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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Δπσλπκία ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΛΔΗΑ – 

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΤΡΓΟΤ 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε Δ.Ο. ΠΤΡΓΟΤ – ΠΑΣΡΧΝ – ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΤΝΣΡΗΑΓΑ 

Πφιε ΠΤΡΓΟ 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 27131 

Σειέθσλν 2621361474 

Φαμ 2621361193 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν  promithiesgnpyr@gmail.com  

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο Υαξίθιεηα Καινγεξά 

Υψξα  Διιάδα 

Κσδηθφο NUTS EL633 

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

 

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

αλήθεη ζηελ 6ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, Ηνλίσλ Νήζσλ, Ζπείξνπ & Γπηηθήο 

Διιάδαο. 

   

Κχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α. 
Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε παξνρή πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο. 

Δθαξκνζηέν εζληθφ δίθαην είλαη ην ειιεληθφ θαη εηδηθφηεξα ν Ν. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη ζήκεξα θαη ηα άξζξα ηνπ Ν. 4782/2021 πνπ ηζρχνπλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο.  

 

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

πξφζβαζε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

β) Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ δηεχζπλζε: www.promitheus.gov.gr  

γ) Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζηελ πξναλαθεξζείζα ειεθηξνληθή δηεχζπλζε θαη 

ζηε  Γηεχζπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Ν.Μ.Π,  Γεληθφ Ννζνθνκείν Ζιείαο): Δ.Ο. Πχξγνπ-

Παηξψλ / Πεξηνρή πληξηάδα – 27131 – Πχξγνο, Σειέθσλν: 2621361474 Φαμ: 2621361193, E-

mail: promithiesgnpyr@gmail.com, Πιεξνθνξίεο: Υαξίθιεηα Καινγεξά  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:promithiesgnpyr@gmail.com
http://www.nosokomeiopyrgoy.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:promithiesgnpyr@gmail.com
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1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδφηεζε 

 

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

ηνπ Δ..Ζ.Γ.Ζ.. θαη ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. 

 

Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο 
Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε Ννζειεπηηθή Μνλάδα Πχξγνπ. Ζ 

δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηνλ  Κ.Α.Δ. 1359 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ 2021 θαη 2022 ηνπ Φνξέα. 

 

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο  

 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα ηνπ είδνπο «ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ 

ΚΑΗ ΑΛΛΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ» κε ζπλνδφ θαη ρσξίο ζπλνδφ εμνπιηζκφ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

εηήζησλ αλαγθψλ ηεο Ν.Μ. Πχξγνπ. 

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV): 33696000-5  

 

ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΓΧΝ 

 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ – ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 

ΠΗΝΑΚΔ ΕΖΣΟΤΜΔΝΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ 

 

ΟΜΑΓΑ 1. ΔΞΔΣΑΔΗ ΑΝΟΟΛΟΓΗΚΟΤ – ΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΖ  

 

Α/Α 

ΔΖΓΖ 

ΔΗΓΟ ΔΞΔΣΑΖ 
ΔΣΖΗΟ ΑΡΗΘΜΟ ΔΞΔΣΑΔΧΝ 

TORC & OTHER SEROLOGIES 

1.1 TOXO IgG II 200 

1.2 TOXO IgM 200 

1.3 CMV IgG 300 

1.4 CMV IgM 300 

1.5 RUB IgG 100 

1.6 RUB IgM 100 

1.7 H.Pylori IgG 100 

1.8 Measles IgG 130 

1.9 EBV VCA-EA IgG 150 

1.10 EBV VCA IgM 150 

1.11 EBV EBNA IgG 150 

 CARDIAC MARKERS  

1.12 HS_Troponin I 10.800 

 IMMUNOHEMOSTASIS  

1.13 Ddimer 22.000 

 OTHER PARAMETRS  

1.14 Procalcitonin 100 

1.15 IGE 200 
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ΔΗΓΟ ΔΞΔΣΑΖ 

ΔΣΖΗΟ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΔΞΔΣΑΔΧΝ 

TORC & OTHER SEROLOGIES  

TOXO IgG Avidity  

CMV IgG Avidity  

Lyme IgG & IgM  

Mumps IgG  

Varicella Zoster IgG  

ANTIGEN DETECTION  

C. Difficile Toxin A & B  

Rotavirus  

DRUGS  

Digoxin (Drug)  

OTHER PARAMETRS  

B2 Microglobulin  

QC 720 

 

ΟΜΑΓΑ 2. ΣΑΗΝΗΔ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ  

 

Α/Α 

ΔΖΓΖ 
ΔΗΓΟ ΔΞΔΣΑΖ ΔΣΖΗΟ ΑΡΗΘΜΟ ΔΞΔΣΑΔΧΝ 

2.1 G(-) εληεξνβαθηεξηαθά 90 

2.2 Αλαεξφβηα 45 

2.3 Ναηζέξηα 45 

2.4 ηξεπηνθφθθνπο 45 

2.5 ηαθπινθφθθνπο 45 

 

ΔΗΓΟ ΔΞΔΣΑΖ 

ΔΣΖΗΟ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΔΞΔΣΑΔΧΝ 

G(-) αδπκσηηθά 

 
 

Μχθεηεο 

 
 

Ληζηέξηα 

 
 

Κακππινβαθηήξηα 

 
 

Κνξπλνβαθηήξηα 

 
 

Βαθίιινπο 

 
 

Μπθφπιαζκα 

 

-  

 

 

ΚΑΡΓΗΑΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ 

 ΓΗΑ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΜΦΡΑΓΜΑΣΧΝ 

 

Α/Α 

ΔΖΓΖ 
ΔΗΓΟ  

 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

3. 
hsTNI ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΖ ΒΑΖ ΓΗΔΘΝΧΝ 

ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΚΧΝ GUIDELINES 

1.000 

4. NT-proBNP ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΖ ΒΑΖ ΓΗΔΘΝΧΝ 

ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΚΧΝ GUIDELINES 

1.000 
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ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΑΝΑΛΤΣΧΝ ΑΔΡΗΧΝ 

 

Α/Α 

ΔΖΓΖ 
ΔΗΓΟ ΔΞΔΣΑΖ 

ΔΣΖΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 

ΔΞΔΣΑΔΧΝ 

5. 
Αληηδξαζηήξηα Απηφκαησλ Αλαιπηψλ 

(πλνδφο Δμνπιηζκφο) 4 αλαιπηέο 

19.152 

6. Αληηδξαζηήξηα Αλαιπηή Αεξίσλ 

Αίκαηνο Ζιεθηξνιπηψλ ROCHE 

OMNIS 2681, ηδηνθηεζίαο ηνπ 

Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ζιείαο – Ν.Μ. 

Πχξγνπ, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί ζηε 

Μ.Δ.Θ 

11.583 

 

Οη ηέζζεξεηο (4) αλαιπηέο ηνπ Α/Α ΔΖΓΖ «5» ζα ηνπνζεηεζνχλ σο αθνινχζσο: έλαο (1) 

αλαιπηήο ζηε ΜΔΘ, έλαο (1) αλαιπηήο ζηα ΣΔΠ, έλαο (1) αλαιπηήο ζηελ Παζνινγηθή θιηληθή θαη 

έλαο (1) αλαιπηήο ζηελ θιηληθή COVID. O θαηακεξηζκφο ησλ 19.152 εηήζησλ εμεηάζεσλ ζα είλαη 

αληίζηνηρα ζε 8.000, 4.152, 4.000 θαη 3.000 γηα ηελ θάιπςε ησλ εηήζησλ αλαγθψλ. 
 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ: 
 

1. Δθηφο ησλ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ζα πξνζθεξζνχλ φια ηα ινηπά απαξαίηεηα αλαιψζηκα 

πιηθά, ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη αληηδξαζηήξηα πιχζεο θαη αξαίσζεο, πιηθά βαζκνλφκεζεο, 

πνηνηηθνχ ειέγρνπ θ.ι.π. ψζηε λα θαιπθζεί ν εηήζηνο δεηνχκελνο αξηζκφο εμεηάζεσλ. 

2. Oη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα πξνζθέξνπλ ηηκή θαη γηα ηα είδε εμεηάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη 

αλαιπηέο πνπ ζα πξνζθέξνπλ θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ή δελ αλαγξάθεηαη A/A ΔΖΓΖ 

ζηνπο αλσηέξσ πίλαθεο.      
 

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

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

πνζφηεηαο ηεο πξνκήζεηαο εθάζηνπ είδνπο, είηε σο θάησζη: 
 

Γηα ηα είδε ησλ νκάδσλ 1 θαη 2, γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο είηε θαη γηα ηηο δχν (2) νκάδεο είηε γηα 

νπνηαδήπνηε εθ ησλ δχν (2) νκάδσλ, κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε λα πξνζθεξζεί ην ζχλνιν ησλ 

εηδψλ θαη πνζνηήησλ έθαζηεο νκάδαο ή νκάδσλ ζηηο νπνίεο ζα αθνξά ε πξνζθνξά.  
 

Δηδηθφηεξα γηα ηα είδε ΚΑΡΓΗΑΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ θαη  ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΑΝΑΛΤΣΧΝ ΑΔΡΗΧΝ 

(γξακκέο 3 έσο 6)  ηεο Γηαθήξπμεο, γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο είηε γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θαη 

πνζνηήησλ  (3 έσο 6)  ηεο Γηαθήξπμεο, είηε θαη γηα κεκνλσκέλν είδνο ησλ γξακκψλ 3 έσο 6 αιιά 

γηα ην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο απηνχ.  

  

Γηα παξάδεηγκα: 

 

1. Τπνςήθηνο αλάδνρνο ππνβάιιεη πξνζθνξά πνπ αθνξά ζηηο νκάδεο 1 θαη 2 θαη ζηα είδε  3, 4, 5 

θαη 6 ηεο Γηαθήξπμεο [δει. γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ (θαη πνζνηήησλ)] 
 

2. Τπνςήθηνο αλάδνρνο ππνβάιιεη πξνζθνξά πνπ αθνξά ζηηο νκάδεο 1 θαη 2 ηεο Γηαθήξπμεο [γηα 

ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ ησλ εηδψλ πνπ πξνζθέξεη],  
 

θαη νχησ θαζεμήο. 

 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα (1) έηνο. Γχλαηαη λα δνζεί παξάηαζε έσο ηξεηο (3) κήλεο 

κε κνλνκεξέο δηθαίσκα ηνπ Γ. Ν. Ζιείαο σο πξνο ηελ απνξξφθεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 
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Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζηηο ζει. 

46-50 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο 

πξνζθνξάο απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο. 

 

 

1.4 Θεζκηθφ πιαίζην  

 

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

εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

 ησλ άξζξσλ ηνπ Ν. 4782/2021 (ΦΔΚ 36/ηΑ/9-3-2021) «Δκζςγσπονιζμόρ, απλοποίηζη και 

αναμόπθυζη ηος πςθμιζηικού πλαιζίος ηυν δημοζίυν ζςμβάζευν, ειδικόηεπερ πςθμίζειρ 

ππομηθειών ζηοςρ ηομείρ ηηρ άμςναρ και ηηρ αζθάλειαρ και άλλερ διαηάξειρ για ηην ανάπηςξη, ηιρ 

ςποδομέρ και ηην ςγεία» πνπ ηζρχνπλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο. 

 ηνπ Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Γημόζιερ ςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και Τπηπεζιών 

(πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)» όπυρ ηποποποιήθηκε και ιζσύει ζήμεπα 

βάζει ηυν Ν.4764/2020 (άπθπο185),  Ν. 4738/2020 (άπθπο 267), Ν. 4608/2019 (Α΄66), Ν. 

4609/2019 (Α΄67) και Ν. 4605/2019 (Α΄52), Ν. 4541/2018 (Α΄93/31.05.2018) και Ν. 4497/2017 

(Α΄ 171). 

 ηνπ Ν. 4314/2014 (Α' 265)
,
 «Α) Για ηη διασείπιζη, ηον έλεγσο και ηην εθαπμογή αναπηςξιακών 

παπεμβάζευν για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2014−2020, Β) Δνζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 2012/17 

ηος Δςπυπαφκού Κοινοβοςλίος και ηος ςμβοςλίος ηηρ 13ηρ Ιοςνίος 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) 

ζηο ελληνικό δίκαιο, ηποποποίηζη ηος Ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλερ διαηάξειρ» θαη ηνπ Ν. 

3614/2007 (Α' 267) «Γιασείπιζη, έλεγσορ και εθαπμογή αναπηςξιακών παπεμβάζευν για ηην 

ππογπαμμαηική πεπίοδο 2007 -2013», 

 ηνπ Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ (ενζυμάηυζη ηηρ 

Οδηγίαρ 2011/85/ΔΔ) – δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ», 

 ηνπ Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Γιοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, ςγσυνεύζειρ Νομικών 

Πποζώπυν και Τπηπεζιών ηος Γημοζίος Σομέα-Σποποποίηζη Γιαηάξευν ηος π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ζηην Οδηγία 

2011/7 ηηρ 16.2.2011 για ηην καηαπολέμηζη ηυν καθςζηεπήζευν πληπυμών ζηιρ εμποπικέρ 

ζςναλλαγέρ»,  

 ηνπ Ν. 4129/2013 (Α΄ 52) «Κύπυζη ηος Κώδικα Νόμυν για ηο Δλεγκηικό ςνέδπιο», 

 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 4024/2011 (Α 226) «ςγκπόηηζη ζςλλογικών οπγάνυν ηηρ διοίκηζηρ και 

οπιζμόρ ηυν μελών ηοςρ με κλήπυζη», 

 ηνπ Ν. 4013/2011 (Α΄ 204) «ύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίυν ςμβάζευν και 

Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Γημοζίυν ςμβάζευν…»,  

 ηνπ Ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Δνίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπευηική ανάπηηζη νόμυν και 

ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο διαδίκηςο 

"Ππόγπαμμα Γιαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ», 

 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) «Καηασώπιζη δημοζιεύζευν ηυν θοπέυν ηος Γημοζίος ζηο 

νομαπσιακό και ηοπικό Σύπο και άλλερ διαηάξειρ»,   

 ηνπ Ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μέηπα για ηη διαζθάλιζη ηηρ διαθάνειαρ και ηην αποηποπή 

καηαζηπαηηγήζευν καηά ηη διαδικαζία ζύνατηρ δημοζίυν ζςμβάζευν» γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ..Ρ., ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 (Α' 66) 

«Ολνκαζηηθνπνίεζε  κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα», ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο κε αξ. 
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20977/2007 (Β΄ 1673) ζρεηηθά κε ηα «Γικαιολογηηικά για ηην ηήπηζη ηυν μηηπώυν ηος Ν. 

3310/2005, όπυρ ηποποποιήθηκε με ηο Ν. 3414/2005», θαζψο θαη ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, 

νη νπνίεο εθδίδνληαη, θαη’ εμνπζηνδφηεζε  ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 4172/2013 (Α 167) γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ: α) ησλ κε «ζπλεξγάζηκσλ θνξνινγηθά» θξαηψλ θαη β) ησλ θξαηψλ κε «πξνλνκηαθφ 

θνξνινγηθφ θαζεζηψο», 

 ηνπ Ν. 2859/2000 (Α΄ 248) «Κύπυζη Κώδικα Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ»,  

 ηνπ Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύπυζη ηος Κώδικα Γιοικηηικήρ Γιαδικαζίαρ και άλλερ διαηάξειρ»  

θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνεςμαηική Ιδιοκηηζία, ςγγενικά Γικαιώμαηα και Πολιηιζηικά 

Θέμαηα»,  

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππόζβαζη ζε δημόζια έγγπαθα και 

ζηοισεία»,  

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

 ηνπ π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Καλνληζκφο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ελψπησλ ηεο 

Α.Δ.Π.Π.»,  

 ηεο κε αξ. 57654 (Β΄ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

«Ρύθμιζη ειδικόηεπυν θεμάηυν λειηοςπγίαρ και διασείπιζηρ ηος Κενηπικού Ηλεκηπονικού 

Μηηπώος Γημοζίυν ςμβάζευν (ΚΗΜΓΗ) ηος Τποςπγείος Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ», 

 ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

«Σεσνικέρ λεπηομέπειερ και διαδικαζίερ λειηοςπγίαρ ηος Δθνικού ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών 

Γημοζίυν ςμβάζευν (Δ..Η.ΓΗ..)»,  

 ν θαλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 679/2016 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, 

 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 αξηζ. ΓΤ8δ/Γ.π.ΟΗΚ.130648/2009 (ΦΔΚ 2198/Β/2-10-2009) 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»,  

 ηελ ππ’ αξηζ. 21
ε
/18-05-2021 (ζέκα 5ν) Απφθαζε Γ.. ηνπ Γ.Ν. Ζιείαο κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθαλ νη απμεκέλεο πνζφηεηεο ηνπ είδνπο «Αληηδξαζηήξηα Δξγαζηεξίσλ θαη Άιισλ 

Σκεκάησλ» γηα ηηο εμεηάζεηο ηνπ Αλνζνινγηθνχ-Οξνινγηθνχ Αλαιπηή, ε πξνζζήθε λένπ είδνπο 

πνπ αθνξά ζηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ηνπ κεραλήκαηνο, ε επηθαηξνπνίεζε ησλ πνζνηήησλ ησλ 

ππνινίπσλ εμεηάζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ Αληηδξαζηεξίσλ Δξγαζηεξίσλ θαη 

Άιισλ Σκεκάησλ κε ζπλνδφ θαη ρσξίο ζπλνδφ εμνπιηζκφ θαη ε δηελέξγεηα ηνπ ελ ιφγσ 

δηεζλνχο δεκφζηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ άλσ ησλ νξίσλ (ΑΓΑ: ΦΦΓΔ46907Δ-

407), 

 ηελ ππ’ αξηζ. 11800/20-05-2021 Απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο γηα ηε Ν.Μ. Πχξγνπ κε ΑΓΑ: 

ΦΧΛ84609Δ-ΗΑ, 

 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). 
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1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ  

 

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο/ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 5
ε
  

Ηνπιίνπ 2021, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 17:30 κ.κ. 

Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.Γ.Ζ..), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr, ηελ 9
ε
  Ηνπιίνπ 2021, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 10:00 π.κ. (εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ), ήηνη ηελ 4
ε
 εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή πξνζθνξάο θάζε ζπκκεηέρνληα 

(νηθνλνκηθφ θνξέα), πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηα 

νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4250/2014. Σέηνηα 

ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα 

έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, 

θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο Υάγεο (Apostille). 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή λα ηεξήζνπλ απαξέγθιηηα ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο θαηά ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο. Σπρφλ κε 

αληαπφθξηζε ή ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα επηθέξεη ηελ πνηλή ηεο 

έθπησζεο. 

