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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

1.1 ηνηρεέα ΑλαζΫηνπζαο Αξράο  

 

Δπσλπκία Γεληθφ Ννζνθνκείν Ζιείαο –  

Ννζειεπηηθή Μνλάδα Πχξγνπ  

Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.) 999181810 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε Δ.Ο. Πχξγνπ – Παηξψλ – Πεξηνρή πληξηάδα 

Πφιε Πχξγνο 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 27131 

Σειέθσλν 2621361474 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν (e-mail) promithiesgnpyr@gmail.com 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο Γ.Ν. Ζιείαο-Ν.Μ. Πχξγνπ, Δ.Ο. Πχξγνπ – 

Παηξψλ – Πεξηνρή πληξηάδα,  

2621361474,  

promithiesgnpyr@gmail.com,  

Υαξίθιεηα Καινγεξά 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) www.nosokomeiopyrgoy.gr 

 

Δέδνο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη  ε Ννζειεπηηθή Μνλάδα Πχξγνπ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ζιείαο  θαη 

αλήθεη ζην Τπνπξγείν Τγείαο. 

   

Κχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α. 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε παξνρή πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο. 

Δθαξκνζηέν εζληθφ δίθαην  είλαη ην Διιεληθφ θαη εηδηθφηεξα ν Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο 

Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα. 

 

ηνηρεέα Δπηθνηλσλέαο  

α) Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή 

πξφζβαζε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ. 

β) Κάζε είδνπο επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ 

Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο (εθεμήο ΔΖΓΖ), ην νπνίν είλαη πξνζβάζηκν απφ ηε Γηαδηθηπαθή 

Πχιε (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ. 

γ) Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ: 

ηελ πξναλαθεξζείζα Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν (URL): www.nosokomeiopyrgoy.gr θαζψο 

θαη ζηo παξαπάλσ ηειέθσλν ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ηεο Ν.Μ. Πχξγνπ. 
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1.2 ηνηρεέα Γηαδηθαζέαο-Υξεκαηνδφηεζε 

Δέδνο δηαδηθαζέαο  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 4412/16 κε ρξήζε 

ηνπ ΔΖΓΖ θαη ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ηεο παξνχζαο.  

Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε Ννζειεπηηθή Μνλάδα Πχξγνπ ηνπ 

Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ζιείαο. Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Κ.Α.Δ 1359 

ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ 2021 θαη 2022 ηνπ Φνξέα.  

Γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία έρεη εθδνζεί ε απφθαζε κε Αξ. Πξση. 17161/27-07-2021 (ΑΓΑΜ: 

21REQ008984115 2021-07-27, ΑΓΑ: 62Μ46907Δ-ΑΞΦ) γηα ηελ αλάιεςε πνιπεηνχο 

ππνρξέσζεο/έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 2021 θαη 2022. 

 

 

 

1.3 πλνπηηθά Πεξηγξαθά θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο  

 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα «ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ 

ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΜΔ ΤΝΟΓΟ ΚΑΗ ΥΧΡΗ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ» γηα ηηο εηήζηεο αλάγθεο 

ηεο Ν.Μ. Πχξγνπ ηνπ Γ.Ν. Ζιείαο, θαη θαηαηάζζεηαη ζηνλ αθφινπζν θσδηθφ ηνπ Κνηλνχ 

Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ CPV: 33696300-8. 

 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηεο 

Γηαθήξπμεο είηε γηα ην ζχλνιν ησλ πξνθεξπρζέλησλ εηδψλ θαη ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο 

πνζφηεηαο ηεο πξνκήζεηαο εθάζηνπ είδνπο, είηε σο θάησζη: 

 

Γηα ηηο εμεηΪζεηο ηνπ απηφκαηνπ ζπζηάκαηνο ηαπηνπνέεζεο, αληηβηνγξΪκκαηνο θαη ειΫγρνπ 

κεραληζκψλ αληνράο, ήηνη γηα ηα είδε ηεο Οκάδαο 1, κε ζπλνδφ εμνπιηζκφ, (γξακκέο ΔΖΓΖ: απφ 

1.1 έσο θαη 1.8) γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θαη πνζνηήησλ ηεο Γηαθήξπμεο. 

 

Γηα ηηο εμεηΪζεηο ηνπ απηνκαηνπνηεκΫλνπ ζπζηάκαηνο αηκνθαιιηεξγεηψλ, ήηνη γηα ηα είδε ηεο 

Οκάδαο  2, κε ζπλνδφ εμνπιηζκφ, (γξακκέο ΔΖΓΖ: απφ 2.1 έσο θαη 2.3) γίλνληαη δεθηέο 

πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θαη πνζνηήησλ ηεο Γηαθήξπμεο. 

 

Γηα ηηο εμεηΪζεηο ηνπ απηνκαηνπνηεκΫλνπ ζπζηάκαηνο νπξναλΪιπζεο (ρεκηθά θαη 

κηθξνζθνπηθά) ήηνη γηα ηα είδε ηεο Οκάδαο 3, κε ζπλνδφ εμνπιηζκφ, (γξακκέο ΔΖΓΖ: απφ 3.1 

έσο θαη 3.2) γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θαη πνζνηήησλ ηεο Γηαθήξπμεο. 

 

Γηα ηηο εμεηΪζεηο πάμεσο, άηνη γηα ηα είδε ηεο Οκάδαο 4, κε ζπλνδφ εμνπιηζκφ, (γξακκέο 

ΔΖΓΖ: απφ 4.1 έσο θαη 4.3) γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θαη πνζνηήησλ 

ηεο Γηαθήξπμεο. 
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Γηα ηα εέδε ρσξίο ζπλνδφ εμνπιηζκφ, (γξακκέο ΔΖΓΖ: απφ 5 έσο θαη 11) γίλνληαη δεθηέο 

πξνζθνξέο είηε γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θαη πνζνηήησλ ηεο Γηαθήξπμεο, είηε γηα κεκνλσκέλν είδνο 

ησλ γξακκψλ απφ 5 έσο θαη 11, αιιά γηα ην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο απηνχ. 

Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 175.891,59 € κε 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ 6 % θαη 24% (εθηηκψκελε αμέα ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ 6% 

θαη 24%: 195.924,61 €).   

 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη  ζε έλα (1) έηνο κε κνλνκεξΫο δηθαέσκα ηεο Ν. Μ. Πχξγνπ – 

Γ. Ν. Ζιεέαο παξΪηαζεο ηεο ζχκβαζεο Ϋσο ηξεηο (3) κάλεο σο πξνο ηελ απνξξφθεζε ηνπ 

θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

 

Αλαιπηηθά πεξηγξαθά ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο δέδεηαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο. 

 

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιΫνλ ζπκθΫξνπζαο απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε 

πξνζθνξΪο, βΪζεη ηεο ηηκάο, γηα ηα θάησζη είδε: 





A/A 

ΔΖΓΖ 
ΔΗΓΟ 

Πνζφηεηα 

εμεηΪζεσλ 

Σηκά / εμΫηαζε 

ρσξέο ΦΠΑ 
ΦΠΑ 6% ά 24% 

Σηκά /εμΫηαζε 

ζπκπεξηιακβαλνκΫ-

λνπ ΦΠΑ 

 πλνιηθά 

Δηάζηα ΓαπΪλε  

ρσξέο ΦΠΑ  

πλνιηθά Δηάζηα 

ΓαπΪλε 

ζπκπεξηιακβα-

λνκΫλνπ ΦΠΑ 

 

ΟκΪδα 1: Με ζπλνδφ εμνπιηζκφ (CPV: 33696300-8) 

 

  Α) ΠΪλει γηα ηαπηνπνέεζε            

1.1 Gram (-) 2.100 6,8230478589 € 6% & 24%: 0,42253 € 7,245577859 € 14.328,40 € 15.215,71 € 

1.2 Gram (+) 1.300 6,8230478589 € 6% & 24%: 0,42253 € 7,245577859 € 8.869,96 € 9.419,25 € 

1.3 Αλαεξφβηα 160 6,8230478589 € 6% & 24%: 0,42253 € 7,245577859 € 1.091,69 € 1.159,29 € 

1.4 Μχθεηεο 250 7,0410478589 € 6% & 24%: 0,43561 € 7,476657859 € 1.760,26 € 1.869,17 € 

1.5 Απαηηεηηθά 160 6,8230478589 € 6% & 24%: 0,42253 € 7,245577859 € 1.091,69 € 1.159,29 € 

  Β) ΠΪλει γηα ηεζη επαηζζεζέαο            

1.6 Gram (-) 2.100 6,8231506849 € 6% & 24%: 0,44056 €  7,263710685 € 14.328,62 € 15.253,79 € 

1.7 Gram (+) 1.300 6,9231506849 € 6% & 24%: 0,44656 € 7,369710685 € 9.000,10 € 9.580,63 € 

1.8 Μχθεηεο 250 6,9331506849 € 6% & 24%: 0,44716 € 7,380310685 € 1.733,29 € 1.845,08 € 

Τπνζχλνιν 1: 52.204,01 € 55.502,21 € 

  

Φηαιέδηα αηκνθαιιηεξγεηψλ κε 

απηνκαηνπνηεκΫλν ζχζηεκα (κε ζπλνδφ 

εμνπιηζκφ) 

            

Α/Α 

ΔΖΓΖ 
Σχπνο θηαιηδέσλ 

Πνζφηεηα 

εμεηΪζεσλ 

Σηκά ρσξέο ΦΠΑ 

/ εμΫηαζε 
ΦΠΑ 24% 

Σηκά/εμΫηαζε 

ζπκπεξηιακβαλν-

κΫλνπ ΦΠΑ 

 πλνιηθά 

Δηάζηα ΓαπΪλε 

ρσξέο ΦΠΑ  

πλνιηθά Δηάζηα 

ΓαπΪλε 

ζπκπεξηιακβα-

λνκΫλνπ ΦΠΑ 

ΟκΪδα 2: Με ζπλνδφ εμνπιηζκφ (CPV: 33696300-8) 

2.1 
Α) Φηαιίδηα ελειίθσλ γηα αεξφβηα κηθξφβηα κε 

παξάγνληεο δέζκεπζεο αληηβηνηηθψλ  
2.400 4,19 € 24%: 1,0056 € 5,1956 € 10.056,00 € 12.469,44 € 

2.2 Β) Φηαιίδηα ελειίθσλ γηα αλαεξφβηα κηθξφβηα  2.400 4,19 € 24%: 1,0056 € 5,1956 € 10.056,00 € 12.469,44 € 

2.3 
Γ) Παηδηαηξηθά θηαιίδηα κε παξάγνληεο 

δέζκεπζεο αληηβηνηηθψλ  
500 4,19 € 24%: 1,0056 € 5,1956 € 2.095,00 € 2.597,80 € 

Τπνζχλνιν 2: 22.207,00 € 27.536,68 € 
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Α/Α 

ΔΖΓΖ 
ΔΗΓΟ 

Πνζφηεηα 

εμεηΪζεσλ 

Σηκά ρσξέο ΦΠΑ 

/ ηεζη 

ΦΠΑ 6% & 24% 

(Αληηδξαζηεξέσλ θαη 

Αλαισζέκσλ) 

Σηκά/εμΫηαζε 

ζπκπεξηιακβαλν-

κΫλνπ ΦΠΑ 

 πλνιηθά 

Δηάζηα ΓαπΪλε 

ρσξέο ΦΠΑ  

πλνιηθά Δηάζηα 

ΓαπΪλε 

ζπκπεξηιακβα-

λνκΫλνπ ΦΠΑ 

ΟκΪδα 3: Με ζπλνδφ εμνπιηζκφ (CPV: 33696300-8) 

3.1 
Δηήζηνο αξηζκφο εμεηάζεσλ γηα απηφκαην 

ζχζηεκα νπξναλάιπζεο 
11.000 3,063333 € 6% & 24%: 0,332719 € 3,396052 € 33.696,66 € 37.356,57 € 

3.2 
Δηήζηνο αξηζκφο εμεηάζεσλ γηα απηφκαην 

ζχζηεκα κηθξνζθνπηθήο νπξναλάιπζεο 
11.000 3,534 € 6% & 24%: 0,32244 € 3,856440 € 38.874,00 € 42.420,84 € 

Τπνζχλνιν 3: 72.570,66 € 79.777,41 € 

Α/Α 

ΔΖΓΖ 
ΔΗΓΟ 

Πνζφηεηα 

εμεηΪζεσλ 

Σηκά ρσξέο 

ΦΠΑ/ΣΔΣ 

ΦΠΑ 6% & 24% 

(Αληηδξαζηεξέσλ θαη 

Αλαισζέκσλ) 

Σηκά/εμΫηαζε 

ζπκπεξηιακβαλν-

κΫλνπ ΦΠΑ 

 πλνιηθά 

Δηάζηα ΓαπΪλε 

ρσξέο ΦΠΑ  

πλνιηθά Δηάζηα 

ΓαπΪλε 

ζπκπεξηιακβα-

λνκΫλνπ ΦΠΑ 

 

ΟκΪδα 4: Με ζπλνδφ εμνπιηζκφ (CPV: 33696300-8) 

 

4.1 PT 16.000 0,73 € 6% & 24%: 0,1054 € 0,8354 € 11.680,00 € 13.366,40 € 

4.2 PTT 16.000 0,75 € 6% & 24%: 0,1066 € 0,8566 € 12.000,00 € 13.705,60 € 

4.3 ΗΝΧΓΟΓΟΝΟ 3.000 1,04 € 6% & 24%: 0,1240 € 1,1640 € 3.120,00 € 3.492,00 € 

Τπνζχλνιν 4: 26.800,00 € 30.564,00 € 

 

ΥΧΡΗ ζπλνδφ εμνπιηζκφ (CPV: 33696300-8) 

 

5 RPR 267 0,072 € 24%: 0,01728 € 0,08928 € 19,22 € 23,84 € 

6 Brucella Abortus 1.335 0,763 € 24%: 0,18312 € 0,94612 € 1.018,61 € 1.263,07 € 

7 

HCG - Test θπήζεσο – αλνζνρξσκαηνγξαθία κε 

κεκβξάλε γηα νχξα θαη νξφ κε εηδηθφηεηα >99%. 

Να έρεη ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ κάξηπξα 

ελζσκαησκέλν ζηελ θαζέηα 

2.500 0,16 € 6%: 0,096 € 0,1696 € 400,00 € 424,00 € 

8 

Πιήξεο kit (latex) γηα ηαπηνπνίεζε θαηά 

Lancefield ησλ νκάδσλ A,B,C,D,F,G 

ζηξεπηνθφθθνπ 

300 0,2233 € 24%: 0,053592 € 0,276892 € 66,99 € 83,07 € 
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9 
Kit latex γηα ηαπηνπνίεζε ηνπ ζηαθπιφθνθθνπ 

aureus 
150 0,29 € 24%: 0,0696 € 0,3596 € 43,50 € 53,94 € 

10 

Kit latex γηα αλίρλεπζε αληηγφλσλ θαη 

ηαπηνπνίεζε γηα Neisseria meningitidis 

A,C,Y/W135, B/E coli K1, Haemophillus 

influenzae b, Streptococcus Pneumoniae, 

Steptococcus B 

150 1,76 € 24%: 0,4224 € 2,1824 € 264,00 € 327,36 € 

11 
Kit αλίρλεπζεο Ig M αληηζσκάησλ γηα leptospira 

κε κέζνδν Dot - Elysa 
120 2,48 € 24%: 0,5952 € 3,0752 € 297,60 € 369,03 € 

ΤΝΟΛΟ 175.891,59 € 195.924,61 €  

 

 

εκαληηθή παξαηήξεζε: Ζ πξνζθνξά πνπ αθνξά ζηα Αληηδξαζηήξηα κε ζπλνδφ εμνπιηζκφ, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη θαη αληηδξαζηήξηα πιχζεο 

θαη αξαίσζεο, νξνχο ειέγρνπ θαη βαζκνλφκεζεο θαη ηα απαξαίηεηα αλαιψζηκα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πξνζθεξφκελνπ αλαιπηή. 





 

1.4 Θεζκηθφ πιαέζην  

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

 ηνπ Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»,  

 ηνπ Ν. 4622/19 (Α΄ 133) «Δπηηειηθφ Κξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία & δηαθάλεηα ηεο 

Κπβέξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ & ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο» θαη ηδίσο ηνπ 

άξζξνπ 37, 

 ηνπ Ν. 4700/2020 (Α΄ 127) «Δληαίν θείκελν Γηθνλνκίαο γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην, 

νινθιεξσκέλν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν, ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Κψδηθα 

Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην, δηαηάμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 324-337, 

 ηνπ Ν. 4013/2011 (Α΄ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄ 150),  

 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ,  

 ηνπ Ν. 3548/2007 (Α΄ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 

λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   

 ηνπ Ν. 4601/2019 (Α΄ 44) «Δηαηξηθνί µεηαζρεµαηηζµνί θαη ελαξµόληζε ηνπ λνµνζεηηθνύ πιαηζίνπ 

µε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2014/55/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πµβνπιίνπ ηεο 

16εο Απξηιίνπ 2014 γηα ηελ έθδνζε ειεθηξνληθώλ ηηµνινγίσλ ζην πιαίζην δεµόζησλ ζπµβάζεσλ 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο», 

 ηνπ π.δ. 39/2017 (Α΄ 64) «Καλνληζκόο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθώλ πξνζθπγώλ ελώπησλ ηεο 

Α.Δ.Π.Π.», 

 ηεο ππ’ αξ. 57654/22.05.2017 Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κε ζέκα: 

«Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ 

Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ)» (Β΄ 1781),  

 ηεο κε αξ. 64233/2021 (ΦΔΚ 2453/Β΄/09.06.2021) Κνηλήο Απόθαζεο ησλ Τπνπξγώλ Αλάπηπμεο 

θαη Δπελδύζεσλ  θαη Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο «Ρπζκίζεηο ηερληθώλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ 

αλάζεζε θαη εθηέιεζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ κε ρξήζε ησλ 

επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηώλ ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ)», 

 ηεο αξ. Κ.Τ.Α. νηθ. 60967 ΔΞ 2020 (B΄ 2425/18.06.2020) «Ηιεθηξνληθή Σηκνιόγεζε ζην πιαίζην 

ησλ Γεκόζησλ πκβάζεσλ δπλάκεη ηνπ λ. 4601/2019» (Α΄44), 

 ηεο αξ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B΄ 2338/02.06.2020) «Καζνξηζκόο Δζληθνύ Μνξθόηππνπ 

ειεθηξνληθνύ ηηκνινγίνπ ζην πιαίζην ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ», 

 ηεο αξ. Κ.Τ.Α. νηθ. 14900/21 (Β΄ 466): «Έγθξηζε ζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηηο Πξάζηλεο Γεκφζηεο 

πκβάζεηο» (ΑΓΑ: ΦΡΣΟ46ΜΣΛΡ-Υ92),  

 ηνπ Ν. 3419/2005 (Α΄ 297) «Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών (Γ.Δ.ΜΗ.) θαη εθζπγρξνληζκόο ηεο 

Δπηκειεηεξηαθήο Ννκνζεζίαο», 

 ηνπ Ν. 4635/2019 (Α΄ 167) «Δπελδύσ ζηελ Διιάδα θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο  ησλ άξζξσλ 

85 επ., 
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 ηνπ Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο», 

 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 

2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο», 

 ηνπ Ν. 4314/2014 (Α΄ 265) «Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 

ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) 

ζην ειιεληθό δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α΄ 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

 ηνπ  Ν. 4727/2020 (Α΄ 184) «Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία 

ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) – Ηιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο 

(Δλζσκάησζε ζην Διιεληθό Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972 θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α΄ 34) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία»,  

 ηνπ Ν. 2859/2000 (Α΄ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 ηνπ Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 1, 2, 7, 11 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ Ν. 2121/1993 (Α΄ 25) «Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηώκαηα θαη Πνιηηηζηηθά 

Θέκαηα»,  

 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ ΔΚ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο 

νδεγίαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ) (Κείκελν πνπ 

παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ) OJ L 119,  

 ηνπ Ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα, κέηξα 

εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 

2016/680 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», 

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 

δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 

παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, 

πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ, 

 ηελ κε αξ. ΓΤ7/2480/94 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Πεξί Δλαξκφληζεο ηεο Διιεληθήο 

Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 93/42/ΔΟΚ/14-6-93 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

πνπ αθνξά ηα Ηαηξνηερλνινγηθά Πξντφληα» (ΦΔΚ 679/Β/13-9-94, ΦΔΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΔΚ 

757/Β/10-10-94), 

 ηελ κε αξ. ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ.130648 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Δλαξκφληζε ηεο εζληθήο 

λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 93/42/ΔΟΚ «πεξί ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» 

(ΦΔΚ 2198/Β΄/02-10-2009), 

 ηελ ππ’ αξ. 30
ε
/21-07-2021 Απφθαζε Γ.. ηνπ Γ.Ν. Ζιείαο κε ΑΓΑ: 6ΤΓΘ46907Δ-3ΔΒ γηα ηελ 

έγθξηζε ησλ λέσλ πνζνηήησλ ζχκθσλα κε ην έγγξαθν ηεο Γηεπζχληξηαο ηνπ Μηθξνβηνινγηθνχ 
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Σκήκαηνο πεξί αλαγθαηφηεηαο αχμεζεο πνζνηήησλ, ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη ηε δηελέξγεηα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

 ηελ ππ’ αξ. 17161/27-07-2021 Απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο γηα ηε Ν.Μ. Πχξγνπ κε ΑΓΑ: 

62Μ46907Δ-ΑΞΦ, 

 ηελ ππ’ αξηζκ. 14
ε
/22-12-2020 (ζέκα 9ν) Απφθαζε Γ.. ηνπ Γ.Ν. Ζιείαο ζπγθξφηεζεο 

Δπηηξνπψλ δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ έηνπο 2021 (ΑΓΑ: Χ0Γ346907Δ-Ξ32) θαη ηελ ππ’ αξ. 

5
ε
/03-02-2021 (ζέκα 3

ν
) Απφθαζε Γ.. ηνπ Γ.Ν. Ζιείαο αλαθνξηθά κε αληηθαηάζηαζε κέινπο 

θαη δηφξζσζε ζηνηρείσλ κειψλ επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ έηνπο 2021 (ΑΓΑ: 

9Π4Ξ46907Δ-2ΦΡ). 

 
 

1.5 Πξνζεζκέα παξαιαβάο πξνζθνξψλ  

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε  11/08/2021, εκΫξα ΣεηΪξηε θαη 

ψξα 17:30 κ.κ. 

Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο ηνπ  ΟΠ ΔΖΓΖ (Γηαδηθηπαθή Πχιε 

www.promitheus.gov.gr), ηελ 13/08/2021, εκΫξα Παξαζθεπά θαη ψξα 10:00 π.κ.  

 

 

1.6 Γεκνζηφηεηα 

Α. Γεκνζέεπζε ζε εζληθφ επέπεδν 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ).  

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ 

ΔΖΓΖ:  http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ έιαβε πζηεκηθφ Αξηζκφ: 135833. 

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

66 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα: α) Δθεκεξίδα ΠΑΣΡΗ ΣΖ 

ΓΔΤΣΔΡΑ (εβδνκαδηαία), ΠΑΣΡΗ (θαζεκεξηλή) θαη ΠΡΧΣΖ (θαζεκεξηλή). 

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε (ηζη) ηεο παξαγξάθνπ 3 

ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Ν. 4727/2020, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ).
 
  

Ζ Γηαθήξπμε  θαηαρσξήζεθε  ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ζιείαο, 

ζηε δηεχζπλζε (URL):  www.nosokomeiopyrgoy.gr, ζηε δηαδξνκή: Γηαγσληζκνί ► Πξνκήζεηεο ► 

ΑΝΟΗΚΣΟΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΗ, ζηηο 27/07/2021 θαη εζηάιε ζην  ΔΜΠΟΡΗΚΟ 

ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ θαη ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ 

ΑΘΖΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΖΛΔΗΑ. 

Β. Έμνδα δεκνζηεχζεσλ 

Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ζηνλ Διιεληθφ ηχπν, γηα δεκνζηεχκαηα ηνπ Ν. 3548/07,  ζα βαξχλνπλ  ηνλ 

αλάδνρν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 46 ηνπ Ν. 3801/09. 

 

 

1.7 ΑξρΫο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.nosokomeiopyrgoy.gr/
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α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,  

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, 

ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 

εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν. 

4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ 

επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο 

πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, 

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ, 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

 

 

 

 

2. ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

2.1 ΓεληθΫο Πιεξνθνξέεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο είλαη ηα αθφινπζα: 

 Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα Παξαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο 

 Σν  Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο [ΔΔΔ]  

 Οη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, 

ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

 Σν ζρέδην ηεο ζχκβαζεο κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο.  

2.1.2 Δπηθνηλσλέα - Πξφζβαζε ζηα Ϋγγξαθα ηεο χκβαζεο 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε 

ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), 

κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο. 

2.1.3 Παξνρά Γηεπθξηλέζεσλ 

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,  ην αξγφηεξν 6 εκέξεο 

πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα, ζην πιαίζην 

ηεο παξνχζαο, ζηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα 

ηνπ ΔΖΓΖ ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε  κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr. 

Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη απφ 

εγγεγξακκέλνπο  ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά 

δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα 

ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν θαη 

απαληψληαη απφ ηελ  αλαζέηνπζα αξρή ζπγθεληξσηηθά ζε ηέζζεξηο (4) εκέξεο, ην αξγφηεξν πξηλ 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ πνπ 

ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη 

ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε 

φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα έγθαηξα, δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία 

πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ,  

β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ 

ή ησλ αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ. 

Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (πρ αιιαγή/κεηάζεζε ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, 

ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν) δεκνζηεχεηαη ζην ΚΖΜΓΖ.  

2.1.4 Γιψζζα 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Σπρφλ πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Οη πξνζθνξΫο, ηα  ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 

ζρεηηθά κε ηε κε χπαξμε ιφγνπ απνθιεηζκνχ θαη ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο 

ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα.  

Σα αιινδαπά δεκφζηα θαη ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα επηθπξσκέλε, είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο 

λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην 

έγγξαθν.  

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα, εηαηξηθά ή κε, κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, 

δειαδή έληππα κε ακηγψο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε δηεζλείο κνλάδεο, 

καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρέδηα, πνπ είλαη δπλαηφλ λα δηαβαζηνχλ ζε θάζε γιψζζα θαη δελ είλαη 

απαξαίηεηε ε κεηάθξαζε ηνπο, κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη 

απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.  

Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα 

γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

2.1.5 Δγγπάζεηο 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή 

ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ N. 4364/ 2016 (Α΄13), πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο 

Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα 

κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. 

ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε 

απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Σα γξακκάηηα ζχζηαζεο ρξεκαηηθήο παξαθαηαζήθεο ηνπ 

Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, γηα ηελ παξνρή εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη θαιήο 

εθηέιεζεο (εγγπνδνηηθή παξαθαηαζήθε) ζπζηήλνληαη ζχκθσλα κε ηελ εηδηθή λνκνζεζία πνπ  

δηέπεη απηφ θαη εηδηθφηεξα βάζεη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ ηεο 30 Γεθεκβξίνπ 1926/3 Ηαλνπαξίνπ 1927 

(“Πεξί ζπζηάζεσο θαη απνδφζεσο παξαθαηαζεθψλ θαη θαηαζέζεσλ παξά ησ Σακείσ 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ”). Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο 
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ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε 

νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία 

έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο 

εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε 

δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο 

αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε 

παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο 

θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη 

ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο 

εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο 

εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο 

ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ 

ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

Ζ πεξ. (αα) ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ (δ) δελ εθαξκφδεηαη γηα ηηο εγγπήζεηο πνπ παξέρνληαη κε 

γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

2.1.6 Πξνζηαζέα Πξνζσπηθψλ ΓεδνκΫλσλ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή ελεκεξψλεη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά σο Πξνζθέξσλ 

ή σο Νφκηκνο Δθπξφζσπνο Πξνζθέξνληνο, φηη ε ίδηα ή θαη ηξίηνη, θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ 

ηεο, ζα επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο θαη 

ηα απνδεηθηηθά κέζα ηα νπνία ππνβάιινληαη ζε απηήλ, ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, γηα 

ην ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ηεο ελεκέξσζεο έηεξσλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηφλ, 

ιακβάλνληαο θάζε εχινγν κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απφξξεηνπ θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπο απφ θάζε κνξθήο αζέκηηε επεμεξγαζία, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, θαηά 

ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζηελ αλαιπηηθή ελεκέξσζε πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα. 

 

 

2.2 Γηθαέσκα πκκεηνράο - Κξηηάξηα Πνηνηηθάο Δπηινγάο 

2.2.1 Γηθαέσκα ζπκκεηνράο  

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 

ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  
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δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

ην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 

ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο Γ, θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο 

απφ ηηο νπνίεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη αλαζέηνπζεο αξρέο επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο 

ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο 

κεηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή κε απηήλ πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη 

ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο Έλσζεο. 

2. Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. Οη ελψζεηο 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα 

πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή  

κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή 

κνξθή, εθφζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζχκβαζε. 

3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 

επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.  

2.2.2 Δγγχεζε ζπκκεηνράο 

2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο),  εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, 

πνπ αλέξρεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 3.517,83 επξψ (ηξηψλ ρηιηΪδσλ πεληαθνζέσλ δΫθα επηΪ 

επξψ θαη νγδφληα ηξηψλ ιεπηψλ), ήηνη  ζην 2% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηεο 

πξνκήζεηαο εθηφο ΦΠΑ, είηε κε  ππνινγηζκφ (κε πνζνζηφ 2% ησλ επηκέξνπο πνζψλ)  επί  ηεο   

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο εθηφο ΦΠΑ ησλ επηκέξνπο εηδψλ ηεο ζχκβαζεο φπσο αλαθέξζεθαλ 

αλσηέξσ. 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν 

φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

έλσζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ 

αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα 

παξαηείλνπλ, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

Οη πξσηφηππεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ εγγπήζεσλ πνπ εθδίδνληαη ειεθηξνληθά, 

πξνζθνκίδνληαη, ζε θιεηζηφ θάθειν κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην αξγφηεξν πξηλ ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 3.1 ηεο παξνχζαο, 

άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.  

2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο 

θαιήο εθηέιεζεο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 

νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016.  

2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2.2.3 

έσο 2.2.8, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά 

(παξάγξαθνη 2.2.9 θαη 3.2), δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ππνβάιεη κε 

θαηάιιειε πξνζθνξά, κε ηελ έλλνηα ηεο πεξ. 46 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 4412/2016, δελ 

αληαπνθξηζεί ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο λα εμεγήζεη ηελ ηηκή ή ην θφζηνο 

ηεο πξνζθνξάο ηνπ εληφο ηεο ηεζείζαο πξνζεζκίαο θαη ε πξνζθνξά ηνπ απνξξηθζεί, ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν. 4412/2016, πεξί πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή 
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δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3.2 θαη 3.4 ηεο παξνχζαο, δηαπηζησζεί φηη ηα 

ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ ζην ΔΔΔ είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή φηη έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ή αλ, απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη 

εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ή 

ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο. 

