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(ΜΕΣΩ ΤΘΣ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΡΛΑΤΦΟΜΑΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ,  

Α. ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 135083) 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ» 

 CPV: 19640000-4 (ΣΑΚΟΙ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΕΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ)  

 CPV: 33140000-3 (ΙΑΤΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ)  

 CPV: 39830000-9 (ΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ)  

 CPV: 33771000-5 (ΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΘΣ ΑΡΟ ΧΑΤΙ)  

 CPV: 39831200-8 (ΑΡΟΥΡΑΝΤΙΚΑ)  

 CPV: 33711900-6 (ΣΑΡΟΥΝΙ) 

 

Συνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 36.163,84 € πλζον ΦΡΑ,  
ιτοι 44.843,162€ ςυμπ. ΦΡΑ 24 %  

 
 για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ  και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα 

από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ,  

για τισ ανάγκεσ τθσ Ν.Μ. Ρφργου, Γ.Ν. Θλείασ. 

 

 Α. ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ  

Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ: 135083 
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1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

Επωνυμία Γενικό Νοςοκομείο Θλείασ -Νοςθλευτικι Μονάδα Ρφργου   

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Εκνικι Οδόσ  Ρατρϊν –Ρφργου, Ρεριοχι Συντριάδα 

Ρόλθ Ρφργοσ Θλείασ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 27131 

Χϊρα Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS GR233 

Τθλζφωνο 2621 36 1474  / 2621 36 1193 

Φαξ 2621 36 1193 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithiesgnpyr@gmail.com 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Μπακαλοποφλου Κωνςταντίνα 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.nosokpyrgou@1707.syzefxis.gov.gr 

 ι www.1707.syzefxis.gov.gr  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι  θ Νοςθλευτικι Μονάδα Ρφργου του Γενικοφ Νοςοκομείου Θλείασ, αποτελεί μθ 
κεντρικι ανακζτουςα αρχι 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 και ειδικότερα ο Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, 
Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει μζχρι ςιμερα. 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ 
Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΣΘΔΘΣ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Ρφλθ 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από: 

τθν προαναφερκείςα Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL): www.nosokomeiopyrgoy.gr κακϊσ και ςτα 
παραπάνω τθλζφωνα του Τμιματοσ Ρρομθκειϊν τθσ Ν.Μ. Ρφργου.  

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία (ςυνοπτικόσ διαγωνιςμόσ) του άρκρου 117 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 1381 ςχετικι πίςτωςθ του 
προχπολογιςμοφ των οικονομικϊν ετϊν 2021 και 2022 του Φορζα.  
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Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ απόφαςθ με Αρ. Ρρωτ. 16021/12-07-2021 (ΑΔΑΜ: 
21REQ008898207 2021-07-12, ΑΔΑ: ΨΟ3546907Ε-94Β) για τθν ανάλθψθ πολυετοφσ υποχρζωςθσ/ζγκριςθ 
δζςμευςθσ πίςτωςθσ για τα οικονομικά ζτθ 2021 και 2022. 

Σφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 28θ/07-07-2021 (κζμα 2ο  /ΑΔΑ ΨΜΝΘ46907Ε-ΕΞ8)  Απόφαςθ ΔΣ του Γενικοφ 
Νοςοκομείου Θλείασ εγκρίκθκε το τεφχοσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ.  
 
1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια του είδουσ:  «ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ 
ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ», για τισ ανάγκεσ τθσ Ν.Μ. Ρφργου, του Γ.Ν. Θλείασ και με κριτιριο κατακφρωςθσ 
τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ και κατατάςςεται ςτουσ 
ακόλουκουσ  κωδικοφσ  του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων: 

 CPV: 19640000-4 (ΣΑΚΟΙ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΕΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ)  

 CPV: 33140000-3 (ΙΑΤΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ)  

 CPV: 39830000-9 (ΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ)  

 CPV: 33771000-5 (ΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΘΣ ΑΡΟ ΧΑΤΙ)  

 CPV: 39831200-8 (ΑΡΟΥΡΑΝΤΙΚΑ)  

 CPV: 33711900-6 (ΣΑΡΟΥΝΙ) 

Ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτο ςυνολικοφ ποςό των 36.163,84€ πλζον Φ.Ρ.Α. 24% 
[44.843,162 € ςυμπεριλαμβανομζνου 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 τθσ τιμισ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 
Ι -  ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ.  
 
Οι ηθτοφμενεσ ποςότθτεσ είναι ενδεικτικζσ και ζχουν προςδιοριςτεί κατ’ εκτίμθςθ των αναγκϊν του 
Νοςοκομείου, με βάςθ τθν κατανάλωςθ αντίςτοιχων ειδϊν κατά τα προθγοφμενα ζτθ. Το Νοςοκομείο δεν 
ζχει υποχρζωςθ να εξαντλιςει τισ ποςότθτεσ αυτζσ ι τον προχπολογιςμό τθσ προμικεια, εφόςον τοφτο 
δεν επιβάλλεται από τισ ανάγκεσ του, όπωσ αυτζσ κα διαμορφωκοφν ςτθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.  

Κάκε προμθκευτισ, επί ποινι απόρριψθσ, ςυμμετζχει με μια μόνο προςφορά, για το ςφνολο των ειδϊν 
τθσ υπό ανάκεςθ προμικειασ ι για μζροσ των ειδϊν, υπό τθν προχπόκεςθ να αφοροφν ςτο ςφνολο τθσ 
προκθρυχκείςασ ποςότθτασ των ςυνολικϊν ειδϊν ι ενόσ μόνο είδουσ. 

Επιςθμαίνεται ότι τόςο θ ςυνολικι προςφερόμενθ τιμι τθσ οικονομικισ προςφοράσ, όςο και θ 
ςυνολικι προφερόμενθ τιμι – ανά είδοσ – δεν κα πρζπει να ξεπερνοφν τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ.   
 
Θ προςφερόμενθ τιμι για τα ανωτζρω είδθ δεν κα υπερβαίνει τισ αντίςτοιχεσ ανϊτατεσ τιμζσ (εφόςον 
υπάρχουν) του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν τθσ Ε.Ρ.Υ. Οι οικονομικζσ προςφορζσ που είναι ανϊτερεσ από τισ 
κατά ανωτζρω παραδεκτζσ τιμζσ απορρίπτονται (Εγκφκλιοσ ΕΡΥ 2269/19.3.2012, ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ). 
 
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. 
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1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

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) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογή 
ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριςη, τον ζλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2012/17 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 13ησ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
ςτο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηςη του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςη, ζλεγχοσ και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάςεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ 
Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικών 
Προςώπων και Τπηρεςιών του Δημοςίου Σομζα-Σροποποίηςη Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπζσ ρυθμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2011/7 
τησ 16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμών ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων και 
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

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

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κώδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςη του Κώδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και 
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτηςία, υγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 
 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

«Ρφθμιςη ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ 
Μητρώου Δημοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ»  

 του Ν.4052/2013 άρκρο 14 παρ. 7 που αφορά ςτθν προςφερόμενθ τιμι θ οποία κα πρζπει να 
εναρμονίηεται με αυτι του Ραρατθρθτθρίου τιμϊν όπωσ αυτι καταγράφθκε κατά τθν τελευταία 
θμζρα τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν ).  

 Του N.4496 /2017 «Τροποποίθςθ του ν. 2939/2001 για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των 
ςυςκευαςιϊν και άλλων προϊόντων, προςαρμογι ςτθν Οδθγία 2015/720/ ΕΕ, ρφκμιςθ κεμάτων 
του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Ανακφκλωςθσ και άλλεσ διατάξεισ».   

 Του Ν. 4605/2019 άρκρο 43 (ΦΕΚ 52/Αϋ 01-04-2019) περί τροποποιιςεων του Ν. 4412/2016 
 Του Ν. 4608/2019 άρκρο 33 (ΦΕΚ 66/ Αϋ25-04-2019) περί τροποποιιςεων του Ν. 4412/2016 
 Του Ν. 4609/2019 άρκρο 56 (ΦΕΚ 67/Αϋ03-05-2019) περί τροποποιιςεων του Ν. 4412/2016 
 Του Ν. 4738/2020 (Α 207) άρκρο 267 περί τροποποιιςεωσ του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 
 Του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36/09-03-2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλξπξίηρη και αμαμόοτωρη ςξσ 

οσθμιρςικξύ πλαιρίξσ ςωμ δημξρίωμ ρσμβάρεωμ, ειδικόςεοεπ οσθμίρειπ ποξμηθειώμ ρςξσπ ςξμείπ ςηπ 

άμσμαπ και ςηπ αρτάλειαπ και άλλεπ διαςάνειπ για ςημ αμάπςσνη, ςιπ σπξδξμέπ και ςημ σγεία». 
 Του Ν. 4736/2020  (ΦΕΚ Α' 200/20-10-2020), Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/904 ςχετικά με 

τθ μείωςθ των επιπτϊςεων οριςμζνων πλαςτικϊν προϊόντων ςτο περιβάλλον και λοιπζσ διατάξεισ. 
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 Τθν υπ’ αρικμ. 64233/08-06-2021 (Βϋ2453/09-06-2021) Κοινισ Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ 
και Επενδφςεων και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα: «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που 
αφοροφν ςτθν ανάκεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των 
επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ). 

 Ο κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικμ. 679/2016 τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν 
προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ 
κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν.                                                                                                                                                                                      

 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. 

 Τθν υπ’ αρικμ. 23θ/02-06-2021 (Θζμα 9ο /ΑΔΑ: ΨΞΚ646907Ε-2Ψ9) Απόφαςθ του Δ.Σ. του Γ.Ν. 
Θλείασ περί  οριςμοφ επιτροπισ ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν,  

 Τθν υπ’ αρικμ.  28θ/07-07-2021  (κζμα 2ο Ε.Θ.Δ./ΑΔΑ:  ΨΜΝΘ46907Ε-ΕΞ8 ) Απόφαςθ Δ.Σ του Γ. Ν. 
Θλείασ για τθν ζγκριςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν  και  τθ διενζργεια ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ 
(μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ) για τθν προμικεια «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ»  ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 36.163,84€ € άνευ ΦΡΑ, 
44.843,162 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%. 

  Τθν αρικμ. πρωτ.  16021/12-07-2021 Απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ (ΑΔΑΜ: 21REQ008898207 
2021-07-12, ΑΔΑ: ΨΟ3546907Ε-94Β)  τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ τθσ Ν.Μ. Ρφργου.  

 Τθν υπ’ αρ. 14θ/22-12-2020 (κζμα 9ο) Απόφαςθ Δ.Σ. του Γ.Ν. Θλείασ ςυγκρότθςθσ Επιτροπϊν 
διενζργειασ διαγωνιςμϊν ζτουσ 2021 (ΑΔΑ: Ω0Γ346907Ε-Ξ32). 

 
1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν  

Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν είναι θ 12θ -07-2021  θμζρα Δευτζρα  και ϊρα  17.00 μ.μ.  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ  23θ -07- 2021 θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 
16:00 μ.μ. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του  ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ (Διαδικτυακι Ρφλθ www.promitheus.gov.gr), 
τθν 29θ -07-2020, θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 10:00 π.μ.  

1.6 Δθμοςιότθτα 

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: 135083 

Θ Διακιρυξθ  καταχωρικθκε  ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα του Γενικοφ Νοςοκομείου Θλείασ, ςτθ 
διεφκυνςθ (URL):  www.nosokomeiopyrgoy.gr, ςτθ διαδρομι: Διαγωνιςμοί ► Ρρομικειεσ ► ΑΝΟΙΚΤΟΙ 
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ςτισ 12-07-2021 ςτο ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΘΛΕΙΑΣ. 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

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 
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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 κακ’ 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. 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

 Θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ 

 Το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+  

 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 (I, II, III, IV, V, VI, VII).  
 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 
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 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 4 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 διευκρινίςεων 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. 
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Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν, κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, 
ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘΣ.  

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ, τα  ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά 
με τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςυντάςςονται 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
επικυρωμζνθ, είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, 
μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι 
απαραίτθτθ θ μετάφραςθ τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από 
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 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 14 του N. 4364/ 2016 (Αϋ13), 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 Τ.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.  

Θ περ. (αα) του προθγοφμενου εδαφίου (η) δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 
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Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.1.6 Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων 

Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ 
Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα 
επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα 
αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό 
τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ 
κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των 
δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα 
ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

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, 5, 6 και 7 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. 

Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ 
δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι 
με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ 
Ζνωςθσ. 

2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν 
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν 
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ανακζτουςα αρχι  μπορεί να απαιτιςει από 
τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ 
ςφμβαςθ. 

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 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

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

ανζρχεται ςτο ςυνολικό ποςό των 723,28 € (επτακοςίων είκοςι τριϊν ευρϊ και είκοςι οκτϊ λεπτϊν), 
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 αναφζρονται και καταγράφονται αναλυτικά ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι τθσ 
παροφςθσ. 

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. 
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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 τουσ προςφζροντεσ να παρατείνουν, 
πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, 
ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

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 
ςτθν παρ. 3 του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016.  
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 (παράγραφοι 2.2.9 
και 3.2), δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν 
ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του Ν. 4412/2016, δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι το κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ 
προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί, ςτισ περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του Ν. 
4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον 
ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, 
διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν 
υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν 
νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 
2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ.. 
 
2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ  
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: 
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), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα 
(εγκλθματικι οργάνωςθ), 
β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ 
Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 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 ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα 
εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα, 

γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017 ςχετικά 
με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων 
τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 
216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 
(ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α 
(απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και 
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των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (Ν. 2960/2001, Αϋ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά 
των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των 
ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24 
(επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ) του Ν. 4689/2020 (Αϋ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ 
απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα 
διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β 
του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Αϋ 103), 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των 
άρκρων 2 και 39 του Ν. 4557/2018 (Αϋ 139),  

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), 
και τα εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων).  

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. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου 
εδαφίου αφορά:  

- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) 
και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το 
ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

- ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ  νόμιμο εκπρόςωπο. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, 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 
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία  ι  

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 
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αςφάλιςθ. Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2  κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον 
δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που 
τθρείται. 

Δεν αποκλείεται ο 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 ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ. 

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 
περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων,  

(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) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του Ν. 3959/2011 περί ποινικϊν κυρϊςεων 
και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, 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, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 
48 του Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(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 εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν 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 τθσ παραγράφου 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 με απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  
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(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνει το 
ςχετικό γεγονόσ. 

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. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ, 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). Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ 
αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν 
από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με 
ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα 
τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι 
περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 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, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ 
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν 
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.   

Κριτιρια Επιλογισ  

2.2.4 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

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 
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 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 
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Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να καλφπτουν με το μζςο όρο του γενικοφ κφκλου εργαςιϊν 
των τριϊν τελευταίων ετϊν τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ του διαγωνιςμοφ ι του τμιματοσ του 
διαγωνιςμοφ που ςυμμετζχουν.  
 
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 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

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. 

  Και να δθλϊνουν: 

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

 Να διακζτουν πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι 
υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των 
προϊόντων, επαλθκευμζνθ ςε παραπομπζσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ λοιποφσ όρουσ 
τθσ διακιρυξθσ.   

 Οι οικονομικοί φορείσ, ςτθν περίπτωςθ που είναι καταςκευαςτζσ των προςφερόμενων ειδϊν, 
απαιτείται να διακζτουν Ριςτοποιθτικό Εγγραφισ ςτο Μθτρϊο ΕΜΡΑ (Εκνικό Μθτρϊο 
Ραραγωγϊν) του ΕΟΕΔΣΑΡ (Εκνικόσ Οργανιςμόσ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Συςκευαςιϊν και 
Άλλων Ρροϊόντων) ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 10 παρ. 2 τθσ αρικμ. 181504/2016 
(απόφαςθ Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ (ΦΕΚ 538/Β/22-02-2017). 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ             

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 : υςτήματα Διαχείριςησ τησ 
ποιότητασ – Απαιτήςεισ», (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.  

Θ ανακζτουςα αρχι αναγνωρίηει ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από φορείσ 
διαπιςτευμζνουσ από ιςοδφναμουσ Οργανιςμοφσ διαπίςτευςθσ, εδρεφοντεσ και ςε άλλα κράτθ - μζλθ. 
Επίςθσ, κάνει 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 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων - Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά ςτα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και 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 τουσ 
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αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.   

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 ανακζτουςα αρχι ελζγχει αν οι φορείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο 
οικονομικόσ φορζασ, πλθροφν κατά περίπτωςθ τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3.. 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, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν ςχετικι  
πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία απευκφνεται ςτον οικονομικό φορζα μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. Ο φορζασ που αντικακιςτά φορζα του προθγοφμενου 
εδαφίου δεν επιτρζπεται να αντικαταςτακεί εκ νζου. 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν περίπτωςθ που 
o προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν 
υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.2.3..  

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

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 δια του ΕΕΕΣ, 
κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 
2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 
105 του Ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να  
αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ. 

Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει 
τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ 
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα 
οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ.  

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμφωνα 
με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ 
και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ 
οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι.  

2.2.9.1  Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

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 
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δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙV το οποίο 
ιςοδυναμεί με ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του Ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται 
βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται 
από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1. (Από τισ 2-5-
2019, παρζχεται θ θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 
προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τθ ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ 
www.promitheus.gov.gr Ρρβλ και το Διορκωτικό (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 17/65 τθσ 
23θσ Ιανουαρίου 2018) ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/7 για τθν κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου 
εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ, με το οποίο επιλφκθκαν τα ςχετικά ηθτιματα 
ορολογίασ που υπιρχαν ςτο αρχικό επίςθμο ελλθνικό  κείμενο του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ, Μπορείτε 
να δείτε το ςχετικό Διορκωτικό ςτθν ακόλουκθ διαδρομι  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL). 

Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 
υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ 
και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα 
ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να 
απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο 
ΕΕΕΣ.  

Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με 
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό. 

Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν 
υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των 
λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 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. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριςτά 
από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ 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. 

Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ, τθν κατάςταςι του ςε 
ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του Ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.3 τθσ 
παροφςθσ και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ 
του. 

Ιδίωσ επιςθμαίνεται ότι κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 
ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ 
ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ 
(παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του Ν. 
3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο 
που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ. 

Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ. 
α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν 
ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν 
περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του 
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ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω 
υποχρεϊςεισ του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται 
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από 
προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο 
περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ 
διλωςθ ςυναίνεςθσ.  

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. 

Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
2.4.2.5. και 3.2 τθσ παροφςασ. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4.  

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

Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι 
πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. αϋ και βϋ, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 
2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται 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 περ. αϋ και βϋ, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι 
επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-
Certis) του άρκρου 81 του Ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

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, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
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εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τθν παράγραφο  2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - 
μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν 
αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ 
(α) αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε. 

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ αϋ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ αϋ, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι 
δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει 
ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι 
εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και 
πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ 
προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  

iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει 
θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ 
Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για 
το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το 
Γ.Ε.Μ.Θ. 

δ) 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. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ επιβολισ 
ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

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. 
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Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ ι πιςτοποιθτικό 
που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.Μ.Θ. των ωσ άνω Επιμελθτθρίων. Για τθν απόδειξθ 
άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν ςχετικι βεβαίωςθ 
άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον 
ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ εάν, ςφμφωνα με τισ 
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

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 ΙΙ).  

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 εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει 
τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό 
ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 
τθν υποβολι του,  εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ 
τθσ ςτο ΓΕΜΘ, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

 ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό 
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 
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Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ 
οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα 
από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 
πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- 
πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία 
χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ 
ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, 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.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. Ειδικϊσ 
όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν, 
προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, κατά 
τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, υποπερ. i, ii και iii τθσ περ. β. 

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. Ειδικότερα, 
προςκομίηεται ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου 
οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ  οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ 
ςυνεργαςία για τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και 
τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του 
διαγωνιηόμενου  για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναφορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ και 
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να αναφζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ και τον τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο 
τρίτοσ κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ  ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του ανατεκεί θ 
ςφμβαςθ.  

Πταν ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, ο οικονομικόσ φορζασ και αυτοί οι 
φορείσ να είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ 
διακζτει χρθματοοικονομικι επάρκεια, κα δθλϊνει επίςθσ ότι κακίςταται από κοινοφ με τον 
διαγωνιηόμενο υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Β.10. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει χριςθ 
υπεργολάβων, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του 
προςφζροντοσ με αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν.  

Β.11.  Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά  βάςει 
τιμισ. 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα ΙΙ τθσ Διακιρυξθσ 
είτε για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ των ειδϊν τθσ προμικειασ, είτε για κάκε είδοσ 
χωριςτά αλλά 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. 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε 
θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον Ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 36 και 37 και 
ςτθν κατ’ εξουςιοδότθςθ των διατάξεων τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του Ν. 4412/2016 εκδοκείςα με Αρ. 
64233/2021 (ΦΕΚ: 2453/Βϋ/09.06.2021) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και 
Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ των 
Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν 
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του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» (εφεξισ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ 
Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ).  
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) 
πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από 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 να εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 37 του Ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.  

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΘΔΘΣ με 
υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του Ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ 
του άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι 
ρυκμίηει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ:  

(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά», ςτον 
οποίο περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι 
προςφορά,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων 
δικαιολογθτικϊν.  

Από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ  ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΣΘΔΘΣ, τα 
ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 21 του Ν. 4412/2016. 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. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ, πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Εφόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα 
θλεκτρονικά αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ 
προςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ 
λειτουργικότθτασ,  εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία  αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα θλεκτρονικά αρχεία των 
εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ 
(περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ 
υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των προαναφερκζντων αναφορϊν 
(εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποφακζλο ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει 
ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν.   

2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί 
Φορείσ τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ: 

Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και 
ςε ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:  

α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του Ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά 
ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille  
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β) είτε των άρκρων 15 και 27  του Ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα  

γ) είτε του άρκρου 11 του Ν. 2690/1999 (Αϋ 45), 

δ) είτε τθσ παρ.2 του άρκρου 37 του Ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε 
θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   

ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν 
περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων.  

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, 
όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 

Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία 
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράφεται 
ο αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ 
θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι. Τζτοια 
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι: 

α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται θλεκτρονικά, 
άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του Ν. 2690/1999 (ενδεικτικά: 
ςυμβολαιογραφικζσ ζνορκεσ βεβαιϊςεισ ι λοιπά ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα),  

γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ 
και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του Ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από 
υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι προξενικι 
κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο.  

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι 
δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του Ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, 
που κυρϊκθκε με το Ν. 1497/1984 (Αϋ188) , εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν 
ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με 
Apostille ι Ρροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ 
Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ Ν. 1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν 
επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ  Ν.4231/2014)). Επίςθσ 
απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που 
εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ 
των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό 
ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ 
τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του. 

Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από 
αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β 
του άρκρου 11 του Ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με 
το άρκρο 1 παρ.2 του Ν. 4250/2014. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, 
με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα 
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ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν 
θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ 
προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.   

Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω φακζλου ςτθν 
υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. 
Το βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ φορζασ. Το εμπρόκεςμο 
αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ 
αποςτολισ κατά περίπτωςθ. 

Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ,  ο 
οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ 
(αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν),  προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν 
ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του Ν. 4412/2016 και τθ 
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ 
πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου, β) τθν εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 
αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.   

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα  αυτισ.  

Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint, 
προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ 
ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ δφνανται για 
αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ 
διλωςθ, υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, ςε 
ψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

2.4.3.2 Τεχνικι προςφορά 

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 ΙΙ 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 

21PROC008898902 2021-07-12
ΑΔΑ: ΨΡ6846907Ε-ΑΘΗ



[26] 

 

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 ΙΙΙ, 
δθλϊνοντασ τθν ςυμμόρφωςθ ι μθ με τισ ηθτοφμενεσ προδιαγραφζσ του Ραραρτιματοσ ΙΙ. 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ  όπωσ 
ορίηεται κατωτζρω και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Ι 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 V 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. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ 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.  

Θ τιμι για το κάκε είδοσ τθσ προςφοράσ του ςυμμετζχοντα δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τθν τιμι του 
Ραρατθρθτθρίου τιμϊν (εφόςον υπάρχει). 

Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ  είτε για το ςφνολο των προκθρυχκζντων ειδϊν και το ςφνολο τθσ 
ηθτοφμενθσ ποςότθτασ αυτϊν, είτε για κάκε α/α είδουσ 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 δϊδεκα 
μθνϊν (12) μθνϊν 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 ωσ μθ 
κανονικι. 

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. Σε περίπτωςθ 
αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ 
ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

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 
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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. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

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

α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν 
υποβάλλεται εμπρόκεςμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα 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 ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν 
αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 102 
του Ν. 4412/2016 και τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ 
παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 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 N. 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. 

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

θ)  για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι 
ι το κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι 
ςε ςχζςθ με τα αγακά, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του Ν. 4412/2016, 

κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του Ν. 4412/2016, 

ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ 
ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του Ν. 
4412/2016, 

21PROC008898902 2021-07-12
ΑΔΑ: ΨΡ6846907Ε-ΑΘΗ



[28] 

 

ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του Ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 
παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ, 

ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του Ν. 4412/2016, διαπιςτωκεί ότι 
τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του Ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι 
ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία.  

3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ,  ιτοι θ επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ, εφεξισ 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» 
και του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», τθν 29θ- 07-2021 θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 10:00 
π.μ.  

