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1.ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ 

 

          1.1 τοιχεύα Αναθϋτουςασ Αρχόσ  
 

Επωνυμία Γενικό Νοςοκομείο Θλείασ -Νοςθλευτικι Μονάδα Ρφργου   
Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ) 999181810 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Συντριάδα Εκνικι Οδόσ  Ρατρϊν –(ΣΥΝΤΛΑΔΑ)Ρφργου 

Ρόλθ Ρφργοσ Θλείασ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 27131 

Χϊρα Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS GR233 

Τθλζφωνο 2621361474 - 2621361508 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithiesgnpyr@gmail.com 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ ΛΩΑΝΝΑ ΗΟΥΜΡΑΚΘ/ΤΜ.ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.nosokomeiopyrgoy.gr 

 

Είδοσ Αναθζτουςασ Αρχήσ  
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι θ ΝΟΣΘΛΕΥΤΛΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΡΥΓΟΥ του ΓΝ.ΘΛΕΛΑΣ, αποτελεί μθ κεντρικι 
ανακζτουςα αρχι (παρ.1, περ.2.3, αρ.2, Ν.4412/16) και υπάγεται ςτθν 6θ

 ΥΓΕΛΟΝΟΜΛΚΘ ΡΕΛΦΕΕΛΑ 

Ξφρια δραςτηριότητα Α.Α. 
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν Υγείασ Ρρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ περίκαλψθσ 

Χτοιχεία Επικοινωνίασ  
α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΟΡΣ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 
β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ 
Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΣΘΔΘΣ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Ρφλθ 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 
γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ ςτθν προαναφερκείςα Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο και 
ςτθ Διεφκυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Ν.Μ.Ρ,  Γενικό Νοςοκομείο Θλείασ) : Ε.Ο. Ρφργου – Ρατρϊν / 
Ρεριοχι Συντριάδα – 27131 – Ρφργοσ 

Τθλζφωνο : 2621361474  2621361508  

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

Ρλθροφορίεσ : Λωάννα Ηουμπάκθ  

1. 2 τοιχεύα Διαδικαςύασ-Φρηματοδότηςη 

Είδοσ διαδικαςίασ                 .. ………………………………………………………………………………….                        
Ανοικτόσ Θλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ (άρκρου 27 του ν. 4412/16) , για τθν υποβολι προςφοράσ ςτο πλαίςιο 
τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ 

Χρηματοδότηςη τησ ςφμβαςησ  
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Νοςθλευτικι Μονάδα Ρφργου του Γενικοφ 

Νοςοκομείου Θλείασ  

 Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α.Ε  1311  ςχετικι πίςτωςθ του τακτικοφ 
προχπολογιςμοφ ζτουσ  2021 του ΦΟΕΑ. 

Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ απόφαςθ με αρ.πρωτ.20273/077-09-21 (ΑΔΑΜ:21REQ009165167, 

ΑΔΑ:67ΛΘ46907Ε-ΡΞ8) για τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ/ζγκριςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 
2021 και ζλαβε α/α 2480 καταχϊρθςθσ  ςτο μθτρϊο δεςμεφςεων/Βιβλίο εγκρίςεων & Εντολϊν Ρλθρωμισ 
του φορζα. 
     

mailto:promithiesgnpyr@gmail.com
http://www.nosokomeiopyrgoy.gr/
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Θ Ανακζτουςα Αρχι ΝΟΣΘΛΕΥΤΛΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΡΥΓΟΥ του ΓΝ.ΘΛΕΛΑΣ, ωσ μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι 
(παρ.1, περ.2.3, αρ.2, Ν.4412/16) που υπάγεται ςτθν 6θ

 ΥΓΕΛΟΝΟΜΛΚΘ ΡΕΛΦΕΕΛΑ  

                                          ΚΑΛΕΛ ΚΑΚΕ ΕΝΔΛΑΦΕΟΜΕΝΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΦΟΕΑ 

που πλθροί τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ παροφςασ και των Ραραρτθμάτων αυτισ, να υποβάλει 
προςφορά για τθν προμικεια ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων :     
ΣΠΑΔΑ Α: «ΧΕΛΦΣΩΦΓΛΞΑ ΓΑΡΨΛΑ» και «ΓΑΡΨΛΑ ΠΛΑΧ ΧΦΘΧΘΧ προχπολογιςμοφ 2.436,300 χωρίσ ΦΡΑ 
2.582,478  ΣΥΜΡ ΦΡΑ 6% 

ΣΠΑΔΑ Β:  «ΧΕΛΦΣΩΦΓΛΞΕΧ ΓΑΗΕΧ, προχπολογιςμοφ 1.538,58€ χωρίσ ΦΡΑ 1.738,60€ ΣΥΜΡ.ΦΡΑ 13% 

 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου 
δθμοςίων ςυμβάςεων  
ΨΠΘΠΑ Α: «ΧΕΛΦΣΩΦΓΛΞΑ ΓΑΡΨΛΑ» και «ΓΑΡΨΛΑ ΠΛΑΧ ΧΦΘΧΘΧ», CPV:33141420-0, 18424300-0  

ΨΠΘΠΑ Β: «ΧΕΛΦΣΩΦΓΛΞΕΧ ΓΑΗΕΧ», CPV 33141119-7                                                                                                               

Ρροςφορζσ υποβάλλονται, για το ςφνολο των ειδϊν ι για μζροσ των ειδϊν κάκε ομάδασ αλλά για το 
ςφνολο των αντίςτοιχων ποςοτιτων ανά είδοσ. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ςυνολικά ανζρχεται ςτο ποςό των 3.974,88€ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου 
ΦΡΑ 6 % και 13% (ςυνολικά εκτιμϊμενθ αξία ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ: 4.321,08€)   

ΜΕ ΚΛΤΘΛΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ ΤΘΝ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ  ΑΡΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΑΡΟΨΘ  ΡΟΣΦΟΑ 
ΑΡΟΚΛΕΛΣΤΛΚΑ ΒΑΣΕΛ ΤΘΣ ΤΛΜΘΣ. 

 

Κάκε προμθκευτισ, επί ποινι απόρριψθσ, ςυμμετζχει με μια μόνο προςφορά,  

Αναλυτικά οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ αυτϊν αναφζρονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ II τθσ παροφςασ.                                                     
 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε 12 δϊδεκα μινεσ θ οποία μπορεί να παρατακεί με μονομερζσ 
δικαίωμα τθσ Ν.Μ.Ρφργου –Γ.Ν.Θλείασ ζωσ τρείσ (3) μινεσ, προσ απορρόφθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 
Ρεριγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ όπωσ αναλυτικά δίδεται ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑ Λ  
 

1.3 Θεςμικό πλαύςιο 

Έρνληαο ππόςε: 
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν, και ιδίωσ: 

 Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Ρνευματικι Λδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Κζματα», 
 Του Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των 

Άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τουσ Ν.2880/2001, Ν3230/2004, 
Ν.3242/2004 και Ν.3345/2005,  

  Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  
 Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 

Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…», 
  του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό 

Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει 
 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ 

διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου τθσ 16θσ Απριλίου 
2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικών τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ διατάξεισ» 

 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιον τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. 
                                                                                                                               

 Του Ν. 4152/2013 (Α' 107) παρ. Η, «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 

για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,                                                                     
 Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,                                                                                                                          
 του ν.3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ 

Νομοκεςίασ» 
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 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ  των άρκρων 85 επ. 

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 
2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο 
τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ», του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων 
Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικών προςώπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ 
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν.4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακών παρεμβάςεων για 
τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 
3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ»                                                                                                                                    

 Του Ρ.Δ.28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία»,                          
 Το Ρ.Δ.80/2016 (Α 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» το οποίο με το Άρκρο 13 καταργεί το 

Ρ.Δ. 113/2010,  
 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των 

φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ 
κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν 
Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,  

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για 
τθν προςταςία των φυςικών προςώπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και 
ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 

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

 Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Ρρομικειεσ του Δθμοςίου Τομζα και υκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» κατά 
το μζροσ που αυτζσ δεν αντίκεινται ςτισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2004/18/Ε.Κ., (παρ.53 αρ.377 Ν4412/16) 

 Του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/27-11-1995 τ.Αϋ) περί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ 
κ.α., όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/17-8-2010 τ.Αϋ) «Δθμοςιονομικι 
Διαχείριςθ και Ευκφνθ»,  

 Του Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των 
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ 
διατάξεισ” Άρκρο 2 (16) όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει ςφμφωνα με τον Ν.4412/16    

 Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τ.Αϋ) Άρκρο 26 «Συγκρότθςθ ςυλλογικών οργάνων τθσ διοίκθςθσ και 
οριςμόσ των μελών τουσ με κλιρωςθ                                                                                                                                                           

 Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/13) «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ 
Διατάξεισ».  

 Του Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και 
Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του Ρ.Δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» 
και ειδικότερα τισ διατάξεισ του Άρκρου 1,                                                                                                                                                 

 Του Ν.4281/2014 «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά κζματα Υπουργείου 
Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ», ςφμφωνα με το Άρκρο 57 του οποίου από 1.7.2016 καταργοφνται τα 
άρκρα 14 ζωσ 201 του Ν. 4281/2014 (Αϋ 160), πλθν των διατάξεων των άρκρων 134 ζωσ 138,139, 157 και τθσ 
παραγράφου 5 του Άρκρου 201, οι οποίεσ διατθροφνται ςε ιςχφ (ΕΣΘΔΘΣ,ΚΘΜΔΘΣ, ΕΓΓΥΘΣΕΛΣ),                                                  

 Του Ν.4052/2012 άρκρο 14 παρ. 7 που αφορά ςτθν προςφερόμενθ τιμι θ οποία κα πρζπει να εναρμονίηεται 
με αυτι του Ραρατθρθτθρίου τιμϊν όπωσ αυτι καταγράφθκε κατά τθν τελευταία θμζρα τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ προςφορϊν.  

 Το Ν.3329/2005 όπωσ ιςχφει ςιμερα  

 Του Ν.3377/2005 «Αρχζσ και Κανόνεσ για τθν εξυγίανςθ τθσ λειτουργίασ και τθν ανάπτυξθ βαςικϊν τομζων 
του εμπορίου και τθσ αγοράσ-Κζματα Υπουργείου Ανάπτυξθσ» (ΦΕΚ Αϋ202/19-8-2005 αρ.35 καταβολι 
παραβόλου για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά το άρκρο 15 του Κ.Ρ.Δ)  

 Του Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279Α’/10.11.2005) «Τροποποίθςθ του Ν.3310/2005 Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ 
διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςιϊν ςυμβάςεων», 
Άρκρο 4, 

 Του Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο»,                                                                
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 Τισ διατάξεισ του άρκρου 3 παρ. 11 του Ν.3527/2007 (Α’ 25) «Κφρωςθ ςυμβάςεων υπζρ νομικϊν προςϊπων 
εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ».                                                                                                                     

 Τισ διατάξεισ του Ν. 3580/2007 (Α’ 134) «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ και 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ αυτόσ ιςχφει ςιμερα, ιδίωσ δε αυτζσ τθσ παραγράφου 1 
του άρκρου 1, τθσ περίπτωςθσ (α), τθσ υποπερίπτωςθσ ββ) τθσ περίπτωςθσ (ςτ) και τθσ περίπτωςθσ (η) του 
άρκρου 3 και τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 9.  

 Του Ν.3886/2010 «Ρερί δικαςτικισ προςταςίασ κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, κρατικϊν 
προμθκειϊν και υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με τθν οδθγία 2007/66/ΕΚ(ΦΕΚ 173/Α/30-09-2010.  

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150) 
 Του Ν.4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», και τισ τροποποιιςεισ του,  
 Του N.4496 /2017 «Τροποποίθςθ του ν. 2939/2001 για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των ςυςκευαςιϊν και 

άλλων προϊόντων, προςαρμογι ςτθν Οδθγία 2015/720/ ΕΕ, ρφκμιςθ κεμάτων του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ 
Ανακφκλωςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

 Του Ν.4782/9-3-2021 “Δθζπγρξνληζκόο, απινπνίεζε θαη αλακόξθωζε ηνπ ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ ηωλ 

δεκνζίωλ ζπκβάζεωλ, εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηώλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία” 

 

 Ψισ Αποφάςεισ – Ζγγραφα - Σδηγίεσ: 
2.1 Του υπ’αρικμ.4963/5-10-2016 εγγράφου τθσ Επιτροπισ Ρρομθκειϊν Υγείασ ςχετικά με προμικειεσ 
από τουσ φορείσ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 9 του ν.3580/2007-Κακοριςμόσ ΚΑΑ και τθν υπϋαρ.4972/6-

10-16 Ανακοίνωςθ τθσ, ςτθν οποία αναφζρεται ότι ζωσ τον κακοριςμό ΚΑΑ και ενόψει του ότι όλοι οι 
αποδζκτεσ του παρόντοσ – οι φορείσ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 9 του Ν. 3580/2007- είναι, ςφμφωνα με 
το άρκρο 2 του Ν. 4412/2016, ανακζτουςεσ αρχζσ, όλοι οι εν λόγω φορείσ οφείλουν να διενεργοφν τισ 
προμικειεσ τουσ ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που προβλζπονται ςτο νόμο αυτό και από τα ΡΡΥΦΥ που είναι 
ςιμερα εν ιςχφ 

2.2  τθσ αρικμ.63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ 
τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων Συμβάςεων».             
2.3 Τθν Αρικμ. 76928/13.07.2021 (ΦΕΚ: 3075/Βϋ/13.07.2021) Κ.Υ.Α. με κζμα «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων 
λειτουργίασ και διαχείριςθσ το Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων» 

2.4 Τθν με αρ. Αρικμ.64233 Κ.Υ.Α (Β’ϋ2453/9.6.2021) «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν 
ανάκεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και 
διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)». 