2.2.3 Λφγνη απνθιεηζκνχ  

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) 

νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή 

λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1.  Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο :  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ 

Πνηληθνχ Κψδηθα (εγθιεκαηηθή νξγάλσζε), 

β) ελεξγεηηθή δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ 

ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζην εζληθφ δίθαην 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 

236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 237Α παξ. 2 

(εκπνξία επηξξνήο – κεζάδνληεο), 396 παξ. 2 (δσξνδνθία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα) ηνπ Πνηληθνχ 

Κψδηθα, 

γ) απάηε εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 3 θαη 

4 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5
εο

 Ηνπιίνπ 

2017 ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο (L 198/28.07.2017) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α 

(δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 216 (πιαζηνγξαθία), 236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-

4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 242 (ςεπδήο βεβαίσζε, λφζεπζε θ.ιπ.) 374 (δηαθεθξηκέλε 

θινπή), 375 (ππεμαίξεζε), 386 (απάηε), 386Α (απάηε κε ππνινγηζηή), 386Β (απάηε ζρεηηθή κε ηηο 

επηρνξεγήζεηο), 390 (απηζηία) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ησλ άξζξσλ 155 επ. ηνπ Δζληθνχ 

Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (Ν. 2960/2001, Α΄ 265), φηαλ απηά ζηξέθνληαη θαηά ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζπλδένληαη κε ηελ πξνζβνιή απηψλ ησλ ζπκθεξφλησλ, 

θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθή απάηε ζρεηηθά κε ηνλ ΦΠΑ) θαη 24 

(επηθνπξηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πνηληθή πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο) ηνπ Ν. 4689/2020 (Α΄ 103), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15
εο

 Μαξηίνπ 2017 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ θαη 

γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2005/671/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 88/31.03.2017) ή εζηθή 

απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 14 απηήο, θαη 

ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 187Α θαη 187Β ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ 

άξζξσλ 32-35 ηνπ Ν. 4689/2020 (Α΄ 103), 
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ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2015/849 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20εο Μαΐνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ. 648/2012 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 2006/70/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο 

(ΔΔ L 141/05.06.2015) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 39 ηνπ Ν. 4557/2018 (Α΄ 139),  

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 

Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, 

γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 323Α ηνπ Πνηληθνχ 

Κψδηθα (εκπνξία αλζξψπσλ).  

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε 

ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 

νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Ζ ππνρξέσζε 

ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά:  

- ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ 

εηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ηνπο δηαρεηξηζηέο. 

- ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα χκβνπιν, ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο. 

- ζηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

- ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε  λφκηκν εθπξφζσπν. 

ΔΪλ ζηηο σο Ϊλσ πεξηπηψζεηο (α) Ϋσο (ζη) ε θαηΪ ηα αλσηΫξσ, πεξένδνο απνθιεηζκνχ δελ Ϋρεη 

θαζνξηζηεέ κε ακεηΪθιεηε απφθαζε, απηά αλΫξρεηαη ζε πΫληε (5) Ϋηε απφ ηελ εκεξνκελέα ηεο 

θαηαδέθεο κε ακεηΪθιεηε απφθαζε.  

2.2.3.2. ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 

θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 

απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή  

β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο. 

Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν 

θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. Οη ππνρξεψζεηο ησλ πεξ. α΄ θαη β΄ ηεο παξ. 2.2.3.2  ζεσξείηαη φηη 

δελ έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ απηέο έρνπλ ππαρζεί ζε 

δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξείηαη. 

Γελ απνθιείεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 

θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε 

ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ζην κέηξν πνπ ηεξεί ηνπο φξνπο 

ηνπ δεζκεπηηθνχ θαλνληζκνχ. 
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2.2.3.3. Καη’ εμαίξεζε, επίζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2, ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά 

ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ 

ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ 

νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 73 Ν. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξάο. 

2.2.3.4. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 

4412/2016 πεξί αξρψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,  

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή έρεη ππαρζεί 

ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη δελ ηεξεί ηνπο φξνπο απηήο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε 

θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ 

αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ 

ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη 

ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο,  

(γ) εάλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Ν. 3959/2011 πεξί πνηληθψλ 

θπξψζεσλ θαη άιισλ δηνηθεηηθψλ ζπλεπεηψλ, ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε 

ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 4412/2016 

δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε φζα 

νξίδνληαη ζην άξζξν 48 ηνπ Ν. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν 

παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο 

απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε 

θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο εθ πξνζέζεσο ζνβαξψλ απαηειψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ 

πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο 

παξνχζαο,  

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ 

αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη κε απαηειφ ηξφπν 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

(ζ) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη, κε θαηάιιεια κέζα φηη έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ.  
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ΔΪλ ζηηο σο Ϊλσ πεξηπηψζεηο (α) Ϋσο (ζ) ε πεξένδνο απνθιεηζκνχ δελ Ϋρεη θαζνξηζηεέ κε 

ακεηΪθιεηε απφθαζε, απηά αλΫξρεηαη ζε ηξέα (3) Ϋηε απφ ηελ εκεξνκελέα Ϋθδνζεο πξΪμεο 

πνπ βεβαηψλεη ην ζρεηηθφ γεγνλφο. 

2.2.3.5. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή 

παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο.  

2.2.3.6. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.4, εθηφο απφ ηελ πεξ. β απηήο, κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία, 

πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, 

παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη έρεη θαηαβάιεη ή έρεη δεζκεπζεί λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε γηα 

δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ην πνηληθφ αδίθεκα ή ην παξάπησκα, φηη έρεη δηεπθξηλίζεη ηα 

γεγνλφηα θαη ηηο πεξηζηάζεηο κε νινθιεξσκέλν ηξφπν, κέζσ ελεξγνχ ζπλεξγαζίαο κε ηηο 

εξεπλεηηθέο αξρέο, θαη έρεη ιάβεη ζπγθεθξηκέλα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, θαζψο θαη κέηξα ζε 

επίπεδν πξνζσπηθνχ θαηάιιεια γηα ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ πνηληθψλ αδηθεκάησλ ή 

παξαπησκάησλ. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ 

παξαπηψκαηνο. Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη 

απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή 

ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο 

αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. 

2.2.3.7. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 

Ν. 4412/2016. 

2.2.3.8. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ έρεη επηβιεζεί ε θχξσζε ηνπ νξηδφληηνπ 

απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απηή νξίδεη, 

απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.   

 
 

Κξηηάξηα Δπηινγάο  

2.2.4 Καηαιιειφιεηα Ϊζθεζεο επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην 

αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο.   

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη 

ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην 

Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν. 4412/2016.  

ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ 

δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο 

κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα.  
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Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην 

Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Μεηξψν Καηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ 

Τιηθνχ.  

 

2.2.5 Οηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά επΪξθεηα 

Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δειψλνπλ φηη παξέρνπλ: θχθιν εξγαζηψλ 

(3) ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ σο αθνινχζσο: 

α) γεληθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ κε ειάρηζην θχθιν εξγαζηψλ λα είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηεο 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηεο δηαθήξπμεο.  

 έηνο (.............) θχθινο εξγαζηψλ (.............) λφκηζκα (.............) 

 έηνο (.............) θχθινο εξγαζηψλ (.............) λφκηζκα (.............) 

 έηνο (.............) θχθινο εξγαζηψλ (.............) λφκηζκα (.............)  

β) ''εηδηθφ'' εηήζην θχθιν εξγαζηψλ γηα ηα σο αλσηέξσ αλαθεξφκελα έηε ζηνλ ηνκέα 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο: 

 έηνο (.............) θχθινο εξγαζηψλ (.............) λφκηζκα (.............) 

 έηνο (.............) θχθινο εξγαζηψλ (.............) λφκηζκα (.............) 

 έηνο (.............) θχθινο εξγαζηψλ (.............) λφκηζκα (.............) 

θαη 

γ) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ηζνινγηζκνχο.  

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ, ππνβΪιινπλ ηα παξαπΪλσ, 

θαηΪ πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθΪ, γηα θΪζε νηθνλνκηθφ θνξΫα πνπ ζπκκεηΫρεη ζηελ Ϋλσζε, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 19 ηνπ Ν. 4412/2016. 

ε πεξίπησζε  πνπ νη  πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ γεληθφ θχθιν εξγαζηψλ δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα 

νιφθιεξε ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ηελ εκεξνκελία  πνπ 

ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. 

 

2.2.6 Σερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηθαλφηεηα  

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη: 

  θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο λα έρνπλ εθηειέζεη ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ. 

  Καη λα δειψλνπλ: 

 ηηο θπξηφηεξεο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ,  πνπ έρνπλ 

εθηειέζεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ κε κλεία γηα θάζε παξάδνζε 

(παξαιήπηεο, εκεξνκελία, πνζφ). 

Να δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ επίζεκα ηλζηηηνχηα ειέγρνπ πνηφηεηαο ή 

ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε ηα νπνία (πηζηνπνηεηηθά) βεβαηψλεηαη ε 

θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ζε 

πξφηππα. Ζ αλαζέηνπζα αξρή αλαγλσξίδεη ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά απφ νξγαληζκνχο εδξεχνληεο 

ζε άιια θξάηε - κέιε. 
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2.2.7 Πξφηππα δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο             

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ 

πηζηνπνηεηηθά εθδηδφκελα απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε νξηζκέλα πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πρ. «ISO 9001 : πζηήκαηα 

Γηαρείξηζεο ηεο πνηόηεηαο – Απαηηήζεηο», (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα 

κε εηδηθέο αλάγθεο εθφζνλ πξνβιέπεηαη), παξαπέκπνπλ ζε ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηα 

νπνία βαζίδνληαη ζηε ζρεηηθή ζεηξά επξσπατθψλ πξνηχπσλ θαη έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ 

δηαπηζηεπκέλνπο νξγαληζκνχο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή αλαγλσξίδεη ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά πνπ 

έρνπλ εθδνζεί απφ θνξείο δηαπηζηεπκέλνπο απφ ηζνδχλακνπο Οξγαληζκνχο δηαπίζηεπζεο, 

εδξεχνληεο θαη ζε άιια θξάηε - κέιε. Δπίζεο, θάλεη δεθηά άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα 

ηζνδχλακα κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ είρε 

ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά εληφο ησλ ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ γηα ιφγνπο 

γηα ηνπο νπνίνπο δελ επζχλεηαη ν ίδηνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη 

φηη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο. 

 

2.2.8 ηάξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξέησλ - Τπεξγνιαβέα 

2.2.8.1. ηάξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξέησλ 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη 

επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6), λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, 

αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο. ηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη 

ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο 

ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη.   

Όηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθήξπμε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επάξθεηα, νη ελ ιφγσ νηθνλνκηθνί θνξείο θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ 

ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή ειέγρεη αλ νη θνξείο, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ πξνηίζεηαη λα ζηεξηρζεί ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο, πιεξνχλ θαηά πεξίπησζε ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαη εάλ ζπληξέρνπλ 

ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη 

έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ 

θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) 

εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απεπζχλεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΖΓΖ. Ο θνξέαο πνπ αληηθαζηζηά θνξέα 

ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ επηηξέπεηαη λα αληηθαηαζηαζεί εθ λένπ. 

2.2.8.2. Τπεξγνιαβέα 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλεη. ηελ 

πεξίπησζε πνπ o πξνζθέξσλ αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ηκήκα(ηα) 

ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο 

εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή ειέγρεη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη 

ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα 

αληηθαηαζηήζεη έλαλ ππεξγνιάβν, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο σο 

άλσ παξαγξάθνπ 2.2.3..  
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2.2.9 Καλφλεο απφδεημεο πνηνηηθάο επηινγάο 

Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, 

φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο δηα 

ηνπ ΔΔΔ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.1, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο δηα ηεο ππεχζπλεο δήισζεο, ηεο πεξ. δ΄ 

ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 4412/2016.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθφ 2.2.8. ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη 

ππνρξενχληαη λα  απνδεηθλχνπλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.9.1 θαη 2.2.9.2, φηη δελ 

ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά 

θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ o νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη 

ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, νη ππεξγνιάβνη ππνρξενχληαη λα 

απνδεηθλχνπλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.9.1 θαη 2.2.9.2, φηη δελ ζπληξέρνπλ νη 

ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο.  

Αλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο νη πξνζθέξνληεο δειψζνπλ φηη πιεξνχλ, 

ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, νη νπνίεο επέιζνπλ ή γηα ηηο νπνίεο ιάβνπλ γλψζε κεηά ηελ 

ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔ θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ζχλαςε ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ νη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ ακειιεηί ηελ αλαζέηνπζα αξρή.  

2.2.9.1  Πξνθαηαξθηηθά απφδεημε θαηΪ ηελ ππνβνιά πξνζθνξψλ  

Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία 

απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ 

παξαγξάθσλ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, θαη  2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 

ηνπ Ν. 4412/2016 Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν 

ζηελ παξνχζα Παξάξηεκα ΗV ην νπνίν ηζνδπλακεί κε ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο 

ζπλέπεηεο ηνπ Ν. 1599/1986. Σν ΔΔΔ θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ  ηνπ 

Παξαξηήκαηνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο  ηνπ Παξαξηήκαηνο 1. (Απφ ηηο 2-5-2019, παξέρεηαη 

ε ειεθηξνληθή ππεξεζία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) πνπ πξνζθέξεη 

ηε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο ζχληαμεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ 

χκβαζεο (ΔΔΔ). Μπνξείηε λα δείηε ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηε Γηαδηθηπαθή Πχιε ηνπ 

ΔΖΓΖ www.promitheus.gov.gr Πξβι θαη ην Γηνξζσηηθφ (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο L 17/65 ηεο 23εο Ηαλνπαξίνπ 2018) ζηνλ Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2016/7 γηα ηελ 

θαζηέξσζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ γηα ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πξνκήζεηαο, κε ην 

νπνίν επηιχζεθαλ ηα ζρεηηθά δεηήκαηα νξνινγίαο πνπ ππήξραλ ζην αξρηθφ επίζεκν ειιεληθφ  

θείκελν ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ, Μπνξείηε λα δείηε ην ζρεηηθφ Γηνξζσηηθφ ζηελ αθφινπζε 

δηαδξνκή  

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL). 

Σν ΔΔΔ θέξεη ππνγξαθή κε εκεξνκελία εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαηά ην νπνίν κπνξνχλ 

λα ππνβάιινληαη πξνζθνξέο. Αλ ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο 

ηνπ ΔΔΔ θαη ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ έρνπλ επέιζεη κεηαβνιέο ζηα 

δεισζέληα ζηνηρεία, εθ κέξνπο ηνπ, ζην ΔΔΔ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ, 

ρσξίο λα απαηηείηαη απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ηε ζπλέρεηα κπνξεί λα ηελ ππνβάιεη εθ 

λένπ κε επίθαηξν ΔΔΔ.  

https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL)
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Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο δειψζεηο θαη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ζην 

ΔΔΔ κε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε, ηελ νπνία ππνβάιιεη καδί κε απηφ. 

Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΔΔΔ, θαζψο θαη ηεο ζπλνδεπηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο, είλαη δπλαηή, κε 

κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε πξνθαηαξθηηθή 

απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 ηεο παξνχζαο, γηα ην 

ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 

νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ.  

Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ 

ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 

ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ην ΔΔΔ ππνβάιιεηαη 

ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. ην ΔΔΔ απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε 

θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε 

κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο θέξεη ηελ εηδηθή ππνρξέσζε, λα δειψζεη, κέζσ ηνπ ΔΔΔ, ηελ θαηάζηαζή 

ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηελ 

παξάγξαθν 2.2.3 ηεο παξνχζεο θαη ηαπηφρξνλα λα επηθαιεζζεί θαη ηπρφλ ιεθζέληα κέηξα πξνο 

απνθαηάζηαζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ. 

Ηδίσο επηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηελ απάληεζε νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ ΔΔΔ γηα 

ηπρφλ ζχλαςε ζπκθσληψλ κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ, ε ζπλδξνκή πεξηζηάζεσλ, φπσο ε πάξνδνο ηεο ηξηεηνχο πεξηφδνπ ηεο ηζρχνο ηνπ 

ιφγνπ απνθιεηζκνχ (παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 73) ή ε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 

3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Ν. 3959/2011, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. γ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ηεο 

παξνχζεο, αλαιχεηαη ζην ζρεηηθφ πεδίν πνπ πξνβάιιεη θαηφπηλ ζεηηθήο απάληεζεο. 

Όζνλ αθνξά ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο πξνο ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (πεξ. α΄ θαη β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016) απηέο ζεσξείηαη φηη δελ 

έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξείηαη. ηελ πεξίπησζε απηή, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ππνρξενχηαη λα 

απαληήζεη θαηαθαηηθά ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ ΔΔΔ κε ην νπνίν εξσηάηαη εάλ ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή, θαηά πεξίπησζε, εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ. 

 

2.2.9.2 ΑπνδεηθηηθΪ κΫζα 

Α. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη’ άξζξν 2.2.3 θαη ηεο πιήξσζεο 

ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7, νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο. Ζ πξνζθφκηζε ησλ ελ ιφγσ 

δηθαηνινγεηηθψλ γίλεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3.2 απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. Ζ 

αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα 

ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα 

πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ 

ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν 

ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή 

ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη  ζην 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ζην νπνίν πεξηέρνληαη επίζεο νη πιεξνθνξίεο πνπ 
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απαηηνχληαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, φπσο ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, 

ηπρφλ δεδνκέλα αλαγλψξηζεο θαη, θαηά πεξίπησζε, ε απαξαίηεηε δήισζε ζπλαίλεζεο.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή 

πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα 

ηζρχνπλ. 

Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη απνδεθηά ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

2.4.2.5. θαη 3.2 ηεο παξνχζαο. 

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.1.4.  

Β.1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη 

πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα  δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη  

παξαθάησ. 

Αλ ην αξκφδην γηα ηελ έθδνζε ησλ αλσηέξσ θξάηνο-κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο 

έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ην έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α΄ θαη β΄, θαζψο θαη ζηελ 

πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά κπνξεί λα αληηθαζίζηαληαη απφ 

έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή 

ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. Οη αξκφδηεο 

δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη 

δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά 

δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α΄ 

θαη β΄, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4. Οη επίζεκεο δειψζεηο θαζίζηαληαη 

δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ Ν. 

4412/2016. 

Δηδηθφηεξα νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ: 

α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, 

ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ 

θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο 

ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. 

Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ 

εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα 

ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.3.1, 

β) γηα ηελ παξάγξαθν  2.2.3.2 πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ 

θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ, άιισο, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απηφ ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ 

απφ ηελ ππνβνιή ηνπ
.
 

Ηδίσο νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα πξνζθνκίδνπλ: 

i) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2 

πεξίπησζε (α) απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο εθδηδφκελν απφ ηελ Α.Α.Γ.Δ.  

ii) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2 πεξίπησζε α΄ πηζηνπνηεηηθφ εθδηδφκελν απφ ηνλ e-ΔΦΚΑ. 
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iii)   Γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2 πεξίπησζε α΄, πιένλ ησλ σο άλσ πηζηνπνηεηηθψλ, ππεχζπλε 

δήισζε φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ 

γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

γ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.4 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ 

νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή 

ηνπ.  

Ηδίσο νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα πξνζθνκίδνπλ: 

i) Δληαίν Πηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο Φεξεγγπφηεηαο απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν, απφ ην νπνίν 

πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή 

δηθαζηηθή εθθαζάξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο. Γηα ηηο ΗΚΔ 

πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ θαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. πεξί κε έθδνζεο απφθαζεο ιχζεο ή 

θαηάζεζεο αίηεζεο ιχζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ελψ γηα ηηο ΔΠΔ πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ 

πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ. 

ii) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ιπζεί θαη 

ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ.  

iii) Δθηχπσζε ηεο θαξηέιαο “ηνηρεία Μεηξψνπ/ Δπηρείξεζεο” απφ ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα 

ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην taxisnet, απφ ηελ νπνία 

λα πξνθχπηεη ε κε αλαζηνιή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηα ζσκαηεία θαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, ην Δληαίν Πηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο 

Φεξεγγπφηεηαο εθδίδεηαη γηα ηα ζσκαηεία απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν, θαη γηα ηνπο 

ζπλεηαηξηζκνχο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ηηο 31.12.2019 απφ ην Δηξελνδηθείν θαη κεηά ηελ 

παξαπάλσ εκεξνκελία απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ. 

δ) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο 

νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη 

απνθιεηζκνχ. 

ε) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.8. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα πεξί κε 

επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ ηεο θχξσζεο ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο. 

B.2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ άζθεζε 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ 

πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε 

εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί 

ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, 

ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο. 

Οη  εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην 

Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Μεηξψν Καηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ 

Τιηθνχ ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ νηθεία ππεξεζία ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. ησλ σο άλσ 

Δπηκειεηεξίσλ. Γηα ηελ απφδεημε άζθεζεο γεσξγηθνχ ή θηελνηξνθηθνχ επαγγέικαηνο, νη 
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αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή 

αξρή ή αξρή Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4 

(απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) γίλνληαη απνδεθηά, 

εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο, εθηφο εάλ, 

ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο απηψλ, θέξνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο. 

Β.3 Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5  

νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ: νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο ά απνζπΪζκαηα νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηΪζεσλ, ζηελ  πεξέπησζε  πνπ ε δεκνζέεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ απαηηεέηαη 
απφ  ηελ λνκνζεζέα ηεο ρψξαο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ή ηνπο 

ηζνινγηζκνχο ή ηα Δ3 ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ.  

Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα βάζηκν ιφγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα αλσηέξσ 

δηθαηνινγεηηθά, κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε 

νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν έγγξαθν. 

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

πξνζθνκίδνπλ ζην θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο θαηάινγν ησλ αληίζηνηρσλ ζπκβάζεσλ πνπ 

εθηειεζηήθαλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, κε αλαθνξά ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ, ηηο εκεξνκελίεο, 

ηνπ δεκφζηνπ παξαιήπηε, θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθά νξζήο εθηέιεζεο ζπκβάζεσλ.  

Β.5 Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε   δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.7 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ 

ΠηζηνπνηεηηθΪ πνπ εθδίδνληαη απφ επίζεκα γξαθεία πνηνηηθνχ ειέγρνπ ή αξκφδηαο ππεξεζίαο 

(CEN Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο), πνπ ζα βεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε πξνδηαγξαθψλ ή 

πξνηχπσλ ησλ πξντφλησλ θαηά ISO 9001, ΔΛΟΣ ISO 13485:2003 χζηεκα Γηαρείξηζεο 

Ηαηξνηερλνινγηθψλ Πξντφλησλ θαη ρεηηθψλ Τπεξεζηψλ απφ θαηάιιεια δηαπηζηεπµέλνπο θνξείο, 

θαζψο επίζεο ζα πξνζθνκίζνπλ νπνηνδήπνηε άιιν πηζηνπνηεηηθφ, ISO ην νπνίν απαηηείηαη απφ ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ (Παξάξηεκα ΗΗ). Σα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη 

λα δηαηίζεληαη ζην εκπφξην κε ηξφπν ζχκθσλν πξνο ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 

ΓΤ8δ/Γ.π.ΟΗΚ.130648/30-08-2009 (ΦΔΚ Β2198/2.10.2009), Δλαξκφληζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο 

πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 93/42/ΔΟΚ «Πεξί ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ».».  

Ζ πξνζθνξΪ ησλ εηδψλ ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθΪ απφ Πηζηνπνηεηηθφ ζάκαλζεο CE, 

ζχκθσλα κε ηελ Οδεγέα 93/42/ΔΟΚ (θαη φπσο απηά ηξνπνπνηάζεθε κε ηελ Οδεγέα 

2007/47/ΔΚ-5.9.2007), κε ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ εκπιεθφκελνπ ΚνηλνπνηεκΫλνπ 

Οξγαληζκνχ, θαζψο θαη απφ Πηζηνπνηεηηθφ ISO ηνπ εξγνζηαζένπ θαηαζθεπάο. 

Οη εηαηξείεο δηαθίλεζεο ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο 

ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ. / 1348 (ΦΔΚ 32/Β/16.01.2004) απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο «Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθψλ 

πξντφλησλ», ην νπνίν ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ. 

Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη εγγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, 

θαη δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζε αξκφδηα αξρή (πρ ΓΔΜΖ), πξνζθνκίδεη 

ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) 

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ,  εθηφο αλ απηφ θέξεη ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο. 

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο εκεδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο πξνζθνκίδνληαη: 

i) γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη ππνρξενχηαη, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, λα δειψλεη ηελ 

εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζην ΓΔΜΖ, πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο 
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εθπξνζψπεζεο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηνπ.   

 ii) Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ γεληθφ 

πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ ηνπ ΓΔΜΖ, εθφζνλ έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηνπ. 

ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο 

εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, απνθάζεηο 

ζπγθξφηεζεο νξγάλσλ δηνίθεζεο ζε ζψκα, θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα 

ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

ε πεξίπησζε πνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο έρνπλ ρνξεγεζεί εμνπζίεο 

ζε πξφζσπν πιένλ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ έγγξαθα, πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ 

απφθαζε- πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ θαηαζηαηηθνχ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε ηελ 

νπνία ρνξεγήζεθαλ νη ζρεηηθέο εμνπζίεο. Όζνλ αθνξά ηα θπζηθά πξφζσπα, εθφζνλ έρνπλ 

ρνξεγεζεί εμνπζίεο ζε ηξίηα πξφζσπα, πξνζθνκίδεηαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα πξνβιεπφκελα, θαηά ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο, απνδεηθηηθά έγγξαθα, θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπνληαη, ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, απφ ηελ νπνία απνδεηθλχνληαη ηα αλσηέξσ σο πξνο ηε λφκηκε ζχζηαζε, 

κεηαβνιέο θαη εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Οη σο άλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε  ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φιεο 

νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ 

εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα 

ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε 

ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

Β.7. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο 

πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο 

αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ 

πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.  

ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ 

ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ 

θαηάινγν.  

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο 

φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ 

ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο. 

Δηδηθψο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ησλ θφξσλ θαη 

ηειψλ, πξνζθνκίδνληαη επηπξνζζέησο ηεο βεβαίσζεο εγγξαθήο ζηνλ επίζεκν θαηάινγν θαη 

πηζηνπνηεηηθά, θαηά ηα νξηδφκελα αλσηέξσ ζηελ πεξίπησζε Β.1, ππνπεξ. i, ii θαη iii ηεο πεξ. β. 

Β.8. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα 

παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/2016. 
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Β.9. ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 

θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο 

αλαγθαίνπο πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ην 

ζθνπφ απηφ. Δηδηθφηεξα, πξνζθνκίδεηαη έγγξαθν (ζπκθσλεηηθφ ή ζε πεξίπησζε λνκηθνχ 

πξνζψπνπ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο απηνχ ή ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ 

ππεχζπλε δήισζε), δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ακθφηεξνη, δηαγσληδφκελνο  νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη ηξίηνο 

θνξέαο, εγθξίλνπλ ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία γηα ηελ θαηά πεξίπησζε παξνρή πξνο ηνλ 

δηαγσληδφκελν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ή/θαη ηερληθήο ή/θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ 

θνξέα, ψζηε απηή λα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ  γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. Ζ 

ζρεηηθή αλαθνξά ζα πξέπεη λα είλαη ιεπηνκεξήο θαη λα αλαθέξεη θαη’ ειάρηζηνλ ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο πνπ ζα είλαη δηαζέζηκνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηνλ ηξφπν δηα 

ηνπ νπνίνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ο ηξίηνο ζα δεζκεχεηαη 

ξεηά φηη ζα δηαζέζεη ζηνλ δηαγσληδφκελν ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο θαη ν δηαγσληδφκελνο φηη ζα θάλεη ρξήζε απηψλ ζε πεξίπησζε πνπ ηνπ αλαηεζεί ε 

ζχκβαζε.  

Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη 

απηνί νη θνξείο λα είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ 

ν ηξίηνο δηαζέηεη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, ζα δειψλεη επίζεο φηη θαζίζηαηαη απφ θνηλνχ κε 

ηνλ δηαγσληδφκελν ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

Β.10. ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη ζα θάλεη ρξήζε 

ππεξγνιάβσλ, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη, πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

πξνζθέξνληνο κε αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο ην νπνίν πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε 

ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ππεχζπλε δήισζε ησλ ππεξγνιάβσλ φηη απνδέρνληαη ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.  

Β.11.  Δπηζεκαίλεηαη φηη γίλνληαη απνδεθηέο: 

 νη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί 

έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,  

 νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα 

ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. εκεηψλεηαη φηη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ 

ηεο ππνγξαθήο ηνπο. 

 

2.3 Κξηηάξηα ΑλΪζεζεο   

2.3.1 Κξηηάξην αλΪζεζεο  

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά  

βάζεη ηηκήο. 

 

2.4 ΚαηΪξηηζε - Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ 

2.4.1 Γεληθνέ φξνη ππνβνιάο πξνζθνξψλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηεο 

Γηαθήξπμεο είηε γηα ην ζχλνιν ησλ πξνθεξπρζέλησλ εηδψλ θαη ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο 

πνζφηεηαο ηεο πξνκήζεηαο εθάζηνπ είδνπο, είηε σο θάησζη: 
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Γηα ηηο εμεηΪζεηο ηνπ απηφκαηνπ ζπζηάκαηνο ηαπηνπνέεζεο, αληηβηνγξΪκκαηνο θαη ειΫγρνπ 

κεραληζκψλ αληνράο, ήηνη γηα ηα είδε ηεο Οκάδαο 1, κε ζπλνδφ εμνπιηζκφ, (γξακκέο ΔΖΓΖ: απφ 

1.1 έσο θαη 1.8) γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θαη πνζνηήησλ ηεο Γηαθήξπμεο. 

Γηα ηηο εμεηΪζεηο ηνπ απηνκαηνπνηεκΫλνπ ζπζηάκαηνο αηκνθαιιηεξγεηψλ, ήηνη γηα ηα είδε ηεο 

Οκάδαο  2, κε ζπλνδφ εμνπιηζκφ, (γξακκέο ΔΖΓΖ: απφ 2.1 έσο θαη 2.3) γίλνληαη δεθηέο 

πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θαη πνζνηήησλ ηεο Γηαθήξπμεο. 

Γηα ηηο εμεηΪζεηο ηνπ απηνκαηνπνηεκΫλνπ ζπζηάκαηνο νπξναλΪιπζεο (ρεκηθά θαη 

κηθξνζθνπηθά) ήηνη γηα ηα είδε ηεο Οκάδαο 3, κε ζπλνδφ εμνπιηζκφ, (γξακκέο ΔΖΓΖ: απφ 3.1 

έσο θαη 3.2) γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θαη πνζνηήησλ ηεο Γηαθήξπμεο. 

Γηα ηηο εμεηΪζεηο πάμεσο, άηνη γηα ηα είδε ηεο Οκάδαο 4, κε ζπλνδφ εμνπιηζκφ, (γξακκέο 

ΔΖΓΖ: απφ 4.1 έσο θαη 4.3) γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θαη πνζνηήησλ 

ηεο Γηαθήξπμεο. 