 

 

1.6 Γεκνζηφηεηα 

 

Α.   Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

Γηαθήξπμε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απεζηάιε κε ειεθηξνληθά κέζα γηα δεκνζίεπζε ζηηο 26-05-

2021 ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αξηζ. Αλαθνξάο ζηελ ΔΔ: Reception Id: 

21-277009-001 

  

Β. Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν  
 

Ζ πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζην Κεληξηθφ 

Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ).  

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

Δ..Ζ.ΓΖ..:  http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ΔΖΓΖ έιαβε πζηεκηθφ Αχμνληα Αξηζκφ: 132426. 

Ζ Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 245 ηνπ Ν. 4782/2021 «Γεκνζίεπζε δηαθεξχμεσλ ζηνλ πεξηθεξεηαθφ θαη 

ηνπηθφ Σχπν - Σξνπνπνίεζε ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 379 ηνπ Ν. 4412/2016», ήηνη ζηηο:  

α) Δθεκεξίδα ΠΡΧΣΖ, β) Δθεκεξίδα ΠΡΧΗΝΖ, γ) Δθεκεξίδα ΠΑΣΡΗ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ 

θαη φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, 

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→ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΗ & ΤΜΒΑΔΗ→ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΗ→ΓΗΔΘΝΔΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΗ. 

Δζηάιε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηα Δπηκειεηήξηα: ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ, ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ 

ΑΘΖΝΧΝ θαη ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΖΛΔΗΑ. 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.nosokomeiopyrgoy.gr/
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Γ. 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 Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο  

 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

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. 
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2. ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

 

Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο,
 
 είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Ζ κε αξ. Αλαθνξάο ζηελ ΔΔ: Reception id 21-277009-001 Πξνθήξπμε φπσο έρεη απνζηαιεί 

γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

2. Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα Παξαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

3. Σν Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ). 

4. Οη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο 

ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. 

 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξφζβαζε ζηα έγγξαθα 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), 

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

 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

 

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,  ην αξγφηεξν νθηψ (8) 

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 δηαδηθηπαθήο 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. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν 

ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, δελ 

εμεηάδνληαη.  

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

θνξέα έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ 

νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. 

β) Όηαλ 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. 

 

2.1.4 Γιψζζα 

 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 

ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα 

έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε 

ην Ν. 1497/1984 (Α΄188). Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή 

ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο 

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

έγγξαθν.  

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 

εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο 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 

κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή 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 Δγγπήζεηο 

 

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 Ν. 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 Δ.Σ.Α.Α. - 

ΣΜΔΓΔ ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε 

παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε 

γξακκάηην παξαθαηάζεζεο 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 θαη πξνθαηαβνιήο 

θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

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

δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 
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2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

 

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 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε 

ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

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. 

2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ 

απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.  

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 ζπκκεηνρήο 

 

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

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

ήηνη ζην 2% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο εθηφο ΦΠΑ, είηε ζηα 

επηκέξνπο πνζά ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο εθηφο ΦΠΑ γηα ηα είδε γηα ηα νπνία 

ζπκκεηέρνπλ. 
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. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε 

ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

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 ζην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ πεξ. 4 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ 

Ν. 4497/2017 (Α΄171). 

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 ή δελ 

πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

2.2.3 Λφγνη απνθιεηζκνχ 

 

2.2.3.1. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο απνθιείνπλ έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο φηαλ απνδεηθλχνπλ, κε ηελ επαιήζεπζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 79 έσο 81 

ηνπ Ν. 4412/2016 ή είλαη γλσζηφ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε άιιν ηξφπν, φηη ππάξρεη εηο βάξνο 

ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 
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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), 

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

ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο 

(ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 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 ζηελ θείκελε 

λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε 

κε ην Ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

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

νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή 

εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 

απηήο, 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε 

ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην Ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

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), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην 

Ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο 

ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά: 

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

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

ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,  

γγ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

2.2.3.2. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νπνηνζδήπνηε 

νηθνλνκηθφο θνξέαο, εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή: 

α) γλσξίδεη φηη ν ελ ιφγσ 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, 

β) κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 

γ) γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ 

απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 

2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη 
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νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο 

επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα 

παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ 

αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ 

απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ. Ο ιφγνο απνθιεηζκνχ δελ εθαξκφδεηαη φηαλ ε 

εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο ΦΠΑ, είλαη ίζε ή θαηψηεξε απφ ην πνζφ ησλ είθνζη 

ρηιηάδσλ (20.000) επξψ. 

2.2.3.2.Α. Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηεο παξ. 2.2.3.2 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 δελ ζεσξείηαη φηη έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ 

έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ απηέο έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ 

ηεξείηαη. ηελ πεξίπησζε απηή, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ππνρξενχηαη λα απαληήζεη θαηαθαηηθά 

ζην ζρεηηθφ εξψηεκα ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο (ΔΔΔ), ηνπ άξζξνπ 79, ή 

άιινπ αληίζηνηρνπ εληχπνπ ή δήισζεο κε ην νπνίν εξσηάηαη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

ή, θαηά πεξίπησζε, εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ. Οη πεξ. α΄ θαη β΄ ηεο παξ. 

2.2.3.2 παχνπλ λα εθαξκφδνληαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο αλσηέξσ 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 δηαθαλνληζκνχ. 

2.2.3.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα πξνβιέπεη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο παξέθθιηζε: 

α) απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1. θαη 2.2.3.2. θαη’ 

εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη 

β) απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 2.2.3.2., φηαλ ν απνθιεηζκφο 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. 2.2.3.2., πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο 

πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

2.2.3.4. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα απνθιείνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο νπνηνλδήπνηε νηθνλνκηθφ θνξέα ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηο: 

α) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε θαηάιιεια κέζα αζέηεζε ησλ ηζρπνπζψλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 4412/2016, 

β) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή 

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 εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 

δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ, 

γ) εάλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Ν. 3959/2011, ε αλαζέηνπζα αξρή 

δηαζέηεη 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 δελ κπνξεί λα 

ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

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

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 48, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

ζη) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ 
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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 ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 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 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 4412/2016, 

ε) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηρεηξεί 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 εμ 

ακειείαο 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 ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ. 

2.2.3.5. Καηά παξέθθιηζε απφ ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 2.2.3.4., ε αλαζέηνπζα 

αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αλαζέηνπζα 

αξρή έρεη απνδείμεη 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, 

ζηελ πεξίπησζε ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξ. 2.2.3.4. 

2.2.3.6. ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο 

απνθιείνπλ έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή 

παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 

2.2.3.1. θαη 2.2.3.2. ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα απνθιείνπλ νηθνλνκηθφ θνξέα, φηαλ απνδεηθλχεηαη 

φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 2.2.3.4. 

2.2.3.7. Οπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθφο θνξέαο εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1, 2.2.3.2.γ θαη 2.2.3.4. 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. Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, ν 

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

ηπρφλ 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. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην 

ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, 

απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα 

θάλεη ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο πνπ παξέρεηαη βάζεη ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαηά ηελ πεξίνδν 

ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζην θξάηνο - κέινο ζην νπνίν ηζρχεη ε 

απφθαζε. 

2.2.3.8. Ζ απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ 

επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε 

ηεο επηηξνπήο ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, ε νπνία εθδίδεηαη εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ 

απφ ηελ πεξηέιεπζε ηνπ ζρεδίνπ απφθαζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζηελ ελ ιφγσ επηηξνπή 

ζπλνδεπφκελνπ απφ φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία. Με ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο 

ε αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ηνλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθφ 
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θνξέα. Ζ απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαζψο θαη ε απφθαζε κε ηελ νπνία γίλνληαη δεθηά 

έλδηθα βνεζήκαηα θαη’ απηήο, θνηλνπνηείηαη ζηελ Αξρή. 

2.2.3.9. Γηα ηηο αλάγθεο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.7. θαη 2.2.3.8. ζπληζηάηαη επηηξνπή πνπ απαξηίδεηαη 

απφ εθπξνζψπνπο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ, ηνπ Τπνπξγνχ 

Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θαζψο θαη ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Ζ σο άλσ επηηξνπή ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ ε νπνία εθδίδεηαη εληφο κελφο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

παξφληνο θαη ξπζκίδεη ηηο αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο. Υξέε Πξνέδξνπ 

εθηειεί ν εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ. 

2.2.3.10. Δάλ ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, νξίδεηαη φηη 

ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.1. ε πεξίνδνο απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4. 

ζηα ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ γεγνλφηνο. 

 

 

Κξηηήξηα Δπηινγήο 

2.2.4 Καηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο 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.  

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 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

 

Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα έρνπλ ειάρηζην γεληθφ εηήζην θχθιν 

εξγαζηψλ γηα ηα ηξία ηειεπηαία έηε ίζν κε ηελ εθηηκψκελε αμία ησλ εηδψλ γηα ηα νπνία ζα ιάβνπλ 

κέξνο ζην δηαγσληζκφ. 

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 νξηδφκελα ζην άξζξν 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. 
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2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 
 

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

ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη: 

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

ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ. 

  Καη λα δειψλνπλ : 

 ηηο θπξηφηεξεο ζπκβάζεηο παξνρήο πξνκεζεηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ,  πνπ έρνπλ 

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

(παξαιήπηεο, εκεξνκελία, πνζφ) 

 λα 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.  

 

 

2.2.7 Πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

 

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 πνηφηεηαο – 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. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο αλαγλσξίδνπλ ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά απφ 

νξγαληζκνχο εδξεχνληεο ζε άιια θξάηε - κέιε. Δπίζεο, θάλνπλ 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 ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ  

 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

επάξθεηαο (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή 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. 
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2.2.9 Καλφλεο απφδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή 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 πκκεηνρήο (ΔΔΔ) (Β/3698/16-11-2016), 

ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ηνπ ΔΖΓΖ, ην νπνίν απνηειεί 

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 λέα 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 κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο 

(ΔΔΔ), ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 2.2.3.1 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 Δπξσπατθφ Δληαίν 

Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

Δθφζνλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, νη άιινη θνξείο 

πνπ παξέρνπλ ηε ζηήξημε νθείινπλ λα ζπκπιεξψζνπλ ην ΔΔΔ, ην νπνίν ζα θαηαηεζεί επίζεο 

απφ ην ζπκκεηέρνληα. 

 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 
 

Α. 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, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη θαηά ηε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ Ν. 4412/2016. 

ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο 

άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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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νπνίσλ ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ 

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

θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.4 - 2.2.6). 

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 ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4. 

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).  

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. 

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. 

 

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

πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

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 ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4 πεξίπησζε β΄ 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.  

Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2 α., πέξαλ ηνπ σο άλσ πηζηνπνηεηηθνχ, 

ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 

απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά 

ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα πηζηνπνηεηηθά φηη δελ 

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

ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα. Σν πηζηνπνηεηηθφ φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε 

δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην νηθείν Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε 

πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην 

Γ.Δ.Μ.Ζ., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Σα θπζηθά πξφζσπα 

(αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε.  
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Ζ κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηνπο 

εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ 

ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, 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 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 θαη ζηελ πεξίπησζε 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. 

γ) 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. 

δ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.7. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ 

έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

B.2.  Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο 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. 

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 αλ, 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: α) νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή απνζπάζκαηα νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ζηελ  πεξίπησζε πνπ ε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαηηείηαη 
απφ ηελ λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή ηνπο 

ηζνινγηζκνχο ή ηα Δ3 ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ.  

β) Γήισζε πεξί ηνπ χςνπο ηνπ γεληθνχ θχθινπ εξγαζηψλ θαη, θαηά πεξίπησζε ηνπ εηδηθνχ θχθινπ 

εξγαζηψλ ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο 
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ζχκβαζεο, γηα ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο θαη’ αλψηαην φξην, ζπλαξηήζεη ηεο 

εκεξνκελίαο ζχζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έλαξμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, εθφζνλ είλαη 

δηαζέζηκεο νη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ελ ιφγσ θχθιν εξγαζηψλ. 

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 γηα ηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο θαη ηελ πεξηβαιινληηθή 

δηαρείξηζε ηεο παξαγξάθνπ 2.2.7 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ Πηζηνπνηεηηθά 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 Β΄). 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 πξνζθνξά ησλ εηδψλ ζα ζπλνδεχεηαη απφ Πηζηνπνηεηηθφ ζήκαλζεο CE, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 

93/42/ΔΟΚ (θαη φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2007/47/ΔΚ-5.9.2007), κε ηνλ αξηζκφ 

αλαγλψξηζεο ηνπ εκπιεθφκελνπ Κνηλνπνηεκέλνπ Οξγαληζκνχ, θαζψο θαη απφ Πηζηνπνηεηηθφ ISO 

ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. 

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 ππνρξενχηαη, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, λα 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. ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα θαηά πεξίπησζε 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά 

κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε 

λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, εθφζνλ απηή 

πξνθχπηεη απφ πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο (πρ γεληθφ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ΓΔΜΖ), αξθεί ε 

ππνβνιή απηνχ, εθφζνλ έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. ηηο ινηπέο 

πεξηπηψζεηο ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα λφκηκεο ζχζηαζεο θαη κεηαβνιψλ (φπσο 

θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

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. 
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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.  

 

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. 

 

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 ηνλ 

ζθνπφ απηφ. 

 

Σα έγγξαθα ηνπ παξφληνο άξζξνπ ππνβάιινληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 (Α΄ 

94). Δηδηθά ηα απνδεηθηηθά ηα νπνία απνηεινχλ ηδησηηθά έγγξαθα, κπνξεί λα γίλνληαη απνδεθηά θαη 

ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε 

αθξίβεηά ηνπο. 

 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

 

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

 

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

απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο. 
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2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ 

2.4.1 Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

 

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

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

πνζφηεηαο ηεο πξνκήζεηαο εθάζηνπ είδνπο, είηε σο θάησζη: 

Γηα ηα είδε ησλ νκάδσλ 1 θαη 2, γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο είηε θαη γηα ηηο δχν (2) νκάδεο είηε γηα 

νπνηαδήπνηε εθ ησλ δχν (2) νκάδσλ, κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε λα πξνζθεξζεί ην ζχλνιν ησλ 

εηδψλ θαη πνζνηήησλ έθαζηεο νκάδαο ή νκάδσλ ζηηο νπνίεο ζα αθνξά ε πξνζθνξά.  

Δηδηθφηεξα γηα ηα είδε ΚΑΡΓΗΑΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ θαη  ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΑΝΑΛΤΣΧΝ ΑΔΡΗΧΝ 

(γξακκέο 3 έσο 6)  ηεο Γηαθήξπμεο, γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο είηε γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θαη 

πνζνηήησλ (3 έσο 6)  ηεο Γηαθήξπμεο, είηε θαη γηα κεκνλσκέλν είδνο ησλ γξακκψλ 3 έσο 6 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. 

 

 

2.4.2 Υξφλνο θαη Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  

2.4.2.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη 

ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ήηνη ηελ 5
ε
 Ηνπιίνπ εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 17:30 κ.κ., 

ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ Ν. 4412/2016, 

ηδίσο άξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. 56902/215 «Σεσνικέρ λεπηομέπειερ και 

διαδικαζίερ λειηοςπγίαρ ηος Δθνικού ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών Γημοζίυν ςμβάζευν 

(Δ..Η.ΓΗ..)». 

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

εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ 

ππνζηεξίδεηαη απφ εγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ έλαλ εγθεθξηκέλν 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 ηηο 

δηαηάμεηο ηεο Τ.Α. 56902/215 «Σεσνικέρ λεπηομέπειερ και διαδικαζίερ λειηοςπγίαρ ηος Δθνικού 

ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών Γημοζίυν ςμβάζευν (Δ..Ζ.ΓΖ.)» (ΦΔΚ Β 1924/02.06.2017) θαη λα 

εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΖΓΖ- Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) 

αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ίδηαο Τ.Α.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη, νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο δελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ππνγξάθνπλ ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινπλ κε ηελ  πξνζθνξά ηνπο, κε ρξήζε πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο 

ππνγξαθήο, αιιά κπνξεί λα ηα απζεληηθνπνηνχλ κε νπνηνλδήπνηε άιιν πξφζθνξν ηξφπν, εθφζνλ 

ζηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ζε 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. (Πξβι. άξζξν 92, παξ. 7 ηνπ Ν. 4412/2016 , φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4605/2019). ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε αίηεζε ζπκκεηνρήο ζπλνδεχεηαη κε 

ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο δελ πξνβιέπεηαη ε ρξήζε  

πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ή φηη ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε 

πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ. Ζ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θέξεη ππνγξαθή έσο θαη δέθα (10) 

εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Ζ παξνχζα παξάγξαθνο 

ηζρχεη γηα ηνπο αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο, φπνπ ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε γίλεηαη 

αλαθνξά ζε ρξήζε ςεθηαθήο, ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.4.2.2. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην άξζξν 9 ηεο σο άλσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΖΓΖ, 

ε αλαζέηνπζα αξρή ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο. 
 

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

(α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο –Σερληθή Πξνζθνξά» ζηνλ 

νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά  

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα. 

(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά.  

Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία 

εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 21 ηνπ Ν. 4412/16. 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 κνλάδνο, ηηο 

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

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 
 

2.4.2.4. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά 

ζπκπιεξψλνληαο ηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα ην 

ζχζηεκα παξάγεη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ηα νπνία ππνγξάθνληαη ειεθηξνληθά θαη 

ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα.  Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή 

θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ pdf (ην νπνίν ζα ππνγξαθεί 

ειεθηξνληθά) πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα 

θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. Δθφζνλ νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη νη νηθνλνκηθνί φξνη δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο 

ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα επηζπλάπηνπλ ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία φπσο απηά αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 
 

2.4.2.5. Ο ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ 

πζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 

Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία 

ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ έρνπλ 

ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή 

πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη 

ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ αλαθεξζέλησλ ζηελ ηειεπηαία 

ππνπαξάγξαθν ηεο παξαγξάθνπ 2.4.2.1 ηνπ παξφληνο γηα ηνπο αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

Απφ ην χζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα απνζηέιιεηαη 

ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηδησηηθά έγγξαθα, απηά γίλνληαη απνδεθηά 

είηε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 (Α΄ 94), είηε θαη ζε απιή θσηνηππία, 

εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία 

θέξεη ππνγξαθή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, 

ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο  πξνζθνξάο ηα νπνία 
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απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 

2 ηνπ Ν. 2690/1999 ''Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο'', φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 1 παξ. 2 ηνπ Ν. 4250/2014. Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη, ελδεηθηηθά, ε 

εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο 

θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε θξαγίδα 

ηεο Υάγεο (Apostille). Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία 

θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΚ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην Ν. 

4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. 

