρϊν / Ρεριοχι Συντριάδα 
– 27131 – Ρφργοσ 

Τθλζφωνο : 26210-82784 Φαξ : 26210-82378 

E-mail : nosokprg@otenet.gr, promithiesgnpyr@gmail.com  

Ρλθροφορίεσ : Αλζξανδροσ Ρουλιάςθσ  

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16 με χριςθ του 
Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ. και τουσ ειδικότερουσ όρουσ τθσ παροφςασ.  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Νοςθλευτικι Μονάδα Ρφργου του Γενικοφ 
Νοςοκομείου Θλείασ. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α.Ε 1311 ςχετικι πίςτωςθ του 
προχπολογιςμοφ του Φορζα.  

http://www.promitheus.gov.gr/


4 

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ  «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΦΙΛΤΩΝ Μ.Τ.Ν. (ΑΙΜΟΚΑΘΑΣΘΣ)»  του Γ. Ν. Θλείασ-

Νοςθλευτικι Μονάδα Ρφργου, και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ και κατατάςςεται ςτον ακόλουκο  κωδικό  του Κοινοφ Λεξιλογίου 
δθμοςίων ςυμβάςεων CPV :  33181200-4. 

 

Ο προχπολογιςμόσ τθσ υπθρεςίασ ανζρχεται ςτο ποςό των   200.336,50€ ΡΛΕΟΝ Φ.Ρ.Α. 13% 

(226.380,25€  ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΡΑ). 
 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε ζνα (1) ζτοσ. 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει τιμισ, για τα κάτωκι είδθ: 
 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΗΘΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΘΓΟΙΑΣ Α2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ (ΣΕ 
ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΘ 
(ΑΝΕΥ ΦΡΑ) 

Α.2.1-Μεμβράνθ πολυςουλφόνθσ τφπου 
polynephron 

696 696 X 23,8 =16.564,80 

Α.2.2-Μεμβράνθ πολυςουλφόνθσ τφπου 
ελιξόνθσ (helixone) 

470 470 X 23,8=11.186,00 

Α.2.4- Μεμβράνθ πολυςουλφόνθσ 
τφπου a POLYSULFONE pro 

250 250 X 23,8=5.950,00 

Α.2.5- Μεμβράνθ πολυςουλφόνθσ –H 

dry 

(≥ 2,3) 

270 270 X 23,8=6.426,00 

Α.2.6-Μεμβράνθ κράματοσ 
πολυαικεροςουλφόνθσ και 

πολυαρυλαίνθσ (polyester polymere 
alloy, PEPA) 

680 680 X 23,8=16.184,00 

A.2.7-Μεμβράνθ κράματοσ 
πολυαρυλαικεροςουλφόνθσ , 

πολυβινυλπυρολιδόνθσ και πολυαμίδιο 
(Polyamix) 

300 300 X 23,8=7.140,00 

A.2.8- Μεμβράνθ κράματοσ 
πολυαρυλαικερςουλφόνθσ  και 

πολυβινυλπυρολιδόνθσ (PUREMA, 
PORACTON, κτλ) 

 

250 250 X 23,8=5.950,00 

A.2.9- Μεμβράνθ κράματοσ 
πολυαικερςουλφόνθσ  και 

πολυβινυλπυρολιδόνθσ (SYNPHAN, 

DIAPES, κτλ) 

280 280 X 23,8=6.664,00 

A.2.12-Μεμβράνθ 
πολυμεκυλμεκακρυλικοφ (PMMA) 

456 456 X 23,8=10.852,80 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΙΛΤΩΝ A2 3.652 TEM.  

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΘΣ (ΑΝΕΥ ΦΡΑ)  86.917,60€ 
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΗΘΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΘΓΟΙΑΣ Β2 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ (ΣΕ 
ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΘ 
(ΑΝΕΥ ΦΡΑ) 

B.2.1-Μεμβράνθ πολυςουλφόνθσ 
τφπου polynephron 

1.008 1.008 Χ 18,9 =19.051,20 

B.2.2- Μεμβράνθ πολυςουλφόνθσ 
τφπου ελιξόνθσ (helixone) 

1.001 1.001 Χ 18,9 =18.918,90 

B.2.3- Μεμβράνθ πολυςουλφόνθσ 
επικαλυμμζνθ εςωτερικά με γζλθ 

τφπου Rexbrane 

324 324 Χ 18,9 =6.123,60 

B.2.4- Μεμβράνθ  πολυςουλφόνθσ 
τφπου a POLYSULFONE pro 

300 300 Χ 18,9 =5.670,00 

B.2.5- Μεμβράνθ πολυςουλφόνθσ –
H dry 

300 300 Χ 18,9 =5.670,00 

B.2.8- Μεμβράνθ κράματοσ 
πολυαρυλαικερςουλφόνθσ  και 

πολυβινυλπυρολιδόνθσ (PUREMA, 
PORACTON, κτλ) 

800 800 Χ 18,9 =15.120,00 

B.2.9- Μεμβράνθ κράματοσ 
πολυαικερςουλφόνθσ  και 

πολυβινυλπυρολιδόνθσ (SYNPHAN, 

DIAPES, κτλ) 

800 800 Χ 18,9 =15.120,00 

B.2.10- Μεμβράνθ 
πολυαικερςουλφόνθσ 

460 460 Χ 18,9 =8.694,00 

B.2.12-Μεμβράνθ 
πολυμεκυλμεκακρυλικοφ (PMMA) 

1.008 1.008 Χ 18,9 =19.051,20 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΙΛΤΩΝ Β2 6.001 ΤΕΜ.  

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΘΣ (ΑΝΕΥ ΦΡΑ)  113.418,90€ 

 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται  είτε για το ςφνολο των ειδϊν, είτε για κάκε είδοσ  χωριςτά,    για το ςφνολο 
όμωσ τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ κάκε είδουσ. 
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε ζνα (1) ζτοσ με μονομερζσ δικαίωμα τθσ Ν. Μ. Ρφργου – Γ. Ν. 
Θλείασ παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ  ζωσ τρεισ (3) μινεσ ωσ προσ τθν απορρόφθςθ του φυςικοφ και 
οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει τιμισ. 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
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 του ν.4497/2017 “Άςκθςθ υπαίκριων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
επιμελθτθριακισ νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ” (Α’171), με το άρκρο 107 του οποίου τροποποιοφνται 
επιμζρουσ διατάξεισ του ν. 4412/2016, 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)i,
 “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 

παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό 
δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 
«Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -

2013», όπωσ ιςχφει και του κατϋεξουςιοδότθςθ του ωσ άνω νόμου κανονιςτικοφ πλαιςίου, 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και 
λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο», 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και 
οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και 
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150),  

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν,  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό 
και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,  

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των 
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν 
του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα» τθσ κοινισ απόφαςθσ των 
Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν 
τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’ κακϊσ και τθσ απόφαςθσ 
του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ 
χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ”, 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  
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 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα ∆ιοικθτικισ ∆ιαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” όπωσ 
ιςχφει και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”, 
όπωσ ιςχφει,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

 του π.δ 80/2016 (Α’145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”, όπωσ ιςχφει, 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», 

   τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

 τθν με αρικ. ΔΥ7/2480/94 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ «Ρερί Εναρμόνιςθσ τθσ Ελλθνικισ 
Νομοκεςίασ προσ τθν Οδθγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, που αφορά τα 
Ιατροτεχνολογικά Ρροϊόντα» (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΕΚ 757/Β/10-10-94), 

 

-    Τθν υπ’ αρικμ. 22θ
/30-05-2017 Απόφαςθ Δ.Σ. του Γ.Ν. Θλείασ για τθν ζγκριςθ των τεχνικϊν για «ΦΙΛΤΑ 

ΜΤΝ» (Αιμοκάκαρςθσ). 
 

 Tθν υπ’ αρικ. 1191/2016 Απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ (ΦΕΚ Βϋ498/26-02-2016) 

 

 τθν υπ’αρικ. 25
θ
/23-07-2019  Απόφαςθ Δ.Σ. του Γ.Ν. Θλείασ (ΑΔΑ Ω4ΥΩ46907Ε-ΦΓ4) με τθν 

οποία εγκρίκθκε θ διενζργεια του εν λόγω ανοικτοφ  θλεκτρονικοφ  διαγωνιςμοφ , 

 

 Το Ν.3329/2005 όπωσ ιςχφει ςιμερα,         
                                                                                                                                                           

των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  
Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ  30

θ
-08-2019 και ϊρα 15:00μμ. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία κα είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ, από τθν 13-08-2019 θμζρα Τρίτθ και ϊρα 17:00μ.μ.  

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι προςφοράσ κάκε ςυμμετζχοντα 
(οικονομικό φορζα), προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία απαιτείται 
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία 
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ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα 
που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille).  

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται με ιδιαίτερθ προςοχι να τθριςουν απαρζγκλιτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
κατά τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία αλλά και κατά τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ. Τυχόν μθ ανταπόκριςθ ι 
ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ κα επιφζρει τθν ποινι τθσ ζκπτωςθσ. 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

 

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό : 78679 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 : α) Εφθμερίδα ΡΑΤΙΣ ΤΘΣ ΔΕΥΤΕΑΣ (εβδομαδιαία), ΡΩΤΘ (κακθμερινι) 
και ΡΩΪΝΘ (κακθμερινι). 

Θ  παροφςα Διακιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Θ Διακιρυξθ  κα καταχωρθκεί  ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα του Γενικοφ Νοςοκομείου Θλείασ, ςτθ 

διεφκυνςθ (URL) :  www.nosokomeiopyrgoy.gr, ςτο  ΕΜΡΟΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ 

ΑΘΘΝΩΝ και ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΘΛΕΙΑΣ 

 

Β. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ ςτον Ελλθνικό τφπο, για δθμοςιεφματα του Ν.3548/07,  κα βαρφνουν  τον 

ανάδοχο, ςφμφωνα με το άρκρο 46 του Ν.3801/09. 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ, 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.nosokomeiopyrgoy.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

 Θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ 

 Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 

 Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

 το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ  

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 6 θμζρεσ πριν τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, 
ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. θ 

οποία είναι προςβάςιμθ  μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα 
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο και απαντϊνται από τθν  ανακζτουςα αρχι 
ςυγκεντρωτικά ςε τζςςερισ (4) θμζρεσ, το αργότερο πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
προςφορϊν. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό 
αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ 
προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188). Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα μποπούν να ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε 
από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα 

μποπούν να ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο 

απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην 

οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ 
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα 
περί Δικθγόρων. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα – εταιρικά ι μθ – με ειδικό περιεχόμενο μποροφν να 
υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα και να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-

μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ 

εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.(βλ. ΡΑΑΤΘΜΑ Δ τθσ 
παροφςασ – Υποδείγματα Εγγυιςεων) 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 
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2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ 

(βλ.ΡΑΑΤΘΜΑ – Δ τθσ  παροφςασ – Υποδείγματα Εγγυιςεων), που ανζρχεται ςτο  ςυνολικό ποςό των  
4.006,73 ευρϊ ,ιτοι  ςτο 2% τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ τθσ προμικειασ εκτόσ ΦΡΑ, είτε 
με  υπολογιςμό (με ποςοςτό 2% των επιμζρουσ ποςϊν)  επί  τθσ   προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ εκτόσ ΦΡΑ 
των επιμζρουσ ειδϊν  τθσ ςφμβαςθσ όπωσ αναφζρκθκαν ανωτζρω. 

 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα 
αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ 
τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν περ.4 του άρκρου107 του 
ν.4497/2017(Αϋ171).  

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 
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2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ :  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 

τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και 
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ  των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ. 

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 
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δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία  
ι/και  

β)όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  
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(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

      (κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. 

      Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 

      Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο 
εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και 
τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 

2.2.3.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.  

2.2.3.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Κριτιρια Επιλογισ  

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
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είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε 
τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό 
Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ.  

 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να δθλϊνουν ότι παρζχουν: κφκλο εργαςιϊν (3) τριϊν 
τελευταίων ετϊν 

α) γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν με ελάχιςτο κφκλο εργαςιϊν να είναι ίςο ι μεγαλφτερο τθσ 
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ τθσ διακιρυξθσ.  

 ζτοσ (.............) κφκλοσ εργαςιϊν (.............) νόμιςμα (.............) 

 ζτοσ (.............) κφκλοσ εργαςιϊν (.............) νόμιςμα (.............) 

 ζτοσ (.............) κφκλοσ εργαςιϊν (.............) νόμιςμα (.............)  

 

β) ''ειδικό'' εηήζιο κύκλο εργαζιών για ηα ως ανωηέρω αναθερόμενα έηη ζηον ηομέα 
δραζηηριοηήηων ηοσς: 

 έηος (.............) κύκλος εργαζιών (.............) νόμιζμα (.............) 

 έηος (.............) κύκλος εργαζιών (.............) νόμιζμα (.............) 

 έηος (.............) κύκλος εργαζιών (.............) νόμιζμα (.............)  

                                                                                      και 

γ) πληροθορίες ζτεηικά με ηοσς ιζολογιζμούς  

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του Ν. 4412/2016.2.2.6 

Σε περίπτωςθ  που οι  πλθροφορίεσ ςχετικά με τον γενικό κφκλο εργαςιϊν δεν είναι διακζςιμεσ για 
ολόκλθρθ τθν απαιτοφμενθ ̟ περίοδο , ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει τθν θμερομθνία  που ιδρφκθκε ι 
άρχιςε τισ δραςτθριότθτζσ του. 
 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται: 

  κατά τθν διάρκεια τθσ τελευταίασ τριετίασ να ζχουν εκτελζςει ςυμβάςεισ προμθκειϊν του 
ςυγκεκριμζνου τφπου. 
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  Και να δθλϊνουν : 
 

 τισ κυριότερεσ ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν του ςυγκεκριμζνου τφπου,  που ζχουν εκτελζςει 
κατά τθ διάρκεια των τριϊν τελευταίων ετϊν με μνεία για κάκε παράδοςθ (παραλιπτθσ, 
θμερομθνία , ποςό ) 
 

 

 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο.                  

   Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να προςκομίςουν 
πιςτοποιθτικά εκδιδόμενα από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με οριςμζνα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πχ. «ISO 9001 : υςτιματα Διαχείριςθσ τθσ 
ποιότθτασ – Απαιτιςεισ», (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ 

εφόςον προβλζπεται), παραπζμπουν ςε ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τα οποία βαςίηονται ςτθ 
ςχετικι ςειρά ευρωπαϊκϊν προτφπων και ζχουν πιςτοποιθκεί από διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ. Οι 
ανακζτουςεσ αρχζσ αναγνωρίηουν ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ 
- μζλθ. Επίςθσ, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω 
πιςτοποιθτικά εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό 
τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ πλθροφν τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τα ςχετικά με τθν οικονομικι και 
χρθματοοικονομικι επάρκεια (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι επαγγελματικι 
ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ 
φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ  
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  

 Πταν οι οικονομικοί φορείσ ι οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων  ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων 
όςον αφορά τα κριτιρια που τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ/ενϊςεισ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 

ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

Θ εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ γίνεται υποχρεωτικά από τον προςφζροντα ι, αν θ προςφορά 
υποβάλλεται από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, από ζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ αυτι.  

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5 ,2.2.6, και  2.2.7  τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4  του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο 
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 
Ραράρτθμα Γ’, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 
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Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α 
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 

ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr).    

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ),  το 
οποίο υπογράφεται, είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του 
οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ 
παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα,  νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι  το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. (παρ.13 του άρκρου 107 του  ν. 
4497/2017, το οποίο τροποποιεί το άρκρο 79 του ν. 4412/2016.) 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4 – 2.2.8). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται  ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ.).  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ 
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1., 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ.  

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν 
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν 
οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα 
δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.8 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε 
βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ.  