Στο ςτάδιο αυτό τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

3.1.2.1 Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΣΘΔΘΣ οργάνων τθσ, 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλονται 
είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν 
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ 
ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι 
μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν 
τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ 
προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατ’ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ 
δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα. 

Ειδικότερα: 
α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ  εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου 
τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.   
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω 
πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ 
οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 
3.4 τθσ παροφςασ. 
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Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

β) Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων  των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό 
των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν. 

γ) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν αποδεκτά, 
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ προςφορζσ κατά ςειρά μειοδοςίασ και 
ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ 
του προςωρινοφ αναδόχου.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» 
του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 Ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ 
τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. 

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 των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ. 

Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει τα ανωτζρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαςθ για τα  αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», 
«Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά») και θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω 
τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε 
κατάταξθ μειοδότθ ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ») να υποβάλει 
τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα  με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παράγραφο 3.2 τθσ 
παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν δεν 
κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά προςωρινοφ 
αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, και τον καλεί να 
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα 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.  

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από 
αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ. 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ 
εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ 
μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και 
ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να 
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προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.4.2.5.  

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ 
ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να 
ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 102 του Ν. 
4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω 
προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν 
προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ 
αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι 
δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ 
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του Ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω 
προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων 
ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατ’ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ 
παρ. 5 του άρκρου 79  του Ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ 
διαφάνειασ. 

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 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 
αποδεικτικά ςτοιχεία, 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 αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ 
μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 
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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί,  οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά 
τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (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 ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε 
μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά 
κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί 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 από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με 
όςα ορίηονται ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ 
τθσ διαδικαςίασ.  
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3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ ζγκριςθσ των 
πρακτικϊν των περ. α & β τθσ παρ. 2 του άρκρου 100 του Ν. 4412/2016 (περί αξιολόγθςθσ των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ).    

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν 
οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία 
αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα 
άρκρα 360 ζωσ 372 του Ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου 
και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου 
ςτα «Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ». Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ 
κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των 
ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Κατά τθσ απόφαςθσ 
κατακφρωςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ 
παροφςασ. Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ. 

3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ 
ςωρευτικά: 

α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί 
οριςτικά,  

β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, 
με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται  ςτο τελευταίο εδάφιο 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του Ν. 4412/2016, 

γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 
324 ζωσ 327 του Ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται (εδϊ δεν απαιτείται), 

και  
δ) ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι 
πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του Ν. 
4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν 
ζννοια του άρκρου 104 του Ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ 
άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται 
από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, 
θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 

Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να προςζλκει 
για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία  δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ 
του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει 
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω 
διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι,  θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν 
καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 
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Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ 
βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 
ΑΚ. 

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι και οριςτικι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια 
ςφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των 
δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. Ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 
39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. 

Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ 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. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά 
προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ 
δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

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

Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν 
επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
«Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ 
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν. 4412/2016. Θ 
επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν 
οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ 
παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ 
προςφυγισ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του Ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ 
θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν 
επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 Ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  
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Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά. 

Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα αρχι,  
μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία»:  

α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να 
αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ 
διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, 
προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ 
φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ 
Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι 
ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι 
πράξθσ. 

γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ 
ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ 
θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ. 

δ) Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του 
ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων 
τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 Ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν 
πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, εφαρμοηόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 
18/1989, τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του 
αρμοδίου διοικθτικοφ δικαςτθρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλιτωσ. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων 
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. 
Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ 
ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ 
ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ 
ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.  

Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. Θ 
αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο ωσ άνω ακυρωτικό δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν 
από  κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ςυηθτείται το 
αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ. Θ άςκθςι τθσ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Για τθν 
άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο αποκλειςτικά διπλότυπο είςπραξθσ από τισ 
Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 εδ. γϋ-ηϋ του 
Ν. 4412/2016. Με τθν κατάκεςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ 
διακόπτεται και αρχίηει από τθν επίδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Ο διάδικοσ που πζτυχε υπζρ αυτοφ τθν 
αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, οφείλει μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από 
τθν επίδοςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ, να αςκιςει τθν αίτθςθ ακφρωςθσ, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίωσ θ 
ιςχφσ τθσ αναςτολισ.  

Γ. Διαφορζσ από τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό που ανακφπτουν: α) από πράξεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
οι οποίεσ κοινοποιοφνται ςτον κιγόμενο, ι των οποίων προκφπτει εκ μζρουσ του πλιρθσ γνϊςθ, μετά τθν 
1.9.2021, β) από παραλείψεισ που ςυντελοφνται από μζρουσ τθσ μετά τθν 1.9.2021, εκδικάηονται με τισ 
νζεσ ειδικζσ δικονομικζσ διατάξεισ του άρκρου 372 Ν. 4412/2016 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 138 
Ν. 4782/2021, ςφμφωνα με τισ οποίεσ:  
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Με το ίδιο δικόγραφο δφναται δικονομικά να αςκθκεί αίτθςθ αναςτολισ εκτζλεςθσ και ακφρωςθσ των 
αποφάςεων τθσ ΑΕΡΡ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν, εκ 
του νόμου, τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με 
προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και 
θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε 
(15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό 
αποφανκεί διαφορετικά.  

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

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 τθσ ωσ άνω Επιτροπισ, 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.  

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ 
υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του 
δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 , β) 
αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ 
και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για 
τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ 
κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν, 
ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ 
του περιβάλλοντοσ. 

4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

4.1 Εγγφθςθ  καλισ εκτζλεςθσ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ  και 
κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.  

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 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. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ 
τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ, από 
τον ανάδοχο, των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο 
φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, για διάςτθμα τριϊν (3) μθνϊν. 
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Στθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, απαιτείται από τον ανάδοχο «εγγφθςθ προκαταβολισ» για 
ποςό ίςο με αυτό τθσ προκαταβολισ.  

Θ/Οι εγγφθςθ/εισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται/ονται ςτο ςφνολό του/σ μετά από τθν ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ πραγματοποιείται και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφεται μετά από 
τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των αγακϊν.  

Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι 
υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ γίνεται 
μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει ςιμερα, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 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. 

4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του Ν. 2939/2001, 
επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του 
άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του Ν. 2939/2001. Θ τιρθςθ 
των υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ 
εγγεγραμμζνων παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι 
ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του Ν. 4412/2016 και 
αποτελεί προχπόκεςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του 
αρικμοφ ΕΜΡΑ του υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου 
ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 105 του Ν. 4412/2016. 

4.3.3. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι:  

α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά 
και ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε 
κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, 
οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και 
υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ 
υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε 
τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ 
αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι 
προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Στο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται 
ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του.  
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Κακϊσ και ό,τι απαιτείται από τουσ υπόλοιπουσ ειδικοφσ όρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατ’ 
εφαρμογι του άρκρου 130 του Ν. 4412/2016. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του Ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3. και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του Ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
Ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηζη ζύμβαζης καηά ηη διάρκειά ηης 

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 τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016.  

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. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύζης ηης ζύμβαζης  

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. 

21PROC008898902 2021-07-12
ΑΔΑ: ΨΡ6846907Ε-ΑΘΗ



[37] 

 

δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα 
αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, 

ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι 
αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ 
όρουσ αυτισ ι εάν βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο 
οποίοσ κα βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι 
είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ 
ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.  

ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν δζςμευςθ 
ακεραιότθτασ τθσ παρ. 4.3.3. τθσ παροφςασ, ωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα 
ςχζδιο ςφμβαςθσ. 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

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) 

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 τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, 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) Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ επί του κακαροφ ποςοφ. 
Ο ΦΡΑ καταβάλλεται από τθν υπθρεςία. 
 
5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

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 (Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ): 
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α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν 
ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) εφόςον δεν φορτϊςει, δεν παραδϊςει ι δεν αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δεν επιςκευάςει ι 
δεν ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με 
όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του Ν. 4412/2016 και με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ παραγράφου. 

Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ γ, θ 
ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου 
203 του Ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να 
προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω όχλθςθσ. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο 
ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν 
άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Στον οικονομικό φορζα, που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά περίπτωςθ, 

β) Καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 
ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό 
φορζα που είχε λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ του 
προθγοφμενου εδαφίου δεν αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, από 
τρίτο οικονομικό φορζα είτε με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςφυγι ςτθ 
διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του 
άρκρου 32 του Ν. 4412/2016. Το διαφζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 
ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα. Το διαφζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με 
μθδζν. 

ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ. 

Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν ανακζτουςα 
αρχι από τθν ζκπτωςθ του αναδόχου ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι 1,01.  

Ο καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο οικονομικό φορζα με απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, που εκδίδεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία δεκαοκτϊ (18) μθνϊν μετά τθν ζκδοςθ και 
τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ εκπτϊτου, και εφόςον κατακυρωκεί θ προμικεια των αγακϊν 
που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςε τρίτο οικονομικό φορζα. 
Για τθν είςπραξθ του διαφζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα μπορεί να εφαρμόηεται θ 
διαδικαςία του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Το διαφζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ. 
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δ) Επιπλζον, μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του ωσ άνω νόμου, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ.  

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.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο πζντε τοισ εκατό (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 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

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 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων   

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), 6.3. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του Ν. 
4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ 
ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ 
διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ 
προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται 
οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να 
οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του Ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του Ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε 
από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ 
διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

6.1  Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

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 ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: α) τθροφνται οι όροι του 
άρκρου 132 περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ, β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ 
αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου, είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο 
ανάδοχοσ, είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ 
λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό 
ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.  Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ 
παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 

Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ζπειτα από αίτθμα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςθσ. 

Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του οργάνου τθσ περ. βϋ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016, ο ςυμβατικόσ 
χρόνοσ φόρτωςθσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να μετατίκεται. Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν 
ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ 
αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ 
χρόνου φόρτωςθσ παράδοςθσ δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. 

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. 

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 Ραραλαβι υλικϊν-Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

6.2.1 H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 περ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16  ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα VII 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. 
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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 κατ’ ζφεςθ 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 κατ’ ζφεςθ 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 κατ’ ζφεςθ 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 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων. 

6.3 Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

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. 
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6.4 Δείγματα – Δειγματολθψία – Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ 

Θ αποςτολι δειγμάτων είναι απαραίτθτθ.  

Τα δείγματα πρζπει να φζρουν τον α/α τθσ κατάςταςθσ ειδϊν τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και τθν ονομαςία 
του είδουσ, τθ ςφραγίδα τθσ Εταιρείασ και τθν υπογραφι του προςφζροντα.  

Τα δείγματα κα γίνονται αποδεκτά από τθν υπθρεςία μζχρι και τθν προθγουμζνθ θμζρα τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, με τθν προχπόκεςθ ότι το αποδεικτικό αποςτολισ κα 
περιζχεται απαραίτθτα ςτο φάκελο με τα Τεχνικά ςτοιχεία. Τα δείγματα κα ςυνοδεφει δελτίο αποςτολισ 
με τθν ζνδειξθ (Δείγματα δωρεάν). 

Τα δείγματα των ειδϊν που κα κατακυρωκοφν κα παραμείνουν ςτο Νοςοκομείο κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
ςφμβαςθσ για ςφγκριςθ με τα προςκομιηόμενα. Τα υπόλοιπα, εφόςον, λόγω τθσ φφςθσ τουσ, δεν 
καταςτραφοφν κατά τθ διαδικαςία του ελζγχου, κα επιςτραφοφν μζςα ςε 15 θμζρεσ από τθν θμερομθνία 
κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ με μζριμνα και ευκφνθ του προμθκευτι.  

 Το αρμόδιο όργανο δφναται να ηθτιςει τθν κατάκεςθ επιπλζον δειγμάτων ςε περίπτωςθ που αυτά 
καταςτραφοφν λόγω υπαιτιότθτασ τρίτου και όχι με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, τα οποία κα πρζπει 
να επζλκουν ςτθν υπθρεςία το αργότερο μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ. 
 

 

ΑΚΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΑΦΟ                                                                       Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΘΛΕΙΑΣ 

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                              Δ. ΧΙΣΤΟΡΟΥΛΟΣ ΧΘΣΤΟΣ  MD.PHD. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

ΜΕΟΣ Αϋ:  ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

Αντικείμενο τθσ παροφςασ είναι θ προμικεια του είδουσ «ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ 

ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ», CPV: 19640000-4 (ΣΑΚΟΙ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΕΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ), 

CPV: 33140000-3 (ΙΑΤΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ), CPV: 39830000-9 (ΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ), CPV: 

33771000-5 (ΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΘΣ ΑΡΟ ΧΑΤΙ), CPV: 39831200-8 (ΑΡΟΥΡΑΝΤΙΚΑ), CPV: 

33711900-6 (ΣΑΡΟΥΝΙ) ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 36.163,84€ πλζον Φ.Ρ.Α. 24% 

[44.843,162€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%].  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Ανοιχτόσ Θλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ (κάτω των ορίων) 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ  

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 

 για τθ Νοςθλευτικι Μονάδα Ρφργου 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV  

CPV: 19640000-4 (ΣΑΚΟΙ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΕΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ), CPV: 33140000-3 (ΙΑΤΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ), CPV: 
39830000-9 (ΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ), CPV: 33771000-5 (ΡΟΪΟΝΤΑ 
ΥΓΙΕΙΝΘΣ ΑΡΟ ΧΑΤΙ), CPV: 39831200-8 (ΑΡΟΥΡΑΝΤΙΚΑ), CPV: 
33711900-6 (ΣΑΡΟΥΝΙ) 

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

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ  

36.163,84€ πλζον Φ.Ρ.Α. 24% (44.843,162€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 
24%) 

 

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 1381 

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 

12-07-2021, θμζρα Δευτζρα 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: 23-07-2021, θμζρα Ραραςκευι 
και ϊρα: 16:00 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 όπωσ ορίηεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ.  
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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 29-07-2021, θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 10:00 π.μ.  

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ /ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ /ΚΙΛΟ/ ΡΑΚΕΤΟ /ΛΙΤΟ 

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ  Ππωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτο Μζροσ Βϋ του παρόντοσ Ραραρτιματοσ. 

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 ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΣΤΟ 
ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ –ΚΘΜΔΘΣ – 
ΕΣΘΔΘΣ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

12-07-2021 
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ΜΕΟΣ Β: ΡΕΙΓΑΦΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΗΘΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΕΙΔΩΝ-ΤΙΜΕΣ- ΡΟΣΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ του είδουσ ανζρχεται ςτο ςυνολικοφ ποςό των 36.163,84€ πλζον Φ.Ρ.Α. 24% [44.843,162€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 
24%). 

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

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΓΙΑ 
ΕΤΘΣΙΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘ/ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΙΣ ΦΡΑ  

ΦΡΑ 24% 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΡΑ  

ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΡΟΣΟΥ 
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ 
ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

1 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΙΑ 
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ/ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ)  
(80 Χ 110)  

19640000-4 4.000 ΤΜΧ 0,15 € 600,00 € 144,00 € 744,00 € 12,00€ 

2 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ  ΚΙΤΙΝΕΣ ΓΙΑ 
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ (ΕΑΑΜ)  (80Χ110)                                                           

19640000-4 12.000 ΤΜΧ 0,13 € 1.560,00 € 374,40 € 1.934,40 € 31,20€ 

3 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ 
ΚΙΤΙΝΕΣ ΓΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ 
(ΕΑΑΜ) 60 Χ 80                    

19640000-4 5.000 ΤΜΧ 0,06 € 300,00 € 72,00 € 372,00 € 6,00€ 

4 
ΣΑΚΟΙ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΓΑΣ 
ΜΑΥΟΙ (ΑΣΑ)      80 Χ 110 

19640000-4 86.000 ΤΜΧ 0,095 € 8.170,00 € 1.960,80 € 10130,80€ 163,40€ 

5 
ΣΑΚΟΙ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ  ΜΑΥΟΙ  
(ΑΣΑ)        50 Χ 50 

19640000-4 35.000 ΤΜΧ 0,0295 € 1.032,50 € 247,80 € 1280,30€ 20,65€ 
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6 
ΣΑΚΟΙ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΟΙ    
(ΑΣΑ)      65 Χ 75 

19640000-4 50.000 ΤΜΧ 0,035 € 1.750,00 € 420,00 € 2.170,00 € 35,00€ 

7 
ΣΑΚΟΙ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΜΡΛΕ (ΓΙΑ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ ΥΛΙΚΩΝ- 
ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ)  80Χ110 

19640000-4 5.000 ΤΜΧ 0,048 € 240,00 € 57,60 € 297,60 € 4,80€ 

8 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΝΑΫΛΟΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 
(ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 30Χ 20)                                                                                     

19640000-4 30 ΚΙΛΑ 4,20 € 126,00 € 30,24 € 156,24 € 2,52€ 

9 
ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΙ ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ 
ΣΥΛΛΟΓΘ ΚΑΙ ΡΛΥΣΙΜΟ 
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ  

19640000-4 850 ΤΜΧ 0,538 € 457,30 € 109,75 € 567,05 € 9,15€ 

10 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

33140000-3 5.000 ΤΜΧ 0,05 € 250,00 € 60,00 € 310,00 € 5,00€ 

11 
ΣΡΟΓΓΟΡΕΤΣΕΤΕΣ ΤΥΡΟΥ ΒΕΤΕΞ 
30Χ 20 

39830000-9 760 ΤΜΧ 0,590 € 448,40 € 107,62 € 556,016 € 8,97€ 

12 
ΡΑΝΑΚΙΑ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ 
ΤΥΡΟΥ ΒΕΤΕΞ  
(30Χ 20CM) 

39830000-9 230 ΤΜΧ 0,420 € 96,60 € 23,18 € 119,784 € 1,93€ 

13 ΜΕΜΒΑΝΘ 30Χ 250 cm 39830000-9 270 ΤΜΧ 0,60 € 162,00 € 38,88 € 200,88 € 3,24€ 

14 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΤΟ 30Χ30 39830000-9 220 ΤΜΧ 1,55 € 341,00 € 81,84 € 422,84 € 6,82€ 

15 
ΣΦΟΥΓΓΑΙΑ ΚΟΥΗΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΜΑ 
(12 Χ 6 cm) 

39830000-9 1200 ΤΜΧ 0,078 € 93,60 € 22,46 € 116,064 € 1,87€ 

16 
ΣΥΜΑ ΧΟΝΤΟ ΦΟΥΣΚΑ (ΤΥΡΟΥ 
ΦΩΛΙΑ) 

39830000-9 900 ΤΜΧ 0,09 € 81,00 € 19,44 € 100,44 € 1,62€ 
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17 ΚΟΝΤΑΙ ΞΥΛΙΝΟ (ΓΙΑ ΣΚΟΥΡΑ)  39830000-9 50 ΤΜΧ 0,36 € 18,00 € 4,32 € 22,32 € 0,36€ 

18 
ΚΟΝΤΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΓΙΑ 
ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΑ) 

39830000-9 50 ΤΜΧ 1,68 € 84,00 € 20,16 € 104,16 € 1,68€ 

19 
ΦΑΑΣΙ ΡΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 
ΑΡΟΣΡΩΜΕΝΟ ΚΟΝΤΑΙ 

39830000-9 30 ΤΜΧ 1,20 € 36,00 € 8,64 € 44,64 € 0,72€ 

20 ΣΚΟΥΡΑ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ΧΩΩΝ 39830000-9 50 ΤΜΧ 0,60 € 30,00 € 7,20 € 37,20 € 0,60€ 

21 
ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ/ ΧΩΜΑ  
ΚΟΚΚΙΝΟ 

39830000-9 100 ΤΜΧ 3,50 € 350,00 € 84,00 € 434,00 € 7,00€ 

22 
ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ /ΧΩΜΑ  
ΡΑΣΙΝΟ 

39830000-9 100 ΤΜΧ 3,50 € 350,00 € 84,00 € 434,00 € 7,00€ 

23 
ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ / ΧΩΜΑ ΜΡΛΕ 

39830000-9 100 ΤΜΧ 3,50 € 350,00 € 84,00 € 434,00 € 7,00€ 

24 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΘ ΒΑΣΘ ΒΕΚΤΘΩΝ 
ΤΗΑΜΙΩΝ  (να εφαρμόηει λάςτιχο 

39830000-9 6 ΤΜΧ 11,50 € 69,00 € 16,56 € 85,56 € 1,38€ 

25 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΘ ΒΑΣΘ ΒΕΚΤΘΩΝ 
ΤΗΑΜΙΩΝ   (να εφαρμόηει γουνάκι) 

39830000-9 6 ΤΜΧ 13,00 € 78,00 € 18,72 € 96,72 € 1,56€ 
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26 ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΤΗΑΜΙΩΝ 39830000-9 6 ΤΜΧ 3,00 € 18,00 € 4,32 € 22,32 € 0,36€ 

27 ΧΑΤΟΡΕΤΣΕΤΕΣ 28Χ 30CM 33771000-5 2.080 ΡΑΚΕΤΑ 0,228 € 474,24 € 113,82 € 588,06 € 9,48€ 

28 
ΧΕΙΟΡΕΤΣΕΤΕΣ ΣΕ ΡΑΚΕΤΟ 21-25 
CM 

33771000-5 3.000 ΡΑΚΕΤΑ 0,38 € 1.140,00 € 273,60 € 1.413,60 € 
22,80€ 

 

29 ΧΑΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 33771000-5 44.000  ΟΛΛΑ 0,17 € 7.480,00 € 1.795,20 € 9.275,20 € 149,60€ 

30 ΧΑΤΙ ΚΟΥΗΙΝΑΣ (500 gr) 33771000-5 1630 ΤΜΧ 0,70 € 1.141,00 € 273,84 € 1.414,84 € 22,82€ 

31 ΧΛΩΙΝΕΣ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 2 lt)  39831200-8 
2.800  ΤΜΧ 

(5.600 ΛΙΤΑ) 
0,58 € 
/ΛΙΤΟ 

3.248,00 € 779,52 € 4.027,52 € 64,96€ 

32 
ΥΓΟ ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑΤΟΣ      (ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4-5 lt) 

39831200-8 3.200 ΛΙΤΑ 
0,34 € / 
ΛΙΤΟ 

1.088,00 € 261,12 € 1.349,12 € 21,76€ 

33 
ΥΓΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ ΡΛΥΝΤΘΙΟΥ 
ΡΙΑΤΩΝ  (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4-5 lt) 

39831200-8 160 ΛΙΤΑ 
0,70 € / 
ΛΙΤΟ 

112,00 € 26,88 € 138,88 € 2,24€ 

34 
ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΛΑΜΡΥΝΤΙΚΟ 
ΡΛΥΝΤΘΙΟΥ ΡΙΑΤΩΝ  (ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4-5 lt) 

39831200-8 160 ΛΙΤΑ 0,70€/ΛΙΤΟ 112,00 € 26,88 € 138,88 € 2,24€ 
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35 
ΥΓΟ  ΑΡΟΥΡΑΝΤΙΚΟ 
ΡΛΥΝΤΘΙΟΥ ΡΙΑΤΩΝ  (ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4-5 lt) 

39831200-8 160 ΛΙΤΑ 0,48€/ΛΙΤΟ 76,80 € 18,43 € 95,232 € 1,54€ 

36 
ΥΓΟ ΚΑΘΑΙΣΤΙΚΟ ΡΙΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΡΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΙ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
4lt) 

39831200-8 160 ΛΙΤΑ 
0,40€/ 
ΛΙΤΟ 

64,00 € 15,36 € 79,36 € 1,28€ 

37 
ΥΓΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ ΓΕΝΙΚΘΣ ΧΘΣΘΣ  
(ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4-5 lt) 

39831200-8 540 ΛΙΤΑ 
0,17 € 
/ΛΙΤΟ 

91,80 € 22,03 € 113,832 € 1,84€ 

38 ΥΔΟΧΛΩΙΚΟ ΟΞΥ (500 gr)  39831200-8 100 ΤΜΧ 0,33 € 33,00 € 7,92 € 40,92 € 0,66€ 

39 
ΔΙΣΚΙΑ ΔΙΧΛΩΟΪΣΟΚΥΑΝΟΥΙΚΟΥ 
ΝΑΤΙΟΥ 

39831200-8 2000  ΤΜΧ 0,09 € 180,00 € 43,20 € 223,20 € 3,60€ 

40 
ΣΚΟΝΘ ΡΛΥΝΤΘΙΟΥ ΟΥΧΩΝ (ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΣΑΚΙ ΕΩΣ 20 ΚΙΛΩΝ) 

39831200-8 1780  ΚΙΛΑ 0,88 € 1.566,40 € 375,94 € 1.942,336 € 31,33€ 

41 
ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΥΧΩΝ (ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 lt) 

39831200-8 80 ΛΙΤΑ 
0,49  

€/ΛΙΤΟ 
39,20 € 9,41 € 48,608 € 0,78€ 

42 
ΚΕΜΟΣΑΡΟΥΝΟ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 
lit) 

33711900-6 4.400 ΛΙΤΑ 
0,44 € 
/ΛΙΤΟ 

1.936,00 € 464,64 € 2.400,64 € 38,72€ 
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43 
ΥΓΟ ΚΑΘΑΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΜΕΝΑ 
ΛΙΡΘ (ΓΙΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΚΟΥΗΙΝΕΣ) (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4- 5 lt) 

39831200-8 100 ΛΙΤΑ 
1,60 € / 
ΛΙΤΟ 

160,00 € 38,40 € 198,40 € 3,20€ 

44 ΒΕΝΗΙΝΘ ΚΑΘΑΘ (0,4 lit) 39830000-9 130 ΤΜΧ 1,00 € 130,00 € 31,20 € 161,20 € 2,60€ 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ 
ΔΑΡΑΝΘΣ  

 
  

36.163,84 € 8.679,32 € 44.843,162 € 723,28€ 

 

 

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. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

                     ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ  

1. ΣΑΚΟΙ  ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΙ  ΓΙΑ ΤΑ   ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ) ΤΑ ΟΡΟΙΑ 
ΡΟΟΙΗΟΝΤΑΙ  ΓΙΑ ΑΡΟΤΕΦΩΣΘ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80 Χ 110 cm ±10% 
 Να εύναι από 100% πρωτογενϋσ πολυαιθυλϋνιο υψηλόσ πυκνότητασ (HDPE High Density 

PolyEthylene) ι χαμθλισ πυκνότθτασ (LDPE Low Density PolyEthylene). 