Ζ  αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί  απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ 

ζεκείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε εχινγε 

πξνζεζκία φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά, φηαλ 

απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

 

2.4.3 Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

 

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ: 

α) Tν Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 θαη 3 ηνπ 

άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 4412/2016. 

β) Σελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηo άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηηο παξαγξάθνπο 

2.1.5 θαη 2.2.2 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη 

γ) Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄75) (ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε 

απφ ηνλ πξνζθέξνληα θαη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη φπνπ 

λα δειψλεηαη φηη: 

1. Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

2. Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ησλ νπνίσλ νη 

πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε. 

3. Ζ ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα ησλ εηδψλ ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ 

ηκεκάησλ γηα ηα νπνία πξνζθέξεη. 

4. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 

5. Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε - καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

6. Να αλαθέξεηαη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ην άξζξν 2.4.5 ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο. 

7. Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη ππφρξενο εγγξαθήο (ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 2939/2001) ηνπ 

Δζληθνχ Μεηξψνπ Παξαγσγψλ (ΔΜΠΑ) θαη αλ λαη λα δειψλεηαη ν αξηζκφο ΔΜΠΑ. 

Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΔΔΔ ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, ζε κνξθή 

αξρείσλ ηχπνπ XML, ΥΣΜL θαη PDF, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ 

ΔΖΓΖ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο (ζπλεκκέλν αξρείν ΔΖΓΖ) θαη ην 

ππνβάιινπλ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. 

Σν ΔΖΓΖ πξνζθέξεη ηε λέα ειεθηξνληθή ππεξεζία Promitheus ESPDint ζηε δηαδηθηπαθή 

δηεχζπλζε: https://espdint.eprocurement.gov.gr/, πνπ αθνξά ζηε ζχληαμε θαη δηαρείξηζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο (ΔΔΔ - ESPD). 

Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο ζα βξείηε ζην λέν ζρεηηθφ κελνχ 

«Promitheus ESPDint – ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο eΔΔΔ/eΣΔΤΓ» ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ 

ΔΖΓΖ, Promitheus.gov.gr. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξνζθνκίδεηαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε δελ 

ηζρχεη γηα ηηο εγγπήζεηο ειεθηξνληθήο έθδνζεο (π.ρ. εγγπήζεηο ηνπ ΣΜΔΓΔ), νη νπνίεο 

θέξνπλ πξνεγκέλε ςεθηαθή ππνγξαθή. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΔΔΔ γηα θάζε 

νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

 

 

2.4.3.2 Σερληθή πξνζθνξά 

 

Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 

ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή .pdf, ην 

νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα 

παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν .pdf. 

Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο 

ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα 

ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία (ηδίσο ηελ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ηνπ).  

H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ 

ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ην Παξάξηεκα Β΄ ηεο Γηαθήξπμεο, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο 

νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε 

βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην πξναλαθεξφκελν 

Παξάξηεκα. 

Δπίζεο, ε ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο, 

εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, κε ηελ νπνία ζα αλαθέξεη ηελ επηρεηξεκαηηθή 

κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάδεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν 

εγθαηάζηαζήο ηεο. Όηαλ ν πξνζθέξσλ δελ ζα θαηαζθεπάζεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή 

ηνπ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, νθείιεη λα δειψζεη ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ νπνία ζα 

θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηεο. Δπίζεο, ζηελ 

πεξίπησζε απηή, πξέπεη λα δειψλεη ππεχζπλα πξνο ηνλ θνξέα φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή 

κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο.      

Απαξαίηεηε θαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ θχιινπ ζπκκφξθσζεο δειψλνληαο ηελ ζπκκφξθσζε ή κε κε 

ηηο δεηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄. 

 

 

2.4.4 Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

 

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην 

αλάζεζεο φπσο νξίδεηαη θαησηέξσ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αληίζηνηρν Παξάξηεκα ηεο 

δηαθήξπμεο:  

 

Σιμέρ 

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 αληίζηνηρν Παξάξηεκα 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. 
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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, ζχκθσλα κε ην άξζξν 42 ηνπ Ν. 4782/2021 (Άξζξν 42: πκπιήξσζε - απνζαθήληζε 

πιεξνθνξηψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ– Αληηθαηάζηαζε άξζξνπ 102 Ν. 4412/2016) θαη γ) ε ηηκή 

ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο.  

Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ είλαη αλψηεξεο απφ ηηο ηηκέο ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο 

ΔΠΤ φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ απνξξίπηνληαη. Οι ζσμμεηέτονηες θα πρέπει, ενηός ηοσ θακέλοσ ηης οικονομικής 

ηοσς προζθοράς, να αναθέροσν ηον κωδικό ηοσ Παραηηρηηηρίοσ Τιμών και ηο ανηίζηοιτο 

αναγραθόμενο ζε ασηόν ποζό για κάθε προζθερόμενο είδος - σπηρεζία.  ε πεξίπησζε πνπ ηα 

πξνζθεξφκελα είδε - ππεξεζίεο δελ πεξηιακβάλνληαη ζην παξαηεξεηήξην ηηκψλ ηεο Δ.Π.Τ., νη 

ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα ην δειψλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο. 

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην 

Παξάξηεκα Β΄ ηεο Γηαθήξπμεο είηε γηα ην ζχλνιν ησλ πξνθεξπρζέλησλ εηδψλ θαη ην ζχλνιν ηεο 

δεηνχκελεο  πνζφηεηαο ηεο πξνκήζεηαο εθάζηνπ είδνπο, είηε σο θάησζη: 

Γηα ηα είδε ησλ νκάδσλ 1 θαη 2, γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο είηε θαη γηα ηηο δχν (2) νκάδεο είηε γηα 

νπνηαδήπνηε εθ ησλ δχν (2) νκάδσλ, κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε λα πξνζθεξζεί ην ζχλνιν ησλ 

εηδψλ θαη πνζνηήησλ έθαζηεο νκάδαο ή νκάδσλ ζηηο νπνίεο ζα αθνξά ε πξνζθνξά.  

Δηδηθφηεξα γηα ηα είδε ΚΑΡΓΗΑΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ θαη  ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΑΝΑΛΤΣΧΝ ΑΔΡΗΧΝ 

(γξακκέο 3 έσο 6)  ηεο Γηαθήξπμεο, γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο είηε γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θαη 

πνζνηήησλ  (3 έσο 6)  ηεο Γηαθήξπμεο, είηε θαη γηα κεκνλσκέλν είδνο ησλ γξακκψλ 3 έσο 6 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 12 

κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη. 

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 α 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. 

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 είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο είηε φρη. 
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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 δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην 

πάλσ 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-Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο,  

β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη 

ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ 

απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο 

πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 42 ηνπ Ν. 4782/2021 (Άξζξν 42: 

πκπιήξσζε - απνζαθήληζε πιεξνθνξηψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ– Αληηθαηάζηαζε άξζξνπ 102 Ν. 

4412/2016), 

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, 

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο, 

δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

ε) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,  

ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο 

παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

ζχκβαζεο. 
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3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ  

 

3.1.1 Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 

Σν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΖΓΖ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ  πξνζθνξψλ  αξκφδην φξγαλν ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Δπηηξνπή 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» ηελ 9
ε
/07/2021 εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 10:00 π.κ.  

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», θαηά ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή. 

Με ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 

3.1.2 ηεο παξνχζαο, θάζε πξνζθέξσλ απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα 

ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο, 

πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο εκπηζηεπηηθέο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα 

δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην 

πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 42 ηνπ Ν. 

4782/2021 (Άξζξν 42: πκπιήξσζε - απνζαθήληζε πιεξνθνξηψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ– 

Αληηθαηάζηαζε άξζξνπ 102 Ν. 4412/2016). 

 

 

3.1.2 Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

 

Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, 

εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 

Δηδηθφηεξα : 

α) ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα 

ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην 

νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. 

β) ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε κφλν ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ 

αμηνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ 

απφξξηςε φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρή φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ αληίζηνηρα πιεξνχλ ηα αλσηέξσ. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα 

ζπληάζζεηαη εληαίν πξαθηηθφ, ην νπνίν θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν, κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», κφλν ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξνθεηκέλνπ ε ηειεπηαία λα 

νξίζεη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ηνπ (ππν)θαθέινπ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

γ) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απνζθξαγίδνληαη, θαηά ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε νη θάθεινη φισλ ησλ ππνβιεζεηζψλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

δ) Σν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ 

πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε 

πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην 

νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη 

ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Σν ελ ιφγσ πξαθηηθφ θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ 

φξγαλν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο έγθξηζε. 
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Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ 

πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα 

άξζξα 88 θαη 89 ηνπ Ν. 4412/2016.  

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 εθδίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κηα απφθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξψλνληαη 

ηα απνηειέζκαηα  φισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», «Σερληθή 

Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»), ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο 

πξνζθέξνληεο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ, 

καδί κε αληίγξαθν ησλ αληηζηνίρσλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ ησλ σο άλσ ζηαδίσλ. 

Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 3.4 ηεο παξνχζαο. 

 

 

3.2 Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ - Γηθαηνινγεηηθά 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 

 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή  

πξφζθιεζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), 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 πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) 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 - 2.2.7  απηήο. 

Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), 

ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείσλ .pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε 

απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ ηνπο, θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Δηδηθά ηα απνδεηθηηθά ηα νπνία απνηεινχλ ηδησηηθά έγγξαθα, 

κπνξεί λα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε 

ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ 

ίδην θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή.  

Με ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο παξαιαβήο 

ηνπο θαη απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζ’ απηφλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε. 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 

ππoβιήζεθαλ, θαη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιεη αίηεκα πξνο ην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο 

γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηα 

νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί ηελ ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή 

παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηελ 

ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο 

Σν παξφλ εθαξκφδεηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη 

πξηλ ην ζηάδην θαηαθχξσζεο, θαη’ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 5 εδαθ. α΄ ηνπ Ν. 

4412/2016, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο. 
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Όζνη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

θαηαηέζεθαλ. 

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, είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή  

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή 

αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη 

φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 

έσο 2.2.7 (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, φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη 

ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ.  

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη έλα 

ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα 

πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.7 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 θαηά ηα νξηδφκελα αλσηέξσ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν 

φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε 

γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε αξκφδηα επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο, κπνξεί 

λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα 

θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ θαη σο εμήο:  πνζνζηφ 15% ζηελ πεξίπησζε  ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο 

θαη πνζνζηφ 50% ζηελ πεξίπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο 

θάησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ σο αλσηέξσ πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ 

πξνζσξηλφ αλάδνρν.  

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο 

επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

 

 

3.3 Καηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο  

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα, πνπ 

δελ έρεη απνθιεηζηεί νξηζηηθά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 105 παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 43 παξ. 13 πεξ. β΄ ηνπ Ν. 4605/2019, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ 

αλάδνρν, ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο.   

Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή 

δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά. Σα έλλνκα 

απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ 

ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: 

α) παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή ζε πεξίπησζε άζθεζεο, 

παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Α.Δ.Π.Π. θαη 

ζε πεξίπησζε άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Α.Δ.Π.Π., εθδνζεί απφθαζε επί 
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ηεο αίηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

ηειεπηαίν εδάθην ηεο  παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ Ν. 4412/2016, 

β) νινθιεξσζεί επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, 

θαη  

γ) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο 

ππνβάιιεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε, ππεχζπλε δήισζε, πνπ 

ππνγξάθεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 79Α, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη, δελ έρνπλ επέιζεη 

ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 104 θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο 

θαηαθχξσζεο. Ζ ππεχζπλε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε νπνία 

ζπληάζζεη πξαθηηθφ πνπ ζπλνδεχεη ηε ζχκβαζε. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, 

ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ 

ηεζείζα πξνζεζκία, 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.  

 

 

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

 

Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη 

έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο 

λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο ζρεηηθήο 

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  

(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.  

ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη 

δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο. 

Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» 

ηνπ ΔΖΓΖ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε 

«Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ 

αξρείνπ Portable Document Format (PDF), ην νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 

ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ 

πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363 ηνπ Ν. 4412/2016 ζην 

άξζξν 19 παξ. 1.1 θαη ζην άξζξν 7  ηεο κε αξηζκ. 56902/215 Τ.Α..  

Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα, ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο 

πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ, πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επί ηεο πξνζθπγήο, 

ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα.  

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 πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 368 ηνπ Ν. 4412/2016. Καη’ εμαίξεζε, δελ θσιχεηαη ε 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο εάλ ππνβιήζεθε κφλν κία (1) πξνζθνξά θαη δελ ππάξρνπλ ελδηαθεξφκελνη 

ππνςήθηνη.  

Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 366 ηνπ Ν. 

4412/2016. 

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΖΓΖ: 

• θνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. 

α ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 365 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηελ πεξ. α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 39/2017. 

• δηαβηβάδνπλ ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

πεξ. β ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηελ πεξ. α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 39/2017. 

Ζ ΑΔΠΠ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη 

λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε 

πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή 

απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απφθαζή ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 

είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο 

Ζ Αξρή επηιακβάλεηαη απνθιεηζηηθά επί ζεκάησλ πνπ ζίγνληαη κε ηελ πξνζθπγή θαη δελ κπνξεί λα 

ειέγμεη παξεκπηπηφλησο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηελέξγεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο 

ε πεξίπησζε ζπκπιεξσκαηηθήο αηηηνινγίαο επί ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, απηή ππνβάιιεηαη 

έσο θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο θαη θνηλνπνηείηαη απζεκεξφλ ζηνλ 

πξνζθεχγνληα κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ ή αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ κε νπνηνδήπνηε 

πξφζθνξν κέζν. Τπνκλήκαηα επί ησλ απφςεσλ θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο αηηηνινγίαο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηαηίζεληαη κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ έσο πέληε (5) εκέξεο πξηλ 

απφ ηε ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο. 

Οη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο 

απφ ηελ ΑΔΠΠ. 

Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ 

έλδηθσλ βνεζεκάησλ  ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ Ν. 

4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ. 

Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο 

ηεο ΑΔΠΠ θαη ηελ αθχξσζή ηεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ. 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 αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ή ηελ πιήξε γλψζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Γηα ηελ 

άζθεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 

372 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή 

δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. 

Σέινο, είλαη δπλαηή ε άζθεζε πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ζηελ ΑΔΠΠ, γηα ηελ θήξπμε αθπξφηεηαο 

ηεο ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα άξζξα 368 έσο θαη 371 ηνπ Ν. 

4412/2016. 
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3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

 

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 ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ, 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.  





37 

 

4. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ Ν. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο 

ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

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 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 είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, 

ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο 

αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο 

απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  

ηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο, κεγαιχηεξνπ χςνπο απφ απηφ πνπ θαιχπηεηαη κε ηελ 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο,  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη 

πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή 

ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.  

 

 

4.2  πκβαηηθφ Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ησλ άξζξσλ ηνπ  

Ν. 4782/2021 πνπ ηζρχνπλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο,  νη φξνη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 

θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  

 

 

4.3 Όξνη εθηέιεζεο 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 ζεζπηζζεί κε ην δίθαην 

ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α΄. 

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ 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. 

 

 

4.4 Τπεξγνιαβία 

 

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 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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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. 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο έρεη ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ φζνλ αθνξά ηε 

ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ηνπ άξζξνπ (2.2.6), ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

δηαθήξπμεο, ν λένο ππεξγνιάβνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ είρε 

πξνζθνκίζεη ν αξρηθφο ππεξγνιάβνο θαη απηά λα ειεγρζνχλ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 

δηαγσληζκνχ. Ζ έγθξηζε ηεο αληηθαηάζηαζεο γίλεηαη απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ.  

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 Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά 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, ηελ απφθαζε 44/09-06-2017 ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(θαηεπζπληήξηα νδεγία 22) θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β ηεο παξ. 11 ηνπ 

άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 108 ηνπ Ν. 

4782/2021 (Άξζξν 108: Όξγαλα δηελέξγεηαο δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δεκφζησλ 

ζπκβάζεσλ – Σξνπνπνίεζε ηίηινπ θαη παξ. 1, 3, 8, 9, 10 θαη 11 θαη πξνζζήθε παξ. 12 ζην άξζξν 

221 Ν. 4412/2016). 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή έρεη ην κνλνκεξέο δηθαίσκα παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο έσο ηξεηο (3) κήλεο 

σο πξνο ηελ απνξξφθεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο  κε ηηο πξνυπνζέζεηο 

θαη ηηο εθπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη. 

 

 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο  

 

4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 

θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 
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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. 
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5. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

 

5.1 Σξφπνο πιεξσκήο  

 

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, 

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 Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ 

ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο 

αθφινπζεο θξαηήζεηο: 

α) 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) 

β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο 

αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. 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. 

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) Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη 

ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%. 

ε) 4% παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζχκθσλα κε ην Ν. 2198/1994. 

ζη) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, 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. 

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο. 

 

 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο  

 

5.2.1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο  απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ 

απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 

νξγάλνπ, εθφζνλ δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ 

επηζθεπάζεη ή ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ 

δνζεί, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ Ν. 4412/2016.  

Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο  φηαλ: 

α) ην πιηθφ δελ θνξησζεί ή παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε 

ζχκβαζε. 

β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε 

ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν 

ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
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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 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 

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. 

Δθφζνλ ν αλάδνρνο έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηφο απφ ην πξνβιεπφκελν θαηά ηα αλσηέξσ 

πξφζηηκν, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ θαη ηφθνο επί ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ 

ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, κέρξη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ 

ζπκβαηηθνχ πιηθνχ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ηφθνπ ππεξεκεξίαο. 

[ε πεξίπησζε απηή ζπκπιεξψλεηαη εθφζνλ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο]. 

Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην 

πνζφ πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε 

θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ 

θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ.  

ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε 

φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

 

 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ   

 

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 νξγάλνπ ησλ 

πεξηπηψζεσλ β΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη βάζεη ηνπ άξζξνπ 108 ηνπ Ν. 4782/2021 (Άξζξν 108: Όξγαλα δηελέξγεηαο δηαδηθαζηψλ 

αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ – Σξνπνπνίεζε ηίηινπ θαη παξ. 1, 3, 8, 9, 10 θαη 11 

θαη πξνζζήθε παξ. 12 ζην άξζξν 221 Ν. 4412/2016) 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 Γηθαζηηθή επίιπζε 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 
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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 

πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 205 ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο, δηαθνξεηηθά ε πξνζθπγή απνξξίπηεηαη 

σο απαξάδεθηε. 
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6. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ  

 

6.1  Υξφλνο παξάδνζεο 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 

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  πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 4412/2016. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ε παξάηαζε ρνξεγείηαη ρσξίο λα 

ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο 

αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 

207 ηνπ Ν. 4412/2016. 