19 

 

Β.3 Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5  

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν : οικονομικζσ καταςτάςεισ ι αποςπάςματα οικονομικϊν 

καταςτάςεων, ςτθν  περίπτωςθ  ̟που θ δθμοςίευςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων απαιτείται από  τθν 
νομοκεςία τθσ χϊρασ που  είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι τουσ ιςολογιςμοφσ ι τα Ε3 των 
τριϊν τελευταίων ετϊν. Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα 
ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με 

οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 
 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 

ςτο φάκελο τεχνικισ προςφοράσ κατάλογο των αντίςτοιχων ςυμβάςεων που εκτελεςτικαν κατά τθν 
τελευταία τριετία, με αναφορά του αντίςτοιχου ποςοφ, τισ θμερομθνίεσ, του δθμόςιου παραλιπτθ, κακϊσ 
και πιςτοποιθτικά ορκισ εκτζλεςθσ ςυμβάςεων.  

Β.5 Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με   διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν Ριςτοποιθτικά που εκδίδονται 
από επίςθμα γραφεία ποιοτικοφ ελζγχου ι αρμόδιασ υπθρεςίασ (CEN Ευρωπαϊκι Επιτροπι Τυποποίθςθσ), 
που κα βεβαιϊνουν τθν τιρθςθ προδιαγραφϊν ι προτφπων των προϊόντων κατά ISO 9001, ΕΛΟΤ ISO 

13485:2003 Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ιατροτεχνολογικϊν Ρροϊόντων και Σχετικϊν Υπθρεςιϊν από κατάλλθλα 
διαπιςτευµζνουσ φορείσ, κακϊσ επίςθσ κα προςκομίςουν οποιοδιποτε άλλο πιςτοποιθτικό,ISO το οποίο 
απαιτείται από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των προςφερόμενων ειδϊν (Ραράρτθμα Β’). Τα προςφερόμενα 
είδθ πρζπει να διατίκενται ςτο εμπόριο με τρόπο ςφμφωνο προσ τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ 
ΔΥ8δ/Γ.π.ΟΙΚ.130648/30-08-2009 (ΦΕΚ Β2198/2.10.2009), Εναρμόνιςθ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ προσ τισ 
διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ «Ρερί ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων».».  

Θ προςφορά των ειδϊν κα ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από Ριςτοποιθτικό ςιμανςθσ CE, ςφμφωνα με 
τθν Οδθγία 93/42/ΕΟΚ (και όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τθν Οδθγία 2007/47/ΕΚ-5.9.2007), με τον 
αρικμό αναγνϊριςθσ του εμπλεκόμενου Κοινοποιθμζνου Οργανιςμοφ, κακϊσ και από Ριςτοποιθτικό 
ISO του εργοςταςίου καταςκευισ. 

Οι εταιρείεσ διακίνθςθσ κα πρζπει να εφαρμόηουν πιςτοποιθμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ 
ςφμφωνα με τθν αρικμ. ΔΥ8δ/Γ.Ρ. οικ. / 1348 (ΦΕΚ 32/Β/16.01.2004) απόφαςθ του Υπουργείου Υγείασ 
«Αρχζσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ διανομισ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων»,το οποίο 
κα πρζπει να προςκομίςουν. 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω 
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 
νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  
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Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για το ςκοπό αυτό. 

B.10. Τα αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουκο τρόπο  (άρκρο 80 παρ. 12 ν. 4412/2016, 
όπωσ τροποποιικθκε με το Ν.4605/2019):  

α) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν : 

- τθν παράγραφο 2.2.3.1 (Ροινικό Μθτρϊο), 

- τθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 ( πιςτοποιθτικά δικαςτθρίων κλπ.) 

εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, 

β) τα λοιπά δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 2.2.3.2 ( φορολογικι , αςφαλιςτικι 
ενθμερότθτα ) εφόςον είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν 
αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχουν εκδοκεί κατά τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ δθλαδι 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, 

γ) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν: 

- τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (πιςτοποιθτικό/ βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου ) 

- τα αποδεικτικά ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, 

εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, 

δ) οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ και 

ε) οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. 

Τα ζγγραφα του παρόντοσ άρκρου υποβάλλονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94). 

Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι 
φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ. 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά  βάςει 
τιμισ. 
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2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα  Ραράρτθμα Β’ τθσ Διακιρυξθσ 
είτε για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ  ποςότθτασ των ειδϊν  τθσ προμικειασ,   είτε για κάκε 
είδοσ/τμιμα  χωριςτά, για το ςφνολο τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ αυτϊν.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ . 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ ιτοι τθν 30-08-2019 θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 15:00μμ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε 
θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν 
Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι 
πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο  περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 
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Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον 
προςφζροντα.  Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του 
παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε 
αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου 
το θλεκτρονικό αρχείο pdf] . Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν 
αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, οι οικονομικοί φορείσ να 
επιςυνάπτουν ψθφιακά θλεκτρονικά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τεχνικισ και 
οικονομικισ προςφοράσ ςφμφωνα με τα παραρτιματα Β και Ε τθσ Ραροφςασ. 

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται 
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία 
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και  τα ζγγραφα 
που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille).Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα 
προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των 
πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  
2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν:  

α) το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016,ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  Οι προςφζροντεσ  
ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου 
doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
διακιρυξθσ (Ραράρτθμα Γ’),   

β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με το άρκρο 72 του Ν. 4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το 

http://www.promitheus.gov.gr/
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οποίο υπογράφεται ψθφιακά, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 
2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα, για τθν εφαρμογι του εν λόγω άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά 
το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι  το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον 
οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ. (παρ.13 του άρκρου 107 του  ν. 4497/2017, το οποίο τροποποιεί το άρκρο 79 του ν. 
4412/2016.) 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ 

Ο/ΟΙ υπογράφοντεσ του ΤΕΥΔ, κα φαίνονται ξεκάκαρα ςτο ςθμείο τθσ υπογραφισ αναγράφοντασ 

ευκρινϊσ το όνομά τουσ. 
2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ 
Β’ τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ 
πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ 
καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ 
αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα.  

 

Επίςθσ θ τεχνικι προςφορά κα πρζπει να περιλαμβάνει υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ, εφόςον 
καταςκευάηει ο ίδιοσ το τελικό προϊόν, με τθν οποία κα αναφζρει τθν επιχειρθματικι μονάδα ςτθν 
οποία κα καταςκευάηει το προςφερόμενο προϊόν, κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ. Πταν ο 
προςφζρων δεν κα καταςκευάςει ο ίδιοσ το τελικό προϊόν, ςε δικι του επιχειρθματικι μονάδα, οφείλει 
να δθλϊςει τθν επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν οποία κα καταςκευαςτεί το προςφερόμενο προϊόν και 
τον τόπο εγκατάςταςθσ τθσ. Επίςθσ, ςτθν περίπτωςθ αυτι, πρζπει να δθλϊνει υπεφκυνα προσ τον 
φορζα ότι θ καταςκευι του τελικοφ προϊόντοσ κα γίνει από τθν επιχείρθςθ ςτθν οποία ανικει ι θ 
οποία εκμεταλλεφεται ολικά ι μερικά τθ μονάδα καταςκευισ του τελικοφ προϊόντοσ.      

 

Απαραίτθτθ και θ ςυμπλιρωςθ του φφλλου ςυμμόρφωςθσ όπωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα Βϋ, 
δθλϊνοντασ τθν ςυμμόρφωςθ ι μθ με τισ ηθτοφμενεσ προδιαγραφζσ του Ραραρτιματοσ Βϋ. 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ  όπωσ 
ορίηεται κατωτζρω και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Ε’ τθσ διακιρυξθσ:  

Α. Σιμζσ 

Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ  δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα (είδοσ). 

Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά ο προςφζρων 

κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του 
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει 
ςτο Ραράρτθμα Ε’ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) ςε μορφι pdf και θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ των υλικϊν ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
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Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν 
επϋαυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20 %. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται 
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα,  β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ.  
 

Οι οικονομικζσ προςφορζσ πρζπει να ζχουν ςαν βάςθ τθ χαμθλότερθ τιμι τθσ εγχϊριασ αγοράσ όπωσ 
καταγράφεται ςτθν υπ’ αρικ. 1191/2016 Απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ (ΦΕΚ Βϋ498/26-02-2016) 

Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ  είτε για το ςφνολο των προκθρυχκζντων τμθμάτων ειδϊν και το ςφνολο τθσ 
ηθτοφμενθσ ποςότθτασ αυτϊν, είτε για κάκε α/α Τμιματοσ  ειδϊν χωριςτά αλλά για το ςφνολο τθσ 
ηθτοφμενθσ ποςότθτασ αυτϊν. 
 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα εκατόν 
ογδόντα (180) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ,  οι υποψιφιοι κα πρζπει να 
το δθλϊνουν ςτθν προςφορά τουσ. 
 Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 
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γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ.  

Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων. 

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 

3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» 
τθν 05-09-2019 θμζρα Ρζμπτθ  και ϊρα 11:00πμ  

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και 
ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα  με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2. 
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει 
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. Για τθν παροφςα διαδικαςία αποςφραγίηονται οι φάκελοι 
δικαιολογθτικϊν, τεχνικισ και οικονομικισ προςφοράσ όλων των διαγωνιηόμενων για όλα τα ςτάδια και 
εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των κατωτζρω ςταδίων τθσ 
διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ. 

Ειδικότερα : 

α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ 
του οργάνου.  

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν  προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, και ςυντάςςεται  πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν 
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δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν κα τθν αποδοχι όςων τεχνικϊν 
προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω.  

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν 
οικονομικϊν προςφορϊν. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι  προσ ζγκριςθ. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων  προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ. 

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και 
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 
τθσ παροφςασ. 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - 

Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα  (10) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που 
εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  
που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ 
των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν 
θλεκτρονικι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 
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Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι 
δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ 
ζχει ςυνυποβάλλει εντόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ τθσ παραγράφου 1 αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο 
αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα 
από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι 
παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των 
δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. Το παρόν εφαρμόηεται αναλόγωσ και ςτισ περιπτϊςεισ που θ 
ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των 
προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του 
άρκρου 79 παράγραφοσ 5 εδάφιο αϋ, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  

 το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι 

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 
2.2.8(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ. ότι πλθροί, οι οποίεσ 
επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ  του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια 
επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ 
ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό, και ωσ εξισ:  
Ροςοςτό που δεν υπερβαίνει το 15% περίπτωςθ  τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 50% ςτθν 
περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ 
ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προμθκευτι.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   
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Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με 
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.  

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται 
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι: 

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ 
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ 
αναςτολϊν επί αυτϊν,  

β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. και τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ 
και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ «κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι  

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι 

(β)δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. 

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 

Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ 
του ι ςε περίπτωςθ που πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι 
ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ 
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άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν 
ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ 
κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγύεζε  θαιήο εθηέιεζεο 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 
Ραράρτθμα Δ’ τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 
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Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.4, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που 
επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν 
εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. Θ ανακζτουςα αρχι ζχει το μονομερζσ δικαίωμα 
παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ  ζωσ τρεισ (3) μινεσ ωσ προσ τθν απορρόφθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

4.5 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  
4.5.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  
5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί μετά τθν ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των 
ειδϊν  με τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ και μζςα ςτθ νόμιμθ προκεςμία, που 
προβλζπεται ςτθν υποπαράγραφο Η5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/9-5-2013,Τ.Αϋ) 
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Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 όπωσ αυτό 
τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ.34 και 35 του Ν.4799/2017, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ 
που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α)  το δφο τοισ εκατό (2%) υπζρ τθσ Ψυχικισ Υγείασ μετά τθσ αφαίρεςθσ του ΦΡΑ και κάκε άλλου 
παρακρατοφμενου ποςοφ υπζρ τρίτων βάςει του άρκρου 3 του Ν. 3580/07 όπωσ αυτόσ ιςχφει. 

β) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει). 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

δ) ) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ. Το ποςό 
αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ 
Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 
4412/2016. 

ε) Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

ςτ) 8% παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ, ςφμφωνα με το Ν. 2198/1994. 

Ο ΦΡΑ καταβάλλεται από τθν υπθρεςία.  

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  
5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016. 
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
 

 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του ν. 4412/2016, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
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ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, 
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν 
επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον 
κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται 
εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το 
απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ   
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν)και  6.3. 

(Απόρριψθ παραδοτζων υλικϊν – αντικατάςταςθ), να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και 
ουςίασ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα 
(30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, 
αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν 
περίπτωςθ β’ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 

 οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 

 

6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

 

 

6.1.1. Θ παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνεται κατόπιν γραπτισ παραγγελίασ, μζςα ςτον χρόνο 

παράδοςθσ που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ ςτθν αποκικθ του Νοςοκομείου ι ςτο χϊρο που κα τουσ 
υποδειχκεί από το γραφείο Διαχείριςθσ, τμθματικά και ανάλογα με τισ ανάγκεσ του φορζα, με ζξοδα, 
ευκφνθ και μζριμνα του Ρρομθκευτι. 
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν 
περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν 
λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν 
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 
4412/2016. 

 

 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 
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6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο 
αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ 
τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 
 

6.2 Παξαιαβή πιηθώλ-Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1 H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16  ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα ΣΤ τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά τθν 
διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί 
μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ.  
Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 

οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 
Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι  αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 
εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 
Το αποτζλεςμα  τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 
Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 
 

6.2.2  Θ παραλαβι τθσ προμικειασ κα πραγματοποιείται εντόσ πζντε (5) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν 
θμερομθνία αποςτολισ ςτον ανάδοχο τθσ ανωτζρω εγγράφου παραγγελίασ από το Νοςοκομείο, από 
αρμόδια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ που κα ςυγκροτθκεί για το ςκοπό αυτό και κα 
εκδίδει ςχετικά πρωτόκολλα παραλαβισ. 
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ 
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου 
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν 
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ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων. 
 

 

6.4 Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν,, με ζκπτωςθ επί 
τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των 
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα 
ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.  

Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ.  

Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3  του 
άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

Το αρμόδιο όργανο δφναται να ηθτιςει τθν κατάκεςθ δειγμάτων τα οποία κα πρζπει να επζλκουν ςτθν 
υπθρεςία το αργότερο μζςα ςε τρείσ (3) θμζρεσ. 
 

         

 

 

                                                                                                                                     Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ 

                                                                                                                                  ΤΟΥ Γ.Ν. ΘΛΕΙΑΣ 

 

 

                                                                                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΡΟΥΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α – ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  
ΜΕΟΣ Αϋ: ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

Αντικείμενο τθσ παροφςασ είναι θ προμικεια  ΦΙΛΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΣΘΣ- CPV 33181200-4 (Θκμόσ Διάλυςθσ), 
ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 226.380,25€  ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡA 13%.  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Ανοιχτόσ Θλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ (κάτω των ορίων) 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ  

 
ΦΙΛΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΣΘΣ για τθ ΜΤΝ τθσ Νοςθλευτικισ Μονάδασ Ρφργου 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV  CPV 33181200-4 (Θκμόσ Διάλυςθσ) 

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ  
Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά 
βάςει τθσ τιμισ 

 

 ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ  200.336,50€ ΡΛΕΟΝ Φ.Ρ.Α. 13% 

(226.380,25€  ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΡΑ) 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  
Ζνα (1)  ζτοσ  με μονομερζσ δικαίωμα τθσ Ν. Μ. Ρφργου – Γ. Ν. Θλείασ 

παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ  ζωσ τρεισ (3) μινεσ ωσ προσ τθν απορρόφθςθ 
του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ  Τακτικόσ Ρροχπολογιςμόσ -  KAE 1311 

ΤΟΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΘΣ ΤΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ  ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΥΡΟΒΟΛΘ: Στθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr 
του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)  

ΕΝΤΥΡΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΡΕΙΡΤΩΣΘ :  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΛΕΙΑΣ-Ν. Μ. ΡΥΓΟΥ  

ΡΥΓΟΣ Τ.Κ 27131 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΕΝΑΞΘΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

13-08-2019  και ϊρα 17:00 μ.μ. Στθ διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)  

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΥΡΟΒΟΛΘΣ: 30-08-2019 ΩΑ:15:00 μ.μ ςτθ 
διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)  

ΕΝΤΥΡΘ ΡΟΣΦΟΑ: Τα ςτοιχεία και τα δικαιολογθτικά τθσ προςφοράσ 
που υποβάλλονται θλεκτρονικά προςκομίηονται κατά περίπτωςθ ςε ζντυπθ 
μορφι εντόσ προκεςμίασ τριϊν εργαςίμων θμερϊν από τθν θμερομθνία 
τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ.  