2.5 τθσ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικι Τιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των 
Δθμόςιων Συμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 
2.6 τθσ αρικ. πρωτ. 58305/25.05.2021 (ΦΕΚ: 2182/Βϋ/25.05.2021, ΑΔΑ:ΨΤΦΥ46ΜΤΛ-ΕΔΜ) Κ.Υ.Α. με κζμα 
«Υιοκζτθςθ ςχεδίου δράςθσ για τθν Εκνικι Στρατθγικι για τισ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ περιόδου 2021-2025»  

2.7 Τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 23(Απόφαςθ 3/2018 ) με κζμα Ειδικά κζματα ςυμπλιρωςθσ του 
Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ 
(ΕΕΕΣ).                                                                                                                                          

2.8 Τθν κατευκυντιρια οδθγία 24 "Ειδικά ηθτιματα ανάκεςθσ και διαχείριςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, ςτο 
πλαίςιο τθσ αντιμετώπιςθσ τθσ υγειονομικισ κρίςθσ του ιοφ COVID-19, κακώσ και των μζτρων για τθν 
αποτροπι τθσ διαςποράσ του" 

2.9 Τθν υπϋαρικ.380/03-06-20 Ρράξθ Διοικθτι έγθξηζεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ (ΓΑΗΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 
ΑΡΟΟΦΘΤΛΚΘΣ ΥΔΟΦΛΛΟΣ & ΓΑΗΑΣ ΥΔΟΦΛΛΘΣ ΑΚΤΛΝΟΣΚΛΕΘΣ), επικαιροποίθςθσ των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν για τα είδθ Γάντια μιασ χριςθσ &  Χειρουργικά γάντια  -  Βαμβάκι  προσ κάλυψθ των 
ετιςιων αναγκϊν τθσ Ν.Μ. Ρφργου του Γ.Ν. Θλείασ,  κακϊσ δεν ζχουν οριςτεί ενιαίεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
που εκπονοφνται από τισ ΕΚΑΑ των περ. β’ και γ’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 41,του Ν.4412/16  όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί και ιςχφει ςε ςυνεργαςία με άλλουσ δθμόςιουσ φορείσ όπου κρίνεται απαραίτθτο, και 
αναρτϊνται ςτο ΕΣΘΔΘΣ 

2.10 Τθν με αρικ. ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ.130648, (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-2009)  Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ 
«Ρερί Εναρμόνιςθσ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ προσ τθν Οδθγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, που αφορά τα Λατροτεχνολογικά Ρροϊόντα».                        
2.11 Τθν 31ες//05-08-2021 Απόυαση ΔΣ τροποποίησης της υπ’αρ.21

θ
/18-5-2021 Απόφαςθ ΔΣ 

επαναπροκιρυξθσ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ για τθν προμικεια ειδϊν Α1: «ΧΕΛΟΥΓΛΚΑ ΓΑΝΤΛΑ» και 
«ΓΑΝΤΛΑ ΜΛΑΣ ΧΘΣΘΣ Α2 : «ΧΕΛΟΥΓΛΚΕΣ ΓΑΗΕΣ και τθν προςφυγι ςτθν διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ 
χωρίσ δθμοςίευςθ για τθν προμικεια των εν λόγω ειδϊν 
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2.12 Τθν με αρικμ.πρωτοκόλλου 20273/07-09-2021  Απόφαςθ  ανάλθψθσ υποχρζωςθσ  τθσ Διεφκυνςθσ 
Οικονομικισ Διαχείριςθσ τθσ Ν.Μ.Ρφργου (ΑΔΑ 67ΛΖ46907Δ-ΠΞ8).  

2.13 Ψην υπ’αρ.14/22-12-20 απόφαςθ ΔΣ τθσ Ν.Μ.Ρφργου του Γ.Ν.Θλείασ ςυγκρότθςθσ ςυλλογικϊν οργάνων 
διαγωνιςμϊν 2021      

                                                                                                           

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

1.4 Προθεςμύα παραλαβόσ προςφορών και διενϋργεια διαγωνιςμού 

 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι 10 θμζρεσ  τουλάχιςτον από τθν επομζνθ τθσ 
ανάρτθςισ τθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ ιτοι, τθν 22

η
/09/21, ημζρα Ψετάρτη και ϊρα 17:00 μ.μ                                                       

 Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων Συμβάςεων 
(ΕΣΘΔΘΣ) Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του  ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ (Διαδικτυακι Ρφλθ www.promitheus.gov.gr)  φςτερα  

από 10 θμζρεσ τουλάχιςτον από τθν επομζνθ τθσ ανάρτθςισ τθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ ιτοι, τθν 23
η
/09/21, θμζρα 

ΥΕΠΥΨΘ και ϊρα 12.00μ.μ. 

 

1. 5  Δημοςιότητα  

 

Α. Δημοςίευςη ςε εθνικό επίπεδο 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ καταχωρικθκαν ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό:  138838 και 
αναρτικθκαν ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ.  
 

1.6 Αρχϋσ εφαρμοζόμενεσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ  

 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ 
ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 
Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ 
δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

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

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

2.1 Γενικϋσ Πληροφορύεσ 

2.1.1 Έγγραφα τησ ςύμβαςησ 

 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 
 Θ  παροφςα με ςυςτθμ.αρικμό  138838 Ρρόςκλθςθ  με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο 

μζροσ αυτισ  
 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+  
 το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ  

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ: 
 ΡΑΑΤΘΜΑ Λ ΡΕΛΓΑΦΘ ΦΥΣΛΚΟΥ ΚΑΛ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟΥ  

 ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ ΑΡΑΛΤΘΣΕΛΣ ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ  
 ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛΛ  ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

 ΡΑΑΤΘΜΑ IV ΕΕΕΣ 

 ΡΑΑΤΘΜΑ V ΟΔΘΓΛΕΣ ΣΥΜΡΛΘΩΣΘΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

 ΡΑΑΤΘΜΑ VI ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 ΡΑΑΤΘΜΑ VII ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΕΡΛΣΤΟΛΘΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ VIII ΕΝΘΜΕΩΣΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΡΕΞΕΓΑΣΛΑ ΡΟΣΩΡΛΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 ΡΑΑΤΘΜΑ IX ΣΧΕΔΛΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

  

2.1.2 Επικοινωνύα - Πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ ύμβαςησ 

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

2.1.3 Γλώςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  
Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 

(Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 

επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά 

νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ 
Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα 
ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ 
διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει 
ςυνταχκεί το ζγγραφο.   

Στισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων που διενεργοφνται με θλεκτρονικά μζςα, ςφμφωνα με τα 
άρκρα 22 και 36, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα 
δικαιολογθτικά του παρόντοσ με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, αλλά μπορεί να τα 
αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλον πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ δεν είναι 
υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.                       
Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ προςφορά ι θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία 
δθλϊνεται ότι, ςτθ χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι, ςτθ 
χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθ ςυμμετοχι ςε 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου εδαφίου φζρει 
υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ι των 
αιτιςεων ςυμμετοχισ. 

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ ι τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά 
γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94) είτε και ςε απλι 
φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ 
οποία φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ.                        
Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα κατατεκοφν 
από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ μετάφραςθ των εν 
λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο 
προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί 
Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια 
υπθρεςία.  Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που 
αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι 
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πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί 
Δικθγόρων.                                                                                                                                                                       
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι 
ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ 
τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι απαραίτθτθ θ μετάφραςθ 
τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.  

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

2.1.4 Εγγυόςεισ 

Θ εγγυθτικι επιςτολι τθσ παραγράφου 4.1. εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι 
αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 
2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι 
ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, 
επίςθσ, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ 
εγγφθςθ οικονομικό φορζα.                                          . …………………………………………………………………………….                        
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.  

                                                             .…………………………………………………………………………………………………                                               

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον 
εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που 
καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του 
οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ 
ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται 
του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία σποβολής προσυορών, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ 
εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ 
ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο 
απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον 
τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 
Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 
 Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 
 

2.1.5 Προςταςύα Προςωπικών Δεδομϋνων 

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

που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ VII 

2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ –ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ -ΚΡΙΣΗΡΙΑ 
ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 

2.2.1  Δικαύωμα ςυμμετοχόσ  
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1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ 
δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι 
με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ 
Ζνωςθσ 

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

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

 

2.2.2 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ 
 
 Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι 
ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 
 

2.2.2.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλητη καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:                                                                                                                                                                                                             
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), 
β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ 
(ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς.1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ 
φορζα,  και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία 
υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ – 

μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 (δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα,                        
γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ

 Λουλίου 2017 ςχετικά με 
τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ 
Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 216 
(πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 
(ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α (απάτθ 
με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και των 
άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά των 
οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των 
ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24 
(επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) 
του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου τθσ 15θσ
 Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ 

απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, 
όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β του Ροινικοφ Κϊδικα, 
κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 
20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, τθν 
τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 
τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 
2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 
(Α’ 139),  
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), και τα 
εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων).  
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου 
αφορά:  
- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Λ.Κ.Ε.) 
και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ.   
                                       
- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το 
ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

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

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) η κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει καθοριςτεί 
με αμετάκλητη απόφαςη, αυτή ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτη από την ημερομηνία τησ καταδίκησ με 
αμετάκλητη απόφαςη. (πρβλ.παρ.10 άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ.9 
του ν.4497/2017). 

 

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

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

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 
Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.2.2  κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 
 

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

2.2.2.3. Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με 
τθν παράγραφο 2.2.2.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
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ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά 
με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, 
ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ 
προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 

 

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

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, περί 
αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων 

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ 
ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν 
τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια 
διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν 
οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του 
λειτουργίασ,  
(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικϊν κυρϊςεων 
και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι 
ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ,  
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα 
κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ 
ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου 2.2.4  τθσ παροφςασ,  
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  
(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ)  η περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει καθοριςτεί με αμετάκλητη 
απόφαςη, αυτή ανζρχεται ςε τρία (3) ζτη από την ημερομηνία ζκδοςησ πράξησ που βεβαιϊνει το ςχετικό 
γεγονόσ. (πρβλ.παρ.10 άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ.9 του 
ν.4497/2017).  
 

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

 

2.2.2.6 Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.2.1 και 2.2.2.4, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία, προκειμζνου να αποδείξει 
ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι 
ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν από το ποινικό αδίκθμα ι το 
παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ 
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ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ 
και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι 
παραπτωμάτων. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με 
τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα 
ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ 
απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με 
τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ 
παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ 
που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ  
 

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

 

2.2.2.8.  Οικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ 
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν 
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

2.2.3 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 

2.2.3.1 Καταλληλόλητα ϊςκηςησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ  
 
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.                             

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ, ιςχφει κατά 
περίπτωςθ για τουσ εγκαταςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικοφσ Φορείσ  
 

2.2.3.2 Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα 
 
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ απαιτείται :  

α) κυριότερεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν για τα υπό προμικεια είδθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ που ζχουν 
εκτελζςει τθν τελευταία τριετία από το ζτοσ επίςθσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ                                                                              
β) τεχνικό προςωπικό ι τεχνικζσ υπθρεςίεσ ιδίωσ υπεφκυνουσ για  τθν εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ                                           
γ)τα ςυςτιματα διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 
που διακζτουν                                                                                                                                                                                                
δ) να διακζτουν πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ 
αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα οποία (πιςτοποιθτικά) βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα  

2.2.3.3 Πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ 

    
Οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικά 
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 α)που εκδίδονται από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με οριςμζνα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, παραπζμπουν ςε ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τα 
οποία βαςίηονται ςτθ ςχετικι ςειρά ευρωπαϊκϊν προτφπων και ζχουν πιςτοποιηθεί από διαπιςτευμζνουσ 
οργανιςμοφσ. Αναγνωρίηονται  ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από ιςοδφναμουσ διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ 
εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ - μζλθ. Επίςθσ, γίνονται  δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν 
ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. Τα πιςτοποιθτικά που 
ηθτοφνται πρζπει να ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ και να βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ 
φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ και  να πλθροφν όλεσ τισ άλλεσ απαιτιςεισ που 
προβλζπονται ςτο άρκρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016.  
β)που εκδίδονται από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που να βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με ςυγκεκριμζνα ςυςτιματα ι πρότυπα όςον αφορά τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ, 
παραπζμπουν ςτο ςφςτθμα οικολογικισ διαχείριςθσ και ελζγχου (EMAS) τθσ Ζνωςθσ ι ςε άλλα ςυςτιματα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ που ζχουν αναγνωριςτεί, ςφμφωνα με το άρκρο 45 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 
αρικμ. 1221/2009 ι ςε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ βαςιηόμενα ςε αντίςτοιχα ευρωπαϊκά ι 
διεκνι πρότυπα που ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ. Οι Α.Α. αναγνωρίηουν ιςοδφναμα 
πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ - μζλθ. 
 Πταν ο οικονομικόσ φορζασ τεκμθριωμζνα δεν ζχει πρόςβαςθ ςτα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι δεν ζχει τθ 
δυνατότθτα να τα αποκτιςει εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν, για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο 
ίδιοσ, οι Α.Α. αποδζχονται επίςθσ άλλα αποδεικτικά μζςα μζτρων περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι ο ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα ςυγκεκριμζνα μζτρα είναι 
ιςοδφναμα με εκείνα που απαιτοφνται βάςει του εφαρμοςτζου ςυςτιματοσ ι του προτφπου 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ. Τα πιςτοποιθτικά  που ηθτοφνται από τισ Α.Α. πρζπει να ζχουν εκδοκεί από 
ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ και να βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα 
απαιτοφμενα ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ και  να πλθροφν όλεσ τισ άλλεσ 
απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 82 παρ.2 του ν. 4412/2016. 
 