Γηα ηα εέδε ρσξίο ζπλνδφ εμνπιηζκφ, (γξακκέο ΔΖΓΖ: απφ 5 έσο θαη 11) γίλνληαη δεθηέο 

πξνζθνξέο είηε γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θαη πνζνηήησλ ηεο Γηαθήξπμεο, είηε γηα κεκνλσκέλν είδνο 

ησλ γξακκψλ απφ 5 έσο θαη 11, αιιά γηα ην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο απηνχ. 

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά 

ειεθηξνληθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ 

εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο 

ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο, ρσξίο λα απαηηείηαη έγθξηζε εθ κέξνπο ηνπ απνθαηλνκέλνπ 

νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ππνβάιινληαο έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΖΓΖ. 

2.4.2 Υξφλνο θαη Σξφπνο ππνβνιάο πξνζθνξψλ  

2.4.2.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ, 

κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, άηνη Ϋσο ηηο 

11/08/2021 θαη ψξα 17:30 κ.κ.  ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζηνλ Ν. 4412/2016, ηδίσο ζηα άξζξα 36 θαη 37 θαη ζηελ θαη’ εμνπζηνδφηεζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 4412/2016 εθδνζείζα ππ’ αξηζκ. 64233/2021 (ΦΔΚ: 

2453/Β΄/09.06.2021) Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θαη Φεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο «Ρπζκίζεηο ηερληθψλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ησλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)» (εθεμήο 

Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο).  

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ 

πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ απφ αλαγλσξηζκέλν 

(εγθεθξηκέλν) πηζηνπνηεηηθφ, ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΚ θαη 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη λα εγγξαθνχλ ζην ΔΖΓΖ, 

ζχκθσλα κε ηελ πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 

ηεο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο.  

2.4.2.2. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην 

ΔΖΓΖ κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ Ν. 

4412/2016 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο σο άλσ θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο. 
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Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ΔΖΓΖ. ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ΔΖΓΖ, ε αλαζέηνπζα αξρή ξπζκίδεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζή ηεο. 

2.4.2.3. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο:  

(α) έλαλ ειεθηξνληθφ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο–Σερληθή 

Πξνζθνξά», ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά,  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη 

ηελ παξνχζα. 

(β) έλαλ ειεθηξνληθφ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ζηνλ νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ην ζχλνιν ησλ θαηά 

πεξίπησζε απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ.  

Απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ζεκαίλνληαη, κε ρξήζε ηεο  ζρεηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΔΖΓΖ, 

ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ Ν. 4412/2016. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη 

πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή 

δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ 

επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδαο, ηηο 

πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

2.4.2.4. Δθφζνλ νη Οηθνλνκηθνί Φνξείο θαηαρσξίζνπλ ηα ζηνηρεία, κεηαδεδνκέλα θαη ζπλεκκέλα 

ειεθηξνληθά αξρεία, πνπ αθνξνχλ δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθήο πξνζθνξάο θαη 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο ζηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ΔΖΓΖ, ζηελ 

ζπλέρεηα, κέζσ ζρεηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο,  εμάγνπλ αλαθνξέο (εθηππψζεηο) ζε κνξθή 

ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF, ηα νπνία  απνηεινχλ ζπλνπηηθή απνηχπσζε ησλ 

θαηαρσξηζκέλσλ ζηνηρείσλ. Σα ειεθηξνληθά αξρεία ησλ ελ ιφγσ αλαθνξψλ (εθηππψζεσλ) 

ππνγξάθνληαη ςεθηαθά, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο (πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

37) θαη επηζπλάπηνληαη απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ζηνπο αληίζηνηρνπο ππνθαθέινπο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εμαγσγή θαη ε επηζχλαςε ησλ πξναλαθεξζέλησλ αλαθνξψλ (εθηππψζεσλ) 

δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη γηα θάζε ππνθαθέιν  μερσξηζηά, απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη νινθιεξσζεί 

ε θαηαρψξηζε ησλ ζηνηρείσλ ζε απηφλ.   

2.4.2.5. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηα ζπλεκκέλα ειεθηξνληθά αξρεία ηεο πξνζθνξάο, νη Οηθνλνκηθνί 

Φνξείο ηα θαηαρσξίδνπλ ζηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ Τπνζπζηήκαηνο, σο εμήο: 

Σα έγγξαθα πνπ θαηαρσξίδνληαη ζηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά, θαη δελ απαηηείηαη λα 

πξνζθνκηζζνχλ θαη ζε έληππε κνξθή, γίλνληαη απνδεθηά θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο:  

α) είηε ησλ άξζξσλ 13, 14 θαη 28 ηνπ Ν. 4727/2020 (Α΄ 184) πεξί ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ 

εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή ζθξαγίδα θαη, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπά 

δεκφζηα ειεθηξνληθά έγγξαθα, εάλ θέξνπλ επηζεκείσζε e-Apostille  

β) είηε ησλ άξζξσλ 15 θαη 27  ηνπ Ν. 4727/2020 (Α΄ 184) πεξί ειεθηξνληθψλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ 

πνπ θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή ζθξαγίδα  

γ) είηε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είηε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν. 4412/2016, πεξί ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ ζε 

ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,   
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ε) είηε ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί ζπλππνβνιήο ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ 

πεξίπησζε απιήο θσηνηππίαο ηδησηηθψλ εγγξάθσλ.  

Δπηπιένλ, δελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ηα ΦΔΚ θαη ελεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα 

θαη άιια έληππα, εηαηξηθά ή κε, κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, δειαδή έληππα κε ακηγψο ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε δηεζλείο κνλάδεο, καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρέδηα. 

Δηδηθφηεξα, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα ζηε 

δηαδηθαζία θαηαρσξίδνληαη απφ απηφλ ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF.  

Έσο ηελ εκέξα θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε θιεηζηφ-νχο θάθειν-νπο, ζηνλ 

νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ηνπ παξφληνο 

δηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηνπ, ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ 

ζε πξσηφηππε κνξθή. Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ελδεηθηηθά είλαη: 

α) ε πξσηφηππε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απηή εθδίδεηαη 

ειεθηξνληθά, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, 

β) απηά πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ Ν. 2690/1999 (ελδεηθηηθά: 

ζπκβνιαηνγξαθηθέο έλνξθεο βεβαηψζεηο ή ινηπά ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα),  

γ) ηδησηηθά έγγξαθα ηα νπνία δελ  έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή δελ θέξνπλ ζεψξεζε απφ 

ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 2690/1999 ή δελ 

ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ αθξίβεηά ηνπο, θαζψο θαη 

δ) ηα αιινδαπά δεκφζηα έληππα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηελ επηζεκείσζε ηεο Υάγεο (Apostille), ή 

πξνμεληθή ζεψξεζε θαη δελ έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν.  

ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα σο άλσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ 

ππνβάιινληαη ζε έληππε κνξθή, πιελ ηεο πξσηφηππεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ε αλαζέηνπζα αξρή 

δχλαηαη λα δεηήζεη ηε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ Ν. 

4412/2016. 

ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 

5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/1984 (Α΄188), εθφζνλ ζπληάζζνληαη ζε θξάηε πνπ 

έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηελ σο άλσ πλζήθε, άιισο θέξνπλ πξνμεληθή ζεψξεζε. Απαιιάζζνληαη 

απφ ηελ απαίηεζε επηθχξσζεο (κε Apostille ή Πξνμεληθή Θεψξεζε) αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα 

φηαλ θαιχπηνληαη απφ δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο πνπ έρεη ζπλάςεη ε Διιάδα (ελδεηθηηθά 

«χκβαζε λνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Διιάδαο θαη Κχπξνπ – 05.03.1984» (θπξσηηθφο Ν. 

1548/1985, «χκβαζε πεξί απαιιαγήο απφ ηελ επηθχξσζε νξηζκέλσλ πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ – 

15.09.1977» (θπξσηηθφο  Ν. 4231/2014)). Δπίζεο απαιιάζζνληαη απφ ηελ απαίηεζε επηθχξσζεο ή 

παξφκνηαο δηαηχπσζεο δεκφζηα έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο αξρέο θξάηνπο κέινπο πνπ 

ππάγνληαη ζηνλ Καλ ΔΔ 2016/1191 γηα ηελ απινχζηεπζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ ππνβνιή 

νξηζκέλσλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ ζηελ ΔΔ, φπσο, ελδεηθηηθά,  ην ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν, ππφ ηνλ φξν 

φηη ηα ζρεηηθά κε ην γεγνλφο απηφ δεκφζηα έγγξαθα εθδίδνληαη γηα πνιίηε ηεο Έλσζεο απφ ηηο 

αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο ηζαγέλεηάο ηνπ. 

Δπίζεο, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

αιινδαπέο αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 

πεξ. β ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 2690/1999 “Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο”, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 1 παξ.2 ηνπ Ν. 4250/2014. 

Οη πξσηφηππεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ εγγπήζεσλ πνπ εθδίδνληαη ειεθηξνληθά, 

πξνζθνκίδνληαη, κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε θιεηζηφ θάθειν, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν 

απνζηνιέαο, ηα ζηνηρεία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, 

ην αξγφηεξν πξηλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 
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3.1 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ γλψκε ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.   

Ζ πξνζθφκηζε ησλ εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε θαηάζεζε ηνπ σο άλσ 

θαθέινπ ζηελ ππεξεζία πξσηνθφιινπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, είηε κε ηελ απνζηνιή ηνπ 

ηαρπδξνκηθψο, επί απνδείμεη. Σν βάξνο απφδεημεο ηεο έγθαηξεο πξνζθφκηζεο θέξεη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο. Σν εκπξφζεζκν απνδεηθλχεηαη κε ηελ επίθιεζε ηνπ αξηζκνχ πξσηνθφιινπ ή ηελ 

πξνζθφκηζε ηνπ ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ απνζηνιήο θαηά πεξίπησζε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ επηιεγεί ε απνζηνιή ηνπ θαθέινπ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ηαρπδξνκηθψο,  ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαξηά, εθφζνλ δελ δηαζέηεη αξηζκφ έγθαηξεο εηζαγσγήο ηνπ θαθέινπ ηνπ ζην 

πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ην αξγφηεξν έσο ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία», ηα ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν 

πξνζθφκηζεο (απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ζε ππεξεζίεο ηαρπδξνκείνπ- ηαρπκεηαθνξψλ),  πξνθεηκέλνπ 

λα ελεκεξψζεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή πεξί ηεο ηήξεζεο ηεο ππνρξέσζήο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ 

(εκπξφζεζκε) πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ. 

 

2.4.3 Πεξηερφκελα ΦαθΫινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο- Σερληθά ΠξνζθνξΪ»  

2.4.3.1 ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο 

Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ ηα αθφινπζα ππφ α θαη β ζηνηρεία: α) ην 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 79 

ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δχλαηαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη κε ην ΔΔΔ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ ίδηνπ 

άξζξνπ, β) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηηο 

παξαγξάθνπο 2.1.5 θαη 2.2.2 αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.   

Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα ΔΔΔ,  ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην 

κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο σο Παξάξηεκα  απηήο.  

Ζ ζπκπιήξσζή ηνπ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο Promitheus 

ESPDint, πξνζβάζηκνπ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ 

ΔΖΓΖ, ή άιιεο ζρεηηθήο ζπκβαηήο πιαηθφξκαο ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ ΔΔΔ. 

Οη Οηθνλνκηθνί Φνξείο δχλαληαη γηα απηφ ην ζθνπφ λα αμηνπνηήζνπλ ην αληίζηνηρν ειεθηξνληθφ 

αξρείν κε κνξθφηππν XML πνπ απνηειεί επηθνπξηθφ ζηνηρείν ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 

Σν ζπκπιεξσκέλν απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ΔΔΔ, θαζψο θαη ε ηπρφλ ζπλνδεπηηθή απηνχ 

ππεχζπλε δήισζε, ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ ηεο παξαγξάθνπ 2.4.2.5 ηεο 

παξνχζαο, ζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν ειεθηξνληθφ αξρείν κε κνξθφηππν PDF. 

2.4.3.2 Σερληθά πξνζθνξΪ 

H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ 

ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ην θεθάιαην “Απαηηήζεηο-Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο” ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο Γηαθήξπμεο, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη 

πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ 

ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφιεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, 

ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Παξάξηεκα.  

Δπέζεο ε ηερληθά πξνζθνξΪ ζα πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη ππεχζπλε δάισζε ηνπ πξνζθΫξνληνο, 

εθφζνλ θαηαζθεπΪδεη ν έδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, κε ηελ νπνέα ζα αλαθΫξεη ηελ επηρεηξεκαηηθά 

κνλΪδα ζηελ νπνέα ζα θαηαζθεπΪδεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν 

εγθαηΪζηαζάο ηεο. Όηαλ ν πξνζθΫξσλ δελ ζα θαηαζθεπΪζεη ν έδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθά 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ηνπ επηρεηξεκαηηθά κνλΪδα, νθεέιεη λα δειψζεη ηελ επηρεηξεκαηηθά κνλΪδα, ζηελ νπνέα ζα 

θαηαζθεπαζηεέ ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηΪζηαζεο ηεο. Δπέζεο, ζηελ 

πεξέπησζε απηά, πξΫπεη λα δειψλεη ππεχζπλα πξνο ηνλ θνξΫα φηη ε θαηαζθεπά ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο ζα γέλεη απφ ηελ επηρεέξεζε ζηελ νπνέα αλάθεη ά ε νπνέα εθκεηαιιεχεηαη νιηθΪ ά 

κεξηθΪ ηε κνλΪδα θαηαζθεπάο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο.      

Απαξαίηεηε θαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ θχιινπ ζπκκφξθσζεο φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ, 

δειψλνληαο ηελ ζπκκφξθσζε ή κε κε ηηο δεηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ. 

 

2.4.4 Πεξηερφκελα ΦαθΫινπ «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ» / Σξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιάο 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην 

αλάζεζεο  φπσο νξίδεηαη θαησηέξσ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα Η, Μέξνο Β΄ ηεο 

δηαθήξπμεο:  

Α. Σηκέο 

Ζ ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ  δίλεηαη ζε επξψ αλά κνλάδα (είδνο). 

Αλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δελ κπνξεί λα απνηππσζεί αλαιπηηθά ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ν 

πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη ζηνλ (ππν)θάθειιν “νηθνλνκηθή πξνζθνξά” ηελ ειεθηξνληθή 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλε θαη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία 

(ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ ππάξρεη ζην Παξάξηεκα V ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο) ζε κνξθή 

pdf θαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζηνλ 

ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη 

ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20 %. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη 

απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. 

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 

αλαπξνζαξκφδνληαη. 

Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ 

θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα,  β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε 

ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο.  

ΟηθνλνκηθΫο πξνζθνξΫο πνπ εέλαη αλψηεξεο απφ ηηο ηηκΫο ηνπ παξαηεξεηεξένπ ηηκψλ ηεο 

ΔΠΤ φπσο απηΫο θαηαγξΪθνληαη θαηΪ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο ησλ 

πξνζθνξψλ απνξξέπηνληαη. Οη ζπκκεηΫρνληεο ζα πξΫπεη, εληφο ηνπ θαθΫινπ ηεο νηθνλνκηθάο 

ηνπο πξνζθνξΪο, λα αλαθΫξνπλ ηνλ θσδηθφ ηνπ Παξαηεξεηεξένπ Σηκψλ θαη ην αληέζηνηρν 

αλαγξαθφκελν ζε απηφλ πνζφ γηα θΪζε πξνζθεξφκελν εέδνο -ππεξεζέα.  ε πεξέπησζε πνπ ηα 

πξνζθεξφκελα εέδε - ππεξεζέεο δελ πεξηιακβΪλνληαη ζην παξαηεξεηάξην ηηκψλ ηεο Δ.Π.Τ., 

νη ππνςάθηνη ζα πξΫπεη λα ην δειψλνπλ ζηελ πξνζθνξΪ ηνπο. 
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Γέλνληαη δεθηΫο πξνζθνξΫο κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηεο 

Γηαθήξπμεο είηε γηα ην ζχλνιν ησλ πξνθεξπρζέλησλ εηδψλ θαη ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο 

πνζφηεηαο ηεο πξνκήζεηαο εθάζηνπ είδνπο, είηε σο θάησζη: 

Γηα ηηο εμεηΪζεηο ηνπ απηφκαηνπ ζπζηάκαηνο ηαπηνπνέεζεο, αληηβηνγξΪκκαηνο θαη ειΫγρνπ 

κεραληζκψλ αληνράο, ήηνη γηα ηα είδε ηεο Οκάδαο 1, κε ζπλνδφ εμνπιηζκφ, (γξακκέο ΔΖΓΖ: απφ 

1.1 έσο θαη 1.8) γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θαη πνζνηήησλ ηεο Γηαθήξπμεο. 

Γηα ηηο εμεηΪζεηο ηνπ απηνκαηνπνηεκΫλνπ ζπζηάκαηνο αηκνθαιιηεξγεηψλ, ήηνη γηα ηα είδε ηεο 

Οκάδαο  2, κε ζπλνδφ εμνπιηζκφ, (γξακκέο ΔΖΓΖ: απφ 2.1 έσο θαη 2.3) γίλνληαη δεθηέο 

πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θαη πνζνηήησλ ηεο Γηαθήξπμεο. 

Γηα ηηο εμεηΪζεηο ηνπ απηνκαηνπνηεκΫλνπ ζπζηάκαηνο νπξναλΪιπζεο (ρεκηθά θαη 

κηθξνζθνπηθά) ήηνη γηα ηα είδε ηεο Οκάδαο 3, κε ζπλνδφ εμνπιηζκφ, (γξακκέο ΔΖΓΖ: απφ 3.1 

έσο θαη 3.2) γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θαη πνζνηήησλ ηεο Γηαθήξπμεο. 

Γηα ηηο εμεηΪζεηο πάμεσο, άηνη γηα ηα είδε ηεο Οκάδαο 4, κε ζπλνδφ εμνπιηζκφ, (γξακκέο 

ΔΖΓΖ: απφ 4.1 έσο θαη 4.3) γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θαη πνζνηήησλ 

ηεο Γηαθήξπμεο. 

Γηα ηα εέδε ρσξίο ζπλνδφ εμνπιηζκφ, (γξακκέο ΔΖΓΖ: απφ 5 έσο θαη 11) γίλνληαη δεθηέο 

πξνζθνξέο είηε γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θαη πνζνηήησλ ηεο Γηαθήξπμεο, είηε γηα κεκνλσκέλν είδνο 

ησλ γξακκψλ απφ 5 έσο θαη 11, αιιά γηα ην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο απηνχ. 

 

2.4.5 Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ   

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 

δψδεθα κελψλ (12) κελψλ απφ ηελ επφκελε απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ,  νη ππνςάθηνη ζα πξΫπεη λα ην δειψλνπλ ζηελ 

πξνζθνξΪ ηνπο. 

Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη 

σο κε θαλνληθή. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 

2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ 

αξρηθή δηάξθεηα. ε πεξίπησζε αηηήκαηνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο, γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, πνπ απνδέρηεθαλ ηελ παξάηαζε, πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο 

ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα. 

Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά 

πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε 

νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ 

ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ 

αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε 

δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί 

νηθνλνκηθνί θνξείο. 

ε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο 

πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. 
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2.4.6 Λφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ 

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 

απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) ε νπνία απνθιίλεη απφ απαξάβαηνπο φξνπο πεξί ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ή δελ 

ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Υξφλνο θαη 

ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, 

ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.4. (Πεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη 

ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ), 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη 

αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο 

παξνχζαο,  

β) ε νπνία πεξηέρεη αηειείο, ειιηπείο, αζαθείο ή ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην ΔΔΔ, εθφζνλ απηέο δελ 

επηδέρνληαη ζπκπιήξσζεο, δηφξζσζεο, απνζαθήληζεο ή δηεπθξίληζεο ή, εθφζνλ επηδέρνληαη, δελ 

έρνπλ απνθαηαζηαζεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα ην 

άξζξν 102 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηελ παξ. 3.1.2.1 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο 

πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα 

κε ηελ παξ. 3.1.2.1 ηεο παξνχζαο θαη ηα άξζξα 102 θαη 103 ηνπ Ν. 4412/2016, 

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά 

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο.  

Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ. γ ηεο παξνχζαο ( πεξ. γ΄ 

ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ73 ηνπ N. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε 

θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε 

σο κέιε ελψζεσλ. 

ζη) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

δ) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,  

ε)  γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ παξάζρεη, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εμεγήζεηο αλαθνξηθά 

κε ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλεη ζε απηήλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ηνπ θαίλεηαη 

αζπλήζηζηα ρακειή ζε ζρέζε κε ηα αγαζά, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Ν. 

4412/2016, 

ζ) εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη είλαη αζπλήζηζηα ρακειή δηφηη δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηζρχνπζεο  

ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 4412/2016, 

η) ε νπνία παξνπζηάδεη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

ζχκβαζεο, 

ηα) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο, εθφζνλ απηέο δελ ζεξαπεπηνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα κε ηελ ππνβνιή ή ηε 

ζπκπιήξσζή ηνπο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 102 θαη 103 ηνπ 

Ν. 4412/2016, 

ηβ) εάλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν. 4412/2016, πνπ πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ 

πξνζσξηλφ αλάδνρν, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 

2.2.3 ηεο παξνχζαο ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο 

επηινγήο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4. επ., πεξί θξηηεξίσλ επηινγήο, 
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ηγ) εάλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν. 4412/2016, 

δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ Ν. 4412/2016, είλαη εθ 

πξνζέζεσο απαηειά, ή φηη έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

  

 

 

 

3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ   

3.1 ΑπνζθξΪγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ  

3.1.1 Ζιεθηξνληθά απνζθξΪγηζε πξνζθνξψλ 

Σν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΖΓΖ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ  πξνζθνξψλ  αξκφδην φξγαλν ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ήηνη ε επηηξνπή δηελέξγεηαο/επηηξνπή αμηνιφγεζεο, εθεμάο Δπηηξνπά 

Γηαγσληζκνχ, πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ 

ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ Ν. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα: 

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή 

Πξνζθνξά» θαη ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ηελ 13 Απγνχζηνπ 2021, 

εκΫξα Παξαζθεπά  θαη ψξα 10:00 π.κ.  

ην ζηάδην απηφ ηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίδνληαη είλαη πξνζβάζηκα κφλν ζηα 

κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

3.1.2 Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

3.1.2.1 Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ, κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ΔΖΓΖ νξγάλσλ 

ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή, ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο, δεηά απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο, φηαλ νη πιεξνθνξίεο ή ε ηεθκεξίσζε πνπ πξέπεη λα 

ππνβάιινληαη είλαη ή εκθαλίδνληαη ειιηπείο ή ιαλζαζκέλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ζην 

ΔΔΔ, ή φηαλ ιείπνπλ ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα, λα ππνβάιινπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα 

απνζαθελίδνπλ ή λα νινθιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, εληφο πξνζεζκίαο φρη 

κηθξφηεξεο ησλ δέθα (10) εκεξψλ θαη φρη κεγαιχηεξεο ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή ε απνζαθήληζε 

δεηείηαη θαη γίλεηαη απνδεθηή ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ηξνπνπνηείηαη ε πξνζθνξά ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη φηη αθνξά ζε ζηνηρεία ή δεδνκέλα, ησλ νπνίσλ είλαη αληηθεηκεληθά 

εμαθξηβψζηκνο ν πξνγελέζηεξνο ραξαθηήξαο ζε ζρέζε κε ην πέξαο ηεο θαηαιεθηηθήο πξνζεζκίαο 

παξαιαβήο πξνζθνξψλ. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη’ αλαινγίαλ θαη γηα ηπρφλ ειιείπνπζεο δειψζεηο, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη βεβαηψλνπλ γεγνλφηα αληηθεηκεληθψο εμαθξηβψζηκα. 

Δηδηθφηεξα: 

α) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ εμεηάδεη αξρηθά ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 72. ε πεξίπησζε παξάιεηςεο πξνζθφκηζεο, είηε ηεο  εγγχεζεο 

ζπκκεηνρήο ειεθηξνληθήο έθδνζεο, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, είηε 

ηνπ πξσηνηχπνπ ηεο έληππεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο, 

ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο 

σο απαξάδεθηεο.   
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ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή απφθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξψλεηαη ην 

αλσηέξσ πξαθηηθφ. Ζ απφθαζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ εθδίδεηαη πξηλ 

απφ ηελ έθδνζε νπνηαζδήπνηε άιιεο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ηεο 

νηθείαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζχκβαζεο θαη θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο, κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ. 

Καηά ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί παξάιιεια κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

β) Μεηά ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη αξρηθά ζηνλ 

έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ελ ζπλερεία ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ  ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ 

αμηνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ. Ζ 

αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα εγθξίλεη ην πξαθηηθφ απηφ κε εζσηεξηθή ηεο απφθαζε. 

γ) ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά θξίζεθαλ 

απνδεθηά, ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηά ζεηξά 

κεηνδνζίαο θαη εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ 

πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.  

Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 

«Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ, λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο 

πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην είθνζη 

(20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη 

ηα άξζξα 88 θαη 89 Ν. 4412/2016. Δάλ ηα παξερφκελα ζηνηρεία δελ εμεγνχλ θαηά ηξφπν 

ηθαλνπνηεηηθφ ην ρακειφ επίπεδν ηεο ηηκήο ή ηνπ θφζηνπο πνπ πξνηείλεηαη, ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθή. 

ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε 

κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ 

ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο 

πξνζθνξέο. 

ηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εγθξίλεη ηα αλσηέξσ 

πξαθηηθά εθδίδεηαη απφθαζε γηα ηα  απνηειέζκαηα  φισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά 

πκκεηνρήο», «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά») θαη ε αλαζέηνπζα αξρή 

πξνζθαιεί εγγξάθσο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ, ηνλ πξψην ζε θαηάηαμε κεηνδφηε ζηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφο αλάδνρνο») λα ππνβάιεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα  

κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 103 θαη ηελ παξάγξαθν 3.2 ηεο παξνχζαο, πεξί πξφζθιεζεο γηα 

ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ απφθαζε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ δελ θνηλνπνηείηαη ζηνπο 

πξνζθέξνληεο θαη ελζσκαηψλεηαη ζηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 
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3.2 Πξφζθιεζε ππνβνιάο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ - ΓηθαηνινγεηηθΪ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή  

πξφζθιεζε ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ 

αλάδνρν»), κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην 

ΔΖΓΖ, θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα 

πξσηφηππα ή αληίγξαθα φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.2. 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ 

ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο 

επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 - 2.2.8  απηήο.  

Δηδηθφηεξα, ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ απνζηέιινληαη 

απφ απηφλ ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF, ζχκθσλα κε ηα εηδηθψο νξηδφκελα 

ζηελ παξάγξαθν 2.4.2.5 ηεο παξνχζαο. 

Δληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ην αξγφηεξν έσο ηελ ηξίηε 

εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο, πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε 

έληππε κνξθή θαη ζε θιεηζηφ θάθειν, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο, ηα ζηνηρεία ηνπ 

Γηαγσληζκνχ θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα 

νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε έληππε κνξθή (σο πξσηφηππα ή αθξηβή αληίγξαθα), 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 2.4.2.5.  

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 

ππoβιήζεθαλ, ε αλαζέηνπζα αξρή θαιεί ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα πξνζθνκίζεη ηα ειιείπνληα 

δηθαηνινγεηηθά ή λα ζπκπιεξψζεη ηα ήδε ππνβιεζέληα ή λα παξάζρεη δηεπθξηλήζεηο κε ηελ έλλνηα 

ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Ν. 4412/2016, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

πξφζθιεζεο ζε απηφλ. 

Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεκα, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 

«Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ, πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή, γηα 

παξάηαζε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, ζπλνδεπφκελν απφ απνδεηθηηθά έγγξαθα πεξί αίηεζεο 

ρνξήγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή 

παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο απηψλ, γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζή ηνπο απφ ηηο 

αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο. Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο κπνξεί λα αμηνπνηεί ηε δπλαηφηεηα απηή ηφζν 

εληφο ηεο  αξρηθήο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ φζν θαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο γηα 

ηελ πξνζθφκηζε ειιεηπφλησλ ή ηε ζπκπιήξσζε ήδε ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Ν. 4412/2016, σο αλσηέξσ πξνβιέπεηαη. Ζ παξνχζα ξχζκηζε 

εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη πξηλ απφ ην ζηάδην 

θαηαθχξσζεο, θαη’ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 79  ηνπ Ν. 

4412/2016, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο. 

Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 

επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ 

δηαδηθαζίαο, εάλ: 

i) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε  

ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή έρνπλ ππνβιεζεί 

πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ή  

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή 

αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή  
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iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε 

κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) ή ε 

πιήξσζε κηαο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε 

ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 έσο 2.2.8 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο.  

ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο 

πξνυπνζέζεηο, ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν 

χκβαζεο (ΔΔΔ) φηη πιεξνί,  νη νπνίεο κεηαβνιέο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο κεηαβνιέο έιαβε 

γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), 

δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ.  

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ά δελ πξνζθνκίζεη έλα 

ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ά δελ απνδείμεη φηη: α) δελ 

βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη β) 

πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο 

παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ 

απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε 

δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη αλσηέξσ (παξάγξαθνο 3.1.2.1.) θαη ηε δηαβίβαζή ηνπ 

ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε 

ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.  

 

 

3.3 Καηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο  

3.3.1. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο 

Δπηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνία ελζσκαηψλεηαη ε απφθαζε 

έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ ησλ πεξ. α & β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Ν. 4412/2016 (πεξί 

αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηεο ηερληθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο).    

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζε φινπο ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, εθηφο απφ φζνπο απνθιείζηεθαλ 

νξηζηηθά δπλάκεη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016, ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ 

νπνία αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 360 έσο 372 ηνπ Ν. 4412/2016, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο 

δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαη, επηπιένλ, αλαξηά ηα δηθαηνινγεηηθά 

ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηα «πλεκκέλα Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ». Μεηά ηελ έθδνζε θαη 

θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο νη πξνζθέξνληεο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο, κε ελέξγεηεο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο. Καηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο 

ΑΔΠΠ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο. Γελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε άιιεο 

δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο. 

3.3.2. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαζίζηαηαη νξηζηηθή, εθφζνλ ζπληξέμνπλ νη αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο ζσξεπηηθά: 

α) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ δελ έρνπλ 

απνθιεηζηεί νξηζηηθά,  

β) παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή ζε πεξίπησζε άζθεζεο, 

παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ θαη ζε 

πεξίπησζε άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ, εθδνζεί απφθαζε επί ηεο 

αίηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην 

ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ Ν. 4412/2016, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
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γ) νινθιεξσζεί επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 324 έσο 327 ηνπ Ν. 4700/2020, εθφζνλ απαηηείηαη (εδψ δελ απαηηείηαη), 

θαη  

δ) ν  πξνζσξηλφο αλάδνρνο, ππνβάιιεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη θαη έπεηηα απφ ζρεηηθή 

πξφζθιεζε, ππεχζπλε δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 79Α ηνπ 

Ν. 4412/2016, ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη, δελ έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο κεηαβνιέο 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ 

ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Ζ ππεχζπλε 

δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη κλεκνλεχεηαη ζην ζπκθσλεηηθφ. Δθφζνλ 

δεισζνχλ νςηγελείο κεηαβνιέο, ε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε νπνία 

εηζεγείηαη πξνο ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν. 