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν των υποψθφίων αναδόχων κα 
πραγματοποιθκεί μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr 
του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ) 
ςτισ 05-09-2019 ΚΑΙ ΩΑ 11:00 π.μ.  

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ /ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ   

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ  Ππωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Β 



36 

 

 

                      ΜΕΟΣ Βϋ: ΡΕΙΓΑΦΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

                          ΡΙΝΑΚΑΣ ΗΘΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΘΓΟΙΑΣ Α2 

ΚΑΤΘΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΘΣ ΤΙΜΘΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ  Οι τιμζσ υπόκεινται ςτισ υπζρ του Δθμοςίου και τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ.  

ΦΟΟΣ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ  

(ΑΘΟ 24 ν. 2198/94)  
Κατά τθν πλθρωμι παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ ςφμφωνα με το 
άρκρο 24 του Ν. 2198/94.  

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ 
ΡΕΙΛΘΨΘΣ  ΓΙΑ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ ΣΤΟ 
ΤΥΡΟ 

                                                           13-08-2019 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΣΤΟ 
ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ –ΚΘΜΔΘΣ – 

ΕΣΘΔΘΣ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

                                                           13-08-2019  

ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ (ΣΕ 
ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΘ (ΑΝΕΥ 
ΦΡΑ) 

Α.2.1-Μεμβράνθ πολυςουλφόνθσ 
τφπου polynephron 

696 696 X 23,8 =16.564,80 

Α.2.2-Μεμβράνθ πολυςουλφόνθσ 
τφπου ελιξόνθσ (helixone) 

470 470 X 23,8=11.186,00 

Α.2.4- Μεμβράνθ πολυςουλφόνθσ 
τφπου a POLYSULFONE pro 

250 250 X 23,8=5.950,00 

Α.2.5- Μεμβράνθ πολυςουλφόνθσ 
–H dry 

(≥ 2,3) 

270 270 X 23,8=6.426,00 

Α.2.6-Μεμβράνθ κράματοσ 
πολυαικεροςουλφόνθσ και 
πολυαρυλαίνθσ (polyester 

polymere alloy, PEPA) 

680 680 X 23,8=16.184,00 

A.2.7-Μεμβράνθ κράματοσ 
πολυαρυλαικεροςουλφόνθσ , 

πολυβινυλπυρολιδόνθσ και 
πολυαμίδιο (Polyamix) 

300 300 X 23,8=7.140,00 

A.2.8- Μεμβράνθ κράματοσ 
πολυαρυλαικερςουλφόνθσ  και 

πολυβινυλπυρολιδόνθσ (PUREMA, 
PORACTON, κτλ) 

 

250 250 X 23,8=5.950,00 

A.2.9- Μεμβράνθ κράματοσ 
πολυαικερςουλφόνθσ  και 

πολυβινυλπυρολιδόνθσ 
(SYNPHAN, DIAPES, κτλ) 

280 280 X 23,8=6.664,00 
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΗΘΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΘΓΟΙΑΣ Β2 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ (ΣΕ 
ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΘ (ΑΝΕΥ ΦΡΑ) 

B.2.1-Μεμβράνθ πολυςουλφόνθσ 
τφπου polynephron 

1.008 1.008 Χ 18,9 =19.051,20 

B.2.2- Μεμβράνθ 
πολυςουλφόνθσ τφπου ελιξόνθσ 

(helixone) 

1.001 1.001 Χ 18,9 =18.918,90 

B.2.3- Μεμβράνθ 
πολυςουλφόνθσ επικαλυμμζνθ 

εςωτερικά με γζλθ τφπου 
Rexbrane 

324 324 Χ 18,9 =6.123,60 

B.2.4- Μεμβράνθ  
πολυςουλφόνθσ τφπου a 

POLYSULFONE pro 

300 300 Χ 18,9 =5.670,00 

B.2.5- Μεμβράνθ 
πολυςουλφόνθσ –H dry 

300 300 Χ 18,9 =5.670,00 

B.2.8- Μεμβράνθ κράματοσ 
πολυαρυλαικερςουλφόνθσ  και 

πολυβινυλπυρολιδόνθσ 
(PUREMA, PORACTON, κτλ) 

800 800 Χ 18,9 =15.120,00 

B.2.9- Μεμβράνθ κράματοσ 
πολυαικερςουλφόνθσ  και 

πολυβινυλπυρολιδόνθσ 
(SYNPHAN, DIAPES, κτλ) 

800 800 Χ 18,9 =15.120,00 

B.2.10- Μεμβράνθ 
πολυαικερςουλφόνθσ 

460 460 Χ 18,9 =8.694,00 

B.2.12-Μεμβράνθ 
πολυμεκυλμεκακρυλικοφ 

(PMMA) 

1.008 1.008 Χ 18,9 =19.051,20 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΙΛΤΩΝ Β2 6.001 ΤΕΜ.  

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΘΣ (ΑΝΕΥ ΦΡΑ)  113.418,90€ 

 

 

 

A.2.12-Μεμβράνθ 
πολυμεκυλμεκακρυλικοφ (PMMA) 

456 456 X 23,8=10.852,80 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΙΛΤΩΝ A2 3.652 TEM.  

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΘΣ (ΑΝΕΥ ΦΡΑ)  86.917,60€ 
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ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΕΙΔΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

(ΣΕ 
ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΤΙΜΘ 
ΑΝΑ ΚΑΤΘΓΟΙΑ 

(ΑΝΕΥ ΦΡΑ) 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 

(ΑΝΕΥ ΦΡΑ) 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 

ΜΕ ΦΡΑ 13% 

ΦΙΛΤΑ A2 3.652 TEM. 86.917,60€  
200.336,50€ 

 
226.380,25€ ΦΙΛΤΑ Β2 6.001 ΤΕΜ. 113.418,90€ 

 

 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται  είτε για το ςφνολο των ειδϊν, είτε για κάκε είδοσ  χωριςτά,  για το 
ςφνολο όμωσ τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ κάκε είδουσ. 
 
 
 

ΣΘΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΘΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

 Οι οικονομικζσ προςφορζσ πρζπει να ζχουν ςαν βάςθ τθ χαμθλότερθ τιμι τθσ εγχϊριασ 
αγοράσ όπωσ καταγράφεται ςτθν υπ’ αρικ. 1191/2016 Απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ (ΦΕΚ 
Βϋ498/26-02-2016) 

 Ρροςφορζσ που αναγράφουν τιμζσ πάνω από τθν υπ’ αρικ. 1191/2016 Απόφαςθ του 
Υπουργοφ Υγείασ (ΦΕΚ Βϋ498/26-02-2016) κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 Ρροςφορζσ που αναγράφουν τιμζσ πάνω από τθν προχπολογιηόμενθ δαπάνθ ανά είδοσ κα 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 Ο προμθκευτισ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  ΓΙΑ «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΦΙΛΤΩΝ Μ.Τ.Ν. (ΑΙΜΟΚΑΘΑΣΘΣ)» 

CPV 33181200-4 (Θκμόσ Διάλυςθσ) 
 

Οι απαραίτθτεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που πρζπει να πλθροφν τα φίλτρα αιμοκάκαρςθσ 
περιγράφονται λεπτομερϊσ παρακάτω. 
Θ τελικι επιλογι όμωσ του καταλλθλότερου για τον κάκε αςκενι φίλτρου, με βάςει τισ ιδιαίτερεσ 
ανάγκεσ του ( εξατομικευμζνθ κεραπεία ), κα πρζπει να γίνεται λαμβάνοντασ υπόψθ και άλλα   
διεκνϊσ   αποδεκτά χαρακτθριςτικά/παραμζτρουσ που ζχει ςτο παρελκόν επίςθμα ειςθγθκεί θ 
Ελλθνικι Νεφρολογικι Εταιρεία και που  εκτόσ από το είδοσ τθσ μεμβράνθσ  και τθσ 
αποςτείρωςθσ και τον KUF( 1,3και 7)είναι : 
 

1.Είδοσ μεμβράνθσ του φίλτρου: 
 

Θ χθμικι ςφςταςθ τθσ μεμβράνθσ του φίλτρου κακορίηει τισ ιδιότθτζσ τθσ και ζχει ιδιαίτερθ 
ςθμαςία ςτθν επιλογι, εφόςον οι ιδιότθτεσ αυτζσ ςχετίηονται με διάφορεσ επιδράςεισ όπωσ, τον 
βακμό ενεργοποίθςθσ του ςυμπλθρϊματοσ, του ςυςτιματοσ πιξθσ, (γεγονόσ που αφορά ςε 
αςκενείσ με αιμορραγικι διάκεςθ), τθν αλλεργικι αντίδραςθ ςε αςκενείσ που λαμβάνουν 
ςυγκεκριμζνα φάρμακα (πχ. αναφυλακτοειδείσ αντιδράςεισ ι και αλλεργικό shok αςκενϊν που  
λαμβάνουν  ACE  inhibitors  και  φίλτρα  με  high-flux  μεμβράνθ polyacrylonitrile). Θ μθ 
τροποποιθμζνθ κυτταρίνθ –κουπροφάνθ ενεργοποιεί περιςςότερο από άλλεσ μεμβράνεσ το 
ςυμπλιρωμα, τα λευκά αιμοςφαίρια, τα μονοκφτταρα και τα αιμοπετάλια και αυτό ςθμαίνει μθ 
καλι βιοςυμβατότθτα.  



39 

 

 

2.Επιφάνεια μεμβράνθσ του φίλτρου (0,5 –2,2m2): 

Θ επιφάνεια τθσ μεμβράνθσ επιλζγεται με βάςθ το ςωματότυπο του αςκενοφσ και ζχει μεγάλθ 
ςθμαςία για τθν παροχι αποδοτικισ κάκαρςθσ. 
3.Συντελεςτισ υπερδιικθςθσ (KUF) του φίλτρου: 
Ο ςυντελεςτισ υπερδιικθςθσ αναφζρεται ςτον όγκο (ml) του νεροφ του πλάςματοσ,  που  
φιλτράρεται  τθν  ϊρα  για  κάκε  mmHg  πίεςθσ (διαμεμβρανικισ, TMP). Με βάςθ τον 
ςυντελεςτι αυτό τα φίλτρα μπορεί να διακρικοφν ςε υψθλισ υπερδιικθςθσ (KUF > 

20ml/mmHg/h/m2) ι χαμθλισ υπερδιικθςθσ  (KUF  <  10ml/  mmHg/h/m2).  Oι  μεμβράνεσ  με  
υψθλι διαπερατότθτα (High–flux), όπωσ είναι οι ςυνκετικζσ μεμβράνεσ (polysulfone, 

polyacrylonitrile,  polyethersulfone  κ.α.),  ζχουν  μεγάλουσ πόρουσ  που επιτρζπουν τθν διζλευςθ 
ουςιϊν μικροφ και μεςαίου μοριακοφ βάρουσ και KUF > 20ml/mmHg/h/m2. 

4.Κακάρςεισ διαλυτϊν ουςιϊν (με ςτακερι παροχι αίματοσ 300ml/min και διαλφματοσ 
500ml/min): 

Θ απομάκρυνςθ των διαλυτϊν ουςιϊν (ουρίασ, κρεατινίνθσ, φωςφορικϊν, βιταμίνθσ  Β12,  
ινουλίνθσ),  ςχετίηεται  με  το  μοριακό  βάροσ  αυτϊν  και κακορίηεται από το είδοσ τθσ 
μεμβράνθσ και τθν αναφορά τθσ τιμισ κάκαρςθσ για τθν ςυγκεκριμζνθ ουςία. Οι κακάρςεισ των 
ουςιϊν παίηουν μεγάλο ρόλο ςτθν αποδοτικότθτα τθσ αιμοκάκαρςθσ και ςυνεπϊσ τθν καλι υγεία 
του αςκενοφσ. Θα πρζπει να ορίηουμε το εφροσ των επικυμθτϊν τιμϊν για τθν κάκε μια ουςία 
ανάλογα με τθν μεταβολικι κατάςταςθ και τισ ανάγκεσ του αςκενι.  Ρολλζσ  φορζσ  φίλτρα  με  
ίδιο  είδοσ  μεμβράνθσ  και  επιφάνεια μεμβράνθσ  ζχουν άλλεσ  κακάρςεισ  ουςιϊν  λόγω  τθσ  
διαφορετικισ αρχιτεκτονικισ κατά τθν καταςκευι τουσ. Γενικά οι μεγαλφτερεσ κακάρςεισ 
οδθγοφν ςε μεγαλφτερθ αποτελεςματικότθτα. 
 

5.Συντελεςτισ KoA του φίλτρου(MassTransferAreaCoefficient): 

Κακορίηει τθν αποδοτικότθτα του φίλτρου και τισ μζγιςτεσ κακάρςεισ ουςιϊν ςε ςυνδυαςμό με 
τθ διακζςιμθ επιφάνεια. Ζτςι για αιμοκάκαρςθ υψθλισ απόδοςθσ ο KoA πρζπει να ζχει τιμζσ > 
700 ml/min. Ρολλζσ φορζσ φίλτρα με ίδιο είδοσ μεμβράνθσ και επιφάνεια μεμβράνθσ ζχουν 
διαφορετικοφσ ΚοΑ, λόγω τθσ διαφορετικισ αρχιτεκτονικισ κατά τθν καταςκευι τουσ. ΚοΑ < 500 
ml/min κεωροφνται φίλτρα χαμθλισ αποτελεςματικότθτασ. 
 

6. Συντελεςτισ διαβατότθτασ (SC) β2-Μικροςφαιρίνθσ 

 

Κακορίηει τθν κάκαρςθ μζςου μοριακοφ βάρουσ ουςιϊν, γεγονόσ μεγάλθσ ςθμαςίασ για τθν 
αποφυγι τθσ εμφάνιςθσ διαφόρων επιπλοκϊν όπωσ είναι θ αμυλοείδωςθ τθσ αιμοκάκαρςθσ. 
Πςο πιο κοντά ςτο 1 είναι αυτι θ τιμι του SC τόςο το καλφτερο είναι το αποτζλεςμα. Φίλτρα με 
ίδια μεμβράνθ και ίδια επιφάνεια μπορεί να ζχουν διαφορετικό SC. Σε κάκαρςθ high flux ο SC β2-

Μικροςφαιρίνθσ είναι > 0,5. 
 

7. Είδοσ αποςτείρωςθσ του φίλτρου 

 

Ραίηει ρόλο γιατί μπορεί να επθρεάηει τθ βιοςυμβατότθτα τθσ μεμβράνθσ δθλαδι τθν 
αλλθλεπίδραςθ μεταξφ μεμβράνθσ και αίματοσ, αλλά και τισ κακάρςεισ των ουςιϊν. Θ 
αποςτείρωςθ μπορεί να γίνεται με αικυλενοξείδιο (ΕΤΟ), ατμό, γ-ακτινοβολία και β-

ακτινοβολία.Θ  αποςτείρωςθ  με  ΕΤΟ  μπορεί  να  προκαλζςει ςυχνότερα αντιδράςεισ 
υπερευαιςκθςίασ.  
 