2.2.4. ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΑ ΜΕΑ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ) 

Α.Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.3, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δια του ΕΕΕΣ, 

κατά τα οριηόμενα ςτθν παροφςα παράγραφο και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ περ. δϋ 
παρ. 3 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016. 
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει 
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 
Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 
α)οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 

από τθν υποβολι τουσ, 
β)οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν ανάρτθςθ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ ςτθν 

ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ 

τουσ. 
 

Β. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.2 και τθσ πλιρωςθσ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3, οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά τα 
οριηόμενα ςτθν παρ.2.3.5 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από 
προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται  ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο 
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περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ 
διλωςθ ςυναίνεςθσ.  
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει 
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 
Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.3.2.5. 

και 2.3.5 τθσ παροφςασ. 
 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.3.  

 

 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2  οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα  δικαιολογθτικά που αναφζρονται  παρακάτω. 
Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι 
πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 
2.2.2.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - 

μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ 
παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.2.4. Οι 
επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) 

του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 
Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 
α) για τθν παράγραφο 2.2.2.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του. 
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ 
ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.2.1, 

β) για τθν παράγραφο  2.2.2.2 πιςτοποιητικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - 
μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν 
αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοθεί ζωσ τρεισ (3) μήνεσ πριν από την υποβολή του.

 

Λδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 
i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.2.2 περίπτωςθ 
(α) αποδεικτικό ενημερότητασ εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..  

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθσ 
παραγράφου 2.2.2.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  
Ωπεφθυνη δήλωςη του οικονομικοφ φορζα αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ κφριασ 
και επικουρικισ αςφάλιςθσ  ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ. 

iii) Για τθν παράγραφο 2.2.2.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν 
ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 
γ) για τθν παράγραφο 2.2.2.4  περίπτωςθ βϋ πιςτοποιητικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  
Λδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 
i) Ενιαίο Υιςτοποιητικό Δικαςτικήσ Φερεγγυότητασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει 
ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι 
εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΛΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και 
πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ 
προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 
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ii) Υιςτοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  
iii) Εκτφπωςη τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει θ 
μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 
Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ 
εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για το χρονικό 
διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το Γ.Ε.Μ.Θ. 
δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2.4, υπεφθυνη δήλωςη του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 
ε) για τθν παράγραφο 2.2.2.8. υπεφθυνη δήλωςη του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ επιβολισ 
ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 
 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.3.1. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιητικό/βεβαίωςη του οικείου επαγγελματικοφ ή 
εμπορικοφ μητρϊου του κράτουσ εγκατάςταςησ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 
Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ ι πιςτοποιθτικό 
που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.Μ.Θ. των ωσ άνω Επιμελθτθρίων. Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ 
γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ 
επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.3.1 

(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον 
ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ εάν, ςφμφωνα με τισ 

ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 
Β.3 Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παρ.2.2.3.2 Τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, 

προςκομίηουν                                                                                                                                                                          
α)κυριότερεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν του είδουσ τριϊν ετϊν  (3) που εκτελζςκθκαν τθν τελευταία τριετία 

προθγοφμενθ του ζτουσ του διαγωνιςμοφ, με αναφορά του αντίςτοιχου ποςοφ, τθσ θμερομθνίασ και του 
δθμόςιου ι ιδιωτικοφ παραλιπτθ  
β) τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ι επίςθμεσ υπθρεςίεσ 
ελζγχου τθσ ποιότθτασ, αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των 
προϊόντων, επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ                                    
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν προςκομίηουν 
πιστοποιητικά που ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που να βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ 
φορζασ ςυμμορφϊνεται με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ  ( ISO 9001) ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, τα οποία βαςίηονται ςτθ ςχετικι ςειρά ευρωπαϊκϊν 
προτφπων και ζχουν πιςτοποιθκεί από διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ και όςον αφορά τθν περιβαλλοντικι 
διαχείριςθ, ςφςτθμα οικολογικισ διαχείριςθσ και ελζγχου (EMAS) τθσ Ζνωςθσ ι ςε άλλα ςυςτιματα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ που ζχουν αναγνωριςτεί, ςφμφωνα με το άρκρο 45 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 
αρικμ. 1221/2009 ι ςε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ βαςιηόμενα ςε αντίςτοιχα ευρωπαϊκά ι 
διεκνι πρότυπα που ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ (ISO 14001). Οι ανακζτουςεσ αρχζσ 
αναγνωρίηουν ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ - μζλθ. 
 Επίςθσ  πιστοποιητικά -που αφοροφν  ςτισ υποχρεϊςεισ των καταςκευαςτϊν ιατροτεχνολογικϊν 
προϊόντων και ςτθν κυκλοφορία των ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων (ΕΛΟΤ ISO 13485:2003 Σφςτθμα 
Διαχείριςθσ Λατροτεχνολογικϊν Ρροϊόντων και Σχετικϊν Υπθρεςιϊν) από κατάλλθλα διαπιςτευµζνουσ 
φορείσ τα οποία κα είναι ςφµφωνα με τισ οδθγίεσ• 93/42/ΕΟΚ περί Λατροτεχνολογικϊν Ρροϊόντων 
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(Ρροβλεπόμενθ ςιμανςθ CE) • 90/385/ΕΟΚ περί Ενεργϊν Εμφυτεφςιμων Λατροτεχνολογικϊν Ρροϊόντων • 
98/79/ΕΚ περί in vitro Διαγνωςτικϊν Λατροτεχνολογικϊν Ρροϊόντων • 2007/47/ΕΚ περί τροποποίθςθσ των 
οδθγιϊν 93/42/ΕΟΚ και 90/385/ΕΟΚ και από το αντίςτοιχο ςε ιςχφ εναρμονιςμζνο ελλθνικό νομικό πλαίςιο: 

• ΦΕΚ 2198 Β/2.10.2009 περί Λατροτεχνολογικϊν Ρροϊόντων • ΦΕΚ 2197 Β/2.10.2009 περί Ενεργϊν 
Εμφυτεφςιμων Λατροτεχνολογικϊν Ρροϊόντων • ΦΕΚ 1060Β/10.8.2001 περί Λn Vitro Διαγνωςτικϊν 
Λατροτεχνολογικϊν Ρροϊόντων  • Υπουργικι Απόφαςθ ΔΥ8δ/Γ.Ρ.ΟΛΚ./1348/2004 (ΦΕΚ 32/Β/16.1.2004) 

«Αρχζσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ διανομισ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων». 
 Επίςθσ ςφμφωνα με το αρ.87 του Ν.4600/19, όπου απαιτείται μοναδικόσ κωδικόσ αναγνϊριςησ-

ταυτοποίηςησ ιατροτεχνολογικοφ προϊόντοσ οποιαςδιποτε κεςμοκετθμζνθσ κατθγορίασ, νοείται και 
χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά ο μοναδικόσ κωδικόσ αναγνϊριςθσ που αποδίδεται ςτο ιατροτεχνολογικό 
προϊόν από το Εκνικό Μθτρϊο Λατροτεχνολογικϊν Ρροϊόντων του Εκνικοφ Οργανιςμοφ Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) 
που ζχει ςυςτακεί και λειτουργεί, ςφμφωνα με το άρκρο 14 τθσ ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ.130648/2009 κοινισ 
απόφαςθσ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν και Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και του 
Υφυπουργοφ Ανάπτυξθσ (Βϋ 2198), των άρκρων 10α και 10β τθσ ΔΥ8δ/ ΓΡ.οικ.130644/2009 κοινισ 
απόφαςθσ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν και Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και του 
Υφυπουργοφ Ανάπτυξθσ (Βϋ 2197) και του άρκρου 10 τθσ ΔΥ8δ/οικ.3607/892/2001 κοινισ απόφαςθσ των 
Υπουργϊν Εκνικισ Οικονομίασ και Υγείασ και Ρρόνοιασ και του Υφυπουργοφ Ανάπτυξθσ (Βϋ 1060).                                
Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει τθν 
εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό 
ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 
τθν υποβολι του,  εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 
Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 
i) για την απόδειξη τησ νόμιμησ εκπροςϊπηςησ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ 
τθσ ςτο ΓΕΜΘ, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   
 ii) Για τθν απόδειξη τησ νόμιμησ ςφςταςησ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό 
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 
 Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ 
οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα 
από υπεφθυνη δήλωςη του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 
Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 
πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- 

πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία 
χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 
τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφθυνη δήλωςη του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν 
του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 
Β.6. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό 
πιςτοποίθςθσ.  
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  
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Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. Ειδικϊσ 
όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν, προςκομίηονται 
επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, κατά τα οριηόμενα 
ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, υποπερ. i, ii και iii τθσ περ. β. 
Β.7. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  
Β.8. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 
 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ 

(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

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

2.3 Κατϊρτιςη - Περιεχόμενο Προςφορών     

 2.3.1 Γενικού όροι υποβολόσ προςφορών 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα II τθσ Ρρόςκλθςθσ,  για 
το ςφνολο των ειδϊν ι για μζροσ των ειδϊν κάκε ομάδασ αλλά για το ςφνολο των αντίςτοιχων 
ποςοτιτων ανά είδοσ  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.  ……………………………………                         …………………                       

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

2.3.2  Φρόνοσ και Σρόποσ υποβολόσ προςφορών  
 
2.3.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ιτοι, τθν 22

α
   Σεπτεμβρίου  

και  ϊρα 17:00 μ.μ, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα 
άρκρα 36 και 37 και ςτθν κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα 
υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν 
ανάκεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και 
διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» (εφεξισ Κ.Υ.Α. 
ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ).  
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) 
πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον 
κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 
του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.  
                                      

 2.3.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΘΔΘΣ με 
υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του 
άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι 
ρυκμίηει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ. 
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2.3.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ:  
(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογητικά Χυμμετοχήσ–Ψεχνική Υροςφορά», ςτον 
οποίο περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι 
προςφορά,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 
(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Σικονομική Υροςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων 
δικαιολογθτικϊν.  
(γ) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογητικά κατακφρωςησ», ςτον 

οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με όςα 

ορίηονται ςτθν παρ.2.2.4  τθσ παροφςασ. 
Από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ  ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΣΘΔΘΣ, τα ςτοιχεία 
εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του 
ν. 4412/2016. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω 
φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ 
διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
πλθροφορίασ. 
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ, πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 
 

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

Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ 
ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, οι οικονομικοφσ φορείσ να επιςυνάπτουν θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνα πρόςκετα, ςε ςχζςθ με τισ αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) τθσ παραγράφου 2.3.2.4, ςχετικά 
θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ τεχνικι και οικονομικι προςφορά) ςφμφωνα με τισ αντίςτοιχεσ παραγράφουσ 
τθσ παροφςασ  πρόςκλθςθσ και τα ςχετικά, ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ ΑΡΑΛΤΘΣΕΛΣ ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ  
ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛΛ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ  και  ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΧ – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ  
 

2.3.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί Φορείσ 
τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 
Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και ςε 
ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:  
 
α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά 
ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille  

β) είτε των άρκρων 15 και 27  του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα  
γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45), 
δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε θλεκτρονικζσ 
διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   
ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν περίπτωςθ 
απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων.  
Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, 
όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 
Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία 
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.  
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Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα 
ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράφεται ο 
αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ 
θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι.  
Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 
α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται θλεκτρονικά, 
άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 
β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  
γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ 
και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από 
υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 
δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι προξενικι 
κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο.  
Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται 
να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 
Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, 
που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188) , εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν 
ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με 
Apostille ι Ρροξενικι Κεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ και 
Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν επικφρωςθ οριςμζνων 
πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ 
επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που 
υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων 
δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το 
γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ 
ικαγζνειάσ του. 
Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από 
αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β 
του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το 
άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 
Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, 
με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία 
του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία 
και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.   
Η προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ εφόςον απαιτείται πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ 
άνω φακζλου ςτθν υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του 
ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. Το βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ φορζασ. 
Το εμπρόκεςμο αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ 
αποδεικτικοφ αποςτολισ κατά περίπτωςθ. 
 Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ,  ο 
οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ 
(αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν),  προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν 
ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 

2.3.3 Υεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογητικά Χυμμετοχήσ- Ψεχνική Υροςφορά »  

2.3.3.1 Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ  
 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα ςτοιχεία: το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ 
(ΕΕΕΧ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και τθ ςυνοδευτικι υπεφθυνη 
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δήλωςη με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ να διευκρινίηει τισ πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ 
ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του ίδιου άρκρου. 

 α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 και 74 για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ 
αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςκοφν, 
β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, ςφμφωνα με τα άρκρα 75, 76 και 77, 
γ) κατά περίπτωςθ, τθρεί τουσ αντικειμενικοφσ κανόνεσ και κριτιρια που ζχουν κακοριςτεί, ςφμφωνα με το 
άρκρο 84 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα  αυτισ.  
Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint, 

προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ 
ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ δφνανται για 
αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 
Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ 
διλωςθ, υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δϋ τθσ παραγράφου 2.3.2.5 τθσ παροφςασ, ςε ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

Αναλυτικζσ οδθγίεσ και πλθροφορίεσ για το κεςμικό πλαίςιο, τον τρόπο χριςθσ και ςυμπλιρωςθσ 
θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ και τθσ χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint είναι αναρτθμζνεσ ςε ςχετικι 
κεματικι ενότθτα ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 
 

2.3.3.2  Σεχνικό Προςφορϊ 

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

Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ 
του ΕΣΘΔΘΣ, κα πρζπει οι Οικονομικοφσ Φορείσ να επιςυνάπτουν θλεκτρονικά υπογεγραμμζνα πρόςκετα, 
ςε ςχζςθ με τισ αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) τθσ παραγράφου 2.3.2.4, ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ τεχνικι 
προςφορά), ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ και το φφλλο ςυμμόρφωςθσ του ΡΑΑΤΘΜΑ IIΛ –  Ειδικι Συγγραφι 
“Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” και ΥΡΠΔΕΛΓΜΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ. 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν:  
 τη χϊρα παραγωγήσ του προςφερόμενου προϊόντοσ και την επιχειρηματική μονάδα ςτην οποία 
παράγεται αυτό, καθϊσ και τον τόπο εγκατάςταςήσ τησ. 