Μεηά απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ 

αλάδνρν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην 

ΔΖΓΖ, λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία  δεθαπέληε (15) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη ζπλαθζείζα 

κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζηνλ αλάδνρν.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ 

ηεζείζα πξνζεζκία, κε ηελ επηθχιαμε αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη έθπησηνο, 

θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη αθνινπζείηαη ε 

ίδηα, σο άλσ δηαδηθαζία, γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ  ακέζσο επφκελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη 

γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 3.5 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. ηελ πεξίπησζε απηή,  ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα 

αλαδεηήζεη απνδεκίσζε, πέξα απφ ηελ θαηαπίπηνπζα εγγπεηηθή επηζηνιή, ηδίσο δπλάκεη ησλ 

άξζξσλ 197 θαη 198 ΑΚ. 

Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ απεπζχλεη ηελ εηδηθή πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ 

εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο 

θαηαθχξσζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο χπαξμεο επηηαθηηθνχ ιφγνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ή 

αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα απέρεη απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ, ρσξίο λα εθπέζεη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, θαζψο θαη λα αλαδεηήζεη 

απνδεκίσζε ηδίσο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 197 θαη 198 ΑΚ. 

 

 

3.4 ΠξνδηθαζηηθΫο ΠξνζθπγΫο - Πξνζσξηλά θαη νξηζηηθά Γηθαζηηθά Πξνζηαζέα 

Α. Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε δεκφζηα 

ζχκβαζε θαη έρεη ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο επξσπατθήο ελσζηαθήο ή εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο ζηνλ 

ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, έρεη δηθαίσκα λα πξνζθχγεη ζηελ αλεμάξηεηε Αξρή Δμέηαζεο 

Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ), ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα άξζξα 345 επ. Ν. 

4412/2016 θαη 1 επ. π.δ. 39/2017, ζηξεθφκελνο κε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, θαηά πξάμεο ή 

παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο 

αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ. 

ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο 

πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 

(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο   

(γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη 

ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά 

πξνθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε 

δεκνζίεπζε ζην ΚΖΜΓΖ. 

ε πεξίπησζε παξάιεηςεο πνπ απνδίδεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο 

πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο 

πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο. 

Οη πξνζεζκίεο σο πξνο ηελ ππνβνιή ησλ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ θαη ησλ παξεκβάζεσλ 

αξρίδνπλ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο ηεο πξναλαθεξζείζαο θαηά πεξίπησζε θνηλνπνίεζεο ή γλψζεο 

θαη ιήγνπλ φηαλ πεξάζεη νιφθιεξε ε ηειεπηαία εκέξα θαη ψξα 23:59:59 θαη, αλ απηή είλαη 

εμαηξεηέα ή άββαην, φηαλ πεξάζεη νιφθιεξε ε επνκέλε εξγάζηκε εκέξα θαη ψξα 23:59:59. 

Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζπληάζζεηαη ππνρξεσηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Η ηνπ π.δ/ηνο 39/2017 θαη θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

«Δπηθνηλσλία» ζηελ ειεθηξνληθή πεξηνρή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο ηελ 

έλδεημε «Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηεο Κ.Τ.Α. Πξνκήζεηεο θαη 

Τπεξεζίεο. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ 

πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 363 Ν. 

4412/2016. Ζ επηζηξνθή ηνπ παξαβφινπ ζηνλ πξνζθεχγνληα γίλεηαη: α) ζε πεξίπησζε νιηθήο ή 

κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ, β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε 

πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επί 

ηεο πξνζθπγήο, γ) ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ηνπ πξνζθεχγνληα απφ ηελ πξνζθπγή ηνπ έσο θαη 

δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθπγήο.  

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε 

ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ κεηά απφ 

άζθεζε πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 368 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη 20 π.δ. 

39/2017. Όκσο, κφλε ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ππφ ηελ επηθχιαμε ρνξήγεζεο απφ ην Κιηκάθην πξνζσξηλήο 

πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 366 παξ. 1-2 Ν. 4412/2016 θαη 15 παξ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Ζ πξνεγνχκελε παξάγξαθνο δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ππνβιεζεί κφλν κία (1) πξνζθνξά. 

Μεηά ηελ, θαηά ηα σο άλσ, ειεθηξνληθή θαηάζεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ε αλαζέηνπζα 

αξρή,  κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο «Δπηθνηλσλία»:  

α) Κνηλνπνηεί ηελ πξνζθπγή ην αξγφηεξν έσο ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηάζεζή ηεο 

ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην, ν νπνίνο κπνξεί λα ζίγεηαη απφ ηελ απνδνρή ηεο πξνζθπγήο, 

πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ην, πξνβιεπφκελν απφ ηα άξζξα 362 παξ. 3 θαη 7 π.δ. 39/2017, δηθαίσκα 

παξέκβαζήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο, γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο ηεο 

πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, πξνζθνκίδνληαο φια ηα θξίζηκα έγγξαθα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ. 

β) Γηαβηβάδεη ζηελ ΑΔΠΠ, ην αξγφηεξν εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα θαηάζεζεο, 

ηνλ πιήξε θάθειν ηεο ππφζεζεο, ηα απνδεηθηηθά θνηλνπνίεζεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηξίηνπο 

αιιά θαη ηελ Έθζεζε Απφςεψλ ηεο επί ηεο πξνζθπγήο. ηελ Έθζεζε Απφςεσλ ε αλαζέηνπζα 

αξρή κπνξεί λα παξαζέζεη αξρηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή αηηηνινγία γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο κε ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή πξάμεο. 
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γ) Κνηλνπνηεί ζε φια ηα κέξε ηελ Έθζεζε Απφςεσλ, ηηο Παξεκβάζεηο θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ 

ηπρφλ ηε ζπλνδεχνπλ, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηφπνπ ηνπ δηαγσληζκνχ ην αξγφηεξν έσο ηελ 

επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηάζεζή ηνπο. 

δ) πκπιεξσκαηηθά ππνκλήκαηα θαηαηίζεληαη απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε κέζσ ηεο 

πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απφςεσλ 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Ζ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ 

βνεζεκάησλ ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 Ν. 4412/2016 

θαηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Β. Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη, εθαξκνδφκελσλ αλαινγηθά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

π.δ. 18/1989, ηελ αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ θαη ηελ αθχξσζή ηεο ελψπηνλ 

ηνπ αξκνδίνπ δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, ην νπνίν απνθαίλεηαη ακεηαθιήησο. Γηθαίσκα άζθεζεο 

ησλ ίδησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ έρεη θαη ε αλαζέηνπζα αξρή αλ ε ΑΔΠΠ θάλεη δεθηή ηελ 

πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. Με ηα έλδηθα βνεζήκαηα ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο 

αθχξσζεο ινγίδνληαη σο ζπκπξνζβαιιφκελεο κε ηελ απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ θαη φιεο νη ζπλαθείο 

πξνο ηελ αλσηέξσ απφθαζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί 

ή ζπληειεζηεί αληηζηνίρσο έσο ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο ή ηελ πξψηε ζπδήηεζε ηεο 

αίηεζεο αθχξσζεο.  

Ζ άζθεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε άζθεζε ηεο αίηεζεο 

αθχξσζεο. Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην σο άλσ αθπξσηηθφ δηθαζηήξην κέζα ζε 

πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ  θνηλνπνίεζε ή ηελ πιήξε γλψζε ηεο απφθαζεο επί ηεο 

πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ζπδεηείηαη ην αξγφηεξν εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 

θαηάζεζή ηεο. Ζ άζθεζή ηεο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή 

δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο 

θαηαηίζεηαη παξάβνιν απνθιεηζηηθά δηπιφηππν είζπξαμεο απφ ηηο Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο 

Τπεξεζίεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 4 εδ. γ΄-δ΄ ηνπ Ν. 4412/2016. 

Με ηελ θαηάζεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο αίηεζεο αθχξσζεο 

δηαθφπηεηαη θαη αξρίδεη απφ ηελ επίδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Ο δηάδηθνο πνπ πέηπρε ππέξ 

απηνχ ηελ αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, νθείιεη κέζα ζε πξνζεζκία δέθα 

(10) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο απφθαζεο απηήο, λα αζθήζεη ηελ αίηεζε αθχξσζεο, δηαθνξεηηθά 

αίξεηαη απηνδηθαίσο ε ηζρχο ηεο αλαζηνιήο.  

Γ. Γηαθνξέο απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ πνπ αλαθχπηνπλ: α) απφ πξάμεηο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο νη νπνίεο θνηλνπνηνχληαη ζηνλ ζηγφκελν, ή ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη εθ κέξνπο ηνπ πιήξεο 

γλψζε, κεηά ηελ 1.9.2021, β) απφ παξαιείςεηο πνπ ζπληεινχληαη απφ κέξνπο ηεο κεηά ηελ 

1.9.2021, εθδηθάδνληαη κε ηηο λέεο εηδηθέο δηθνλνκηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 372 Ν. 4412/2016 

φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 138 Ν. 4782/2021, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο:  

Με ην ίδην δηθφγξαθν δχλαηαη δηθνλνκηθά λα αζθεζεί αίηεζε αλαζηνιήο εθηέιεζεο θαη αθχξσζεο 

ησλ απνθάζεσλ ηεο ΑΔΠΠ.  

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε θαη ε άζθεζε ηεο αίηεζεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ 

θσιχνπλ, εθ ηνπ λφκνπ, ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο δηθαζηηθήο 

απφθαζεο, εθηφο εάλ κε πξνζσξηλή δηαηαγή ην δηθαζηήξην απηφ απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. Δπίζεο, ε 

πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε θαη ε άζθεζε ηεο αίηεζεο θσιχνπλ ηελ πξφνδν ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο, εθηφο εάλ κε 

πξνζσξηλή δηαηαγή ην δηθαζηήξην απηφ απνθαλζεί δηαθνξεηηθά.  

 

 





44 

 

3.5 Μαηαέσζε Γηαδηθαζέαο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη, αηηηνινγεκέλα, ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Ν. 4412/2016, κεηά 

απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή 

παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηεο σο άλσ 

Δπηηξνπήο, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή 

λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.  

Δηδηθφηεξα, ε αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο φηαλ απηή απνβεί άγνλε είηε 

ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 105, πεξί θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο 

ζχκβαζεο. 

Δπίζεο κπνξεί λα καηαηψζεη ηε δηαδηθαζία:  α) ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο, εθηφο εάλ κπνξεί λα ζεξαπεχζεη ην ζθάικα ή ηελ παξάιεηςε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 106 , β) αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν, γ) αλ 

ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, δ) αλ ε επηιεγείζα 

πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε, ε) ζηελ πεξίπησζε ησλ παξ. 3 θαη 4 

ηνπ άξζξνπ 97, πεξί ρξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξψλ, ζη) γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο, φπσο ηδίσο, δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

 

 

 

4. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

4.1 Δγγχεζε 

4.1.1. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο  

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηεο 

εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ή ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 

δηθαηψκαηα πξναίξεζεο  θαη θαηαηίζεηαη κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη’ 

ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ 

θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Σν πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή 

φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε 

ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαζέζεη κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ηξνπνπνηεκέλεο 

ζχκβαζεο, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 

4% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζηελ πεξίπησζε παξαβίαζεο, 

απφ ηνλ αλάδνρν, ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  
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Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ 

ρξφλν θφξησζεο ή παξάδνζεο, γηα δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ. 

Ζ/Οη εγγχεζε/εηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη/νληαη ζην ζχλνιφ ηνπ/ο κεηά απφ ηελ πνζνηηθή 

θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη 

παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο 

γίλεηαη κεηά απφ ηελ αληηκεηψπηζε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ 

εθπξφζεζκνπ.  

 

 

4.2  πκβαηηθφ Πιαέζην - ΔθαξκνζηΫα Ννκνζεζέα  

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα, νη φξνη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν 

Αζηηθφο Κψδηθαο.  

 

 

4.3 Όξνη εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

4.3.1 Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην 

ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν. 4412/2016.  

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ειέγρεηαη θαη 

βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο 

αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

4.3.2 ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ πξντφλησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν. 

2939/2001, επηπιένλ ηνπ φξνπ ηεο παξ. 4.3.1 πεξηιακβάλεηαη ν φξνο φηη ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη 

θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο 

ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 4β ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 2939/2001. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

κέζσ ηνπ αξρείνπ δεκνζηνπνίεζεο εγγεγξακκέλσλ παξαγσγψλ ζην Δζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ 

(ΔΜΠΑ) πνπ ηεξείηαη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Δ.Ο.ΑΝ. εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ, ζην νπνίν γίλεηαη ππνρξεσηηθά κλεία ηνπ αξηζκνχ ΔΜΠΑ ηνπ ππφρξενπ 

παξαγσγνχ. Ζ κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ έρεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 4412/2016. 

4.3.3. Ο αλάδνρνο δεζκεχεηαη φηη :  

α) ζε φια ηα ζηάδηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο ζχκβαζεο δελ ελήξγεζε αζέκηηα, παξάλνκα ή 

θαηαρξεζηηθά θαη φηη ζα εμαθνινπζήζεη λα κελ ελεξγεί θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν θαηά ην ζηάδην 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,  

β) φηη ζα δειψζεη ακειιεηί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, απφ ηε ζηηγκή πνπ ιάβεη γλψζε, νπνηαδήπνηε 

θαηάζηαζε (αθφκε θαη ελδερφκελε) ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ (πξνζσπηθψλ, νηθνγελεηαθψλ, 

νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ ή άιισλ θνηλψλ ζπκθεξφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

αληηθξνπφκελσλ επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ) κεηαμχ ησλ λνκίκσλ ή εμνπζηνδνηεκέλσλ 

εθπξνζψπσλ ηνπ θαζψο θαη ππαιιήισλ ή ζπλεξγαηψλ ηνπο νπνίνπο απαζρνιεί ζηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο (π.ρ. κε ζχκβαζε ππεξγνιαβίαο) θαη κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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εκπιέθνληαη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ζηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή/θαη κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηελ έθβαζε θαη ηηο απνθάζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πεξί ηελ εθηέιεζή ηεο, 

νπνηεδήπνηε θαη εάλ ε θαηάζηαζε απηή πξνθχςεη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

Οη ππνρξεψζεηο θαη νη απαγνξεχζεηο ηεο ξήηξαο απηήο ηζρχνπλ, αλ ν αλάδνρνο είλαη έλσζε, γηα 

φια ηα κέιε ηεο έλσζεο, θαζψο θαη γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί. ην ζπκθσλεηηθφ 

πεξηιακβάλεηαη ζρεηηθή δεζκεπηηθή δήισζε ηφζν ηνπ αλαδφρνπ φζν θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ.  

Καζψο θαη φ,ηη απαηηείηαη απφ ηνπο ππφινηπνπο εηδηθνχο φξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη’ 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

4.4 Τπεξγνιαβέα 

4.4.1. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ 

αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε 

ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  

4.4.2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 

θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο 

απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο 

ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά 

ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε 

ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο 

δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ 

ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα 

γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.  

4.4.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο 

ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3. θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν 

αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά  ην 

πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ 

λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 4412/2016, δχλαηαη λα 

επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο 

άλσ πνζνζηνχ.  

Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ή δχλαηαη 

λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ 

άξζξνπ 131 ηνπ Ν. 4412/2016.  

 

4.5 Σξνπνπνέεζε ζχκβαζεο θαηΪ ηε δηΪξθεηΪ ηεο 

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 

4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β  ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ 

Ν. 4412/2016.  

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά Ϋρεη ην κνλνκεξΫο δηθαέσκα παξΪηαζεο ηεο ζχκβαζεο Ϋσο ηξεηο (3) κάλεο 

σο πξνο ηελ απνξξφθεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο. 
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4.6 Γηθαέσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη 

ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ 

Ν. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο,  

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ 

πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε 

ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 

δ) ν αλάδνρνο θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, γηα έλα απφ 

ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο, 

ε) ν αλάδνρνο πησρεχζεη ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ή αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

εμπγίαλζεο θαη δελ ηεξεί ηνπο φξνπο απηήο ή εάλ βξεζεί ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε, 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αλάδνρνο ν 

νπνίνο ζα βξεζεί ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή απνδεηθλχεη 

φηη είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα 

κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο.  

ζη) ν αλάδνρνο παξαβεί απνδεδεηγκέλα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ δέζκεπζε 

αθεξαηφηεηαο ηεο παξ. 4.3.3. ηεο παξνχζαο, σο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην ζπλεκκέλν ζηελ 

παξνχζα ζρέδην ζχκβαζεο. 

 

 

 

 

5. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

5.1 Σξφπνο πιεξσκάο  

5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή 

ησλ εηδψλ  κε ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο θαη κέζα ζηε λφκηκε πξνζεζκία, 

πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν Ε5 ηνπ Ν. 4152/2013 (ΦΔΚ 107/9-5-2013,Σ.Α΄) 

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ 

θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016 

φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ.34 θαη 35 ηνπ Ν.4799/2017, θαζψο θαη θάζε άιινπ 

δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν 

θαη ηελ πιεξσκή.  

5.1.2. Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα 

κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ 
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ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο 

αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α)  Σν δχν ηνηο εθαηφ (2%) ππέξ ηεο Φπρηθήο Τγείαο κεηά ηεο αθαίξεζεο ηνπ ΦΠΑ θαη θάζε άιινπ 

παξαθξαηνχκελνπ πνζνχ ππέξ ηξίησλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3580/07 φπσο απηφο ηζρχεη. 

β) Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ 

ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη). 

γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ 

ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο 

Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ Ν. 4412/2016). 

δ) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηεο αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ, ε νπνία 

ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 4412/2016. 

ε) Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ  θαη 

ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ. 

ζη) Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο αμίαο επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

Ο ΦΠΑ θαηαβάιιεηαη απφ ηελ ππεξεζία. 

 

  

5.2 Κάξπμε νηθνλνκηθνχ θνξΫα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο  

5.2.1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα 

πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ (Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο): 

α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 105 πεξί θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

β) ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε ή/θαη 

δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζρεηηθέο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηε 

ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, εληφο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) εθφζνλ δελ θνξηψζεη, δελ παξαδψζεη ή δελ αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά αγαζά ή δελ 

επηζθεπάζεη ή δελ ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ 

δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο 

επφκελεο παξαγξάθνπ. 

ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ζχκβαζε θαηά ηελ σο άλσ 

πεξίπησζε γ, ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε νπνία κλεκνλεχεη ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν. 4412/20161 θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ 

ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν αλάδνρνο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί, κέζα ζε 

πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλσηέξσ φριεζεο. Αλ ε πξνζεζκία 

πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε, παξέιζεη, ρσξίο ν αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη 

έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο 

ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

                                                           
   





49 

 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε 

ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν 

ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά νη παξαθάησ 

θπξψζεηο: 

α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά πεξίπησζε, 

β) Καηαινγηζκφο ηνπ δηαθέξνληνο, πνπ πξνθχπηεη εηο βάξνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ απηή 

πξνκεζεπηεί ηα αγαζά, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ 

θνξέα, αλαζέηνληαο ην αλεθηέιεζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ζηνλ επφκελν θαηά ζεηξά 

θαηάηαμεο νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ είρε ιάβεη κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο. Αλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ απνδερζεί ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα πξνκεζεπηεί ηα αγαζά, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ 

ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, απφ ηξίην νηθνλνκηθφ θνξέα είηε κε δηελέξγεηα λέαο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο ζχκβαζεο είηε κε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο πξνεγνχκελε 

δεκνζίεπζε, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4412/2016. Σν δηαθέξνλ 

ππνινγίδεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

Γ = (ΣΚΣ ΣΚΔ) x Π Όπνπ: Γ = Γηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

εθφζνλ απηή πξνκεζεπηεί ηα αγαζά πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην 

νηθνλνκηθφ θνξέα, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα. Σν δηαθέξνλ ιακβάλεη ζεηηθέο ηηκέο, 

αιιηψο ζεσξείηαη ίζν κε κεδέλ. 

ΣΚΣ = Σηκή θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο 

απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα ζηνλ λέν αλάδνρν. 

ΣΚΔ = Σηκή θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο 

απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε απφ ηελ νπνία θεξχρζεθε έθπησηνο 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Π = πληειεζηήο πξνζαχμεζεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο έκκεζεο δεκίαο πνπ πξνθαιείηαη ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή απφ ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ ν νπνίνο ιακβάλεη ηελ ηηκή 1,01.  

Ο θαηαινγηζκφο ηνπ δηαθέξνληνο επηβάιιεηαη ζηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα κε απφθαζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ εθδίδεηαη ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δεθανθηψ (18) κελψλ κεηά ηελ 

έθδνζε θαη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θήξπμεο εθπηψηνπ, θαη εθφζνλ θαηαθπξσζεί ε 

πξνκήζεηα ησλ αγαζψλ πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα 

ζε ηξίην νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ είζπξαμε ηνπ δηαθέξνληνο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα 

κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκφζησλ Δζφδσλ. Σν δηαθέξνλ 

εηζπξάηηεηαη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

γ) Δπηπιένλ, κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ 

ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 

θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74 ηνπ σο άλσ λφκνπ, πεξί απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα απφ δεκφζηεο ζπκβάζεηο.  

5.2.2.  Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 

θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ 

Ν.4412/16, επηβάιιεηαη πξφζηηκν πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο 

πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ 

πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε 

ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο 

ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. 

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- παξάδνζε ή 

αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 
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ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα 

δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, 

αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο. 

ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε 

φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

 

 

5.3 ΓηνηθεηηθΫο πξνζθπγΫο θαηΪ ηε δηαδηθαζέα εθηΫιεζεο ησλ ζπκβΪζεσλ   

Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ 

φξσλ ησλ άξζξσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο 

παξάδνζεο πιηθψλ), 6.3. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε), θαζψο θαη θαη’ 

εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ λα αζθήζεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο 

ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία (30) εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ή ηεο πιήξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ εκπξφζεζκε 

άζθεζε ηεο πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην 

αξκνδίσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην ηειεπηαίν 

εδάθην ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016 νξγάλνπ, εληφο 

πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο ζεσξείηαη σο ζησπεξψο 

απνξξηθζείζα. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο νπνηαζδήπνηε θχζεο 

δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. Αλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα ε 

πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζίζηαηαη 

νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο κέρξη 

απηή λα νξηζηηθνπνηεζεί. 

 

 

5.4 Γηθαζηηθά επέιπζε δηαθνξψλ 

Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβάζεηο πνπ 

ζπλάπηνληαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή αγσγήο 

ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία εθηειείηαη εθάζηε ζχκβαζε, θαηά ηα 

εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 έσο θαη 6 ηνπ άξζξνπ 205Α ηνπ Ν. 4412/2016. Πξηλ απφ ηελ 

άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά ε ηήξεζε ηεο 

ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 205 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 

5.3 ηεο παξνχζαο, δηαθνξεηηθά ε πξνζθπγή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Αλ ν αλάδνρνο ηεο 

ζχκβαζεο είλαη θνηλνπξαμία, ε πξνζθπγή αζθείηαη είηε απφ ηελ ίδηα είηε απφ φια ηα κέιε ηεο. Γελ 

απαηηείηαη ε ηήξεζε ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο αλ αζθείηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν αγσγή, ζην 

δηθφγξαθν ηεο νπνίαο δελ ζσξεχεηαη αίηεκα αθχξσζεο ή ηξνπνπνίεζεο δηνηθεηηθήο πξάμεο ή 

παξάιεηςεο. 

 

 

 

 

6. ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ  

6.1  Υξφλνο παξΪδνζεο πιηθψλ 

6.1.1. Ζ παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζα γίλεηαη θαηφπηλ γξαπηήο παξαγγειίαο, κέζα ζηνλ 

ρξφλν παξάδνζεο πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε ζηελ απνζήθε ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ζην ρψξν 





51 

 

πνπ ζα ηνπο ππνδεηρζεί απφ ην γξαθείν Γηαρείξηζεο, ηκεκαηηθά θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 

θνξέα, κε έμνδα, επζχλε θαη κέξηκλα ηνπ Πξνκεζεπηή. 

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ 

αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο αθφινπζεο ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο: α) 

ηεξνχληαη νη φξνη ηνπ άξζξνπ 132 πεξί ηξνπνπνίεζεο ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο, β) έρεη 

εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

κεηά απφ γλσκνδφηεζε αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, είηε κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν αλάδνρνο, είηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ, ην νπνίν 

ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, γ) ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 

παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο.  ηελ πεξίπησζε 

παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ν ρξφλνο παξάηαζεο δελ ζπλππνινγίδεηαη ζηνλ 

ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο. 

ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο έπεηηα απφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ, 

επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 5.2.2 ηεο παξνχζεο. 

Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ ηεο πεξ. β΄ ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016, ν 

ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα κεηαηίζεηαη. Μεηάζεζε 

επηηξέπεηαη κφλν φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη, πνπ 

θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ. ηηο 

πεξηπηψζεηο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θφξησζεο παξάδνζεο δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο. 

6.1.2. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο 

ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν αλάδνρνο 

θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

6.1.3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε 

ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα 

παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 

Μεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν 

αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε 

εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε. 

 

6.2 Παξαιαβά πιηθψλ-Υξφλνο θαη ηξφπνο παξαιαβάο πιηθψλ 

6.2.1 H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη δεπηεξνβάζκηεο, πνπ 

ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 πεξ. β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16
  

ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ θαη ην Παξάξηεκα VII ηεο παξνχζαο (ζρέδην 

ζχκβαζεο). Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο 

έιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν πξνκεζεπηήο.  

Σν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη πξσηφθνιια 

(καθξνζθνπηθφ – νξηζηηθφ- παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξήζεηο –απφξξηςεο  ησλ πιηθψλ) 

ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν. 4412/16. 

Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο – δεπηεξνβάζκηεο) 

θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο αλαδφρνπο. 

Τιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, κε βάζε 

ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, κπνξνχλ λα 

παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ 
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αλαδφρνπ ή  απηεπάγγειηα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν. 4412/16. Σα έμνδα 

βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ αλάδνρν. 

Δπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ  

δηελεξγήζεθαλ απφ πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο παξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη 

εγγξάθσο εμέηαζε θαη’ έθεζε ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη 

(20) εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο,  κε ηνλ 

ηξφπν  πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν. 4412/16. 

Σν απνηέιεζκα  ηεο θαη’ έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν κέξε. 

Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο κεηά ηα 

απνηειέζκαηα ηεο θαη’ έθεζε εμέηαζεο. 

6.2.2  Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ζηνλ αλάδνρν ηεο αλσηέξσ εγγξάθνπ παξαγγειίαο απφ ην 

Ννζνθνκείν, απφ αξκφδηα επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο πνπ ζα ζπγθξνηεζεί γηα ην 

ζθνπφ απηφ θαη ζα εθδίδεη ζρεηηθά πξσηφθνιια παξαιαβήο. 

Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ 

ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, 

ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε 

βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο 

ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο ηνπ 

πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ 

αλαδφρνπ. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε 

απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν 

πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν 

απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο 

παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο άλσ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 208 ηνπ Ν. 4412/2016 

θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο δελ 

επηζηξέθνληαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη 

ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. 

 

6.3 Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – ΑληηθαηΪζηαζε 

6.3.1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ 

πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 

νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο 

ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. 

6.3.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη 

γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, 

ν δε αλάδνρνο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο 

παξάδνζεο. 

Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ 

ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο 

πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.  

6.3.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 

2 θαη 3  ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ Ν. 4412/2016. 
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6.4 Γεέγκαηα – Γεηγκαηνιεςέα – ΔξγαζηεξηαθΫο εμεηΪζεηο 

Σν αξκφδην φξγαλν δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ θαηάζεζε δεηγκάησλ ηα νπνία ζα πξέπεη λα επέιζνπλ 

ζηελ ππεξεζία ην αξγφηεξν κέζα ζε ηξείο (3) εκέξεο. 

 

         

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ Γ.Ν. ΖΛΔΗΑ 

   ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ                                                                                                                         

 

 

                                                                                ΓΡ. ΥΡΗΣΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ  MD. PHD. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η – ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΤΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

ΜΔΡΟ Α΄:  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ  ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο είλαη ε πξνκήζεηα «ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ 

ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΜΔ ΤΝΟΓΟ ΚΑΗ ΥΧΡΗ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ» CPV: 33696300-8, 
ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 175.891,59 € πιένλ Φ.Π.Α. 6% θαη 24% [195.924,61 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 6% θαη 24%]. 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ  Αλνηρηφο Ζιεθηξνληθφο Γηαγσληζκφο (θΪησ ησλ νξέσλ) 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  

 

ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΜΔ 

ΤΝΟΓΟ ΚΑΗ ΥΧΡΗ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ γηα ηε 

Ννζειεπηηθά ΜνλΪδα Πχξγνπ 

ΚΧΓΗΚΟ CPV  CPV: 33696300-8  

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ  
Ζ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ 

απνθιεηζηηθΪ βΪζεη ηεο ηηκάο 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ 

ΓΑΠΑΝΖ  

175.891,59 € πιένλ Φ.Π.Α. 6% θαη 24% (195.924,61 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 6% θαη 24%) 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

Έλα (1)  Ϋηνο  κε κνλνκεξΫο δηθαέσκα ηεο Ν. Μ. Πχξγνπ – Γ. Ν. 

Ζιεέαο παξΪηαζεο ηεο ζχκβαζεο  Ϋσο ηξεηο (3) κάλεο σο πξνο ηελ 

απνξξφθεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηεο 

ζχκβαζεο. 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  
Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο -  KAE 1359 

ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΔΖ ΣΧΝ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ: ηε δηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)  

ΔΝΣΤΠΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑ ΠΔΡΗΠΣΧΖ :  
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΛΔΗΑ-Ν. Μ. ΠΤΡΓΟΤ  

ΠΤΡΓΟ Σ.Κ 27131 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΑΡΞΖ 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

27/07/2021, εκΫξα Σξέηε θαη ψξα 15:00 κ.κ. ζηε δηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)  

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ: 11/08/2021, 

εκΫξα ΣεηΪξηε θαη ψξα: 17:30 κ.κ. ζηε δηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)  

ΔΝΣΤΠΖ ΠΡΟΦΟΡΑ: Σα ζηνηρεία θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο 

πξνζθνξάο πνπ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά πξνζθνκίδνληαη θαηά 

πεξίπησζε ζε έληππε κνξθή φπσο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 
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ΜΔΡΟ Β΄: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

ΠΗΝΑΚΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΧΝ ΔΗΓΧΝ-ΠΟΟΣΖΣΔ ΔΗΓΧΝ-ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα «ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ 

ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΜΔ ΤΝΟΓΟ ΚΑΗ ΥΧΡΗ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ» γηα ηηο εηήζηεο αλάγθεο 

ηεο Ν.Μ. Πχξγνπ ηνπ Γ.Ν. Ζιείαο, θαη θαηαηάζζεηαη ζηνλ αθφινπζν θσδηθφ ηνπ Κνηλνχ 

Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ CPV: 33696300-8. 