8. Βιοςυμβατότθτα μεμβρανϊν. 
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Τα  φίλτρα  διακρίνονται  ανάλογα  με  τθ  βιοςυμβατότθτά  τουσ.  Θ βιοςυμβατότθτα ζχει να 
κάνει με τθ τάςθ για δθμιουργία κρόμβου, με τθν ενεργοποίθςθ του ςυμπλθρϊματοσ δια μζςου 
τθσ εναλλακτικισ οδοφ και τθν ενεργοποίθςθ των πολυμορφοπφρθνων. Φίλτρα με κακι 
βιοςυμβατότθτα είναι οι μθ τροποποιθμζνεσ κυτταρινικζσ μεμβράνεσ  ενϊ  οι  τροποποιθμζνεσ  
κυτταρινικζσ  και  τα  ςυνκετικά  φίλτρα ζχουν καλφτερθ βιοςυμβατότθτα. 
 Οι ωσ άνω παράμετροι/χαρακτθριςτικά κα πρζπει να κατατίκενται με τουσ φακζλουσ των 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν και θ αξιολόγθςι τουσ είναι απαραίτθτθ όχι  μόνο  για τθν  επίτευξθ  
επαρκοφσ  κεραπευτικοφ αποτελζςματοσ,  αλλά  και  για  τθν  αςφαλι  διενζργεια  τθσ  ςυνεδρίασ 
αιμοκάκαρςθσ. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΦΙΛΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΣΘΣ  

1) Κατθγορία Α1 Φίλτρα με ςυνκετικζσ μεμβράνεσ : IN VITRO Kuf > 20ml/mmHg/h/1.0 m2 και 
επιφάνεια μεμβράνθσ < 1,5 m2 

Α.1.1-Μεμβράνθ πολυςουλφόνθσ τφπου polynephron 

Α.1.2- Μεμβράνθ πολυςουλφόνθσ τφπου ελιξόνθσ (helixone) 

Α.1.3- Μεμβράνθ πολυςουλφόνθσ επικαλυμμζνθ εςωτερικά με γζλθ τφπου Rexbrane 

Α.1.4- Μεμβράνθ  πολυςουλφόνθσ τφπου a POLYSULFONE pro  

Α.1.5- Μεμβράνθ πολυςουλφόνθσ –H dry 

Α.1.6- Μεμβράνθ κράματοσ πολυαικεροςουλφόνθσ και πολυαρυλαίνθσ (polyester polymere alloy, 

PEPA) 

A.1.7- Μεμβράνθ κράματοσ πολυαρυλαικεροςουλφόνθσ , πολυβινυλπυρολιδόνθσ και πολυαμίδιο 
(Polyamix) 

A.1.8- Μεμβράνθ κράματοσ πολυαρυλαικερςουλφόνθσ  και πολυβινυλπυρολιδόνθσ (PUREMA, 

PORACTON, κτλ) 
A.1.9- Μεμβράνθ κράματοσ πολυαικερςουλφόνθσ  και πολυβινυλπυρολιδόνθσ (SYNPHAN, 

DIAPES, κτλ) 
A.1.10- Μεμβράνθ πολυαικερςουλφόνθσ   
A.1.11- Μεμβράνθ πολυφαινυλζνιου (polyphenylene)  

A.1.12-Μεμβράνθ πολυμεκυλμεκακρυλικοφ (PMMA) 

 

2) Κατθγορία Α2 Φίλτρα με ςυνκετικζσ μεμβράνεσ : IN VITRO Kuf >20ml/mmHg/h/1.0 m2 και 
επιφάνεια μεμβράνθσ > 1,5 m2( 1.5- 2.5) 

Α.2.1-Μεμβράνθ πολυςουλφόνθσ τφπου polynephron 

Α.2.2- Μεμβράνθ πολυςουλφόνθσ τφπου ελιξόνθσ (helixone) 

Α.2.3- Μεμβράνθ πολυςουλφόνθσ επικαλυμμζνθ εςωτερικά με γζλθ τφπου Rexbrane 

Α.2.4- Μεμβράνθ  πολυςουλφόνθσ τφπου a POLYSULFONE pro 

Α.2.5- Μεμβράνθ πολυςουλφόνθσ –H dry 

Α.2.6- Μεμβράνθ κράματοσ πολυαικεροςουλφόνθσ και πολυαρυλαίνθσ (polyester polymere alloy, 

PEPA) 

A.2.7- Μεμβράνθ κράματοσ πολυαρυλαικεροςουλφόνθσ , πολυβινυλπυρολιδόνθσ και πολυαμίδιο 
(Polyamix) 

A.2.8- Μεμβράνθ κράματοσ πολυαρυλαικερςουλφόνθσ  και πολυβινυλπυρολιδόνθσ (PUREMA, 

PORACTON, κτλ) 
A.2.9- Μεμβράνθ κράματοσ πολυαικερςουλφόνθσ  και πολυβινυλπυρολιδόνθσ (SYNPHAN, 

DIAPES, κτλ) 
A.2.10- Μεμβράνθ πολυαικερςουλφόνθσ   
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A.2.11- Μεμβράνθ πολυφαινυλζνιου (polyphenylene)  

A.2.12-Μεμβράνθ πολυμεκυλμεκακρυλικοφ (PMMA) 
 

3)Κατθγορία Β1 Φίλτρα με ςυνκετικζσ μεμβράνεσ: IN VITRO Kuf  

<20ml/mmHg/h/1.0 m2 και επιφάνεια μεμβράνθσ  < 1,5 m2 

B.1.1-Μεμβράνθ πολυςουλφόνθσ τφπου polynephron 

B.1.2- Μεμβράνθ πολυςουλφόνθσ τφπου ελιξόνθσ (helixone) 

B.1.3- Μεμβράνθ πολυςουλφόνθσ επικαλυμμζνθ εςωτερικά με γζλθ τφπου Rexbrane 

B.1.4- Μεμβράνθ  πολυςουλφόνθσ τφπου a POLYSULFONE pro 

B.1.5- Μεμβράνθ πολυςουλφόνθσ –H dry 

B.1.6- Μεμβράνθ κράματοσ πολυαικεροςουλφόνθσ και πολυαρυλαίνθσ (polyester polymere alloy, 

PEPA) 

B.1.7- Μεμβράνθ κράματοσ πολυαρυλαικεροςουλφόνθσ , πολυβινυλπυρολιδόνθσ και πολυαμίδιο 
(Polyamix) 

B.1.8- Μεμβράνθ κράματοσ πολυαρυλαικερςουλφόνθσ  και πολυβινυλπυρολιδόνθσ (PUREMA, 

PORACTON, κτλ) 
B.1.9- Μεμβράνθ κράματοσ πολυαικερςουλφόνθσ  και πολυβινυλπυρολιδόνθσ (SYNPHAN, 

DIAPES, κτλ) 
B.1.10- Μεμβράνθ πολυαικερςουλφόνθσ   
B.1.11- Μεμβράνθ πολυφαινυλζνιου (polyphenylene)  

B.1.12-Μεμβράνθ πολυμεκυλμεκακρυλικοφ (PMMA) 

 

 

4)Κατθγορία Β2 Φίλτρα με ςυνκετικζσ μεμβράνεσ: IN VITRO Kuf  

<20ml/mmHg/h/1.0 m2 και επιφάνεια μεμβράνθσ  > 1,5 m2(1.5-2.2) 

B.2.1-Μεμβράνθ πολυςουλφόνθσ τφπου polynephron 

B.2.2- Μεμβράνθ πολυςουλφόνθσ τφπου ελιξόνθσ (helixone) 

B.2.3- Μεμβράνθ πολυςουλφόνθσ επικαλυμμζνθ εςωτερικά με γζλθ τφπου Rexbrane 

B.2.4- Μεμβράνθ  πολυςουλφόνθσ τφπου a POLYSULFONE pro 

B.2.5- Μεμβράνθ πολυςουλφόνθσ –H dry 

B.2.6- Μεμβράνθ κράματοσ πολυαικεροςουλφόνθσ και πολυαρυλαίνθσ (polyester polymere alloy, 

PEPA) 

B.2.7- Μεμβράνθ κράματοσ πολυαρυλαικεροςουλφόνθσ , πολυβινυλπυρολιδόνθσ και πολυαμίδιο 
(Polyamix) 

B.2.8- Μεμβράνθ κράματοσ πολυαρυλαικερςουλφόνθσ  και πολυβινυλπυρολιδόνθσ (PUREMA, 

PORACTON, κτλ) 
B.2.9- Μεμβράνθ κράματοσ πολυαικερςουλφόνθσ  και πολυβινυλπυρολιδόνθσ (SYNPHAN, 

DIAPES, κτλ) 
B.2.10- Μεμβράνθ πολυαικερςουλφόνθσ   
B.2.11- Μεμβράνθ πολυφαινυλζνιου (polyphenylene)  

B.2.12-Μεμβράνθ πολυμεκυλμεκακρυλικοφ (PMMA) 

 

-Σε φίλτρα ίδιου τφπου προτιμϊνται αυτά με μεγαλφτερο ΚοΑ . 

-Σε φίλτρα ίδιου τφπου προτιμϊνται αυτά με  ςυντελεςτι διαβατότθτασ β2Μ πλθςιζςτερα ςτθν 
τιμι 1.  



42 

 

-Αποδεκτοί τρόποι αποςτείρωςθσ είναι θ κερμικι  αποςτείρωςθ (ατμόσ, ξθρι κερμικι), θ γ-

ακτινοβολία και θ β-ακτινιβολία. 

-Κάκε φίλτρο να ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από αρτθριακι και φλεβικι γραμμι για μθχανιματα  
Gabro AK-200 , Gabro AK-200 ultra S  και  Fresenius 5008S. 

Θ ςφνταξθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τον διαγωνιςμό προμικειασ φίλτρων τεχνθτοφ 
νεφροφ βαςίςτθκε ςτισ εξισ παραμζτρουσ: 

1) ςτθ γνϊςθ και ςτθν εμπειρία από τθ διεκνι βιβλιογραφία για τα διαφορετικά 
χαρακτθριςτικά των φίλτρων αιμοκάκαρςθσ, τα οποία πολφ αναλυτικά ςασ περιγράψαμε 
και κατακζςαμε μαηί με τισ προδιαγραφζσ, 

2) ςτθν πάγια κζςθ τθσ Ελλθνικισ Νεφρολογικισ Εταιρείασ (ΕΝΕ) ότι οι διαγωνιςμοί 
προμικειασ φίλτρων αιμοκάκαρςθσ κα πρζπει να γίνονται με προδιαγραφζσ που κα 
περιλαμβάνουν διεκνϊσ αποδεκτζσ παραμζτρουσ οι οποίεσ ζχουν από καιρό αναρτθκεί 
ςτον ιςτότοπο τθσ ΕΝΕ  

3) ςτο γεγονόσ ότι πρζπει να εξαςφαλίηεται θ δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ διαφόρων  τφπων 
φίλτρων ανάλογα με τισ ανάγκεσ των αςκενϊν και δεν είναι δυνατόν ζνασ τφποσ φίλτρο να 
είναι κατάλλθλοσ για όλουσ τουσ αςκενείσ μιασ μονάδασ αιμοκάκαρςθσ  

 

Αναλυτικότερα και για τθν επεξιγθςθ των παραπάνω παραμζτρων παρακζτουμε τα εξισ:  

Ραρά το γεγονόσ ότι όλα τα χαρακτθριςτικά των φίλτρων αιμοκάκαρςθσ (είδοσ/χθμικι ςφνκεςθ 
μεμβράνθσ, επιφάνεια μεμβράνθσ, KUF *ςυντελεςτισ υπερδιικθςθσ+, κακάρςεισ διαλυτϊν 
ουςιϊν, ςυντελεςτισ KoA, ςυντελεςτισ διαβατότθτασ β2-Μικροςφαιρίνθσ και είδοσ 
αποςτείρωςθσ) που λεπτομερϊσ περιγράφθκαν κατά τθν κατάκεςθ των προδιαγραφϊν ζχουν 
ιδιαίτερθ ςθμαςία για τθν απόδοςθ και τθν επιλογι των φίλτρων, εκείνο που επίμονα τονίςκθκε 
ότι αποτελεί το βαςικό ςτοιχείο του φίλτρου είναι θ μεμβράνθ του. 
τθν προςπάκεια να κατανοθκεί περιςςότερο θ ςθμαςία τθσ μεμβράνθσ ,αλλά και των επιμζρουσ 
ςτοιχείων του φίλτρων αιμοκάκαρςθσ  ςτθν διαφοροποίθςθ τουσ, παρακζτουμε τα παρακάτω 
δεδομζνα: 

Τα φίλτρα αιμοκάκαρςθσ (ΑΜΚ)  αποτελοφνται  από τθν μεμβράνθ ΑΜΚ - dialyzer membrane-   

(είναι το βαςικό ςτοιχείο του φίλτρου και ζχει τθ μορφι ακροίςματοσ τριχοειδϊν), το ςτθρικτικό 
υλικό-potting material- (υλικό ςτο οποίο βυκίηονται τα τριχοειδι τθσ μεμβράνθσ  ςτθρίηοντασ τα  
μθχανικά) και το περίβλθμα-housing material- (υλικό που περιβάλει τα τριχοειδι). Το ςτθρικτικό 
υλικό και το περίβλθμα  ζχουν ςυνικωσ  τθν ίδια χθμικι ςφνκεςθ ςε όλουσ τουσ τφπουσ /είδθ 
φίλτρων  γεγονόσ που δεν ιςχφει για τθ μεμβράνθ (υπάρχουν μεμβράνεσ αιμοκάκαρςθσ 
διαφόρου χθμικισ ςφνκεςθσ)  (Χ. Ιατροφ,Ν.Αφεντάκθσ. Μεμβράνεσ αιμοκάκαρςεισ, 1997, 
Εκδ.Μπιςτικζα-Ακινα, Χ.Συργκάνθσ. Χαρακτθριςτικά φίλτρων αιμοκάκαρςθσ. Στο: Εξωνεφρικι 
Κάκαρςθ.Κ.Μαυροματίδθσ,Ρ.Ραςςαδάκθσ,2014. Εκδ.οτόντα-Θεςςαλονίκθ). 