              

 2.3.4 Περιεχόμενα Υακϋλου «Οικονομικόσ Προςφορϊσ»  
 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ ήτοι, 
ΠΕ ΞΦΛΨΘΦΛΣ ΞΑΨΑΞΩΦΩΧΘΧ ΨΘΡ ΥΟΕΣΡ ΧΩΠΦΕΦΣΩΧΑ ΑΥΣ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΑΥΣΨΘ  ΥΦΣΧΦΣΦΑ 
ΑΥΣΞΟΕΛΧΨΛΞΑ ΒΑΧΕΛ ΨΘΧ ΨΛΠΘΧ όπωσ ορίηεται κατωτζρω και ςφμφωνα με το υπόδειγμα 
οικονομικισ προςφοράσ όπωσ ςυμπεριλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα IX τθσ διακιρυξθσ.                   

 Εφόςον οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ 
φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, οι Οικονομικοφσ Φορείσ κα πρζπει να επιςυνάπτουν θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνα πρόςκετα, ςε ςχζςθ με τισ αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) τθσ παραγράφου 2.3.2.4, 

ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ οικονομικι προςφορά), ςφμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικισ 
προςφοράσ ςτο Ραράρτθμα IX. 

Σηκέο 
Θ τιμι του προσ προμικεια αγακοφ  δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα. 
Θ προςφερόμενθ τιμι κα πρζπει να εναρμονίηεται με αυτι του Ραρατθρθτθρίου τιμϊν όπωσ αυτι 
καταγράφθκε κατά τθν τελευταία θμζρα τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν (Ν.4052/2013 άρκρο 14 
παρ. 7). 
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου … % και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ … %. 
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται  
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ  
του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που 
κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτθν παρ. 1. 2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-

Χρθματοδότθςθ και του Ραραρτιματοσ  Λ τθσ  παροφςασ. 

 

2.3.5 Περιεχόμενα Υακϋλου δικαιολογητικών προςωρινού αναδόχου  
                                                                                                                                              

Ρεριλαμβάνονται τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των 
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.4. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ παρ.2.2.2 κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3  αυτισ.  
Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από 
αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 2.3.2.5 τθσ παροφςασ. 
 

2.3.6  Φρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών  
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι (6)  
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν . 
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ μθ 
κανονικι. 
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω 
αρχικι διάρκεια. Σε περίπτωςθ αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, 
για τουσ οικονομικοφσ φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, 
οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρατείνουν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 
Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το 
δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. 

2.3.7  Λόγοι απόρριψησ προςφορών 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 
α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν 
υποβάλλεται εμπρόκεςμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.3.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.3.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.3.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.3.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν), 2.3.5. (Ρεριεχόμενο φακζλου Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ ) 2.3.6 (Χρόνοσ ιςχφοσ 
προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν),  
β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 102 του ν. 4412/2016 
και τθν παρ. 3.1.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 



                                                                                    24 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παρ. 3.1.2 τθσ 

παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, 

 ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.2.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 
του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ 
και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  
ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 
η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  
θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι το 
κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε 
ςχζςθ με τα αγακά, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016, 
κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 
ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 
ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ ςυμπλιρωςι τουσ, 
εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 
ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 τθσ παροφςασ 
ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ςφμφωνα με τισ 
παραγράφουσ 2.2.3. επ., περί κριτθρίων επιλογισ, 
ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα 
ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι 
ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 

 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ   

3.1 Αποςφρϊγιςη και αξιολόγηςη προςφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη προςφορών 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, ιτοι θ επιτροπι διενζργειασ- αξιολόγθςθσ, εφεξήσ Επιτροπή Διαγωνιςμοφ, προβαίνει ςτθν ζναρξθ 
τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 
4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ: 
 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» του 
(υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» και του (υπό) φακζλου «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ», τθν 23

θ
 

/09/2021 και ϊρα 12:00 μ.μ  

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

3.1.2 Αξιολόγηςη προςφορών 

Θ αποςφράγιςθ και θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει ςε ζνα ενιαίο ςτάδιο από τθν αρμόδια 
Επιτροπι.  
Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΣΘΔΘΣ οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα 
λοιπά των κείμενων διατάξεων. 
Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται 
είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν 
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ 
ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι 
μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν 
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τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων είναι 
αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ 
προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋαναλογία και για τυχόν ελλείπουςεσ 
δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα. 
Ειδικότερα 

α)Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία 
ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων  των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 
ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ 
ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και 
τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν. 
β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν αποδεκτά, 
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ προςφορζσ κατά ςειρά μειοδοςίασ και 
ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ 
του προςωρινοφ αναδόχου.  
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα 
αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά 
τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα 
παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ τιμισ ι του κόςτουσ 
που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. Σε κάκε περίπτωςθ θ κρίςθ τθσ Α.Α. ςχετικά με 
τισ αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ και τθν αποδοχι ι όχι των ςχετικϊν εξθγιςεων εκ μζρουσ των 
προςφερόντων ενςωματϊνεται ςτθν κατωτζρω ενιαία απόφαςθ 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ. 
Τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία απόφαςθ. 
γ) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.  
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ 
ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να 
ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 
Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ, 
ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου. 
Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ αυτϊν, για όςο χρόνο 
απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ μπορεί να 
αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν όςο 
και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ υποβλθκζντων 
δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω προβλζπεται. Θ παροφςα 
ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν 
κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο 
κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 5 του άρκρου 79  του ν. 
4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ 
ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 
αποδεικτικά ςτοιχεία , ι  
ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι  
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.2(λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ 
μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 
2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ.  
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Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ 
(ΕΕΕΣ) ότι πλθροί,  οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ 
και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ή δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε μία 
από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3  
τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται. 
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με 
όςα ορίηονται ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.)  
Τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, 
Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ και Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, επικυρϊνονται με 
τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ν.4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.2 τθσ 
παροφςασ, που εκδίδεται μετά το πζρασ και του τελευταίου ςταδίου τθσ διαδικαςίασ, για τθ λιψθ 
απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ.  
Θ ανακζτουςα αρχι, αιτιολογθμζνα και κατόπιν γνϊμθσ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ του διαγωνιςμοφ, μπορεί 
να  κατακυρϊςει τθ ςφμβαςθ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα αγακϊν από αυτι που 
κακορίηεται ςτο Ραράρτθμα Λ ςε ποςοςτό και ωσ εξισ: εκατόν είκοςι (120%) ςτθν περίπτωςθ τθσ 
μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ογδόντα (80%) ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ.   
Μετά από τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ, οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των 
λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ. 
Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. 

 

3.2 Κατακύρωςη - ςύναψη ςύμβαςησ  
 

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

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

3.2.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ 
ςωρευτικά: 
α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί 
οριςτικά,  
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει 
άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και ςε περίπτωςθ 
άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται  ςτο τελευταίο εδάφιο 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 324 
ζωσ 327 του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται, 
και  
δ) ο  προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, 
υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 4412/2016, ςτθν 
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οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια 
του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν 
ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, θ διλωςθ 
ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 

Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να προςζλκει 
για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία  δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ 
του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.  
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, 
για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Στθν 
περίπτωςθ αυτι,  θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν καταπίπτουςα 
εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 
Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, 
ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 
 

 3.3 Προδικαςτικϋσ Προςφυγϋσ - Προςωρινό Δικαςτικό Προςταςύα 

 

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

ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του . 
Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   
(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, 
θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο 
ΚΘΜΔΘΣ. 
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ . 
Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν 
επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Λ του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ  
«Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ 
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν. 4412/2016 . Θ 
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επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν 
οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ 
παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ 
προςφυγισ.  
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ θ 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν 
επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 

4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά. 
Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα αρχι,  

μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία»  :  
α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να 
αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ 
διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, 
προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 
β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ 
φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ 
Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι ι 
ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι 
πράξθσ. 
γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ 
ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ 
θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ. 
δ)Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του 
ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 
Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων 
τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν 
πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 
Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, εφαρμοηόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 

18/1989, τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου 
διοικθτικοφ δικαςτθρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλιτωσ. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων ενδίκων 
βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. Με τα 
ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με 
τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ 
αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ .  
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. Θ 
αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο ωσ άνω ακυρωτικό δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν  
από  κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ςυηθτείται το 
αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ. Θ άςκθςι τθσ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Για τθν άςκθςθ τθσ 
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο αποκλειςτικά διπλότυπο είςπραξθσ από τισ Δθμόςιεσ 
Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 εδ. γϋ-ηϋ του ν. 

4412/2016. Με τθν κατάκεςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ 
διακόπτεται και αρχίηει από τθν επίδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Ο διάδικοσ που πζτυχε υπζρ αυτοφ τθν 
αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, οφείλει μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από 
τθν επίδοςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ, να αςκιςει τθν αίτθςθ ακφρωςθσ, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίωσ θ 
ιςχφσ τθσ αναςτολισ.  
Γ. Διαφορζσ από τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό που ανακφπτουν: α) από πράξεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ οι 
οποίεσ κοινοποιοφνται ςτον κιγόμενο, ι των οποίων προκφπτει εκ μζρουσ του πλιρθσ γνϊςθ, μετά τθν 
1.9.2021, β) από παραλείψεισ που ςυντελοφνται από μζρουσ τθσ μετά τθν 1.9.2021, εκδικάηονται με τισ νζεσ 
ειδικζσ δικονομικζσ διατάξεισ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 138 ν. 
4782/2021 , ςφμφωνα με τισ οποίεσ:  
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Με το ίδιο δικόγραφο δφναται δικονομικά να αςκθκεί αίτθςθ αναςτολισ εκτζλεςθσ και ακφρωςθσ των 
αποφάςεων τθσ ΑΕΡΡ.  
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν, εκ του 
νόμου, τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με 
προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ 
άςκθςθ τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) 
θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό αποφανκεί 
διαφορετικά .  
 

 

3.4 Ματαύωςη Διαδικαςύασ  

                                                                                                                                                                                                           

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

υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του 
δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 , β) 
αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ 

και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για 
τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ, ε) 
ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν, ςτ) για άλλουσ 
επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ. 
 

 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ   

 

4.1. Εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ: 
  
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ  και 
κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.4. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 12 του ν. 4412/2016. Το περιεχόμενό τθσ είναι 
ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα VII τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.4, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ 
τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ, από τον 
ανάδοχο, των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο 
φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, για διάςτθμα τριϊν (3) μθνϊν. 
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Θ/Οι εγγφθςθ/εισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται/ονται ςτο ςφνολό του/σ μετά από τθν ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 
Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι 
υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ γίνεται μετά από τθν 
αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. Αν τα αγακά 
είναι διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τμθματικά, οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ 
αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά το ποςόν που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ τθσ ποςότθτασ των αγακϊν 
που παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθ ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ 
του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει 
εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, 
ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.  
 

 

4.2  υμβατικό Πλαύςιο - Εφαρμοςτϋα Νομοθεςύα  

                                                                                                                                                                                                             

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 

 

4.3  Όροι εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν.4412/16. 

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

4.3.2  Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, 
επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του 
άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων 
παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προχπόκεςθ για 
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται  υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του υπόχρεου 
παραγωγοφ.                                                                                                                                                                                               
Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ παραγράφου 5 του 
άρκρου 105 του ν. 4412/2016 

 

4.3.3. Σ ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι :  
 
α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και 
ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  
β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε 
κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν,  οικονομικϊν, 
πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων επαγγελματικϊν 
ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και υπαλλιλων ι 
ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ υπεργολαβίασ) και 
μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ.  
Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Στο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται 
ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του.  
 

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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4.4 Σροποπούηςη ςύμβαςησ κατϊ τη διϊρκειϊ τησ   

 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412. 

 

Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ λόγουσ 
τθσ παραγράφου 4.5, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α),  θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον επόμενο, 
κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με 
τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν προςφορά που αυτόσ είχε 
υποβάλει (ριτρα υποκατάςταςθσ). Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται εφόςον εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ 
περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ 
προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ. 

 

4.5 Δικαύωμα μονομερούσ λύςησ τησ ςύμβαςησ 

 
  
4.5.  Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 
α) θ ςφμβαςθ υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.2.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα 
αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.2.1 τθσ παροφςασ, 
ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ 
από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ 
επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι 
εάν βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ 
ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο οποίοσ 
κα βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι είναι ςε 
κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ 
τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.  
ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν δζςμευςθ 
ακεραιότθτασ τθσ παρ. 4.3.3. τθσ παροφςασ, ωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα 
ςχζδιο ςφμβαςθσ. 
 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

5.1 Σρόποσ πληρωμόσ  

 

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται μετά τθν ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των ειδϊν με τθν 
ζκδοςθ του ςχετικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ και μζςα ςτθν νόμιμθ προκεςμία που προβλζπεται ςτθ 
υποπαράγραφο Η5 του Ν. 4152 (ΦΕΚ 107/09.05.2013, τ.Α). 
Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν, ο εν λόγω τρόποσ πλθρωμισ 
εφαρμόηεται και ςτθν περίπτωςθ τμθματικϊν παραδόςεων.  
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 



                                                                                    32 

κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 
β) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 
(άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 
γ) το δφο τοισ εκατό (2%) υπζρ τθσ Ψυχικισ Υγείασ βάςει του άρκρου 3 του Ν. 3580/07 ςφμφωνα με τθν 
υπϋαρ. ΔΥ6α/Οικ. 36932 (ΦΕΚ 545/Βϋ/24.3.2009) Υπουργικισ Απόφαςθ. 

δ) ) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται επί 
τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό 
παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό  του Υπουργείου 
Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

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

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ. 