 
 

Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 175.891,59 € κε 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ 6 % θαη 24% (εθηηκψκελε αμέα ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ 6% 

θαη 24%: 195.924,61 €).   

 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηεο 

Γηαθήξπμεο είηε γηα ην ζχλνιν ησλ πξνθεξπρζέλησλ εηδψλ θαη ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο 

πνζφηεηαο ηεο πξνκήζεηαο εθάζηνπ είδνπο, είηε σο θάησζη: 

 

Γηα ηηο εμεηΪζεηο ηνπ απηφκαηνπ ζπζηάκαηνο ηαπηνπνέεζεο, αληηβηνγξΪκκαηνο θαη ειΫγρνπ 

κεραληζκψλ αληνράο, ήηνη γηα ηα είδε ηεο Οκάδαο 1, κε ζπλνδφ εμνπιηζκφ, (γξακκέο ΔΖΓΖ: απφ 

1.1 έσο θαη 1.8) γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θαη πνζνηήησλ ηεο Γηαθήξπμεο. 

 

Γηα ηηο εμεηΪζεηο ηνπ απηνκαηνπνηεκΫλνπ ζπζηάκαηνο αηκνθαιιηεξγεηψλ, ήηνη γηα ηα είδε ηεο 

Οκάδαο  2, κε ζπλνδφ εμνπιηζκφ, (γξακκέο ΔΖΓΖ: απφ 2.1 έσο θαη 2.3) γίλνληαη δεθηέο 

πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θαη πνζνηήησλ ηεο Γηαθήξπμεο. 

 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ /ΔΗΓΟ ΣΔΜΑΥΗΑ  
 

ΠΟΟΣΖΣΔ  
Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην Μέξνο Β΄ ηνπ παξφληνο 

Παξαξηήκαηνο. 

ΚΡΑΣΖΔΗ ΔΠΗ ΣΖ ΣΗΜΖ 

ΣΧΝ ΔΗΓΧΝ  

Οη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ λφκηκεο 

θξαηήζεηο.  

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ  

(ΑΡΘΡΟ 24 Ν. 2198/94)  

Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94.  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ  ΓΗΑ 

ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΟ ΣΤΠΟ 

27/07/2021 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΡΣΖΖ 

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ –

ΚΖΜΓΖ – ΔΖΓΖ - 

ΗΣΟΔΛΗΓΑ 

27/07/2021 
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Γηα ηηο εμεηΪζεηο ηνπ απηνκαηνπνηεκΫλνπ ζπζηάκαηνο νπξναλΪιπζεο (ρεκηθά θαη 

κηθξνζθνπηθά) ήηνη γηα ηα είδε ηεο Οκάδαο 3, κε ζπλνδφ εμνπιηζκφ, (γξακκέο ΔΖΓΖ: απφ 3.1 

έσο θαη 3.2) γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θαη πνζνηήησλ ηεο Γηαθήξπμεο. 

 

Γηα ηηο εμεηΪζεηο πάμεσο, άηνη γηα ηα είδε ηεο Οκάδαο 4, κε ζπλνδφ εμνπιηζκφ, (γξακκέο 

ΔΖΓΖ: απφ 4.1 έσο θαη 4.3) γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θαη πνζνηήησλ 

ηεο Γηαθήξπμεο. 

 

Γηα ηα εέδε ρσξίο ζπλνδφ εμνπιηζκφ, (γξακκέο ΔΖΓΖ: απφ 5 έσο θαη 11) γίλνληαη δεθηέο 

πξνζθνξέο είηε γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θαη πνζνηήησλ ηεο Γηαθήξπμεο, είηε γηα κεκνλσκέλν είδνο 

ησλ γξακκψλ απφ 5 έσο θαη 11, αιιά γηα ην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο απηνχ. 

 

Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 175.891,59 € κε 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ 6 % θαη 24% (εθηηκψκελε αμέα ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ 6% 

θαη 24%: 195.924,61 €).   

 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη  ζε έλα (1) έηνο κε κνλνκεξΫο δηθαέσκα ηεο Ν. Μ. Πχξγνπ – 

Γ. Ν. Ζιεέαο παξΪηαζεο ηεο ζχκβαζεο Ϋσο ηξεηο (3) κάλεο σο πξνο ηελ απνξξφθεζε ηνπ 

θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

 

Αλαιπηηθά πεξηγξαθά ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο δέδεηαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο. 

 

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιΫνλ ζπκθΫξνπζαο απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε 

πξνζθνξΪο, βΪζεη ηεο ηηκάο, γηα ηα θάησζη είδε: 

 





A/A 

ΔΖΓΖ 
ΔΗΓΟ 

Πνζφηεηα 

εμεηΪζεσλ 

Σηκά / εμΫηαζε 

ρσξέο ΦΠΑ 
ΦΠΑ 6% ά 24% 

Σηκά /εμΫηαζε 

ζπκπεξηιακβαλνκΫ-

λνπ ΦΠΑ 

 πλνιηθά 

Δηάζηα ΓαπΪλε  

ρσξέο ΦΠΑ  

πλνιηθά Δηάζηα 

ΓαπΪλε 

ζπκπεξηιακβα-

λνκΫλνπ ΦΠΑ 

 

ΟκΪδα 1: Με ζπλνδφ εμνπιηζκφ (CPV: 33696300-8) 

 

  Α) ΠΪλει γηα ηαπηνπνέεζε            

1.1 Gram (-) 2.100 6,8230478589 € 6% & 24%: 0,42253 € 7,245577859 € 14.328,40 € 15.215,71 € 

1.2 Gram (+) 1.300 6,8230478589 € 6% & 24%: 0,42253 € 7,245577859 € 8.869,96 € 9.419,25 € 

1.3 Αλαεξφβηα 160 6,8230478589 € 6% & 24%: 0,42253 € 7,245577859 € 1.091,69 € 1.159,29 € 

1.4 Μχθεηεο 250 7,0410478589 € 6% & 24%: 0,43561 € 7,476657859 € 1.760,26 € 1.869,17 € 

1.5 Απαηηεηηθά 160 6,8230478589 € 6% & 24%: 0,42253 € 7,245577859 € 1.091,69 € 1.159,29 € 

  Β) ΠΪλει γηα ηεζη επαηζζεζέαο            

1.6 Gram (-) 2.100 6,8231506849 € 6% & 24%: 0,44056 €  7,263710685 € 14.328,62 € 15.253,79 € 

1.7 Gram (+) 1.300 6,9231506849 € 6% & 24%: 0,44656 € 7,369710685 € 9.000,10 € 9.580,63 € 

1.8 Μχθεηεο 250 6,9331506849 € 6% & 24%: 0,44716 € 7,380310685 € 1.733,29 € 1.845,08 € 

Τπνζχλνιν 1: 52.204,01 € 55.502,21 € 

  

Φηαιέδηα αηκνθαιιηεξγεηψλ κε 

απηνκαηνπνηεκΫλν ζχζηεκα (κε ζπλνδφ 

εμνπιηζκφ) 

            

Α/Α 

ΔΖΓΖ 
Σχπνο θηαιηδέσλ 

Πνζφηεηα 

εμεηΪζεσλ 

Σηκά ρσξέο ΦΠΑ 

/ εμΫηαζε 
ΦΠΑ 24% 

Σηκά/εμΫηαζε 

ζπκπεξηιακβαλν-

κΫλνπ ΦΠΑ 

 πλνιηθά 

Δηάζηα ΓαπΪλε 

ρσξέο ΦΠΑ  

πλνιηθά Δηάζηα 

ΓαπΪλε 

ζπκπεξηιακβα-

λνκΫλνπ ΦΠΑ 

ΟκΪδα 2: Με ζπλνδφ εμνπιηζκφ (CPV: 33696300-8) 

2.1 
Α) Φηαιίδηα ελειίθσλ γηα αεξφβηα κηθξφβηα κε 

παξάγνληεο δέζκεπζεο αληηβηνηηθψλ  
2.400 4,19 € 24%: 1,0056 € 5,1956 € 10.056,00 € 12.469,44 € 

2.2 Β) Φηαιίδηα ελειίθσλ γηα αλαεξφβηα κηθξφβηα  2.400 4,19 € 24%: 1,0056 € 5,1956 € 10.056,00 € 12.469,44 € 

2.3 
Γ) Παηδηαηξηθά θηαιίδηα κε παξάγνληεο 

δέζκεπζεο αληηβηνηηθψλ  
500 4,19 € 24%: 1,0056 € 5,1956 € 2.095,00 € 2.597,80 € 

Τπνζχλνιν 2: 22.207,00 € 27.536,68 € 
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Α/Α 

ΔΖΓΖ 
ΔΗΓΟ 

Πνζφηεηα 

εμεηΪζεσλ 

Σηκά ρσξέο ΦΠΑ 

/ ηεζη 

ΦΠΑ 6% & 24% 

(Αληηδξαζηεξέσλ θαη 

Αλαισζέκσλ) 

Σηκά/εμΫηαζε 

ζπκπεξηιακβαλν-

κΫλνπ ΦΠΑ 

 πλνιηθά 

Δηάζηα ΓαπΪλε 

ρσξέο ΦΠΑ  

πλνιηθά Δηάζηα 

ΓαπΪλε 

ζπκπεξηιακβα-

λνκΫλνπ ΦΠΑ 

ΟκΪδα 3: Με ζπλνδφ εμνπιηζκφ (CPV: 33696300-8) 

3.1 
Δηήζηνο αξηζκφο εμεηάζεσλ γηα απηφκαην 

ζχζηεκα νπξναλάιπζεο 
11.000 3,063333 € 6% & 24%: 0,332719 € 3,396052 € 33.696,66 € 37.356,57 € 

3.2 
Δηήζηνο αξηζκφο εμεηάζεσλ γηα απηφκαην 

ζχζηεκα κηθξνζθνπηθήο νπξναλάιπζεο 
11.000 3,534 € 6% & 24%: 0,32244 € 3,856440 € 38.874,00 € 42.420,84 € 

Τπνζχλνιν 3: 72.570,66 € 79.777,41 € 

Α/Α 

ΔΖΓΖ 
ΔΗΓΟ 

Πνζφηεηα 

εμεηΪζεσλ 

Σηκά ρσξέο 

ΦΠΑ/ΣΔΣ 

ΦΠΑ 6% & 24% 

(Αληηδξαζηεξέσλ θαη 

Αλαισζέκσλ) 

Σηκά/εμΫηαζε 

ζπκπεξηιακβαλν-

κΫλνπ ΦΠΑ 

 πλνιηθά 

Δηάζηα ΓαπΪλε 

ρσξέο ΦΠΑ  

πλνιηθά Δηάζηα 

ΓαπΪλε 

ζπκπεξηιακβα-

λνκΫλνπ ΦΠΑ 

 

ΟκΪδα 4: Με ζπλνδφ εμνπιηζκφ (CPV: 33696300-8) 

 

4.1 PT 16.000 0,73 € 6% & 24%: 0,1054 € 0,8354 € 11.680,00 € 13.366,40 € 

4.2 PTT 16.000 0,75 € 6% & 24%: 0,1066 € 0,8566 € 12.000,00 € 13.705,60 € 

4.3 ΗΝΧΓΟΓΟΝΟ 3.000 1,04 € 6% & 24%: 0,1240 € 1,1640 € 3.120,00 € 3.492,00 € 

Τπνζχλνιν 4: 26.800,00 € 30.564,00 € 

 

ΥΧΡΗ ζπλνδφ εμνπιηζκφ (CPV: 33696300-8) 

 

5 RPR 267 0,072 € 24%: 0,01728 € 0,08928 € 19,22 € 23,84 € 

6 Brucella Abortus 1.335 0,763 € 24%: 0,18312 € 0,94612 € 1.018,61 € 1.263,07 € 

7 

HCG - Test θπήζεσο – αλνζνρξσκαηνγξαθία κε 

κεκβξάλε γηα νχξα θαη νξφ κε εηδηθφηεηα >99%. 

Να έρεη ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ κάξηπξα 

ελζσκαησκέλν ζηελ θαζέηα 

2.500 0,16 € 6%: 0,096 € 0,1696 € 400,00 € 424,00 € 

8 

Πιήξεο kit (latex) γηα ηαπηνπνίεζε θαηά 

Lancefield ησλ νκάδσλ A,B,C,D,F,G 

ζηξεπηνθφθθνπ 

300 0,2233 € 24%: 0,053592 € 0,276892 € 66,99 € 83,07 € 
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9 
Kit latex γηα ηαπηνπνίεζε ηνπ ζηαθπιφθνθθνπ 

aureus 
150 0,29 € 24%: 0,0696 € 0,3596 € 43,50 € 53,94 € 

10 

Kit latex γηα αλίρλεπζε αληηγφλσλ θαη 

ηαπηνπνίεζε γηα Neisseria meningitidis 

A,C,Y/W135, B/E coli K1, Haemophillus 

influenzae b, Streptococcus Pneumoniae, 

Steptococcus B 

150 1,76 € 24%: 0,4224 € 2,1824 € 264,00 € 327,36 € 

11 
Kit αλίρλεπζεο Ig M αληηζσκάησλ γηα leptospira 

κε κέζνδν Dot - Elysa 
120 2,48 € 24%: 0,5952 € 3,0752 € 297,60 € 369,03 € 

ΤΝΟΛΟ 175.891,59 € 195.924,61 €  

 

 

εκαληηθή παξαηήξεζε: Ζ πξνζθνξά πνπ αθνξά ζηα Αληηδξαζηήξηα κε ζπλνδφ εμνπιηζκφ, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη θαη αληηδξαζηήξηα πιχζεο 

θαη αξαίσζεο, νξνχο ειέγρνπ θαη βαζκνλφκεζεο θαη ηα απαξαίηεηα αλαιψζηκα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πξνζθεξφκελνπ αλαιπηή. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΜΔΡΟ Α΄ 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ 

 

1.Αληηθεέκελν πξνκάζεηαο 

1.1Ζ παξνχζα  ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ αλάδεημε ρνξεγεηψλ γηα ηελ πξνκήζεηα απφ ην 

ειεχζεξν εκπφξην ησλ πιηθψλ, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ζην ΜΔΡΟ Β ηνπ παξφληνο 

Παξαξηήκαηνο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η πξνο θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η γηα  ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο, θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο, ηνλ ηξφπν 

ειέγρνπ θαη παξαιαβήο απηψλ. 

1.2 Ο αλαγξαθφκελνο αξηζκφο γηα θάζε κηα εμέηαζε ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Η, είλαη ν ειάρηζηνο 

αξηζκφο εμεηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

1.3 Γηα ηε ζχληαμε απηήο ηεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο ειήθζεζαλ ππ’ φςε: 

Α) Ζ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο χληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ αληηδξαζηεξίσλ. 

Β) Ζ εηζήγεζε ηνπ ΔΟΦ αλαθνξηθά κε ην θαζεζηψο δηαθίλεζεο ησλ αληηδξαζηεξίσλ ζηε ρψξα κε 

βάζε ππφ έθδνζε Οδεγία ηεο Δ.Δ. 

Γ) Οη αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

 

2. Όξνη Γηεμαγσγάο ηνπ Γηαγσληζκνχ 

1. Γείγκαηα 

Καηά ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο, νη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα επίδεημεο 

δηελέξγεηαο ησλ εμεηάζεσλ κε ηα πξνζθεξφκελα πιηθά θαη αλαιπηέο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί απφ ηελ 

επηηξνπή αμηνιφγεζεο.  

2.Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ: 

Α) Υψξα πξνέιεπζεο ησλ πιηθψλ. 

Β) Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο. 

Γ) Υξφλν παξάδνζεο ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ παξαγγειία. 

Γ) Υξφλνο δσήο (εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεσο). 

Δ) Σε ζπζθεπαζία ηνπ πιηθνχ , ε νπνία πξέπεη λα είλαη ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. 

Σ) Να αλαγξάθεηαη ζηελ ζπζθεπαζία ε ρεκηθή ζχζηαζε θαη λα θαιχπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο πεξί κε ηνμηθφηεηαο. 

Ε) Ο πξνζθέξσλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ λα πξνζθνκίζεη πξσηφηππα prosξectus κε πιήξε 

ζηνηρεία πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Νφκν γηα ην In Vitro δηαγλσζηηθά πξντφληα θαη λα 

πιεξνί ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο (1S0 9002 ή ηζνδχλακα). 

Ζ) Ο πξνζθέξσλ ππνρξενχηαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ λα θαηαζέζεη βεβαίσζε ηνπ νίθνπ 

θαηαζθεπήο ησλ πξνζθεξνκέλσλ αληηδξαζηεξίσλ θαη αλαισζίκσλ πιηθψλ φηη ηα πξνζθεξφκελα 

αληηδξαζηήξηα θαη πιηθά είλαη απνιχησο ζπκβαηά κε ηνλ αληίζηνηρν εμνπιηζκφ ηνπ εξγαζηεξίνπ 

ηνπ Ννζνθνκείνπ καο θαη φηη δελ ζα δεκηνπξγήζνπλ κεραληθά ή ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα θαη ε 

ιεηηνπξγία ησλ αλαιπηψλ ζα ζπλερηζηεί απξφζθνπηα θαη λα θαηαζέζεη πξσηφθνιια εθαξκνγήο. 
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Θ) Κάζε πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη δηάθνξεο δεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο πνπ ζα έρνπλ 

γίλεη κε ηα ζπγθεθξηκέλα αληηδξαζηήξηα απφ αλαγλσξηζκέλα Ννζνθνκείν ή θαη Παλεπηζηήκηα ηεο 

αιινδαπήο θαη ηεο εκεδαπήο. 

3.Ο ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε Αξκφδηαο Αξρήο ηεο Υψξαο πνπ 

βξίζθεηαη ην εξγνζηάζην παξαγσγήο αληηδξαζηεξίσλ, ε νπνία ζα βεβαηψλεη φηη ην εξγνζηάζην 

δηαζέηεη άδεηα δπλαηφηεηαο παξαγσγήο in vitro αληηδξαζηεξίσλ. 

 

3. ΠαξΪδνζε –Παξαιαβά        

3.1 Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ  λα γίλεηαη ηκεκαηηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε δηαβίβαζε ηεο 

παξαγγειίαο, απφ ην θαξκαθείν ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα πνζφηεηεο πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο 

ελφο  (1) κελφο ηνπιάρηζηνλ. 

3.2  αλ ηφπνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ νξίδνληαη νη απνζήθεο ηνπ Φαξκαθείνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

κε βάζε ηελ ηζρχνπζα ζ’ απηφ δηαδηθαζία.   

  

4. Σερληθνέ Πξνζδηνξηζκνέ     

4.1 Ο Γηαγσληζκφο ζα γίλεη  κε βάζε ηηο ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ πιηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

ΜΔΡΟ Β ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. 

4.2 Οη κεηνδφηεο πξέπεη λα αλαγξάθνπλ ζηηο πξνζθνξέο ηνπο (νηθνλνκηθή θαη ηερληθή), φηη ην είδνο 

πνπ πξνζθέξνπλ εθπιεξψλεη ηηο παξαπάλσ ηερληθέο πεξηγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο. 

4.3 ηελ πεξίπησζε πνπ ην πξνζθεξφκελν πιηθφ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο ή δηαθνξνπνηήζεηο απφ 

απηά πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο δελ ζα απνξξίπηνληαη ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη νη απνθιίζεηο απηέο δελ αλαθέξνληαη ζηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη θξίλνληαη 

απφ ηελ επηηξνπή επνπζηψδεηο.  

Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα αλαθέξνληαη ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ κε ιεπηνκέξεηεο γηα λα αμηνινγεζνχλ απφ 

ηελ αξκφδηα επηηξνπή. 

 

5.   πζθεπαζέα 

5.1. Ζ ζπζθεπαζία ζα είλαη φπσο απηή ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο, ρσξίο άιιε ρξεκαηηθή 

επηβάξπλζε ησλ ζρεηηθψλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, πνπ δελ επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή. 

5.2. ε εκθαλέο ζεκείν ηεο ζπζθεπαζίαο, θαζψο θαη ζε θάζε κνλάδα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο, πξέπεη 

λα αλαγξάθνληαη νη παξαθάησ ΔΝΓΔΗΞΔΗ:  

5.2.1 Δπσλπκία θαη δηεχζπλζε θαηαζθεπαζηή. Δάλ ν θαηαζθεπαζηήο εδξεχεη ζε ρψξα  εθηφο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ηνπ 

εγθαηεζηεκέλνπ ζηελ Κνηλφηεηα εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

5.2.2 Σα ζηνηρεία πνπ είλαη απνιχησο αλαγθαία πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα είλαη ζε ζέζε λα 

αλαγλσξίζεη ην δηαγλσζηηθφ πξντφλ, ηελ πνζφηεηα ηνπ θαη ην πεξηερφκελν ηεο 

ζπζθεπαζίαο. 

5.2.3 Καηά πεξίπησζε, ηελ έλδεημε «ΣΔΗΡΟ» ή άιιε έλδεημε, κε ηελ νπνία επηζεκαίλεηαη ε  

εηδηθή κηθξνβηνινγηθή θαηάζηαζε ή ε θαηάζηαζε απφ πιεπξάο θαζαξηφηεηαο. 

5.2.4 Σνλ θσδηθφ ηεο παξηίδαο, κεηά απφ ηε ιέμε «ΠΑΡΣΗΓΑ» ή ηνλ αχμνληα αξηζκφ. 
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5.2.5 Ζ εκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία ην πξντφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αζθαιψο , ρσξίο 

ππνβηβαζκφ ηεο επίδνζεο. 

5.2.6 Σηο εηδηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ή θαη ρεηξηζκνχ. 

5.2.7 Σηο ελδεδεηγκέλεο πξνεηδνπνηήζεηο ή θαη πξνθπιάμεηο. 

5.2.8 ε θάζε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΔΧ σο εμήο:  

α) Σα ζηνηρεία  ηεο εηηθέηαο, πιελ ησλ 5.2.4 θαη 5.2.5. 

β) Σελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζχλζεζε ηνπ αληηδξψληνο πξντφληνο θαη ηελ πνζφηεηα ή ηε 

ζπγθέληξσζή ηνπ ή ησλ δξαζηηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ή ησλ αληηδξαζηεξίσλ ή ηνπ ζπλφινπ (kit). 

γ) Γήισζε φηη ην δηαγλσζηηθφ πξντφλ πεξηέρεη φια ηα ζπζηαηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κέηξεζε. 

δ) Σηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ην ρξφλν δηαηήξεζεο κεηά απφ ηελ πξψηε απνζθξάγηζε ηεο 

πξσηνηαγνχο ζπζθεπαζίαο θαζψο θαη ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ζηαζεξφηεηαο ησλ 

αληηδξαζηεξίσλ εξγαζίαο. 

ε) Σηο επηδφζεηο ηνπ πξντφληνο  αλαθνξηθά κε ηελ αλαιπηηθή επαηζζεζία, ηελ εμεηδίθεπζε, ηελ 

αθξίβεηα, ηελ επαλαιεςηκφηεηα, ηελ αλαπαξαγσγηκφηεηα, ηα φξηα αλίρλεπζεο θαη ηηο γλσζηέο 

αιιειεπηδξάζεηο. 

ζη) Έλδεημε ηνπ ηπρφλ απαηηνπκέλνπ εηδηθνχ εμνπιηζκνχ θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ 

εηδηθνχ απηνχ εμνπιηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηείηαη νξζψο. 

δ)  Σνλ ηχπν ηνπ  δείγκαηνο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη, ηηο ηπρφλ εηδηθέο ζπλζήθεο ζπιινγήο, 

πξνεπεμεξγαζίαο θαη, θαηά  πεξίπησζε, ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη νδεγίεο γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ αζζελνχο. 

ε)  Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή  ηεο αθνινπζεηέαο δηαδηθαζίαο γηα ηελ ρξήζε ηνπ πξντφληνο. 

ζ)  Σε δηαδηθαζία κεηξήζεσο πνπ πξέπεη λα αθνινπζείηαη κε ην δηαγλσζηηθφ πξντφλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαηά πεξίπησζε: 

 Σεο αξρήο ηεο κεζφδνπ. 

 Σσλ εηδηθψλ αλαιπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ επηδφζεσο (επαηζζεζία, εμεηδίθεπζε, αθξίβεηα, 

επαλαιεςηκφηεηα, αλαπαξαγσγηκφηεηα, φξηα αλίρλεπζεο, θάζκα κεηξήζεσλ, πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ γλσζηψλ ζρεηηθψλ παξεκβνιψλ), ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο κεζφδνπ 

θαη ησλ πιεξνθνξηψλ φζνλ αγνξά ηε ρξεζηκνπνίεζε, εθ κέξνπο ηνπ ρξήζηε, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 

πιηθψλ κεηξήζεσλ αλαθνξάο. 

 Σσλ πιεξνθνξηψλ, πνπ αθνξνχλ θάζε επηπιένλ δηαδηθαζία ή ρεηξηζκφ, ν νπνίνο απαηηείηαη, πξηλ 

απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δηαγλσζηηθνχ πξντφληνο (π.ρ. αλαζχζηαζε, επψαζε, έιεγρνο νξγάλσλ 

θ.α). 

 Δλδείμεσλ γηα ην θαηά πφζνλ απαηηείηαη εηδηθή εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ. 

η) Σε καζεκαηηθή κέζνδν, κε ηελ νπνία ππνινγίδνληαη ηα καζεκαηηθά απνηειέζκαηα θαη φπνπ 

απαηηείηαη ε κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ.  

ηα. Σα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη, ζε πεξίπησζε αιιαγψλ ζηηο αλαιπηηθέο επηδφζεηο ηνπ 

πξντφληνο.  

ηβ. Σηο θαηάιιειεο γηα ηνπο ρξήζηεο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε: 

 Σνλ εζσηεξηθφ έιεγρν πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ επηθχξσζεο.  

 Αλαθνξά ζηνλ ηξφπν βαζκνλφκεζεο ηνπ πξντφληνο. 
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 Σα κεζνδηαζηήκαηα αλαθνξάο γηα ηηο πξνζδηνξηδφκελεο πνζφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πεξηγξαθήο ηνπ πιεζπζκνχ αλαθνξάο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε. 

 Αλ ην πξντφλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ ή λα εγθαζίζηαηαη ε λα ζπλδέεηαη κε άιια 

Ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ή εμνπιηζκφ, πξνθείκελνπ λα ιεηηνπξγήζεη ζχκθσλα κε ηνλ πξννξηζκφ 

ηνπ επαξθή  ζηνηρεία γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επηινγή ησλ 

ελδεδεηγκέλσλ πξντφλησλ ή εμνπιηζκνχ πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηπγράλεηαη αζθαιήο θαη θαηάιιεινο ζπλδπαζκφο.  

 Όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξντφληνο θαη 

ηεο νξζήο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαζψο θαη ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηε θχζε θαη ηε 

ζπρλφηεηα ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο βαζκνλφκεζεο πνπ απαηηνχληαη, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε νξζή 

θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ πξντφληνο. 

 Πιεξνθνξίεο γηα ηε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ.  

 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε πξφζζεηε  επεμεξγαζία ή ρεηξηζκφ πνπ απαηηείηαη, πξνηνχ 

ρξεζηκνπνηεζεί ην πξντφλ (π.ρ. απνζηείξσζε, ηειηθή ζπλαξκνιφγεζε θ.ά.). 

 Σηο απαξαίηεηεο νδεγίεο γηα ην ελδερφκελν θζνξάο ηεο πξνζηαηεπηηθήο ζπζθεπαζίαο. 

 Λεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο επαλαπνζηείξσζεο ή απνιχκαλζεο. 

ηγ. Σηο πξνθπιάμεηο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηνπο ηπρφλ εηδηθνχο θαη αζπλήζεηο θηλδχλνπο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ή ηε δηάζεζε ησλ δηαγλσζηηθψλ πξντφλησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο, αλ ην δηαγλσζηηθφ πξντφλ πεξηέρεη νπζίεο  

αλζξψπηλεο ή δσηθήο πξνέιεπζεο, πξέπεη λα εθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ ρξεζηψλ ζηε δπλεηηθή 

κνιπζκαηηθή θχζε ηεο. 

ηδ.  Σελ εκεξνκελία εθδφζεσο ή ηεο πιένλ πξφζθαηεο αλαζεψξεζεο ησλ νδεγηψλ ρξήζεσο. 

5.2.9  Μεηά ηελ θαηαθχξσζε, ν κεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα επηζεκαίλεη επηπιένλ θάζε κνλάδα 

ζπζθεπαζίαο ησλ πιηθψλ πνπ παξαδίδνληαη κε:   

Α. Σα ζηνηρεία πξνκεζεπηή. 

Β. Αξηζκφ ζχκβαζεο. 

Γ. Σελ έλδεημε «ΚΡΑΣΗΚΟ ΔΗΓΟ». 

 

6. Άιινη εηδηθνέ  Όξνη 

6.1 Ζ Τπεξεζία δελ  ζα δερηεί νπδεκία δηαθνξνπνίεζε ζηηο ηηκέο, αλά εμέηαζε, πνπ ζα 

θαηαθπξσζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα νιφθιεξν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 

χκβαζεο θαη γηα νπνηαδήπνηε αηηία. 

Οη  πξνκεζεπηέο πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηηκέο σο αθνινχζσο: 

α. Σηκή αλά εμέηαζε. 

β. Σηκή αλά Οκάδα Δμεηάζεσλ, φπσο απηέο νκαδνπνηνχληαη ζηηο αληίζηνηρεο Πεξηγξαθέο ηνπ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Η. 

γ.  Σηκέο ησλ πξνζθεξνκέλσλ βηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ αληηδξαζηεξίσλ, θαζψο θαη ησλ 

επηπξφζζεησλ πιηθψλ, φπσο πιηθά βαζκνλφκεζεο θαη ειέγρνπ (controls, calibrators) θαη ινηπψλ  

αλαιψζηκσλ, αλά εκβφιην - ζπζθεπαζία, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ 

εμεηάζεσλ. 

δ. Σελ αληηζηνηρία αληηδξαζηεξίσλ θαη παληφο είδνπο απαηηνχκελσλ αλαισζίκσλ γηα ηελ 

δηελέξγεηα ηεο θάζε εμέηαζεο. 
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6.2 Γήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο φηη κπνξεί λα ιάβεη φια ηα κέηξα απφζπξζεο ηνπ πξντφληνο απφ 

ηελ αγνξά, ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

αζζελψλ, ησλ ρξεζηψλ ή θαη ελδερνκέλσο, άιισλ πξνζψπσλ, θαζψο θαη ηελ αζθάιεηα πξαγκάησλ. 

6.3 Ο ειάρηζηνο εηήζηνο αξηζκφο ησλ εθηεινχκελσλ εμεηάζεσλ θαίλεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. 

6.4 Ο αξηζκφο  αλαιπηψλ πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέζεη ζην Ννζνθνκείν ν πξνκεζεπηήο πξέπεη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η, 

ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ ζην πξσηλφ σξάξην. 