Από τθ ςτιγμι που το κφριο ςτοιχείο του φίλτρου  είναι θ μεμβράνθ ΑΜΚ, θ χθμικι τθσ ςφνκεςθ 
τα διαφοροποιεί  αρχικά ςε δφο γενικζσ κατθγορίεσ (φίλτρα από φυςικά πολυμερι-ελάχιςτα  από 
αυτά χρθςιμοποιοφνται  ςιμερα- και φίλτρα από ςυνκετικά πολυμερι). Αναλφοντασ όμωσ 
ακριβζςτερα τθν χθμικι ςφνκεςθ τθσ μεμβράνθσ τα φίλτρα των προαναφερόμενων κατθγοριϊν 
διακρίνονται ςε επιμζρουσ κατθγορίεσ (υποκατθγορίεσ). Μικροδιαφοροποιιςεισ τθσ χθμικισ 
ςφνκεςθσ τθσ μεμβράνθσ αιμοκάκαρςθσ μιασ υποκατθγορίασ μπορεί πολλζσ φορζσ  να παίηουν 
ςθμαντικό ρόλο κατά τθν κλινικι χριςθ των φίλτρων ΑΜΚ και ζτςι κάποιεσ υποκατθγορίεσ 
φίλτρων διαφοροποιοφνται ςε άλλεσ μικρότερεσ υποκατθγορίεσ. Τα  ςυνκετικά   φίλτρα π.χ  με 
μεμβράνθ από το πολυμερζσ πολυςουλφόνθ δεν ζχουν όλα τθν ίδια απολφτωσ χθμικι ςφνκεςθ 
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(μπορεί να διαφζρουν μεταξφ τουσ κυρίωσ ωσ  προσ ποςότθτα του υδρόφιλου ςυςτατικοφ τουσ 
,τθν πολυβινυλπυρολιδόνθ, PVP-, γεγονόσ που μπορεί να επθρεάςει παραμζτρουσ, όπωσ  τθν 
βιοςυμβατότθτα- βλζπε παρακάτω-   και  ζχει τθν ςθμαςία του ςτθν κλινικι χριςθ των ανάλογων 
φίλτρων,) και  διαφοροποιοφνται ζτςι  ςε άλλεσ επιμζρουσ υποκατθγορίεσ, όπωσ φίλτρα ΑΜΚ 
από πολυςουλφόνθ, πολυαικερικι –ςουλφόνθ κ.α. ( Χ. Ιατροφ,Ν.Αφεντάκθσ. Μεμβράνεσ 
αιμοκάκαρςεισ ,1997, Εκδ.Μπιςτικζα-Ακινα, Χ.Συργκάνθσ. Χαρακτθριςτικά φίλτρων 
αιμοκάκαρςθσ. Στο: Εξωνεφρικι Κάκαρςθ.Κ.Μαυροματίδθσ,Ρ.Ραςςαδάκθσ,2014. Εκδ.οτόντα-

Θεςςαλονίκθ, Bowry SK et al.Contrib Nephrol 2011,173:110-118, Tadaaki I et al.Contr Nephrol 

2011,173:148-153, Golli-Bennour EE et al.Int Urol Nephrol 2011,43:483-490)  

Ρζρα όμωσ από τθ χθμικι ςφνκεςθ τθσ μεμβράνθσ ΑΜΚ  ,ςθμαντικό ρόλο για τθν μορφοποίθςθ 
τθσ παίηει και ο τρόποσ καταςκευισ των τριχοειδϊν  τθσ (spinning). Ο τρόποσ καταςκευισ των 
τριχοειδϊν  μπορεί να διαφοροποιιςει μεμβράνθ απολφτωσ  ίδιασ χθμικισ ςφνκεςθσ  ωσ προσ 
τθν αποδοτικότθτα τθσ  ιτοι : α) τθ  δυνατότθτα απομάκρυνςθσ νεροφ του πλάςματοσ (δθλ. το  
ςυντελεςτι υπερδιικθςθσ)-ετςι ζχουμε φίλτρα από μεμβράνθ ίδιασ χθμικισ ςφνκεςθσ που 
κατθγοριοποιοφνται ανάλογα με τον ςυντελεςτι υπερδιικθςθσ ςε χαμθλισ ι υψθλισ 
διαπερατότθτασ ( LOW ι HIGH FLUX)- και  β) τθ  δυνατότθτα απομάκρυνςθσ μικροφ ι μζςου 
μοριακοφ βάρουσ τοξικϊν ουςιϊν για τον οργανιςμό (ςτθν πρϊτθ κατθγορία ανικουν π.χ  θ 
ουρία  και θ κρεατινίνθ, ενϊ κφριοσ αντιπρόςωποσ τθσ δεφτερθσ είναι θ β2- μικροςφαιρίνθ-  

γενικά τα φίλτρα υψθλισ υπερδιικθςθσ πλεονεκτοφν ζναντι των φίλτρων με χαμθλι 
υπερδιικθςθ ωσ προσ τθν απομάκρυνςθ των ουςιϊν αυτισ τθσ κατθγορίασ-) ι τθν ενεργοποίθςθ 
διαφόρων κυτταρικϊν  (π.χ λευκά αιμοςφαίρια, αιμοπετάλια) και  χυμικϊν   (π.χ ςυμπλιρωμα 
,ςφςτθμα πιξθσ) ςυςτθμάτων. Το τελευταίο ζχει μεγάλθ ςθμαςία κατά τθ κλινικι χριςθ των 
φίλτρων και ςυςχετίηεται με τθν καλι ι μθ βιοςυμβατότθτα των μεμβρανϊν/φίλτρων  ΑΜΚ (δθλ. 
με τθν απουςία ι παρουςία  κλινικϊν- π.χ αλλεργικϊν, φλεγμονωδϊν - ι βιοχθμικϊν 
αντιδράςεων κατά τθν ςυνεδρία αιμοκάκαρςθ), παράμετρο που μπορεί να επθρεάςει κετικά θ 
αρνθτικά τθν ποιότθτα ηωισ και τθν νοςθρότθτα των αςκενϊν (Χ. Ιατροφ, Ν.Αφεντάκθσ. 
Μεμβράνεσ αιμοκάκαρςθσ, 1997, Εκδ.Μπιςτικζα-Ακινα, Χ.Συργκάνθσ.  

Χαρακτθριςτικά φίλτρων αιμοκάκαρςθσ. Στο: Εξωνεφρικι Κάκαρςθ. Κ.Μαυροματίδθσ, 
Ρ.Ραςςαδάκθσ, 2014. Εκδ.οτόντα-Θεςςαλονίκθ, Bowry SK et al. Contrib Nephrol 2011,173:110-

118,Roux VD,Plaisance M.Nephrol Τher 2008,4:335-338, Martinez-Minguel P et. al  Int J Artif 

Organs 2015,38:45-53, Susumu U et al.Contrib Nephrol 2011,173:  23-29,Tsutomu S et.al. Contrib 

Nephrol 2011,173:30-35)  

 Θα πρζπει να τονιςτεί όμωσ ότι  θ τελικι αποδοτικότθτα ενόσ φίλτρου ΑΜΚ εξαρτάται, εκτόσ από 
τα προαναφερόμενα, και από τθν όλθ αρχιτεκτονικι (δθλ. τθν όλθ δομι) του. Ζτςι 
διαφοροποιοφνται  οι εντόσ  αυτοφ  ροζσ του αίματοσ και διαλφματοσ κάκαρςθσ και εξθγείται το 
γιατί  φίλτρα διαφόρων οίκων καταςκευισ με απολφτωσ ίδια μεμβράνθ ΑΜΚ από πλευράσ 
χθμικισ ςφνκεςθσ και  επιφάνεια προςφζρουν διαφορετικζσ κακάρςεισ τοξικϊν ουςιϊν με  τισ 
ίδιεσ ςυνκικεσ αιμοκάκαρςθσ (Χ. Ιατροφ,Ν.Αφεντάκθσ. Μεμβράνεσ αιμοκάκαρςεισ ,1997, 
Εκδ.Μπιςτικζα-Ακινα, Χ.Συργκάνθσ. Χαρακτθριςτικά φίλτρων αιμοκάκαρςθσ. Στο: Εξωνεφρικι 
Κάκαρςθ.Κ.Μαυροματίδθσ,Ρ.Ραςςαδάκθσ,2014. Εκδ. οτόντα-Θεςςαλονίκθ) 

Τα παρακάτω χαρακτθριςτικά παραδείγματα που αφοροφν τον τρόπο με τον οποίο εξελίχτθκαν 
οι μεμβράνεσ ςτθν πορεία του χρόνου, αλλά και ςτθν ιδιαιτερότθτα που εμφανίηουν ωσ προσ τθν 
χθμικι τουσ  ςφνκεςθ   , τθν αποτελεςματικότθτα τθσ κάκαρςθσ διαφόρων ουςιϊν ι τθν  
πρόκλθςθ ανεπικφμθτων αντιδράςεων, κακιςτοφν περιςςότερο κατανοθτι τθ ςθμαςία που 
παίηει θ μεμβράνθ ςτθ διαφοροποίθςθ των φίλτρων αιμοκάκαρςθσ. 
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 Ραράδειγμα 1ο: Θ ακρυλονιτρίλθ ζνα ςυνκετικό πολυμερζσ, είναι θ πρϊτθ ςυνκετικι μεμβράνθ 
αιμοκάκαρςθσ ,  καταςκευάςτθκε το 1969 ςτθ Γαλλία ςε επίπεδο ςχιμα  και αποςτειρϊκθκε με 
γ-ακτινοβολία. Στθ ςυνζχεια τροποποιικθκε και κυκλοφόρθςε με τθν επωνυμία ΑΝ-69. Ρρόκειται 
για υψθλισ διαπερατότθτασ ςυμμετρικι, ςυνκετικι μεμβράνθ δφο ςυμπολυμερϊν, τθν 
υδρόφοβθ πολυακρυλονιτρίλθ (PAN) και το υδρόφιλο μεκαλλυλο ςουλφονικό Na

+ 
 θ οποία είναι 

αρνθτικά φορτιςμζνθ. Θ μεμβράνθ αυτι  ακολοφκωσ, τροποποιικθκε με τθ χριςθ του 
υδρόφοβου πολυμεροφσ PAN μαηί με μεκακρυλικό μεκφλιο και υδρόφιλο ακρυλικό οξφ. Θ  νζα 
αυτι μεμβράνθ ζχει αςφμμετρθ δομι και επικαλφπτεται από ζνα ςτρϊμα με ευρφ φάςμα 
μεγζκουσ πόρων, που κακορίηει τισ ιδιότθτεσ διαπερατότθτασ τθσ μεμβράνθσ. Μζχρι το 1990 
κεωροφνταν θ πλζον βιοςυμβατι μεμβράνθ. Πμωσ, λόγω των αναφυλακτοειδϊν αντιδράςεων 
που παρουςίαηαν  αςκενείσ που αιμοκακαίρονταν με φίλτρα που είχαν αυτι τθν μεμβράνθ και  
λάμβαναν αναςτολείσ του μετατρεπτικοφ ενηφμου (αΜΕΑ)-ςυχνότατα χρθςιμοποιοφμενα 
φάρμακα για τθ ρφκμιςθ τθσ αρτθριακισ πίεςθσ-, αναπτφχκθκε μια άλλθ ςειρά μεβράνθσ, θ 
ΑΝ69ST (“ST’’ PEI= polyethyleneimine). Το κετικό φορτίο τθσ ST εξουδετερϊνει το αρνθτικό 
φορτίο του ΑΝ69. Θ μεμβράνθ  αυτι ζχει πολφ καλφτερθ βιοςυμβατότθτα από τθν προθγοφμενθ 
,παρουςιάςει κατά τθν χριςθ τθσ  λιγότερεσ αναφυλακτοειδείσ αντιδράςεισ ςε αςκενείσ που 
λαμβάνουν  αναςτολείσ του μετατρεπτικοφ ενηφμου (αΜΕΑ) και επιπρόςκετα  δεν απαιτοφνται 
μεγάλεσ ποςότθτεσ θπαρίνθσ για τθν πρόλθψθ τθσ πιξθσ του φίλτρου, γεγονόσ ιδιαίτερα 
ςθμαντικό για αςκενείσ που ζχουν αιμορραγικι διάκεςθ.   

Ραράδειγμα 2ο
: Θ πολυμεκυλ-μεκακριλικι  (polymethylmethacrylate = PMMA) είναι θ πρϊτθ 

ςυνκετικι μεμβράνθ ςε τριχοειδικι μορφι  και καταςκευάςκθκε το 1980 ςτθν Ιαπωνία.  Θ 
μεμβράνθ αυτι παρουςιάηει εξαιρετικζσ προςροφθτικζσ ιδιότθτεσ και βρζκθκε να βελτιϊνει τον 
ουραιμικό κνθςμό, λόγω προςρόφθςθσ τθσ  παρακορμόνθσ και ουςιϊν που διεγείρουν τα 
μαςτοκφτταρα. Θ ςειρά Β3 low flux, B2 high flux, BK-P, BK-F, BK-U, BK-H είναι κατάλλθλεσ για τθν 
αφαίρεςθ β2-μικροςφαιρίνθσ ( ουςία που είναι υπεφκυνθ για τθν αμυλοείδωςθ τθσ 
αιμοκάκαρςθσ που εκδθλϊνεται με ςφνδρομο καρπιαίου ςωλινα και αρκροπάκεια). 

Ραράδειγμα 3ο
:Θ πολυςουλφόνθ (Psf) από τισ αρχζσ του 1980 ιταν θ μεμβράνθ που 

χρθςιμοποιικθκε ευρζωσ λόγω των ιδιοτιτων τθσ ωσ προσ τθν αποτελεςματικι απομάκρυνςθ 
ουραιμικϊν ουςιϊν, τθν κατακράτθςθ ενδοτοξινϊν, τθσ ενδογενοφσ βιοςυμβατότθτασ και τθσ 
χαμθλισ κυτταροτοξικότθτάσ τθσ. Λόγω τθσ υδροφοβικότθτασ του πολυμεροφσ τθσ Psf 

απαιτικθκε θ ανάμιξθ τθσ  με υδροφιλικό πολυμερζσ, όπωσ θ πολυβινφλ- πυρολιδόνθ 
(polyvinylpyrrolidone PVP). Θ ποςότθτα ανάμιξθσ τθσ PVP παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν 
ενεργοποίθςθ του πθκτικοφ μθχανιςμοφ και ςτθ μεταφορά τθσ λευκωματίνθσ διαμζςου τθσ 
μεμβράνθσ.  Ζτςι, οι μεμβράνεσ που δεν ζχουν PVP (π.χ. FLX -ςειρά με μεμβράνθ PEPA) 

διατθροφν υψθλό τον ςυντελεςτι διικθςθσ τθσ λευκωματίνθσ με τθν πάροδο του χρόνου χριςθσ 
τουσ( χαρακτθριςτικό που είναι ςε μερικζσ περιπτϊςεισ αςκενϊν   ςθμαντικό ), ενϊ αντίκετα 
μεμβράνεσ  ίδιασ χυμικισ ςφνκεςθσ ( PEPA) με PVP + (π.χ. ςειρά FDX 15GW, FDY 15GW ) 

μειϊνουν τον προαναφερόμενο ςυντελεςτι  ,γεγονόσ που παρατθρείται ακόμα περιςςότερο  με 
τισ ακόμα νεότερεσ ςειρζσ FDX 150GW και FDY 150 GW που περιζχουν περιςςότερθ ποςότθτα 
PVP ++ ( χαρακτθριςτικό που απαιτείται κατά  χριςθ τουσ ςε άλλα περιςτατικά αςκενϊν).   

Ραράδειγμα 4ο
: Χριςθ  διαφόρων τφπων φίλτρων αιμοκάκαρςθσ ςε περιπτϊςεισ αςκενϊν με 

διαφορετικι ςυμπτωματολογία. 

 Ο ρυκμόσ ελάττωςθσ τθσ α1-μικροςφαιρίνθσ αίματοσ κατά τθν αιμοκάκαρςθ διαφζρει από 
μεμβράνθ ςε μεμβράνθ. Θ αξία βρίςκεται ςτο γεγονόσ ότι υπάρχει κετικι ςυςχζτιςθ απϊλειασ 
α1-μικροςφαιρίνθσ και λευκωματίνθσ κατά τθν αιμοκάκαρςθ. (θ ικανότθτα αυτι διαβακμίηεται 
ςτισ ςειρζσ φίλτρων ωσ εξισ: FDY>FDX>FX). Σε απϊλεια λευκωματίνθσ 3 gr ι περιςςότερο ανά 
ςυνεδρία, οι αςκενείσ παρουςιάηουν βελτίωςθ των οςτικϊν αλγϊν, των ωμαλγιϊν και τθσ 
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δφναμθσ των δακτφλων. Ενϊ, απϊλεια λευκωματίνθσ 5 gr ι περιςςότερο ανά ςυνεδρία 
παρουςιάηουν βελτίωςθ των αιμωδιϊν των άνω άκρων και του ςυνδρόμου ανιςυχων ποδιϊν, 
που παρατθροφνται ςε αςκενείσ τθσ αιμοκάκαρςθσ.   