 Για ςυλλογι Επικινδφνων Αποβλιτων (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ) τα οποία   προορίηονται για 

αποτζφρωςθ. 

 Να μθ φζρουν ραφζσ ςτθν βάςθ για μεγαλφτερθ αντοχι ςτο ςκίςιμο και ςε διαρροζσ.  

 Να ζχουν πάχοσ περίπου 40μ.  

 Να ζχουν διαςτάςεισ  80X110cm.  

 Κόκκινου Χρϊματοσ.  

 Κατά τθν αποτζφρωςθ να μθν παράγονται επικίνδυνα αζρια (κατάλλθλο υλικό). 

 Να ζχουν το διεκνζσ ςφμβολο και τθν αντίςτοιχθ ςιμανςθ του μολυςματικοφ /βιολογικοφ 

ανάλογα με τθν κλάςθ UN ςτθν οποία κατατάςςονται.  

 Να αναγράφουν τον όρο Μικτά Επικίνδυνα Απόβλθτα (ΜΕΑ).  

 Να φζρουν ενςωματωμζνθ αδιάβροχθ ετικζτα από ανεξίτθλο μελάνι και να αναγράφουν: 

θμερομθνία παραγωγισ, ακριβι κζςθ παραγωγισ (π.χ. κάλαμοσ/τμιμα/εργαςτιριο) ποςότθτα 

αποβλιτων, κατθγορία αποβλιτων, προοριςμό αποβλιτων. 

 Είναι επικυμθτι θ διάκεςθ του προϊόντοσ ςε ρολό των 10 τεμαχίων. 

 
2. ΣΑΚΟΙ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΚΙΤΙΝΟΙ  ΓΙΑ ΤΑ   ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ (ΕΑΑΜ) ΤΑ 
ΟΡΟΙΑ ΡΟΟΙΗΟΝΤΑΙ  ΓΙΑ  ΑΡΟΣΤΕΙΩΣΘ  ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  80 Χ 110  cm ±10% 
 Να εύναι από 100% πρωτογενϋσ πολυαιθυλϋνιο υψηλόσ πυκνότητασ (HDPE High Density 

PolyEthylene) ι χαμθλισ πυκνότθτασ (LDPE Low Density PolyEthylene). 

 Για ςυλλογι Επικινδφνων Αποβλιτων (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ) τα οποία   προορίηονται για 

αποτζφρωςθ. 

 Να μθ φζρουν ραφζσ ςτθν βάςθ για μεγαλφτερθ αντοχι ςτο ςκίςιμο και ςε διαρροζσ.  

 Να ζχουν πάχοσ περίπου 40μ.  

 Να ζχουν διαςτάςεισ  80X110cm.  

 Κίτρινου Χρϊματοσ, ανθεκτικϋσ ςτισ θερμοκραςύεσ που αναπτύςςονται κατϊ την αποςτεύρωςη.  
 Να ζχουν το διεκνζσ ςφμβολο και τθν αντίςτοιχθ ςιμανςθ του μολυςματικοφ /βιολογικοφ 

ανάλογα με τθν κλάςθ UN ςτθν οποία κατατάςςονται.  

 Να αναγράφουν τον όρο  Επικίνδυνα Απόβλθτα Αμιγϊσ Μολυςματικά(ΕΑΑΜ).  

 Να φζρουν ενςωματωμζνθ αδιάβροχθ ετικζτα από ανεξίτθλο μελάνι και να αναγράφουν: 

θμερομθνία παραγωγισ, ακριβι κζςθ παραγωγισ (π.χ. κάλαμοσ/τμιμα/εργαςτιριο), ποςότθτα 

αποβλιτων, κατθγορία αποβλιτων, προοριςμό αποβλιτων.  

 Είναι επικυμθτι θ διάκεςθ του προϊόντοσ ςε ρολό των 10 τεμαχίων. 

 

3. ΣΑΚΟΙ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΚΙΤΙΝΟΙ  ΓΙΑ ΤΑ   ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ (ΕΑΑΜ) ΤΑ 
ΟΡΟΙΑ ΡΟΟΙΗΟΝΤΑΙ  ΓΙΑ  ΑΡΟΣΤΕΙΩΣΘ  ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  60 Χ 80  cm ±10% 
 Να εύναι από 100% πρωτογενϋσ πολυαιθυλϋνιο υψηλόσ πυκνότητασ (HDPE High Density 

PolyEthylene) ι χαμθλισ πυκνότθτασ (LDPE Low Density PolyEthylene). 

 Για ςυλλογι Επικινδφνων Αποβλιτων (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ) τα οποία προορίηονται για αποτζφρωςθ. 

 Να μθ φζρουν ραφζσ ςτθν βάςθ για μεγαλφτερθ αντοχι ςτο ςκίςιμο και ςε διαρροζσ.  
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 Να ζχουν πάχοσ περίπου 40μ.  

 Να ζχουν διαςτάςεισ  60X80cm.  

 Κίτρινου Χρϊματοσ, ανθεκτικϋσ ςτισ θερμοκραςύεσ που αναπτύςςονται κατϊ την αποςτεύρωςη.  
 Να ζχουν το διεκνζσ ςφμβολο και τθν αντίςτοιχθ ςιμανςθ του μολυςματικοφ /βιολογικοφ 

ανάλογα με τθν κλάςθ UN ςτθν οποία κατατάςςονται.  

 Να αναγράφουν τον όρο  Επικίνδυνα Απόβλθτα Αμιγϊσ Μολυςματικά (ΕΑΑΜ).  

 Να φζρουν ενςωματωμζνθ αδιάβροχθ ετικζτα από ανεξίτθλο μελάνι και να αναγράφουν: 

θμερομθνία παραγωγισ, ακριβι κζςθ παραγωγισ (π.χ. κάλαμοσ/τμιμα/εργαςτιριο), ποςότθτα 

αποβλιτων, κατθγορία αποβλιτων, προοριςμό αποβλιτων.  

 Είναι επικυμθτι θ διάκεςθ του προϊόντοσ ςε ρολό των 10 τεμαχίων. 

 

 Τονίηεται πωσ για τθ ςυςκευαςία των *ΕΑΥΜ (Επικίνδυνα Απόβλθτα Υγειονομικϊν Μονάδων)+ 
απαιτείται θ εναρμόνιςθ ςτθν ιςχφουςα εκνικι και Κοινοτικι Νομοκεςία. 

  Ρροχπόκεςθ τθσ αςφαλοφσ ςυςκευαςίασ αποτελεί θ ταξινόμθςθ των αποβλιτων, ωσ προσ τθν 
επικινδυνότθτά τουσ, ςε κλάςθ και αρικμό UN.  

 Οι ςυςκευαςίεσ κα φζρουν κατάλλθλθ ςιμανςθ του επικίνδυνου για τθν εφκολθ αναγνϊριςθ 
τθσ επικινδυνότθτάσ τουσ. 

 Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των χαρακτθριςτικϊν των ςυςκευαςιϊν ςυλλογισ, αποκικευςθσ και 
μεταφοράσ των ΕΑΥΜ, όπωσ και γενικά των Επικινδφνων Αποβλιτων, υπαγορεφονται από τισ 
ιςχφουςεσ  ςυμφωνίεσ, απαιτιςεισ και κϊδικεσ (ADR, ΙΜΟ/IMDG, RID, IATA, ICAO) όπωσ και 
εφόςον ιςχφουν. 



 Να κατατεκοφν τα εν ιςχφ πιςτοποιθτικά ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 του εργοςταςίου 
καταςκευισ, εγκεκριμζνα από Εκνικό φορζα διαπίςτευςθσ.  

  Να κατατεκεί το ιςχφον πιςτοποιθτικό ISO 9001:2015 του εμπόρου / διανομζα, εγκεκριμζνο 
από Εκνικό φορζα διαπίςτευςθσ.  

 Να κατατεκοφν δείγματα από κάκε ποιότθτα προςφερόμενου ςάκου. 
 Να κατατεκοφν Φυλλάδια – Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ των προςφερόμενων ειδϊν, όπου κα 

αναφζρονται ρθτά όλεσ οι προδιαγραφζσ των προςφερόμενων ειδϊν, ςφμφωνα με τα 
ηθτοφμενα του διαγωνιςμοφ.  

 Να κατατεκεί θ βεβαίωςθ/πιςτοποιθτικό ςυμμετοχισ τθσ προςφζρουςασ εταιρείασ ςε 
ςυλλογικό ςφςτθμα ανακφκλωςθσ ςυςκευαςιϊν ςφμφωνα με το Ν. 2939/2001. Επιπλζον, να 
κατατεκεί το πιςτοποιθτικό εγγραφισ τθσ προςφζρουςασ εταιρείασ ςτο Εκνικό Μθτρϊο 
Ραραγωγϊν ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ Αρ.181504 ΦΕΚ 2454/Β/2016.  

 
4. ΣΑΚΟΙ ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ ΜΑΥΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΕΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ (ΑΣΑ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80 Χ 110 
cm ±3% 
 Μαύρεσ ςακούλεσ απορριμμϊτων 80Χ110 cm ±3% και πϊχουσ 30μ περύπου.  

 Οι ςακούλεσ θα πρϋπει να εύναι καταςκευαςμϋνεσ από 100% πρωτογενϋσ πολυαιθυλϋνιο 

υψηλόσ πυκνότητασ HDPE, ελεύθερο εμφανών ελαττωμϊτων όπωσ ςκιςύματα, ανομοιομορφύα 

ςτο χρώμα, εγκλειςμϋνα ςκουπύδια κλπ. κατϊλληλου πϊχουσ, βϊρουσ και όγκου, φιλικϋσ προσ 

το περιβϊλλον.  

 Είναι επικυμθτι θ διάκεςθ του προϊόντοσ ςε ρολό των 10 τεμαχίων για ελεγχόμενη διακύνηςη 

ποςοτότων και καταγραφόσ τησ κατανϊλωςησ.  

 Να αναγρϊφονται ςτην προςφορϊ τα τεμϊχια ανϊ κιλό.  

 Να προςκομιςτεί δείγμα ωσ προσ τθν ποιότθτα του υλικοφ και για να διαπιςτωκεί θ απόδοςθ 

τεμαχίων/κιλό. 

 
5. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΕΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ (ΑΣΑ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50Χ50 

Επειδό η ςυγκεκριμϋνη διϊςταςη ςακούλασ χρηςιμοποιεύται ςτα καλαθϊκια απορριμμϊτων 
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των γραφεύων με μικρό απαύτηςη ςε ςακούλα μεγϊλου πϊχουσ λόγω τησ φύςησ των 

απορριμμϊτων, προτεύνεται να χρηςιμοποιηθεύ ελαφρύτερη ςακούλα, για οικονομύα ςτην 

χρόςη αλλϊ και ςτην απόδοςη τεμαχύων /κιλό.  

 

 Οι ςακούλεσ θα πρϋπει να εύναι 50Χ50cm ±3% και πϊχουσ 8-10μ περύπου. 

 Πρϋπει να εύναι καταςκευαςμϋνεσ από 100% πρωτογενϋσ πολυαιθυλϋνιο υψηλόσ πυκνότητασ 

HDPE. 

  Ελεύθερο εμφανών ελαττωμϊτων όπωσ ςκιςύματα, ανομοιομορφύα ςτο χρώμα, εγκλειςμϋνα 

ςκουπύδια κλπ. κατϊλληλου πϊχουσ, βϊρουσ και όγκου, φιλικϋσ προσ το περιβϊλλον.  

 Είναι επικυμθτι θ διάκεςθ του προϊόντοσ ςε ρολό των 10-20 τεμαχύων για ελεγχόμενη 

διακύνηςη ποςοτότων και καταγραφόσ τησ κατανϊλωςησ.  

 Να προςκομιςτεύ δεύγμα ωσ προσ την ποιότητα του υλικού και για να διαπιςτωθεύ η απόδοςη 

τεμαχύων/κιλό.  

 

6. ΣΑΚΟΙ ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ ΜΑΥΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΕΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ (ΑΣΑ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 65Χ75 cm 
±3% 

 Οι ςακούλεσ θα πρϋπει να εύναι καταςκευαςμϋνεσ από 100% πρωτογενϋσ πολυαιθυλϋνιο 

υψηλόσ πυκνότητασ HDPE, ελεύθερο εμφανών ελαττωμϊτων όπωσ ςκιςύματα, ανομοιομορφύα 

ςτο χρώμα, εγκλειςμϋνα ςκουπύδια κλπ. κατϊλληλου πϊχουσ, βϊρουσ και όγκου, φιλικϋσ προσ 

το περιβϊλλον.  

 Είναι επικυμθτι θ διάκεςθ του προϊόντοσ ςε ρολό των 10 τεμαχίων για ελεγχόμενη διακύνηςη 

ποςοτότων και καταγραφόσ τησ κατανϊλωςησ.   

 Να προςκομιςτεί δείγμα ωσ προσ τθν ποιότθτα του υλικοφ και για να διαπιςτωκεί θ απόδοςθ 

τεμαχίων/κιλό. 

 
7. ΣΑΚΟΙ ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ ΜΡΛΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΩΙΣΜΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΕΩΝ ΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ 

ΥΛΙΚΩΝ -  ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ   ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80 Χ 110 cm ±3%  

 Μπλε ςακούλεσ απορριμμϊτων 80Χ110 cm ±3% και πϊχουσ 20μ περύπου.  

 Οι ςακούλεσ θα πρϋπει να εύναι καταςκευαςμϋνεσ από 100% πρωτογενϋσ πολυαιθυλϋνιο 

υψηλόσ πυκνότητασ HDPE, ελεύθερο εμφανών ελαττωμϊτων όπωσ ςκιςύματα, ανομοιομορφύα 

ςτο χρώμα, εγκλειςμϋνα ςκουπύδια κλπ. κατϊλληλου πϊχουσ, βϊρουσ και όγκου, φιλικϋσ προσ 

το περιβϊλλον.  

 Είναι επικυμθτι θ διάκεςθ του προϊόντοσ ςε ρολό των 10 τεμαχίων για ελεγχόμενη διακύνηςη 

ποςοτότων και καταγραφόσ τησ κατανϊλωςησ.  

 Να προςκομιςτεί δείγμα ωσ προσ τθν ποιότθτα του υλικοφ και για να διαπιςτωκεί θ απόδοςθ 

τεμαχίων/κιλό. 

 
8. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ  (20Χ30 cm) 

     

 Ρλαςτικό υλικό πολυαικυλενίου με  ποιότθτα κατάλλθλθ για το ςκοπό που προορίηεται.   

 Να είναι φιλικοί προσ το περιβάλλον. 

 Ανκεκτικοί  κατά τθν μεταφορά. 

 Με πτυχωτζσ πλευρζσ (αναδιπλϊςεισ) ι χωρίσ αναδιπλϊςεισ.   

 Θ ποςότθτα να κυμαίνεται  200 ΤΕΜ / ΚΙΛΟ. 

 Ρλιρθσ ςτεγανότθτα  για  τθν χριςθ για τθν οποία προορίηονται.              

 Το πάχοσ και θ μθχανικι αντοχι κα εγγυάται τθν αδιαπερατότθτα και τθ ςτεγανότθτα τθσ 

ςυςκευαςίασ.     
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         Για τισ κατθγορίεσ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ιςχφουν τα κάτωκι: 

 

Σφμφωνα με το ζγγραφο ΥΡΕΝ/ΓρΓΓΦΡΥ/125527/4661/2020 του Υπ. Ρεριβάλλοντοσ, περί 
«Απαγόρευςθσ προμικειασ οριςμζνων πλαςτικϊν προϊόντων από Φορείσ τθσ Γενικισ κυβζρνθςθσ – 
Εφαρμογι Άρκρου 5 παρ. 2  του Ν. 4736/2020 (Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/904 ςχετικά με τθ 
μείωςθ των επιπτϊςεων οριςμζνων πλαςτικϊν προϊόντων ςτο περιβάλλον και λοιπζσ διατάξεισ)», από 
τθν 1θ Φεβρουαρίου 2021 οι Φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ: 
 
α) απαγορεφεται να προμθκεφονται με οποιονδιποτε τρόπο τα πλαςτικά προϊόντα μίασ χριςθσ που 

απαρικμοφνται κατωτζρω, τα οποία είναι καταςκευαςμζνα εξολοκλιρου από πλαςτικι φλθ, κακϊσ και 
τα προϊόντα που καταςκευάηονται από οξοδιαςπϊμενθ πλαςτικι φλθ, 

β) υποχρεοφνται να περιλαμβάνουν ςτα ζγγραφα των ςυμβάςεων, οι οποίεσ καταρτίηονται δυνάμει 
προκιρυξθσ που δθμοςιεφεται μετά τθν ωσ άνω θμερομθνία και ζχουν ωσ αντικείμενο τθ μίςκωςθ ι 
εκμετάλλευςθ ι παροχι υπθρεςιϊν λειτουργίασ κυλικείων, όρο περί απαγόρευςθσ τθσ προμικειασ, 
τθσ χριςθσ και τθσ διάκεςθσ από τον ανάδοχο τθσ ςφμβαςθσ των πλαςτικϊν προϊόντων μίασ χριςθσ 
που απαρικμοφνται κατωτζρω, τα οποία είναι καταςκευαςμζνα εξολοκλιρου από πλαςτικι φλθ, 
κακϊσ και των προϊόντων που καταςκευάηονται από οξοδιαςπϊμενθ πλαςτικι φλθ. Τα πλαςτικά 
προϊόντα μίασ χριςθσ που απαγορεφεται να προμθκεφονται οι Φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ είναι τα 
ακόλουκα: 

1) πλαςτικζσ μπατονζτεσ, εξαιρουμζνων εκείνων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ υπό ςτοιχεία 
ΔΥ8δ/ΓΡ.οικ. 130644/30.9.2009 ΚΥΑ (Οδθγία90/385/ΕΟΚ για τθν προςζγγιςθ των νομοκεςιϊν των 
Κρατϊν - Μελϊν ςχετικά με τα ενεργά εμφυτεφςιμα ιατρικά βοθκιματα) (ΦΕΚ 2197 Β) ι τθσ υπό 
ςτοιχεία ΔΥ8/Γ.Ρ.οικ. 130648/30.9.2009 ΚΥΑ (Οδθγία 93/42/ΕΟΚ περί των ιατροτεχνολογικϊν 
προϊόντων) (ΦΕΚ 2198 Β) 

2) πλαςτικά μαχαιροπίρουνα (πιροφνια, κουτάλια, μαχαίρια, ξυλάκια φαγθτοφ) 
3) πλαςτικά πιάτα 
4) πλαςτικά καλαμάκια, εξαιρουμζνων εκείνων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ υπό ςτοιχεία 

ΔΥ8δ/ΓΡ.οικ. 130644/30.9.2009 ΚΥΑ (Οδθγία 90/385//ΕΟΚ) (ΦΕΚ 2197 Β) ι τθσ υπό ςτοιχεία 
ΔΥ8δ/ΓΡοικ. 130648/30.9.2009 ΚΥΑ (Οδθγία 93/42/ΕΟΚ) (ΦΕΚ 2198 Β) 

5) πλαςτικοί αναδευτιρεσ ποτϊν 
6) πλαςτικά ςτθρίγματα μπαλονιϊν (όχι τα μπαλόνια), εκτόσ από μπαλόνια για βιομθχανικζσ ι άλλεσ 

επαγγελματικζσ χριςεισ και εφαρμογζσ που δεν αφοροφν διανομι ςτουσ καταναλωτζσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των μθχανιςμϊν που απαιτοφνται για τθ ςτιριξθ των ειδϊν αυτϊν. 

7) περιζκτεσ τροφίμων καταςκευαςμζνοι από διογκωμζνο πολυςτυρζνιο (όπωσ φελιηόλ), όπωσ κουτιά με 
κάλυμμα ι χωρίσ κάλυμμα μζςα ςτα οποία τοποκετοφνται τρόφιμα τα οποία: 

α) προορίηονται για άμεςθ κατανάλωςθ 
β) καταναλϊνονται ςυνικωσ από το δοχείο και 
γ) είναι ζτοιμα για κατανάλωςθ χωρίσ περαιτζρω προετοιμαςία (ιδίωσ μαγείρεμα, βράςιμο ι 

ηζςταμα) Στουσ περιζκτεσ  αυτοφσ ςυμπεριλαμβάνονται και οι περιζκτεσ που χρθςιμοποιοφνται 
για γεφματα ταχυφαγείων ι άλλα γεφματα ζτοιμα προσ άμεςθ κατανάλωςθ εκτόσ από περιζκτεσ  
ποτϊν, πιάτα, πακζτα και περιτυλίγματα που περιζχουν τρόφιμα 

8) περιζκτεσ ποτϊν από διογκωμζνο πολυςτυρζνιο (όπωσ φελιηόλ), κακϊσ και τα καπάκια και τα 
καλφμματά τουσ, και 

9) κυπελάκια για ποτά από διογκωμζνο πολυςτυρζνιο (όπωσ φελιηόλ), κακϊσ και τα καπάκια και 
καλφμματά τουσ. 

10) Στθν ωσ άνω απαγόρευςθ περιλαμβάνονται και όλα τα προϊόντα (πζραν των ανωτζρω 
αναφερόμενων) που καταςκευάηονται από οξοδιαςπϊμενθ πλαςτικι φλθ (όπωσ ςακοφλεσ και 
περιζκτεσ τροφίμων από οξοδιαςπϊμενθ πλαςτικι φλθ). 

 
Θ απαγόρευςθ των ανωτζρω προϊόντων δεν αφορά δθμόςιεσ ςυμβάςεισ για τισ οποίεσ θ διαδικαςία 
ανάκεςθσ ζχει ξεκινιςει πριν τθν 1θ Φεβρουαρίου 2021. 
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Στισ ςυμβάςεισ που αφοροφν μίςκωςθ ι εκμετάλλευςθ κυλικείων ι παροχι υπθρεςιϊν από κυλικεία 
ορίηεται υποχρεωτικά όροσ ςχετικά με τθν απαγόρευςθ τθσ προμικειασ, τθσ χριςθσ και τθσ διάκεςθσ από 
τον ανάδοχο τθσ ςφμβαςθσ των ανωτζρω πλαςτικϊν προϊόντων μίασ χριςθσ. 
Θ υποχρζωςθ αυτι αφορά τισ ςυμβάςεισ που καταρτίηονται μετά από προκιρυξθ που δθμοςιεφεται μετά 
τθν 1θ Φεβρουαρίου 2021. 
Το παρόν αφορά ςτα πλαςτικά προϊόντα μίασ χριςθσ που καταςκευάηονται εξ ολοκλιρου από 
πλαςτικι φλθ. Για τα προϊόντα μίασ χριςθσ, τα οποία καταςκευάηονται εν μζρει από πλαςτικι φλθ, 
αναμζνονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, όπωσ προβλζπεται ςτο Άρκρο 12 
τθσ Οδθγίασ 2019/904 ϊςτε να εκδοκεί θ προβλεπόμενθ ΚΥΑ ςτο άρκρο 19 του Νόμου 4736/2020 (ΦΕΚ 
200 Α) 

 

 Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα αναγράφουν αναλυτικά τα χαρακτθριςτικά, τισ διαςτάςεισ 
(μικοσ- πλάτοσ), το βάροσ, τθ ςυςκευαςία, τθ ςφνκεςθ και τθ ποιότθτα των προϊόντων που 
προςφζρουν. 

 Στα πλαίςια τθσ εφαρμογισ τθσ ιςχφουςασ Νομοκεςίασ απαιτείται: 
 Θ ςαφισ περιγραφι τθσ ςκοποφμενθσ χριςθσ του ςυγκεκριμζνου είδουσ  
 Αναφορά των  ενδείξεων (ςτοιχεία (ονομαςία, διεφκυνςθ) του καταςκευαςτι ι του 

μεταποιθτι, το είδοσ, αρικμόσ τεμαχίων, το υλικό καταςκευισ των κακϊσ και  τουσ ειδικοφσ 
όρουσ χριςθσ, όπωσ αυτζσ  υπαγορεφονται από τθν κείμενθ Νομοκεςία.     