 

5.2 Κόρυξη οικονομικού φορϋα ϋκπτωτου - Κυρώςεισ 

 

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
ςυλλογικοφ οργάνου (Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ): 
α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν 
ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ 

κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) εφόςον δεν φορτϊςει, δεν παραδϊςει ι δεν αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δεν επιςκευάςει ι 
δεν ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με 
όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και το Ραράρτθμα Λ τθσ διακιρυξθσ], με τθν 
επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ παραγράφου. 
Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ γ, θ 
ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου 
203 του ν. 4412/20161 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να 
προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςε προκεςμία θ οποία κα ορίηεται με τθν ςχετικι 
πρόςκλθςθ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω όχλθςθσ. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, 
παρζλκει, χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) 
θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 
Στον οικονομικό φορζα, που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
α) Καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 
ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό 
φορζα που είχε λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ του 
προθγοφμενου εδαφίου δεν αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, από 
τρίτο οικονομικό φορζα είτε με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςφυγι ςτθ 
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διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του 
άρκρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο: 
Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 
ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα. Το διαφζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με 
μθδζν. 
ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο. 
ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ. 
Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν ανακζτουςα αρχι 
από τθν ζκπτωςθ του αναδόχου ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι από 1,01 ζωσ και 1,05 και προςδιορίηεται από 
τθν ανακζτουςα αρχι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Αν δεν προςδιορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, 
λαμβάνει τθν τιμι 1,01. 
Ο καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο οικονομικό φορζα με απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, που εκδίδεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία δεκαοκτϊ (18) μθνϊν μετά τθν ζκδοςθ και 
τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ εκπτϊτου, και εφόςον κατακυρωκεί θ προμικεια των αγακϊν που 
δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςε τρίτο οικονομικό φορζα. Για τθν 
είςπραξθ του διαφζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα μπορεί να εφαρμόηεται θ διαδικαςία του 
Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Το διαφζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
β) Επιπλζον, μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του ωσ άνω νόμου, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ,                                                                                                        

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόςτιμο πζντε τοισ εκατό 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.                    
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν.                                                                                                                                                                                            
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 
Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ 
ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ εφόςον ο ανάδοχοσ 
δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

 

5.3 Διοικητικϋσ προςφυγϋσ κατϊ τη διαδικαςύα εκτϋλεςησ των ςυμβϊςεων  

  

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.3. 

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

 

5.4 Δικαςτικό επύλυςη διαφορών 

 

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

6. ΦΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ  

6.1  Φρόνοσ παρϊδοςησ υλικών 

 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν θμερομθνία 
παραγγελίασ του είδουσ από το αρμόδιο τμιμα τθσ υπθρεςίασ με ζξοδα και ευκφνθ του αναδόχου. 

 Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: α) τθροφνται οι όροι του 
άρκρου 132 περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ, β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ αρμόδιου 
ςυλλογικοφ οργάνου, είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο ανάδοχοσ, είτε 
φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του 
ςυμβατικοφ χρόνου, γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό 
χρόνο παράδοςθσ.  Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ 
δεν ςυνυπολογίηεται ςτον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 
Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ζπειτα από αίτθμα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςθσ. 
Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του οργάνου τθσ περ. β’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ 
φόρτωςθσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να μετατίκεται. Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν ςυντρζχουν 
λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν 
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου 
φόρτωςθσ παράδοςθσ δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.  

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 
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6.2  Παραλαβό υλικών - Φρόνοσ και τρόποσ παραλαβόσ υλικών 

 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 περ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα ΛΛ Απαιτιςεισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και Ραράρτθμα 
ΛΧ(ςχζδιο ςφμβαςθσ)  τθσ παροφςασ. 

 Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το 
επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο προμθκευτισ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ τρόπουσ:  μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ –χθμικι ι μθχανικι εξζταςθ – πρακτικι δοκιμαςία κατά 
τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ παραλαβισ και ςε κάκε περίπτωςθ με τισ κείμενεσ διατάξεισ περί ποιοτικοφ 
ελζγχου για τα εν λόγω είδθ τθσ παροφςασ. 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο.  
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 

οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

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

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 

επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 

ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 

ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 

που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ 

αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου 

να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 

απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 

χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται 
από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των 
προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 

πρωτοκόλλων. 

 

6.3  Απόρριψη ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςη 

 

6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι 
προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.                                                                                                                                   
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6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ 
κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και 
εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.                         
6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 1,2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016..  

 

6.4 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαςτηριακζσ εξετάςεισ 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό ζα πξέπεη ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ, κε πνηλή απόξξηςεο, λα θαηαζέζνπλ καδί κε ηελ 
πξνζθνξά ηνπο θαη δείγκαηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδώλ εηο δηπινύλ, κε εμαίξεζε δείγκαηα ηα νπνία ιόγσ ηεο 
θύζεο ηνπο ή ηεο αμίαο δελ κπνξνύλ λα ζηαινύλ ή λα ππνβιεζνύλ εηο δηπινύλ. 

ηηο πεξηπηώζεηο ηεο παξαπάλσ εμαίξεζεο ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί επίζεκν πξνζπέθηνπο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ 
νίθνπ, ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη όια ηα ηερληθά θαη ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζθεξόκελνπ είδνπο  και 
ςφμφωνα με το άρκρο 214 του ν. 4412/2016. 
 
 

 

 

 

 

                          

                           O ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑ 

ΑΞΦΛΒΕΧ ΑΡΨΛΓΦΑΦΣ 
 

 

 

                            ΔΡ.ΦΡΗΣΟ  ΦΡΙΣΟΠΟΤΛΟ   MD.PhD       
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑΨΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αναλυτικό Περιγραφό Υυςικού και Οικονομικού Αντικειμϋνου 
τησ ύμβαςησ 

 

ΜΕΡΟ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΥΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ                  
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 

 «ΧΕΛΦΣΩΦΓΛΞΑ ΓΑΡΨΛΑ» CPV 33141420-0, «ΓΑΡΨΛΑ ΠΛΑΧ ΧΦΘΧΘΧ» 
CPV 18424300-0, ΧΕΛΦΣΩΦΓΛΞΕΧ ΓΑΗΕΧ CPV 33141119-7,  

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ  Η ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ  ΠΡΟΥΟΡΑ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΒΑΕΙ ΣΗ ΣΙΜΗ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  υνολικά : 3.974,88€ ΡΛΕΟΝ ΦΡΑ 4.321,08€ ΣΥΜΡ.ΦΡΑ για την 
Ν.Μ.ΠΤΡΓΟΤ  
ΑΔΑ ΔΕΜΕΤΗ Ν.Μ.ΠΤΡΓΟΤ: 67ΛΖ46907Δ-ΠΞ8  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  1 (ένα )έτος.  
ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  Σακτικός Προϋπολογισμός -  KAE 1311 

ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΕΗ ΣΨΝ 
ΠΡΟΥΟΡΨΝ  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ: τη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων υμβάσεων (Ε..Η.ΔΗ.)  
ΕΝΣΤΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑ ΠΕΡΙΠΣΨΗ :  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑ-Ν. Μ. ΠΤΡΓΟΤ ΠΤΡΓΟ Σ.Κ 27131 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗ 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ  

11/09/2021 και ώρα 08:00 π.μ .τη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων υμβάσεων (Ε..Η.ΔΗ.)  

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ  

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ: 22/09/2021 ΨΡΑ:17:00 

μ.μ στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού 
υστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων (Ε..Η.ΔΗ.)  
ΕΝΣΤΠΗ ΠΡΟΥΟΡΑ: Σα στοιχεία και τα δικαιολογητικά της 
προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά προσκομίζονται 
κατά περίπτωση σε έντυπη μορφή εντός προθεσμίας τριών 
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής 
υποβολής  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ 
ΠΡΟΥΟΡΨΝ  

Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων 
θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων υμβάσεων (Ε..Η.ΔΗ.) 23/09/21 ΚΑΙ ΨΡΑ 12:00 μ.μ.  

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ /ΕΙΔΟ ΣΕΜΑΦΙΟ/ΓΑΝΣΙΑ Κ΄ΓΑΖΕ ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΕ ΑΚΣΙΝΟΚΙΕΡΕ 

ΠΟΟΣΗΣΕ  Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Όπως καθορίζεται στις  τεχνικές προδιαγραφές Παράρτημα Ι, 
από την ημερομηνία διαβίβασης σχετικής παραγγελίας, σε χώρο 
της Ν.Μ. Πύργου από τον Προμηθευτή, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή  

 

ΚΡΑΣΗΕΙ ΕΠΙ ΣΗ ΣΙΜΗ ΣΨΝ 
ΕΙΔΨΝ  

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες 
κρατήσεις.  
 

ΥΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ  
(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)  

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος 
σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94  
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ – ΕΗΔΗ - 

ΙΣΟΕΛΙΔΑ 

10/09/2021 
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ΜΕΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

   

 

ΣΠΑΔΑ  Α    

                                                                                                                                                                                       

«ΧΕΛΟΥΓΛΚΑ ΓΑΝΤΛΑ» και «ΓΑΝΤΛΑ ΜΛΑΣ ΧΘΣΘΣ» CPV 33141420-0, 18424300-0  

 

     Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ 
ΕΛΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣ
ΘΣ 

ΚΩΔΛΚΟΣ 
ΕΛΔΟΥΣ 
GMDN-

UMDNS 

–
ΕΚΑΡΤΥ-

ΡΟΜΘ
ΚΕΥΤΘ 

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΥΣΧΣΨΘΨΑ 
ΕΛΔΣΩΧ 

ΑΞΛΑ 
ΣΥΝΟΛΛΚΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑΣ 
ΧΩΛΣ ΦΡΑ 6% 

ΦΡΑ ΑΞΛΑ 
ΣΥΝΟΛΛΚΘΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑΣ 
ΣΥΜΡ. ΦΡΑ 
6% 

 
 14 

                             
ΔΞΔΣΑΣΗΚΑ 
ΓΑΝΣΗΑ ΥΩΡΗ 
ΠΟΤΓΡΑ M Σεκάρην   0,075 15000 1125,000 6% 1192,500 

 
15 

                        
ΔΞΔΣΑΣΗΚΑ 
ΓΑΝΣΗΑ ΥΩΡΗ 
ΠΟΤΓΡΑ L Σεκάρην   0,075 5000 375,000 6% 397,500 

 
16 
 

                        
ΔΞΔΣΑΣΗΚΑ 
ΓΑΝΣΗΑ ΥΩΡΗ 
ΠΟΤΓΡΑ S Σεκάρην   0,075 10000 750,000 6% 795,000 

 
17 

 
ΓΑΝΣΗΑ 
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΑ 
ΑΠΟΣ/ΝΑ 
Υ.ΠΟΤΓΡΑ  
ΑΠΌ ΦΤΗΚΟ 
LATEX 
ΤΠΟΑΛΛΔΡΓΗΚ
Α N7 Εεύγνο   0,207 300 62,100 6% 65,826 

 
18 

                                
ΓΑΝΣΗΑ 
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΑ 
ΑΠΟΣ/ΝΑ 
Υ.ΠΟΤΓΡΑ  
ΑΠΌ ΦΤΗΚΟ 
LATEX 
ΤΠΟΑΛΛΔΡΓΗΚ
Α N7.5 Εεύγνο   0,207 300 62,100 6% 65,826 

 
19 

                               
ΓΑΝΣΗΑ 
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΑ 
ΑΠΟΣ/ΝΑ 
Υ.ΠΟΤΓΡΑ  
ΑΠΌ ΦΤΗΚΟ 
LATEX           
ΤΠΟΑΛΛΔΡΓΗΚ
Α N8 Εεύγνο   0,207 300 62,100 6% 65,826 

  

  2436,300   2582,478 

 

 

 

 

 

      

  

 

ΣΠΑΔΑ Β                                  
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Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΚΩΔΛΚΟΣ ΕΛΔΟΥΣ 
ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ 

ΤΕΧΝΛΚΕΣ 
ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ  

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΕΛΔΟΥΣ 

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΛΚΘΣ 
ΑΞΛΑΣ ΧΩΛΣ 
ΦΡΑ 13% 

ΣΥΝΟΛΛΚΘΣ ΑΞΛΑΣ 
ΣΥΜΡ. ΦΡΑ 13% 

1 

ΓΑΗΑ 
ΑΚΤΛΝΟΣΚΛΕΘ 
ΜΘ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝ
Θ ,ΑΡΟ ΦΥΣΛΚΟ 
ΒΑΜΒΑΚΛ 100% 
ΔΛΑΣΤ. 10 Χ 20 εκ. 
12PLY ΤΕΜ   

ΜΕ ΥΨΘΛΘ 
ΑΡΟΟΦΘΤΛΚΟ
ΤΘΤΑ 1 8 
ΚΛΩΣΤΩΝ ΚΑΛ 12 
ΦΥΛΛΩΝ ΓΛΑ 
ΧΘΣΘ ΣΤΑ 
ΧΕΛΟΥΓΕΛΑ - 
ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 
ΥΡΟΥΓΕΛΟΥ     48000 0,0292 1401,6000 1583,8080 

2 

ΓΑΗΑ 
ΑΚΤΛΝΟΣΚΛΕΘ 
ΜΘ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝ
Θ ,ΑΡΟ ΦΥΣΛΚΟ 
ΒΑΜΒΑΚΛ 100% 
ΔΛΑΣΤ. 5Χ 5 
εκ.12PLY ΤΕΜ   

ΜΕ ΥΨΘΛΘ 
ΑΡΟΟΦΘΤΛΚΟ
ΤΘΤΑ 1 8 
ΚΛΩΣΤΩΝ ΚΑΛ 12 
ΦΥΛΛΩΝ ΓΛΑ 
ΧΘΣΘ ΣΤΑ 
ΧΕΛΟΥΓΕΛΑ - 
ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 
ΥΡΟΥΓΕΛΟΥ 3600 0,0159 57,2400 64,6812 

3 

ΓΑΗΑΣ ΤΟΛΥΡΛΑ, 
ΑΚΤΛΝΟΣΚΛΕΑ, 
ΜΘ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΑ 
ΔΛΑΣΤ. ΓΑΗΑΣ 8 Χ 
8εκ ΤΕΜ   

100% ΒΑΜΒΑΚΛ 
18 ΚΛΩΣΤΩΝ 
ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 
ΥΡΟΥΓΕΛΟΥ 8120 0,0092 74,7040 84,4155 

4 

ΓΑΗΑΣ ΤΟΛΥΡΛΑ, 
ΑΚΤΛΝΟΣΚΛΕΑ, 
ΜΘ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΑ 
ΔΛΑΣΤ. ΓΑΗΑΣ 40 
Χ 40 εκ ΤΕΜ   

100% ΒΑΜΒΑΚΛ 
18 ΚΛΩΣΤΩΝ  
ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 
ΥΡΟΥΓΕΛΟΥ 120 0,042 5,0400 5,6952 

 
    ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ                                                                        1.538,58      1.738,60 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  Ειδικό υγγραφό “Απαιτόςεισ-Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ”  

        ΣΠΑΔΑ Α 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΓΑΝΣΙΩΝ                                                                                                      

1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.1.  Σα ηαηξηθά γάληηα κηαο ρξήζεο, πεξηιακβάλνπλ: 

    1.1.1 Υεηξνπξγηθά γάληηα (Surgical Gloves) απνζηεηξσκέλα, από θπζηθό ιαηέμ κε απμεκέλα ειάρηζηα 
όξηα αληνρήο ζε ζξαύζε όπσο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 ή από ζπλζεηηθό ιάηεμ γηα κηθξνεπεκβάζεηο κε 
κεησκέλα ειάρηζηα όξηα αληνρήο ζε ζξαύζε όπσο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1, αλαηνκηθνύ ζρήκαηνο. 