Με βάςθ λοιπόν όλα τα παραπάνω  γίνεται ςαφζσ ότι κατά τθν κακθμερινι κλινικι πρακτικι ο 
κεράπων ιατρόσ δε μπορεί να ζχει ςτθν φαρζτρα του μόνο φίλτρα ενόσ ι δφο τφπων, από 
πλευράσ χθμικισ  ςφνκεςθσ  μεμβράνθσ  ΑΜΚ  και αποδοτικότθτασ,   προκειμζνου να 
αντιμετωπίςει αςκενείσ με διαφορετικζσ κεραπευτικζσ ανάγκεσ αιμοκάκαρςθσ, αλλά κα πρζπει  
να ζχει τθ δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ μιασ ποικιλίασ τφπων φίλτρων αιμοκάκαρςθσ (φίλτρα 
τουλάχιςτον 4-5 διαφορετικϊν από πλευράσ χθμικισ ςφνκεςθσ μεμβρανϊν και με διαφορετικζσ 
αποδοτικότθτεσ –ςυντελεςτι υπερδιικθςθσ και δυνατότθτα απομάκρυνςθσ διαφόρων τοξικϊν 
ουςιϊν-) για να μπορζςει να προςφζρει τθν απαιτοφμενθ κατά περίπτωςθ μζγιςτθ  αιμοκάκαρςθ 
και να εξαςφαλίςει ζτςι μικρότερθ νοςθρότθτα και κνθτότθτα για τουσ αιμοκακαιρόμενουσ 
αςκενείσ του. 

Άλλεσ ςθμαντικζσ παράμετροι ςτισ οποίεσ βαςίςτθκε θ επιτροπι για τθ ςφνταξθ των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν φίλτρων τεχνθτοφ νεφροφ είναι οι εξισ: 

4) θ εμπειρία, θ οποία ςυςςωρεφτθκε μετά τθν εφαρμογι τθσ Συμφωνίασ-Ρλαίςιο, με 
αποτζλεςμα να υπάρξουν ςοβαρά προβλιματα, κατά κφριο λόγο ςε Νοςοκομεία, ςτα 
οποία οι  επιμζρουσ διαγωνιςμοί( call offs) και θ προμικεια  γίνονταν με μόνο ουςιαςτικά  
κριτιριο τθν  χαμθλότερθ τιμι μονάδοσ και χωρίσ να λαμβάνονται υπόψθ τα επί μζρουσ  
χαρακτθριςτικά των φίλτρων, χαρακτθριςτικά ςτα  οποία περιλαμβάνονται όλεσ οι 
παράμετροι, που με βάςθ τθ διεκνι βιβλιογραφία και πρακτικι τα χαρακτθρίηουν. Ππωσ 
είναι  γνωςτό κατά  τθν εφαρμογι τθσ Συμφωνίασ Ρλαίςιο παρατθρικθκαν ςοβαρά 
προβλιματα  ςτθν προςπάκεια προμικειασ των καταλλθλότερων  και επαρκϊσ ποιοτικϊν 
φίλτρων αιμοκάκαρςθσ για τουσ αςκενείσ των  κρατικϊν ΜΤΝ, κατά κφριο λόγο ςε 
νοςοκομεία ςτα οποία οι διαγωνιςμοί και θ προμικεια  γίνονταν με μόνο κριτιριο τθν 
φκθνότερθ τιμι μονάδοσ. Για οριςμζνουσ μάλιςτα  τφπουσ φίλτρων, που κάποια 
νοςοκομεία προμθκεφτθκαν με μόνο κριτιριο τθν φκθνότερθ τιμι , επιςθμάνκθκαν κατά 
τθν χριςθ τουσ  προβλιματα που επιςθμάνκθκαν  από οριςμζνουσ ςυναδζλφουσ με τθ 
ςυμπλιρωςθ και λευκϊν καρτϊν οι οποίεσ και εκτιμικθκαν από ειδικι επιτροπι που 
ςυνζςτθςε ο ΕΟΦ.   

5)  θ υπ’ αρικ. πρωτ. 94221/30-10-2014  γνωμοδότθςθ του ΕΟΦ, θ οποία επιςυνάπτεται, μετά 
από αξιολόγθςθ των αναφορϊν περιςτατικϊν υλικοεπαγρφπνθςθσ (λευκϊν καρτϊν), που 
ςυμπλθρϊκθκαν από Νεφρολόγουσ λόγω προβλθμάτων που παρατθρικθκαν με 
οριςμζνουσ τφπουσ φίλτρων, που κάποια Νοςοκομεία προμθκεφτθκαν με μόνο κριτιριο 
τθν χαμθλότερθ τιμι και ςτθν οποία αναφζρεται ςαφϊσ, ότι θ επιλογι τθσ κατάλλθλθσ 
κεραπείασ για τον εκάςτοτε αςκενι εναπόκειται ςτον κεράποντα ιατρό του,  

6) θ δθμόςια διαβοφλευςθ, μετά τθν οποία τροποποιικθκαν οι αρχικζσ προδιαγραφζσ, ςτο 
μζτρο που θ Επιτροπι κεωροφςε ότι εξαςφαλιηόταν θ δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ 
διαφορετικϊν τφπων φίλτρων και   ανάλογα με τισ ανάγκεσ των αςκενϊν. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΦΙΛΤΩΝ ΤΕΧΝΘΤΟΥ ΝΕΦΟΥ ΓΙΑ ΤΘ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΚΛΑΣΙΚΘΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΣΘΣ ΚΑΙ 
ΡΑΑΛΛΑΓΩΝ  

• Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό πρζπει να δθλϊςουν ςτθν τεχνικι τουσ προςφορά το 
εργοςτάςιο καταςκευισ των προϊόντων κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ του. Το εργοςτάςιο 
καταςκευισ κα πρζπει να διακζτει ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001 ι ISO 13485, 

αντίγραφο ιςχφοντοσ πιςτοποιθτικοφ του οποίου και κα επιςυνάπτεται υποχρεωτικά ςτθν 
προςφορά.  



46 

 

• Τα προςφερόμενα προϊόντα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνα από κοινοποιθμζνο οργανιςμό και 
να φζρουν ςε ευκρινι κζςθ του τελικοφ περιζκτθ τουσ τθν προβλεπόμενθ ςιμανςθ CE, θ οποία 
αποδεικνφει τθν ςυμμόρφωςι τουσ με τισ απαιτιςεισ τθσ Οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ. 
130648 - Εναρμόνιςθ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ «περί 
ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
υπάγονται ςτθ ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ.130648, (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-2009) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ «Ρερί 
Εναρμόνιςθσ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ προσ τθν Οδθγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Ρροϊόντα» τόςο κατά τθ φάςθ ςφνταξθσ 
τθσ διακιρυξθσ, όςο και κατά τθ φάςθ ςφναψθσ τθσ αντίςτοιχθσ ςφμβαςθσ, πρζπει να 
διαςφαλίηεται με τθ διατφπωςθ κάκε φορά των ανάλογων ενδεικνυομζνων όρων, ότι τα εν λόγω 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα κα είναι ςφμφωνα προσ τισ απαιτιςεισ τθσ ςχετικισ ΚΥΑ κατά το 
χρόνο παράδοςθσ τουσ, είτε πρόκειται για παράδοςθ εντόσ των ςυμβατικϊν προκεςμιϊν , είτε 
για εκπρόκεςμθ , ϊςτε τα προϊόντα αυτά να φζρουν οπωςδιποτε τθν προβλεπόμενθ από τθ 
ςχετικι ( β ) ΚΥΑ ςιμανςθ CE . 

• Οι προμθκεφτριεσ εταιρείεσ κα πρζπει ςτισ προςφορζσ τουσ να δθλϊνουν ότι ςυμμορφϊνονται 
με τθν ΚΥΑ ΔΥ8δ/ΓΡ/1348/2004 «Αρχζσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ διανομισ 
ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων» (ΦΕΚ 32/Β/16-01-2004) ωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

 • Θ τοποκζτθςθ των επιςθμάνςεων τθσ ςυςκευαςίασ, που αναφζρονται παραπάνω και 
κεωροφνται ουςιϊδεισ προχποκζςεισ για τθν αποδοχι των προςφερομζνων προϊόντων, ι 
όποιων άλλων επιςθμάνςεων, πρζπει να ζχει γίνει αποκλειςτικά και μόνον από το πρόςωπο ι τθν 
επιχείρθςθ που κεωρείται καταςκευαςτισ των προϊόντων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 
93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ. 130648 - ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). Ρροςφορζσ προϊόντων που 
φζρουν επιςθμάνςεισ πάςθσ φφςεωσ που ζχουν τοποκετθκεί, ςε οποιοδιποτε μζροσ τθσ 
ςυςκευαςίασ τουσ, από τρίτουσ, ακόμθ και εάν οι τρίτοι αυτοί διακζτουν τθν ιδιότθτα του 
διανομζα, ειςαγωγζα ι εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
Τυχόν παράβαςθ του όρου αυτοφ κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων κα αποτελεί λόγο 
μθ αποδοχισ των παραδιδόμενων υλικϊν. 

• Σε περίπτωςθ προςφοράσ προϊόντοσ που καταςκευάηεται ςε χϊρα εκτόσ Ε.Ε., διλωςθ ςτθν 
οποία να αναφζρεται ςε ποια (εσ) αγορά (εσ) κράτουσ μζλουσ κυκλοφορεί το προςφερόμενο 
προϊόν και θ οποία να ςυνοδεφεται από αποδεικτικά ςτοιχεία από τα οποία να προκφπτει ότι, θ 
ειςαγωγι και διάκεςθ του προϊόντοσ ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε. επιτρζπεται χωρίσ περιοριςμοφσ 
κακϊσ και πίνακα πελατϊν ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία ςχετικά με τισ πωλιςεισ του εν λόγω 
προϊόντοσ, είτε από τον ίδιο είτε από τον καταςκευαςτι.  

• Θ διεργαςία αποςτείρωςθσ των προϊόντων πρζπει να επικυρϊνεται και να ελζγχεται ςφμφωνα 
με τισ απαιτιςεισ των αντίςτοιχων εναρμονιςμζνων προτφπων.  

• Στθν ετικζτα / ςυςκευαςία πρζπει να αναγράφονται με ευκρινι και ευανάγνωςτο τρόπο 
τουλάχιςτον τα παρακάτω ςτοιχεία: i. το όνομα ι θ εμπορικι επωνυμία και θ διεφκυνςθ του 
καταςκευαςτι. Σε περίπτωςθ που ο καταςκευαςτισ δεν ζχει ζδρα ςε χϊρα τθσ ευρωπαϊκισ 
ζνωςθσ, θ ετικζτα ι θ ςυςκευαςία πρζπει να περιλαμβάνουν επιπλζον το όνομα και τθ 
διεφκυνςθ του εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του. ii. ο κωδικόσ τθσ παρτίδασ του οποίου να 
προθγείται θ ζνδειξθ «ΡΑΤΙΔΑ» (ι LOT) v. θ ζνδειξθ τθσ θμερομθνίασ παραγωγισ και αςφαλοφσ 
χριςθσ, εκφραηόμενθ ςε ζτοσ και μινα vi. θ ζνδειξθ ότι το προϊόν προορίηεται για μία και μόνθ 
χριςθ. Οι ανωτζρω πλθροφορίεσ μπορεί να παρζχονται υπό μορφι ςυμβόλων.  

• Στα επίςθμα ενθμερωτικά φυλλάδια “prospectus” των καταςκευαςτικϊν οίκων, τα οποία κα 
ςυνυποβάλλονται υποχρεωτικά, κα πρζπει να αναφζρονται οι επιδόςεισ των φίλτρων ςε 
μετριςεισ IN VITRO τθσ κάκαρςθσ ουρίασ, κρεατινίνθσ, φωςφόρου και βιταμίνθσ B12, με 
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αναφερόμενεσ ςυγκεκριμζνεσ ροζσ αίματοσ και διαλφματοσ και ςυγκεκριμζνθ διαμεμβρανικι 
πίεςθ (TMP). Τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτθριςτικά των φίλτρων κα πρζπει να αναφζρονται ςτο 
είδοσ, τθν επιφάνεια και το πάχοσ τθσ μεμβράνθσ, ςτον όγκο πλιρωςθσ, ςτον ςυντελεςτι 
υπερδιικθςθσ (Kuf).  

• Το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να προβεί ςε δειγματολθπτικό ζλεγχο με εργαςτθριακι 
εξζταςθ όλων των παρτίδων των προϊόντων τόςο κατά τθν οριςτικι παραλαβι όςο και κατά τθ 
διάρκεια χριςθσ.  

• Κάκε φίλτρο κα ςυνοδεφεται, υποχρεωτικά, από αρτθριακι και φλεβικι γραμμι, κατάλλθλθ για 
τα μθχανιματα αιμοκάκαρςθσ κάκε Μονάδασ Τεχνθτοφ Νεφροφ. Επιςθμαίνεται ότι, οι 
προςφερόμενεσ τιμζσ για τα φίλτρα αιμοκάκαρςθσ περιλαμβάνουν και τθν αξία τθσ αρτθριακισ 
και φλεβικισ γραμμισ.  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΦΙΛΤΩΝ ΤΕΧΝΘΤΟΥ ΝΕΦΟΥ ΓΙΑ ΤΘ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΚΛΑΣΙΚΘΣ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΣΘΣ ΚΑΙ ΡΑΑΛΛΑΓΩΝ  
 

1. Οι παροφςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ αφοροφν ςε φίλτρα τεχνθτοφ νεφροφ κατάλλθλα για 
κλαςικι αιμοκάκαρςθ και παραλλαγζσ τθσ κλαςικισ αιμοκάκαρςθσ:  
• Αιμοκάκαρςθ υψθλισ ροισ (High flux),  

• Αιμοδιικθςθ (Hemofiltration),  

• Αιμοδιαδιικθςθ (Hemodiafiltration),  

• Βιοδιικθςθ Ελεφκερθ οξεικϊν (Acetate Free Biofiltration),  

ςυνοδευόμενα από αρτθριακι και φλεβικι γραμμι.  

2. Τα ηθτοφμενα φίλτρα ανικουν ςτισ κατθγορίεσ Α1,Α2,Β1, Β2  ανάλογα με τον ςυντελεςτι 
υπερδιικθςθσ (Kuf), το είδοσ και τθν επιφάνεια τθσ μεμβράνθσ, ωσ εξισ:  

Στθν κατθγορία Α1 υπάγονται τα φίλτρα που ζχουν IN VITRO Kuf > 20 ml/mmHg/h/1.0 m2 , 

ςυνκετικζσ μεμβράνεσ (όπωσ high-flux polysulfone, polyacrylonitrile, polyethersulfone κ.α.) και 
επιφάνεια μεμβράνθσ < 1,5 m2. 

Στθν κατθγορία Α2 υπάγονται τα φίλτρα που ζχουν IN VITRO Kuf > 20 ml/mmHg/h/1.0 m2 , 

ςυνκετικζσ μεμβράνεσ (όπωσ high-flux polysulfone, polyacrylonitrile, polyethersulfone κ.α.) και 
επιφάνεια μεμβράνθσ ≥ 1,5 m2.  

Στθν κατθγορία B1 υπάγονται τα φίλτρα που ζχουν IN VITRO Kuf ≤ 20 ml/mmHg/h/1.0 m2 , 

ςυνκετικζσ μεμβράνεσ (όπωσ low-flux polysulfone, PMMA, κ.α.) και επιφάνεια μεμβράνθσ < 1,5 
m2. 