 

7. Έιεγρνη- Απφξξηςε Τιηθψλ-ΑληηθαηΪζηαζε 

7.1 Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε δεηγκαηνινγηθφ έιεγρν κε εξγαζηεξηαθά 

δεδνκέλα φισλ ησλ παξηίδσλ ησλ πξντφλησλ ηφζν θαηά  ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, φζν θαη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ρξήζεσο, κεηά απφ ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ Γ/ληνχ ηνπ Δξγαζηεξίνπ, αξθνχλησο 

ηεθκεξησκέλε. 

7.2 ε πεξίπησζε πνπ απνξξηθζεί απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο νξηζηηθά νιφθιεξε ε ζπκβαηηθή 

πνζφηεηα ή κέξνο απηήο, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο κέζα ζε πξνζεζκία πνπ θαζνξίδεηαη 

απφ ηνλ αξκφδην θνξέα, λα αληηθαηαζηήζεη ηελ πνζφηεηα  πνπ απνξξίθζεθε κε άιιε, πνπ θαιχπηεη 

ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο.  

7.3 Σα είδε πνπ απνξξίθζεθαλ επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε θξνληίδα θαη δαπάλεο ηνπ, 

κέζα ζε 10 εκέξεο απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ λέσλ εηδψλ. 

7.4 Γηα ην επηπιένλ ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 

παξάδνζεο ή θφξησζεο, ν πξνκεζεπηήο ινγίδεηαη εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζηηο θπξψζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην Ν. 4412/2016. 

Δάλ ηειηθά ν πξνκεζεπηήο δελ πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ εηδψλ πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα 

ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ δφζεθε, θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

 

 

ΜΔΡΟ Β  

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 

ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΧΝ ΑΝΑΛΤΣΧΝ 

1.ΚΟΠΟ 

Ζ Σερληθά πεξηγξαθά απηά θαιχπηεη ηηο απαηηάζεηο θαη ηνλ ηξφπν ειΫγρνπ θαη παξαιαβάο ησλ 

ππφ πξνκάζεηα «ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΧΝ ΑΝΑΛΤΣΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ». Χο «ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ» θΫξνληαη ζην εμάο, φια ηα 

βηνινγηθΪ, αηκαηνινγηθΪ ά Ϊιια πιηθΪ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελΫξγεηα ησλ αληέζηνηρσλ 

εμεηΪζεσλ. 
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2. ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

2.1. ΓΔΝΗΚΑ  

2.1.1. Σα ππφ πξνκήζεηα πιηθά πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηα θαη θαηαζθεπαζκέλα κε 

ηηο ηειεπηαίεο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο. 

2.1.2.  Με απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή, απνδεηθλχεηαη έγγξαθα, ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ζπλερή θαη πιήξε ηερληθή ππνζηήξημε, δειαδή επηζθεπέο, 

αληαιιαθηηθά θαη άιια πιηθά, πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο πνπ ζα 

δηαηεζεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή γηα ηε δηελέξγεηα ησλ απαηηνχκελσλ εμεηάζεσλ, θαζψο θαη ε 

πξνκήζεηα ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ βαζκνλφκεζεο θαη ειέγρνπ (standards, controls) ζε 

πνζφηεηεο ηέηνηεο πνπ λα κε παξαθσιχεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ αληίζηνηρνπ 

εξγαζηεξίνπ. 

2.1.3. Όινη νη αλαιπηέο λα ζπλδένληαη κε ην ππάξρνλ πιεξνθνξηθφ ζχζηεκα ηνπ εξγαζηεξίνπ 

(LIS) ζε ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή. 

2.1.4 Σα ππφ πξνκήζεηα αληηδξαζηήξηα ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο παξαθάησ φξνπο: 

Να αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηε ρξήζε ηνπο ζε αλαιπηέο. 

Να ζπλνδεχνληαη απφ ζαθείο νδεγίεο ρξήζεσο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5.2.8 ηνπ ΜΔΡΟΤ Α ηνπ 

παξφληνο Παξαξηήκαηνο. 

Να έρνπλ ηνλ θαηά ηνλ δπλαηφλ καθξφηεξν ρξφλν ιήμεσο. 

Να ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ πηζηνπνηεηηθά πνηνηηθνχ ειέγρνπ, φπνπ ηνχην πξνβιέπεηαη. 

Να έρνπλ ηελ θαηάιιειε ζπζθεπαζία ζχκθσλα κε ηελ παξ.5 ηνπ ΜΔΡΟΤ Α ηνπ παξφληνο 

Παξαξηήκαηνο. 

2.1.5 Ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο. 

α. Σν πξντφλ ζα πξέπεη λα είλαη πξφζθαηεο παξαγσγήο θαη θαηά ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ λα 

κελ έρεη παξέιζεη ην 1/3 ηνπιάρηζηνλ ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο δσήο ηνπ. 

β. ε πεξίπησζε πνπ ζα παξαηεξεζεί αιινίσζε ηνπ πξντφληνο πξνο ηεο ιήμεσο ηνπ θαη ελψ έρνπλ 

ηεξεζεί νη πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ζπλζήθεο ζπληεξήζεσο ηνπ, λα ππνρξενχηαη ν 

πξνκεζεπηήο ζηελ αληηθαηάζηαζε ηεο αιινησζείζεο πνζφηεηνο. 

2.1.6 Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε δεηγκαηνινγηθφ έιεγρν κε εξγαζηεξηαθά 

δεδνκέλα φισλ ησλ παξηίδσλ ησλ πξντφλησλ ηφζν θαηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, φζν θαηά ηε 

δηάξθεηα ρξήζεσο, κεηά απφ ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ Γ/ληνπ ηνπ Δξγαζηεξίνπ, αξθνχλησο 

ηεθκεξησκέλε. 

2.1.7 Όια ππφ πξνκήζεηα αληηδξαζηήξηα ζα αμηνινγεζνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξνκήζεηαο θαη 

ζα ειέγρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαιαβήο. 

 

2.2 ΔΗΓΗΚΑ  

ΔΞΔΣΑΔΗ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΥΧΡΗ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

1.RPR 

Πνηνηηθή θαη εκηπνζνηηθή αλίρλεπζε αληηζσκάησλ έλαληη ηνπ ηξεπνλήκαηνο κε 

ζπγθνιιεηηλναληίδξαζε. 

2.Brucella abortus, Brucella melitensis 

Πνηνηηθή θαη εκηπνζνηηθή αλίρλεπζε αληηζσκάησλ έλαληη ησλ αληηγφλσλ ηεο Brucella abortus θαη 

Brucella melitensis κε ζπγθνιιεηηλναληίδξαζε. 
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3.Σεζη θπήζεσο 

Αλνζνρξσκαηνγξαθία κε κεκβξάλε γηα νχξα θαη νξφ κε εηδηθφηεηα > 99%. Να έρεη ζεηηθφ θαη 

αξλεηηθφ κάξηπξα ελζσκαησκέλν ζηελ θαζέηα. 

4.Κηη γηα ηαπηνπνίεζε θαηά Lancefield 

Πιήξεο θηη (latex) γηα ηαπηνπνίεζε θαηά Lancefield ησλ νκάδσλ A,B,C,D,F,G ζηξεπηφθνθθνπ. 

5.Κηη γηα ηαπηνπνίεζε S.aureus 

Κηη (latex) γηα ηαπηνπνίεζε Staphylococcus aureus. 

6.Κηη γηα αλίρλεπζε κηθξνβηαθψλ αληηγφλσλ ζην ΔΝΤ 

Κηη (latex) γηα αλίρλεπζε αληηγφλσλ θαη ηαπηνπνίεζε γηα Neisseria meningitidis A,C,Y/W 135, B, 

E.coli K1, Haemophillus influenzae b, Streptococcus pneumoniae, β αηκνιπηηθφο ηξεπηφθνθθνο 

νκαδαο Β. 

7.Κηη γηα αλίρλεπζε αληηζσκάησλ γηα ιεπηφζπεηξα 

Κηη αλίρλεπζεο IgM αληηζσκάησλ γηα Λεπηφζπεηξα κε ηε κέζνδν Dot-Elisa. 

 

Ζ επηινγά θαη θαηαθχξσζε ζα γέλεη ζπλνιηθΪ γηα φιεο ηηο εμεηΪζεηο ά αλαιψζηκα αλΪ εέδνο 

θΪζε θαηεγνξέαο ζε Ϋλαλ πξνκεζεπηά. 

 

 

ΔΞΔΣΑΔΗ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΜΔ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

1. ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ, ΑΝΣΗΒΗΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΗ 

ΔΛΔΓΥΟΤ ΜΖΥΑΝΗΜΧΝ ΑΝΣΟΥΖ 

Α) Πάλει γηα ηαπηνπνίεζε 

1) Gram (-) 

2) Gram (+) 

3) Αλαεξφβηα  

4) Μχθεηεο 

5) Απαηηεηηθά  

Β) Πάλει γηα ηεζη επαηζζεζίαο 

1) Gram (-) 

2) Gram (+) 

3) Μχθεηεο   

 

Α. Κάξηεο / πάλει ηαπηνπνίεζεο θαη αληηβηνγξάκκαηνο γηα ρξήζε ζε απηφκαην ζχζηεκα  

1.   Να κελ απαηηνχλ πξνζζήθε αληηδξαζηεξίσλ. 

2.   Να έρνπλ φζν ην δπλαηφ κηθξφηεξν κέγεζνο θαη κάδα. 

 

Β. πλνδφο εμνπιηζκφο απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο ηαπηνπνίεζεο θαη αληηβηνγξάκκαηνο 
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1. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ λα ππνζηεξίδεηαη  απφ Ζ/Τ κε εηδηθφ ινγηζκηθφ αλίρλεπζεο κεραληζκψλ 

αληνρήο θαη κε εθηππσηή. 

2. Να θαηαιακβάλεη κηθξφ ρψξν. 

3. Να δηαζέηεη ζχζηεκα δηάγλσζεο βιαβψλ. 

4. Να ζπλνδεχεηαη απφ ζνινζίκεηξν.  

5. Να ηαπηνπνηεί Gram(+), Gram(-), κχθεηεο, αλαεξφβηα, απαηηεηηθά.  

6. Να δίλεη αληηβηφγξακκα κε MIC γηα Gram(+), Gram(-) θαη κχθεηεο.  

7. Να εθηειεί απηφκαηα ηνλ εκβνιηαζκφ ησλ θαξηψλ / πάλει, ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζηηο ζέζεηο 

επψαζεο, ηελ επψαζε, αλάγλσζε, αμηνιφγεζε θαη απφξξηςή ηνπο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

εμεηάζεσλ. 

8. Να ειέγρεη απφ 3 θαη πάλσ αξαηψζεηο  αληηβηνηηθψλ γηα MIC. 

9. Να δίλεη απνηειέζκαηα ζε ιηγφηεξν απφ 6 ψξεο γηα θνηλά κηθξφβηα.   

 

Ζ επηινγά θαη θαηαθχξσζε ζα γέλεη ζπλνιηθΪ γηα φιεο ηηο εμεηΪζεηο ηνπ απηφκαηνπ 

ζπζηάκαηνο ηαπηνπνέεζεο θαη αληηβηνγξΪκκαηνο ζε Ϋλαλ πξνκεζεπηά. 

 

 

 

2. ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΤΣΖΜΑ ΑΗΜΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ 

Α. ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΗΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΤΣΖΜΑ ΑΗΜΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ 

-Να δηαζέηεη πάλσ απφ 100 ζέζεηο επψαζεο θηαιψλ   

-Να έρεη αξρή κεζφδνπ πςειήο επαηζζεζίαο 

-Να δηαζέηεη απιφ θαη εχρξεζην ινγηζκηθφ 

-Να αλαιχεη ηαπηφρξνλα θάζε είδνπο θηάιε αεξφβηα / αλαεξφβηα ελειίθσλ, παηδηαηξηθή 

-Να θαηαιακβάλεη ηνλ κηθξφηεξν δπλαηφ φγθν ζην εξγαζηήξην 

-Να ζπλνδεχεηαη απφ ζηαζεξνπνηεηή ηάζεο  

-Να δηελεξγεί απηφκαην ηερληθφ έιεγρν θαη λα εηδνπνηεί ζε πεξίπησζε βιάβεο ή ιαλζαζκέλσλ 

ρεηξηζκψλ 

 

Β. ΦΗΑΛΔ ΓΗΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΤΣΖΜΑ ΑΗΜΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ 

-θηάιεο γηα αλίρλεπζε αεξφβησλ κηθξνβίσλ κε αδξαλνπνηεηηθέο νπζίεο  αληηβηνηηθψλ 

-θηάιεο γηα αλίρλεπζε αλαεξφβησλ κηθξνβίσλ κε αδξαλνπνηεηηθέο νπζίεο αληηβηνηηθψλ 

-θηάιεο γηα αλίρλεπζε αεξφβησλ θαη κπθήησλ ζε παηδηαηξηθά δείγκαηα κε αδξαλνπνηεηηθέο νπζίεο 

αληηβηνηηθψλ 

Οη θηάιεο λα είλαη ειαθξηέο θαη αλζεθηηθέο. Θα ζεσξεζεί πιενλέθηεκα λα δηαζέηνπλ έγθξηζε απφ 

ην FDA γηα ηνλ έιεγρν θαη άιισλ ζηείξσλ βηνινγηθψλ πγξψλ πέξαλ ηνπ αίκαηνο θαη λα κπνξνχλ 

λα δερηνχλ θαη δείγκαηα ζε κηθξέο πνζφηεηεο. Δίλαη επηζπκεηφ νη θηάιεο λα θέξνπλ δείθηε κε ηνλ 

νπνίν λα είλαη δπλαηή ε νπηηθή αμηνιφγεζε ηνπ απνηειέζκαηνο. 
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Ζ επηινγά θαη θαηαθχξσζε ζα γέλεη ζπλνιηθΪ γηα ηηο εμεηΪζεηο ηνπ απηνκαηνπνηεκΫλνπ 

ζπζηάκαηνο αηκνθαιιηεξγεηψλ ζε Ϋλαλ πξνκεζεπηά. 

 

3. ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΤΣΖΜΑ ΟΤΡΟΑΝΑΛΤΖ 

ΠΛΖΡΔ ΤΣΖΜΑ ΑΝΑΛΤΖ ΟΤΡΧΝ (ΒΗΟΥΖΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΚΑΗ 

ΜΗΚΡΟΚΟΠΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ) 

Σν ζχζηεκα λα είλαη πιήξεο, ζχγρξνλεο νπσζδήπνηε ηερλνινγίαο, θαηαζθεπήο θαη ζρεδηαζκνχ θαη 

λα πεξηιακβάλεη φια ηα εμαξηήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηελέξγεηα πιήξνπο αλάιπζεο 

βηνρεκηθψλ παξακέηξσλ νχξσλ θαη κηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο νχξσλ θαζψο θαη θνηλήο έθδνζεο 

απνηειεζκάησλ. 

Α. πγθεθξηκέλα γηα ηελ ζπζθεπή ρεκηθήο αλάιπζεο νχξσλ: 

1. Σν ζχζηεκα λα έρεη δπλαηφηεηα ζπλερνχο θφξησζεο δεηγκάησλ ζε έλα ζεκείν ρσξεηηθφηεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 60 ζέζεσλ πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηνχλ νη δεηνχκελεο εμεηάζεηο ηφζν ησλ 

θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ φζν θαη ε κηθξνζθφπεζε ησλ έκκνξθσλ ζπζηαηηθψλ. 

2. Σν ζχζηεκα λα είλαη πιήξεο , ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη ηα δείγκαηα λα εμεηάδνληαη απηνχζηα 

ρσξίο λα απαηηείηαη απφ ηνλ ρεηξηζηή αξαίσζε, ζπκπχθλσζε θ.ι.π. 

3. Να είλαη πιήξσο απηφκαην απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ δεηγκάησλ ζην θνηλφ ζεκείν ζπλερνχο 

θφξησζεο έσο θαη ηελ εθηχπσζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

4.  Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλάιπζεο επεηγφλησλ δεηγκάησλ (STAT). 

5.  Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα απηφκαηεο αλάδεπζεο πξηλ ηε δεηγκαηνιεςία θαη θαηαλνκήο ηνπ 

δείγκαηνο πάλσ ζε θάζε επίζεκα αληηδξαζηεξίνπ ζηελ ηαηλία. 

6. Να κεηξά ηηο παξαθάησ θπζηθνρεκηθέο παξακέηξνπο κε ηε ρξήζε πνιπρξσκαηηθήο 

αλαθιαζηκεηξίαο, ζθέδαζεο θαη κεηάδνζεο θσηφο: 

> ΠΡΧΣΔΗΝΔ 

> ΝΗΣΡΧΓΖ 

> ΛΔΤΚΟΚΤΣΣΑΡΗΚΖ ΔΣΔΡΑΖ 

> ΑΗΜΟΦΑΗΡΗΝΖ 

> ΓΛΤΚΟΕΖ 

> ΥΟΛΔΡΤΘΡΗΝΖ 

> ΟΤΡΟΥΟΛΗΝΟΓΟΝΟ 

> ΚΔΣΟΝΗΚΑ ΧΜΑΣΑ 

> pΖ 

> ΥΡΧΜΑ 

> ΟΦΖ 

7. Μέηξεζε αζθνξβηθνχ νμένο, πξνο επηζήκαλζε θαη απνθπγή ςεπδψο αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ 

γηα εξπζξά, ληηξψδε, ρνιεξπζξίλε θαη γιπθφδε, ζε πεξηπηψζεηο πςειήο ζπγθέληξσζεο. 

8. Να κελ ζπληζηάηαη ε απνκάθξπλζε ησλ ππνιεηπφκελσλ ηαηληψλ κέηξεζεο (strips) θαζεκεξηλά. 

Να έρεη ζηαζεξφηεηα strips πάλσ ζηνλ αλαιπηή ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο. Να έρεη ηηο 

ειάρηζηεο δπλαηέο απαηηήζεηο βαζκνλφκεζεο, κε ζηαζεξφηεηα 3 κήλεο θαη’ ειάρηζην. 

9.  Ο  απαηηνχκελνο φγθνο δείγκαηνο γηα ηελ αλάιπζε λα κελ είλαη κεγαιχηεξνο απφ 2 ml. 

10.  Ζ ηαρχηεηα αλάιπζεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 200 δείγκαηα αλά ψξα γηα ηηο βηνρεκηθέο 

παξακέηξνπο. 

11.  Να δηαζέηεη κλήκε ηνπιάρηζηνλ 10.000 απνηειεζκάησλ δεηγκάησλ. 

 

Β. πγθεθξηκέλα γηα ηελ ζπζθεπή κηθξνζθνπηθήο αλάιπζεο νχξσλ: 

1. Σν ζχζηεκα λα αλαδεχεη ηα δείγκαηα πξηλ ηελ κηθξνζθφπεζε ησλ έκκνξθσλ ζπζηαηηθψλ, γηα 

θαιχηεξε νκνγελνπνίεζε θαη κε απνηέιεζκα ηελ κεγαιχηεξε αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ. Σν 
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ξχγρνο δεηγκαηνιεςίαο λα θαζαξίδεηαη απηφκαηα κεηά απφ θάζε 

κέηξεζε.                                                          

2. Σν ζχζηεκα λα πξαγκαηνπνηεί δπλεηηθά κηθξνζθνπηθή εμέηαζε:  

α) ε φια αλεμαηξέησο ηα δείγκαηα. 

β) Μφλν ζηα παζνινγηθά ή ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα ηεο θπζηθνρεκηθήο εμέηαζεο θαη’ εληνιή 

ηνπ ρεηξηζηή ή κέζσ ηεο ζχλδεζεο κε εμσηεξηθφ ππνινγηζηή (LIS Host query). 

3. Ζ αλίρλεπζε θαη ηαπηνπνίεζε ησλ ζσκαηηδίσλ λα γίλεηαη κε ρξήζε ςεθηαθήο θάκεξαο κε 

κέζνδν πνπ πξνζνκνηάδεη κε ηελ θιαζηθή κηθξνζθφπεζε. Να ηαπηνπνηνχληαη θαη λα κεηξψληαη 

ηνπιάρηζηνλ νη παξαθάησ παξάκεηξνη /ζηνηρεία: 

a. Δξπζξά αηκνζθαίξηα 

b. Λεπθά αηκνζθαίξηα/ Ππνζθαίξηα 

c. πζζσκαηψκαηα ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ 

d. Ταιψδεηο θχιηλδξνη 

e. Με ηαμηλνκεκέλνη θχιηλδξνη 

f.  Κξχζηαιινη 

g. Με ηαμηλνκεκέλνη θξχζηαιινη 

h. Πιαθψδε επηζειηαθά θχηηαξα 

i.  Με πιαθψδε επηζειηαθά θχηηαξα  

j.  Βαθηήξηα 

k. Μχθεηεο  

l.  Βιέλλε 

m. πεξκαηνδσάξηα 

Δπίζεο ,λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ν ρεηξηζηήο λα κπνξεί λα πξνρσξά ζε πεξαηηέξσ ηαμηλφκεζε ησλ 

αλσηέξσ ζπζηαηηθψλ ζε ππνθαηεγνξίεο. 

4. Καηά ηελ εμέηαζε έκκνξθσλ ζπζηαηηθψλ λα δίδνληαη απνηειέζκαηα  θαηά νπηηθφ πεδίν ή αλά 

ml. 

5. Ο εξγαζηεξηαθφο ππεχζπλνο λα αιιάδεη, εθφζνλ θξίλεη ζθφπηκν ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ 

έκκνξθσλ ζπζηαηηθψλ ζε κηθξφ αξηζκφ εηθφλσλ κε ζπλέπεηα λα κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη πιήξσο 

ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Να κπνξεί επίζεο λα εκθαλίδεη θαη λα εθηππψλεη θσηνγξαθίεο  ησλ 

ζσκαηηδίσλ ηεο  γεληθήο νχξσλ. 

6. Ο  απαηηνχκελνο φγθνο δείγκαηνο γηα ηελ αλάιπζε λα κελ είλαη κεγαιχηεξνο απφ 3 ml. 

7. Ζ ηαρχηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 70 δείγκαηα αλά ψξα γηα ηελ κηθξνζθνπηθή 

εμέηαζε. 

8. Να δηαζέηεη κλήκε ηνπιάρηζηνλ 10.000 δεηγκάησλ θαη εηθφλεο ηεο κηθξνζθνπηθήο αλάιπζεο, 

πξνθεηκέλνπ ν ππεχζπλνο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα επαλεμέηαζεο. 

 

Γ. Κνηλέο πξνδηαγξαθέο ζπζηήκαηνο: 

1. Να δηαζέηεη ζχγρξνλν ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα θαζψο θαη δπλαηφηεηα ακθίδξνκεο ζχλδεζεο κε 

πξφγξακκα δηαρείξηζεο εξγαζηεξηαθψλ δεδνκέλσλ (LIS). 

2. Οη αλαιπηέο θαη φια ηα αληηδξαζηήξηα λα είλαη ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θαη λα 

δηαζέηνπλ ζήκαλζε CE. Οη επί κέξνπο αλαιπηηθέο κνλάδεο λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα 

ζε πεξίπησζε βιάβεο ηεο κηαο εμ απηψλ. 

3. Nα δηαζέηεη πξφγξακκα πνηνηηθνχ ειέγρνπ (QC) θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ πξφηππα δηαιχκαηα 

πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη βαζκνλνκεηέο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο. 

4. Θα εθηηκεζεί ηδηαίηεξα αλ φια ηα πξνγξάκκαηα θαη ηα κελχκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα. 

5. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθέξεη εληαίν ζχζηεκα ζπλδεδεκέλσλ κνλάδσλ Βηνρεκηθήο 

θαη κηθξνζθνπηθήο αλάιπζεο ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.  
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Ζ επηινγά θαη θαηαθχξσζε ζα γέλεη ζπλνιηθΪ γηα φιεο ηηο εμεηΪζεηο ηνπ απηνκαηνπνηεκΫλνπ 

ζπζηάκαηνο νπξναλΪιπζεο (ρεκηθά θαη κηθξνζθνπηθά) ζε Ϋλαλ πξνκεζεπηά. 

 

4. ΔΞΔΣΑΔΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΖΞΖ:  

 Α. Απηφκαηνο Αλαιπηάο ΜΫηξεζεο ΠαξακΫηξσλ Αηκφζηαζεο 

1. Ο αλαιπηήο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο φισλ ησλ παξαθάησ εμεηάζεσλ,  δειαδή : 

Υξφλνο πξνζξνκβίλεο  (ΡΣ), ρξφλνο κεξηθήο ζξνκβνπιαζηίλεο (aPTT), ηλσδνγφλν, 

παξάγνληεο πήμεσο (II, V, VII, VIIIchr, IX, XII, XIII), επαξίλε, α2-αληηπιαζκίλε, 

πιαζκηλνγφλν, πξσηεΐλε- C,  πξσηεΐλε- S, αληηζξνκβίλε ΗΗΗ, APC-FVL θαη screening, 

δηκεξή ηλψδνπο, Von Willebrand Factor (Restocetin Cofactor), VW Ag, ζξνκβίλε, 

ξεπηηιάζε, αληηπεθηηθά ιχθνπ, (RVV), C1-inhibitor, νιηθφ ζπκπιήξσκα. 

2. Να είλαη ηπραίαο επηιεθηηθήο πξνζπέιαζεο (Random Access), ζπλερνχο θφξησζεο 

(Continuous Loading), πνιιαπιψλ επηινγψλ (Multitasking), θαη λα εθηειεί ηαπηφρξνλα 

πεθηηθνινγηθνχο, ρξσκνγνληθνχο θαη αλνζνινγηθνχο πξνζδηνξηζκνχο γηα φια ηα δείγκαηα. 

3. Να δηαζέηεη ςπρφκελεο ζέζεηο αληηδξαζηεξίσλ ζε ζεξκνθξαζία (2-8
0
 C) γηα θαιχηεξε 

δηαηήξεζε ησλ αληηδξαζηεξίσλ. Ζ ζέξκαλζε ζηνπο 37
0
 C ησλ πγξψλ θαη αληηδξαζηεξίσλ 

λα επηηπγράλεηαη ζηα ξχγρε ησλ δηαλνκέσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαλνκήο. 

4. Να δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζεηηθή αλαγλψξηζε δεηγκάησλ αληηδξαζηεξίσλ Standards 

θαη Controls κε ρξήζε γξακκηθνχ θψδηθα (barcode reader), λα θάλεη απηφκαην έιεγρν θαη 

δηαρείξηζε φισλ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ θπβεηηψλ, αλαισζίκσλ, δεηγκάησλ, πγξψλ 

αληηδξαζηεξίσλ κε ηε βνήζεηα αηζζεηήξσλ ζηάζκεο, πξνεηδνπνίεζε γηα ηπρνχζα έιιεηςε. 

5. Να θάλεη απηφκαηε βαζκνλφκεζε ησλ παξακέηξσλ εμεηάζεσλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

κεηξήζεσλ θαη δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο θακππιψλ βαζκνλφκεζεο πιένλ ησλ έμη (6) αλά 

παξάκεηξν, αλαθεξφκελεο ζε δηαθνξεηηθφ παξηίδαο (Lot Number) ηνπ ίδηνπ 

αληηδξαζηεξίνπ. Θα αμηνινγεζεί επηπξφζζεηα ε δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο εγθπξφηεηαο ηεο 

βαζκνλφκεζεο (π.ρ χπαξμε πξφηππεο θακπχιεο βαζκνλφκεζεο ζην ινγηζκηθφ απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή, πξνο ζχγθξηζε κε ηελ πεηξακαηηθή).   

6. Να θάλεη κέηξεζε επείγνληνο STAT αλά πάζα ζηηγκή θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο, 

θαη λα ηα κεηξά ακέζσο ρσξίο λα δηαθφπηεηαη ε ζπλερήο ιεηηνπξγία θαη ξνή αλάιπζεο ησλ 

δεηγκάησλ ξνπηίλαο ηνπ αλαιπηή. 

7. Να έρεη θηιηθφ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα κε εηθνλίδηα, δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο κεγάινπ 

αξηζκνχ απνηειεζκάησλ θαη ιεηηνπξγίαο δπλαηφηεηα κεγάιεο πνηθηιίαο εθηππψζεσλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ ιεηηνπξγίαο. 

8. Να είλαη αλνηρηφ ζχζηεκα δειαδή λα έρεη ειεχζεξα πξσηφθνιια εμεηάζεσλ. 

9. Να γίλεηαη απηφκαηε ελεκέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζηνηρείσλ ησλ αληηδξαζηεξίσλ, 

Standards θαη Controls γηα νκάδα Lot Numbers κέζσ δηζθέηαο. 

10. Να δέρεηαη ηαπηφρξνλα ηνπιάρηζηνλ 100 δείγκαηα ζε αξρηθά ζσιελάξηα αηκνιεςίαο θάζε 

είδνπο θαη δηαζηάζεσλ, πξνγξακκαηηδφκελα έλα-έλα ή θαζ’ νκάδεο θαη λα έρεη δπλαηφηεηα 

ζπλερνχο θφξησζεο δεηγκάησλ ρσξίο δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαιπηή. Δπίζεο λα 

δέρεηαη δείγκαηα κηθξνχ φγθνπ π.ρ. παηδηαηξηθά ζε εηδηθνχο ππνδνρείο φπσο eppendorf θιπ. 

11. Να δηαζέηεη πξφγξακκα πνηνηηθνχ ειέγρνπ εμεηάζεσλ θαη απνηειεζκάησλ, απηφκαηεο 

αξαηψζεηο θαη επαλάιεςε κεηξήζεσλ. Απηφκαηνο πξνγξακκαηηζκφο ζπλέρηζεο αλάιπζεο 

κε ζχγθξηζε απνηειεζκάησλ (reflex testing). 

12. Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε εμσηεξηθφ Ζ/Τ, δπλαηφηεηα ζχλδεζεο 

κε Lis θαη Host Computer. 

13. Nα δηαζέηεη δχν δηαλεκεηέο (pipetors), ν έλαο γηα ηα δείγκαηα, standards, controls θαη ν 

άιινο γηα ηα αληηδξαζηήξηα. Να θάλεη κείμε ηνπ δείγκαηνο θαη ησλ αληηδξαζηεξίσλ πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε θάζε εμέηαζεο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Να 

πεξηγξαθεί. 
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14. Να δηαζέηεη ειάρηζηε επάξθεηα θπβεηηψλ επί ηνπ αλαιπηή γηα 350 εμεηάζεηο ρσξίο ηελ 

παξέκβαζε ηνπ ρξήζηε (θφξησζε ηνπιάρηζηνλ 350 θπβεηηψλ επί ηνπ αλαιπηή θαηά ηελ 

έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ειάρηζην walk away time 350 θπβέηηεο). 

15. Ζ εμέιημε ησλ κεηξήζεσλ λα παξαθνινπζείηαη απφ ηελ νζφλε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή θαη λα δχλαηαη λα εθηππσζεί. 

16. Ο αλαιπηήο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα απηνειέγρνπ θαη εληνπηζκνχ ηερληθψλ βιαβψλ. 