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για τθ αςφαλι χριςθ τουσ ι  Διλωςθ Συμμόρφωςθσ με τουσ 
κανόνεσ που διζπουν υλικά και αντικείμενα που προορίηονται για τθν ςυγκεκριμζνθ χριςθ 

 Θ βεβαίωςθ ορκισ εγκατάςταςθσ και εφαρμογισ ενόσ αποτελεςματικοφ και τεκμθριωμζνου 
ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ εν ιςχφ και αφορά τουλάχιςτον τον φορζα 
καταςκευισ του πχ. ISO 9001:2000 Εφαρμογι Ιχνθλαςιμότθτασ και Τεκμθρίωςθσ 
προδιαγραφϊν, τφπων, και διαδικαςιϊν παραςκευισ υλικϊν. 

 Για όλα τα ανωτζρω είδθ απαιτείται προςκόμιςθ δειγμάτων κατά τθν  αξιολόγθςθ των 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

 Τα δείγματα κα προςκομίηονται δωρεάν και κα φζρουν αυτοκόλλθτθ ετικζτα που κα 
αναγράφει ευκρινϊσ τθν επωνυμία του προμθκευτι.  

 Για κάκε είδοσ ξεχωριςτά πρζπει να αναγράφονται τα τεμάχια /κιλό και θ τιμι προςφοράσ 
να είναι ανά κιλό. 

 

9. ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΙ ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΘ ΚΑΙ ΡΛΥΣΙΜΟ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 Αυτοδιαλυόμενοι, υδατοδιαλυτοί ςάκοι χλιαροφ νεροφ ςυλλογισ και μεταφοράσ ακάκαρτου 

μολυςματικοφ ιματιςμοφ, κατάλλθλοι για χριςθ ςε πλυντιριο. 
 Να είναι είτε διπλωμζνοι μεμονωμζνα ςε ςυςκευαςία, είτε διάτρθτοι ςε ρολό με διαςτάςεισ 90 -

100 cm X 100 cm περίπου 
 Να είναι καταςκευαςμζνοι από άριςτα ποιοτικά υδατοδιαλυτό φιλμ PVA, διαφανοφσ χρϊματοσ, το 

οποίο να ελαχιςτοποιεί τθ διαςπορά μικροβίων ςτο περιβάλλον.  
 Να είναι πλιρωσ βιοδιαςπϊμενοι και να μθν αφινουν υπολείμματα ςτον ιματιςμό και ςτα 

πλυντιρια.  
 Να βιοδιαςπϊνται ςε λίγα λεπτά με τθν ςταδιακι αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ κατά τθ διαδικαςία 

τθσ πλφςθσ.  
 Να είναι αντιςτατικοί και να ζχουν εξαιρετικζσ ιδιότθτεσ φραγμοφ δυςάρεςτων οςμϊν, αερίων και 

υγρϊν.  
 Να είναι υψθλισ αντοχισ, ϊςτε να μθν καταςτρζφονται κατά τθν τοποκζτθςθ και μεταφορά του 

ιματιςμοφ.  
 Να ζχουν τυπωμζνθ ευδιάκριτθ ζνδειξθ για τθν επικινδυνότθτα του ακάκαρτου ιματιςμοφ ςτα 

ελλθνικά «ΡΟΣΟΧΘ ΑΚΑΘΑΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ» ςε κόκκινο χρϊμα.  
 Να φζρουν ενςωματωμζνθ χρωματιςτι ταινία αςφαλείασ για το εφκολο και ερμθτικό κλείςιμο των 

ςάκων. 
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 Να είναι διαλυτοί ςτα πρϊτα ςτάδια του πλυςίματοσ, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται το άνοιγμα των 
ςάκων. 

 Να είναι φιλικοί με το περιβάλλον και μθ τοξικοί. 
 Να ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ των Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν προτφπων. 
 Να φζρουν τθν προβλεπόμενθ ςιμανςθ CE και τυποποιθτικά ζγγραφα (π.χ. πρότυπα EN ISΟ).  
 Να ζχουν απαραιτιτωσ κωδικό προϊόντοσ (product ID) που ζχει δοκεί από το ΕΚΑΡΤΥ (πρϊθν 

ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ) και κωδικό GMDN, οι οποίοι κα πρζπει να αναγράφονται ςτα παραςτατικά αγοράσ 
(ΔΑ- Τιμολόγιο) που κα εκδίδονται από τουσ προμθκευτζσ 

 Να προςκομιςκοφν δείγματα με ςφραγίδα τθσ εταιρείασ 
 

10. ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Σακουλάκι μεταφοράσ βιολογικοφ υλικοφ με κλείςτρο αςφαλείασ 

Θα πρζπει να διακζτει: 
 Διπλι κικθ για τθν τοποκζτθςθ ςυνοδευτικϊν εγγράφων. 
 Τυπωμζνθ τθν ειδικι ςιμανςθ Βιολογικοφ παράγοντα και τισ οδθγίεσ χριςθσ ςτα Ελλθνικά. 
 Καταςκευι από πολυαικυλζνιο και διαςτάςεισ 17Χ24 cm. 

 Ριςτοποιθτικά CE, άδεια ΕΟΦ, Καταχϊρθςθ Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ. 

 Τεχνικζσ προδιαγραφζσ ποιότθτοσ υλικϊν (SDS). 

 Δελτίο Δεδομζνων Αςφαλείασ ( MSDS).  

 Φυςικοχθμικζσ Αναλφςεισ Διακριβωμζνων Εργαςτθρίων – Ινςτιτοφτων. 

 Εργοςταςιακζσ, Ραραγωγικζσ, Ειςαγωγικζσ & Μεταποιθτικζσ Ριςτοποιιςεισ ISO 9001, ISO 

22000, FSSC 22000, ISO 13485, ISO 14001, BRC, IFS. 

11. ΣΡΟΓΓΟΡΕΤΣΕΤΕΣ  ΤΥΡΟΥ WETTEX  ( 20X30 cm ) ± 5% 
 Υψθλισ ανκεκτικότθτασ, κακαριςτικισ ικανότθτασ και  με απαλι υφι τφπου wettex. 
 Διαςτάςεισ (20 cm ×30 cm) ± 5% και με ιδανικό πάχοσ για το μζγιςτο επιδιωκόμενο αποτζλεςμα.  
 Κατάλλθλα για χϊρουσ τροφίμων με όποια και αν είναι θ χρθςιμοποιοφμενθ μζκοδοσ (χριςθ με 

κουβά ι ψεκαςμό). 
 Με υψθλι απορροφθτικότθτα και με τθν βζλτιςτθ ικανότθτα  αφαίρεςθσ  και αποδζςμευςθσ 

ρφπων. 
 Οι ςπογγοπετςζτεσ  κα πρζπει να είναι ανκεκτικζσ ςτα κοινά χθμικά.  
 Δεν κα πρζπει να  φζρουν υπολείμματα καταςκευισ (κομμάτια) και να μθν αποςυντίκεται ι να 

φζρουν τοξικά υπολείμματα, με κίνδυνο άμεςθσ ι ζμμεςθσ μεταφοράσ ςτα τρόφιμα. 
 Θα πρζπει να είναι ανκεκτικζσ (υψθλισ αντοχισ ςτα υγρά και ςε  υψθλζσ κερμοκραςίεσ ζωσ 

τουλάχιςτον 90°C και απορροφθτικζσ (απορρόφθςθ λεκζδων νεροφ, λαδιοφ και λίπουσ), για 
γριγορο και αποτελεςματικό κακάριςμα χωρίσ να αφινουν υπολείμματα νεροφ ι γραμμϊν, 
κατάλλθλο για κακαριςμό εξοπλιςμοφ ειδϊν εςτίαςθσ και γενικότερα για χϊρουσ εςτίαςθσ.  

 Θα πρζπει να υπάρχει – διατίκεται με τθν δυνατότθτα χρωματικισ κωδικοποίθςθσ για τθν 
αποφυγι επιμόλυνςθσ (μπλε, κόκκινο, πράςινο, κλπ) κακϊσ και ςε κλειςτζσ αεροςτεγείσ 
ςυςκευαςίεσ πλθρϊντασ τουσ όρουσ υγιεινισ και αςφάλειασ. 

 Θα αναγράφονται αναλυτικά τα χαρακτθριςτικά, οι διαςτάςεισ (μικοσ- πλάτοσ), το βάροσ, θ 
ςυςκευαςία, θ ςφνκεςθ και  θ ποιότθτα των προϊόντων που προςφζρουν. 

Στα πλαίςια τθσ εφαρμογισ τθσ ιςχφουςασ Νομοκεςίασ απαιτείται: 

 Θ ςαφισ περιγραφι τθσ ςκοποφμενθσ χριςθσ του ςυγκεκριμζνου είδουσ.  
 Αναφορά των ενδείξεων (ςτοιχεία(ονομαςία, διεφκυνςθ) του καταςκευαςτι ι του μεταποιθτι, το 

είδοσ, αρικμόσ τεμαχίων, διαςτάςεισ,  το υλικό καταςκευισ των κακϊσ και  τουσ ειδικοφσ όρουσ 
χριςθσ και φφλαξθσ), όπωσ αυτζσ  υπαγορεφονται από τθν κείμενθ Νομοκεςία.         

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για τθ αςφαλι χριςθ τουσ ι  Διλωςθ Συμμόρφωςθσ με τουσ 
κανόνεσ που διζπουν υλικά και αντικείμενα που προορίηονται για τθν ςυγκεκριμζνθ χριςθ. 
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 Θ βεβαίωςθ ορκισ εγκατάςταςθσ και εφαρμογισ ενόσ αποτελεςματικοφ και τεκμθριωμζνου 
ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ εν ιςχφ και αφορά τουλάχιςτον τον φορζα καταςκευισ 
του πχ. ISO 9001 Εφαρμογι Ιχνθλαςιμότθτασ και Τεκμθρίωςθσ προδιαγραφϊν, τφπων, και 
διαδικαςιϊν παραςκευισ υλικϊν. 

  Ρροςκόμιςθ δειγμάτων κατά τθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

 

12.     ΡΑΝΑΚΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΤΥΡΟΥ WETTEX  ( 20X30 cm ) ± 5% 

 Πανϊκια γενικού καθαριςμού (τύπου wettex ό ιςοδύναμο) αρύςτησ ποιότητασ. 

 Με υψηλό απορροφητικότητα, χωρύσ να αφόνει χνούδι και με μεγϊλη διϊρκεια ζωόσ χωρύσ να 

χϊνει την αποδοτικότητϊ του. 

  Κατϊλληλα για καθαριότητα ςε τραπϋζια, ψυγεύα, τούχουσ, κουζύνεσ, πλακϊκια, εμαγιϋ, εύδη 

υγιεινόσ κ.ϊ. χρόςεισ. 

 Ανθεκτικϊ ςτα κοινά  χημικϊ.  

 Θα πρζπει να  υπάρχει – διατίκεται με τθν  δυνατότθτα χρωματικισ κωδικοποίθςθσ για τθν 

αποφυγι επιμόλυνςθσ (μπλε, κόκκινο, πράςινο, κλπ) κακϊσ και ςε κλειςτζσ αεροςτεγείσ 

ςυςκευαςίεσ πλθρϊντασ τουσ όρουσ υγιεινισ και αςφάλειασ. 

 Θα αναγράφονται αναλυτικά τα χαρακτθριςτικά, οι διαςτάςεισ (μικοσ- πλάτοσ), το βάροσ, θ 

ςυςκευαςία, θ ςφνκεςθ και  θ ποιότθτα των προϊόντων που προςφζρουν. 

Στα πλαίςια τθσ εφαρμογισ τθσ ιςχφουςασ Νομοκεςίασ απαιτείται: 

 Θ ςαφισ περιγραφι τθσ ςκοποφμενθσ χριςθσ του ςυγκεκριμζνου είδουσ  
 Αναφορά των ενδείξεων (ςτοιχεία -ονομαςία, διεφκυνςθ- του καταςκευαςτι ι του μεταποιθτι, το 

είδοσ, αρικμόσ τεμαχίων, διαςτάςεισ, το υλικό καταςκευισ των κακϊσ και  τουσ ειδικοφσ όρουσ 
χριςθσ και φφλαξθσ), όπωσ αυτζσ υπαγορεφονται από τθν κείμενθ Νομοκεςία.         

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για τθν αςφαλι χριςθ τουσ ι Διλωςθ Συμμόρφωςθσ με τουσ 
κανόνεσ που διζπουν υλικά και αντικείμενα που προορίηονται για τθν ςυγκεκριμζνθ χριςθ. 

 Θ βεβαίωςθ ορκισ εγκατάςταςθσ και εφαρμογισ ενόσ αποτελεςματικοφ και τεκμθριωμζνου 
ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ εν ιςχφ και αφορά τουλάχιςτον τον φορζα καταςκευισ 
του πχ. ISO 9001 Εφαρμογι Ιχνθλαςιμότθτασ και Τεκμθρίωςθσ προδιαγραφϊν, τφπων, και 
διαδικαςιϊν παραςκευισ υλικϊν. 

  Ρροςκόμιςθ δειγμάτων κατά τθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 
 

13.     ΜΕΜΒΑΝΘ      30Χ250 cm  

 Διάφανθ μεμβράνθ από PVC.  

 Ρροϊόν πιςτοποιθμζνθσ παραγωγισ, ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, CE, Άδεια ΕΟΦ, 

ΓΧΚ. 

 Ραραγόμενο ςφμφωνα με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Ροιότθτασ Υλικϊν (SDS)  και απαιτιςεισ τθσ 

Ε.Ε. περί υλικϊν που ζρχονται ςε επαφι με τρόφιμα. 

 Σφμφωνο με Εργοςταςιακζσ, Ραραγωγικζσ, Ειςαγωγικζσ & Μεταποιθτικζσ Ριςτοποιιςεισ: ISO 

9001, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 13485, ISO 14001, BRC, IFS. 

 Να διατθρεί τθ φρεςκάδα τον τροφίμων και να εμποδίηει τθν μεταφορά οςμϊν. 

 Να ζχει ζξτρα κολλθτικότθτα και είναι κατάλλθλθ για τθν ςυςκευαςία τροφίμων ακόμη και ςε 

100% αμιγϋσ λύποσ. 

 Να εύναι κατϊλληλη για χρόςη ςτην κατϊψυξη ςε θερμοκραςύεσ ϋωσ-30°C.  

 Σε ςυςκευαςύα κουτιού με πριονϊκι ςτα ϊκρα για ευκολύα ςτην κοπό.  

 

14. ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΤΟ  30Χ30 cm 

 Από κράμα αλουμινίου, υψθλισ αντοχισ.  
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 Ρροϊόν πιςτοποιθμζνθσ παραγωγισ, ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, CE, Άδεια ΕΟΦ, 

ΓΧΚ. 

 Ραραγόμενο ςφμφωνα με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Ροιότθτασ Υλικϊν (SDS)  και απαιτιςεισ τθσ 

Ε.Ε. περί υλικϊν που ζρχονται ςε επαφι με τρόφιμα. 

 Σφμφωνο με Εργοςταςιακζσ, Ραραγωγικζσ, Ειςαγωγικζσ & Μεταποιθτικζσ Ριςτοποιιςεισ: ISO 

9001, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 13485, ISO 14001, BRC, IFS. 

 Να προςτατεφει τα τρόφιμα από το φωσ, να διατθρεί τθ φρεςκάδα των τροφίμων και να εμποδίηει 

τθν μεταφορά οςμϊν. 

 Κατάλλθλο για ςυντιρθςθ τροφίμων ςτο ψυγείο, κατάψυξθ και κερμοκραςίεσ φοφρνου.   

 

15. ΣΦΟΥΓΓΑΙ ΚΟΥΗΙΝΑΣ ΔΙΡΛΘΣ ΟΨΘΣ ΜΕ ΣΥΜΑ (Fibra) 

 Υψθλισ ανκεκτικότθτασ και κακαριςτικισ ικανότθτασ. 
 Διαςτάςεισ  12Χ6 cm  για το μζγιςτο επιδιωκόμενο αποτζλεςμα. 
 Κατάλλθλα για χϊρουσ τροφίμων με όποια και αν είναι θ χρθςιμοποιοφμενθ μζκοδοσ( χριςθ με 

κουβά ι ψεκαςμό). 
 Yψθλισ ποιότθτασ δφο όψεων, με μια επιφάνεια λεία, αφρϊδουσ υλικοφ για απορρόφθςθ υγρϊν 

και τρίψιμο ευαίςκθτων επιφανειϊν και τθν άλλθ με (Fibra) για μθχανικι δράςθ και δυνατό 
τρίψιμο.  

 Θ αφρϊδθ πλευρά να είναι καταςκευαςμζνθ από νάιλον που δεν χαράηει. Θ πλευρά με τθν Fibra 
να είναι καταςκευαςμζνθ από επικάλυψθ αμμοχάλικου και ειδικισ ρθτίνθσ, που δεν ςκουριάηει, 
δε ςχίηεται. 

 Ιδανικό για γενικι κακαριότθτα, για απομάκρυνςθ ςτιγμάτων και κθλίδων. 
 Με υψθλι απορροφθτικότθτα και με  τθν βζλτιςτθ ικανότθτα  αφαίρεςθσ  και αποδζςμευςθσ 

ρφπων. 
 Να αφαιροφν γριγορα και εφκολα τουσ ρφπουσ. 
 Να ξεπλζνονται εφκολα προσ γριγορθ απομάκρυνςθ  των υπολειμμάτων- ρφπων. 
 Να είναι ανκεκτικά ςτα κοινά χθμικά.  
 Να μθ φζρουν υπολείμματα καταςκευισ (κομμάτια και να μθν αποςυντίκεται) ι τοξικά 

υπολείμματα τα οποία να μεταφζρονται ςτισ κακοριηόμενεσ επιφάνειεσ και εξοπλιςμό. 
 Θα πρζπει να είναι ανκεκτικά (υψθλισ αντοχισ ςτα υγρά και ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ 

τουλάχιςτον  90°C  και απορροφθτικά (απορρόφθςθ λεκζδων νεροφ, λαδιοφ και λίπουσ), για 
γριγορο και αποτελεςματικό κακάριςμα χωρίσ να αφινουν υπολείμματα νεροφ ι γραμμϊν, 
κατάλλθλο για κακαριςμό εξοπλιςμοφ ειδϊν εςτίαςθσ και γενικότερα για χϊρουσ εςτίαςθσ και όχι 
μόνο.  

 Θα πρζπει να  υπάρχει – διατίκεται με τθν  δυνατότθτα χρωματικισ κωδικοποίθςθσ για τθν 
αποφυγι επιμόλυνςθσ (μπλε, κόκκινο, πράςινο, κλπ) κακϊσ και ςε κλειςτζσ αεροςτεγείσ 
ςυςκευαςίεσ πλθρϊντασ τουσ όρουσ υγιεινισ και αςφάλειασ. 

 Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα αναγράφουν αναλυτικά τα χαρακτθριςτικά, τισ διαςτάςεισ 
(μικοσ- πλάτοσ), το βάροσ, τθ ςυςκευαςία, τθ ςφνκεςθ και τθ ποιότθτα των προϊόντων που 
προςφζρουν. 

Στα πλαίςια τθσ εφαρμογισ τθσ ιςχφουςασ Νομοκεςίασ απαιτείται: 

 Θ ςαφισ περιγραφι τθσ ςκοποφμενθσ χριςθσ των υλικϊν. 
 Αναφορά των ενδείξεων (ςτοιχεία(ονομαςία, διεφκυνςθ) του καταςκευαςτι ι του μεταποιθτι, το 

είδοσ, αρικμόσ τεμαχίων, διαςτάςεισ, το υλικό καταςκευισ των κακϊσ και  τουσ ειδικοφσ όρουσ 
χριςθσ και φφλαξθσ), όπωσ αυτζσ υπαγορεφονται από τθν κείμενθ Νομοκεςία.     

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για τθ αςφαλι χριςθ τουσ ι  Διλωςθ Συμμόρφωςθσ με τουσ 
κανόνεσ που διζπουν υλικά και αντικείμενα που προορίηονται για τθν ςυγκεκριμζνθ χριςθ.  

 Θ βεβαίωςθ ορκισ εγκατάςταςθσ και εφαρμογισ ενόσ αποτελεςματικοφ και τεκμθριωμζνου 
ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ εν ιςχφ και αφορά τουλάχιςτον τον φορζα καταςκευισ 
του πχ. ISO 9001 Εφαρμογι Ιχνθλαςιμότθτασ και Τεκμθρίωςθσ προδιαγραφϊν, τφπων και 
διαδικαςιϊν παραςκευισ υλικϊν. 
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 Τα δείγματα κα προςκομίηονται δωρεάν και κα φζρουν αυτοκόλλθτθ ετικζτα που κα αναγράφει 
ευκρινϊσ τθν επωνυμία του προμθκευτι, κατά τθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν 
 

16. ΣΥΜΑ ΧΟΝΤΟ (ΦΟΥΣΚΑ) 

 Σφρμα (ατςαλόμαλλο) χοντρό μεταλλικό (αςθμί) για τρίψιμο ςκευϊν. 

 Ριςτοποιθμζνο ςφμφωνα με  CE  

 Ραραγόμενο ςφμφωνα με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Ροιότθτασ Υλικϊν (SDS)  και απαιτιςεισ τθσ 

Ε.Ε.  

 Να διακζτει Δελτίο Δεδομζνων Αςφαλείασ (MSDS). 

 Σφμφωνο με Εργοςταςιακζσ, Ραραγωγικζσ, Ειςαγωγικζσ & Μεταποιθτικζσ Ριςτοποιιςεισ: ISO 

9001, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 13485, ISO 14001, BRC, IFS. 

 Θα πρζπει να  είναι ανκεκτικό (υψθλισ αντοχισ) και να διατθρεί τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τουσ 

για μεγάλο χρονικό διάςτθμα δεδομζνου τθν ςυνεχι χριςθ τουσ προσ επιδίωξθ    γριγορου και 

αποτελεςματικοφ κακαρίςματοσ, κατάλλθλο  για κακαριςμό εξοπλιςμοφ ειδϊν εςτίαςθσ. 

 Θα πρζπει να διατίκεται ςε κλειςτι ατομικι ι ομαδικι αεροςτεγι ςυςκευαςία πλθρϊντασ τουσ 

όρουσ υγιεινισ και αςφάλειασ. 

Στα πλαίςια τθσ εφαρμογισ τθσ ιςχφουςασ Νομοκεςίασ απαιτείται: 

 Θ ςαφισ περιγραφι τθσ ςκοποφμενθσ χριςθσ του ςυγκεκριμζνου είδουσ.  
 Αναφορά των  ενδείξεων (ςτοιχεία(ονομαςία, διεφκυνςθ)  του καταςκευαςτι ι του μεταποιθτι, το 

είδοσ, αρικμόσ τεμαχίων, διαςτάςεισ,  το υλικό καταςκευισ των κακϊσ και  τουσ ειδικοφσ όρουσ 
χριςθσ και φφλαξθσ), όπωσ αυτζσ  υπαγορεφονται από τθν κείμενθ Νομοκεςία.         

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για τθ αςφαλι χριςθ τουσ ι  Διλωςθ Συμμόρφωςθσ με τουσ 
κανόνεσ που διζπουν υλικά και αντικείμενα που προορίηονται για τθν ςυγκεκριμζνθ χριςθ. 

 Θ βεβαίωςθ ορκισ εγκατάςταςθσ και εφαρμογισ ενόσ αποτελεςματικοφ και τεκμθριωμζνου 
ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ εν ιςχφ και αφορά τουλάχιςτον τον φορζα καταςκευισ 
του  πχ. ISO 9001 Εφαρμογι Ιχνθλαςιμότθτασ και Τεκμθρίωςθσ προδιαγραφϊν, τφπων, και 
διαδικαςιϊν παραςκευισ υλικϊν. 

 Ρροςκόμιςθ δειγμάτων κατά τθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

17. ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΥΡΑ 
 Να είναι ανκεκτικό, ξφλινο, άριςτθσ ποιότθτασ. 

 Λουςτραριςμζνo. 

 Να διακζτει τελείωμα από χοντρό ςπείρωμα. 

 Να ςυνδζεται  άψογα με ςκοφπεσ και ςφουγγαρίςτρεσ. 

 Μικοσ 1,40m. 

 
18. ΚΟΝΤΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΑΣ ΜΕ ΤΥΡΑ 

 Από υλικό αλουμίνιο. 

 Να διακζτει εργονομικι λαβι και φψοσ 140 – 150 cm. 

 Ελαφρφ και ανκεκτικό ςτθ ςκουριά. 

 Να προςαρμόηεται ςε κάκε είδουσ  ςφικτιρα ςφουγγαρίςτρασ ι τελάρο παρκετζηασ. 

19. ΦΑΑΣΙ ΡΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΟΣΡΩΜΕΝΟ ΚΟΝΤΑΙ  
 Καταςκευι από ενιςχυμζνο πλαςτικό και ανκεκτικό λάςτιχο ςτο άκρο του, 
  με ενςωματωμζνο εργονομικό κοντάρι, 

  μεγάλθσ αντοχισ. 

20. ΣΚΟΥΡΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΡΟΥ ΒΙΔΩΤΘ, ΜΕ ΡΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΘ ΤΙΧΑ)  ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ΧΩΩΝ  
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 Σκοφπα με ςυνκετικι τρίχα μικουσ 8-10 cm και διαςτάςεων: 33x8 cm ± 2%. 
 Κατάλλθλθ για όλουσ τουσ τφπουσ πατϊματοσ, να απομακρφνει τθ βρωμιά αποτελεςματικά με ζνα 

πζραςμα, ακόμθ και ςτα δφςκολα ςθμεία όπωσ οι άκρεσ και οι γωνίεσ.  
 Να ζχει κανονικζσ ίνεσ για να μαηεφει τισ τρίχεσ και τα ςωματίδια, να μθ μαδάει. 
 Να είναι ελαφριά και να μπορεί εφκολα να κατευκφνεται.  
 Το ςπείρωμά τθσ να προςαρμόηεται ςτο κοντάρι που κα επιλεγεί. 