    1.1.2.  Δμεηαζηηθά / Γηαδηθαζηηθά γάληηα (Examination / Procedure Gloves) απνζηεηξσκέλα ή κε 
απνζηεηξσκέλα, από ιαηέμ ή άιιν πιηθό πνπ πξννξίδνληαη γηα ηαηξηθέο εμεηάζεηο, δηαγλσζηηθέο θαη 
ζεξαπεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη γηα ρεηξηζκό κνιπζκέλνπ ηαηξηθνύ πιηθνύ. 

1.1.3.  Ιαηξηθά γάληηα κε καθξηά καλζέηα πνπ πεξηιακβάλνπλ: 

1.1.3.1. Υεηξνπξγηθά γάληηα. απνζηεηξσκέλα από θπζηθό ιάηεμ, κε ειάρηζην νιηθό κήθνο 300mm (ρηιηνζηά). 

Δμεηαζηηθά / Γηαδηθαζηηθά γάληηα, ρσξίο ξαθή, απνζηεηξσκέλα ή κε απνζηεηξσκέλα, από, ιαηέμ πνπ έρνπλ 
ειάρηζην νιηθό κήθνο 270 mm (ρηιηνζηά). 

 

2. ΑΠΑΙΣΗΔΙ 

Σα ηαηξηθά γάληηα κηαο ρξήζεο ζα πξέπεη: 

2.1. Να εμαζθαιίδνπλ θαη λα δηαηεξνύλ θαηά ηελ ρξήζε ηνπο απόιπηε πξνζηαζία από αληίζηνηρε επηκόιπλζε 
θαη γηα ηνλ αζζελή θαη γηα ηνλ ρξήζηε ησλ γαληηώλ. 

2.2. Να έρνπλ άξηζηε εθαξκνγή θαη ζσζηή αθή θαη λα κελ δεκηνπξγνύλ εξεζηζκνύο ζηνπο ρξήζηεο. 

2.3 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα θαηά ηέηνην ώζηε λα κεηώλνπλ ζην ειάρηζην ηνπο βηνινγηθνύο θηλδύλνπο (π.ρ. 
κνιύλζεηο, ππξεηό αιιεξγηθά θαηλόκελα) πνπ απνξξένπλ από νπζίεο πνπ ειεπζεξώλνληαη από απηά θαη νη 
νπνίεο είλαη γλσζηέο, κε βάζε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία, όηη κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ παξελέξγεηεο. Οη ελ ιόγσ 
νπζίεο δηαθξίλνληαη ζε: 
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2.3.1. Υεκηθέο νπζίεο, όπσο ρεκηθά κέζα απνζηείξσζεο (βηνθηόλα) ή επηθάιπςεο, ιηπαληηθά, επηηαρπληέο 
πνιπκεξηζκνύ θ.ιπ., νη νπνίεο νπζίεο είηε πξνζηίζεληαη είηε ζρεκαηίδνληαη θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ή 
ηελ απνζήθεπζε θαη εκθαλίδνληαη ζην ηειηθό πξντόλ. 

2.3.2. Δλδνηνμίλεο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα πξνέξρνληαη από ηε βαθηεξηαθή κόιπλζε ησλ πξώησλ πιώλ ή ηνπ 
λεξνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαζώο θαη από ην ρεηξηζκό ησλ γαληηώλ κε ηα 
ρέξηα. 

2.3.3. Τδαηνδηαιπηέο πξσηεΐλεο θαη πεπηίδηα νη νπνίεο ζπλήζσο είηε πξνέξρνληαη από ην ιαηέμ ηνπ θπζηθνύ 
ειαζηηθνύ ή από άιια πνιπκεξή είηε πξνζηίζεληαη θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία (π.ρ. θαδεΐλε) θαη νη νπνίεο 
κπνξνύλ λα παξαιεθζνύλ από ην ηειηθό πξντόλ κε εθρύιηζε ζε πδαηηθό κέζν (leachable proteins). 

2.4. Σα ηαηξηθά γάληηα κηαο ρξήζεο πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη: 

2.4.1.ην Δπξσπατθό πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 455 - 1 ζρεηηθό κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηνλ έιεγρν γηα ηελ αλίρλεπζε 
ησλ νπώλ. 

2.4.2. ην Δπξσπατθό πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 455 - 2 πνπ νξίδεη ηηο απαηηήζεηο θαη δίδεη ηηο κεζόδνπο δνθηκώλ γηα 
ηνλ έιεγρν ησλ θπζηθώλ ηδηνηήησλ ησλ γαληηώλ όπσο ηα θαηώηαηα όξηα αληνρήο ζε ζξαύζε αλά ηύπν γαληηνύ 
(εμεηαζηηθά ή ρεηξνπξγηθά ) θαη πιηθό θαηαζθεπήο πνπ θαίλνληαη ζηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα 1 θαζώο θαη ηα 
κεγέζε θαη νη αληίζηνηρεο δηαζηάζεηο (πιάηνο θαη ειάρηζην κήθνο) πίλαθαο 2 θαη πίλαθαο 3, αλά ηύπν γαληηνύ 
(εμεηαζηηθά ή ρεηξνπξγηθά)  θαη ηξόπν θαηαζθεπήο (κε ξαθή ή ρσξίο ξαθή). 

2.4.3. ην Δπξσπατθό πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 455 - 3 πνπ νξίδεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο βηνινγηθήο 
αζθάιεηαο ησλ ηαηξηθώλ γαληηώλ κηαο ρξήζεο θαη πξνβιέπεη απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζή ηνπο. 

2.5. Θα είλαη νκνηόκνξθα πνπδξαξηζκέλα κε ειάρηζηε πνζόηεηα πνύδξαο θαηάιιειεο γηα ηελ ρξήζε πνπ 
πξννξίδνληαη. Απαγνξεύεηαη λα πεξηέρνπλ ή λα είλαη πνπδξαξηζκέλα κε ππξηηηθό καγλήζην. 

2.6. Σα ηαηξηθά γάληηα ζα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε πηζηόηεηαο CΔ, ε νπνία ηνπνζεηείηαη ζηα ηαηξηθά γάληηα 
ζύκθσλα. κε ηα πξνβιεπόκελα από ηελ ΓΤ7/2480/1994 Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε, ζε ελαξκόληζε πξνο ηελ 
νδεγία 93/42/Δ.Δ/14-6-1993. 

2.7. Σα ηαηξηθά γάληηα πξέπεη λα είλαη πξόζθαηεο παξαγσγήο θαη θαηά ηελ παξαιαβή, ε εκεξνκελία 
παξαγσγήο ηνπο λα κελ είλαη πξνγελέζηεξε ησλ έμη (6) κελώλ από απηή ηεο παξαιαβήο. 

 

3. ΠΡΟΦΟΡΔ 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό πξέπεη απαξαίηεηα κε ηελ πξνζθνξά ηνπο: 

3.1. Να δειώζνπλ κε ππεύζπλε δήισζε (ηνπ Νόκνπ 1599/1986) ην εξγνζηάζην θαη ηελ ρώξα θαηαζθεπήο θαη 
ηελ απζεληηθόηεηα ησλ πηζηνπνηεηηθώλ πνπ ζα πξνζθνκίζνπλ. 

3.2. Να ππνβάιινπλ δήισζε ζπκκόξθσζεο κε ηελ νδεγία 93/42/Δ.Δ/14-6-1993, ζηελ νπνία λα δειώλεηαη 
πνηα  είδε ηαηξηθώλ γαληηώλ θαιύπηεη. 

3.3. Να δειώζνπλ ηνλ Κνηλνπνηεκέλν Οξγαληζκό γηα ηνλ έιεγρν πηζηόηεηαο CΔ, θαζώο θαη ηνλ αξηζκό 
αλαγλώξηζεο πνπ έρεη ρνξεγεζεί ζηνλ Κνηλνπνηεκέλν Οξγαληζκό από ηελ Δπηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

3.4. Γηα ηα απνζηεηξσκέλα ηαηξηθά γάληηα κηαο ρξήζεο λα δειώζνπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ηε κέζνδν 
απνζηείξσζεο, ε νπνία ζα δηαζθαιίδεη ηε ζηεηξόηεηα ησλ γαληηώλ θαη δελ ζα αθήλεη ηνμηθά θαηάινηπα. 

3.5. Να απνδερζνύλ, εθόζνλ ηνπο δεηεζεί από ηελ αξκόδηα επηηξνπή αμηνιόγεζεο, λα ππνβάιινπλ, ζην 
ζηάδην αμηνιόγεζεο, όια ηα ζηνηρεία {κειέηεο. αλάιπζε δηαθηλδύλεπζεο (risk analysis), ηερληθέο κεζόδνπο 
ειέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία από ηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ γαληηώλ), κε 
βάζε ηα νπνία έρεη αμηνινγεζεί ε βηνινγηθή αζθάιεηα ησλ πξνζθεξόκελσλ γαληηώλ από ηνλ θαηαζθεπαζηή 
ηνπο, ζύκθσλα ν πξνβιεπόκελα από ην πξόηππν  ΔΛΟΣ ΔΝ  455-3. 

3.6. Να δειώζνπλ ην πιηθό θαηαζθεπήο ηνπο γηα θάζε ηύπν ηαηξηθώλ γαληηώλ πνπ πξνζθέξνπλ. 

3.7. ε πεξίπησζε πνπ θξηζνύλ κεηνδόηεο γηα θάζε παξηίδα ηαηξηθώλ γαληηώλ πνπ ζα παξαδίδνπλ θαη γηα 
θάζε ηύπν (ρεηξνπξγηθά, εμεηαζηηθά) από θάζε πιηθό, λα πξνζθνκίδνπλ ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο έθζεζε 
εξγαζηεξηαθνύ ειέγρνπ ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη ηα πξνβιεπόκελά από ηα αλσηέξσ πξόηππα σο 
εμήο: 

3.7.1.  Αλαθνξά έηη ν έιεγρνο ησλ ππό πξνκήζεηα γαληηώλ έγηλε βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξνηύπσλ 
ΔΛΟΣ  ΔΝ  455 - 1 θαη ΔΛΟΣ  ΔΝ 455-2. 

3.7.2.   Ο ηύπνο ησλ γαληηώλ, ην πιηθό θαηαζθεπήο θαη ν αξηζκόο παξηίδαο. 

3.7.3. Σν όλνκα θαη ε δηεύζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ εξγαζηεξίνπ ειέγρνπ. 

3.7. 4. Η εκεξνκελία Διέγρνπ. 

3.7. 5.  Σν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ. 
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3.8.  Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε δπλαηόηεηα ηνπ πξνκεζεπηή λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηεο 
παξαγξάθνπ 3.7.(πξνζθόκηζε έθζεζεο εξγαζηεξηαθνύ ειέγρνπ θαηά ηελ παξαιαβή) ζα πξέπεη θαηά ην 
ζηάδην ηεο αμηνιόγεζεο νη πξνκεζεπηέο λα πξνζθνκίζνπλ γηα ηνπο πξνζθεξόκελνπο ηύπνπο γαληηώλ 
αληίγξαθν θαηά ηα αλσηέξσ αλαθεξόκελα, έθζεζεο εξγαζηεξηαθνύ ειέγρνπ, ελδεηθηηθήο παξηίδαο ησλ 
πξνζθεξνκέλσλ γαληηώλ. 

3.9.  Καηά ην ζηάδην ηεο αμηνιόγεζεο, εθ’ όζνλ δεηεζεί από ηελ αξκόδηα επηηξνπή αμηνιόγεζεο, νη 
ζπκκεηέρνληεο ζα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα πξνζθόκηζεο δεηγκάησλ από ηνπο πξνζθεξόκελνπο ηύπνπο γαληηώλ 
ζηελ επηηξνπή 

 3.10. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα δειώζνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο όηη  πξνζθέξνπλ 
όια ηα κεγέζε γηα θάζε ηύπν ηαηξηθώλ γαληηώλ κηαο ρξήζεσο (ζύκθσλα κε  ηνπο πίλαθεο 2 θαη 3) ηνπ 
πξνηύπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 455 -2. 