17. Να εθπιέλεηαη απηφκαηα, ρσξίο παξέκβαζε ηνπ ρεηξηζηή, θαηά ην μεθίλεκα θαη κεηά ην 

πέξαο ηεο ξνπηίλαο ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

18. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη θαηάζηαζε εξγαζηεξίσλ θαη θέληξσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ αληίζηνηρα αληηδξαζηήξηα θαη αλαιπηέο κε ηα πξνζθεξφκελα. 

19. Να έρεη ηαρχηεηα ≥ 300t/h θαη λα είλαη επηηξαπέδηνο αλαιπηήο γηα ιφγνπο εξγνλνκίαο θαη 

εμνηθνλφκεζεο ρψξνπ. 

20. Οη πξνζθέξνληεο πξέπεη απαξαηηήησο λα πξνζθέξνπλ εθηφο απφ ηνλ  βαζηθφ αλαιπηή θαη 

έλαλ αλαιπηή σο εθεδξηθφ ηνπ πξψηνπ θαη κε δπλαηφηεηα ρξήζεο θαηά ηελ εθεκεξία, 

κηθξφηεξεο παξαγσγηθφηεηαο ~100t/h, ν νπνίνο πξέπεη λα εθηειεί ηηο εμεηάζεηο ηνπ πίλαθα 

ησλ δεηνχκελσλ εμεηάζεσλ θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα ίδηα αληηδξαζηήξηα, standards θαη 

controls κε ηνλ βαζηθφ αλαιπηή. 

21. Να θαηαηεζεί θχιν ζπκκφξθσζεο κε ζαθείο παξαπνκπέο ζε prospectus θαη ζπλνδεπηηθά 

έγγξαθα ηερληθψλ πεξηγξαθψλ.  

 

Β. Αληηδξαζηάξηα γηα αλαιπηά κΫηξεζεο παξαγφλησλ πάμεο 

1. Υξφλνο πξνζξνκβίλεο (Ρ.Σ.) : Αλζξψπηλε ζξνκβνπιαζηίλε ISI=1(1-1,1) πεξηέρνπζα CaCl 

2. 

2. Υξφλνο Μέγηζηεο Θξνκβνιαζηίλεο (a PTT): πγξφ αληηδξαζηήξην, έηνηκν πξνο ρξήζε 

πεξηέρνλ ελεξγνπνηεηή ππξίηην. 

3. ΗΝΧΓΟΓΟΝΟ: Μέζνδνο Clauss. Υξήζε ζε αλαξαίσηα δείγκαηα. 

4. Αληηδξαζηήξηα πξνζδηνξηζκνχ Αληηπεθηηθνχ Λχθνπ (Μέζνδνο  RussellViperVenom test) 

Screening. 

5. Αληηδξαζηήξηα πξνζδηνξηζκνχ Αληηπεθηηθνχ Λχθνπ (Μέζνδνο  RussellViperVenom test) 

επηβεβαησηηθφ.  

6. Αληηδξαζηήξηα πξνζδηνξηζκνχ AT III (κέζνδνο ρξσκνγνληθή). 

7. Standards & controls θαη ζπλνδά αληηδξαζηήξηα γηα ηα αλσηέξσ.  

8. Αλαιψζηκν πιηθφ γηα ηνλ αλαιπηή (θπβέηηεο, πιπζηηθά). 

Όια ηα παξαπάλσ αληηδξαζηήξηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηφκαην αλαιπηή αηκφζηαζεο. 

Όια ηα αλσηέξσ απνηεινχλ εληαία νκάδα θαη νη πξνζθέξνληεο πξέπεη απαξαηηήησο λα δηαζέηνπλ 

θαη λα πξνζθέξνπλ φια ηα δεηνχκελα αληηδξαζηήξηα γηα φιν ηνλ έιεγρν ηεο πήμεο. 

 

Ζ επηινγά θαη θαηαθχξσζε ζα γέλεη ζε Ϋλαλ πξνκεζεπηά γηα φιεο ηηο εμεηΪζεηο πάμεσο.    

 

2.3  ΔΝΣΤΠΑ- ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ 

2.3.1. Κάζε πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηα παξαθάησ έληππα θαη πηζηνπνηεηηθά καδί 

κε ηελ πξνζθνξά ηνπ. 

2.3.1.1 Βεβαίσζε ηνπ Οίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ κεραλήκαηνο φηη ηα πξνζθεξζέληα ζηνλ δηαγσληζκφ 

αληηδξαζηήξηα θαη αλαιψζηκα (πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην κεράλεκα) πξνηείλνληαη απφ ην ελ 

ιφγσ Οίθν γηα θαλνληθή ρξήζε, φηη είλαη απφιπηα ζπκβαηά κε ηα ειεθηξνληθά θαη κεραληθά κέξε 

ηνπ κεραλήκαηνο, θαη φηη δελ ζα επεξεάζνπλ ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

2.3.1.2. Βεβαίσζε ηνπ Οίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ κεραλήκαηνο, φηη ε πξνζθέξνπζα εηαηξεία 

(πξνκεζεπηήο) είλαη εμνπζηνδνηεκέλε σο πξνο ηελ παξνρή πιήξνπο Σερληθήο θαη Δπηζηεκνληθήο 
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ππνζηήξημεο (service, αληαιιαθηηθά θ.ι.π.) θαη φηη ζηειέρε ηεο έρνπλ εθπαηδεπηεί ζηα εξγνζηάζηα 

ηνπ Οίθνπ θαηαζθεπήο. 

Απνδεθηά σο πξνο ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ δηάξθεηα ζα ζπλππνβιεζνχλ κε ηε βεβαίσζε. 

2.3.1.3. Καηάζεζε ζηνηρείσλ κε ηελ πςειή επαλαιεςηκφηεηα ηνπ κεραλήκαηνο, ηεθκεξησκέλε κε 

πηζηνπνηεηηθά θαη γξαθηθέο παξαζηάζεηο απφ ηνλ Οίθν θαηαζθεπήο. 

2.3.1.4. Καηάζεζε πιήξνπο αλαθνξάο ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ (απφ ην κεράλεκα) 

ζε ζρέζε κε ηηο εθάζηνηε κεζφδνπο αλαθνξάο. 

2.3.1.5. Ζ θαηάζεζε Τπεχζπλεο Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 φηη κε ηελ παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο ζα 

παξαδψζεη θαη βεβαίσζε ηνπ Οίθνπ θαηαζθεπήο φηη ην κεράλεκα (αλαθέξνληαο ηνλ αξηζκφ 

ζεηξάο, S/N) θαηαζθεπάζηεθε ηελ ηειεπηαία δηεηία. 

2.3.1.6. ε πεξίπησζε πνπ ν κεηνδφηεο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ αλαθεξπρζεί κεηνδφηεο θαη γηα 

ηνλ επφκελν δηαγσληζκφ ππνρξενχηαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ αλαιπηψλ, εθφζνλ απηνί 

ππεξβαίλνπλ ηελ ηξηεηία απφ ηελ εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηνπο. 

2.3.1.7. ε πεξίπησζε πνπ ν κεηνδφηεο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ δελ είλαη κεηνδφηεο θαη γηα ηνλ 

επφκελν δηαγσληζκφ ππνρξενχηαη ζηελ απφζπξζε ησλ αλαιπηψλ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα νξηζζεί 

απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

2.3.1.8. Οπνηαδήπνηε απφθιηζε απφ ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο απνηειεί αηηία απφξξηςεο ηεο 

πξνζθνξάο. 

2.3.1.9. Πεξηγξαθή ηνπ κεραλήκαηνο πνπ ζα πξνζδηνξίδεη αθξηβψο ην είδνο θαη ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο θαη ζηελ Διιεληθή. Σπρφλ αζήκαληεο παξεθθιίζεηο απφ ηα θαζνξηδφκελα ηερληθά θαη 

ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.2.2 ηεο παξνχζεο, κπνξνχλ λα γίλνπλ απνδεθηέο 

απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο εθ’ φζνλ δελ είλαη  αληίζεηεο ή δελ πζηεξνχλ πξνο ηηο απαηηήζεηο 

ηεο Τπεξεζίαο, αιιά θαη ηηο ζπκπιεξψλνπλ πξνο ην θαιχηεξν. Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο δχλαηαη 

θαηά ηελ θξίζε ηεο λα δεηήζεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηπρφλ δηεπθξηλήζεηο επη ησλ αλαγξαθνκέλσλ 

ζηελ  πξνζθνξά ηνπ, ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πιεξέζηαηε  δηαπίζησζε ησλ ηερληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δπλαηνηήησλ ηεο ζπζθεπήο ή αθφκε θαη ηελ επίδεημε ζε ιεηηνπξγία ηεο 

ζπζθεπήο  ρσξίο θακία απαίηεζε ηνπ πξνκεζεπηή. 

2.3.1.10. Γηαθεκηζηηθφ βηβιηάξην ή θπιιάδην ηεο εηαηξείαο (PROSPECTUS) γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

ζχζηεκα πνπ ζα πεξηέρεη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

2.3.1.11. Έγγξαθε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή φηη ζα πξνζθνκίζεη ην κεράλεκα ζε έλα (1) κήλα απφ 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

2.3.1.12. Έγγξαθε δήισζε φηη εγγπάηαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ή κεραλήκαηνο γηα 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο χκβαζεο φπσο αλαθέξεηαη ζηε παξάγξαθν 3.2.1. Χο επίζεο φηη 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέζεη εηδηθφ ηερληθφ ν νπνίνο ζα επηδείμεη ζην πξνζσπηθφ ηεο 

ππεξεζίαο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ρεηξηζκφ θαζψο θαη ηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα αζθαιείαο 

πξνζσπηθνχ θαη πιηθφ φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ παξάγξαθν 3.2.1.2.  

2.3.1.13. Έγγξαθε εγγχεζε – δήισζε γηα ηε δπλαηφηεηα ππνζηεξίμεσο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 3 (κε επηζθεπέο, αληαιιαθηηθά, βαζκνλφκεζε, ζρεηηθή πιεξνθφξεζε θ.η.ι.) φπσο 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.1.2.        

 

 

3. ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ – ΟΡΟΗ ΑΠΟΓΟΥΖ 

3.1. Σα ππφ πξνκήζεηα αληηδξαζηήξηα πξέπεη λα πιεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.1 

ΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ. 

3.2. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα παξαδψζεη , κε ηελ πξψηε παξάδνζε θαηά ηελ παξάδνζε ησλ 

αληηδξαζηεξίσλ θαη ηα παξαθάησ, ηα νπνία πξέπεη λα  ζπλνδεχνπλ ην δηαηηζέκελν απφ απηφλ 

κεράλεκα. 

3.2.1. Έγγξαθε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο χκβαζεο απφ ηελ 

εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεραλήκαηνο κε ην ζπγθεθξηκέλν Δξγνζηαζηαθφ 
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Αξηζκφ (Serial Number), ν νπνίνο ζα αλαγξάθεηαη ζηελ ζχκβαζε πξνκήζεηαο ησλ αληηδξαζηεξίσλ. 

Μέζα ζ’ απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα, ν πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα επηζθεπάδεη ή λα αληηθαζηζηά 

νπνηνδήπνηε εμάξηεκα ή κέξνο ηνπ, ή θαη νιφθιεξν ην ζχζηεκα (κεράλεκα, φξγαλν, ζπζθεπή) 

ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο. 

Τπ’ φςηλ φηη: 

3.2.1.1. Σν εθηφο ιεηηνπξγίαο ρξνληθφ δηάζηεκα, αξρίδεη απφ ηε ζηηγκή ηεο εηδνπνίεζεο πξνο ηνλ 

πξνκεζεπηή γηα ηε βιάβε θαη ιήγεη κε ηελ παξάδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ιεηηνπξγία. Σν ρξνληθφ 

απηφ δηάζηεκα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ζε θακία πεξίπησζε ηηο δχν (2) ψξεο. Ο πξνκεζεπηήο 

νθείιεη γηα ηηο εμεηάζεηο πνπ έρνπλ επείγνληα ραξαθηήξα θαη γηα ην δηάζηεκα πνπ ην κεράλεκα ζα 

κείλεη εθηφο ιεηηνπξγίαο (κέγηζην 2 ψξεο) λα έρεη κεξηκλήζεη γηα ηελ θάιπςε ησλ επεηγφλησλ 

πεξηζηαηηθψλ (εθεδξηθφο αλαιπηήο, ζπληήξεζε ηπρφλ ππαξρφλησλ ή άιινο). 

Ο ηξφπνο πνπ πξνηείλεη ν πξνκεζεπηήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ ζε 

πεξίπησζε βιάβεο, πξέπεη λα πεξηγξάθεη ζαθψο. 

3.2.1.2. Έγγξαθε δήισζε φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ πάλσ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο, νξγάλνπ ή ζπζθεπήο, ρσξίο ηελ επηβάξπλζε 

ηεο ππεξεζίαο. 

3.3. ΔΛΔΓΥΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ. Ο καθξνζθνπηθφο Έιεγρνο ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαη ηνπ 

δηαηηζέκελνπ κεραλήκαηνο, γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ειέγρνπ θαη παξαιαβήο ζε θάζε 

παξάδνζε θαη ζα απνζθνπεί ζηε δηαπίζησζε: 

3.3.1. Σεο θαιήο θαηαζηάζεσο απφ άπνςε εκθαλίζεσο, πιεξφηεηαο, ιεηηνπξγηθφηεηαο, θαθψζεσλ 

ή θζνξάο. 

3.3.2.Σεο ζπκθσλίαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ είδνπο κε απηά πνπ πξνζδηνξίδνληαη 

ζηελ παξνχζα θαζψο θαη ησλ ηειηθψλ φξσλ θαη ζπκθσληψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε 

ζχκβαζε. 

3.3.3. Σεο χπαξμεο ησλ εγγξάθσλ θαη εληχπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.3, 3.1, θαη 

3.2. 

3.3.4. Σελ παξάδνζε εγρεηξηδίνπ ρξήζεσο γηα θάζε αλαιπηή ζηελ Διιεληθή. 

3.4. Πξηλ γίλεη ν έιεγρνο, ησλ παξαπάλσ απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, ν πξνκεζεπηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη εηδηθφ ή εηδηθνχο ηερληθνχο πνπ ζα παξακείλνπλ ζηε δηάζεζε ηεο 

επηηξνπήο γηα επίδεημε θαη εμεγήζεηο πάλσ ζην ρεηξηζκφ, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζεσξία ηνπ ππφ 

πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο . Ζ δηάξθεηα ηεο επίδεημεο απηήο ζα είλαη απφ κία (1)εκέξα έσο έμη(6)ην 

πεξηζζφηεξν αλάινγα κε ηελ απαίηεζε ηεο επηηξνπήο, ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζεο ηεο 

Τπεξεζίαο. 

3.5. Πξηλ γίλεη ε παξαιαβή ηνπ δηαηηζέκελνπ κεραλήκαηνο ζα πξέπεη λα δνθηκαζηεί ζε δνπιεηά 

ξνπηίλαο γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κέξεο θαη ίζσο πεξηζζφηεξν αλ απαηηεζεί απφ ηελ ππεξεζία. 

 

ΓΗΑΦΟΡΑ 

4.1 Δπηζεκάλζεηο Παξαδφζεσο 

4.1.1 ε θαηάιιειε ζέζε ηνπ κεραλήκαηνο λα επηθνιιεζεί πηλαθίδα κε κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή 

ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη. 

4.1.1.1 Ζ νλνκαζία, ην κνληέιν θαη ν SERIAL NUMBER ηνπ κεραλήκαηνο. 

4.1.1.2 Σα ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη πξνκεζεπηή. 

4.1.1.3 Ο αξηζκφο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαη ην έηνο  ππνγξαθήο ηεο. 
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4.1.2 Οη φξνη ηεο παξνχζαο ηερληθήο πεξηγξαθήο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.1, 2.3.1 είλαη 

απαξάβαηνη. 

4.1.3. Οη φξνη ηεο παξνχζαο ηερληθήο πεξηγξαθήο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.2 είλαη 

δεζκεπηηθνί γηα ηνλ πξνκεζεπηή θαη πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε πξνκήζεηαο ησλ 

αληηδξαζηεξίσλ. 

4.1.4. Όζνλ αθνξά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθ απξφζεζκε παξάδνζε αθαηαιιειφηεηα εηδψλ, 

απφξξηςε απηψλ θαη αληηθαηάζηαζε θ.ι.π. ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ– Τπφδεηγκα Φχιινπ πκκφξθσζεο Σερληθάο ΠξνζθνξΪο                              

ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΧΖ  

 

Θα πξέπεη λα δειψλεηαη ξεηά ε ζπκκφξθσζε ή απφθιηζε απφ ηεο δεηνχκελεο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη εηδηθνχο φξνπο, ηεξψληαο ηελ ίδηα ζεηξά θαη αξίζκεζε ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ. 

Σνλίδεηαη φηη είλαη ππνρξεσηηθή ε απάληεζε ζε φια ηα ζεκεία ηνπ ΠΗΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

θαη ε παξνρή φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη.  

ηε ηήιε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ» πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί φξνη, 

ππνρξεψζεηο ή επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο. 

Πξνζθνξέο πνπ δελ θαιχπηνπλ πιήξσο ηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο.  

ηε ζηήιε «ΑΠΑΝΣΖΖ- ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ Αλαδφρνπ πνπ έρεη ηε 

κνξθή ΝΑΗ/ΣΖ εάλ ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή πιεξνχηαη ή φρη απφ ηελ Πξνζθνξά θαη 

αλαιπηηθά πεξηγξαθά. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ζπκπιεξσζεί ε ζηήιε «ΑΠΑΝΣΖΖ-ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ», γηα έζησ θαη 

έλαλ απφ ηεο φξνπο ζηνλ πίλαθα ζπκκφξθσζεο, ηφηε ζεσξείηαη φηη δελ ππάξρεη απάληεζε ζηνλ 

ζρεηηθφ φξν.  

ηε ζηήιε «ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζε Παξάξηεκα ηεο Σερληθήο 

Πξνζθνξάο ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη αξηζκεκέλα Σερληθά Φπιιάδηα, ή αλαιπηηθέο ηερληθέο 

πεξηγξαθέο ησλ εηδψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή αλαθνξέο 

κεζνδνινγίαο εγθαηάζηαζεο θαη ππνζηήξημεο θιπ., ή έγγξαθεο βεβαηψζεηο πνπ θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ  ηεθκεξηψλνπλ ηα ζηνηρεία ησλ Πηλάθσλ πκκφξθσζεο. Πξνζθνξέο νη 

νπνίεο ζα απαληνχλ κνλνιεθηηθά (π.ρ. ΝΑΗ ή ΤΜΦΧΝΟΤΜΔ θ.ι.π.), κε  απιή θαηάθαζε ή 

επεμήγεζε δειαδή, ρσξίο ηεθκεξίσζε θαη παξαπνκπέο δελ απνηειεί απφδεημε πιήξσζεο ηεο 

πξνδηαγξαθήο θαη ε αξκφδηα Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα ειέγρνπ θαη επηβεβαίσζεο ηεο πιήξσζεο 

ηεο απαίηεζεο ή ηεο απφξξηςήο ηεο σο απαξάδεθηεο κε ηελ αηηηνινγία ηεο κε πιήξσζεο ησλ 

φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηεο απηνί πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ. 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΠΗΝΑΚΑ  ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

 ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΓ/ΦΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 

ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

    1.  ΝΑΗ   

    2.  ΝΑΗ   

     

 

* Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ ηνλ πίλαθα  κε δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν θαη λα ζπκπεξηιάβνπλ ηεο πιεξνθνξίεο  πνπ επηζπκνχλ, αξθεί λα πεξηιακβάλνληαη κε 

ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο – απαηηήζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ηεο φξνπο ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο 

 
 
 
 
 
 
    

                                                                                      Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ Γ.Ν. ΖΛΔΗΑ 

                                                                                                                            

 

 

                                                                                  ΓΡ. ΥΡΗΣΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ MD.PHD. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV– ΔΔΔ  

Απφ ηηο 2-5-2019, νη αλαζέηνπζεο αξρέο ζπληάζζνπλ ην ΔΔΔ κε ηε ρξήζε  ηεο λέαο ειεθηξνληθήο 

ππεξεζίαο Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), πνπ πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο ζχληαμεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο 

(ΔΔΔ). Ζ ζρεηηθή αλαθνίλσζε είλαη δηαζέζηκε ζηε Γηαδηθηπαθή Πχιε ηνπ ΔΖΓΖ 

«www.promitheus.gov.gr». Σν πεξηερφκελν ηνπ αξρείνπ, σο αξρείν PDF, ειεθηξνληθά 

ππνγεγξακκέλν, αλαξηάηαη μερσξηζηά σο αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. Tν αξρείν XML αλαξηάηαη 

γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμνπλ κέζσ ηεο ππεξεζίαο 

eΔΔΔ ηε ζρεηηθή απάληεζε ηνπο. 

 

ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΔΝΗΑΗΟΤ ΔΓΓΡΑΦΟΤ ΤΜΒΑΖ 

(ΔΔΔ) 

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά: 

Έρεη δεκηνπξγήζεη  ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν https://espdint.eprocurement.gov.gr/ ην πξφηππν 

eΔΔΔ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαθήξπμε, ην νπνίν έρεη  εμαγάγεη  ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ XML 

θαη PDF θαη ζηε ζπλέρεηα ηα δχν αξρεία έρνπλ αλαξηεζεί ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ 

θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο εμήο:  

- ην αξρείν ηχπνπ PDF, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, μερσξηζηά απφ ην θείκελν ηεο δηαθήξπμεο θαη σο 

αλαπφζπαζην κέξνο απηήο,  

- ην αξρείν ηχπνπ XML αλαξηάηαη γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ην ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο ζρεηηθήο απάληεζήο ηνπο, κέζσ ηεο ππεξεζίαο eΔΔΔ 

ηνπ ΔΖΓΖ (νλόκαηη Promitheus ESPDint). 

 

Ο ππνςάθηνο νηθνλνκηθφο θνξΫαο: 

(α) Πξέπεη λα «θαηεβάζεη» ην σο άλσ αξρείν XML απφ ηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ, λα 

ην απνζεθεχζεη ζηνλ Ζ/Τ ηνπ θαη λα κεηαβεί ζηελ ηζηνζειίδα: 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/  

ηελ ηζηνζειίδα απηή πξέπεη λα επηιέμεη «Αλάγλσζε ΔΔΔ» θαη λα ηειεθνξηψζεη («αλεβάζεη») ην 

αξρείν XML ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΔΔΔ ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ «θαηέβαζε» απφ ηνλ ηζηφηνπν ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

(β) ηε ζπλέρεηα, θαζνδεγείηαη απφ ην ζχζηεκα γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ απαξαίηεησλ πεδίσλ πνπ 

έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ππνρξεσηηθά ζπκπιεξψλνληαη θαη ηα πεδία κε ηελ 

εκεξνκελία θαη  ηνλ ηφπν ζχληαμεο. 

Δθφζνλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπφ ηνπο ζα ζπκπιεξσζεί 

ην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ ΔΔΔ (Μέξνο II, Δλφηεηα Β). 

(γ) Αθνχ νινθιεξσζεί ε ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηιέγεη «Δμαγσγή 

(PDF)» θαη είλαη  πιένλ δπλαηή ε κεηαηξνπή ηνπ αξρείνπ ζε PDF. 

(δ) Ακέζσο κεηά ηελ παξαγσγή ηνπ αξρείνπ PDF απηφ ππνγξάθεηαη θαηάιιεια. 

(ε) Σν ππνγεγξακκέλν έγγξαθν ππνβάιιεηαη ζηνλ (ππν)θάθειν ηεο πξνζθνξάο κε ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. 

ε θάζε πεξίπησζε θαη αλεμαξηήησο ηεο χπαξμεο ηνπ αξρείνπ XML ζηα ζπλεκκέλα ηνπ ζηνλ 

ειεθηξνληθφ ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο κπνξνχλ ελαιιαθηηθά: 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
http://www.promitheus.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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λα πξνζθεχγνπλ απεπζείαο ζηελ ειεθηξνληθή ππεξεζία eΔΔΔ ηνπ ΔΖΓΖ 

(https://espdint.eprocurement.gov.gr/) λα δεκηνπξγνχλ ην EΔΔ απφ ηελ αξρή, λα ζπκπιεξψλνπλ 

κε επζχλε ηνπο φια ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνλ εθάζηνηε δηαγσληζκφ θαη αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε, λα ζπκπιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο απαληήζεηο θαη λα παξάγνπλ αξρείν ηχπνπ PDF 

πξνθεηκέλνπ λα ην ππνγξάςνπλ θαη λα ην ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην θάθειν ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V – ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ 

ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ελεκεξψλεη ππφ ηελ ηδηφηεηά ηεο σο ππεχζπλεο επεμεξγαζίαο ην θπζηθφ 

πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά σο Πξνζθέξσλ ή σο Νφκηκνο Δθπξφζσπνο Πξνζθέξνληνο, 

φηη ην ίδην ή θαη ηξίηνη, θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ζα επεμεξγάδνληαη ηα αθφινπζα 

δεδνκέλα σο εμήο: 

Η. Αληηθείκελν επεμεξγαζίαο είλαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο 

θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα ηα νπνία ππνβάιινληαη ζηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή, ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, απφ ην θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν είλαη ην ίδην 

Πξνζθέξσλ ή Νφκηκνο Δθπξφζσπνο Πξνζθέξνληνο. 

ΗΗ. θνπφο ηεο επεμεξγαζίαο είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ Φαθέινπ Πξνζθνξάο, ε αλάζεζε ηεο 

χκβαζεο, ε πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε εθπιήξσζε ησλ εθ ηνπ 

λφκνπ ππνρξεψζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ε ελ γέλεη αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ησλ 

ζπλαιιαγψλ. Σα δεδνκέλα ηαπηνπξνζσπίαο θαη επηθνηλσλίαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή θαη γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ Πξνζθεξφλησλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνζθνξψλ. 

ΗΗΗ. Απνδέθηεο ησλ αλσηέξσ (ππφ Α) δεδνκέλσλ ζηνπο νπνίνπο θνηλνπνηνχληαη είλαη:  

(α) Φνξείο ζηνπο νπνίνπο ε Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ 

γηα ινγαξηαζκφ ηεο, δειαδή νη χκβνπινη, ηα ππεξεζηαθά ζηειέρε, κέιε Δπηηξνπψλ Αμηνιφγεζεο, 

Υεηξηζηέο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ θαη ινηπνί ελ γέλεη πξνζηεζέληεο ηεο, ππφ ηνλ φξν ηεο 

ηήξεζεο ζε θάζε πεξίπησζε ηνπ απνξξήηνπ. 

(β) Σν Γεκφζην, άιινη δεκφζηνη θνξείο ή δηθαζηηθέο αξρέο ή άιιεο αξρέο ή δηθαηνδνηηθά φξγαλα, 

ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. 

(γ) Έηεξνη ζπκκεηέρνληεο ζην Γηαγσληζκφ, ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην Γηαγσληζκφ, 

ζχκθσλα κε ην λφκν. 

IV. Σα δεδνκέλα ζα ηεξνχληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηε δηάξθεηα ηεο 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαη κεηά ηε ιήμε απηήο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε εηψλ, γηα 

κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο-δεκνζηνλνκηθνχο ή ειέγρνπο ρξεκαηνδνηψλ ή άιινπο 

πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, εθηφο εάλ ε λνκνζεζία πξνβιέπεη 

δηαθνξεηηθή πεξίνδν δηαηήξεζεο. ε πεξίπησζε εθθξεκνδηθίαο αλαθνξηθά κε δεκφζηα ζχκβαζε ηα 

δεδνκέλα ηεξνχληαη κέρξη ην πέξαο ηεο εθθξεκνδηθίαο. Μεηά ηε ιήμε ησλ αλσηέξσ πεξηφδσλ, ηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα ζα θαηαζηξέθνληαη. 

V. Σν θπζηθφ πξφζσπν πνπ είλαη είηε Πξνζθέξσλ είηε Νφκηκνο Δθπξφζσπνο ηνπ Πξνζθέξνληνο, 

κπνξεί λα αζθεί θάζε λφκηκν δηθαίσκά ηνπ ζρεηηθά κε ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ην 

αθνξνχλ, απεπζπλφκελν ζηνλ ππεχζπλν πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο. 

VI. H Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ππνρξέσζε λα ιακβάλεη θάζε εχινγν κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ 

απφξξεηνπ θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπο απφ 

ηπραία ή αζέκηηε θαηαζηξνθή, ηπραία απψιεηα, αιινίσζε, απαγνξεπκέλε δηάδνζε ή πξφζβαζε 

απφ νπνηνλδήπνηε θαη θάζε άιιεο κνξθή αζέκηηε επεμεξγαζία. 

 

 

 





79 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI – ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ  

 

                                                                                                                     

      ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

           ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 

  6
ε 

ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ  

 ΓΔΝΗΚΟ  ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΛΔΗΑ   

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΤΡΓΟΤ       

 

 

ΤΜΒΑΖ ππ’ αξηζ. …… /……………… 

 

ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΖΛΔΗΑ 

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΤΡΓΟΤ 

ΚΑΗ 

ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ   «----------------------------------- » 

 

 

 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΟΤ ΔΗΓΟΤ: «ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ 

ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΜΔ ΤΝΟΓΟ ΚΑΗ ΥΧΡΗ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ», CPV: ………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πλνιηθνχ  πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο ……………..€ πιένλ Φ.Π.Α …..% ήηνη ……………€  

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. γηα έλα έηνο. 
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ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ - ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

ΑΡΘΡΟ 5: ΑΜΟΗΒΖ -ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 

ΑΡΘΡΟ 6:  ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΤΛΗΚΧΝ-ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΛΗΚΧΝ - ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΛΗΚΧΝ 

ΑΡΘΡΟ 7:  ΓΔΗΓΜΑΣΑ - ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ - ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 

ΑΡΘΡΟ 8:  ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΤΜΒΑΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ - ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ 

ΑΡΘΡΟ 9: ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΗΑ 

ΑΡΘΡΟ 10:  ΚΖΡΤΞΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΦΟΡΔΑ ΔΚΠΣΧΣΟΤ –ΚΤΡΧΔΗ 

ΑΡΘΡΟ 11: ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΜΒΑΖ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ 

ΑΡΘΡΟ 12:  ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 

ΑΡΘΡΟ 13:  ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΤΜΒΑΣΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ 

ΑΡΘΡΟ 14:  ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΜΟΝΟΜΔΡΟΤ ΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

ΑΡΘΡΟ 15. : ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ – ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

ΑΡΘΡΟ 16:   ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΜΔ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΔ/2016/2019 ΚΑΗ ΣΟΝ Ν. 4624/2019 

(Α 137)  

ΑΡΘΡΟ 17:   ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ 
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ηνλ Πχξγν ζήκεξα ........................ εκέξα ....................... νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: 

 

 

 

Αθελφο 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Ζιείαο - Ννζειεπηηθή Μνλάδα Πχξγνπ κε Αξηζκφ  Φνξνινγηθνχ 

Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.) 999181810 θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ 

ηνλ θν ΥΡΖΣΟ ΥΡΗΣΟΠΟΤΛΟ, Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ, δηνξηζκέλν κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

πξση. Γ4β/Γ.Π. Οηθ. 589/07-01-2020 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη ηνπ Αλ. Τπνπξγνχ 

Τγείαο πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 5/10-01-2020 η. Τπαιιήισλ  Δηδηθψλ Θέζεσλ,  λφκηκν 

εθπξφζσπν ηνπ Γ.Ν. Ζιείαο θαη ην νπνίν ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο “ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή” 

   θαη αθεηΫξνπ 

Ο/ε ……. (ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ/ αηνκηθήο επηρείξεζεο) ή ην λνκηθφ 

πξφζσπν...........κε ηελ επσλπκία ………….θαη κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «..........................», πνπ 

εδξεχεη ...................................... (ΑΦΜ:....................., ΓΟΤ: ................., Σ.Κ. ...................., λνκίκσο 

εθπξνζσπνχκελν (κφλν γηα λνκηθά πξφζσπα) απφ ηνλ ......................................... θαη ην νπνίν ζην 

εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο ν «Αλάδνρνο»)   

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. ηελ ππ’ αξηζκ ..... δηαθήξπμε (ΑΓΑΜ…) θαη ηα ινηπά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζπλέηαμε ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηελ αλσηέξσ ελ ζέκαηη ζχκβαζε πξνκήζεηαο. 