 
21. ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΧΩΜ. ΚΟΚΚΙΝΟ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ  

 Σφουγγαρίςτρα επαγγελματικι 400γρ (ανταλλακτικό) χρϊματοσ κόκκινο, καταςκευαςμζνθ από 

πρωτογενι νιματα, με ςφνκεςθ: >80% βαμβάκι, με εξαιρετικι αντοχι ςτα αλκαλικά και όξινα 

κακαριςτικά.  

 Να μθν αφινει χνοφδι κατά τθ χριςθ τθσ, με μεγάλθ απορροφθτικότθτα.  

 Να ζχει μικοσ 75 cm ± 5 % και  να εφαρμόηει απόλυτα με το αντίςτοιχο κοντάρι που κα επιλεγεί.  

 Να είναι πλενόμενθ ςτουσ 90οC και ανκεκτικι. 
 Να προςαρμόηεται ςε κοντάρι με ςφικτιρα (δαγκάνα) πλάτουσ 14 c 
 Και να ζχει πιςτοποίθςθ κατά HACC 

 

22. ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΧΩΜ. ΡΑΣΙΝΟ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ  
 Σφουγγαρίςτρα επαγγελματικι 400γρ (ανταλλακτικό) χρϊματοσ πράςινο,  καταςκευαςμζνθ από 

πρωτογενι νιματα, με ςφνκεςθ: >80% βαμβάκι, με εξαιρετικι αντοχι ςτα αλκαλικά και όξινα 
κακαριςτικά.  

 Να μθν αφινει χνοφδι κατά τθ χριςθ τθσ, με μεγάλθ απορροφθτικότθτα.  
 Να ζχει μικοσ 75 cm ± 5 % και  να εφαρμόηει απόλυτα με το αντίςτοιχο κοντάρι που κα επιλεγεί.  
 Να είναι πλενόμενθ ςτουσ 90οC και ανκεκτικι. 
 Να προςαρμόηεται ςε κοντάρι με ςφικτιρα (δαγκάνα) πλάτουσ 14 c 
 Και να ζχει πιςτοποίθςθ κατά HACC 

 

23. ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΧΩΜ. ΜΡΛΕ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ  
 Σφουγγαρίςτρα επαγγελματικι 400γρ (ανταλλακτικό) χρϊματοσ μπλε,  καταςκευαςμζνθ από 

πρωτογενι νιματα, με ςφνκεςθ: >80% βαμβάκι, με εξαιρετικι αντοχι ςτα αλκαλικά και όξινα 

κακαριςτικά.  

 Να μθν αφινει χνοφδι κατά τθ χριςθ τθσ, με μεγάλθ απορροφθτικότθτα.  

 Να ζχει μικοσ 75 cm ± 5 % και  να εφαρμόηει απόλυτα με το αντίςτοιχο κοντάρι που κα επιλεγεί.  

 Να είναι πλενόμενθ ςτουσ 90οC και ανκεκτικι. 

 Να προςαρμόηεται ςε κοντάρι με ςφικτιρα (δαγκάνα) πλάτουσ 14 c 

 Και να ζχει πιςτοποίθςθ κατά HACC. 

 
24. ΜΕΤΑΛΛΙΚΘ ΒΑΣΘ ΒΕΚΤΘΩΝ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΤΗΑΜΙΩΝ ΝΑ ΕΦΑΜΟΗΕΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 40cm 
 Μεταλλικι βάςθ κακαριςτιρα  (ράγα) για τον κακαριςμό των τηαμιϊν.  
 Από ανοξείδωτο ατςάλι  με αντιολιςκθτικι λαβι διαςτάςεων 40cm. 
 Να προςαρμόηεται ςε κοντάρι αλουμινίου. 
 Να εφαρμόηει λάςτιχο 40cm. 

 

25. ΜΕΤΑΛΛΙΚΘ ΒΑΣΘ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΤΗΑΜΙΩΝ ΝΑ ΕΦΑΜΟΗΕΙ ΓΟΥΝΑΚΙ 40cm 

 Γουνάκι  πλφςεωσ με βάςθ και λαβι 40 cm. 
 Από υψθλισ ποιότθτασ απορροφθτικι μικροφίμπρα, για άριςτα κακαριςτικά αποτελζςματα χωρίσ 

υπολείμματα υγροφ ςτθν επιφάνεια. 
 Εξαιρετικά ανκεκτικι πλαςτικι λαβι, κυψελωτι, για καλφτερθ διανομι απορρυπαντικοφ. 
 Να προςαρμόηεται ςε κοντάρι αλουμινίου.  
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26. ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΤΗΑΜΙΩΝ  
 Ανκεκτικό λάςτιχο από καουτςοφκ για τθν απομάκρυνςθ των νερϊν από τα τηάμια 
 Να εφαρμόηει πάνω ςτθ ράγα   

 
27. ΧΑΤΟΡΕΤΣΕΤΕΣ 28Χ30 cm  
 Οι χαρτοπετςζτεσ κα είναι λευκοφ χρϊματοσ, καινοφργιεσ, αρίςτθσ ποιότθτασ, απαλζσ, 

απορροφθτικζσ και  ανκεκτικζσ,  
 Θα καταςκευάηονται από πρωτογενι λευκαςμζνο 100% χθμικό πολτό ι από λευκαςμζνο χθμικό 

και μθχανικό πολτό. Στθν τεχνικι προςφορά κα δθλϊνεται θ ςφνκεςθ των χαρτοπετςετϊν  
 Οι χαρτοπετςζτεσ κα τοποκετοφνται ςε πλαςτικι διαφανι κικθ (πακζτο) μεγάλθσ αντοχισ με 

εγχάραξθ περφορζ (perforated) για εφκολο άνοιγμα, με περιεχόμενο των 70 - 80 φφλλων, ανά 
χαρτοπετςζτα βάροσ 1,45 g ± 10%  και διαςτάςεων 28Χ30 cm. Βάροσ κατά EN ISO 12625-6.  

  Κατάλλθλοσ αρικμόσ πακζτων κα τοποκετείται ςε χαρτοκιβϊτιο ανκεκτικό ςτθ μεταφορά και ςτθν 
αποκικευςθ, το οποίο κα κλείνει με κατάλλθλθ ταινία ςυςκευαςίασ.  

 Σε κάκε χαρτοκιβϊτιο κα αναγράφονται κατϋ ελάχιςτο τα ακόλουκα:  
- Ρεριγραφι του υλικοφ 
- Εμπορικό ςιμα ι επωνυμία του καταςκευαςτι ι του προμθκευτι  
- Μικτό βάροσ 
- Αρικμόσ περιεχόμενων πακζτων 
- Αρικμόσ και ζτοσ ςφμβαςθσ. 

 
28.    ΧΕΙΟΡΕΤΣΕΤΕΣ   ΗΙΚ – ΗΑΚ  21Χ25 cm 

 Θα καταςκευάηονται από λευκαςμζνο πρωτογενι 100% μθχανικό πολτό. Στθν τεχνικι προςφορά 

κα δθλϊνεται θ ςφνκεςθ των χειροπετςετϊν. 

 Επιφανειακι πυκνότθτα 28g/m2. Στθν τεχνικι προςφορά κα δθλϊνεται το πάχοσ τθσ 

χειροπετςζτασ.  

 Θα ζχουν ςχιμα ορκογωνίου με τισ εξισ διαςτάςεισ 21cm x 25cm. 

 Κάκε διακόςιεσ (200) χειροπετςζτεσ κα τοποκετοφνται ςε πλαςτικι διαφανι κικθ (δεςμίδα) 

μεγάλθσ αντοχισ. Κατάλλθλοσ αρικμόσ δεςμίδων κα τοποκετείται ςε χαρτοκιβϊτιο ανκεκτικό ςτθ 

μεταφορά και ςτθν αποκικευςθ, το οποίο κα κλείνει με κατάλλθλθ ταινία ςυςκευαςίασ.  

  Σε κάκε χαρτοκιβϊτιο κα αναγράφονται τα ακόλουκα:  

- Ρεριγραφι του υλικοφ.  

- Εμπορικό ςιμα ι επωνυμία του καταςκευαςτι ι του προμθκευτι. 

- Βάροσ ςυςκευαςμζνου υλικοφ.  

- Αρικμόσ περιεχόμενων δεςμίδων. 

- Αρικμόσ και ζτοσ ςφμβαςθσ. 

29. ΧΑΤΙ ΥΓΕΙΑΣ  
 Χαρτί υγείασ λείο, λευκό, Αϋ ποιότθτασ από 100% λευκαςμζνο μθ ανακυκλϊςιμο χαρτοπολτό,  

πλιρωσ  υδατοδιαλυτό,  χωρίσ χθμικά πρόςκετα και απαγορευμζνεσ χθμικζσ ουςίεσ 
 διπλό φφλλο, γκοφρζ ι λείο, με ενδεικτικό βάροσ ρολοφ 150 g 
 ςε ςυςκευαςία των 10 ρολϊν εντόσ πλαςτικοφ ςάκου- περιβλιματοσ 
 Κατάλλθλοσ αρικμόσ ςάκων κα τοποκετείται ςε χαρτοκιβϊτιο ανκεκτικό ςτθ μεταφορά και ςτθν 

αποκικευςθ, το οποίο κα κλείνει με κατάλλθλθ ταινία ςυςκευαςίασ.  
 Σε κάκε χαρτοκιβϊτιο κα αναγράφονται κατϋ ελάχιςτο τα ακόλουκα:  

-  Ρεριγραφι του υλικοφ 
- Εμπορικό ςιμα ι επωνυμία του καταςκευαςτι ι του προμθκευτι.  
-  Μικτό βάροσ 
-  Αρικμόσ περιεχόμενων πακζτων. 

-  
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-  Αρικμόσ και ζτοσ ςφμβαςθσ. 

30. ΧΑΤΙ ΚΟΥΗΙΝΑΣ ΣΕ ΟΛΟ 500 gr ±5% 
 Αρίςτθσ ποιότθτασ από 100% λευκαςμζνο χθμικό πολτό, απουςία χλωρίου ςτθν ςφνκεςι του,  

βάρουσ  500 gr ±5% ανά ρολό, 
 Δφο φφλλων ενδεικτικϊν διαςτάςεων 25cm X 30 cm ± 5%, με περφορζ για εφκολο κόψιμο, τα 

φφλλα να χωρίηονται μεταξφ τουσ είτε με διάτρθςθ είτε με πίεςθ, πάντωσ κατά τρόπο ϊςτε να 
είναι εφκολοσ ο διαχωριςμόσ φφλλου από φφλλο, 

  Χρϊματοσ λευκοφ, αντοχισ ςτθν χριςθ, απορροφθτικό (νερό, λάδι, λίποσ, απορρυπαντικά κ.λ.π).  
 Καταλλθλότθτα χριςθσ του ςε χϊρουσ χαμθλισ αλλά και υψθλισ επικινδυνότθτασ από πλευράσ 

υγιεινισ και αςφάλειασ, όπωσ κουηίνα κ.λ.π. 
 Να μθν αφινει χνοφδι και να μθν ςχίηεται εφκολα.  
 Να μθ φζρει υπολείμματα καταςκευισ ι τοξικά υπολείμματα τα οποία να μεταφζρονται ςτουσ 

χριςτεσ ι ςτισ επιφάνειεσ ι ςτον εξοπλιςμό κακαριςμοφ 
 Να είναι περιτυλιγμζνο ςε κφλινδρο από χαρτόνι διαμζτρου min 6 cm, κατάλλθλο για τθν ςτιριξθ 

του ρολοφ ςτισ βάςεισ ςτιριξθσ αλλά και για να υπάρχει δυνατότθτα εφχρθςτθσ περιςτροφισ του 
ρολοφ. 

 Να διατίκεται ςε κλειςτι αεροςτεγι ατομικι ι ομαδικι ςυςκευαςία ζωσ 12 τεμ./ςυςκευαςία 
πλθρϊντασ τουσ όρουσ υγιεινισ και αςφάλειασ. 

 
Στα πλαίςια τθσ εφαρμογισ τθσ ιςχφουςασ Νομοκεςίασ απαιτείται για τισ κατθγορίεσ 27, 28, 29 και 30 

- Θ αναφορά των ενδείξεων (ςτοιχεία, - ονομαςία, διεφκυνςθ, χϊρα προζλευςθσ) του 
καταςκευαςτι ι του μεταποιθτι, το είδοσ, διαςτάςεισ, αρικμόσ τεμαχίων, το υλικό καταςκευισ 
τουσ κακϊσ και τισ ενδείξεισ κατάλλθλο για τρόφιμα ι ςιμα κακϊσ και τουσ ειδικοφσ όρουσ 
χριςθσ όπωσ αυτζσ υπαγορεφονται από τθν κείμενθ Νομοκεςία.  
 

- Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για τθν αςφαλι χριςθ τουσ ι Διλωςθ Συμμόρφωςθσ με τουσ 
κανόνεσ που διζπουν υλικά και αντικείμενα που  προορίηονται για τθν ςυγκεκριμζνθ χριςθ. 

-  Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ ι Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ για τθν αςφαλι χριςθ τουσ ςτουσ 
χϊρουσ επεξεργαςίασ τροφίμων (Τιρθςθ ιςχφουςασ Νομοκεςίασ)  

-  Ριςτοποιθτικό ορκισ εγκατάςταςθσ και εφαρμογισ ενόσ αποτελεςματικοφ και τεκμθριωμζνου 
ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ εν ιςχφ και αφορά τουλάχιςτον τον φορζα καταςκευισ 
του πχ. ISO 9001 ι ISO 22000. (Εφαρμογι Ιχνθλαςιμότθτασ και Τεκμθρίωςθσ προδιαγραφϊν, 
τφπων, και διαδικαςιϊν παραςκευισ υλικϊν).   

31. ΧΛΩΙΝΘ 
 Να περιζχει λευκαντικοφσ- απολυμαντικοφσ παράγοντεσ, φιλτραριςμζνθ με βάςθ το ενεργό 

χλϊριο, υποχλωριϊδεσ νάτριο 4-6% 
 Συςκευαςία ζωσ 2 λίτρα ςε πλαςτικό δοχείο το οποίο να περιζχει μθ ιονικά ταςιενεργά λιγότερο 

από 5%.  
 Θ ςυςκευαςία να διακζτει πινακίδα με οδθγίεσ για τθ χριςθ του προϊόντοσ, αλλά και οδθγίεσ 

προφφλαξθσ και ςιμανςθσ των κινδφνων. 
 Να φζρει ζγκριςθ από τον Εκνικό Οργανιςμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) για τθν απολυμαντικι δράςθ του 

προϊόντοσ θ οποία να τεκμθριϊνεται και ζγκριςθ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ (Γ.Χ.Κ.)  
 Να κατατεκεί το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντοσ, καταχϊρθςθ Ε.Μ.Χ.Ρ (Γ.Χ.Κ), άδεια Ε.Ο.Φ. και 

το Δελτίο Δεδομζνων Αςφαλείασ ςφμφωνα με τθν οδθγία Ε.Ε. 1907/2006 όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει, και τον κανονιςμό ΕΚ. 1272/2008 CLP. 
 

32. ΥΓΟ ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑΤΟΣ  
 Για χριςθ ςε όλεσ τισ επιφάνειεσ που είναι ανκεκτικζσ ςτο νερό. 
  Να ζχει ταχεία και εξαιρετικι κακαριςτικι ικανότθτα να μθν αφινει ίχνθ, να ςτεγνϊνει γριγορα.  
 Να περιζχει ενεργά επιφανειοδραςτικά λιγότερο από 5%, φωςφορικά άλατα 5 - 15 %. 
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 Να ζχει ευχάριςτο άρωμα. Συςκευαςία ζωσ 5 λίτρα και ζτοιμο προσ χριςθ. 
  Θ ςυςκευαςία να διακζτει πινακίδα με οδθγίεσ χριςθσ κακϊσ και οδθγίεσ προφφλαξθσ και αρ. 

άδειασ κυκλοφορίασ του προϊόντοσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.  
 

33. ΥΓΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ ΡΛΥΝΤΘΙΟΥ ΡΙΑΤΩΝ 

 Υγρό όξινο προϊόν που κα αφαιρεί δφςκολεσ επικακιςεισ αλάτων.  
 Να είναι ςυμπυκνωμζνο και να περιζχει ζνα ανόργανο οξφ (φωςφορικό) περιεκτικότθτασ min 30%.  
 Να είναι κατάλλθλο για επαγγελματικά πλυντιρια πιάτων-ποτθριϊν  
 Να είναι ςυμβατό με τισ επιφάνειεσ των πλυντθρίων.  
 Να δίνεται θ δοςολογία χριςθσ. Σε ςυςκευαςία ζωσ 5 λίτρα.  
 Να κατατεκεί το Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντοσ, καταχϊρθςθ Ε.Μ.Χ.Ρ (Γ.Χ.Κ) και το Δελτίο 

Δεδομζνων Αφζλειασ ςφμφωνα με τθν οδθγία Ε.Ε. 1907/2006 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, και 
τον κανονιςμό ΕΚ. 1272/2008 CLP 
 

34. ΥΓΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ – ΛΑΜΡΥΝΤΙΚΟ ΡΛΥΝΤΘΙΟΥ ΡΙΑΤΩΝ 

 Συμπυκνωμζνο υγρό αποτελοφμενο από μίγμα ταςιενεργϊν με οργανικό οξφ, με ελαφρά όξινο PH 
διαλφματοσ ≈4-5.  

 Να είναι κατάλλθλο για νοςοκομειακι χριςθ. Να αναγράφεται το πεδίο εφαρμογισ για μαγειρεία 
ι χϊρουσ εςτίαςθσ  

 Κατάλλθλο για ςκλθρά νερά, να επιτυγχάνει άριςτθ διαβροχι των επιφανειϊν και ιδανικό για 
ουδετεροποίθςθ των αλκαλικϊν υπολειμμάτων του απορρυπαντικοφ.  

 Φιλικό με το περιβάλλον και τον χρθςτι, να δίνονται ςτοιχεία τοξικότθτασ. 
  Σε ςυνδυαςμό με το απορρυπαντικό να δίνει καλφτερο αποτζλεςμα κακαρότθτασ χωρίσ ςτίγματα 

και οςμζσ.  
 Σε ςυςκευαςία ζωσ 5 λίτρα. Να δίνεται θ δοςολογία χριςθσ.  
 Να κατατεκεί το Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντοσ, καταχϊρθςθ Ε.Μ.Χ.Ρ (Γ.Χ.Κ) και το Δελτίο 

Δεδομζνων Αφζλειασ ςφμφωνα με τθν οδθγία Ε.Ε. 1907/2006 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, και 
τον κανονιςμό ΕΚ. 1272/2008 CLP. 
 

35. ΥΓΟ ΑΡΟΥΡΑΝΤΙΚΟ ΡΛΥΝΤΘΙΟΥ ΡΙΑΤΩΝ 

 Να είναι κατάλλθλο για νοςοκομειακι χριςθ. Να αναγράφεται το πεδίο εφαρμογισ για μαγειρεία 
ι χϊρουσ εςτίαςθσ.  

 Να είναι ςε υγρι μορφι. Να ζχει ιςχυρό αλκαλικό PH  
 Να ζχει ιςχυρι κακαριςτικι δράςθ ςε άμυλο, πρωτεΐνθ και λεκζδεσ από καφζ και τςάι. Να είναι 

δραςτικό ακόμα και ςε ςυνκικεσ υψθλισ ςκλθρότθτασ νεροφ. 
 Να χορθγείται ςτο πλυντιριο μζςω δοςομετρικισ ςυςκευισ.  
 Σε ςυςκευαςία ζωσ 5 λίτρα 
 Μετά το πλφςιμο δεν κα πρζπει να αφινει πάνω ςτα ςκεφθ κθλίδεσ ςε ςυνδυαςμό με το 

ςτεγνωτικό πλυντθρίου πιάτων. 
 Να είναι χαμθλοφ αφριςμοφ και φιλικό προσ το περιβάλλον 
 Να φζρει τθ ςιμανςθ CE και να είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τισ τιμζσ που δίνονται ςτθν 

οδθγία 91/155 τθσ ΕΕ, κακϊσ και ςφμφωνα με τθν οδθγία 89/542 τθσ ΕΕ  για τισ τιμζσ ςτα  
ςυςτατικά 

 Να κατατεκεί θ άδεια του Γ.Χ.Κ. ι ΕΜΧΡ.  
 Να κατατεκεί το δελτίο δεδομζνων αςφαλείασ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςφμφωνα με τθν 

Ευρωπαϊκι Οδθγία 1907/2006 και τον κανονιςμό ΕΚ. 1272/2008 CLP. 

36. ΥΓΟ ΚΑΘΑΙΣΤΙΚΟ ΡΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΡΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΙ 

 Θ ςφςταςθ του να είναι ςυνδυαςμόσ από ανιονικζσ, αμφοτερικζσ και μθ ιονικζσ 
επιφανειοδραςτικζσ ουςίεσ ςε ςφνολο 15-30%, με ph 6-8  για να είναι φιλικό προσ τθν επιδερμίδα 
του χριςτθ.  

 Με προςκικθ αρωματικοφ παράγοντα για καταπολζμθςθ δυςάρεςτων οςμϊν.  
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 Να διατίκενται ςε ςυςκευαςία ζωσ 4 λίτρα με δοςομετρικι αντλία.  
 Να δίνεται θ δοςολογία χριςθσ.  
 Να κατατεκεί το Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντοσ, καταχϊρθςθ Ε.Μ.Χ.Ρ (Γ.Χ.Κ) και το Δελτίο 

Δεδομζνων Αφζλειασ ςφμφωνα με τθν οδθγία Ε.Ε. 1907/2006 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, και 
τον κανονιςμό ΕΚ. 1272/2008 CLP 

 Να φζρει ςιμανςθ CE& να είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τισ τιμζσ που δίνονται ςτθν οδθγία 
91/155 τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ, επίςθσ να περιζχει ςυςτατικά ςφμφωνα με τισ τιμζσ που δίνονται 
ςτθν οδθγία 89/542 τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ.  
 

37. ΥΓΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ ΓΕΝΙΚΘΣ ΧΘΣΘΣ 

 Κακαριςτικό για χϊρουσ υγιεινισ και ανοξείδωτεσ επιφάνειεσ, για κακθμερινι χριςθ, κατάλλθλο 
για όλεσ τισ επιφάνειεσ που είναι ανκεκτικζσ ςτο νερό  

 να αφαιρεί άλατα αςβεςτίου και ςκουριά από βρφςεσ, ανοξείδωτα, πλακάκια, είδθ υγιεινισ κλπ  
 Να ζχει ευχάριςτο άρωμα. Συςκευαςία ζωσ 5 λίτρα 
 Να φζρει ςιμανςθ CE& να είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τισ τιμζσ που δίνονται ςτθν 

οδθγία91/155 τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ. Επίςθσ να περιζχει ςυςτατικά ςφμφωνα με τισ τιμζσ που 
δίνονται ςτθν οδθγία 89/542 τθσ  Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

 
38. ΥΔΟΧΛΩΙΚΟ ΟΞΥ 500 gr 
 Απολυμαντικό υγρό λεκάνθσ w.c., διάλυμα υδροχλωρικοφ οξζωσ 15 %. 
 Να φζρει ςιμανςθ CE& να είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τισ τιμζσ που δίνονται ςτθν οδθγία 

91/155 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, επίςθσ να περιζχει ςυςτατικά ςφμφωνα με τισ τιμζσ που δίνονται 
ςτθν οδθγία 89/542 τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ 
 

39. ΔΙΣΚΙΑ ΔΙΧΛΩΟΙΣΟΚΥΑΝΟΥΙΚΟΥ ΝΑΤΙΟΥ (NADCC)  

 Ευρζωσ φάςματοσ απολυμαντικό ταχείασ δράςθσ ζναντι βακτθρίων, μυκιτων, ιϊν, 
μυκοβακτθρίων και ςπόρων 

 ςταδιακισ αποδζςμευςθσ NaDCC και ςυγκζντρωςθσ 2,5gr και 5gr ανά διςκίο.  
 Σε πρακτικι ςυςκευαςία κόκκων 500 gr 
 Να αναφζρεται ςτα ελλθνικά ο αρικμόσ διςκίων ανά λίτρο νεροφ για παραγωγι διαλφματοσ για 

διάφορεσ ςυγκεντρϊςεισ (π.χ. < και > 1000 ppm) και ο χρόνοσ επαφισ για κάκε ςυγκζντρωςθ από 
αυτζσ.  

 Να ςυνοδεφεται από άδεια κυκλοφορίασ ΕΟΦ, τεχνικό φυλλάδιο, δελτίο δεδομζνων αςφάλειασ 
και πίνακεσ αποτελεςματικότθτασ ςτα ελλθνικά. 