3.11. Να δειώλνπλ αλ ν πξνζθεξόκελνο ηύπνο γαληηώλ είλαη κε ξαθή (seamed) ή ρσξίο ξαθή (unseamed).  

3.1.2. Οη πξνκεζεπηέο νθείινπλ λα ζπκκνξθνύληαη κε ηελ Τπνπξγηθή Απόθαζε Δ3/833/99 ¨πεξί δηαζθάιηζεο 
ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο γηα ηηο εηαηξείεο δηαθίλεζεο ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ”, όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρύεη. 

 

4. ΤΚΔΤΑΙΑ - ΔΠΙΗΜΑΝΗ 

4.1. Η ζπζθεπαζία ζα είλαη αζθαιήο θαη αλζεθηηθή ώζηε λα πξνθπιάζζεη ηα γάληηα από επηκνιύλζεηο. 

4.2. Γηα ηα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ απνζηεηξσκέλσλ ηαηξηθώλ γαληηώλ κηαο ρξήζεο ηζρύνπλ νη πξνδηαγξαθέο 
θαη κέζνδνη ειέγρνπ όπσο πεξηγξάθνληαη ζηελΑ.6.640/8-8-1991 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο Πξόλνηαο 
θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ (ΦΔΚ 680/8-8-1991 ηεύρνο Β) γην ηα απνζηεηξσκέλα ηαηξηθά βνεζήκαηα κηαο 
ρξήζεο όπσο ηζρύνπλ ζήκεξα. 

4.3. ηα ρεηξνπξγηθά γάληηα ζα ππάξρεη ζρεηηθή έλδεημε γηα ηελ δηάθξηζε ηνπ δεμηνύ από ην αξηζηεξό γάληη.  

4.4. ηελ εμσηεξηθή ζπζθεπαζία όισλ ησλ ηαηξηθώλ γαληηώλ κηαο ρξήζεο ζα αλαγξάθνληαη νη παξαθάησ 
ελδείμεηο: 

4.4.1 ηνηρεία θαηαζθεπαζηή - ρώξα θαη εξγνζηάζην θαηαζθεπήο. 

4.4.2. Σύπνο γαληηώλ (ρεηξνπξγηθά ή εμεηαζηηθά /κηθξνεπεκβάζεσλ θ.ι.π.) 

4.4.3. Τιηθό θαηαζθεπήο. 

4.4.4. Μεγέζε (ζύκθσλα κε ηνπο πίλαθεο 2 θαη 3) ηνπ Δπξσπατθνύ πξνηύπνπ ΔΝ 455 - 2 

4.4.5. Δάλ είλαη απνζηεηξσκέλν ε έλδεημε ΑΠΟΣΔΙΡΧΜΔΝΟ θαη ν ηξόπνο απνζηείξσζεο. 

4.4.6. Ηκεξνκελία παξαγσγήο. 

4.4.7. Ηκεξνκελία ιήμεο (αζθαινύο ρξήζεο). 

4.4.8. Αξηζκόο παξηίδαο. 

4.4.9. ήκαλζε CΔ 

4.5. Οη ελδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο  4.4.5., 4.4.6., 4.4.7. θαη 4.4.8. κπνξεί λα παξέρνληαη κε 
ηε κνξθή ησλ ζπκβόισλ πνπ πξνβιέπνληαη από ην Δπξσπατθό πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 980. 

4.6. Δθηόο από ηηο ελδείμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4.4., ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 55-3 (παξάγξαθνη 4.3 
θαη 4.5 ηνπ πξνηύπνπ) πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα εμήο ζηνηρεία ζηελ πξώηε ηνπιάρηζηνλ ζπζθεπαζία ησλ 
γαληηώλ: 

4.6.1. Η θξάζε “(ην πξντόλ) πεξηέρεη θπζηθό ιαηέμ ην νπνίν κπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο” ή 
άιιε παξόκνηνπ πεξηερνκέλνπ θξάζε, όηαλ ηα γάληηα πξνέξρνληαη θαηεπζείαλ από ιαηέμ θπζηθνύ ειαζηηθνύ. 

4.6.2. Αλ είλαη πνπδξαξηζκέλα θαη ζε πεξίπησζε πνπ πξόθεηηαη γηα πνπδξαξηζκέλα απνζηεηξσκέλα 
ρεηξνπξγηθά γάληηα, ε θξάζε “ε επηθαλεηαθή πνύδξα αθαηξείηαη θαηά ηξόπν αζεπηηθό πξηλ επηρεηξεζεί 
νπνηαδήπνηε ρεηξνπξγηθή δηαδηθαζία, ώζηε λα Διαρηζηνπνηνύληαη νη θίλδπλνη παξελεξγεηώλ ζηνπο ηζηνύο” ή 
άιιε παξνκνίνπ πεξηερνκέλνπ θξάζε. Η σο άλσ θξάζε κπνξεί λα αλαγξάθεηαη ζην εζσηεξηθό πεξηηύιηγκα 
ησλ γαληηώλ. 

4.6.3. ε πεξίπησζε πνπ ν θαηαζθεπαζηήο δειώλεη όηη ηα γάληηα έρνπλ κηθξή πεξηεθηηθόηεηα ζε ελδνηνμίλεο, 
απηή δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην όξην ησλ 20 κνλάδσλ ελδνηνμηλώλ αλά δεύγνο γαληηνύ. 

4.6.4. ε πεξίπησζε πνπ ν θαηαζθεπαζηήο δειώλεη ηελ πεξηεθηηθόηεηα ησλ γαληηώλ ζε πξσηεΐλεο, απηή ζα 
είλαη ε κέγηζηε ηηκή πξσηετλώλ πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζηα γάληηα θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπο 
θαη ε νπνία πξνζδηνξίζζεθε ζύκθσλα κε ηε κέζνδν πνπ αλαθέξεηαη ζην πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 455-3 

(παξάγξαθνο 5.1 ηνπ πξνηύπνπ). 
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4.6.4.1. Γελ επηηξέπεηαη λα δειώλεηαη πεξηεθηηθόηεηα πξσηετλώλ κηθξόηεξε από 50 mg/g. 

4.6.4.2. Η αζθαιήο ρξήζε απηώλ ησλ γαληηώλ από ή ζε άηνκα επαίζζεηα ζην ιαηέμ δελ έρεη θαζνξηζηεί. 

4.7. Απαγνξεύεηαη λα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε όηη ηα γάληηα είλαη ππναιιεξγηθά ή άιιε παξόκνηα. 

 

5. ΔΛΔΓΥΟΙ  ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ. 

5.1. Ο καθξνζθνπηθόο έιεγρνο γίλεηαη από ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, ε νπνία ζα ειέγρεη εάλ ηα ηαηξηθά γάληηα 
πνπ παξαδίδνληαη, αλήθνπλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηύπν γαληηώλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο 
πνπ αμηνινγήζεθε από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Αμηνιόγεζήο θαη αλαθέξνληαη ζηε ζύκβαζε, ώζηε λα κελ 
πξνζθνκίδεηαη νπνηνδήπνηε άιιν είδνο γαληηώλ πνπ δελ αμηνινγήζεθε. 

5.2. Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε πνηόηεηα ησλ ηαηξηθώλ γαληηώλ πνπ παξαιακβάλνληαη ζα πξέπεη νη 
Δπηηξνπέο Παξαιαβήο: 

Καηά ηνλ καθξνζθνπηθό έιεγρν 

5.2.1. Να δεηνύλ από ηνλ πξνκεζεπηή, αληίγξαθν ηεο έθζεζεο ηνπ εξγαζηεξηαθνύ ειέγρνπ ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ε νπνία ζα αθνξά ηελ ζπγθεθξηκέλε παξηίδα γαληηώλ πνπ παξαιακβάλνπλ, όπσο πξνβιέπεηαη 
ζηελ παξάγξαθν 3.7. ηεο ελόηεηαο 3.ΠΡΟΦΟΡΔ ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη όηη 
ε παξαιακβαλόκελε παξηίδα έρεη ειεγρζεί από ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ νπώλ θαη ηελ αληνρή 
ζε ζξαύζε όπσο πξνβιέπνπλ αληίζηνηρα ηα πξόηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 455 -1 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 455-2. 

5.2.2. Να ειέγρνπλ ηνλ αξηζκό παξηίδαο ησλ γαληηώλ πνπ ζα αλαγξάθεηαη επί ηεο ζπζθεπαζίαο, ζύκθσλα κε 
ην εδάθην 4.4.8. ηεο ελόηεηαο 4. ΤΚΔΤΑΙΑ- ΔΠΙΗΜΑΝΗ, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη ν ίδηνο κε ηνλ 
αλαθεξόκελν ζηελ έθζεζε εξγαζηεξηαθνύ ειέγρνπ πνπ ζα πξνζθνκίδεη ν πξνκεζεπηήο. 

5.2.3. Να ειέγρνπλ ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο ησλ γαληηώλ, πνπ αλαγξάθεηαη επί ηεο ζπζθεπαζίαο ζύκθσλα 
κε ηελ παξάγξαθν 4.4.6. ηεο ελόηεηαο 4. ΤΚΔΤΑΙΑ-2. ΑΠΑΙΣΗΔΙ ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, 
ώζηε λα κελ παξαιακβάλνληαη ηαηξηθά γάληηα από γεξαζκέλν πιηθό θαηαζθεπήο. 

5.3. Να απνζηέιινπλ πεξηνδηθά θαηά ηελ θξίζε ηνπο, αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα γαληηώλ γηα εξγαζηεξηαθό 
έιεγρν ηνπ πιηθνύ θαηαζθεπήο, ηεο αληνρήο θαη γηα αλίρλεπζε νπώλ ζύκθσλα κε ηα όξηα θαη ηηο απαηηήζεηο 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηα πξόηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 455-1 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 455-2, ζηνλ Δ.Ο.Φ. θαη άιια εξγαζηήξηα πνπ 
αλήθνπλ ζηνλ δεκόζην ηνκέα, όπσο απηόο θαζνξίδεηαη από ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο (άξζξν 51, Ν. 
1892/90 θαη άξζξν 4 παξ. 6, Ν. 1943/91). 

5.4. Να απνζηέιινπλ πεξηνδηθά θαηά ηελ θξίζε ηνπο αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα απνζηεηξσκέλσλ γαληηώλ γηα 
έιεγρν απνζηείξσζεο ζε εξγαζηήξην ηνπ θνξέα ή ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο & Πξόλνηαο,  Δ.Ο.Φ. θαη άιισλ. 

5.5. Σα έμνδα ειέγρνπ θαη ηα δείγκαηα βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

6. ΔΙΓΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

    ΜΟΝΟ ΓΙΑ 

    ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΑ ΓΑΝΣΙΑ από LATEX 

 

6.1  ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΑ ΓΑΝΣΙΑ ΜΔ ΠΟΤΓΡΑ 

 Με καθξηέο καλζέηεο κε εληζρπκέλν πάρνο γηα θαιύηεξε ζπγθξάηεζε ζην βξαρίνλα (όρη ξεβέξ), κήθνπο 

πεξίπνπ 30 cm. 

 Να αθνινπζνύλ ηα επξσπατθά πξόηππα ΔΝ 455-1, 2 θαη 3, δειαδή:  

 ΔΝ 455-1 πνπ αθνξά  ηηο κηθξννπέο  θαη  νξίδεη Eπίπεδν πνηόηεηαο, AQL =1,5%  

 ΔΝ 455-2 πνπ αθνξά  ηηο δηαζηάζεηο θαη ηηο αληνρέο ζε ζξαύζε πξηλ  θαη κεηά από γήξαλο 

 ΔΝ 455-3 πνπ αθνξά ζηε βηνινγηθή αζθάιεηα θαη ηηο επηζεκάλζεηο πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηηο 

ζπζθεπαζίεο ησλ γαληηώλ.  

  

6.2  ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΑ ΓΑΝΣΙΑ ΜΔ ΠΟΤΓΡΑ ΓΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ  ΤΦΗΛΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

 Με καθξηέο καλζέηεο κε εληζρπκέλν πάρνο γηα θαιύηεξε ζπγθξάηεζε ζην βξαρίνλα (όρη ξεβέξ), κήθνπο 

ηνπιάρηζηνλ 30 cm. 

 Να ππεξπιεξνύλ ηα επξσπατθά πξόηππα, δειαδή:  

 Eπίπεδν πνηόηεηαο, AQL κηθξόηεξν ηνπ 1,5% πνπ είλαη ην νξηδόκελν από ην ΔΝ 455-1 
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 Γηπιάζηεο αληνρέο ζε ζξαύζε πξηλ από ηε γήξαλζε θαη ηξηπιάζηεο κεηά ηε γήξαλζε ζε ζρέζε κε ηηο 

πξνβιεπόκελεο από ην ΔΝ 455-2   

 Γηαζηάζεηο θαη επίπεδα αιιεξγηνγόλσλ νπζηώλ θαη πξσηετλώλ ηνπ latex σο ΔΝ 455-3  

 

Δπηζπλάπηνληαη: 

1.  Πίλαθαο (1) ειάρηζησλ αληνρώλ θαηά είδνο γαληηνύ θαη πιηθνύ θαηαζθεπήο. 