Στθν κατθγορία B2 υπάγονται τα φίλτρα που ζχουν IN VITRO Kuf ≤ 20 ml/mmHg/h/1.0 m2 , 

ςυνκετικζσ μεμβράνεσ (όπωσ low-flux polysulfone, PMMA, κ.α.) και επιφάνεια μεμβράνθσ ≥ 1,5 
m2. 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΗΘΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΘΓΟΙΑΣ Α2 

 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ (ΣΕ 
ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΘ 
(ΑΝΕΥ ΦΡΑ) 

Α.2.1-Μεμβράνθ πολυςουλφόνθσ τφπου 
polynephron 

696 696 X 23,8 =16.564,80 

Α.2.2-Μεμβράνθ πολυςουλφόνθσ τφπου 470 470 X 23,8=11.186,00 
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ελιξόνθσ (helixone) 

Α.2.4- Μεμβράνθ πολυςουλφόνθσ τφπου a 

POLYSULFONE pro 

250 250 X 23,8=5.950,00 

Α.2.5- Μεμβράνθ πολυςουλφόνθσ –H dry 

(≥ 2,3) 
270 270 X 23,8=6.426,00 

Α.2.6-Μεμβράνθ κράματοσ 
πολυαικεροςουλφόνθσ και πολυαρυλαίνθσ 

(polyester polymere alloy, PEPA) 

680 680 X 23,8=16.184,00 

A.2.7-Μεμβράνθ κράματοσ 
πολυαρυλαικεροςουλφόνθσ , 

πολυβινυλπυρολιδόνθσ και πολυαμίδιο 
(Polyamix) 

300 300 X 23,8=7.140,00 

A.2.8- Μεμβράνθ κράματοσ 
πολυαρυλαικερςουλφόνθσ  και 

πολυβινυλπυρολιδόνθσ (PUREMA, 

PORACTON, κτλ) 
 

250 250 X 23,8=5.950,00 

A.2.9- Μεμβράνθ κράματοσ 
πολυαικερςουλφόνθσ  και 

πολυβινυλπυρολιδόνθσ (SYNPHAN, DIAPES, 

κτλ) 

280 280 X 23,8=6.664,00 

A.2.12-Μεμβράνθ πολυμεκυλμεκακρυλικοφ 
(PMMA) 

456 456 X 23,8=10.852,80 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΙΛΤΩΝ A2 3.652 TEM.  

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΘΣ (ΑΝΕΥ ΦΡΑ)  86.917,60€ 

 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΗΘΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΘΓΟΙΑΣ Β2 

 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ (ΣΕ 
ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΘ 
(ΑΝΕΥ ΦΡΑ) 

B.2.1-Μεμβράνθ πολυςουλφόνθσ τφπου 
polynephron 

1.008 1.008 Χ 18,9 =19.051,20 

B.2.2- Μεμβράνθ πολυςουλφόνθσ τφπου 
ελιξόνθσ (helixone) 

1.001 1.001 Χ 18,9 =18.918,90 

B.2.3- Μεμβράνθ πολυςουλφόνθσ 
επικαλυμμζνθ εςωτερικά με γζλθ τφπου 

Rexbrane 

324 324 Χ 18,9 =6.123,60 

B.2.4- Μεμβράνθ  πολυςουλφόνθσ τφπου a 

POLYSULFONE pro 

300 300 Χ 18,9 =5.670,00 

B.2.5- Μεμβράνθ πολυςουλφόνθσ –H dry 300 300 Χ 18,9 =5.670,00 

B.2.8- Μεμβράνθ κράματοσ 
πολυαρυλαικερςουλφόνθσ  και 

πολυβινυλπυρολιδόνθσ (PUREMA, 

PORACTON, κτλ) 

800 800 Χ 18,9 =15.120,00 

B.2.9- Μεμβράνθ κράματοσ 
πολυαικερςουλφόνθσ  και 

πολυβινυλπυρολιδόνθσ (SYNPHAN, DIAPES, 

κτλ) 

800 800 Χ 18,9 =15.120,00 

B.2.10- Μεμβράνθ πολυαικερςουλφόνθσ 460 460 Χ 18,9 =8.694,00 
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B.2.12-Μεμβράνθ πολυμεκυλμεκακρυλικοφ 
(PMMA) 

1.008 1.008 Χ 18,9 =19.051,20 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΙΛΤΩΝ Β2 6.001 ΤΕΜ.  

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΘΣ (ΑΝΕΥ ΦΡΑ)  113.418,90€ 

 

 
ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΕΙΔΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ (ΣΕ 

ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΤΙΜΘ ΑΝΑ 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ (ΑΝΕΥ 
ΦΡΑ) 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 

(ΑΝΕΥ ΦΡΑ) 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ 

ΜΕ ΦΡΑ 13% 

ΦΙΛΤΑ A2 3.652 TEM. 86.917,60€  
200.336,50€ 

 
226.380,25€ ΦΙΛΤΑ Β2 6.001 ΤΕΜ. 113.418,90€ 

 

ΣΘΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΘΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

 

 Οι οικονομικζσ προςφορζσ πρζπει να ζχουν ςαν βάςθ τθ χαμθλότερθ τιμι τθσ εγχϊριασ 
αγοράσ όπωσ καταγράφεται ςτθν υπ’ αρικ. 1191/2016 Απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ (ΦΕΚ 
Βϋ498/26-02-2016) 

 Ρροςφορζσ που αναγράφουν τιμζσ πάνω από τθν υπ’ αρικ. 1191/2016 Απόφαςθ του 
Υπουργοφ Υγείασ (ΦΕΚ Βϋ498/26-02-2016) κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 Ρροςφορζσ που αναγράφουν τιμζσ πάνω από τθν προχπολογιηόμενθ δαπάνθ ανά είδοσ κα 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 Ο προμθκευτισ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ 

                                                                                                                                  ΤΟΥ Γ.Ν. ΘΛΕΙΑΣ 

 

 

                                                                                                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΡΟΥΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ - ΣΔΤΓ  

 

ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαii
  και τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΛΕΙΑΣ / ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΡΥΓΟΥ 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : 99221938 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΕΟ ΡΥΓΟΥ – ΡΑΤΩΝ / ΡΕΙΟΧΘ ΣΥΝΤΙΑΔΑ / 
27 131 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Α.Ρουλιάςθσ 

- Τθλζφωνο: 26210 82784 

- Θλ. ταχυδρομείο: promithiesgnpyr@gmail.com 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) : www.nosokomeiopyrgoy.gr 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ή ςύντομη περιγραφή τησ δημόςιασ ςύμβαςησ (ςυμπεριλαμβανομένου του ςχετικού CPV): 
 «ΦΙΛΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΣΘΣ- CPV 33181200-4 (Θκμόσ Διάλυςθσ)»: 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+ 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ :  ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ 

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 

http://www.nosokomeiopyrgoy.gr/
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιiii 

: 

Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθiv

; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»v

 ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 
 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
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βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοvi

: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσvii

; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 
Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 
 

 

 

β) *……+ 
 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 
Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 
Τθλζφωνο: *……+ 
Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 

 



54 

 

       Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝviii
  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσix
 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθx· 

2. δωροδοκίαxi,xii· 

3. απάτθxiii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiv·
 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxvi. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπουxvii

 το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xviii

 

Εάν ναι, αναφζρετεxix
: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 

β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xx

 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

*+ Ναι *+ Πχι  
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(«αςτοκάθαπση»)xxi
; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxxii

: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxxiii

, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiv

 

ΦΟΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

 

α)*……+· 
 

β)*……+ 
 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 

-*……+· 
 

-*……+· 
 

 

γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 
 

β)*……+ 
 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 

-*……+· 
 

-*……+· 
 

 

γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 

*……+ 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxv

 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίουxxvi

; 

*+ Ναι *+ Πχι 
 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxvii

 : 

α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxviii 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxix

; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 

[.......................] 

 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 



59 

 

Έσει σςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ υοπέαρ την 
ύπαπξη τςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxx

, 

λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 

 

 

*.........…+ 

Έσει παπάσσει ο οικονομικόρ υοπέαρ ή 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxxi

; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxii

 κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

*+ Ναι *+ Πχι 
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απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

 

 



61 

 

                                                            Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a 

του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 

που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισxxxiii

; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Πχι 
 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 

 

 



62 

 

Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 
1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 
και/ι, 
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι ο εξισ xxxiv

: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 
είναι ο εξισ: 
και/ι, 
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv

: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 
είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 
αναλογίεσxxxvi

 που ορίηονται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-

αναλογία μεταξφ x και y
xxxvii

 -και θ αντίςτοιχθ 
αξία) 
 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
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*……+*……+*……+ 
5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει ότι: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 
 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 
1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii
, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί: 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 
ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 
ςτθν διακιρυξθ): 
*…+ 
Ζργα: *……+ 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix
, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 
παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl

: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 
ςτθν διακιρυξθ):  
[…...........+ 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 
 

 

 

 

*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 

που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 
διενζργεια ελζγχωνxlii

 όςον αφορά το 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 
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παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 
6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 
εργολάβο, 
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

α)*......................................……+ 
 

 

 

 

β) *……+ 
7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
προςωπικό:  
[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασxliii

 το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 
 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 
 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

 

*+ Ναι *+ Πχι 
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ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….............................................+ 
 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι 
τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 
 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 
 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 

IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονταιxliv, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάνxlv.

 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.
 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ 
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ – ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΟΛΩΝ  
 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Ονομαςία 

Τράπεηασ:______________________________________________ 

Κατάςτθμα:_____________________________________________ 

(Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ Τ.Κ- FAX):____________________________ 

Θμερομθνία Ζκδοςθσ:_____________________________________ 

 

Θμερομθνία:____________ 

 

Προσ : 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΛΕΙΑΣ 

ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΡΥΓΟΥ 

 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΥΡ’ΑΙΘΜΟΝ……………………………. ΓΙΑ………ΕΥΩ 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 

διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ : 

(Σε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου) 

Πνομα:…………………………………...                                                                                                                                                  

Επϊνυμο:………………………………..                                                                                                                                 

Ρατρϊνυμο:……………………………..                                                                                                                                 

Α.Φ.Μ:…………………………ΔΟΥ:……………………..                                                                                                                                            

*Σε περίπτωςθ  μεμονωμζνθσ εταιρείασ: τθσ Εταιρείασ …………………… με ζδρα  ………………..οδόσ ………….αρ. 

……… Τ.Κ…….+και ΑΦΜ……………………….. 

*ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιρειϊν 

α) ……………………..……..οδόσ …………………………….αρ. ….ΤΚ………….., ΑΦΜ………………………. 

β) ……………………..……..οδόσ …………………………….αρ. ….ΤΚ………….., ΑΦΜ……………………… 

γ) ……………………..……..οδόσ …………………………….αρ. ….ΤΚ………….., ΑΦΜ ……………………….. 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο 

υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξιασ+ 
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και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ………………, για τθν ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό 

«……………………………………………………………………..» τθσ……………… ςυνολικισ αξίασ …………………………… , 

ςφμφωνα με τθ με αρικμό ……………………../………………………… Διακιρυξι ςασ. 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω 

διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ *ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ εν λόγω Εταιρίασ+ ι *ςε 

περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ατομικά για κάκε μια από 

αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ 

Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ+ 

Θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ 

διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ. 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 

καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί 

το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………(Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα : ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι 

μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ). 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα ζγγραφθ διλωςι ςασ, με τθν 

προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

 

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

 

Ονομαςία Τράπεηασ:_______________________________________  

Κατάςτθμα:______________________________________________  

(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. – FAX) ____________________________  

Θμερομθνία Ζκδοςθσ: _____________________________________  

Ρροσ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΛΕΙΑΣ 

            ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΡΥΓΟΥ                                                    Θμερομθνία:____________ 

                                                        

ΕΥΩ:_________________  

 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ, ΥΡ’ ΑΙΘΜΟΝ .......……..ΓΙΑ…….. ΕΥΩ  
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Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 

διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ:  

(ε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου) 

Όνομα:…………………………………...                                                                                                                                                  

Επϊνυμο:………………………………..                                                                                                                                 

Πατρϊνυμο:……………………………..                                                                                                                                 

Α.Φ.Μ:…………………………ΔΟΥ:……………………..                                                                                                                                            

 *Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ …………… Οδόσ …………. Αρικμόσ….Τ.Κ. ……+ 

ΑΦΜ………………..ι  

*ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν  

α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….., ΑΦΜ……………..  

β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………., ΑΦΜ……………… 

γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο 

υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ+,  

και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ των Υπθρεςιϊν τθσ ςφμβαςθσ με 

αρικμό................... που υπζγραψε μαηί ςασ θ εν λόγω εταιρεία για Υπθρεςίεσ  «ΦΙΛΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΣΘΣ- 

CPV 33181200-4 (Θκμόσ Διάλυςθσ)» (αρ. Διακιρυξθσ ………………./……………) προσ κάλυψθ αναγκϊν του 

Γενικοφ Νοςοκομείου ΘΛΕΚΑΣ – N.M.ΡΥΓΟΥ και το οποίο ποςόν καλφπτει το 5% τθσ ςυμβατικισ προ 

Φ.Ρ.Α. αξίασ εκ ……………….. ΕΥΩ αυτισ.  

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 

καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί 

το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, κατόπιν ζγγραφθσ ειδοποίθςι ςασ.  

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ 

ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. θμείωςθ για τθν Σράπεηα:  

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 

Ν.Ρ.Δ.Δ., ςυνοψίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςθσ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυθτικϊν που ζχει 

κακοριςτεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  
                      ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

 

τοιχεία οικονομικού φορέα 

-Επωνυμία……………………………………………. 

-ΑΥΜ………………………………………………… 

-ΔΟΤ…………………………………………………. 

-Διεύθυνση…………………………………………… 

-Σηλ…………………………………………………... 

-FAX..………………………………………………... 

-Email..……………………………………………….. 

 

Ημερομηνία..…./.…../…….             

 

Προς : ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΡΓΟΤ 

Γ.Ν.ΗΛΕΙΑ 

 

 

ας υποβάλουμε την οικονομική μας προσφορά για τη διακήρυξη ……………/……….-2019 

για ……………………………………, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 
ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΟΤ 

ΕΙΔΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣΑ (Ε 
ΣΕΜΑΦΙΑ) 

ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΗ 
ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ 

(ΑΝΕΤ ΥΠΑ) 
 

ΤΝΟΛΟ 
ΣΙΜΗ ΑΝΕΤ 

ΥΠΑ 

ΤΝΟΛΟ 
ΣΙΜΗ ΜΕ ΥΠΑ 

13% 

     

     

     

 
 
 
 

 Τπογραφή – φραγίδα 

 

* Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να διαμορφώσουν το έντυπο της οικονομικής 

προσφοράς με διαφορετικό τρόπο και να συμπεριλάβουν τις πληροφορίες που επιθυμούν, αρκεί να 

περιλαμβάνονται με σαφήνεια και ακρίβεια οι ελάχιστες απαιτήσεις που απαιτούνται από τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ – ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ  
 

 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 

6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 

ΓΔΝΙΚΟ  ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΗΛΔΙΑ 

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΠΤΡΓΟΤ 

 

 

ΤΜΒΑΗ ππ’ αξηζ. …… /……………… 

 

 

 

ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΗΛΔΙΑ 

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΠΤΡΓΟΤ 

 

ΚΑΙ 
 

ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ   «----------------------------------- » 

 

ΓΙΑ  ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

………………………………………………………….. 
TH N.M.ΠΤΡΓΟΤ 

 

 

πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο ……………..€ πιένλ Φ.Π.Α 24% ήηνη ……………€  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 
γηα έλα έηνο . 
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ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1 : ΟΡΙΜΟΙ  
ΑΡΘΡΟ 2 :ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΗ 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ   
ΑΡΘΡΟ 5: ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

ΑΡΘΡΟ 6:  ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ – ΔΚΠΣΩΔΙ ΜΔΥΡΙ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΑΡΘΡΟ 7:  ΑΜΟΙΒΗ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΑΡΘΡΟ 8:  ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

ΑΡΘΡΟ 9: ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

ΑΡΘΡΟ 10:  ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ  
ΑΡΘΡΟ 11: ΑΝΑΣΟΛΗ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΚΑΙ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

ΑΡΘΡΟ 12:  ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

ΑΡΘΡΟ 13:  ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ  
ΑΡΘΡΟ 14:  ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ – ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 
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ΤΜΒΑΗ ΤΠ. ΑΡΙΘ. ……………………/………………….. 
ηελ  Πχξγνο  ζήκεξα ηελ  …………. εκέξα ………………… ηνπ έηνπο …………….., νη θάησζη ζπκβαιιφκελνη: 
 

Αθελφο 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν ΗΛΔΊΑ - Ννζειεπηηθή Μνλάδα ΠΤΡΓΟ  πνπ εδξεχεη ζηνλ Πχξγν , θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα 
απφ ηνλ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ ……………………, λνκίκσο δηνξηζκέλν κε ηελ ππ’ αξηζ. …………………………. 
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ε Αλαζέηνπζα Αξρή». 
 