 

40. ΣΚΟΝΘ ΡΛΥΝΤΘΙΟΥ ΟΥΧΩΝ 

 Σκόνθ πλυντθρίου ιματιςμοφ για νοςοκομειακι χριςθ για πλφςθ λευκοφ και χρωματιςτοφ 
ιματιςμοφ και για όλουσ τουσ τφπουσ υφαςμάτων (βαμβακερά και ςυνκετικά).  

 Να είναι  ςε κοκκϊδθ μορφι ςκόνθσ και ςε ςακί ζωσ 20kg. 
 Να ζχει ομοιόμορφθ υφι, χωρίσ ςυςςωματϊςεισ που δεν κραφονται με το χζρι 
 Να διαλφεται εφκολα και να μθν ςυςςωματϊνεται ι επικάκεται κατά τθ ροι του νεροφ  
  Να περιζχει ςυνδυαςμό ανιονικϊν και μθ ιονικϊν ταςιενεργϊν με τθν προςκικθ ζνηυμων για τθν 

αποτελεςματικι απομάκρυνςθ ρφπων πρωτεϊνικισ φφςθσ και δφςκολων λεκζδων  
 Να περιζχει λευκαντικοφσ παράγοντεσ κακϊσ δεςμευτζσ ςκλθρότθτασ.  
 Χωρίσ φωςφορικά άλατα και χλϊριο.  
 Να μθ φκείρει τα υφάςματα, να παρζχει υψθλά επίπεδα λεφκανςθσ, βιοδιαςπϊμενο.  
 Να αποτρζπει τθν διάβρωςθ του εξοπλιςμοφ (τισ θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ του πλυντθρίου)   
 Ρροϊόν χαμθλοφ αφριςμοφ, βιοδιαςπϊμενο και δραςτικό ςε ςκλθρά νερά. 
 Να δρα ςε κερμοκραςίεσ από 40o C.  
 Να ζχει ουδζτερθ οςμι ι ελαφρά αρωματιςμζνθ και όχι δυςάρεςτθ που να μεταδίδεται ςτον 

κακαρό  ιματιςμό 
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 Να υπάρχει πίνακασ προτεινόμενων δοςολογιϊν και να παρζχεται εξοπλιςμόσ για ακριβι 
δοςομζτρθςθ όπωσ μεηοφρεσ 

 Σε περίπτωςθ που υπάρξει προϊόν με ενςωματωμζνθ απολυμαντικι δράςθ κα πρζπει να είναι 
τεκμθριωμζνθ με μελζτεσ, να φζρει καταχϊρθςθ ςτο Ε.Μ.Χ.Ρ (ΓΧΚ) και ζγκριςθ του Ε.Ο.Φ.  
 

41. ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΥΧΩΝ  4 lit 

  Ρροϊόν για επαγγελματικά πλυντιρια, που να αποτρζπει τθν ανάπτυξθ ςτατικοφ θλεκτριςμοφ ςτα 
ςυνκετικά υφάςματα και να εμποδίηει τθν ανάμιξθ των ινϊν των υφαςμάτων.  

 Να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί αποκλειςτικά για ροφχα που ςτεγνϊνονται ςε επαγγελματικά 
ςτεγνωτιρια κακϊσ και ςε ιματιςμό προσ αποςτείρωςθ. 

 Να προςδίδει ικανοποιθτικι απαλότθτα ςε όλουσ τουσ τφπουσ υφαςμάτων, να ξεπλζνει τισ ίνεσ 
των υφαςμάτων, αφινοντάσ τα αφράτα. 

 Να περιζχει βιοαποικοδομιςιμα άλατα τεταρτοταγοφσ αμμωνίου με προςκικθ αρϊματοσ για 
ευχάριςτθ μυρωδιά. 

 Να είναι ςε ςυςκευαςία ζωσ 4 λίτρα. 
 Να φζρει καταχϊρθςθ ςτο Ε.Μ.Χ.Ρ. (ΓΧΚ) θ οποία κα κατατεκεί.  
 Να δοκεί θ τιμι ανά λίτρο και το κόςτοσ πλφςθσ ανά κιλό ςτεγνοφ ιματιςμοφ. 
  Να κατατεκεί το φυλλάδιο του προϊόντοσ, τα δελτία δεδομζνων αςφαλείασ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα, ςφμφωνα με τθν οδθγία 1907/2006 και τον κανονιςμό ΕΚ. 1272/2008 CLP.  
 Να κατατεκοφν τα πιςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 

9001 και ISO 14001 του παραςκευαςτι. 
 

42. ΥΓΟ ΚΕΜΟΣΑΡΟΥΝΟ ΧΕΙΩΝ 

 Να ζχει ουδζτερο pH και να είναι δερματολογικά ελεγμζνο (να χρθςιμοποιείται ςυχνά χωρίσ να 
προκαλεί ερεκιςμοφσ και εκηζματα). Να κατατεκεί θ δερματολογικι μελζτθ.  

 Να είναι κατάλλθλο για ςυχνι χριςθ από επαγγελματίεσ υγείασ (διατιρθςθ τθσ φυςιολογικισ 
χλωρίδασ του δζρματοσ –μθ πρόκλθςθ ερεκιςμϊν) και να μθν περιζχει αλκαλικά και ςαποφνι.   

 Να περιζχει υψθλι περιεκτικότθτα ςε κακαριςτικοφσ παράγοντεσ άνω του 10% με βιταμίνεσ και 
γλυκερίνθ για ενυδάτωςθ και ανάπλαςθ του δζρματοσ.  

 Να ζχει αναλιπαντικζσ ιδιότθτεσ χωρίσ να αφινει ίχνθ λιπαρότθτασ. 
 Να είναι άοςμο ι με πολφ ιπιο και ευχάριςτο άρωμα. 
 Να είναι καταχωρθμζνο ςτον ΕΟΦ ςαν καλλυντικό κρεμοςάπουνο. 
 Να περιζχει επιπρόςκετα μια ι περιςςότερεσ ουςίεσ ςαν ςυντθρθτικά ςυςτατικά για τθν μθ 

ανάπτυξθ μικροβίων (ΦΕΚ 329,τ.Β21/4/97 ΚΥΑ 6α.) Οι αντιμικροβιακζσ ουςίεσ να μθν ζχουν 
αναφερκεί ςτθ βιβλιογραφία ωσ επιβλαβείσ για τθν υγεία του ανκρϊπου 

 Να αναφζρονται ςαφϊσ τα ςυςτατικά του προϊόντοσ ςτθν ετικζτα του 
  Να είναι ςε ςυςκευαςία ζωσ 4 λίτρα  
 Να κατατεκεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ, το 

δελτίο δεδομζνων αςφαλείασ ςφμφωνα με τον ιςχφοντα κανονιςμό και θ καταχϊριςθ ςτο CPNP. 

43. ΥΓΟ ΚΑΘΑΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΜΜΕΝΑ ΛΙΡΘ (για επαγγελματικζσ κουηίνεσ)  

 Να είναι ιςχυρά αλκαλικό απορρυπαντικό κατάλλθλο για τον  κακαριςμό  ιςχυρά λερωμζνων 
επαγγελματικϊν φοφρνων, ψθςταριϊν ι ςκευϊν κουηίνασ. 

 Να περιζχει αλκάλια, επιφανειοδραςτικζσ ουςίεσ και διαλφτεσ  
 Να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και αραιωμζνο, ςε ςυςκευαςία ζωσ 5 λίτρα 
  Να διαλφει και απομακρφνει γριγορα ανόργανθ και οργανικι βρωμιά διατθρϊντασ 

αμετάβλθτθ δραςτικότθτα ςε ςκλθρό και μαλακό νερό. 
 Να είναι κατάλλθλο για επαφι με τρόφιμα 

         
       44. ΒΕΝΗΙΝΘ ΚΑΘΑΘ 400ml 

 Υγρό κακαριςτικό με χαρακτθριςτικι οςμι 
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ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΘ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΑΙΑΙΤΘΤΘ ΕΙΝΑΙ Θ ΡΟΣΚΟΜΙΣΘ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 
ΗΘΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΟΥΡΑΝΤΙΚΑ 

Τεχνικζσ προδιαγραφζσ  

 Δελτίο Δεδομζνων Αςφαλείασ (ΕΕ 1907/2006 & κανονιςμόσ ΕΚ 1272/CLP), ςτο οποίο            

             κα πρζπει να περιλαμβάνονται:  

1. Στοιχεία τθσ Ουςίασ /Σκευάςματοσ και τθσ Εταιρείασ 

2. Σφνκεςθ /Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςφςταςθ του προϊόντοσ 

3. Ρροςδιοριςμόσ πικανϊν βλαβϊν  

4. Οι Α' Βοικειεσ ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ   (κατάποςθ, ειςπνοι κτλ)   

5. Μζτρα αντιμετϊπιςθσ πυρκαγιϊν, πυρόςβεςθσ, προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ  

6. Μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ τυχαίασ ζκλυςθσ :μζτρα ατομικισ προςταςίασ μζκοδοι κακαριςμοφ. 

7. Χειριςμόσ και αποκικευςθ 

8. Ζλεγχοσ ζκκεςθσ /Μζτρα ατομικισ προςταςίασ (αναπνευςτικι, ματιϊν, χεριϊν, ςϊματοσ κλπ)  

9. Φυςικοχθμικζσ ιδιότθτεσ του προϊόντοσ  

10. Θ Στακερότθτα και θ δραςτικότθτα του 

11. Τοξικολογικζσ πλθροφορίεσ  

12. Οικολογικζσ πλθροφορίεσ  

13. Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν μεταφορά  

14. Εκτιμιςεισ ςχετικά με τθν απόρριψθ /καταςτροφι του προϊόντοσ  

15. Νομοκετικζσ πλθροφορίεσ  

 Άδεια κυκλοφορίασ από τον ΕΟΦ για απολυμαντικά επιφανειϊν και δαπζδων (ΚΥΑ Υ1β/ΟΙΚ7723, 

ΦΕΚ 961/23-12-94) & ΕΜΧΡ (πρϊθν ΓΧΚ) για προϊόντα και κακαριςτικοφσ παράγοντεσ (εκτόσ 

καλλυντικϊν) που εμπίπτουν ςτθ νζα νομοκεςία ςφμφωνα με τισ εγκυκλίουσ που ζχει εκδϊςει το 

ΓΧΚ.  

  Ρίνακασ με τισ μικροβιολογικζσ ιδιότθτεσ του προϊόντοσ 

  Ριςτοποίθςθ τθσ εταιρείασ διακίνθςθσ κατά ISO 9001 ι αντίςτοιχο, ςφμφωνα με τθν υπουργικι 

απόφαςθ ΔΥ8δ/1348/2004  

 Ριςτοποιθτικά των καταςκευαςτϊν (ISO 9001 ι 9002, 13485, 14001)  

 Ριςτοποιθτικό –Αποδεικτικό του προμθκευτι ςε ςφςτθμα ανακφκλωςθσ ςυςκευαςιϊν ςφμφωνα 

με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 
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 Να είναι αςφαλι για τον άνκρωπο και τον προτεινόμενο τρόπο χριςθσ 

 Να διατθροφν τθν αξία των αντικειμζνων δθλαδι να μθν ζχουν καταςτρεπτικζσ για αυτά 

επιπτϊςεισ.  

 Στο τεχνικό φυλλάδιο προϊόντοσ κα πρζπει να περιλαμβάνονται: Ρεριγραφι προϊόντοσ ςτθν 

Ελλθνικι Γλϊςςα- Βαςικζσ ιδιότθτεσ /χαρακτθριςτικά- Οδθγίεσ Χριςεωσ - Τεχνικζσ πλθροφορίεσ- 

Οδθγίεσ προφφλαξθσ και αποκικευςθσ και οδθγίεσ χριςεισ και αςφάλειασ - Συμβατότθτα 

προϊόντοσ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ   
Για κάκε ζνα από τα προςφερόμενα είδθ είναι υποχρεωτικι θ προςκόμιςθ των παρακάτω 
δικαιολογθτικϊν επί ποινι απόρριψθσ:  

1. Αναλυτικό Φφλλο Συμμόρφωςθσ προσ τισ ηθτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ κάκε ενόσ προϊόντοσ με 
αρικμθτικζσ παραπομπζσ ςε επίςθμα φυλλάδια ι εγχειρίδια. Θα δίνεται πλιρθσ και αναλυτικι απάντθςθ 
(όχι μονολεκτικά: «ναι», «όχι», «ςυμφωνοφμε», «υπερκαλφπτουμε») ςε κάκε μία από τισ παραγράφουσ 
των Ειδικϊν όρων και των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν με τθν ίδια ςειρά και αρίκμθςθ κακϊσ και παραπομπι 
ςτο ςχετικό φυλλάδιο /προςπζκτουσ/ τεχνικό δελτίο κ.α. κακϊσ και ςε κάκε άλλο ζγγραφο που να 
πιςτοποιεί τθν απόλυτθ ςυμφωνία με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ. 

 2. Ριςτοποιθτικό χθμικισ ςφνκεςθσ του προϊόντοσ ςτα Ελλθνικά.  

3. Συμμόρφωςθ του χθμικοφ προϊόντοσ με τον Κανονιςμό των Χθμικϊν 1907/2006, γνωςτό ωσ REACH 
(Registration Evaluation Authorization of Chemicals), ςφμφωνα με τον Κανονιςμό 1907/2006 του 
Συμβουλίου. Θ ςυμμόρφωςθ βεβαιϊνεται μζςω του Σχετικοφ Δελτίου Αςφαλείασ του προϊόντοσ, όπου 
γίνεται ειδικι αναφορά για το REACH. 

 4. Συμμόρφωςθ τθσ ταξινόμθςθσ και επιςιμανςθσ των χθμικϊν προϊόντων ςε Εναρμόνιςθ με τον 
Κανονιςμό CLP ι 1272/2008/ΕΚ, όπωσ αυτόσ ενςωματϊνεται τθν Ελλθνικι Νομοκεςία. Ιςχφει μόνο για 
προϊόντα που επιςθμαίνονται και βεβαιϊνεται μζςω υποβολισ δειγμάτων ετικζτασ και μζςω του Δελτίου 
Δεδομζνων Αςφαλείασ.  

5. Δελτίο Δεδομζνων Αςφαλείασ Ρροϊόντοσ (Safety Data Sheet) ςτα Ελλθνικά για τα εγχϊρια προϊόντα και 
ςτα Αγγλικά αν πρόκειται για τα ειςαγόμενα προϊόντα, πιςτά μεταφραςμζνο και ςτθν Ελλθνικι από τουσ 
αντιπροςϊπουσ των προμθκευτϊν, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό 1907/2006/ΕΚ, όπωσ ζχει τροποποιθκεί 
και ιςχφει με τον Κανονιςμό 830/20105/ ΕΕ.  

6. Ριςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, ανάλογα με το προςφερόμενο προϊόν από διαπιςτευμζνουσ 
φορείσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα εκνικι και κοινοτικι νομοκεςία. Συγκεκριμζνα: Οι καταςκευάςτριεσ 
εταιρείεσ των προϊόντων να κατακζςουν α) ISO 9001, ISO 13485 και ISO 14001 για τα απορρυπαντικά-
απολυμαντικά. Οι προμθκεφτριεσ εταιρείεσ των προϊόντων να διακζτουν ISO 9001 και να εφαρμόηουν 
ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ Ε3/833/99 του Υπουργείου 
Υγείασ και να κατατεκεί το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό.  

7. Άδεια κυκλοφορίασ από Ε.Ο.Φ. για τα απολυμαντικά επιφανειϊν, δαπζδων και χϊρων (ΚΥΑ 
Υ1β/οικ.7723, ΦΕΚ 961/23-12-94) και καταχϊρθςθ ςτο Ε.Μ.Χ.Ρ (Εκνικό Μθτρϊο Χθμικϊν Ρροϊόντων) για 
τα προϊόντα που εμπίπτουν ςτθν κείμενθ νομοκεςία και εγκυκλίουσ που ζχει εκδϊςει το Γενικό Χθμείο 
του Κράτουσ.  

8. Αναγραφι των φράςεων ςτθν ετικζτα του προϊόντοσ: «Μακριά από παιδιά» και «Τθλζφωνο Κζντρου 
Δθλθτθριάςεων 210 7793777».  

9. Ριςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE (DECLARATION OF CONFORMITY) α) τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ για 
κάκε ζνα από τα απορρυπαντικά και β) από κοινοποιθμζνο οργανιςμό για τα προϊόντα απολφμανςθσ για 
όςα από τα προςφερόμενα προϊόντα είναι εξαρτιματα ι βοθκιματα ιατροτεχνολογικϊν εξαρτθμάτων 
(χειρουργικά, ενδοςκοπικά και άλλα ιατρικά εργαλεία και ςυςκευζσ).  
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10. Αντίγραφο επιςιμανςθσ (ετικζτα) ςτα Αγγλικά και ςτα Ελλθνικά. Οι ετικζτεσ των απορρυπαντικϊν και 
απολυμαντικϊν να φζρουν ςιμανςθ και επιςιμανςθ βάςει του κανονιςμοφ CLP.  

11. Αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντοσ ςτα Ελλθνικά αλλά και ςτα Αγγλικά, εάν πρόκειται για ειςαγόμενο 
προϊόν, κακϊσ και οδθγίεσ χριςθσ ςτα Ελλθνικά.  

12. Βιβλιογραφικι αναφορά ςτα απολυμαντικά προϊόντα (πίνακεσ αποτελεςματικότθτασ) κατά 
οργανιςμϊν ςτόχων.  

13. Να κατατεκεί το ιςχφον πιςτοποιθτικό – αποδεικτικό ςυμμετοχισ του προμθκευτι ςε ςφςτθμα 
ανακφκλωςθσ ςυςκευαςιϊν βάςει του νόµου Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179/Β/2001) και το ιςχφον Ριςτοποιθτικό 
Εγγραφισ ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν βάςει τθσ ΚΥΑ 181504/2016 (ΦΕΚ 2454/Β/2016).  

14. Ριςτοποίθςθ από τουσ επίςθμουσ καταςκευαςτζσ των πλυντθρίων (χειρουργικϊν εργαλείων, 
ενδοςκοπίων, ςκωραμίδων και οικιακϊν ςκευϊν κλπ) αναφορικά με τθν καταλλθλότθτα των 
προςφερόμενων απορρυπαντικϊν και των απολυμαντικϊν για τθ ςυγκεκριμζνθ χριςθ.  

15. Για τα απορρυπαντικά προϊόντα που προορίηονται για χριςθ ςε πλυντιρια χειρουργικϊν εργαλείων 
και λοιπϊν πρζπει απαραιτιτωσ να δοκοφν οι ανϊτερεσ και κατϊτερεσ τιμζσ υπολειμμάτων και θ 
μεκοδολογία ανίχνευςθσ αυτϊν, όπωσ ορίηεται από το πρότυπο ΕΝ ISO 15883.  

16. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ εταιρείασ για γνϊςθ του προγραμματιςμοφ των πλυντθρίων βάςει των 
ευρωπαϊκϊν standards.  

17. Τα προϊόντα που κα προτακοφν να χρθςιμοποιοφνται ςε διάλυςθ, να ςυνοδεφονται από δωρεάν 
ςφςτθμα εφκολθσ μζτρθςθσ τθσ δόςθσ (δοςομετρικι αντλία ι μεηοφρα), για να εξαςφαλίηεται θ εφκολθ 
και ςωςτι χριςθ ςτθν κατάλλθλθ δοςολογία.  

18.Οι ςυςκευζσ ψεκαςμοφ, αραιωτικζσ ςυςκευζσ και άλλα βοθκθτικά εξαρτιματα που διευκολφνουν τθ 
ςωςτι χρθςιμοποίθςθ προϊόντων, πρζπει να αναφζρεται ευκρινϊσ ότι προςφζρονται δωρεάν από τουσ 
προμθκευτζσ.  

19. Πςα εκ των προϊόντων δεν πλθροφν τουσ ειδικοφσ όρουσ ι τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ κα 
απορρίπτονται. Επίςθσ, προϊόν που αναφζρει ψευδι ςτοιχεία κα αποκλείεται τθσ αξιολόγθςθσ. 

Τα χθμικά / κακαριςτικά / απολυμαντικά  

Θα πρζπει να είναι πάντοτε με ζγκριςθ από το Γενικό Χθμείο του Κράτουσ, να υπάρχουν τα Δελτία 
Αςφαλείασ Δεδομζνων Υλικϊν (MSDS) και να ζχουν από τον παραςκευαςτι Οδθγίεσ εφαρμογισ ανά 
περίπτωςθ (εξοπλιςμό και επιφάνεια).  

Τα χθμικά / κακαριςτικά / απολυμαντικά κα είναι ςφμφωνα με τθν περιγραφι τουσ, αναγνωριςμζνθσ 
μάρκασ, και κα καλφπτουν τουλάχιςτον τισ παρακάτω προδιαγραφζσ. 

 

Α. Τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

 1. Θ παραγωγι, ςφνκεςθ και ςιμανςθ τουσ κα είναι ςφμφωνθ με τουσ νόμουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
και τθσ Ελλθνικισ Κυβζρνθςθσ και θ πϊλθςθ αυτϊν να επιτρζπεται χωρίσ κανζνα περιοριςμό ςε όλεσ τισ 
χϊρεσ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

2. Θα φζρουν ςιμανςθ CE και ετικζτεσ ςφμφωνα με τα απαιτοφμενα ςτουσ ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ και 
κα είναι εγκεκριμζνα από τισ αρμόδιεσ αρχζσ.  

3. Ειδικά για τα απορρυπαντικά κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τθν ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΘ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: 

 Κανονιςμόσ (ΕΚ) 648/2004 και Κανονιςμόσ (ΕΚ) 907/2006 ςχετικά με τα απορρυπαντικά (EEL 

104/8.4.2004 και L 168/21.6.2006 αντίςτοιχα) και οι τροποποιιςεισ του.  Νομοκεςία ςχετικά με τθν 
ταξινόμθςθ, ςυςκευαςία και επιςιμανςθ επικινδφνων ουςιϊν και μειγμάτων (Καν. ΕΚ 1272/2008, και 
οδθγία 1999/45/ΕΚ όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν). Θ οδθγία 1999/45/ΕΚ ζχει ενςωματωκεί ςτο 

ελλθνικό Δίκαιο με τθν Υπουργικι Απόφαςθ 265/2002 (ΦΕΚ1214/Β/19.9.2002)  K.Y.A. 1233/91 και 172/92 
(ΦΕΚ 277/Β/20.4.1992), όπωσ τροποποιικθκε από τθν Υπουργικι Απόφαςθ 918/96 (ΦΕΚ 
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534/Β/30.6.1997) περί κακιζρωςθσ ςυςτιματοσ καταχϊρθςθσ, ςφμφωνα με το οποίο κάκε κακαριςτικό 
προϊόν που πρόκειται να κυκλοφοριςει ςτθν ελλθνικι αγορά πρζπει να φζρει αρικμό καταχϊρθςθσ του 
Μθτρϊου απορρυπαντικϊν και κακαριςτικϊν προϊόντων που τθρείται ςτθ Διεφκυνςθ Ρρϊτων Υλϊν και 
Βιομθχανικϊν Ρροϊόντων του ΓΧΚ.  

4. Να ζχουν καλι ικανότθτα διαβροχισ και διείςδυςθσ.  

5. Να απομακρφνουν τθ ρφπανςθ από τισ επιφάνειεσ και να τθ διατθροφν ςε μορφι αιωριματοσ ι 
διαλφματοσ.  

6. Να χρθςιμοποιοφνται ςε ςυγκεκριμζνεσ αραιϊςεισ και κερμοκραςίεσ που προτείνονται από τον 
καταςκευαςτι.  

7. Να μθν οξειδϊνουν ι διαβρϊνουν τον εξοπλιςμό.  

8. Να μθν είναι τοξικά και να μθν προκαλοφν ερεκιςμοφσ ςτα μάτια και ςτο δζρμα.  

9. Να μθ ρυπαίνουν το περιβάλλον.  

10. Να μθν επιτρζπουν ςτο ςκλθρό νερό να ςχθματίηει αποκζςεισ αλάτων.  

11. Να διαλφονται καλά και εφκολα ςτο νερό.  

12. Να ξεπλζνονται εφκολα και να μθν αφινουν υπολείμματα.  

13. Να μθν αναδφουν δυςάρεςτεσ οςμζσ και να μθν είναι επιβλαβι για τθν υγεία του προςωπικοφ  

14. Να είναι ςφραγιςμζνα και να φζρουν ετικζτα αναγνϊριςθσ, να φζρουν ετικζτα ςτα Ελλθνικά ι και ςτα 
Ελλθνικά όπου κα αναγράφονται θ φράςθ ‘’μακριά από παιδιά’’, το τθλζφωνο του Κζντρου 
Δθλθτθριάςεων και ο υπεφκυνοσ για τθ διάκεςθ του προϊόντοσ ςτθν αγορά.  

15. Αν το προϊόν ταξινομείται ωσ επικίνδυνο, να φζρει το ςφμβολο και τθν ζνδειξθ κινδφνου, τισ φράςεισ 
κινδφνου και τισ οδθγίεσ αςφαλοφσ χριςθσ  

16. Στθν περίπτωςθ που ταξινομοφνται ι επιςθμαίνονται ωσ διαβρωτικά, να ζχουν πϊμα αςφαλείασ και 
ανάγλυφθ επιςιμανςθ κινδφνου.  