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  Παξαιαβή πιηθψλ - Υξφλνο θαη ηξφπνο παξαιαβήο πιηθψλ 

 

6.2.1. H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη δεπηεξνβάζκηεο, πνπ 

ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη βάζεη ηνπ άξζξνπ 108 ηνπ Ν. 4782/2021 (Άξζξν 108: Όξγαλα 

δηελέξγεηαο δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ– Σξνπνπνίεζε ηίηινπ θαη 

παξ. 1, 3, 8, 9, 10 θαη 11 θαη πξνζζήθε παξ. 12 ζην άξζξν 221 λ. 4412/2016),  ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο (ζρέδην ζχκβαζεο). 

Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο θαη 

εθφζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο.  

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 

αλαδφρνπ ή απηεπάγγειηα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν. 4412/2016. 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 
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(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 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, 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 πξνθαηαβνιήο θαη 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 – Αληηθαηάζηαζε 

 

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. 

 

 

6.4 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

 

Καηά ην ζηάδην αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, νη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

επίδεημεο ηνπ ηξφπνπ δηελέξγεηαο ησλ εμεηάζεσλ κε ηα πξνζθεξφκελα πιηθά θαη αλαιπηέο, εθφζνλ 

ηνπο δεηεζεί απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο. Σν αξκφδην φξγαλν δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ θαηάζεζε 

επηπιένλ δεηγκάησλ ηα νπνία ζα πξέπεη λα επέιζνπλ ζηελ ππεξεζία ην αξγφηεξν κέζα ζε ηξείο (3) 

εκέξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 214 ηνπ Ν. 4412/2016. 
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6.5 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο  

 

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο Δπίζεο, νθείιεη θαηά ην ρξφλν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο λα 

πξνβαίλεη ζηελ πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε θαη λα απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε βιάβε κε ηξφπν θαη 

ζε ρξφλν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηα ινηπά ηεχρε ηεο ζχκβαζεο. 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ε επηηξνπή 

παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ή ε εηδηθή επηηξνπή πνπ νξίδεηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή πξνβαίλεη ζηνλ απαηηνχκελν έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ ζηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ ζχκβαζε γηα ηελ εγγπεκέλε ιεηηνπξγία θαζ’ φινλ ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ηεξψληαο ζρεηηθά πξαθηηθά. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο 

ηνπ ππνρξεψζεηο, επηηξνπή εηζεγείηαη ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο ζχκβαζεο ηελ έθπησζε ηνπ 

αλαδφρνπ. 

Μέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ ιήμε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ε σο 

άλσ επηηξνπή ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ζην νπνίν 

απνθαίλεηαη γηα ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε κε 

ζπκκφξθσζεο, νιηθήο ή κεξηθήο, ηνπ αλαδφρνπ, ην ζπιινγηθφ φξγαλν κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ 

νιηθή ή κεξηθή θαηάπησζε ηεο εγγπήζεσο θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4.1. ηεο 

παξνχζαο. Σν πξσηφθνιιν εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν. 

 

 

6.6  Καηαγγειία ηεο ζχκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδφρνπ  

 

6.6.1 ηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θαηαδηθαζηεί 

ακεηάθιεηα γηα έλα απφ ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε θαη λα αλαδεηήζεη ηπρφλ 

αμηψζεηο απνδεκίσζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΑΚ, πεξί ακθνηεξνβαξψλ 

ζπκβάζεσλ.  

6.6.2 Δάλ ν αλάδνρνο πησρεχζεη ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή 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 εάλ βξίζθεηαη 

ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε, πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε 

εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη, νκνίσο, λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο ηε 

ζχκβαζε θαη λα αλαδεηήζεη ηπρφλ αμηψζεηο απνδεκίσζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

ΑΚ.  

6.6.3 ε ακθφηεξεο ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή 

δχλαηαη λα πξνζθαιέζεη ηνλ/ηνπο επφκελν/νπο, θαηά ζεηξά, κεηνδφηε/εο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο θαη λα ηνπ/ηνπο πξνηείλεη λα αλαιάβεη/νπλ ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ εθπηψηνπ αλαδφρνπ, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαη βάζεη ηεο 

πξνζθνξάο πνπ είρε ππνβάιεη ν έθπησηνο (ξεηή ξήηξα ππνθαηάζηαζεο). 

 

 

 

                                  Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ  Γ.Ν. ΖΛΔΗΑ 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

 

 

                                                                                  ΓΡ. ΥΡΗΣΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ MD.PHD.                                                                                   
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α.  – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο 

χκβαζεο  

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο είλαη ε πξνκήζεηα ηνπ είδνπο «ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ 

ΚΑΗ ΑΛΛΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ» κε ζπλνδφ θαη ρσξίο ζπλνδφ εμνπιηζκφ, CPV: 33696000-5 γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο  Ν.Μ. Πχξγνπ, ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 311.461,91  

επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 6% & 24% γηα ηε Ν.Μ. Πχξγνπ. 

  

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ  
Γηεζλήο Γεκφζηνο Αλνηθηφο Ζιεθηξνληθφο Γηαγσληζκφο άλσ 

ησλ νξίσλ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  
ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΚΑΗ ΑΛΛΧΝ 

ΣΜΖΜΑΣΧΝ κε ζπλνδφ θαη ρσξίο ζπλνδφ εμνπιηζκφ 

ΚΧΓΗΚΟ CPV  CPV : 33696000-5 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ  
Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ 

288.848,29 επξψ πιένλ Φ.Π.Α. 22.613,62 επξψ, ήηνη 

311.461,91 επξψ  γηα ηηο αλάγθεο ηεο Ν.Μ. Πχξγνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 6% & 24%, 

φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην Μέξνο Β ηνπ παξφληνο 

Παξαξηήκαηνο 

  

ΑΓΑ ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΛΖΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΖ:    

ΦΧΛ846907Δ-ΗΑ   Ν.Μ. ΠΤΡΓΟΤ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

Έλα (1)  έηνο  κε κνλνκεξέο δηθαίσκα ηεο Ν. Μ. Πχξγνπ – Γ. 

Ν. Ζιείαο παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο  έσο ηξεηο (3) κήλεο σο 

πξνο ηελ απνξξφθεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ 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  

31-05-2021, εκέξα Γεπηέξα 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:  

05-07-2021, εκέξα Γεπηέξα 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 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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πεξίπησζε ζε έληππε κνξθή εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ εξγαζίκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο, ήηνη ην 

αξγφηεξν έσο ηηο 08-07-2021.  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr  ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.) ζηηο 09-07-2021, εκέξα 

Παξαζθεπή θαη ψξα 10:00 π.κ.  

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ /ΔΗΓΟ 
ΣΔΜΑΥΗΑ / ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΚΑΗ 

ΑΛΛΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ 
 

ΠΟΟΣΖΣΔ  Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 

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 

ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 

ΣΖΝ ΔΠΗΖΜΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ 

ΣΧΝ Δ.Κ. 

26/05/2021 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ  ΓΗΑ  ΓΖΜΟΗΔΤΖ 

ΣΟ ΣΤΠΟ 

28/05/2021 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ –

ΚΖΜΓΖ – ΔΖΓΖ - 

ΗΣΟΔΛΗΓΑ 

31/05/2021 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΜΔΡΟ Β - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
 

ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΓΗΑ ΑΝΑΛΤΣΖ 

ΟΜΑΓΑ 1. ΔΞΔΣΑΔΗ ΑΝΟΟΛΟΓΗΚΟΤ – ΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΖ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ:  217.547,18 €  ρσξίο  ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ:  230.600,02 €  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 6% 

 

 

 

ΔΗΓΟ ΔΞΔΣΑΖ 
ΔΣΖΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 

ΔΞΔΣΑΔΧΝ 

TORC & OTHER SEROLOGIES  

TOXO IgG Avidity  

CMV IgG Avidity  

Lyme IgG & IgM  

Mumps IgG  

Varicella Zoster IgG  

ANTIGEN DETECTION  

C. Difficile Toxin A & B  

Rotavirus  

Α/Α 

ΔΖΓΖ 
ΔΗΓΟ ΔΞΔΣΑΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ ΥΧΡΗ 

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ ΥΧΡΗ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

6% 

 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ 

ΤΜΠΔΡΗ-

ΛΑΜΒΑΝΟ-

ΜΔΝΟΤ ΦΠΑ 

 

1. ΔΞΔΣΑΔΗ ΑΝΟΟΛΟΓΗΚΟΤ – ΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΖ  

TORC & OTHER SEROLOGIES 

  

1.1 TOXO IgG II 200 3,71718 € 743,44 € 44,61 € 788,05 € 

1.2 TOXO IgM 200 4,14 € 828,00 € 49,68 € 877,68 € 

1.3 CMV IgG 300 3,9092307692 € 1.172,77 € 70,37 € 1.243,14 € 

1.4 CMV IgM 300 6,4984615385 € 1.949,54 € 116,97 € 2.066,51 € 

1.5 RUB IgG 100 4,10 € 410,00 € 24,60 € 434,60 € 

1.6 RUB IgM 100 5,112 € 511,20 € 30,67 € 541,87 € 

1.7 H.Pylori IgG 100 7,00 € 700,00 € 42,00 € 742,00 € 

1.8 Measles IgG 130 6,1846153846 € 804,00 € 48,24 € 852,24 € 

1.9 EBV VCA-EA IgG 150 5,5885714286 € 838,29 € 50,30 € 888,59 € 

1.10 EBV VCA IgM 150 5,5885714286 € 838,29 € 50,30 € 888,59 € 

1.11 EBV EBNA IgG 150 5,5885714286 € 838,29 € 50,30 € 888,59 € 

CARDIAC MARKERS 

1.12 HS_Troponin I 10.800 4,7333333333 € 51.120,00 € 3.067,20 € 54.187,20 € 

IMMUNOHEMOSTASIS 

1.13 Ddimer 22.000 6,99888 € 153.975,36 € 9.238,52 € 163.213,88 € 

OTHER PARAMETRS 

1.14 Procalcitonin 100 16,70 € 1.670,00 € 100,20 € 1.770,20 € 

1.15 IGE 200 5,74 € 1.148,00 € 68,88 € 1.216,88 € 

ΤΝΟΛΟ 
217.547,18 € 13.052,84 € 230.600,02 € 
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DRUGS  

Digoxin (Drug)  

OTHER PARAMETRS  

B2 Microglobulin  

QC 720 

 

 

ΟΜΑΓΑ 2. ΣΑΗΝΗΔ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ:  1.897,11 €  ρσξίο  ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ:  2.047,73 €  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 6% & 24% 

  

 

ΔΗΓΟ ΔΞΔΣΑΖ 
ΔΣΖΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 

ΔΞΔΣΑΔΧΝ 

G(-) αδπκσηηθά 

 
 

Μχθεηεο 

 
 

Ληζηέξηα 

 
 

Κακππινβαθηήξηα 

 
 

Κνξπλνβαθηήξηα 

 
 

Βαθίιινπο 

 
 

Μπθφπιαζκα 

 

-  

 

 

 

 

ΚΑΡΓΗΑΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ 

ΓΗΑ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΜΦΡΑΓΜΑΣΧΝ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ:  12.860,00 €  ρσξίο  ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ:  13.631,60 €  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 6%  

 

Α/Α 

ΔΖΓΖ 
ΔΗΓΟ ΔΞΔΣΑΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ ΥΧΡΗ 

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ ΥΧΡΗ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

6%& 

24% 

 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ ΤΜΠΔΡΗ-

ΛΑΜΒΑΝΟ-

ΜΔΝΟΤ ΦΠΑ 

 

2.1 G(-) εληεξνβαθηεξηαθά 90 5,397111111 € 485,74 € 38,57 € 524,31 €  

2.2 Αλαεξφβηα 45 7,3694888889 € 331,63 € 26,33 € 357,96 € 

2.3 Ναηζέξηα 45 7,0888888889 € 319,00 € 25,33 € 344,33 € 

2.4 ηξεπηνθφθθνπο 45 7,1837 € 323,27 € 25,66 € 348,93 € 

2.5 ηαθπινθφθθνπο 45 9,7214777778 € 437,47 € 34,73 € 472,20 € 

ΤΝΟΛΟ 1.897,11 € 150,62 € 2.047,73 € 

Α/Α 

ΔΖΓΖ 
ΔΗΓΟ ΔΞΔΣΑΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ ΥΧΡΗ 

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ ΥΧΡΗ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 6% 

 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ ΤΜΠΔΡΗ-

ΛΑΜΒΑΝΟ-

ΜΔΝΟΤ ΦΠΑ 

 

3 hsTNI                     1.000 8,00 € 8.000,00 € 480,00 €                            8.480,00 €   

4 NT-proBNP             1.000 4,86 € 4.860,00 € 291,60 € 5.151,60 € 

ΤΝΟΛΟ 12.860,00 € 771,60 € 13.631,60 € 
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ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΑΝΑΛΤΣΧΝ ΑΔΡΗΧΝ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ: 56.544,00 €  ρσξίο  ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ:  65.182,56 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 6% & 24% 
 

 

Οη ηέζζεξεηο (4) αλαιπηέο ηνπ Α/Α ΔΖΓΖ «5» ζα ηνπνζεηεζνχλ σο αθνινχζσο: έλαο (1) 

αλαιπηήο ζηε ΜΔΘ, έλαο (1) αλαιπηήο ζηα ΣΔΠ, έλαο (1) αλαιπηήο ζηελ Παζνινγηθή θιηληθή θαη 

έλαο (1) αλαιπηήο ζηελ θιηληθή COVID. O θαηακεξηζκφο ησλ 19.152 εηήζησλ εμεηάζεσλ ζα είλαη 

αληίζηνηρα ζε 8.000, 4.152, 4.000 θαη 3.000 γηα ηελ θάιπςε ησλ εηήζησλ αλαγθψλ. 
 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ: 
 

1. Δθηφο ησλ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ζα πξνζθεξζνχλ φια ηα ινηπά απαξαίηεηα αλαιψζηκα 

πιηθά, ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη αληηδξαζηήξηα πιχζεο θαη αξαίσζεο, πιηθά βαζκνλφκεζεο, 

πνηνηηθνχ ειέγρνπ θ.ι.π. ψζηε λα θαιπθζεί ν εηήζηνο δεηνχκελνο αξηζκφο εμεηάζεσλ. 

2. Oη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα πξνζθέξνπλ ηηκή θαη γηα ηα είδε εμεηάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη 

αλαιπηέο πνπ ζα πξνζθέξνπλ θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ή δελ αλαγξάθεηαη A/A ΔΖΓΖ 

ζηνπο αλσηέξσ πίλαθεο.      
 

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

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

πνζφηεηαο ηεο πξνκήζεηαο εθάζηνπ είδνπο, είηε σο θάησζη: 
 

Γηα ηα είδε ησλ νκάδσλ 1 θαη 2, γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο είηε θαη γηα ηηο δχν (2) νκάδεο είηε γηα 

νπνηαδήπνηε εθ ησλ δχν (2) νκάδσλ, κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε λα πξνζθεξζεί ην ζχλνιν ησλ 

εηδψλ θαη πνζνηήησλ έθαζηεο νκάδαο ή νκάδσλ ζηηο νπνίεο ζα αθνξά ε πξνζθνξά.  
 

Δηδηθφηεξα γηα ηα είδε ΚΑΡΓΗΑΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ θαη  ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΑΝΑΛΤΣΧΝ ΑΔΡΗΧΝ 

(γξακκέο 3 έσο 6)  ηεο Γηαθήξπμεο, γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο είηε γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θαη 

πνζνηήησλ  (3 έσο 6)  ηεο Γηαθήξπμεο, είηε θαη γηα κεκνλσκέλν είδνο ησλ γξακκψλ 3 έσο 6 αιιά 

γηα ην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο απηνχ.  

Α/Α 

ΔΖΓΖ 
ΔΗΓΟ ΔΞΔΣΑΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ ΥΧΡΗ 

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ ΥΧΡΗ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 6% 

& 24% 

 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ 

ΤΜΠΔΡΗ-

ΛΑΜΒΑΝΟ-

ΜΔΝΟΤ ΦΠΑ 

 

5 

Αληηδξαζηήξηα 

Απηφκαησλ Αλαιπηψλ 

(πλνδφο Δμνπιηζκφο) 

4 αλαιπηέο 

19.152 1,64160401 € 31.440,00 € 

2.613,60 € 

(6% & 

24%) 

34.053,60 € 

 

6 

Αληηδξαζηήξηα 

Αλαιπηή Αεξίσλ 

Αίκαηνο 

Ζιεθηξνιπηψλ 

ROCHE OMNIS 2681, 

ηδηνθηεζίαο ηνπ 

Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ 

Ζιείαο – Ν.Μ. 

Πχξγνπ, ν νπνίνο 

ιεηηνπξγεί ζηε Μ.Δ.Θ. 

11.583 

 

2,167314167 € 

 

25.104,00 € 

 

6.024,96 € 

(24%) 

31.128,96 € 

 

ΤΝΟΛΟ 56.544,00 € 8.638,56 € 65.182,56 € 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β. - Αληηθείκελν – Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  

ΓΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΚΑΗ ΑΛΛΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ  

CPV (33696000-5) 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ 

 

 

1. Αληηθείκελν πξνκήζεηαο 

 

Ζ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ πξνκήζεηα απφ ην ειεχζεξν εκπφξην ησλ πιηθψλ, ηα 

νπνία πεξηγξάθνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ. 

 

2. Όξνη δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ 

 

2.1. Γείγκαηα 

Καηά ην ζηάδην αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, νη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

επίδεημεο  ηνπ ηξφπνπ δηελέξγεηαο ησλ εμεηάζεσλ κε ηα πξνζθεξφκελα πιηθά θαη αλαιπηέο, εθφζνλ 

ηνπο δεηεζεί απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο. 

2.2. Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ: 

α. Υψξα πξνέιεπζεο ησλ πιηθψλ. 

β. Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο 

γ. Υξφλνο παξάδνζεο ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ παξαγγειία. 

δ. Υξφλν δσήο (εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεσο) 

ε. Σε ζπζθεπαζία ηνπ πιηθνχ, ε νπνία πξέπεη λα είλαη ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. 

2.3. Ο ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε Αξκφδηαο Αξρήο ηεο ρψξαο πνπ 

βξίζθεηαη ην εξγνζηάζην παξαγσγήο αληηδξαζηεξίσλ, ε νπνία ζα βεβαηψλεη φηη ην εξγνζηάζην 

δηαζέηεη άδεηα δπλαηφηεηαο παξαγσγήο in vitro αληηδξαζηεξίσλ. 

 

3. Σερληθνί πξνζδηνξηζκνί 

 

3.1 Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη κε βάζε ηηο Σερληθέο Πεξηγξαθέο ησλ πιηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ.  