θαη αθεηέξνπ 

 

Η εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «………………….» πνπ εδξεχεη ζηε ζέζε ………………., Σ.Κ:  ……. FAX:  ΣΗΛ:  έρεη 
ΑΦΜ:……..  ππάγεηαη ζηε ΓΟΤ:……….  θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ θ………………………..ε νπνία ζην εμήο ζα 
αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ν Αλάδνρνο»,                                                                                                                                 
 

Λακβάλνληαο ππφςε : 
 

1. Σελ ππ. αξηζ. ………. δηαθήξπμε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ππεξεζία 
…………………………………………………………………………………………………. γηα ηε Ν.Μ. Πχξγνπ. 
2. Σελ  αξηζ. Πξση. …………. πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ ππνβιήζεθε ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο 
πξναλαθεξφκελεο δηαθήξπμεο. 
3. Σελ ππ. αξηζ.  απφθαζε ………………..ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κε ηελ νπνία θαηαθπξψζεθε ην απνηέιεζκα 
ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο πξναλαθεξφκελεο δηαθήξπμεο, ζηνλ Αλάδνρν. 
 

πκθψλεζαλ θαη έθαλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα: 
 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ 
Αληίθιεηνο Σν πξφζσπν πνπ ν Αλάδνρνο  κε έγγξαθε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία 
ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, θιπ.) νξίδεη σο ππεχζπλν γηα ηηο 
ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε απηφλ θαη απηφο κε ππεχζπλε δήισζή ηνπ απνδέρζεθε 
ην δηνξηζκφ απηφ. 
Γηνηθεηηθή εληνιή: νηαδήπνηε νδεγία ή εληνιή δίδεηαη γξαπηψο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή ηελ Δπηηξνπή 
Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηεο Τπεξεζίαο  ζηνλ Αλάδνρν ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο. 
Έγγξαθν: θάζε ρεηξφγξαθε, δαθηπινγξαθεκέλε ή έληππε εηδνπνίεζε, εληνιή ή νδεγία ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη 
βάζεη ηεο χκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειεηππηψλ, ησλ ηειεγξαθεκάησλ θαη ησλ ηειενκνηνηππηψλ. 
Πξνκήζεηα: ……………………………………………………………………………………..  
Ηκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο: Η εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο. 
Ηκέξα: ε εκεξνινγηαθή εκέξα. 
Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ (ΔΠΠΔ): Σν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή, κε βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηελ επίβιεςε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ηεο 
ππεξεζίαο   (ηκεκαηηθή – νξηζηηθή). 
Παξαδνηέα: Όια ηα ελδηάκεζα ή ηειηθά έξγα, πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ ν Αλάδνρνο  ζα παξαδψζεη ή νθείιεη λα 
παξαδψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζχκθσλα κε ηε χκβαζε. 
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Πξνζεζκίεο: ηα αλαθεξφκελα ζηε χκβαζε ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε Ηκέξεο, πνπ αξρίδνπλ λα ππνινγίδνληαη απφ ηελ 
ίδηα ηελ εκέξα ηεο πξάμεο, ελέξγεηαο ή γεγνλφηνο πνπ νξίδεηαη ζηε χκβαζε σο αθεηεξία. Όηαλ ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ 
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζπκπίπηεη κε κε εξγάζηκε εκέξα, ε πξνζεζκία ιήγεη ζην ηέινο ηεο πξψηεο εξγάζηκεο εκέξαο 
κεηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 
Πξνζθνξά: ε απφ  πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 
χκβαζε: ε παξνχζα ζπκθσλία πνπ ζπλάπηνπλ θαη ππνγξάθνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ  
Τπεξεζηψλ , φπσο είλαη δπλαηφ λα ηξνπνπνηεζεί ή ζπκπιεξσζεί. 
πκβαηηθά ηεχρε : Σα ηεχρε ηεο χκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο θαη φια ηα ηεχρε 
πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο : α) ηε χκβαζε, β) ηε Γηαθήξπμε, γ) 
ηελ Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 
πκβαηηθφ ηίκεκα: ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο. 
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΗ 

Με ηελ παξνχζα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζέηεη θαη ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη, έλαληη ηεο ακνηβήο πνπ αλαθέξεηαη πην 
θάησ ζηελ παξνχζα, ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο ……………………………………………….……………………..  
 Η ππεξεζία  ζα   πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηελ  ππ’  αξηζ.--------- ηερλννηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο ππ’ αξ.  …………/……2018 δηαθήξπμεο θαη ηελ ππ’ αξηζ. απφθαζε θαηαθχξσζεο ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
 

 

πγθεθξηκέλα ε ππεξεζία πεξηιακβάλεη  ηα θάησζη : 
      (Όξνη  ππεξεζίαο  θαη πίλαθαο) 

 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΤ 

ΔΙΓΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣΑ (Δ 
ΣΔΜΑΥΙΑ) 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ 
ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΑ 

(ΑΝΔΤ ΦΠΑ) 
 

ΤΝΟΛΟ ΣΙΜΗ 
ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ ΣΙΜΗ 
ΜΔ ΦΠΑ 13% 

     

     

     

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΠΗΡΔΙΑ  
 

Η πξνκήζεηα ζα πινπνηεζεί φπσο νξίδεηαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 
ππ’αξηζ. ---------  Γηαθήξπμεο …………………….……….  γηα ……………………………………….. ηεο Ν.Μ. Πχξγνπ. 
 

ΑΡΘΡΟ  4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ   
Η παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη, 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 εδάθην δ’ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο 
δηελεξγείηαη έιεγρνο, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. 
Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο 
ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ 
δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ 
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θαηαιιειφιεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ 
ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. 
ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφιεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ, κε 
έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά 
ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, 
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 
Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν κε απφθαζή ηνπ, ε νπνία 
θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30 εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε 
παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. 
Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη 
πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 219 ηνπ λ. 4412/2016. Οη 
εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ 
πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.  
 

ΑΡΘΡΟ 5. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Η ζπλνιηθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο χκβαζεο  νξίδεηαη ζε έλα έηνο , ήηνη απφ …………. έσο ………………... 
………………... Σν Ννζνθνκείν δχλαηαη λα ιχεη ηε ζχκβαζε νπνηεδήπνηε θαη πξηλ ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο εθφζνλ έρεη 
ππνγξάθεη ζχκβαζε ππεξεζίαο  γηα ηα ίδηα είδε ή ξπζκηζηεί δηαθνξεηηθά απφ ηελ ΔΠΤ ή ηελ 6Η Τ.ΠΔ. ρσξίο νηνδήπνηε 
δηθαίσκα απνδεκίσζεο ή άιιεο αμίσζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 
 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ – ΔΚΠΣΩΔΙ ΜΔΥΡΙ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ε πεξίπησζε πνπ νη ππεξεζίεο παξαδνζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, 
φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηάζεζε θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη νη 
θπξψζεηο ηνπ Ν. 4412/2016,  άξζξν  218. 
 

ΑΡΘΡΟ 7.  ΑΜΟΙΒΗ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η ακνηβή πνπ ζα θαηαβιεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ Αλάδνρν αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ επξψ 
………………..(……..€), πιένλ Φ.Π.Α ήηνη ζπλνιηθά επξψ…………………………. θαη ιεπηψλ (………….€). Ο Αλάδνρνο  
αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζεσξψληαο ην ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα επαξθέο, λφκηκν θαη εχινγν γηα ηελ 
εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο κεηά απφ ζπλνιηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ. ην ηίκεκα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ελδερφκελεο ακνηβέο ηξίησλ θαζψο θαη νη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ  
γηα ηελ εθηέιεζε  ηεο ππεξεζίαο, ρσξίο θακία πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ 
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 
πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 
Ο Αλάδνρνο  επηβαξχλεηαη κε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (Ν. 2238/94, 
ΦΔΚ 151 / Α / 94, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη). 
ηελ ακνηβή ηνπ πξνκεζεπηή,  ρσξίο Φ. Π. Α, πεξηιακβάλνληαη νη  ππέξ ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε 
επηβάξπλζε. 
Όια ηα ηηκήκαηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο), παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη δελ ππφθεηληαη ζε 
θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο Τπεξεζίαο 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε 
ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή ηξίησλ. 
ΑΡΘΡΟ 8. ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο παξνχζαο, ν Αλάδνρνο θαηέζεζε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηε κε αξηζκφ εγγπεηηθή επηζηνιή 
ηεο πνζνχ επξψ………………. (………..€) (5% ηεο ζπκθσλνχκελεο κε ηελ παξνχζα ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ, ρσξίο ηνλ 
θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο), ηζρχνο κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο, ε νπνία έρεη ζπληαρζεί θαηά ην αληίζηνηρν ππφδεηγκα ηεο 
Γηαθήξπμεο. 
Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα απνδεζκεπηεί άπαμ θαη ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 
πνηνηηθή εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο, χζηεξα απφ ηελ έγγξαθε εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν 
ζπκβαιιφκελνπο θαη ζχκθσλα κε νξηδφκελα ζηνλ Ν.4412/016. 
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Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ηελ 
εγγπήηξηα ηξάπεδα θαη θνηλνπνίεζε πξνο ηνλ Αλάδνρν ζε πεξίπησζε παξάβαζεο θάπνηνπ φξνπ ηεο παξνχζαο ή/θαη 
ηεο δηαθήξπμεο θαη ζε δηάζηεκα ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε απηήο γηα επηθείκελε θαηάπησζε. 
 

ΑΡΘΡΟ 9. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

1. Καζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο, ν Αλάδνρνο  ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο 
ππεξεζίαο.  
2. Ο Αλάδνρνο  ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο 
πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε 
νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.  
3. ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα ζε 
είθνζη (20) εξγάζηκεο κέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη 
εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ ππεξεζία ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  
4. Ο Αλάδνρνο  αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πινπνηήζεη ηελ ππεξεζία , ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα ζρεηηθά 
άξζξα ηεο παξνχζαο, εθηειψληαο πξνζεθφλησο φιεο ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο, πνπ απηφ πεξηιακβάλεη, δηαζέηνληαο 
άηνκα κε ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο.  
5. Ο Αλάδνρνο  εγγπάηαη θαη θέξεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο, πνπ πξνβιέπνληαη ή απνξξένπλ απφ ηελ 
παξνχζα χκβαζε θαη ην Νφκν θαη ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ άηνκα, πνπ ζα αζρνιεζνχλ ή ζα 
παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα χκβαζε. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή 
δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνλ απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.  
6. Ο Αλάδνρνο  ζα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 
έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  
7. Απαγνξεχεηαη ζηνλ Αλάδνρν  λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο νπνηεζδήπνηε ππεπζπλφηεηεο θαη επζχλεο, πνπ απνξξένπλ γηα 
απηφλ απφ ηελ παξνχζα.  
Ο Αλάδνρνο  θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νθείιεη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, 
ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ 
δηθαίνπ. 
 

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ 

Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε 
αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. 
Ο Αλάδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο πνπ εκπίπηεη ζηελ 
έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζζεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπο ζρεηηθνχο 
ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, 
πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Η Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο είθνζη (20) 
πεξαηηέξσ εκεξψλ ζην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ, δηαθνξεηηθά, κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο, 
ηεθκαίξεηαη απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο. 
 

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΑΣΟΛΗ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΚΑΙ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζηείιεη ηελ εθαξκνγή κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο παξνχζαο κε 
έγγξαθε γλσζηνπνίεζε ζηνλ Αλάδνρν  ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Ν. 4412/2016 άξζξν 133. ηελ γλσζηνπνίεζε 
απηή πξνζδηνξίδνληαη νη ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ αλαζηνιή, ε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο θαζψο θαη ε 
πηζαλνινγνχκελε δηάξθεηα ηεο. Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο αλαζηνιήο ν  Αλάδνρνο  απαιιάζζεηαη εθείλσλ ησλ 
ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ε εθπιήξσζε ησλ νπνίσλ έρεη αλαζηαιεί. 
ε πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ Αλαδφρνπ  πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο ή ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο 
απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε παξνχζα ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ 
γεγνλφησλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα. 
Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 132 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 12. ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  
Η ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ Ν. 4412/2016 φηαλ παξαδνζεί 
νξηζηηθά ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ, γίλεη ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο θαη εθπιεξσζνχλ νη ηπρφλ ινηπέο 
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ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απηνδεζκεπζνχλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα 
πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε. 
ΑΡΘΡΟ 13. ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Ο Ν.4412/2016, ε απφ   ……………/……………..2018 δηαθήξπμε ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη ε ππ’ αξ. 
πξση………………… θαηαηεζείζα πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ απνηεινχλ ζπκπιεξσκαηηθά ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 
ζπκβαηηθά ηεχρε. ε πεξίπησζε αζάθεηαο ή δηαθνξεηηθήο ξχζκηζεο κεηαμχ ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ε ζεηξά 
πξνηεξαηφηεηαο θαη ηζρχνο είλαη ε αθφινπζε: 
α) Η παξνχζα ζχκβαζε 

β) Ο Ν.4412/2016 

γ) Η δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ 

δ) Η πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ 

Γηα ηα ζέκαηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα, θαλέλα ζπλαθέο θείκελν ή έγγξαθν ή ζηνηρείν πξνυπάξρνλ απηήο δελ 
έρεη νπνηαδήπνηε ηζρχ ή κπνξεί λα ιεθζεί ππ΄ φςε γηα ηελ εξκελεία ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο, εθηφο αλ ξεηψο 
θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε παξνχζα ζχκβαζε. 
ΑΡΘΡΟ 14. ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ – ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 

Ο  Αλάδνρνο  θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ 
ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, κε βάζε ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ 
ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ,. 
Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα δηθαζηήξηα ΠΤΡΓΟΤ, 
εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη ην Διιεληθφ θαη ην Κνηλνηηθφ. 
Γελ απνθιείεηαη, σζηφζν, γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα πξνβιεθηεί ζηε 
ζχκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ησλ δηθαζηεξίσλ, ζε δηαηηεζία ζχκθσλα πάληα κε ηελ ειιεληθή 
λνκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη ηέηνηα ζπκθσλία, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο 
δηαθνξάο αλήθεη ζηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 
Δ ΠΙΣΩΗ ΣΩΝ ΑΝΩΣΔΡΩ  ζπλεηάγε ην παξφλ ζε δχν πξσηφηππα, έλα (1)  έιαβε ν Αλάδνρνο ο θαη ε  έλα (1)  ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή .\ 

 

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΗ 

 

    ΓΙΑ ΣΟ Γ.Ν. ΗΛΔΙΑ  
           Ν.Μ.ΠΤΡΓΟΤ                                                                                                        ΓΙΑ ΣΗΝ  ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
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Διευκρινιςτικζσ ςθμειϊςεισ που αφοροφν τθ  ςυμπλιρωςθ του ΤΕΥΔ. 
ii

 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

iii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iv
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και 

των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για 
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

v
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

ατόμων. 

vi
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vii
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

viii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

ix
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 

θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

x
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

xi
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xii
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ 
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xiii
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)  όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ 



81 

 

                                                                                                                                                                                                 

τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiv
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xv
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15)  που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 
εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xvi
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 

5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvii
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 73 ) 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxi
 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxii
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxiii
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiv
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxvi
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvii
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxviii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 



82 

 

                                                                                                                                                                                                 
xxix

 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 
ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxx
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxxi
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxxii
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxiii
 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό. 

xxxiv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi
 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii
 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxviii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που 

υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxix
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xl
 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και 

ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xli
 Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του 

οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ 
II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii
 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από 

αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xliii
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε 
κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliv
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlv
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  