17. Να είναι δερματολογικά ελεγμζνα, να αναφζρεται ποφ παράγονται ι ςυςκευάηονται και να 
αναφζρεται θ ςφνκεςθ κάκε προϊόντοσ ςτθ ςυςκευαςία τουσ. 

18. Να ζχουν βιοδιαςπαςιμότθτα τουλάχιςτον 90%. 

19. Το υλικό ςυςκευαςίασ των απορρυπαντικϊν – κακαριςτικϊν να είναι φιλικό προσ το περιβάλλον και 
ανακυκλϊςιμο.  

20. Τα προσ προμικεια είδθ κα είναι εγκεκριμζνων εταιριϊν ευρείασ κατανάλωςθσ, κα προζρχονται από 
εργοςτάςια που λειτουργοφν νόμιμα και το κάκε προϊόν κα ζχει αρικμό καταχϊρθςθσ ςτο Γενικό Χθμείο 
του κράτουσ.  

 

 

Τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Σφνταξθσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν  

 

ΡΑΝΑΓΟΡΟΥΛΟΥ ΑΘΘΝΑ,  ΤΕ ΕΡΟΡΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ  

 

ΜΟΥΟΥΤΘ ΕΥΦΟΣΥΝΘ, ΤΕ ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘΣ  

 

ΣΤΑΥΙΑΝΟΡΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ, ΤΕ ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘΣ  
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ– Υπόδειγμα Φφλλου Συμμόρφωςθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ                              

ΟΔΘΓΙΕΣ ΣΥΜΡΛΘΩΣΘΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ  

Θα πρζπει να δθλϊνεται ρθτά θ ςυμμόρφωςθ ι απόκλιςθ από τθσ ηθτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
και ειδικοφσ όρουσ, τθρϊντασ τθν ίδια ςειρά και αρίκμθςθ του Ραραρτιματοσ ΙΙ. Τονίηεται ότι είναι 
υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία του ΡΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ και θ παροχι όλων των 
πλθροφοριϊν που ηθτοφνται.  

Στθ Στιλθ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ» περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, 
υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. Ρροςφορζσ που 
δεν καλφπτουν πλιρωσ τθσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ- ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορφι 
ΝΑΙ/ΤΘΣ εάν θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν Ρροςφορά και αναλυτικι περιγραφι. 

Σε περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπλθρωκεί θ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ-ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ», για ζςτω και ζναν από τθσ 
όρουσ ςτον πίνακα ςυμμόρφωςθσ, τότε κεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντθςθ ςτον ςχετικό όρο.  

Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε Ραράρτθμα τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ 
το οποίο κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Φυλλάδια, ι αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ των ειδϊν, 
του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναφορζσ μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και 
υποςτιριξθσ κλπ., ι ζγγραφεσ βεβαιϊςεισ που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου Αναδόχου  τεκμθριϊνουν 
τα ςτοιχεία των Ρινάκων Συμμόρφωςθσ. Ρροςφορζσ οι οποίεσ κα απαντοφν μονολεκτικά (π.χ. ΝΑΙ ι 
ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ κ.λ.π.), με  απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δθλαδι, χωρίσ τεκμθρίωςθ και παραπομπζσ δεν 
αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει το δικαίωμα ελζγχου και 
επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ ι τθσ απόρριψισ τθσ ωσ απαράδεκτθσ με τθν αιτιολογία τθσ 
μθ πλιρωςθσ των όρων τθσ διακιρυξθσ τθσ αυτοί περιγράφονται παραπάνω. 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΡΙΝΑΚΑ  ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

 ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Α/
Α 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ 

(Αναλυτικι Τεχνικι Ρεριγραφι του Είδουσ ςφμφωνα με τθ διακιρυξθ) 

ΑΡΑΙΤ
ΘΣΘ  

 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

  ΝΑΙ (Θ απάντθςθ 
του 
προςφζροντ
α ςχετικά με 
ςυμφωνία ι 
μθ, με τισ 
τεχνικζσ 
απαιτιςεισ 
τθσ 
διακιρυξθσ) 

(Σαφισ 
παραπομπι 
ςτα 
επιςυναπτόμε
να ζγγραφα-
εγχειρίδια, 
προσ 
τεκμθρίωςθ 
τθσ 
απάντθςθσ). 

1. ΣΑΚΟΙ  ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΙ  ΓΙΑ ΤΑ   ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ) ΤΑ ΟΡΟΙΑ ΡΟΟΙΗΟΝΤΑΙ  ΓΙΑ 
ΑΡΟΤΕΦΩΣΘ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80 Χ 110 cm ±10% 

 
 Να εύναι από 100% πρωτογενϋσ πολυαιθυλϋνιο υψηλόσ πυκνότητασ 

(HDPE High Density PolyEthylene) ι χαμθλισ πυκνότθτασ (LDPE Low Density 

PolyEthylene) 

 
 

ΝΑΙ   

 Για ςυλλογι Επικινδφνων Αποβλιτων (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ) τα οποία   

προορίηονται για αποτζφρωςθ 

 

ΝΑΙ   

 Να μθ φζρουν ραφζσ ςτθν βάςθ για μεγαλφτερθ αντοχι ςτο ςκίςιμο και ςε 

διαρροζσ. 

ΝΑΙ   

 Να ζχουν πάχοσ περίπου 40μ.  

 

ΝΑΙ   
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* Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό μποροφν να διαμορφϊςουν τον πίνακα  με διαφορετικό τρόπο και 
να ςυμπεριλάβουν τθσ πλθροφορίεσ  που επικυμοφν, αρκεί να περιλαμβάνονται με ςαφινεια και 
ακρίβεια οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ – απαιτιςεισ που απαιτοφνται από τθσ όρουσ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ 

 
 
    
                                                                                                                      Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΘΛΕΙΑΣ 

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                  Δ. ΧΙΣΤΟΡΟΥΛΟΣ ΧΘΣΤΟΣ MD.PHD. 

 

 

 

  

 Να ζχουν διαςτάςεισ  80X110cm.  ΝΑΙ   

         Κόκκινου Χρϊματοσ  ΝΑΙ   

 Κατά τθν αποτζφρωςθ να μθν παράγονται επικίνδυνα αζρια (κατάλλθλο 

υλικό)  

 

ΝΑΙ   

 Να ζχουν το διεκνζσ ςφμβολο και τθν αντίςτοιχθ ςιμανςθ του 

μολυςματικοφ /βιολογικοφ ανάλογα με τθν κλάςθ UN ςτθν οποία κατατάςςονται 

ΝΑΙ   

 Να αναγράφουν τον όρο Μικτά Επικίνδυνα Απόβλθτα (ΜΕΑ) ΝΑΙ   

 Να φζρουν ενςωματωμζνθ αδιάβροχθ ετικζτα από ανεξίτθλο μελάνι και να 

αναγράφουν: θμερομθνία παραγωγισ, ακριβι κζςθ παραγωγισ (π.χ. 

κάλαμοσ/τμιμα/εργαςτιριο), ποςότθτα αποβλιτων, κατθγορία αποβλιτων, 

προοριςμό αποβλιτων 

ΝΑΙ   

  Είναι επικυμθτι θ διάκεςθ του προϊόντοσ ςε ρολό των 10 τεμαχίων ΝΑΙ   

     

2 ΣΑΚΟΙ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΚΙΤΙΝΟΙ  ΓΙΑ ΤΑ   ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ (ΕΑΑΜ) ΤΑ ΟΡΟΙΑ 
ΡΟΟΙΗΟΝΤΑΙ  ΓΙΑ  ΑΡΟΣΤΕΙΩΣΘ  ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  80 Χ 110  cm ±10% 

  Να εύναι από 100% πρωτογενϋσ πολυαιθυλϋνιο υψηλόσ πυκνότητασ (HDPE 

High Density PolyEthylene) ι χαμθλισ πυκνότθτασ (LDPE Low Density 

PolyEthylene) 

ΝΑΙ   

 (….) 

 

ΝΑΙ   
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV– ΕΕΕΣ  

Από τισ 2-5-2019, οι ανακζτουςεσ αρχζσ ςυντάςςουν το ΕΕΕΣ με τθ χριςθ  τθσ νζασ θλεκτρονικισ 
υπθρεςίασ Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προςφζρει τθ δυνατότθτα 
θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). Θ ςχετικι 
ανακοίνωςθ είναι διακζςιμθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ «www.promitheus.gov.gr». Το 
περιεχόμενο του αρχείου, ωσ αρχείο PDF, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, αναρτάται ξεχωριςτά ωσ 
αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. Tο αρχείο XML αναρτάται για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ. 

ΟΔΘΓΙΕΣ ΣΥΜΡΛΘΩΣΘΣ ΕΥΩΡΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΘΣ (ΕΕΕΣ) 

Θ ανακζτουςα αρχι: 

Ζχει δθμιουργιςει  ςτο διαδικτυακό τόπο https://espdint.eprocurement.gov.gr/ το πρότυπο eΕΕΕΣ για 
τθν ςυγκεκριμζνθ διακιρυξθ, το οποίο ζχει  εξαγάγει  ςε μορφι αρχείων τφπου XML και PDF και ςτθ 
ςυνζχεια τα δφο αρχεία ζχουν αναρτθκεί ςτον θλεκτρονικό χϊρο του διαγωνιςμοφ και ςτον ιςτότοπο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ εξισ:  

- το αρχείο τφπου PDF, ψθφιακά υπογεγραμμζνο, ξεχωριςτά από το κείμενο τθσ διακιρυξθσ και ωσ 
αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ,  

- το αρχείο τφπου XML αναρτάται για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων, προκειμζνου να το 
χρθςιμοποιιςουν για τθν δθμιουργία τθσ ςχετικισ απάντθςισ τουσ, μζςω τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ του 
ΕΣΘΔΘΣ (ονόματι Promitheus ESPDint). 

 

Ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ: 

(α) Ρρζπει να «κατεβάςει» το ωσ άνω αρχείο XML από τον θλεκτρονικό χϊρο του διαγωνιςμοφ, να το 
αποκθκεφςει ςτον Θ/Υ του και να μεταβεί ςτθν ιςτοςελίδα: https://espdint.eprocurement.gov.gr/  

Στθν ιςτοςελίδα αυτι πρζπει να επιλζξει «Ανάγνωςθ ΕΕΕΣ» και να τθλεφορτϊςει («ανεβάςει») το αρχείο 
XML του ςυγκεκριμζνου ΕΕΕΣ του διαγωνιςμοφ που «κατζβαςε» από τον ιςτότοπο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ. 

(β) Στθ ςυνζχεια, κακοδθγείται από το ςφςτθμα για τθν ςυμπλιρωςθ των απαραίτθτων πεδίων που ζχουν 
κακοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι και υποχρεωτικά ςυμπλθρϊνονται και τα πεδία με τθν θμερομθνία 
και  τον τόπο ςφνταξθσ. 

Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με εκπρόςωπό τουσ κα ςυμπλθρωκεί το 
ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ (Μζροσ II, Ενότθτα Β). 

(γ) Αφοφ ολοκλθρωκεί θ ςυμπλιρωςθ του εντφπου ο οικονομικόσ φορζασ επιλζγει «Εξαγωγι (PDF)» και 
είναι  πλζον δυνατι θ μετατροπι του αρχείου ςε PDF. 

(δ) Αμζςωσ μετά τθν παραγωγι του αρχείου PDF αυτό εκτυπϊνεται και ςτθ ςυνζχεια υπογράφεται  
κατάλλθλα. 

(ε) Το υπογεγραμμζνο ζγγραφο υποβάλλεται ςτον (υπο)φάκελο τθσ προςφοράσ με τα δικαιολογθτικά 
ςυμμετοχισ. 

Σε κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ του αρχείου XML ςτα ςυνθμμζνα του ςτον θλεκτρονικό 
χϊρο του διαγωνιςμοφ και ςτον ιςτότοπο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οι οικονομικοί φορείσ μποροφν 
εναλλακτικά: 

να προςφεφγουν απευκείασ ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία eΕΕΕΣ του ΕΣΘΔΘΣ 
(https://espdint.eprocurement.gov.gr/) να δθμιουργοφν το EΕΕΣ από τθν αρχι, να ςυμπλθρϊνουν με 
ευκφνθ τουσ όλα τα δεδομζνα που αφοροφν τον εκάςτοτε διαγωνιςμό και αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, 
να ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ απαντιςεισ και να παράγουν αρχείο τφπου PDF προκειμζνου να το 
υπογράψουν και να το υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ ςτο φάκελο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ V – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ                        

 

Στοιχεία οικονομικοφ φορζα 

- Επωνυμία…………………………………………. 

- ΑΦΜ……………………………………………… 

- ΔΟΥ………………………………………………. 

- Διεφκυνςθ………………………………………… 

- Τθλ………………………………………………... 

- FAX..……………………………………………... 

- Email..…………………………………………….. 

 

            Θμερομθνία..…./.…../…….              

 

            Ρροσ: ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ  

                      ΡΥΓΟΥ-Γ.Ν.ΘΛΕΙΑΣ 

 

 

Σασ υποβάλουμε τθν οικονομικι μασ προςφορά για τθ διακιρυξθ ……………/……….-2021 για 
……………………………………, ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : 

 

ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ (ΣΕ 
ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ 
ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΑΝΕΥ ΦΡΑ) 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΘΣ 
ΑΝΕΥ ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΘΣ 
ΜΕ ΦΡΑ  

     

     

     

 
 

 
 Υπογραφι – Σφραγίδα 

 

* Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό μποροφν να διαμορφϊςουν το ζντυπο τθσ οικονομικισ προςφοράσ 
με διαφορετικό τρόπο και να ςυμπεριλάβουν τισ πλθροφορίεσ που επικυμοφν, αρκεί να περιλαμβάνονται 
με ςαφινεια και ακρίβεια οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ που απαιτοφνται από τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ.              
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ΡΑΑΤΘΜΑ VI – ΕΝΘΜΕΩΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΡΟΣΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ενθμερϊνει υπό τθν ιδιότθτά τθσ ωσ υπεφκυνθσ επεξεργαςίασ το φυςικό πρόςωπο 
που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι το ίδιο ι και 
τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό του, κα επεξεργάηονται τα ακόλουκα δεδομζνα ωσ εξισ: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργαςίασ είναι τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ 
τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτο πλαίςιο του 
παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, από το φυςικό πρόςωπο το οποίο είναι το ίδιο Ρροςφζρων ι Νόμιμοσ 
Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ. 

ΙΙ. Σκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ είναι θ αξιολόγθςθ του Φακζλου Ρροςφοράσ, θ ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ, θ 
προάςπιςθ των δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ εκπλιρωςθ των εκ του νόμου υποχρεϊςεων τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ και θ εν γζνει αςφάλεια και προςταςία των ςυναλλαγϊν. Τα δεδομζνα 
ταυτοπροςωπίασ και επικοινωνίασ κα χρθςιμοποιθκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι και για τθν ενθμζρωςθ 
των Ρροςφερόντων ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν. 

ΙΙΙ. Αποδζκτεσ των ανωτζρω (υπό Α) δεδομζνων ςτουσ οποίουσ κοινοποιοφνται είναι:  

(α) Φορείσ ςτουσ οποίουσ θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν για 
λογαριαςμό τθσ, δθλαδι οι Σφμβουλοι, τα υπθρεςιακά ςτελζχθ, μζλθ Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ, Χειριςτζσ 
του Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ και λοιποί εν γζνει προςτθκζντεσ τθσ, υπό τον όρο τθσ τιρθςθσ ςε κάκε 
περίπτωςθ του απορριτου. 

(β) Το Δθμόςιο, άλλοι δθμόςιοι φορείσ ι δικαςτικζσ αρχζσ ι άλλεσ αρχζσ ι δικαιοδοτικά όργανα, ςτο 
πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ. 

(γ) Ζτεροι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό, ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ διαφάνειασ και του δικαιϊματοσ 
προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ των ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό, ςφμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομζνα κα τθροφνται για χρονικό διάςτθμα για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, και μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν, για μελλοντικοφσ 
φορολογικοφσ-δθμοςιονομικοφσ ι ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν 
κείμενθ νομοκεςία, εκτόσ εάν θ νομοκεςία προβλζπει διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Σε περίπτωςθ 
εκκρεμοδικίασ αναφορικά με δθμόςια ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ. 
Μετά τθ λιξθ των ανωτζρω περιόδων, τα προςωπικά δεδομζνα κα καταςτρζφονται. 

V. Το φυςικό πρόςωπο που είναι είτε Ρροςφζρων είτε Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ του Ρροςφζροντοσ, μπορεί 
να αςκεί κάκε νόμιμο δικαίωμά του ςχετικά με τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που το αφοροφν, 
απευκυνόμενο ςτον υπεφκυνο προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

VI. H Ανακζτουςα Αρχι ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του 
απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από τυχαία ι 
ακζμιτθ καταςτροφι, τυχαία απϊλεια, αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ διάδοςθ ι πρόςβαςθ από οποιονδιποτε 
και κάκε άλλθσ μορφι ακζμιτθ επεξεργαςία. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ VII – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

 

                                                                                                                     

      ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

           ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

  6θ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑ  

 ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΛΕΙΑΣ   

ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΡΥΓΟΥ       

 

 

ΣΥΜΒΑΣΘ υπ’ αρικ. …… /……………… 

 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΛΕΙΑΣ 

ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΡΥΓΟΥ 

ΚΑΙ 

ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ   «----------------------------------- » 

 

                            ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ: «ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ» 

 CPV: 19640000-4 (ΣΑΚΟΙ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΕΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ) 

 CPV: 33140000-3 (ΙΑΤΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ) 

 CPV: 39830000-9 (ΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ) 

 CPV: 33771000-5 (ΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΘΣ ΑΡΟ ΧΑΤΙ) 

 CPV: 39831200-8 (ΑΡΟΥΡΑΝΤΙΚΑ) 

 CPV: 33711900-6 (ΣΑΡΟΥΝΙ) 

 

 

 

 

 

 

Συνολικοφ  Συμβατικοφ Τιμιματοσ ……………..€ πλζον Φ.Ρ.Α 6%, 13% και 24% ιτοι ……………€  
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. για ζνα ζτοσ. 
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

ΑΘΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΘΟ 2 : ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΑΘΟ 3 : ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ - ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

ΑΘΟ 4: ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΑΘΟ 5: ΑΜΟΙΒΘ -ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ 

ΑΘΟ 6:  ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΥΛΙΚΩΝ-ΡΑΑΛΑΒΘ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΥΛΙΚΩΝ 

ΑΘΟ 7:  ΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΘΨΙΑ - ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΑΘΟ 8:  ΑΡΟΙΨΘ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

ΑΘΟ 9: ΥΡΕΓΟΛΑΒΙΑ 

ΑΘΟ 10:  ΚΘΥΞΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΕΑ ΕΚΡΤΩΤΟΥ –ΚΥΩΣΕΙΣ 

ΑΘΟ 11: ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ 

ΑΘΟ 12:  ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 

ΑΘΟ 13:  ΟΛΟΚΛΘΩΣΘ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΑΘΟ 14:  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΟΥΣ ΛΥΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΑΘΟ 15. : ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ 

ΑΘΟ 16:   ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΕ/2016/2019 ΚΑΙ ΤΟΝ Ν. 4624/2019 (Α 137)  

ΑΘΟ 17:   ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ 
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Στον Ρφργο ςιμερα ........................ θμζρα ....................... οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι: 
 
 
 

Αφενόσ 

Το Γενικό Νοςοκομείο Θλείασ - Νοςθλευτικι Μονάδα Ρφργου με Αρικμό  Φορολογικοφ Μθτρϊου 
(Α.Φ.Μ.) 999181810 και εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τον κο ΧΘΣΤΟ 
ΧΙΣΤΟΡΟΥΛΟ, Διοικθτι του Νοςοκομείου, διοριςμζνο με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. Γ4β/Γ.Ρ. Οικ. 589/07-01-
2020 απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ και του Αν. Υπουργοφ Υγείασ που δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 5/10-01-
2020 τ. Υπαλλιλων  Ειδικϊν Θζςεων,  νόμιμο εκπρόςωπο του Γ.Ν. Θλείασ και το οποίο ςτο εξισ κα 
αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ “θ Ανακζτουςα Αρχι” 

   και αφετζρου 

Ο/θ ……. (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου/ ατομικισ επιχείρθςθσ) ι το νομικό πρόςωπο...........με τθν 
επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεφει ...................................... 
(ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμωσ εκπροςωποφμενο (μόνο για νομικά 
πρόςωπα) από τον ......................................... και το οποίο ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα 
ςφμβαςθ ωσ ο «Ανάδοχοσ»)   

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. τθν υπϋ αρικμ ..... διακιρυξθ (ΑΔΑΜ…) και τα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που ςυνζταξε θ 
Ανακζτουςα Αρχι για τθν ανωτζρω εν κζματι ςφμβαςθ προμικειασ. 

2. Τθν υπϋ αρικμ … απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία κατακυρϊκθκε το αποτζλεςμα τθσ 
διαδικαςίασ (ΑΔΑΜ…), ςτο πλαίςιο τθσ ανωτζρω διακιρυξθσ, ςτον Ανάδοχο και τθν αρικμ. πρωτ. …………… 
ειδικι πρόςκλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προσ τον Ανάδοχο για τθν υπογραφι του παρόντοσ, θ οποία 
κοινοποιικθκε ςε αυτόν τθν…... 

3. Τθν από ……υπεφκυνθ διλωςθ του αναδόχου περί μθ οψιγενϊν μεταβολϊν, κατά τθν ζννοια τθσ περ. 
(2) τθσ παρ. 3 του άρκρου 100 του Ν. 4412/2016 *μνθμονεφεται μόνο ςτθν περίπτωςθ άςκθςθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ+ 

4. Πτι αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ αποτελοφν, ςφμφωνα με το άρκρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του Ν. 
4412/2016: 

-θ υπ’ αρικ. ............ διακιρυξθ, με τα Ραραρτιματα τθσ 

-θ προςφορά του Αναδόχου 

4. Πτι ο ανάδοχοσ κατζκεςε τθν:  

α) υπ’ αρικ. .............. εγγυθτικι επιςτολι τθσ τράπεηασ/ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ/ χρθματοδοτικοφ 
ιδρφματοσ/ αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ/  ..............., ποςοφ ........................ ευρϊ, για τθν καλι εκτζλεςθ των 
όρων του παρόντοσ ςυμφωνθτικοφ 

β) τθν υπ’ αρικ. .............. εγγυθτικι επιςτολι τθσ τράπεηασ/ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ/ χρθματοδοτικοφ 
ιδρφματοσ/ αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ/  ..............., ποςοφ ........................ ευρϊ για τθν προκαταβολι  του 
ςυμβατικοφ τιμιματοσ ςφμφωνα με το άρκρο 4.1 τθσ Διακιρυξθσ  

 

Συμφϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα: 

 

Άρκρο 1 
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Αντικείμενο 
 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ....................., ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ 
του άρκρου 1.3 τθσ Διακιρυξθσ και των ΡΑΑΤΘΜΑΤΩΝ ……: 

………… 

Θ προμικεια κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ που περιζχονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, 
ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ και τθν προςφορά του Αναδόχου. 

 

Άρκρο 2 
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι …. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει 
τθν με Κ.Α.: ……………… ςχετικι πίςτωςθ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ …….  του 
Φορζα    

Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ απόφαςθ με αρ. πρωτ.  …................. (ΑΔΑΜ….., ΑΔΑ……) για 
τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ/ζγκριςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 202..... και ζλαβε α/α ……. 
καταχϊρθςθσ  ςτο μθτρϊο δεςμεφςεων/Βιβλίο εγκρίςεων & Εντολϊν Ρλθρωμισ του φορζα…. .  

 

Άρκρο 3 
Διάρκεια ςφμβαςθσ –Χρόνοσ Ραράδοςθσ 

 

3.1. Δυνάμει του άρκρου 1.3 τθσ Διακιρυξθσ θ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν 
υπογραφι τθσ και μζχρι ............................. 

3.2. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν κακορίηεται ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςασ  

 

Άρκρο 4 
Υποχρεϊςεισ Αναδόχου 

 

Ο Ανάδοχοσ εγγυάται και δεςμεφεται ανζκκλθτα  ςτθν Ανακζτουςα Αρχι:  

4.1. ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 4.3.1. τθσ Διακιρυξθσ, τθρεί και κα εξακολουκιςει να τθρεί κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ τισ υποχρεϊςεισ του 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 Αϋ (και  του Ν. 
4412/2016).  Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που 
επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που 
ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  

4.2. ότι κα ενεργεί ςφμφωνα με το Νόμο και με τθν παροφςα, ότι κα  λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για να 
διαςφαλίςει τθν ομαλι και προςικουςα εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμφωνα με τθ Διακιρυξθ και τα λοιπά 
Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ και ότι δεν κα ενεργιςει ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ ́ όλθ τθ διάρκεια 
τθσ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ, ςφμφωνα με τθ ριτρα ακεραιότθτασ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα και 
αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ.  

4.3. ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 4.3.2. τθσ Διακιρυξθσ, με δεδομζνο πωσ θ εν κζματι ςφμβαςθ προμθκειϊν 
προϊόντων εμπίπτει  ςτο πεδίο εφαρμογισ του Ν. 2939/2001, υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι τθσ 
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ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ αυτισ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 
του άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001.  

Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων ελζγχκθκε από τθν Ανακζτουςα Αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ 
εγγεγραμμζνων παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι 
ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016. 