3.2. Ο αξηζκφο αλαιπηψλ πνπ πξέπεη λα δηαζέζεη ζην Ννζνθνκείν ν πξνκεζεπηήο  αλαθέξεηαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα 

δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ ζην πξσηλφ σξάξην. 

3.3.  Οη πξνζθέξνληεο πξέπεη λα αλαγξάθνπλ ζηηο πξνζθνξέο ηνπο (νηθνλνκηθή θαη ηερληθή), φηη ην 

είδνο πνπ πξνζθέξνπλ εθπιεξψλεη ηηο δεηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππεξεζίαο. 

3.4. χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ 

νξίδνληαη, απφ ηνπο θνξείο γηα ηνπο νπνίνπο πξννξίδνληαη. Όινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

πνπ νξίδνληαη κε απηφ ηνλ ηξφπν είλαη απαξάβαηνη θαη ε νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο 

ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

 

4. πζθεπαζία 

 

4.1. Ζ ζπζθεπαζία ζα είλαη φπσο απηή ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο, ρσξίο άιιε ρξεκαηηθή 

επηβάξπλζε ησλ ζρεηηθψλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, πνπ δελ επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή. 

4.2. ε εκθαλέο ζεκείν ηεο ζπζθεπαζίαο, θαζψο θαη ζε θάζε κνλάδα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο, πξέπεη λα 

αλαγξάθνληαη νη παξαθάησ ΔΝΓΔΗΞΔΗ, ζηα Διιεληθά ή Αγγιηθά, εθηφο εάλ ε Τπνπξγηθή Απφθαζε 

ελαξκφληζεο ηεο νδεγίαο 98/79/Δ.Κ. νξίδεη δηαθνξεηηθά: 
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4.2.1. Δπσλπκία θαη δηεχζπλζε θαηαζθεπαζηή. Δάλ ν θαηαζθεπαζηήο εδξεχεη ζε ρψξα εθηφο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζηελ 

θνηλφηεηα εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

4.2.2.Σα ζηνηρεία πνπ είλαη απνιχησο αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα είλαη ζε ζέζε λα 

αλαγλσξίζεη ην δηαγλσζηηθφ πξντφλ, ηελ πνζφηεηά ηνπ θαη ην πεξηερφκελν ηεο ζπζθεπαζίαο. 

4.2.3. Καηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε ΣΔΗΡΟ ή άιιε έλδεημε, κε ηελ νπνία επηζεκαίλεηαη ε εηδηθή 

κηθξνβηνινγηθή θαηάζηαζε ή ε θαηάζηαζε απφ πιεπξάο θαζαξφηεηαο. 

4.2.4. Σνλ θσδηθφ ηεο παξηίδαο, κεηά απφ ηε ιέμε ΠΑΡΣΗΓΑ , ή ηνλ αχμνληα αξηζκφ. 

4.2.5. Ζ εκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία ην πξντφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αζθαιψο, ρσξίο 

ππνβηβαζκφ ηεο επίδνζεο. 

4.2.6. Καηά πεξίπησζε, έλδεημε, κε ηελ νπνία ζα επηζεκαίλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα «πξντφλ» πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη in vitro ή κφλν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ. 

4.2.7. Σηο εηδηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ή θαη ρεηξηζκνχ. 

4.2.8. Σηο ελδεδεηγκέλεο πξνεηδνπνηήζεηο ή θαη πξνθπιάμεηο. 

4.2.9. ε θάζε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΔΧ ζηα Διιεληθά, εθηφο 

εάλ ε ππνπξγηθή απφθαζε ελαξκφληζεο ηεο νδεγία 98/79/Δ.Κ νξίδεη δηαθνξεηηθά σο εμήο : 

α. Σα ζηνηρεία ηεο εηηθέηαο, πιελ ησλ 4.2.4 θαη 4.2.5. 

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 

πξσηνγελνχο 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 απαηηνχκελνπ εηδηθνχ εμνπιηζκνχ θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ 

εηδηθνχ απηνχ εμνπιηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί νξζψο. 

δ. Σνλ ηχπν ηνπ δείγκαηνο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη, ηηο εηδηθέο ηπρφλ ζπλζήθεο ζπιινγήο, 

πξνεπεμεξγαζίαο θαη θαηά πεξίπησζε, ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη νδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

ηνπ αζζελνχο. 

ε. Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηεο αθνινπζεηέαο δηαδηθαζίαο γηα ηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο. 

ζ. Σε δηαδηθαζία κεηξήζεσο πνπ πξέπεη λα αθνινπζείηαη κε ην δηαγλσζηηθφ πξντφλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαηά πεξίπησζε: 

 Σεο αξρηθήο κεζφδνπ. 

 Σσλ πιεξνθνξηψλ , πνπ αθνξνχλ θάζε επηπιένλ δηαδηθαζία ή ρεηξηζκφ νπνίνο απαηηείηαη πξηλ 

απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δηαγλσζηηθνχ πξντφληνο (π.ρ. αλαζχζηαζε, επψαζε, έιεγρνο 

νξγάλσλ θ.ι.π) 

 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: 

 Toλ εζσηεξηθφ έιεγρν πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ επηθχξσζεο. 

 Αλαθνξά ζηνλ ηξφπν βαζκνλφκεζεο ηνπ πξντφληνο. 

 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 ή λα ζπλδέεηαη κε 

άιια ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ή εμνπιηζκφ, πξνθεηκέλνπ 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 
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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 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.ι.π.) 

 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. 

4.2.10. Μεηά ηελ θαηαθχξσζε, ν κεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα επηζεκαίλεη επηπιένλ θάζε κνλάδα 

ζπζθεπαζίαο ησλ πιηθψλ πνπ παξαδίδνληαη κε: 

α. Σα ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή 

β. Αξηζκφ ζχκβαζεο. 

γ. Σελ έλδεημε « ΚΡΑΣΗΚΟ ΔΗΓΟ». 

  

5. Άιινη Όξνη 

 

5.1. Ζ ππεξεζία δελ ζα δερηεί νπδεκία δηαθνξνπνίεζε ζηηο ηηκέο, αλά εμέηαζε, πνπ ζα θαηαθπξσζνχλ 

απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα νιφθιεξν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη 

γηα νπνηαδήπνηε αηηία. 

Οη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηηκέο, ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζην Αληίζηνηρν 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. 

5.2. Σελ αληηζηνηρία αληηδξαζηεξίσλ θαη ινηπψλ αλαισζίκσλ  γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο θάζε εμέηαζεο. 

5.3. Γήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο φηη κπνξεί λα ιάβεη φια ηα αλαγθαία 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 ελδερνκέλσο άιισλ πξνζψπσλ, θαζψο θαη ηελ αζθάιεηα 

πξαγκάησλ. 

5.4. Αλαβάζκηζε ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ε ζχλδεζή ηνπ κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ΔΗΝΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΣΟΤ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ. 

Τπνρξέσζε ηήξεζεο ειάρηζηνπ απνζέκαηνο αληαιιαθηηθψλ θαη αλαισζίκσλ πιηθψλ εληφο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

5.5. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα (1) έηνο, κε δηθαίσκα παξάηαζεο εθ κέξνπο ηεο 

Τπεξεζίαο.  

 

6. Έιεγρνη – Απφξξηςε Τιηθψλ- Αληηθαηάζηαζε 

 

6.1. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε δεηγκαηνιεπηηθφ 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, αξθνχληνο 

ηεθκεξησκέλε. 

6.2. ε πεξίπησζε πνπ απνξξηθζεί απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο νξηζηηθά νιφθιεξε ε ζπκβαηηθή 

πνζφηεηα ή κέξνο απηήο, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ, λα 

αληηθαηαζηήζεη ηελ πνζφηεηα πνπ απνξξίθζεθε κε άιιε, πνπ θαιχπηεη ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

Δάλ ηειηθά ν πξνκεζεπηήο δελ πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ εηδψλ πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ 
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πξνζεζκία πνπ ηνπ δφζεθε, θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

6.3. Σα είδε πνπ απνξξίθζεθαλ επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε θξνληίδα θαη δαπάλεο ηνπ, κέζα 

κε 1εκέξα,απφ ηελ εκεξνκελία πξνζθφκηζεο ησλ λέσλ εηδψλ. 

6.4. Γηα ην επί πιένλ 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. 

 

7. Απνινγηζηηθφο έιεγρνο 

 

7.1. Δηδηθή επηηξνπή ζην Ννζνθνκείν ζα ζπγθξνηεζεί κε ζηφρν ηνλ έιεγρν ηνπ πξαγκαηηθνχ 

θφζηνπο ιεηηνπξγίαο. Ζ επηηξνπή απηή ζα ζπλέξρεηαη αλά ηξίκελν, παξνπζία εθπξνζψπνπ ηνπ 

κεηνδφηε θαη ζα ππνινγίδεη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο αλάιπζεο, απφ ην ζχλνιν ησλ αγνξψλ, ην 

ζχλνιν ηνπ αλαιπηηθνχ έξγνπ (εμεηάζεηο ξνπηίλαο, επαλαιήςεηο, βαζκνλνκήζεηο, έιεγρνο 

πνηφηεηαο) θαη ηελ παξαθαηαζήθε πιηθψλ ζην Ννζνθνκείν .  

7.2. Ζ επηηξνπή ζα ζπληάζζεη πξαθηηθφ κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. Κάζε έηνο, απφ ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, ζα γίλεηαη ξχζκηζε σο εμήο: 

7.2.1. Αλ ην θφζηνο έρεη ππεξβεί ηελ αμία πνπ πξνθχπηεη βάζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ινηπψλ 

ζηνηρείσλ ηεο ζχκβαζεο, γηα ηνλ αξηζκφ ησλ εμεηάζεσλ ηνπ ζπλνιηθνχ αλαιπηηθνχ έξγνπ θαη ηελ 

παξαθαηαζήθε πιηθψλ ζην Ννζνθνκείν, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζε επηζηξνθή ηνπ 

ππεξβάιινληνο πνζνχ, κε έθδνζε πηζησηηθνχ ηηκνινγίνπ. 

7.2.2. Αλ ην θφζηνο είλαη ρακειφηεξν, ν πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα έρεη νπνηαδήπνηε απαίηεζε 

απφ ην Ννζνθνκείν. 

                                            

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ – Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Αληηδξαζηεξίσλ 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ 

ΚΟΠΟ 

1.1 Ζ ηερληθή πεξηγξαθή απηή θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο θαη ηνλ ηξφπν ειέγρνπ θαη παξαιαβήο ησλ 

ππφ πξνκήζεηα «ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΚΑΗ ΑΛΛΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ. Χο 

«ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ » θέξνληαη ζην εμήο , φια ηα βηνινγηθά , βηνρεκηθά, αλνζνινγηθά πιηθά ή άιια 

πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ησλ αληίζηνηρσλ εμεηάζεσλ. 

 

 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

 

1.1. 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, πνπ απνδεηθλχεηαη έγγξαθα, ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεηαη 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 απαηηνπκέλσλ εμεηάζεσλ, θαζψο θαη ε πξνκήζεηα ησλ 

απαηηνπκέλσλ ινηπψλ πιηθψλ ζε πνζφηεηεο ηέηνηεο πνπ λα κελ παξαθσιχεηαη ε απξφζθνπηε 

ιεηηνπξγία ηνπ εξγαζηεξίνπ. 
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2.2. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ-ΦΤΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΗΓΗΟΣΖΣΔ 

 

2.2.1. ΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ 

2.2.1.1. Σα ππφ πξνκήζεηα αληηδξαζηήξηα ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο παξαθάησ φξνπο: 

2.2.1.1.1. Nα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ ρξήζε ηνπο ζε αλαιπηέο. 

2.2.1.1.2. Να ζπλνδεχνληαη απφ ζαθείο νδεγίεο ρξήζεσο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4.2.9. ηνπ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Β. 

2.2.1.1.3. Να έρνπλ ηνλ θαηά ην δπλαηφλ καθξφηεξν ρξφλν ιήμεσο. 

2.2.1.1.4. Να ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ πηζηνπνηεηηθφ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, φπνπ ηνχην 

πξνβιέπεηαη. 

2.2.1.1.5. Να έρνπλ ηελ θαηάιιειε ζπζθεπαζία. 

2.2.1.1.6. 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 πξν ηεο ιήμεσο ηνπ θαη ελψ έρνπλ 

ηεξεζεί νη πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ζπλζήθεο ζπληεξήζεσο ηνπ, ππνρξενχηαη ν 

πξνκεζεπηήο ζηελ αληηθαηάζηαζε ηεο αιινησζείζεο πνζφηεηαο. 

2.2.1.1.7. Ζ ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε δεηγκαηνιεπηηθφ 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/ληή ηνπ Δξγαζηεξίνπ, αξθνχληνο ηεθκεξησκέλε. 

2.2.1.1.8. Όια ηα ππφ πξνκήζεηα αληηδξαζηήξηα ζα αμηνινγεζνχλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο πξνκήζεηαο 

θαη ζα ειέγρνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο παξαιαβήο. 

 

 

2.2.2 ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

 

Α. ΓΔΝΗΚΑ 

1. Οη πξνζθεξφκελνη αλαιπηέο λα είλαη πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ζηεξεάο 

θαη αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο.  

2. Να ζπλεξγάδνληαη άκεζα, γξήγνξα θαη αμηφπηζηα κε ηα πξνζθεξφκελα αληηδξαζηήξηα, 

calibrators θαη θάζε είδνπο ρξεζηκνπνηνχκελα ρεκηθά, κέζσ εθαξκνγήο ησλ αλάινγσλ 

πξνεγθαηεζηεκέλσλ κεζνδνινγηψλ.  

3. Οη δεηνχκελεο επηδφζεηο, απνδφζεηο θαη δπλαηφηεηεο ησλ αλαιπηψλ πνπ ζα πξνζθεξζνχλ, ζα 

πξέπεη απαξαηηήησο λα πηζηνπνηνχληαη κε θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.  

4. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε ζχληαμε ηνπ θχιινπ ζπκκφξθσζεο. ην θχιιν ζπκκφξθσζεο 

ζα απαληψληαη κηα πξνο κηα νη πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί, ζα αλαθέξεηαη αλ εθπιεξψλεηαη ε 

πξνδηαγξαθή, ην βαζκφ ζηνλ νπνίν εθπιεξψλεηαη ή αλ δελ εθπιεξψλεηαη.  Πξνο απφδεημε δε ησλ 

ηζρπξηζκψλ απηψλ, ζα πξέπεη λα γίλνληαη παξαπνκπέο ζε απνζπάζκαηα απφ Operators Manual θαη 

Service Manual, ζε prospecrus ηνπ πξνζθεξφκελνπ νξγάλνπ πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ νίθν (θαη φρη πιεκκειψο κεηαθξαζκέλα θπιιάδηα) θαζψο επίζεο θαη ζε 

επηζηεκνληθέο εθδφζεηο θαη ινηπά επηζηεκνληθά έληππα πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ νίθν ηνπ κεραλήκαηνο. Ζ θάζε παξαπνκπή ζα έρεη έλαλ αξηζκφ(θαηά αχμνπζα 

ζεηξά) θαη ζην αληίζηνηρν ζεκείν ηεο παξαπνκπήο ζα ππάξρεη ν αληίζηνηρνο αξηζκφο ζε θχθιν. 

Π.ρ. εθπιεξψλεηαη πιήξσο ε πξνδηαγξαθή(operators manual ζει.135 ζεκείν 4)    

5. Με απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ απνδεηθλχεηαη έγγξαθα, ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεηαη 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 απαηηνπκέλσλ εμεηάζεσλ, θαζψο θαη ε 

πξνκήζεηα ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ βαζκνλφκεζεο θαη ειέγρνπ (standards, controls) ζε 

πνζφηεηεο ηέηνηεο πνπ λα κελ παξαθσιχεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγαζηεξίνπ.  
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6. Όινη νη αλαιπηέο λα ζπλδένληαη κε ην ππάξρνλ πιεξνθνξηθφ ζχζηεκα ηνπ εξγαζηεξίνπ (LIS) 

ζε ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή. 

 

 

Β. ΔΗΓΗΚΔ ΔΠΗ ΜΔΡΟΤ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

  

1. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΑΝΟΟΛΟΓΗΚΟΤ-ΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΖ 

ΜΔΘΟΓΟΤ ELISA ΜΔ ΣΔΛΗΚΖ ΜΔΣΡΖΖ ΦΘΟΡΗΜΟΤ 

1. Να ρξεζηκνπνηεί πςειήο επαηζζεζίαο θαη εηδηθφηεηαο απηνκαηνπνηεκέλε κέζνδν 

θζνξηζκνχ ELISA (Όρη microelisa ζε κηθξνπιάθεο). 

2. Να θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα αλνζνινγηθψλ νξνινγηθψλ εμεηάζεσλ φπσο: πξνγελλεηηθφ 

έιεγρν ToRC (TOXO IGg /IgM/ Avidity (πλάθεηα) / Toxo Sceening (IgG, IgA, IgM), Rub 

IgG/ IgM, CMV IgG / IgM / Avidity (πλάθεηα), κε αλίρλεπζε Toxo & Rub IgM κε ηελ 

ζχγρξνλε θαη πην επαίζζεηε κέζνδν ηεο αλνζνπξφζδεζεο γηα απνθπγή ηπρφλ 

δηαζηαπξνχκελσλ αληηδξάζεσλ απφ RF & ππνιεηπφκελα IgM, αλίρλεπζε Αληηγφλσλ (π.ρ 

Clamydia trachomatis, Ρνηαηφ, C. Difficille Toxin A&B), αλίρλεπζε Lyme IgG (EBNA IgG, 

VCA IgG & IgM ), IgE κε πξννπηηθέο ζπλερνχο επέθηαζεο θαη αλαβάζκηζεο. 

3. Θα ζεσξεζεί ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα, ην γεγνλφο λα κπνξνχλ λα εθηεινχληαη επείγνπζεο 

εμεηάζεηο, απφ ηνλ ίδην πξνζθεξφκελν αλαιπηή: π.ρ πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ 

Πξνθαιζηηνλίλεο, Troponin I (ηειεπηαίαο γελεάο κε κεγάιε θιηληθή επαηζζεζία, εηδηθφηεηα 

θαη ρακειφ CV% θνληά ζηα cut-off ηεο κεζφδνπ), NT-ProBNP, β2 Microglobulin, HCG, 

Digoxin, Cortisol, D-Dimer (αμηνινγεκέλν θαη πηζηνπνηεκέλν απφ Γηεζλείο Οξγαληζκνχο, 

π.ρ FDA,  σο πςειήο επαηζζεζίαο ηεζη απνθιεηζκνχ νμείαο θιεβηθήο ζξφκβσζεο – DVT 

θαη πλεπκνληθήο εκβνιήο – PE. Αλαθέξεηε πξνο αμηνιφγεζε ζαθείο θαη ιεπηνκεξείο 

παξαπνκπέο ζε επίζεκα έγγξαθα ηεο Δηαηξίαο (π.ρ εζψθιεηζηα) θαη ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. 