2. Σελ ππ’ αξηζκ … απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξψζεθε ην απνηέιεζκα 

ηεο δηαδηθαζίαο (ΑΓΑΜ…), ζην πιαίζην ηεο αλσηέξσ δηαθήξπμεο, ζηνλ Αλάδνρν θαη ηελ αξηζκ. 

πξση. …………… εηδηθή πξφζθιεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πξνο ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ 

ππνγξαθή ηνπ παξφληνο, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε ζε απηφλ ηελ…... 

3. Σελ απφ ……ππεχζπλε δήισζε ηνπ αλαδφρνπ πεξί κε νςηγελψλ κεηαβνιψλ, θαηά ηελ έλλνηα 

ηεο πεξ. (2) ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Ν. 4412/2016 [κλεκνλεχεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε 

άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο] 

4. Όηη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο απνηεινχλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ.1 πεξηπη. 42 ηνπ 

Ν. 4412/2016: 

-ε ππ’ αξηζ. ............ δηαθήξπμε, κε ηα Παξαξηήκαηα ηεο 

-ε πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ 

4. Όηη ν αλάδνρνο θαηέζεζε ηελ:  

ππ’ αξηζ. .............. εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο ηξάπεδαο/ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο/ ρξεκαηνδνηηθνχ 

ηδξχκαηνο/ αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο/  ..............., πνζνχ ........................ επξψ, γηα ηελ θαιή 

εθηέιεζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ 

 

πκθψλεζαλ θαη έθαλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα: 
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Άξζξν 1 

Αληηθείκελν 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ....................., ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’ αξ…….. Γηαθήξπμεο θαη ησλ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΧΝ ……: 

………… 

Ζ πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο, ζηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

 

Άξζξν 2 

Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο 

 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη …. Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε 

βαξχλεη ηελ κε Κ.Α.: ……………… ζρεηηθή πίζησζε ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο …….  ηνπ Φνξέα    

Γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία έρεη εθδνζεί ε απφθαζε κε αξ. πξση.  …................. (ΑΓΑΜ….., 

ΑΓΑ……) γηα ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο/έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 

202..... θαη έιαβε α/α ……. θαηαρψξεζεο  ζην κεηξψν δεζκεχζεσλ/Βηβιίν εγθξίζεσλ & Δληνιψλ 

Πιεξσκήο ηνπ θνξέα…. .  

 

Άξζξν 3 

Γηάξθεηα ζχκβαζεο –Υξφλνο Παξάδνζεο 

 

3.1. Γπλάκεη ηεο ππ’ αξ…… Γηαθήξπμεο ε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο θαη κέρξη ............................. 

3.2. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο  

 

Άξζξν 4 

Τπνρξεψζεηο Αλαδφρνπ 

 

Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη θαη δεζκεχεηαη αλέθθιεηα  ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή:  

4.1. φηη, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. …… Γηαθήξπμε, ηεξεί θαη ζα εμαθνινπζήζεη λα ηεξεί θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην 

δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α΄ (θαη  ηνπ Ν. 4412/2016).  Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη 

βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο 

δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο 

ηνπο,  

4.2. φηη ζα ελεξγεί ζχκθσλα κε ην Νφκν θαη κε ηελ παξνχζα, φηη ζα  ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα 

γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή θαη πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε 

θαη ηα ινηπά Έγγξαθα ηεο χκβαζεο θαη φηη δελ ζα ελεξγήζεη αζέκηηα , παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά 
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θαζ ́ φιε ηε δ ηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο, ζχκθσλα κε ηε ξήηξα αθεξαηφηεηαο πνπ 

επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο,  

4.3. φηη, ζχκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε, κε δεδνκέλν πσο ε ελ ζέκαηη ζχκβαζε πξνκεζεηψλ πξντφλησλ 

εκπίπηεη  ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν. 2939/2001, ππνρξενχηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο απηήο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 11 ηνπ 

άξζξνπ 4β ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 2939/2001,  

Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ειέγρζεθε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κέζσ ηνπ αξρείνπ 

δεκνζηνπνίεζεο εγγεγξακκέλσλ παξαγσγψλ ζην Δζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ (ΔΜΠΑ) πνπ 

ηεξείηαη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Δ.Ο.ΑΝ. εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 

άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Ο αξηζκφο ΔΜΠΑ ηνπ ππφρξενπ παξαγσγνχ …… είλαη ν ……., 

4.4. φηη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ζα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, 

4.5. φηη ηεξνχληαη φινη νη εηδηθνί φξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ 

Ν. 4412/2016. 

 

Άξζξν 5 

Ακνηβή – Σξφπνο πιεξσκήο 

 

5.1. Σν ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα αλέξρεηαη ζε …., πιένλ ΦΠΑ…..% 

5.2. Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. ….. Γηαθήξπμε θαη 

ζπγθεθξηκέλα………………….. 

5.3. Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε απφ ηνλ Αλάδνρν ησλ 

λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 

παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  

5.4. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, γηα ηελ παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

πιηθψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηε Γηαθήξπμε θαη ινηπά έγγξαθα ηεο 

χκβαζεο. Ηδίσο ν Αλάδνρνο  βαξχλεηαη κε ηηο  θξαηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ππ’ αξ. ….. 

Γηαθήξπμε. Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο 

ραξηνζήκνπ ....% θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ ....%. 

5.5. Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε 

θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο .....% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

5.6. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο (πξσηφθνιια πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο 

παξαιαβήο θιπ.) ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ειέγρνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Γηα ηελ 

έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο ν αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ην αληίζηνηρν ηηκνιφγην εληφο 

πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο πξσηνθφιινπ πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο παξαιαβήο θαη ε πιεξσκή ηνπ ζα πξέπεη λα ιάβεη ρψξα ζε επηπιένλ ηξηάληα (30) 

εκέξεο.  

ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ηξηάληα (30) 

εκέξεο απφ ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ αγαζψλ θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ 

ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ επαιήζεπζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρεη πεξηέιζεη κέρξη θαη ηελ 

εκεξνκελία απηή ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην ηηκνιφγην ή άιιν ηζνδχλακν παξαζηαηηθφ πιεξσκήο, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
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ε αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππνπαξ. Ε5 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013, (Α' 

107/09-05-2013) «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ Ν. 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013» 

θαζίζηαηαη ππεξήκεξε θαη νθείιεη ηφθνπο ππεξεκεξίαο, ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ 

αλάδνρν. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ππνβνιήο ησλ νηθείσλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή δελ θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο, εη κε κφλν απφ ηελ εκέξα πξνζθφκηζήο ηνπο.  

 

Άξζξν 6 

Υξφλνο Παξάδνζεο Τιηθψλ-Παξαιαβή πιηθψλ -  

Υξφλνο θαη ηξφπνο παξαιαβήο πιηθψλ 

 

6.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθά, ζην ρξφλν, ηξφπν θαη ηφπν φπσο 

θαζνξίδνληαη ζηελ ππ’ αξ. …… Γηαθήξπμε.  

6.2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα πιηθά ζχκθσλα κε ηελ ππ’ 

αξ. …… Γηαθήξπμε. Με εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ πιηθψλ απφ ηνλ Αλάδνρν επάγεηαη ηελ 

θήξπμε απηνχ σο έθπησηνπ ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. …… Γηαθήξπμε.   

H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, ππφ ηνπο φξνπο, δηαδηθαζίεο παξαιαβήο, ηξφπνπο 

πνζνηηθνχ θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ ησλ πιηθψλ, αλάιεςεο ηνπ θφζηνπο δηελέξγεηαο ειέγρνπ απφ ηνλ 

Αλάδνρν πνπ νξίδνληαη θαη ζπκθσλνχληαη ζηελ ππ’ αξ. …… Γηαθήξπμε.   

Τιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, κπνξνχλ 

λα παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππ’ αξ. ……. Γηαθήξπμε.  

6.3. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνπο θαησηέξσ θαζνξηδφκελνπο ρξφλνπο:  

Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ 

ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα 

ζηελ ππ’ αξ. ….. Γηαθήξπμε.  

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, νξηδφκελε ζηελ ππ’ αξ. ….. Γηαθήξπμε απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ 

πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε έιεγρνη 

απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα 

ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ 

πξνβιεπφκελν απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε 

φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο άλσ παξάγξαθν 2 ηνπ φξνπ 2 ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο, ησλ άξζξσλ ηεο ππ’ αξ. ….. Γηαθήξπμεο θαη ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν. 

4412/2016 θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. 

6.4. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ 

αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 4412/2016. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ε παξάηαζε ρνξεγείηαη απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη 

πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ 

επηβάιινληαη ζηνλ Αλάδνρν νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Άξζξν 7 

Γείγκαηα –Γεηγκαηνιεςία –Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

 

(πκπιεξψλεηαη εθ’ φζνλ πξνβιέπεηαη ζρεηηθή θαηάζεζε δεηγκάησλ γηα ηελ παξαιαβή ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 214 ηνπ Ν. 4412/2016). 
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Άξζξν 8 

Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ –Αληηθαηάζηαζε 

 

8.1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ 

πιηθψλ, κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, 

πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ζηνπο ρξφλνπο, ηε δηαδηθαζία 

αληηθαηάζηαζεο θαη ηελ ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδνληαη ζηελ απφθαζε απηή θαη ζχκθσλα κε ηελ 

ππ’ αξ. …. Γηαθήξπμε. 

8.2. Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ 

ηάρζεθε θαη εθ’ φζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο 

πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ηνπ φξνπ 9 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

8.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 

θαη 3 ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

 

Άξζξν 9 

Τπεξγνιαβία [ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ππεξγνιάβνπ] 

 

9.1.Ο Αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. …… Γηαθήξπμε,  δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο 

ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ιφγσ αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο 

ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ.  

9.2. Ο Αλάδνρνο κε ην απφ ...... έγγξαθφ ηνπ, ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα, θαη ζχκθσλα 

κε ηελ ππ’ αξ. …… Γηαθήξπμε, ελεκέξσζε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηελ επσλπκία/φλνκα, ηα 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί 

ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν 

Αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά 

ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε 

ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο παξνχζαο  ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε άκεζε 

γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη  νθείιεη λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή 

εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ 

νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.  

9.3. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο 

ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ ππ’ αξ. …….. Γηαθήξπμε θαη κε ηα απνδεηθηηθά 

κέζα ηεο Γηαθήξπμεο  ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζε απηή. Δπηπιένλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή, 

πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 4412/2016, 

δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ 

ππνιείπνληαη ηνπ πνζνζηνχ πνπ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. 

9.4. Ο ππεξγνιάβνο ιακβάλεη γλψζε ηεο ζπλεκκέλεο ζηελ παξνχζα ξήηξα αθεξαηφηεηαο θαη 

δεζκεχεηαη λα ηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηή. Ζ σο άλσ δέζκεπζε 

πεξηέξρεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ.  
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Άξζξν 10 

Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ –Κπξψζεηο 

 

10.1. Ο Αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ 

απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη θαη 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππ’ αξ….. Γηαθήξπμε. ηνλ Αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο 

απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη θαηφπηλ 

ηήξεζεο ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη νη θπξψζεηο/απνθιεηζκφο  φπσο πξνβιέπνληαη ζηελ σο άλσ 

Γηαθήξπμε. 

10.2. Αλ ην ζπκβαηηθφ πιηθφ θνξησζεί -παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. …… 

Γηαθήξπμε θαη ην άξζξν 206 ηνπ Ν. 4412/16, επηβάιιεηαη πξφζηηκν/ηφθνο θαη εηζπξάηηεηαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 5.2.2. ηεο Γηαθήξπμεο. 

10.3. ε βάξνο ηνπ έθπησηνπ αλαδφρνπ επηβάιιεηαη επίζεο θαηαινγηζκφο ηνπ δηαθέξνληνο, πνπ 

πξνθχπηεη εηο βάξνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ απηή πξνκεζεπηεί ηα αγαζά, πνπ δελ 

πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, αλαζέηνληαο ην αλεθηέιεζην 

αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίην νηθνλνκηθφ θνξέα. Σν δηαθέξνλ ππνινγίδεηαη κε ηνλ αθφινπζν 

ηχπν: 

Γ = (ΣΚΣ ΣΚΔ) x Π Όπνπ: Γ = Γηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

εθφζνλ απηή πξνκεζεπηεί ηα αγαζά πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην 

νηθνλνκηθφ θνξέα, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα. Σν δηαθέξνλ ιακβάλεη ζεηηθέο ηηκέο, 

αιιηψο ζεσξείηαη ίζν κε κεδέλ. 

ΣΚΣ = Σηκή θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο 

απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα ζηνλ λέν αλάδνρν. 

ΣΚΔ = Σηκή θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο 

απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε απφ ηελ νπνία θεξχρζεθε έθπησηνο 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Π = πληειεζηήο πξνζαχμεζεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο έκκεζεο δεκίαο πνπ πξνθαιείηαη ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή απφ ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ. Ο αλσηέξσ ζπληειεζηήο ιακβάλεη ηηκή 1,01. 

Γηα ηελ είζπξαμε ηνπ δηαθέξνληνο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ε 

δηαδηθαζία ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκφζησλ Δζφδσλ. Σν δηαθέξνλ εηζπξάηηεηαη ππέξ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο. 

 

Άξζξν 11 

Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

 

11.1. Ζ παξνχζα ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ππ’ αξ. …. 

Γηαθήξπμεο. 

11.2. Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο γίλεηαη κφλνλ κε κεηαγελέζηεξε γξαπηή θαη 

ξεηή ζπκθσλία ησλ κεξψλ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 132 ηνπ Ν. 4412/2016. 
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Άξζξν 12 

Αλσηέξα Βία 

 

12.1. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο.  

12.2. Ο Αλάδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε 

γεγνλφο πνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζζεί 

πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο 

πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή απνθαζίδεη κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα 

απηφ νξγάλνπ.  

Μφλν ε έγγξαθε αλαγλψξηζε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηεο αλψηεξεο βίαο πνπ επηθαιείηαη ν 

Αλάδνρνο ηνλ απαιιάζζεη απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο εθπξφζεζκεο ή κε θαηάιιεια εθπιήξσζεο ηεο 

πξνκήζεηαο. 

 

Άξζξν 13 

Οινθιήξσζε ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ 

 

Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη νινθιεξσζεί, φηαλ παξαιεθζνχλ νξηζηηθά, πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

ηα αγαζά πνπ παξαδφζεθαλ, φηαλ απνπιεξσζεί ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα θαη εθπιεξσζνχλ θαη νη 

ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ή λφκηκεο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη φηαλ 

απνδεζκεπζνχλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε. 

 

Άξζξν 14 

Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο 

 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ ππ’ αξ. …. Γηαθήξπμε, λα 

θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο. 

 

 

Άξζξν 15 

Δθαξκνζηέν Γίθαην – Δπίιπζε Γηαθνξψλ 

 

15.1. Ζ παξνχζα δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην θαη εηδηθφηεξα α) απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην φπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ ππ’ αξ. …. Γηαθήξπμε θαη β) ηελ πξναλαθεξζείζα Γηαθήξπμε θαη ηα Έγγξαθα 

ηεο χκβαζεο.   

15.2. Ο Αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο 

ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ άξζξσλ ηεο Γηαθήξπμεο  5.2. (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ -

Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ), 6.3. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ –

αληηθαηάζηαζε), κπνξεί λα αζθήζεη ηα δηθαηψκαηα πνπ ηνπ αλαγλσξίδνληαη θαη ππφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαη έλλνκεο ζπλέπεηεο φπσο νξίδνληαη ζηελ ππ’ αξ. …. Γηαθήξπμε.  

15.3. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θάζε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη αλαθνξηθά κε ηελ εξκελεία, 

θαη/ή ην θχξνο θαη/ή  ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο, ή εμ αθνξκήο ηεο, επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηελ 

ππ’ αξ. …… Γηαθήξπμε. 
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Άξζξν 16 

πκκφξθσζε κε ηνλ Καλνληζκφ ΔΔ/2016/2019 θαη ηνλ Ν. 4624/2019 (Α 137) 

 

Σα αληηζπκβαιιφκελα κέξε αλαιακβάλνπλ λα ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ 

δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ / General Data Protection Regulation – GDPR) θαη ηνπ Ν. 4624/2019. Δηδηθφηεξα: 

Α) Χο πξνο ηελ επεμεξγαζία απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ 

Αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζηεζέλησλ/ζπλεξγαηψλ/δαλεηδφλησλ 

εκπεηξία/ππεξγνιάβσλ ηνπ, ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

Ο Αλάδνρνο ζπλαηλεί ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

θαη επηηξέπεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή λα πξνβεί ζε αλαδήηεζε-επηβεβαίσζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, θαζψο θαη ζηελ αλαγθαία επεμεξγαζία θαη δηαηήξεζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα θαη ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε άιιεο δεκφζηεο αξρέο. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή απνζεθεχεη θαη επεμεξγάδεηαη ηα ζηνηρεία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ 

Αλαδφρνπ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο,  ηελ εθπιήξσζε ησλ κεηαμχ ηνπο 

ζπλαιιαγψλ θαη ηελ ελ γέλεη ζπκκφξθσζή ηεο κε λφκηκε ππνρξέσζε, ζε έγραξην αξρείν θαη ζε 

ειεθηξνληθή βάζε κε πςειά ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο κε πξφζβαζε απζηεξψο θαη κφλν ζε 

εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα ή παξφρνπο ππεξεζηψλ ζηνπο νπνίνπο αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο θαη νη νπνίνη δηελεξγνχλ πξάμεηο επεμεξγαζίαο 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνβεί ζε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία (π.ρ. ζπιινγή, θαηαρψξηζε, 

νξγάλσζε,  απνζήθεπζε, κεηαβνιή, δηαγξαθή, θαηαζηξνθή θ.ιπ.), γηα ηνπο αλσηέξσ 

αλαθεξφκελνπο ζθνπνχο, ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα φπσο: (α) επίζεκσλ ζηνηρείσλ 

ηαπηνπνίεζεο, (β) ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο, (γ) δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ 

θνηλσληθναζθαιηζηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ, (δ) γεληθψλ πιεξνθνξηψλ, (ε) ζηνηρείσλ 

πιεξσκήο, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ινγαξηαζκψλ, (ζη) δεδνκέλσλ εηδηθήο 

θαηεγνξίαο, ησλ νπνίσλ ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία επηβάιιεηαη απφ ηνπο φξνπο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο, ζθνπνχο αξρεηνζέηεζεο πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ, ή ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο. 

Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δαλεηδφλησλ εκπεηξία/ππεξγνιάβσλ) απνζεθεχνληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηε δηάξθεηα ηεο 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαη κεηά ηε ιήμε απηήο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε εηψλ γηα 

κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο-δεκνζηνλνκηθνχο  ή ειέγρνπο ρξεκαηνδνηψλ ή άιινπο 

πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, εθηφο εάλ ε λνκνζεζία πξνβιέπεη 

δηαθνξεηηθή πεξίνδν δηαηήξεζεο. ε πεξίπησζε εθθξεκνδηθίαο αλαθνξηθά κε δεκφζηα ζχκβαζε ηα 

δεδνκέλα ηεξνχληαη κέρξη ην πέξαο ηεο εθθξεκνδηθίαο. 

Καζ’ φιε ηελ δηάξθεηα πνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή ηεξεί θαη επεμεξγάδεηαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ν 

Αλάδνρνο έρεη δηθαίσκα ελεκέξσζεο, πξφζβαζεο, θνξεηφηεηαο, δηφξζσζεο, πεξηνξηζκνχ, 

δηαγξαθήο ή θαη ελαληίσζεο ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λνκνζεηηθφ 

πιαίζην. 

Γελ επηηξέπεηαη ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα ζθνπφ δηαθνξεηηθφ απφ 

απηφλ γηα ηνλ νπνίν έρνπλ ζπιιερζεί παξά κφλνλ ππφ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 24 

ηνπ Ν. 4624/2019. 

Ζ δηαβίβαζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζε άιιν δεκφζην 

θνξέα επηηξέπεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ σο άλσ λφκνπ, εθφζνλ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ 
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εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ή ηνπ ηξίηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν δηαβηβάδνληαη ηα δεδνκέλα θαη 

εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ επεμεξγαζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ 

ίδηνπ λφκνπ. 

B. Χο πξνο ηελ επεμεξγαζία απφ ηνλ αλάδνρν πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζην πιαίζην εθηέιεζεο ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ΓΚΠΓ. Δηδηθφηεξα, ηζρχνπλ ηα 

παξαθάησ: 

α) ν αλάδνρνο (εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία) επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κφλν 

βάζεη θαηαγεγξακκέλσλ εληνιψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο),  

β) δηαζθαιίδεη φηη ηα πξφζσπα πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα έρνπλ αλαιάβεη δέζκεπζε ηήξεζεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ή ηεινχλ ππφ ηε 

δένπζα θαλνληζηηθή ππνρξέσζε ηήξεζεο εκπηζηεπηηθφηεηαο,  

γ) ιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα κέηξα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32 ΓΚΠΓ,  

δ) ηεξεί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 4 γηα ηελ πξφζιεςε άιινπ 

εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία,  

ε) ιακβάλεη ππφςε ηε θχζε ηεο επεμεξγαζίαο θαη επηθνπξεί ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο κε ηα 

θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, ζηνλ βαζκφ πνπ απηφ είλαη δπλαηφ, γηα ηελ εθπιήξσζε 

ηεο ππνρξέσζεο ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο λα απαληά ζε αηηήκαηα γηα άζθεζε ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ζην θεθάιαην III δηθαησκάησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ,  

ζη) ζπλδξάκεη ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηα άξζξα 32 έσο 36 ΓΚΠΓ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε ηεο 

επεμεξγαζίαο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηεη ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία,  

δ) θαη’ επηινγή ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο (αλαζέηνπζα αξρή), δηαγξάθεη ή επηζηξέθεη φια ηα 

δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο κεηά ην πέξαο ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ επεμεξγαζίαο θαη δηαγξάθεη ηα πθηζηάκελα αληίγξαθα, εθηφο εάλ ην δίθαην ηεο Έλσζεο 

ή ηνπ θξάηνπο κέινπο απαηηεί ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα,  

ε) ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο θάζε απαξαίηεηε πιεξνθνξία πξνο απφδεημε ηεο 

ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζεζπίδνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη επηηξέπεη θαη 

δηεπθνιχλεη ηνπο ειέγρνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηζεσξήζεσλ, πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνλ 

ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ή απφ άιινλ ειεγθηή εληεηαικέλν απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο.  

η) Ο εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία δελ πξνζιακβάλεη άιινλ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία ρσξίο 

πξνεγνχκελε εηδηθή ή γεληθή γξαπηή άδεηα ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο.  

 

Άξζξν 17 

Λνηπνί φξνη 

 

Άπαληεο νη φξνη ηεο Γηαθήξπμεο θαη ησλ Δγγξάθσλ ηεο χκβαζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εθηέιεζε ηεο παξνχζαο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο. 

Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζχκβαζε ζε δχν αληίηππα, αλαγλψζζεθε θαη ππνγξάθεθε σο 

αθνινχζσο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 
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ΡΖΣΡΑ ΑΚΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

Γειψλσ/νχκε φηη δεζκεπφκαζηε φηη ζε φια ηα ζηάδηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο θαηαθχξσζεο ηεο 

ζχκβαζεο δελ ελήξγεζα/ελεξγήζακε αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαη φηη ζα 

εμαθνινπζήζσ/νπκε λα ελεξγψ/νχκε θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε απηήο.  

Δηδηθφηεξα φηη: 

1) δελ δηέζεηα/δηαζέηακε εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε, πέξαλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηήιζαλ ζηε γλψζε 

θαη ζηελ αληίιεςε κνπ/καο κέζσ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο 

κνπ/καο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο θαη ησλ πξνθαηαξθηηθψλ δηαβνπιεχζεσλ ζηηο 

νπνίεο ζπκκεηείρα/κε θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί. 

2) δελ πξαγκαηνπνίεζα/ήζακε ελέξγεηεο λφζεπζεο ηνπ αληαγσληζκνχ κέζσ ρεηξαγψγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, είηε αηνκηθψο είηε ζε ζπλεξγαζία κε ηξίηνπο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην δίθαην ηνπ 

αληαγσληζκνχ. 

3) δελ δηελήξγεζα/δηελεξγήζακε νχηε ζα δηελεξγήζσ/ήζνπκε πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή θαη κεηά ηε 

ιήμε ηεο ζχκβαζεο παξάλνκεο πιεξσκέο γηα δηεπθνιχλζεηο, εμππεξεηήζεηο ή ππεξεζίεο πνπ 

αθνξνχλ ηε ζχκβαζε θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο. 

4) δελ πξφζθεξα/πξνζθέξακε νχηε ζα πξνζθέξσ/νπκε πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή θαη κεηά ηε ιήμε 

ηεο ζχκβαζεο, άκεζα ή έκκεζα, νπνηαδήπνηε πιηθή εχλνηα, δψξν ή αληάιιαγκα ζε ππαιιήινπο ή 

κέιε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαζψο θαη ζπδχγνπο θαη ζπγγελείο εμ αίκαηνο ή 

εμ αγρηζηείαο, θαη’ επζεία κελ γξακκή απεξηνξίζησο, εθ πιαγίνπ δε έσο θαη ηέηαξηνπ βαζκνχ ή 

ζπλεξγάηεο απηψλ νχηε ρξεζηκνπνίεζα/ρξεζηκνπνηήζακε ή ζα ρξεζηκνπνηήζσ/ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ηξίηα πξφζσπα, γηα λα δηνρεηεχζνπλ ρξεκαηηθά πνζά ζηα πξναλαθεξφκελα πξφζσπα. 

5) δελ ζα επηρεηξήζσ/νπκε  λα επεξεάζσ/νπκε κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, νχηε ζα παξάζρσ-νπκε παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ελδέρεηαη 

λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ηεο, 

6) δελ έρσ/νπκε πξνβεί νχηε ζα πξνβψ/νχκε, άκεζα (ν ίδηνο) ή έκκεζα (κέζσ ηξίησλ πξνζψπσλ), 

ζε νπνηαδήπνηε πξάμε ή παξάιεηςε [ελαιιαθηηθά: φηη δελ έρσ-νπκε εκπιαθεί θαη δελ ζα εκπιαθψ-

νπκε ζε νπνηαδήπνηε παξάηππε, αλέληηκε ή απαηειή ζπκπεξηθνξά (πξάμε ή παξάιεηςε)] πνπ έρεη 

σο ζηφρν ηελ παξαπιάλεζε [/εμαπάηεζε] νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ή νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο εκπιεθνκέλνπ ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ζρεηηθή κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο (φπσο 

ελδεηθηηθά ζηηο δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο), ηελ απφθξπςε πιεξνθνξηψλ απφ 

απηφ, ηνλ εμαλαγθαζκφ απηνχ ζε ή/θαη ηελ αζέκηηε απφζπαζε απφ απηφ ξεηήο ή ζησπεξήο 

ζπγθαηάζεζεο ζηελ παξαβίαζε ή παξάθακςε λνκίκσλ ή ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ή ηπρφλ έγθξηζεο, ζεηηθήο γλψκεο ή απφθαζεο 

παξαιαβήο (κέξνπο ή φινπ) ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθείκελνπ ή/θαη θαηαβνιήο (κέξνπο ή φινπ) ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, 

7) φηη ζα απέρσ/νπκε απφ νπνηαδήπνηε ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά πνπ ζπληζηά ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ 

παξάπησκα θαη ζα κπνξνχζε λα ζέζεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά κνπ-καο,  

8) φηη ζα δειψζσ/νπκε ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ακειιεηί κε ηελ πεξηέιεπζε ζε γλψζε κνπ/καο, 

νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε (αθφκε θαη ελδερφκελε) ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ (πξνζσπηθψλ, 

νηθνγελεηαθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ ή άιισλ θνηλψλ ζπκθεξφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

αληηθξνπφκελσλ επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ) κεηαμχ ησλ λνκίκσλ ή εμνπζηνδνηεκέλσλ 

εθπξνζψπσλ κνπ-καο, ππαιιήισλ ή ζπλεξγαηψλ κνπ-καο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ππεξγνιάβσλ κνπ) κε κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ εκπιέθνληαη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ζηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο ή/θαη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ έθβαζε θαη ηηο απνθάζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
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πεξί ηελ εθηέιεζή ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κειψλ ησλ απνθαηλφκελσλ ή/θαη γλσκνδνηηθψλ 

νξγάλσλ απηήο, ή/θαη ησλ κειψλ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζήο ηεο ή/θαη ησλ ζπδχγσλ θαη ζπγγελψλ εμ 

αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο, θαη’ επζεία κελ γξακκή απεξηνξίζησο, εθ πιαγίνπ δε έσο θαη ηεηάξηνπ 

βαζκνχ ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ, νπνηεδήπνηε θαη εάλ ε θαηάζηαζε απηή ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ πξνθχςεη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο.  

9) [ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ππεξγνιάβνπ]  

Ο ππεξγνιάβνο ……………..  έιαβα γλψζε ηεο παξνχζαο ξήηξαο αθεξαηφηεηαο θαη 

επζχλνκαη/επζπλφκαζηε  γηα ηελ ηήξεζε θαη απφ απηφλ απαζψλ ησλ ππνρξεψζεσλ  πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε απηή.  

                                                                              

                                                                                                      Τπνγξαθή/θξαγίδα 

 

 

Ο/ε ……. (ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ/ αηνκηθήο επηρείξεζεο) ή ην λνκηθφ 

πξφζσπν...........κε ηελ επσλπκία ………….θαη κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «..........................», πνπ 

εδξεχεη ...................................... (. ΑΦΜ:....................., ΓΟΤ: ................., Σ.Κ. ...................., 

λνκίκσο εθπξνζσπνχκελν (κφλν γηα λνκηθά πξφζσπα) απφ ηνλ .........................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