Ο αρικμόσ ΕΜΡΑ του υπόχρεου παραγωγοφ……είναι ο ……. 

4.4. ότι κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κα ςυνεργάηεται ςτενά με τθν Ανακζτουςα Αρχι, 
υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

4.5. ότι τθροφνται όλοι οι ειδικοί όροι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατ' εφαρμογι του άρκρου 130 του 
Ν.4412/2016. 

 

Άρκρο 5 
Αμοιβι – Τρόποσ πλθρωμισ 

 

5.1. Το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα ανζρχεται ςε …., πλζον ΦΡΑ…..% 

5.2. Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με το άρκρο 5.1. τθσ Διακιρυξθσ και 
ςυγκεκριμζνα………………….. 

5.3. Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ από τον Ανάδοχο των νομίμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του Ν. 
4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ 
που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.4. 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 των  ςυμβατικϊν υλικϊν ςτον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτθ Διακιρυξθ και λοιπά  ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ. Ιδίωσ ο 
Ανάδοχοσ  βαρφνεται με τισ  κρατιςεισ που κακορίηονται ςτο άρκρο 5.1.2 τθσ Διακιρυξθσ. Οι υπζρ τρίτων 
κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου ....% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά 
υπζρ ΟΓΑ ....%. 

5.5. Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ .....% επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.6. Πλα τα δικαιολογθτικά του χρθματικοφ εντάλματοσ (πρωτόκολλα ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ 
κλπ.) ελζγχονται από τθν αρμόδια υπθρεςία ελζγχου τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Για τθν ζκδοςθ χρθματικοφ 
εντάλματοσ ο ανάδοχοσ πρζπει να προςκομίςει το αντίςτοιχο τιμολόγιο εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) 
θμερϊν από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ και θ πλθρωμι 
του κα πρζπει να λάβει χϊρα ςε επιπλζον τριάντα (30) θμζρεσ.  

Σε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του αναδόχου κακυςτεριςει από τθν ανακζτουςα αρχι τριάντα (30) θμζρεσ 
από τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των αγακϊν και τθν ολοκλιρωςθ των ςχετικϊν 
διαδικαςιϊν επαλικευςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχει περιζλκει μζχρι και τθν θμερομθνία αυτι 
ςτθν ανακζτουςα αρχι το τιμολόγιο ι άλλο ιςοδφναμο παραςτατικό πλθρωμισ, θ ανακζτουςα αρχι, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν υποπαρ. Η5 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα 
μζτρα εφαρμογισ των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» κακίςταται υπεριμερθ και οφείλει 
τόκουσ υπερθμερίασ, χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον ανάδοχο. Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ 
υποβολισ των οικείων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ, θ ανακζτουςα αρχι δεν κακίςταται υπεριμεροσ, ει μθ 
μόνο από τθν θμζρα προςκόμιςισ τουσ.  

 

Άρκρο 6 
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Χρόνοσ Ραράδοςθσ Υλικϊν-Ραραλαβι υλικϊν -  
Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

 

6.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά, ςτο χρόνο, τρόπο και τόπο  που κακορίηονται ςτα 
άρκρα 6.1. και 6.2.  τθσ Διακιρυξθσ.  

6.2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα υλικά ςφμφωνα  με το άρκρο 6.1. 
τθσ Διακιρυξθσ. Μθ εμπρόκεςμθ παράδοςθ των υλικϊν από τον Ανάδοχο επάγεται τθ κιρυξθ αυτοφ ωσ 
ζκπτωτου ςφμφωνα με το άρκρο 6.1.2  τθσ Διακιρυξθσ.   

H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, υπό τουσ όρουσ,  διαδικαςίεσ παραλαβισ, τρόπουσ 
ποςοτικοφ και ποιοτικοφ ελζγχου των υλικϊν, ανάλθψθσ του κόςτουσ διενζργειασ ελζγχου από τον 
Ανάδοχο  που ορίηονται και ςυμφωνοφνται ςτο άρκρο 6.2 τθσ Διακιρυξθσ.   

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, μποροφν να 
παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 6.2.1. τθσ Διακιρυξθσ  

6.3. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ:  

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 
6.2.2. τθσ Διακιρυξθσ.  

Ανεξάρτθτα από τθν, ςτο ωσ άνω άρκρο 6.2.2. οριηόμενθ  αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του 
Αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν παροφςα ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που 
ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν παροφςα 
ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 2 του όρου 2 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και των άρκρων  6.2.1. 
τθσ Διακιρυξθσ και του άρκρου 208 του Ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ 
όλων των προβλεπομζνων από τθν παροφςα  ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων.  

6.4. 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 από τθν Ανακζτουςα Αρχι χωρίσ 
να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ 
αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται ςτον Ανάδοχο οι κυρϊςεισ του 
άρκρου 207 του Ν. 4412/2016. 

 

 

 

Άρκρο 7 
Δείγματα –Δειγματολθψία –Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ 

 

………………………………………….. 

 

Άρκρο 8 
Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν –Αντικατάςταςθ 
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8.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι 
ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ςτουσ χρόνουσ, τθ διαδικαςία αντικατάςταςθσ και τθν 
τακτι προκεςμία που ορίηονται ςτθν απόφαςθ αυτι και ςφμφωνα με το άρκρο 6.3. τθσ Διακιρυξθσ. 

8.2. Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του 
τάχκθκε και εφ’ όςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ του όρου 9 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

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

 

 

Άρκρο 9 
Υπεργολαβία *Σε περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ υπεργολάβου+ 

 

9.1.Ο Ανάδοχοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 4.4.1. τθσ Διακιρυξθσ,  δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του 
υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ 
τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 
18 του Ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του Αναδόχου.  

9.2. Ο Ανάδοχοσ με το από ...... ζγγραφό του, το οποίο επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα, και ςφμφωνα με το 
άρκρο 4.4.2. τθσ Διακιρυξθσ, ενθμζρωςε τθν Ανακζτουςα Αρχι για τθν επωνυμία/όνομα, τα ςτοιχεία 
επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν 
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε 
αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ 
πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν 
εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ 
διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ παροφςασ  ςφμβαςθσ, ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και  οφείλει 
να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από 
νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

9.3. Θ Ανακζτουςα Αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ 
αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ Διακιρυξθσ και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 
2.2.9.2  τθσ Διακιρυξθσ  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.4.3. τθσ Διακιρυξθσ. Επιπλζον, θ 
Ανακζτουςα Αρχι, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του Ν. 
4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που 
υπολείπονται του ποςοςτοφ που ορίηεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.4.3. τθσ Διακιρυξθσ. 

9.4. Ο υπεργολάβοσ λαμβάνει γνϊςθ τθσ ςυνθμμζνθσ ςτθν παροφςα ριτρα ακεραιότθτασ και δεςμεφεται 
να τθριςει τισ υποχρεϊςεισ που περιλαμβάνονται ςε αυτι. Θ ωσ άνω δζςμευςθ περιζρχεται ςτθν 
ανακζτουςα αρχι με ευκφνθ του αναδόχου.  

 

Άρκρο 10 
Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου –Κυρϊςεισ 

 
10.1. Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τουσ λόγουσ που αναφζρονται και 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 5.2.1 τθσ Διακιρυξθσ. Στον Ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από 
τθν παροφςα ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και κατόπιν τιρθςθσ τθσ 
ςχετικισ διαδικαςίασ και οι κυρϊςεισ/αποκλειςμόσ   που προβλζπονται ςτο ωσ άνω άρκρο 5.2.1 τθσ 
Διακιρυξθσ. 
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10.2. Αν το ςυμβατικό υλικό φορτωκεί -παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου 
και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με τθ Διακιρυξθ και το άρκρο 206 
του Ν. 4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο/τόκοσ και ειςπράττεται ςφμφωνα με το άρκρο 5.2.2. τθσ 
Διακιρυξθσ. 

10.3. Σε βάροσ του ζκπτωτου αναδόχου επιβάλλεται επίςθσ καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ, που 
προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι προμθκευτεί τα αγακά, που δεν 
προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο 
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτο οικονομικό φορζα. Το διαφζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 
ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα. Το διαφζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με 
μθδζν. 

ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ. 

Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν ανακζτουςα 
αρχι από τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. Ο ανωτζρω ςυντελεςτισ λαμβάνει τιμι 1,01. 

Για τθν είςπραξθ του διαφζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα μπορεί να εφαρμόηεται θ 
διαδικαςία του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Το διαφζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ. 

 

Άρκρο 11 
Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

 

11.1. Θ παροφςα 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 4.5 τθσ 
Διακιρυξθσ. 

11.2. Τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ γίνεται μόνον με μεταγενζςτερθ γραπτι και ρθτι 
ςυμφωνία των μερϊν και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 132 του Ν. 4412/2016. 

Άρκρο 12 
Ανωτζρα Βία 

 

12.1. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, 
ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ.  

12.2. Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ που 
εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν Ανακζτουςα 
Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε 
που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίηει 
μετά από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου για αυτό οργάνου.  

Μόνο θ ζγγραφθ αναγνϊριςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι τθσ ανϊτερθσ βίασ που επικαλείται ο Ανάδοχοσ 
τον απαλλάςςει από τισ ςυνζπειεσ τθσ εκπρόκεςμθσ ι μθ κατάλλθλα εκπλιρωςθσ τθσ προμικειασ. 

 

Άρκρο 13 
Ολοκλιρωςθ ςυμβατικοφ αντικειμζνου 
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Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει ολοκλθρωκεί, όταν παραλθφκοφν οριςτικά, ποςοτικά και ποιοτικά τα 
αγακά που παραδόκθκαν, όταν αποπλθρωκεί το ςυμβατικό τίμθμα και εκπλθρωκοφν και οι τυχόν λοιπζσ 
ςυμβατικζσ ι νόμιμεσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και όταν αποδεςμευκοφν οι 
ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα ςτθ ςφμβαςθ. 

 

Άρκρο 14 
Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

 

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 4.6 τθσ Διακιρυξθσ, να 
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ. 

 

 

Άρκρο 15 
Εφαρμοςτζο Δίκαιο – Επίλυςθ Διαφορϊν 

 

15.1. Θ παροφςα διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το κεςμικό πλαίςιο που 
αναφζρεται ςτο άρκρο 1.4. τθσ Διακιρυξθσ και β) τθ Διακιρυξθ και τα Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ.   

15.2. Ο Ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που επιβάλλουν ςε βάροσ του 
κυρϊςεισ, δυνάμει των άρκρων τθσ Διακιρυξθσ  5.2. (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου -Κυρϊςεισ), 
6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.3. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν –αντικατάςταςθ), μπορεί να αςκιςει 
τα δικαιϊματα που του αναγνωρίηονται και υπό τισ προχποκζςεισ και ζννομεσ ςυνζπειεσ που ορίηονται 
ςτο άρκρο 5.3. τθσ Διακιρυξθσ.  

15.3. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κάκε διαφορά που προκφπτει αναφορικά με τθν ερμθνεία, και/ι 
το κφροσ και/ι  τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ι εξ αφορμισ τθσ,  επιλφονται ςφμφωνα με το άρκρο 5.4. τθσ 
Διακιρυξθσ. 

 

Άρκρο 16 
Συμμόρφωςθ με τον Κανονιςμό ΕΕ/2016/2019 και τον Ν. 4624/2019 (Α 137) 

 

Τα αντιςυμβαλλόμενα μζρθ αναλαμβάνουν να τθροφν τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν 
εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ 
επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων 
αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ Ρροςταςίασ Δεδομζνων / General 
Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα: 

Α) Ωσ προσ τθν επεξεργαςία από τθν Ανακζτουςα Αρχι των προςωπικϊν δεδομζνων του Αναδόχου 
ςυμπεριλαμβανομζνων των προςτθκζντων/ςυνεργατϊν/δανειηόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, 
ιςχφουν τα παρακάτω: 

Ο Ανάδοχοσ ςυναινεί ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ και 
επιτρζπει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι να προβεί ςε αναηιτθςθ-επιβεβαίωςθ όλων των αναγκαίων 
δικαιολογθτικϊν, κακϊσ και ςτθν αναγκαία επεξεργαςία και διατιρθςθ δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και ςτθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν με άλλεσ δθμόςιεσ αρχζσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι αποκθκεφει και επεξεργάηεται τα ςτοιχεία προςωπικϊν δεδομζνων του Αναδόχου 
που είναι αναγκαία για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,  τθν εκπλιρωςθ των μεταξφ τουσ ςυναλλαγϊν και τθν 
εν γζνει ςυμμόρφωςι τθσ με νόμιμθ υποχρζωςθ, ςε ζγχαρτο αρχείο και ςε θλεκτρονικι βάςθ με υψθλά 
χαρακτθριςτικά αςφαλείασ με πρόςβαςθ αυςτθρϊσ και μόνο ςε εξουςιοδοτθμζνα πρόςωπα ι παρόχουσ 
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υπθρεςιϊν ςτουσ οποίουσ ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν για λογαριαςμό τθσ και οι 
οποίοι διενεργοφν πράξεισ επεξεργαςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι κα προβεί ςε ςυλλογι και επεξεργαςία (π.χ. ςυλλογι, καταχϊριςθ, οργάνωςθ,  
αποκικευςθ, μεταβολι, διαγραφι, καταςτροφι κ.λπ.), για τουσ ανωτζρω αναφερόμενουσ ςκοποφσ, των 
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα όπωσ: (α) επίςθμων ςτοιχείων ταυτοποίθςθσ, (β) ςτοιχείων 
επικοινωνίασ, (γ) δεδομζνων και πλθροφοριϊν κοινωνικοαςφαλιςτικϊν και φορολογικϊν απαιτιςεων, (δ) 
γενικϊν πλθροφοριϊν, (ε) ςτοιχείων πλθρωμισ, χρθματοοικονομικϊν πλθροφοριϊν και λογαριαςμϊν, 
(ςτ) δεδομζνων ειδικισ κατθγορίασ, των οποίων θ ςυλλογι και επεξεργαςία επιβάλλεται από τουσ όρουσ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςκοποφσ αρχειοκζτθςθσ προσ το δθμόςιο ςυμφζρον, ι ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ. 

Τα προςωπικά δεδομζνα του Αναδόχου και των ςυνεργατϊν του (ςυμπεριλαμβανομζνων των δανειηόντων 
εμπειρία/υπεργολάβων) αποκθκεφονται για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, και μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν για μελλοντικοφσ φορολογικοφσ-
δθμοςιονομικοφσ  ι ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν κείμενθ 
νομοκεςία, εκτόσ εάν θ νομοκεςία προβλζπει διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Σε περίπτωςθ 
εκκρεμοδικίασ αναφορικά με δθμόςια ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ. 

Κακ’ όλθ τθν διάρκεια που θ Ανακζτουςα Αρχι τθρεί και επεξεργάηεται τα προςωπικά δεδομζνα ο 
Ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα ενθμζρωςθσ, πρόςβαςθσ, φορθτότθτασ, διόρκωςθσ, περιοριςμοφ, διαγραφισ ι 
και εναντίωςθσ υπό ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ προβλεπόμενεσ από το νομοκετικό πλαίςιο. 

Δεν επιτρζπεται θ επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα για ςκοπό διαφορετικό από αυτόν για 
τον οποίο ζχουν ςυλλεχκεί παρά μόνον υπό τουσ όρουσ και προχποκζςεισ του άρκρου 24 του Ν. 
4624/2019. 

Θ διαβίβαςθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςε άλλο δθμόςιο φορζα 
επιτρζπεται ςφμφωνα με το άρκρο 26 του ωσ άνω νόμου, εφόςον είναι απαραίτθτο για τθν εκτζλεςθ των 
κακθκόντων τθσ ι του τρίτου φορζα ςτον οποίο διαβιβάηονται τα δεδομζνα και εφόςον πλθροφνται οι 
προχποκζςεισ που επιτρζπουν τθν επεξεργαςία ςφμφωνα με το άρκρο 24 του ίδιου νόμου. 

B. Ωσ προσ τθν επεξεργαςία από τον ανάδοχο προςωπικϊν δεδομζνων ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ των 
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 28 ΓΚΡΔ. Ειδικότερα, ιςχφουν τα 
παρακάτω: 

α) ο ανάδοχοσ (εκτελϊν τθν επεξεργαςία) επεξεργάηεται τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα μόνο βάςει 
καταγεγραμμζνων εντολϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ (υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ),  

β) διαςφαλίηει ότι τα πρόςωπα που είναι εξουςιοδοτθμζνα να επεξεργάηονται τα δεδομζνα προςωπικοφ 
χαρακτιρα ζχουν αναλάβει δζςμευςθ τιρθςθσ εμπιςτευτικότθτασ ι τελοφν υπό τθ δζουςα κανονιςτικι 
υποχρζωςθ τιρθςθσ εμπιςτευτικότθτασ,  

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτοφμενα μζτρα δυνάμει του άρκρου 32 ΓΚΡΔ,  

δ) τθρεί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2 και 4 για τθν πρόςλθψθ άλλου εκτελοφντοσ τθν 
επεξεργαςία,  

ε) λαμβάνει υπόψθ τθ φφςθ τθσ επεξεργαςίασ και επικουρεί τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ με τα κατάλλθλα 
τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, ςτον βακμό που αυτό είναι δυνατό, για τθν εκπλιρωςθ τθσ υποχρζωςθσ 
του υπευκφνου επεξεργαςίασ να απαντά ςε αιτιματα για άςκθςθ των προβλεπόμενων ςτο κεφάλαιο III 
δικαιωμάτων του υποκειμζνου των δεδομζνων,  

ςτ) ςυνδράμει τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ υποχρεϊςεισ που 
απορρζουν από τα άρκρα 32 ζωσ 36 ΓΚΡΔ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ φφςθ τθσ επεξεργαςίασ και τισ 
πλθροφορίεσ που διακζτει ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία,  

η) κατ’ επιλογι του υπευκφνου επεξεργαςίασ (ανακζτουςα αρχι), διαγράφει ι επιςτρζφει όλα τα 
δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα ςτον υπεφκυνο επεξεργαςίασ μετά το πζρασ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν 
επεξεργαςίασ και διαγράφει τα υφιςτάμενα αντίγραφα, εκτόσ εάν το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ ι του κράτουσ 
μζλουσ απαιτεί τθν αποκικευςθ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα,  
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θ) κζτει ςτθ διάκεςθ του υπευκφνου επεξεργαςίασ κάκε απαραίτθτθ πλθροφορία προσ απόδειξθ τθσ 
ςυμμόρφωςθσ προσ τισ υποχρεϊςεισ που κεςπίηονται ςτο παρόν άρκρο και επιτρζπει και διευκολφνει 
τουσ ελζγχουσ, περιλαμβανομζνων των επικεωριςεων, που διενεργοφνται από τον υπεφκυνο 
επεξεργαςίασ ι από άλλον ελεγκτι εντεταλμζνο από τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ.  

ι) Ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία δεν προςλαμβάνει άλλον εκτελοφντα τθν επεξεργαςία χωρίσ προθγοφμενθ 
ειδικι ι γενικι γραπτι άδεια του υπευκφνου επεξεργαςίασ.  

 

Άρκρο 17 
Λοιποί όροι 

 

Άπαντεσ οι όροι τθσ Διακιρυξθσ και των Εγγράφων τθσ Σφμβαςθσ που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ 
παροφςασ αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ. 

Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ ςε δφο αντίτυπα, αναγνϊςκθκε και υπογράφθκε ωσ ακολοφκωσ 
από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ 
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ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Δθλϊνω/οφμε ότι δεςμευόμαςτε ότι ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
δεν ενιργθςα/ενεργιςαμε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςω/ουμε να 
ενεργϊ/οφμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ αυτισ.  

Ειδικότερα ότι: 

1) δεν διζκετα/διακζταμε εςωτερικι πλθροφόρθςθ, πζραν των ςτοιχείων που περιιλκαν ςτθ γνϊςθ και 
ςτθν αντίλθψθ μου/μασ μζςω των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςτο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ μου/μασ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ και των προκαταρκτικϊν διαβουλεφςεων ςτισ οποίεσ ςυμμετείχα/με 
και ζχουν δθμοςιοποιθκεί. 

2) δεν πραγματοποίθςα/ιςαμε ενζργειεσ νόκευςθσ του ανταγωνιςμοφ μζςω χειραγϊγθςθσ των 
προςφορϊν, είτε ατομικϊσ είτε ςε ςυνεργαςία με τρίτουσ, κατά τα οριηόμενα ςτο δίκαιο του 
ανταγωνιςμοφ. 

3) δεν διενιργθςα/διενεργιςαμε οφτε κα διενεργιςω/ιςουμε πριν, κατά τθ διάρκεια ι και μετά τθ λιξθ 
τθσ ςφμβαςθσ παράνομεσ πλθρωμζσ για διευκολφνςεισ, εξυπθρετιςεισ ι υπθρεςίεσ που αφοροφν τθ 
ςφμβαςθ και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ. 

4) δεν πρόςφερα/προςφζραμε οφτε κα προςφζρω/ουμε πριν, κατά τθ διάρκεια ι και μετά τθ λιξθ τθσ 
ςφμβαςθσ, άμεςα ι ζμμεςα, οποιαδιποτε υλικι εφνοια, δϊρο ι αντάλλαγμα ςε υπαλλιλουσ ι μζλθ 
ςυλλογικϊν οργάνων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κακϊσ και ςυηφγουσ και ςυγγενείσ εξ αίματοσ ι εξ 
αγχιςτείασ, κατ’ ευκεία μεν γραμμι απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε ζωσ και τζταρτου βακμοφ ι ςυνεργάτεσ 
αυτϊν οφτε χρθςιμοποίθςα/χρθςιμοποιιςαμε ι κα χρθςιμοποιιςω/χρθςιμοποιιςουμε τρίτα πρόςωπα, 
για να διοχετεφςουν χρθματικά ποςά ςτα προαναφερόμενα πρόςωπα. 

5) δεν κα επιχειριςω/ουμε  να επθρεάςω/ουμε με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, οφτε κα παράςχω-ουμε παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ οι οποίεσ ενδζχεται να 
επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ τθσ, 

6) δεν ζχω/ουμε προβεί οφτε κα προβϊ/οφμε, άμεςα (ο ίδιοσ) ι ζμμεςα (μζςω τρίτων προςϊπων), ςε 
οποιαδιποτε πράξθ ι παράλειψθ *εναλλακτικά: ότι δεν ζχω-ουμε εμπλακεί και δεν κα εμπλακϊ-ουμε ςε 
οποιαδιποτε παράτυπθ, ανζντιμθ ι απατθλι ςυμπεριφορά (πράξθ ι παράλειψθ)+ που ζχει ωσ ςτόχο τθν 
παραπλάνθςθ */εξαπάτθςθ+ οποιουδιποτε προςϊπου ι οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ εμπλεκομζνου 
ςε οποιαδιποτε διαδικαςία ςχετικι με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (όπωσ ενδεικτικά ςτισ διαδικαςίεσ 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ), τθν απόκρυψθ πλθροφοριϊν από αυτό, τον εξαναγκαςμό αυτοφ ςε 
ι/και τθν ακζμιτθ απόςπαςθ από αυτό ρθτισ ι ςιωπθρισ ςυγκατάκεςθσ ςτθν παραβίαςθ ι παράκαμψθ 
νομίμων ι ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ι τυχόν ζγκριςθσ, 
κετικισ γνϊμθσ ι απόφαςθσ παραλαβισ (μζρουσ ι όλου) του ςυμβατικοφ αντικείμενου ι/και καταβολισ 
(μζρουσ ι όλου) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, 

7) ότι κα απζχω/ουμε από οποιαδιποτε εν γζνει ςυμπεριφορά που ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα και κα μποροφςε να κζςει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά μου-μασ,  

8) ότι κα δθλϊςω/ουμε ςτθν ανακζτουςα αρχι, αμελλθτί με τθν περιζλευςθ ςε γνϊςθ μου/μασ, 
οποιαδιποτε κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, 
οικογενειακϊν, οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και 
αντικρουόμενων επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων 
μου-μασ, υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν μου-μασ που χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων και των υπεργολάβων μου) με μζλθ του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που 
εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να 
επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των μελϊν των αποφαινόμενων ι/και γνωμοδοτικϊν οργάνων αυτισ, ι/και των 
μελϊν των οργάνων διοίκθςισ τθσ ι/και των ςυηφγων και ςυγγενϊν εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ, κατ’ 
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ευκεία μεν γραμμι απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε ζωσ και τετάρτου βακμοφ των παραπάνω προςϊπων, 
οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι τθ λιξθ τθσ.  

9) *Σε περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ υπεργολάβου+  

Ο υπεργολάβοσ ……………..  ζλαβα γνϊςθ τθσ παροφςασ ριτρασ ακεραιότθτασ και ευκφνομαι/ευκυνόμαςτε  
για τθν τιρθςθ και από αυτόν απαςϊν των υποχρεϊςεων  που περιλαμβάνονται ςε αυτι.  

                                                                              

                                                                                                      Υπογραφι/Σφραγίδα 

 

 

Ο/θ ……. (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου/ ατομικισ επιχείρθςθσ) ι το νομικό πρόςωπο...........με τθν 
επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεφει ...................................... (. 
ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμωσ εκπροςωποφμενο (μόνο για νομικά 
πρόςωπα) από τον .........................................  
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