Δπηπιένλ, λα θαηαηεζνχλ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά. 

4. Να έρεη ηαρχηεηα αλάιπζεο φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ δηαθνξεηηθψλ εμεηάζεσλ 

ζε θάζε δείγκα νξνχ, πιάζκαηνο θαη θνπξάλσλ (αλάινγα ηελ εμέηαζε) ρσξίο αιιαγή ή 

πξνζζήθε λέσλ αληηδξαζηεξίσλ. 

5. Να έρεη ηαρχηεηα αλάιπζεο, ηνπιάρηζηνλ 70 ηεζη/ψξα. 

6. Να έρεη ζπλερνχο θφξησζεο, δεηγκάησλ ρσξίο δηαθφπηε ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

7. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα επείγνπζαο θαη άκεζε αλάιπζεο (Stat). Να αλαθεξζεί πξνο 

αμηνιφγεζε ν ηξφπνο εηζαγσγήο επεηγφλησλ. 

8. Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θαηάζηαζεο εηνηκφηεηαο ( Stand by) γηα 24σξε ιεηηνπξγία. 

9. Σν ζχζηεκα δεηγκαηνιεςίαο λα εγγπάηαη κεδεληθέο επηκνιχλζεηο απφ δείγκα ζε δείγκα θαη 

απφ αληηδξαζηήξην ζε αληηδξαζηήξην. Αλαθέξεηε πξνο αμηνιφγεζε. 

10. Σα αληηδξαζηήξηα λα είλαη έηνηκα πξνο ρξήζε, θαηά πξνηίκεζε ζε κνξθή monotest, ( γηα 

απνθπγή επηκνιχλζεσλ θαη δηαηήξεζε ζηαζεξνχ θφζηνπο αλά εμέηαζε & αζζελή ), ζε φζν 

ην δπλαηφλ κηθξφηεξεο θαη πιήξεηο ζπζθεπαζίεο κε κεγάινπο ρξφλνπο ιήμεο. Να 

αλαθεξζνχλ πξνο αμηνιφγεζε ηα ζρεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

11. Να ππάξρεη δπλαηφηεηα αλάγλσζεο δεηγκάησλ, αληηδξαζηεξίσλ θαη πξφηππεο θακπχιεο κε 

γξακκηθφ θψδηθα ( bar code) γηα ηελ απνθπγή ζθαικάησλ. 

12. Να κελ απαηηνχληαη αλαιψζηκα ( θπβέηηεο, πιπζηηθά, θ.α.). 

13. Να έρεη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξεο απαηηήζεηο ζε βαζκνλφκεζε θαη πνηνηηθφ έιεγρν. Να 

αλαθεξζεί πξνο αμηνιφγεζε ν ηξφπνο βαζκνλφκεζεο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ. Ζ θακπχιε 

βαζκνλφκεζεο λα παξέρεηαη ζε κνξθή γξακκηθνχ θψδηθα (bar code). 

14. Να δηαζέηεη θηιηθφ ζην ρξήζηε πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ζε πεξηβάιινλ Windows. 

15. Να δηαζέηεη πξφγξακκα πνηνηηθνχ ειέγρνπ. 

16. Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζπλδεζεί ακθίδξνκα κε θεληξηθφ ζχζηεκα κεραλνξγάλσζεο ηνπ 

εξγαζηεξίνπ. 

17. Να δηαζέηεη ζχζηεκα αζθαινχο δηαρείξηζεο απνβιήησλ. Αλαθέξεηε πξνο αμηνιφγεζε. 

18. Να έρεη ιηγφηεξεο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο. 





57 

 

19. Να ιεηηνπξγεί ππφ ηάζε 220 Volts θαη λα έρεη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξεο δηαζηάζεηο ( γηα 

εμνηθνλφκεζε ρψξνπ). Αλαθέξεηε πξνο αμηνιφγεζε. 

20. Σα παξαπάλσ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά απνηεινχλ ηελ ειάρηζηε απαίηεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ 

θαη ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη πιήξσο γηα ηελ νκαιή θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ.   

 

2.TAΗΝΗΔ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΓΗΑ: 

- Gram(-) εληεξνβαθηεξηαθά 

- Gram(-) αδπκσηηθά 

- Αλαεξφβηα 

- Μχθεηεο 

- Ναηζέξηα 

- Ληζηέξηα 

- Κακππινβαθηήξηα 

- Κνξπλνβαθηήξηα 

- ηξεπηνθφθθνπο 

- ηαθπινθφθθνπο 

- Βαθίιινπο 

- Μπθφπιαζκα 

 

Κάζε ηαηλία λα δηαζέηεη απφ 10 θαη πάλσ ηδηφηεηεο. 

Όιεο νη παξαπάλσ ηαηλίεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ίδηα κεζνδνινγία 

Να ζεσξνχληαη ηεζη αλαθνξάο κε βάζε βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα 

Να πξνζθεξζνχλ θαη ηα ζπλνδφ αληηδξαζηήξηα 

Να ηαπηνπνηνχλ πεξηζζφηεξα απφ 500 είδε κηθξνβίσλ 

Ζ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ λα γίλεηαη θαη  

απφ εηδηθφ ινγηζκηθφ ην νπνίν λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα έθδνζεο απνηειεζκάησλ. 

 

 

3.   ΔΞΔΣΑΔΗ ΚΑΡΓΗΑΚΧΝ ΓΔΗΚΣΧΝ ( HsTNI, NT-pro BNP ) 

A.   ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΜΔΣΡΖΖ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΖ ΚΑΡΓΗΑΚΧΝ ΔΝΕΤΜΧΝ 

HsTNI 

                                                  

1. Ο αλαιπηήο λα είλαη ηεο πιένλ ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, random access θαη λα κεηξάεη απηφκαηα 

θαη πνζνηηθά ζε φιν ην εχξνο ηηκψλ ηνπο ηελ High sensitive Troponin I. 

2.  Να ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή ηεο Υεκηνθσηαχγεηαο κε δηαρσξηζκφ καγλεηηθψλ ζσκαηηδίσλ, ψζηε 

λα επηηπγράλεηαη ε πςειή επαηζζεζία ηεο κεζφδνπ. 

3. Να κεηξά απαξαίηεηα απ’ επζείαο ζε νιηθφ αίκα. 

4. Να κεηξά ηελ πςειή επαηζζεζίαο Σξνπνλίλε Η (Hs Troponin I) βάζεη ησλ δηεζλψλ 

θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ κε CV% φζνλ δπλαηφλ ρακειφηεξν απφ ην 10% ζην 99% ησλ 

θπζηνινγηθψλ δεηγκάησλ ζηελ κέηξεζε ηεο Hs Σξνπνλίλεο Η. 

5. Ζ πςειήο επαηζζεζίαο Σξνπνλίλε Η λα έρεη εχξνο θπζηνινγηθψλ ηηκψλ απφ ηνπιάρηζηνλ 

0,003ng/ml-50ng/ml θαη λα απνδεηθλχνληαη απφ ηα έλζεηα ηνπ αληηδξαζηεξίνπ. 

6. Όια ηα αληηδξαζηήξηα λα είλαη έηνηκα γηα ρξήζε ζε κνξθή κνλνηέζη. 

7.  Να έρεη ηε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο κέηξεζεο 6 δηαθνξεηηθψλ δεηγκάησλ αζζελψλ κέζα ζε 15-

20 ιεπηά. 

8. Να είλαη ζπλερνχο εηνηκφηεηαο ζε βάζε 24ψξνπ θαη λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ππνινγηζηή, κε 

αξρείν αζζελψλ, κεγάιε νζφλε αθήο θαη ελζσκαησκέλν εθηππσηή θαη λα ζπλδέεηαη κε LIS. 

9. Να έρεη εγθαηαζηαζεί  ζε δεκφζηα ειιεληθά λνζνθνκεία. Να αλαθεξζνχλ. 

10. Να πξνζθεξζνχλ φια ηα αλαιψζηκα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αλαιπηή (ραξηί 

εθηππσηή-TIPS, θ.ι.π.). 

Εεηνχκελεο εμεηάζεηο: Hs-Troponin I. 
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B. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΜΔΣΡΖΖ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΖ ΚΑΡΓΗΑΚΧΝ ΔΝΕΤΜΧΝ  

NT-pro BNP 

 

1. Σαρεία κέζνδνο γηα ηνλ πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ NT-pro BNP ζε νιηθφ αίκα. 

2. Να κεηξά απαξαίηεηα απ’ επζείαο ζε νιηθφ αίκα. 

3. Να ρξεζηκνπνηεί κηθξφ φγθν αίκαηνο. 

Σχπνο δείγκαηνο : νιηθφ αίκα 100 κl. 

Υξφλνο ιήςεο απνηειέζκαηνο: κέρξη 15 min. 

Δχξνο κέηξεζεο: 100-35000 pg/ml 

4. Να είλαη ζπλερνχο εηνηκφηεηαο ζε 24σξε βάζε θαη λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ππνινγηζηή, κε 

αξρείν αζζελψλ θαη δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ζηνηρείσλ ηνπ αζζελή. Να έρεη κεγάιε νζφλε αθήο 

LCD θαη ελζσκαησκέλν εθηππσηή. 

5. Να κελ απαηηείηαη βαζκνλφκεζε ηνπ αλαιπηή θαη ε εηζαγσγή ηεο θακπχιεο. 

6. Να πξνζθεξζνχλ φια ηα αλαιψζηκα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλαιπηή (π.ρ. ραξηί 

εθηχπσζεο) 

 

4. ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΑΝΑΛΤΣΧΝ ΑΔΡΗΧΝ 

 

A. ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΑΝΑΛΤΣΖ ΑΔΡΗΧΝ ΑΗΜΑΣΟ KAI ΖΛΔΚΣΡΟΛΤΣΧΝ  

ROCHE OMNIS 2681, ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΖΛΔΗΑ - Ν.Μ. 

ΠΤΡΓΟΤ 

 

Να πξνζθεξζνχλ ηα αληηδξαζηήξηα θαη ηα ινηπά πιηθά γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Αλαιπηή ROCHE 

OMNIS 2681, ηδηνθηεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

 

B. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΧΝ ΜΔΣΡΖΖ ΑΔΡΗΧΝ ΑΗΜΑΣΟ, 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΤΣΧΝ, ΑΗΜΑΣΟΚΡΗΣΖ, ΑΗΜΟΦΑΗΡΗΝΖ, ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΑΤΣΖ ΚΑΗ  

ΜΔΣΑΒΟΛΗΣΧΝ ( ΜΔ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ) 

 

 Ο αλαιπηήο λα είλαη ζηαζεξφο (φρη θνξεηφο) 

 Σν ινγηζκηθφ ηνπ κεραλήκαηνο λα είλαη ζηα ειιεληθά 

 Να θέξεη ελζσκαησκέλν εθηππσηή θαη έγρξσκε νζφλε 

 Να κεηξάεη απεπζείαο pH,  pCO2,  pO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, Glu, Lac, SO2, FO2Hb, FHHb, 

FCOHb, FMETHb 

 Να παξέρεη ελζσκαησκέλε κνλάδα γηα απηφκαην πνηνηηθφ έιεγρν ηνπιάρηζηνλ 3 επηπέδσλ 

 Πιήξεο πξνζηαζία ρεηξηζηψλ απφ ηα απφβιεηα κε ηα νπνία ζα έξρεηαη ζε επαθή 

 Σξφπνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ (λα πεξηγξαθεί) 

 Πξφγξακκα νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο (stand by) 

 χζηεκα αδηάιεηπηεο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο κε απηνλνκία  ηνπιάρηζηνλ κίαο (1) ψξαο 

 Μηθξφο ρξφλνο εθηχπσζεο απνηειέζκαηνο  

 Να ζπλδέεηαη κε δίθηπν LIS/HIS 
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2.2.3  Ο ΑΡΗΘΜΟ ΣΧΝ ΑΝΑΛΤΣΧΝ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΗΑΣΔΘΟΤΝ ΦΑΗΝΔΣΑΗ ΣΟΝ 

ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΠΗΝΑΚΑ 

 

 

ΣΤΠΟ ΑΝΑΛΤΣΖ ΑΡΗΘΜΟ 

ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΑΝΟΟΛΟΓΗΚΟ-

ΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΑΝΑΛΤΣΖ 
1+1 Δθεδξηθφο 

ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΤΣΖΜΑ 

ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ 

ΜΗΚΡΟΟΡΓΑΝΗΜΧΝ  ΜΔ ΣΑΗΝΗΔ 

ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ 

1 

ΑΝΑΛΤΣΖ ΠΟΟΣΗΚΖ 

ΜΔΣΡΖΖ ΚΑΡΓΗΑΚΧΝ 

ΔΝΕΤΜΧΝ 

1γηα HsTNI +1γηα NT-pro BNP 

ΑΝΑΛΤΣΖ ΑΔΡΗΧΝ ΑΗΜΑΣΟ 4 

 

 

2.3. ΔΓΓΡΑΦΑ, ΓΔΜΔΤΔΗ ΚΑΗ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ 

ΓΗΑΣΗΘΔΜΔΝΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ 

  

2.3.1. Κάζε πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηα παξαθάησ έληππα θαη πηζηνπνηεηηθά καδί κε 

ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ. 

2.3.1.1. Βεβαίσζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ κεραλήκαηνο φηη ηα πξνζθεξζέληα ζηνλ δηαγσληζκφ 

αληηδξαζηήξηα αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα (πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζην κεράλεκα) 

πξνηείλνληαη απφ ηνλ ελ ιφγσ νίθν 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 νίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ κεραλήκαηνο φηη ε πξνζθέξνπζα εηαηξεία 

(πξνκεζεπηήο) είλαη εμνπζηνδνηεκέλε γηα ηελ παξνρή πιήξνπο ηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο 

ππνζηήξημεο θαη φηη ζηειέρε ηεο έρνπλ εθπαηδεπηεί ζηα εξγνζηάζηα ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 

Απνδεηθηηθά σο πξνο ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ δηάξθεηα ζα ζπλππνβιεζνχλ κε ηελ βεβαίσζε. 

2.3.1.3. Καηάζεζε ζηνηρείσλ κε ηελ πςειή επαλαιεςηκφηεηα ηνπ κεραλήκαηνο, ηεθκεξησκέλε κε 

πηζηνπνηεηηθά θαη γξαθηθέο παξαζηάζεηο απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο, ή αλεμάξηεηνπο νίθνπο 

αμηνιφγεζεο. 

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 δελ είλαη κεηνδφηεο θαη γηα ηνλ 

επφκελν δηαγσληζκφ ππνρξενχηαη ζηελ απφζπξζε ησλ αλαιπηψλ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα νξηζηεί 

απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Ννζνθνκείνπ . 

2.3.1.7. ε πεξίπησζε πνπ ν κεηνδφηεο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ αλαθεξπρζεί κεηνδφηεο θαη γηα 

ηνλ επφκελν δηαγσληζκφ ππνρξενχηαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ αλαιπηψλ, εθφζνλ απηνί 

ππεξβαίλνπλ ηελ ηεηξαεηία απφ ηελ εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηνπο. 

2.3.1.8. πκκφξθσζε CE, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 89/336/ΔΟΚ γηα ηελ 

ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα (θνηλή Τπνπξγηθή απφθαζε 94649/8682/93),πηζηνπνηεηηθφ 

ειεχζεξεο θπθινθνξίαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο παξαγσγήο. 

2.3.1.9. Οπνηαδήπνηε απφθιηζε απφ ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο απνηειεί αηηία απφξξηςεο ηεο 

πξνζθνξάο. 
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2.3.1.10. Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο δχλαηαη λα δεηήζεη θαηά ηελ θξίζε ηεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή 

ηπρφλ δηεπθξηλήζεηο, επί ησλ αλαγξαθνκέλσλ ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία γηα 

ηελ πιεξέζηεξε δηαηχπσζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δπλαηνηήησλ ηεο ζπζθεπήο ή 

αθφκε θαη επίδεημε ιεηηνπξγίαο απηήο, ρσξίο θακηά απαίηεζε ηνπ πξνκεζεπηή. 

2.3.1.11. Γηαθεκηζηηθφ θπιιάδην ή βηβιηάξην ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο (prospectus) γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηχπν, πνπ ζα πεξηέρεη ηα γεληθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπζθεπήο. 

2.3.1.12. Έγγξαθε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή φηη ζα πξνζθνκίζεη ηελ ζπζθεπή ζε έλα κήλα απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

2.3.1.13. Έγγξαθε δήισζε φηη εγγπάηαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, σο επίζεο φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέζεη ηερληθφ ν 

νπνίνο ζα επηδείμεη ζην πξνζσπηθφ ηεο ππεξεζίαο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ρεηξηζκνχ ηεο 

ζπζθεπήο, θαζψο θαη ηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα αζθαιείαο πξνζσπηθνχ θαη πιηθνχ πνπ απαηηνχληαη. 

2.3.1.14. Έγγξαθε  εγγχεζε – δήισζε γηα ηελ δπλαηφηεηα ππνζηεξίμεσο(κε επηζθεπέο, 

αληαιιαθηηθά, βαζκνλφκεζε, ζρεηηθή πιεξνθφξεζε θ.ι.π.), 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 ησλ αληηδξαζηεξίσλ 

θαη ηα παξαθάησ, ηα νπνία πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ηελ δηαηηζέκελε απφ απηφλ ζπζθεπή: 

3.2.1. Έγγξαθε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, απφ ηελ 

εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεραλήκαηνο κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν εξγνζηαζηαθφ 

αξηζκφ, ν νπνίνο ζα αλαγξάθεηαη ζηε ζχκβαζε πξνκήζεηαο ησλ αληηδξαζηεξίσλ. ην δηάζηεκα 

απηφ ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα επηζθεπάδεη ή λα αληηθαζηζηά νπνηνδήπνηε εμάξηεκα ή κέξνο 

ή νιφθιεξν ην ζχζηεκα πνπ έρεη ππνζηεί βιάβε, ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Τπνρξενχηαη επίζεο λα αληηθαζηζηά ζηελ πεξίπησζε απηή ην ηζνδχλακν ησλ ηεζηο πνπ έρνπλ 

θαηαζηξαθεί ιφγσ ηεο απφηνκεο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο (βιάβεο) ηνπ αλαιπηή, φπσο απηφ 

εκθαλίδεηαη ζην βηβιίν ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγάλνπ πνπ ηεξεί ην εξγαζηήξην θαη απνδεηθλχεηαη θαη 

απφ ην αξρείν ζθαικάησλ ηνπ αλαιπηή. 

3.2.1.1. Σν εθηφο ιεηηνπξγίαο δηάζηεκα ηεο ζπζθεπήο, αξρίδεη απφ ηελ ζηηγκή εηδνπνίεζεο ηνπ 

πξνκεζεπηή γηα ηε βιάβε θαη ιήγεη κε ηελ παξάδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ιεηηνπξγία. Σν ρξνληθφ 

απηφ δηάζηεκα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ζε ηηο δχν (2) εκέξεο. Ο ηξφπνο πνπ πξνηείλεη ν 

πξνκεζεπηήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ 

αλαιπηή ή ζνβαξήο βιάβεο πνπ δελ κπνξεί λα επηζθεπαζζεί εληφο δχν εκεξψλ, πξέπεη λα 

πεξηγξαθεί ζαθψο.  

Σα αίηηα ηεο βιάβεο θαη ε πηζηνπνίεζε ησλ ρξνληθψλ νξίσλ ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ ζα 

πξνθχπηνπλ απφ έγγξαθν ή δειηίν ηερληθνχ ειέγρνπ ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ζα πξνζππνγξάθεηαη απφ 

εθπξφζσπν ηνπ ηερληθνχ ηκήκαηνο ή ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο πξνκεζεπηήο 

ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη εηδηθεπκέλν ηερληθφ γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε βιάβεο. Σν ρξνληθφ 

απηφ δηάζηεκα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ζε θακία πεξίπησζε ηηο δψδεθα (12) ψξεο.  

Σν κέγηζην δηάζηεκα εθηφο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαιπηή δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 48 ψξεο, 

άιισο ν πξνκεζεπηήο ζα ππνρξενχηαη ζε θαηαβνιή πνηληθήο ξήηξαο 30€/ψξα επηπιένλ 

θαζπζηέξεζεο, σο ηηο πξψηεο 48 ψξεο. Αλ ν αλαιπηήο παξακέλεη εθηφο ιεηηνπξγίαο κεηά ηελ 

παξέιεπζε ην πξψηνπ 48ψξνπ, ε πνηληθή ξήηξα δηπιαζηάδεηαη (60€/ψξα θαζπζηέξεζεο). Πέξαλ 

ηεο πνηληθήο ξήηξαο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη θαη ην πνζφλ πνπ ηπρφλ ην 

Ννζνθνκείν ζα επηβαξπλζεί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εμεηάζεσλ ζε άιιν εξγαζηήξην, έλαληη ησλ 

αληίζηνηρσλ παξαζηαηηθψλ ρξέσζεο. 

Οη σο άλσ ππνρξεψζεηο ηνπ πξνκεζεπηή ηζρχνπλ εθφζνλ ε βιάβε πνπ έζεζε εθηφο ιεηηνπξγίαο ηνλ 
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αλαιπηή δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ζε γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο ή βιάβεο 

δηθηχσλ, γηα ηα νπνία δελ επζχλεηαη ν πξνκεζεπηήο. 

3.2.1.2. Δγγξαθή δήισζε φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, πάλσ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο, ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

3.3. ΔΛΔΓΥΟΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΖ. Ο καθξνζθνπηθφο έιεγρνο ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαη ηνπ 

δηαηηζέκελνπ κεραλήκαηνο, γίλεηαη απφ αξκφδηα επηηξνπή ειέγρνπ θαη παξαιαβήο ζε θάζε 

παξάδνζε θαη ζα απνζθνπεί ζηε δηαπίζησζε: 

3.3.1. Σεο θαιήο θαηάζηαζεο 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 δηαζέζεη 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 επίδεημεο ζα είλαη απφ 1-6εκέξεο,αλάινγα κε ηελ απαίηεζε ηεο 

επηηξνπήο, ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ . 

3.5. Πξηλ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ην ζχζηεκα ζα δνθηκαζηεί γηα 5εκέξεο ηνπιάρηζηνλ ζε δνπιεηά 

ξνπηίλαο, ε θαη πεξηζζφηεξν εάλ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηελ ππεξεζία. 

Όιεο νη παξαπάλσ δεηνχκελεο πξνδηαγξαθέο απνηεινχλ ηελ ειάρηζηε απαίηεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

Γε ζα εμεηαζηνχλ πξνζθνξέο πνπ απνθιίλνπλ έζησ θαη θαη’ ειάρηζηνλ απφ απηέο.   

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ  Γ.Ν. ΖΛΔΗΑ 

 

 

 

                    ΓΡ. ΥΡΗΣΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ   MD.PHD. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ – Τπφδεηγκα Φχιινπ πκκφξθσζεο Σερληθήο Πξνζθνξάο  

 

ΦΤΛΛΟ  ΤΜΜΟΡΦΧΖ  

ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΧΖ  

Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ: 

λα δειψλεηαη ξεηά ε ζπκκφξθσζε ή απφθιηζε απφ ηηο δεηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 

εηδηθνχο φξνπο, ηεξψληαο ηελ ίδηα ζεηξά θαη αξίζκεζε ηνπ αληίζηνηρνπ Παξαξηήκαηνο. 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 ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

ηε ζηήιε «ΑΠΑΝΣΖΖ- ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ Πξνκεζεπηή πνπ έρεη ηε 

κνξθή ΝΑΗ/ΟΥΗ εάλ ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή πιεξνχηαη ή φρη απφ ηελ Πξνζθνξά θαη 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή. 
ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ζπκπιεξσζεί ε ζηήιε «ΑΠΑΝΣΖΖ-ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ», γηα έζησ θαη 

έλαλ απφ ηνπο 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 Πξνκεζεπηή 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 φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ. 

πγθεθξηκέλα,  ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο, πνπ αθνξά ζηηο  ηερληθέο  πξνδηαγξαθέο, νη  παξαπνκπέο  

ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζηα επίζεκα prospectus ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή ζε επίζεκεο 

βεβαηψζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ, γηα φ,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζηα prospectus. 

Πποζθοπέρ οι οποίερ θα ανηιγπάθοςν ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ και ειδικούρ όποςρ ηηρ διακήπςξηρ 

συπίρ ηεκμηπίυζη και πλήπη παπαπομπή – ανηιζηοισία, μεηαξύ κειμένος ανά παπάγπαθο και 

prospectus θα αποκλείονηαι. 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ:  ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ 

Α/

Α 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ-

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

1.  ΝΑΗ   

2  ΝΑΗ   

3  ΝΑΗ   

4  ΝΑΗ   

5  ΝΑΗ   

6  ΝΑΗ   

7  ΝΑΗ   

8  ΝΑΗ   

9  ΝΑΗ   
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ – Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά  

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ηνηρεία νηθνλνκηθνχ θνξέα 

-Δπσλπκία……………………………………………. 

-ΑΦΜ………………………………………………… 

-ΓΟΤ…………………………………………………. 

-Γηεχζπλζε…………………………………………… 

-Σει…………………………………………………... 

-FAX..………………………………………………... 

-Email..……………………………………………….. 

 

Ζκεξνκελία ..…./.…../…….              

 

Πξνο: ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 

ΠΤΡΓΟΤ Γ.Ν.ΖΛΔΗΑ 

 

 

 

αο ππνβάινπκε ηελ νηθνλνκηθή καο πξνζθνξά γηα ηε δηαθήξπμε ……………/……….-2021 γηα 

……………………………………, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα  

 

ΔΞΔΣΑΔΗ ΔΚΣΔΛΟΤΜΔΝΔ ΜΔ ΑΝΑΛΤΣΖ ….. 

ΠΗΝΑΚΑ 1.: ΔΝΣΤΠΟ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 

Α/Α 

 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΔΣΖΗΑ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΔΞΔΣΑ-

ΔΧΝ 

 

 

ΑΠΑΗΣΟΤ-

ΜΔΝΔ 

ΤΚΔΤΑ-

ΗΔ 

ΑΝΣΗΓΡΑ-

ΣΖΡΗΧΝ 

ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΚΑΘΔ 

ΔΞΔΣΑΖ 

 

ΣΗΜΖ 

ΤΚΔΤΑ-

ΗΑ 

 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ 

ΤΚΔΤΑ-

ΗΧΝ ΑΝΑ 

ΔΗΓΟ 

ΔΞΔΣΑΖ 

(5)=(3)Υ(4) 

 

ΣΗΜΖ / 

ΔΞΔΣΑΖ 

(6) = (5)/(2) 

 

ΣΗΜΖ / 

ΔΞΔΣΑΖ 

ΛΟΗΠΧΝ 

ΤΛΗΚΧΝ 

 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ / 

ΔΞΔΣΑΖ 

(8) = (6)+(7) 

 

ΓΔΝΗΚΟ  

ΤΝΟΛΟ 

Αξηζκφο 

εμεηάζεσλ Υ 

Σηκή εμέηαζεο 

(9)=(2)Υ(8) 

         

         

         

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΧΝ 

ΔΞΔΣΑΔΧΝ 

 

 

ΖΜΔΗΧΖ :  

1. Δθηφο ησλ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ζα πξνζθεξζνχλ φια ηα ινηπά απαξαίηεηα αλαιψζηκα πιηθά, 

ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη αληηδξαζηήξηα πιχζεο θαη αξαίσζεο, πιηθά βαζκνλφκεζεο, πνηνηηθνχ 

ειέγρνπ θ.ι.π. ψζηε λα θαιπθζεί ν εηήζηνο δεηνχκελνο αξηζκφο εμεηάζεσλ. 

2. Οη πξνηεηλφκελεο ζπζθεπαζίεο ζα πξέπεη λα κπαίλνπλ άκεζα ζηνπο Αλαιπηέο (ρσξίο 

κεηαγγίζεηο) θαη ν αξηζκφο ησλ εμεηάζεσλ λα αληηζηνηρεί ζηνλ φγθν δνπιεηάο ηνπ θάζε 

εξγαζηεξίνπ θαη επηπιένλ λα κελ ππεξβαίλνπλ ην ρξφλν δσήο ησλ Αληηδξαζηεξίσλ επί ηνπ 

Αλαιπηή. 

3. Γηα ηηο ζηήιεο 3, 4 θαη 5 νη πξνζθέξνληεο ζα ζπκπιεξψζνπλ μερσξηζηνχο πίλαθεο αλάιπζεο 

απαηηνχκελσλ ζπζθεπαζηψλ γηα ηα αληηδξαζηήξηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ησλ 

εμεηάζεσλ (ζηήιε 3) θαη θφζηνπο αληηδξαζηεξίσλ (ζηήιεο 4 θαη 5). 
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ΠΗΝΑΚΑ 2.: ΔΝΣΤΠΟ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΧΝ ΛΟΗΠΧΝ ΤΛΗΚΧΝ  

ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΕΖΣΟΤΜΔΝΟΤ 

ΑΝΑΛΤΣΔ  
 

ΚΟΗΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΧΝ ΛΟΗΠΧΝ ΤΛΗΚΧΝ (ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ 

ΠΛΤΖ ΚΑΗ ΑΡΑΗΧΖ ΟΡΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΦΟΡΑ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ 

ΑΝΑΛΧΗΜΑ (φρη ζχξηγγεο αηκνιεςίαο, θηαιηδίνπ γεληθήο, ραξηηνχ θαη κειαληνχ εθηχπσζεο) θ.ι.π.) ΣΟ 

ΟΠΟΗΟ ΤΜΠΛΖΡΧΝΔΣΑΗ ΚΑΗ ΤΝΟΓΔΤΔΗ ΣΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΠΗΝΑΚΑ 1  

A/A ΔΗΓΟ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

ΓΗΑ ΣΟ ΔΗΓΟ 

ΣΗΜΖ ΑΝΑ 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

ΥΡΖΖ 

ΤΝΟΛΟ 

ΤΚΔΤΑΗΧΝ 

ΔΣΖΗΧ 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΔΣΖΗΟ 

ΚΟΣΟ 

ΤΚΔΤΑΗΧΝ 

ΚΟΣΟ 

ΑΝΑ 

ΔΞΔΣΑΖ 

1              

…              

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΔΞΔΣΑΖ Δ €  

 

ΖΜΔΗΧΖ : 

1. Γηα ηνλ θάζε πξνζθεξφκελν αλαιπηή είλαη απαξαίηεην λα ζπκπιεξσζεί ν παξαπάλσ πίλαθαο, 

γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηεο ηηκήο ηεο ζηήιεο 7 ηνπ ΠΗΝΑΚΑ 1 «ΔΝΣΤΠΧΝ ΤΜΠΛΖΡΧΖ 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ. 

Δθφζνλ γηα κηα εμέηαζε ή θαη γηα θάπνηα νκάδα εμεηάζεσλ απαηηνχληαη δηαθνξεηηθά ινηπά 

αλαιψζηκα πιηθά νη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ πεξηζζφηεξνπο πίλαθεο απαηηνπκέλσλ 

ινηπψλ πιηθψλ ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηελέξγεηα ηεο εμέηαζεο(-εσλ). 

2. Σν Ννζνθνκείν ζα παξαιάβνπλ κφλν ηηο πνζφηεηεο θαη ηα είδε πνπ ζα αλαγξάςνπλ ζηνλ 

παξαπάλσ πίλαθα νη πξνκεζεπηέο. Πνζφηεηεο κεγαιχηεξεο ησλ δεινπκέλσλ ή είδε πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζην παξαπάλσ έληππν, εθφζνλ απαηηνχληαη γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ 

ζπλνδψλ κεραλεκάησλ, ζα παξαδίδνληαη ακέζσο θαη κε έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή ζην Ννζνθνκείν. 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΠΗΝΑΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Α/Α ΔΗΓΖ Μνλάδα 

κέηξεζεο 

Πνζφηεηα Σηκή/κνλάδα Μεξηθφ 

ζχλνιν 

πιένλ 

ΦΠΑ 

Κσδηθφο 

παξαηεξεηεξίνπ 

ηηκψλ 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

 

        ΠΟΟΣΟ ΦΠΑ:……….. % 

 

 

                                                                                                    Τπνγξαθή – θξαγίδα 

 

 

* Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ ην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη λα ζπκπεξηιάβνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ επηζπκνχλ, αξθεί λα 

πεξηιακβάλνληαη κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ηνπο 

φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμε. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ – 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 ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΚΑΗ ΑΛΛΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ»  

ΜΔ ΚΑΗ ΥΧΡΗ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ   

ΣΖ Ν.Μ. ΠΤΡΓΟΤ 

CPV: 33696000-0 

 

πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο ……………..€ πιένλ Φ.Π.Α ….% ήηνη ……………€  

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. γηα έλα έηνο. 
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ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ 

ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΗΜΟΗ  

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΖ  

ΑΡΘΡΟ 3 ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ – ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ  

ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

ΑΡΘΡΟ 5 ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ – ΔΚΠΣΧΔΗ ΜΔΥΡΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  

ΑΡΘΡΟ 6 ΑΜΟΗΒΖ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ  

ΑΡΘΡΟ 7 ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ  

ΑΡΘΡΟ 8 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ  

ΑΡΘΡΟ 9 ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ – ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ  

ΑΡΘΡΟ 10 ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ  

ΑΡΘΡΟ 11 ΑΝΑΣΟΛΖ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΚΑΗ ΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

ΑΡΘΡΟ 12 ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

ΑΡΘΡΟ 13 ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ  

ΑΡΘΡΟ14 ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ΑΡΘΡΟ 15 ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ – ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 
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ΤΜΒΑΖ ΤΠ. ΑΡΗΘ. ……………………/………………….. 

 

 

ηελ  Πχξγνο  ζήκεξα ηελ  …………. εκέξα ………………… ηνπ έηνπο …………….., νη θάησζη 

ζπκβαιιφκελνη: 

 

 

Αθελφο 

 

 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Ζιείαο, πνπ εδξεχεη ζηνλ Πχξγν, 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 αθεηέξνπ 

 

 

Ζ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «………………….» πνπ εδξεχεη ζηε ζέζε ………………., Σ.Κ:  

……., FAX: ………………….,  ΣΖΛ: ………………………,  έρεη ΑΦΜ: 

………………………...,  ππάγεηαη ζηε ΓΟΤ: ……………………...  θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα 

απφ ηνλ θ ……………………  κε ΑΓΣ: ………….  ε νπνία ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα 

ζχκβαζε σο «ν Πξνκεζεπηήο»,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Λακβάλνληαο ππφςε : 

 

1. Σελ ππ. αξηζ. ………. δηαθήξπμε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα πξνκήζεηα 

«ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΚΑΗ ΑΛΛΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ ΜΔ ΚΑΗ ΥΧΡΗ 

ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ»  γηα ηε Ν.Μ. Πχξγνπ. 
2. Σελ  αξηζ. Πξση. …………. πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή, πνπ ππνβιήζεθε ζην πιαίζην ηνπ 

δηαγσληζκνχ ηεο πξναλαθεξφκελεο δηαθήξπμεο. 

3. Σελ ππ. αξηζ.  απφθαζε ………………..ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κε ηελ νπνία 

θαηαθπξψζεθε ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο πξναλαθεξφκελεο δηαθήξπμεο, ζηνλ 

Πξνκεζεπηή. 

 

 

πκθψλεζαλ θαη έθαλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα: 
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ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΗΜΟΗ 

 

Αληίθιεηνο Σν πξφζσπν πνπ ν ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ κε έγγξαθε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, 

αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, θιπ.) νξίδεη σο ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε απηφλ θαη απηφο κε ππεχζπλε δήισζή ηνπ απνδέρζεθε ην δηνξηζκφ απηφ. 

Γηνηθεηηθή εληνιή: νηαδήπνηε νδεγία ή εληνιή δίδεηαη γξαπηψο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή ηελ 

Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηεο Τπεξεζίαο  ζηνλ Πξνκεζεπηή ζρεηηθά κε ηελ 

πινπνίεζε ηεο Πξνκήζεηαο. 

Έγγξαθν: θάζε ρεηξφγξαθε, δαθηπινγξαθεκέλε ή έληππε εηδνπνίεζε, εληνιή ή νδεγία ή 

πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη βάζεη ηεο χκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειεηππηψλ, ησλ 

ηειεγξαθεκάησλ θαη ησλ ηειενκνηνηππηψλ. 

Πξνκήζεηα: «ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΚΑΗ ΑΛΛΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ ΜΔ ΚΑΗ 

ΥΧΡΗ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ» 

Ζκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο: Ζ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο……… 

Ζκέξα: ε εκεξνινγηαθή εκέξα …….. 

Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ (ΔΠΠΔ): Σν αξκφδην ζπιινγηθφ 

φξγαλν πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηελ επίβιεςε γηα ηελ 

θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ηεο πξνκήζεηαο   θαη ηελ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο 

(ηκεκαηηθή – νξηζηηθή). 

Παξαδνηέα: Όια ηα ελδηάκεζα ή ηειηθά έξγα, πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ ν Πξνκεζεπηήο  ζα 

παξαδψζεη ή νθείιεη λα παξαδψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζχκθσλα κε ηε χκβαζε. 

Πξνζεζκίεο: ηα αλαθεξφκελα ζηε χκβαζε ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε Ζκέξεο, πνπ αξρίδνπλ λα 

ππνινγίδνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ εκέξα ηεο πξάμεο, ελέξγεηαο ή γεγνλφηνο πνπ νξίδεηαη ζηε 

χκβαζε σο αθεηεξία. Όηαλ ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζπκπίπηεη κε κε 

εξγάζηκε εκέξα, ε πξνζεζκία ιήγεη ζην ηέινο ηεο πξψηεο εξγάζηκεο εκέξαο κεηά ηελ ηειεπηαία 

εκέξα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 

Πξνζθνξά: ε απφ  πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

χκβαζε: ε παξνχζα ζπκθσλία πνπ ζπλάπηνπλ θαη ππνγξάθνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ  Τπεξεζηψλ , φπσο είλαη δπλαηφ λα ηξνπνπνηεζεί ή ζπκπιεξσζεί. 

πκβαηηθά ηεχρε : Σα ηεχρε ηεο χκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Πξνκεζεπηή, 

θαζψο θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά 

ηζρχνο : α) ηε χκβαζε, β) ηε Γηαθήξπμε, γ) ηελ Πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή. 

πκβαηηθφ ηίκεκα: ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξνκήζεηαο. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΖ 

 

Με ηελ παξνχζα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζέηεη θαη ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη, έλαληη ηεο ακνηβήο 

πνπ αλαθέξεηαη πην θάησ ζηελ παξνχζα, ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο  ηνπ είδνπο 

«ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΚΑΗ ΑΛΛΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ ΜΔ ΚΑΗ ΥΧΡΗ ΤΝΟΓΟ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ». 

Ζ πξνκήζεηα  ζα   πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηελ  ππ’  αξηζ…………… ηερλννηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο ππ’ αξ.  …………/…… δηαθήξπμεο 

θαη ηελ ππ’ αξηζ. απφθαζε θαηαθχξσζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

πγθεθξηκέλα ε πξνκήζεηα  πεξηιακβάλεη ηα θάησζη : 

 

(Όξνη  πξνκήζεηαο θαη πίλαθεο εηδψλ) 
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Α/Α ΔΗΓΟ 

Μνλάδα 

Μέηξεζεο 

Σεκάρην 

Πνζφηεηα 

Σεκάρηα  

Σηκή 

Μνλάδαο 

Υσξίο 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

πλνιηθή 

Σηκή 

ρσξίο 

ΦΠΑ 

 

 

     

 

ΑΞΗΑ ΦΠΑ …. % 

 

 

 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ ΜΔ ΦΠΑ ….% 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ – ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

 

Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ  νξίδεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα …..  (…) ……. 

απφ έσο…….. κε κνλνκεξέο δηθαίσκα ηεο Ν. Μ. Πχξγνπ – Γ. Ν. Ζιείαο παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο  

έσο ηξεηο (3) κήλεο σο πξνο ηελ απνξξφθεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο. Σν Ννζνθνκείν δχλαηαη λα ιχεη ηε ζχκβαζε νπνηεδήπνηε θαη πξηλ ηε ιήμε ηεο ηζρχνο 

ηεο εθφζνλ έρεη ππνγξάθεη ζχκβαζε πξνκήζεηαο γηα ηα ίδηα είδε ή ξπζκηζηεί δηαθνξεηηθά απφ ηελ 

ΔΠΤ ή ηελ 6ε Τ.ΠΔ. ρσξίο νηνδήπνηε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ή άιιεο αμίσζεο απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

 

Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ πξνκεζεηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο 

πνπ ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 εδάθην δ΄ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 108 ηνπ Ν. 4782/2021 (Άξζξν 108: Όξγαλα 

δηελέξγεηαο δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ – Σξνπνπνίεζε ηίηινπ θαη 

παξ. 1, 3, 8, 9, 10 θαη 11 θαη πξνζζήθε παξ. 12 ζην άξζξν 221 Ν. 4412/2016) θαη ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν. 4605/2019. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη έιεγρνο, κπνξεί δε 

λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν Πξνκεζεπηήο. 

Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη ε παξερφκελε πξνκήζεηα ή/θαη ηα παξαδνηέα δελ 

αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο 

παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη 

γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφιεηα ηεο παξερφκελεο 

πξνκήζεηαο ή/θαη παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο 

αλάγθεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφιεηα, κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ηεο ελ ιφγσ 

παξερφκελεο πξνκήζεηαο ή/θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα 

πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ 

απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο 

παξερφκελεο πξνκήζεηαο ή/θαη παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν 

νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 

Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν κε 

απφθαζή ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ Πξνκεζεπηή. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ 
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δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή 

απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί 

απηνδίθαηα. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ Πξνκεζεπηή, 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ 

άξζξνπ 219 ηνπ Ν. 4412/2016. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ ηελ 

νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ – ΔΚΠΣΧΔΗ ΜΔΥΡΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΖ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

 

ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ 

Πξνκεζεπηή επηβάιινληαη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν. 4412/2016  θαη ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο απηνχ απφ ην Ν. 4605/2019. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΑΜΟΗΒΖ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 

 

Ζ ακνηβή πνπ ζα θαηαβιεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ Πξνκεζεπηή αλέξρεηαη ζην πνζφ 

ησλ επξψ ………………..(……..€), πιένλ Φ.Π.Α ήηνη ζπλνιηθά επξψ…………………………. 

(………….€). Ο Πξνκεζεπηήο  αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζεσξψληαο ην ζπκβαηηθφ 

αληάιιαγκα επαξθέο, λφκηκν θαη εχινγν γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο κεηά 

απφ ζπλνιηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. ην ηίκεκα 

πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ελδερφκελεο ακνηβέο ηξίησλ θαζψο θαη νη δαπάλεο ηνπ Πξνκεζεπηή γηα 

ηελ εθηέιεζε  ηεο πξνκήζεηαο, ρσξίο θακία πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε 

δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

Ο Πξνκεζεπηήο επηβαξχλεηαη κε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο (Ν. 2238/94, ΦΔΚ 151 / Α / 94, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη). 

ηελ ακνηβή ηνπ πξνκεζεπηή,  ρσξίο Φ. Π. Α, πεξηιακβάλνληαη νη  ππέξ ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο, 

σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε. 

Όια ηα ηηκήκαηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο), παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη 

δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ 

Τπεξεζίαο 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή 

νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ Πξνκεζεπηή ή ηξίησλ. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7.  ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο παξνχζαο, ν Πξνκεζεπηήο  θαηέζεζε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηε κε 

αξηζκφ εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο πνζνχ επξψ………………. (………..€) (5% ηεο ζπκθσλνχκελεο 

κε ηελ παξνχζα ακνηβήο ηνπ Πξνκεζεπηή, ρσξίο ηνλ θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο), ηζρχνο κέρξη ηελ 

επηζηξνθή ηεο. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα απνδεζκεπηεί άπαμ θαη ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ 

νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή φισλ ησλ εηδψλ, χζηεξα απφ ηελ έγγξαθε εθθαζάξηζε 
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ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο θαη ζχκθσλα κε νξηδφκελα ζηνλ Ν. 

4412/2016. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ έγγξαθε 

εηδνπνίεζε πξνο ηελ εγγπήηξηα ηξάπεδα θαη θνηλνπνίεζε πξνο ηνλ Πξνκεζεπηή ζε πεξίπησζε 

παξάβαζεο θάπνηνπ φξνπ ηεο παξνχζαο ή/θαη ηεο δηαθήξπμεο θαη ζε δηάζηεκα ηξηψλ εκεξψλ απφ 

ηελ εηδνπνίεζε απηήο γηα επηθείκελε θαηάπησζε. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

 

1. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ν Πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη 

ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε 

παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο.  

2. Ο Πξνκεζεπηήο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε 

ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.  

3. ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ Πξνκεζεπηή, ν 

νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο κέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά 

πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ ππεξεζία ηα 

απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  

4. Ο Πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πινπνηήζεη θαη λα παξαδψζεη ηα ζπκβαηηθά 

είδε, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα ζρεηηθά άξζξα ηεο παξνχζαο, εθηειψληαο πξνζεθφλησο 

φιεο ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο, πνπ απηφ πεξηιακβάλεη, δηαζέηνληαο άηνκα κε ηελ απαηηνχκελε 

εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο.  

5. Ο Πξνκεζεπηήο εγγπάηαη θαη θέξεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο, πνπ πξνβιέπνληαη ή 

απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα χκβαζε θαη ην Νφκν θαη ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία 

εθηειείηαη απφ άηνκα, πνπ ζα αζρνιεζνχλ ή ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε 

ηελ παξνχζα χκβαζε. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε 

ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνλ απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.  

6. Ο Πξνκεζεπηήο ζα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

7. Απαγνξεχεηαη ζηνλ Πξνκεζεπηή λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο νπνηεζδήπνηε ππεπζπλφηεηεο θαη 

επζχλεο, πνπ απνξξένπλ γηα απηφλ απφ ηελ παξνχζα.  

Ο Πξνκεζεπηήο  θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νθείιεη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο 

ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ – ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ 

 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο αιιά θαη κεηά ηελ ιήμε ή ιχζε απηήο, ν Πξνκεζεπηήο ζα 

αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, 

νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. Δπίζεο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ 

γλσζηνπνηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ  πνπ ζα εθηειέζεη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 

έγγξαθε έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

Δηδηθφηεξα: 
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Ο Πξνκεζεπηήο δχλαηαη λα απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζε φζνπο ππαιιήινπο 

αζρνινχληαη άκεζα κε ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο Πξνκήζεηαο   θαη δηαζθαιίδεη φηη νη ππάιιεινη 

απηνί είλαη ζε πιήξε γλψζε θαη ζπκθσλνχλ κε ηηο ππνρξεψζεηο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ερεκχζεηαο. 

Ο Πξνκεζεπηήο κεηαθέξεη απηέο ηηο ππνρξεψζεηο θαη ζηνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζπλδεφκελνπο 

κε απηφλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο. 

ε θάζε πεξίπησζε απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ή εθκεηάιιεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο ζα 

πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ Πξνκεζεπηή θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν, ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηεο 

παξνχζαο ππεξεζίαο, νη νπνίεο είλαη εκπηζηεπηηθέο γηα ζθνπνχο δηαθνξεηηθνχο απφ ηελ εθηέιεζε 

ηεο ππεξεζίαο απηήο. Χο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία λννχληαη φζα δελ είλαη γλσζηά 

ζε ηξίηνπο, αθφκα θαη αλ δελ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηα. 

Ο Πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδεη ηε δηαθχιαμε φισλ ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο θνηλνχο ρψξνπο ζπλεξγαζίαο θαη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ πξνκήζεηα, απνθιεηφκελεο ηεο δηαθπγήο, δηαξξνήο ή κεηαθνξάο ζε άιια 

άηνκα, ρψξνπο ή εηαηξείεο. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα 

ηα κέηξα πνπ παίξλεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. 

ε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη δηαξξνή πιεξνθνξηψλ, ε νπνία απνδεδεηγκέλα νθείιεηαη ζηνλ 

Πξνκεζεπηή, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θάλεη ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ «πεξί 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο» θαη λα αμηψζεη πιεξσκή θαη απνδεκίσζε γηα φιεο ηηο άκεζεο θαη 

έκκεζεο, ζεηηθέο ή θαη απνζεηηθέο δεκίεο πνπ ζα έρεη θαηά πεξίπησζε ππνζηεί θαζψο επίζεο θαη λα 

πξνβεί ζηε ιχζε ηεο χκβαζεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ Πξνκεζεπηή, θεξχζζνληαο ηνλ έθπησην. 

Σν πιήξεο θαη απνθιεηζηηθφ πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα επί ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ πνπ ν 

Πξνκεζεπηήο ζα θαηαζθεπάζεη εμ’ αξρήο ζε εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, κεηαβηβάδεηαη επ’ αφξηζηνλ, 

ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα πιήξε θαη απφιπηε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε απφ απηήλ. 

Όιεο νη εθζέζεηο θαη ηα ζπλαθή ζηνηρεία φπσο ράξηεο, δηαγξάκκαηα, ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο, πιάλα, 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ππνινγηζκνί θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν ή πιηθφ πνπ απνθηάηαη, 

ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Πξνκεζεπηή θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, είλαη 

εκπηζηεπηηθά θαη αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ο Πξνκεζεπηήο , κφιηο 

νινθιεξψζεη ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, παξαδίδεη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή. Ο Πξνκεζεπηήο κπνξεί λα θξαηά αληίγξαθα απηψλ ησλ εγγξάθσλ θαη 

ζηνηρείσλ, αιιά δελ επηηξέπεηαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ζθνπνχο άιινπο απφ ηεο χκβαζεο, ρσξίο 

ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο 

ηνπ Ν. 2121/1993 πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

ε πεξίπησζε άζθεζεο αγσγήο ή ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ ηξίην γηα 

νπνηνδήπνηε ζέκα ζρεηηθά κε δηθαηψκαηα επί ηνπ ινγηζκηθνχ ή ηνπ εμνπιηζκνχ, ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακέζσο θαη γξαπηά κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ηνλ 

Πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ακπλζεί, δηθαζηηθά θαη εμσδηθαζηηθά, γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, έλαληη ηνπ ηξίηνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ν Πξνκεζεπηήο αθελφο βαξχλεηαη κε 

φια ηα έμνδα ηα νπνία ζα θιεζεί λα θαηαβάιεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη θάζε δηθαζηηθήο δαπάλεο ή ακνηβήο δηθεγφξσλ, αθεηέξνπ ππνρξενχηαη 

λα απνδεκηψζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία πνπ ζα ππνζηεί απφ 

ελδερφκελε απνδνρή ηεο παξαπάλσ αγσγήο ή ηνπ έλδηθνπ κέζνπ. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 

 

Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, 

ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. 

Ο Πξνκεζεπηήο, 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 
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πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο είθνζη (20) πεξαηηέξσ 

εκεξψλ ζην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Πξνκεζεπηή, δηαθνξεηηθά, κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο 

πξνζεζκίαο, ηεθκαίξεηαη απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΑΣΟΛΖ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΚΑΗ ΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζηείιεη ηελ εθαξκνγή κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο 

παξνχζαο κε έγγξαθε γλσζηνπνίεζε ζηνλ Πξνκεζεπηή  ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Ν. 

4412/2016 άξζξν 133. ηελ γλσζηνπνίεζε απηή πξνζδηνξίδνληαη νη ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αλαγθαία 

ηελ αλαζηνιή, ε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο θαζψο θαη ε πηζαλνινγνχκελε δηάξθεηα ηεο. Απφ ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο ηεο αλαζηνιήο ν  Πξνκεζεπηήο  απαιιάζζεηαη εθείλσλ ησλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ε εθπιήξσζε ησλ νπνίσλ έρεη αλαζηαιεί. 

ηε πεξίπησζε απηή, ν Πξνκεζεπηήο πέξαλ ηεο ακνηβήο γηα ηελ Πξνκήζεηα, πνπ έρεη εθηειέζεη 

κέρξη ηνπ ρξφλνπ ηεο θαηαγγειίαο, δελ δηθαηνχηαη λα ιάβεη θαλέλα επηπιένλ πνζφ σο απνδεκίσζε, 

εθηφο ησλ παξαγγειηψλ πξντφλησλ πνπ απνδεδεηγκέλα έρνπλ πξνεγεζεί ηεο θαηαγγειίαο θαη 

εθφζνλ απηά ηειηθψο παξαιεθζνχλ. 

ε πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ Πξνκεζεπηή  πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο ή 

ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε παξνχζα ζχκβαζε ιχεηαη 

απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ 

ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα. 

Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 132 

ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

 

Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη εθηειεζηεί (ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ Ν. 

4412/2016) φηαλ παξαδνζεί νξηζηηθά ην ζχλνιν ησλ εηδψλ, γίλεη ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ηηκήκαηνο θαη εθπιεξσζνχλ νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε 

θαη απηνδεζκεπζνχλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 

Ο Ν. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα, ηα άξζξα ηνπ Ν. 4782/2021 πνπ ηζρχνπλ 

θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο ππ’ αξ. ……….. δηαθήξπμεο, ε απφ   

……………/……………..2021 δηαθήξπμε ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη ε ππ’ αξ. 

πξση………………… θαηαηεζείζα πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή απνηεινχλ ζπκπιεξσκαηηθά ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο ζπκβαηηθά ηεχρε. ε πεξίπησζε αζάθεηαο ή δηαθνξεηηθήο ξχζκηζεο κεηαμχ 

ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη ηζρχνο είλαη ε αθφινπζε: 

α) Ζ παξνχζα ζχκβαζε 

β) Ο Ν. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα. 

γ) Σα άξζξα ηνπ Ν. 4782/2021 πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο ππ’ αξ. 

……….. δηαθήξπμεο 

γ) Ζ ……………/……………..2021 δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ 

δ) Ζ ππ’ αξ. πξση………………… πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή 
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Γηα ηα ζέκαηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα, θαλέλα ζπλαθέο θείκελν ή έγγξαθν ή ζηνηρείν 

πξνυπάξρνλ απηήο δελ έρεη νπνηαδήπνηε ηζρχ ή κπνξεί λα ιεθζεί ππφςε γηα ηελ εξκελεία ησλ 

φξσλ ηεο παξνχζαο, εθηφο αλ ξεηψο θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε παξνχζα ζχκβαζε. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14. ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΥΡΖΖ 

ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

Δθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 28-Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ.  

Ο εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία ηνπ  679/2019  Καλνληζκνχ ηεο Δ.Δ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15. ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ – ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

 

Ο Πξνκεζεπηήο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ ζα 

πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, 

κε βάζε ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα 

δηθαζηήξηα ΠΤΡΓΟΤ, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη ην Διιεληθφ θαη ην Κνηλνηηθφ. 

Γελ απνθιείεηαη, σζηφζν, γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα 

πξνβιεθηεί ζηε ζχκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ησλ δηθαζηεξίσλ, ζε δηαηηεζία 

ζχκθσλα πάληα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη 

ηέηνηα ζπκθσλία, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα ειιεληθά δηθαζηήξηα 

θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 

 

Δ ΠΗΣΧΖ ΣΧΝ ΑΝΧΣΔΡΧ ζπλεηάγε ην παξφλ ζε δχν (2) πξσηφηππα, έλα (1) έιαβε ν 

Πξνκεζεπηήο θαη έλα (1) ε Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

 

 

 

 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

 

    O ΑΝΑΓΟΥΟ /ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ                                                ΓΗΑ ΣΟ Γ.Ν. ΖΛΔΗΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