2.  Πίλαθεο κεγεζώλ (2) θαη (3) γηα ρεηξνπξγηθά θαη εμεηαζηηθά γάληηα πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνύλ νη 

θνξείο ληα ηελ επηινγή ησλ γαληηώλ αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο θαζώο θαη ηα κεγέζε. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 1 

ΓΤΝΑΜΗ ΘΡΑΤΗ (FORCE AT BREAK) 

ΚΑΙ ΑΝΣΟΥΗ ΡΑΦΗ (SEAM STRENGTH) 

 

 ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΑ ΓΑΝΣΙΑ ΔΞΔΣΑΣΙΚΑ/ΓΙΑΓΙΚΑΣΙΚΑ ΓΑΝΣΙΑ 

 Από ιάηεμ (1) 
πλζεηηθά 

(2) 

Από ιάηεμ 

(3) 
Από άιια πιηθά 

Διάρηζηε δύλακε ζξαύζεο 
πξηλ από επηηαρπλόκελε 

γήξαλζε ζε Newtons 
10,5 7,5 7,5 3 

Διάρηζηε δύλακε ζξαύζεο 
κεηά από επηηαρπλόκελε 

γήξαλζε ζε Newtons 
7,5 5,5 5,5 3 

Διάρηζηε αληνρή ξαθήο ζε 
γάληηα κε ξαθέο πξηλ από 
επηηαρπλόκελε γήξαλζε ζε 

Newtons 

10,5 7,5 7,5 3 

Διάρηζηε αληνρή ξαθήο ζε 
γάληηα κε ξαθέο κεηά από 
επηηαρπλόκελε γήξαλζε ζε 

Newtons 

7,5 5,5 5,5 3 

1) Απαηηήζεηο γηα γάληηα από θπζηθό ιαηέμ.                                                              
2) Απαηηήζεηο γηα γάληηα από ζπλζεηηθό ιαηέμ ή από δηαιύκαηα θπζηθνύ ή ζπλζεηηθνύ ειαζηηθνύ. 

3) Απαηηήζεηο γηα γάληηα από θπζηθό ιαηέμ,  από ζπλζεηηθό ιαηέμ ή από δηαιύκαηα θπζηθνύ θαη / ή ζπλζεηηθνύ ειαζηηθνύ. 
 

 

ΠΙΝΑΚΑ 2 

ΓΙΑΣΑΔΙ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΣΙΩΝ 

 

Μέγεζνο 

Διάρηζην κήθνο 
(Ι), ζε mm 

(ρηιηνζηά) (1) 

Πιάηνο (w), ζε mm 
(ρηιηνζηά) (2), (3) 

5 

5,5 

6 

6,5 

7 

7,5 

8 

8,5 

9 

250 

250 

260 

260 

270 

270 

270 

280 

280 

67+/-4 

72+/-4 

77+/-5 

83+/-5 

89+/-5 

95+/-5 

102+/-6 

108+/-6 

114+/-6 
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9,5 280 124+/-6 

1) Γηάζηαζε ειάρηζηνπ κήθνπο(Ι) όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην ζρήκα 1.                 
2) Γηάζηαζε πιάηνπο (w) όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην ζρήκα 1. 

3) Απαηηήζεηο σο πξνο ην πιάηνο  γηα γάληηα από θπζηθό ιαηέμ,  από 
ζπλζεηηθό ιαηέμ ή από δηαιύκαηα θπζηθνύ θαη / ή ζπλζεηηθνύ ειαζηηθνύ. 

Οη δηαζηάζεηο απηέο σο πξνο ην πιάηνο κπνξεί λα κελ είλαη θαηάιιειεο γηα 
γάληηα από άιια πιηθά. 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 3 

ΓΙΑΣΑΔΙ ΔΞΔΣΑΣΙΚΩΝ / ΓΙΑΓΝΩΣΙΚΩΝ ΓΑΝΣΙΩΝ 

ΥΗΜΑ 1 – ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΜΗΚΟΤ & ΠΛΑΣΟΤ ΓΑΝΣΙΩΝ 

 

Μέγεζνο 
Διάρηζην κήθνο (Ι), ζε 

mm(ρηιηνζηά) (1) Πιάηνο (w), ζε mm 
(ρηιηνζηά) (2), (3) 

 
Γάληηα κε 

ξαθή 
Γάληηα ρσξίο ξαθή 

Πνιύ κηθξό (extra small) 

Μηθξό (small) 

Μεζαίν(medium) Mεγάιν 

(large) 

Πνιύ κεγάιν (extra large) 

270 

270 

270 

270 

240 

240 

240 

240 

< ή = 80 

80+/-10 

95+/-10 

110+/-10 

> ή =110 

1) Γηάζηαζε ειάρηζηνπ κήθνπο (Ι) όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην ζρήκα 1.                                                       
2) Γηάζηαζε πιάηνπο (w) όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην ζρήκα 1.  
3) Απαηηήζεηο σο πξνο ην πιάηνο  γηα γάληηα από θπζηθό ιαηέμ,  από ζπλζεηηθό ιαηέμ ή από δηαιύκαηα 
θπζηθνύ θαη / ή ζπλζεηηθνύ ειαζηηθνύ.  
Οη δηαζηάζεηο απηέο σο πξνο ην πιάηνο κπνξεί λα κελ είλαη θαηάιιειεο γηα γάληηα από άιια πιηθά.   
 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό ζα πξέπεη ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ, κε πνηλή απόξξηςεο, λα θαηαζέζνπλ καδί κε ηελ 
πξνζθνξά ηνπο θαη δείγκαηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδώλ εηο δηπινύλ, κε εμαίξεζε δείγκαηα ηα νπνία ιόγσ ηεο 
θύζεο ηνπο ή ηεο αμίαο δελ κπνξνύλ λα ζηαινύλ ή λα ππνβιεζνύλ εηο δηπινύλ. 

ηηο πεξηπηώζεηο ηεο παξαπάλσ εμαίξεζεο ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί επίζεκν πξνζπέθηνπο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ 
νίθνπ, ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη όια ηα ηερληθά θαη ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζθεξόκελνπ είδνπο. 

 

ΣΠΑΔΑ Β 

ΧΕΛΦΣΩΦΓΛΞΕΧ ΓΑΗΕΧ CPV 33141119-7,  

 
ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΕΧ  ΓΑΗΑΧ  ΒΑΠΒΑΞΣΧ ΑΥΣΦΦΣΦΘΨΛΞΘΧ ΩΔΦΣΦΛΟΣΧ& ΓΑΗΑΣ ΥΔΟΦΛΛΘΣ 

ΑΚΤΛΝΟΣΚΛΕΘΣ 
ΓΑΕΑ ΒΑΜΒΑΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΗΚΖ ΤΓΡΟΦΗΛΟ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΥΡΟΥΓΕΛΟΥ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 

ΓΑΗΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΡΟΟΦΘΤΛΚΘΣ ΥΔΟΦΛΛΟΣ & ΓΑΗΑΣ ΥΔΟΦΛΛΘΣ ΑΚΤΛΝΟΣΚΛΕΘΣ ΓΑΗΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 
ΑΡΟΟΦΘΤΛΚΘ ΥΔΟΦΛΛΟΣ 

Ρεριγραφι : 
Θ απορροφθτικι γάηα βάμβακοσ, είναι φφαςμα βάμβακοσ απλισ φφανςθσ, που ζχει υποςτεί πλιρθ 
λεφκανςθ και κάκαρςθ. 
 Υαραθηερηζηηθά : Θ υπό προμικεια γάηα κα πρζπει να πλθροί τουσ όρουσ του εναρμονιςμζνου προτφπου 
EN 14079:2003 και ειδικότερα να είναι υψθλισ απορροφθτικότθτασ, τελείωσ λευκι, άοςμθ, απαλλαγμζνθ 
από κόλλεσ και ελαττϊματα τθσ φφανςθσ(ςχίςματα, παραφαςάδεσ, ςυςςωματϊματα κλωςτϊν κλπ), και να 
μθν παρουςιάηει κατά τόπουσ ρυπαρι εμφάνιςθ από οποιαδιποτε ουςία (μθχανζλαια κλπ). 
Να είναι ςιδερωμζνθ και να μθν είναι ι να φαίνεται λοξοχφαςμζνθ ( θ γωνία ςφγκλιςθσ του ςτιμονα με τθν 
κρόκθ είναι 90 μοίρεσ). 
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Ωο πξνο ηνλ αξηζκό θιωζηώλ αλά ηεηξαγωληθό εθαηνζηόκεηξν λα αλήθεη ζηνλ πέκπην ηύπν ηνπ πίλαθα 1 ηνπ 
πξνηύπνπ EN 14079:2003, ήηνη : 
αξηζκόο θιωζηώλ αλά ηεηξαγωληθό εθαηνζηόκεηξν ( cm2 ) 18 
θιωζηέο θαηά ζηήκνλα αλά 10 εθαηνζηά100 + 5 
ειάρηζην θνξηίν ζξαύζεο ζε Newton's αλά 5 εθαηνζηά ζηε δηεύζπλζε ηνπ ζηήκνλα 50 
θιωζηέο θαηά θξόθε αλά 10 εθαηνζηά80 + 5 
ειάρηζην θνξηίν ζξαύζεο ζε Newton's αλά 5 εθαηνζηά ζηε δηεύζπλζε ηεο θξόθεο 30 
ειάρηζηε κάδα ζε γξακκάξηα αλά ηεηξαγωληθό κέηξν (gr/m2)24 
Γηαζηάζεης- σζθεσαζία: Οη γάδεο ζα έρνπλ πιάηνο 90 (+-1%) εθαηνζηά θαη κήθνο 100(+1%)κέηξωλ(m). 
Οη γάδεο ζα είλαη ζπζθεπαζκέλεο ζε παθέηα κε κνξθή αλαδίπιωζεο (ΕΗΚ ΕΑΚ) ηνπ ελόο (1) κέηξνπ ή ζε 
θύιια κε ηε κία δηάζηαζε 90 cm ζε απαξαβίαζηε ζπζθεπαζία αλά παθέην. 
Σα πιηθά ζπζθεπαζίαο δελ πξέπεη λα επεξεάδνπλ ην πεξηερόκελν, πξέπεη λα παξέρνπλ πξνζηαζία από ηελ 
πγξαζία, ηε ξύπαλζε θαη λα αληέρνπλ ζηε κεηαθνξά. 
Δπί ηνπ εμωηεξηθνύ πεξηβιήκαηνο ζα αλαγξάθνληαη ηα παξαθάηω 
ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαζθεπήο 
ην είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ 
ε εκεξνκελία παξαγωγήο 
ν αξηζκόο παξηίδαο 
νη δηαζηάζεηο ( κήθνο-πιάηνο) 
ν αξηζκόο ηεο ζύκβαζεο θαη ν Φνξέαο 
ε έλδεημε «θξαηηθό είδνο» κε αλεμίηειε θόθθηλε κειάλε. 
Ζ ζήκαλζε πηζηόηεηαο CE. 
 
ΔΛΔΓΥΟΗ 
Ζ Σαπηνπνίεζε ηεο απνξξνθεηηθήο γάδαο βάκβαθνο θαζώο θαη νη έιεγρνη ζα γίλνληαη ζύκθωλα κε ηα 
αλαθεξόκελα ζην ελαξκνληζκέλν πξόηππν EN 14079:2003 πνπ απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 
παξνύζαο πξνδηαγξαθήο. 
Ο καθξνζθνπηθόο έιεγρνο γίλεηαη από ηελ επηηξνπή παξαιαβήο θαη ζε πνζνζηό 10% ηεο πξνζθνκηζζείζαο 
πνζόηεηαο. 
Γηα ηνλ εξγαζηεξηαθό έιεγρν ε επηηξνπή παξαιαβήο μερωξίδεη ηελ αλαγθαία πνζόηεηα δείγκαηνο ηελ νπνία 
απνζηέιιεη γηα έιεγρν ζηα αξκόδηα εξγαζηήξηα (Δ.Ο.Φ., Γ.Υ.Κ. θιπ). 
Σα δείγκαηα θαη ηα έμνδα ηνπ εξγαζηεξηαθνύ ειέγρνπ βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 
ΓΑΕΑ ΤΓΡΟΦΗΛΖ ΑΚΣΗΝΟΚΗΔΡΖ 

Ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή ηεο βακβαθεξήο απνξξνθεηηθήο γάδαο Α (παξ. 1, 2,3,4) 
κε ηελ αθόινπζε πξνζζήθε : 
«Να θέξεη κία αθηηλνζθηεξή θιωζηή πεξηεθηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 45% ζεηϊθνύ βαξίνπ αλά ηξηάληα (30) 
εθαηνζηά (cm) πθάζκαηνο, ε νπνία λα είλαη πιεγκέλε εζωηεξηθά θαηά κήθνο ηεο γάδαο θαη όρη θνιιεκέλε ζηελ 
επηθάλεηά ηεο .» 
ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
Σα πξνζθεξόκελα είδε πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε πηζηόηεηαο CE. Οη ζπκκεηέρνληεο ζπλππνβάιινπλ 
ππνρξεωηηθά καδί κε ηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά πηζηνπνηεηηθά θνηλνπνηεκέλωλ Οξγαληζκώλ, δειώζεηο 
ζπκκόξθωζεο, από ηα νπνία πηζηνπνηείηαη ε απόιπηε θαηαιιειόηεηα θαη αζθάιεηα ηωλ πξνζθεξνκέλωλ 
εηδώλ γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη θαη γεληθά ε ζπκκόξθωζε ηνπ θαηαζθεπαζηή πξνο ηηο 
δηαηάμεηο ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο 93/42/ΔΟΚ  γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξνϊόληα ή ηεο ππ' αξηζ. 
ΓΤ8δ/130648/30.09.2009 ΚΤΑ (ΦΔΚ 2198/Β/02.10.2009) κε ηελ νπνία ελαξκνλίζζεθε ε ειιεληθή λνκνζεζία 
πξνο ηελ πην πάλω νδεγία. 
Οη εηαηξείεο ηωλ ππό πξνκήζεηα ηαηξνηερλνινγηθώλ πξνϊόληωλ πξέπεη λα είλαη ζύκθωλεο κε ηηο απαηηήζεηο 
ηεο αξηζ. ΓΤ8δ/1348/04 (ΦΔΚ 32/Β/16.01.04) Τπνπξγηθήο απόθαζεο «'Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 
νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο Ηαηξνηερλνινγηθώλ πξνϊόληωλ». 
Σα πξνζθεξόκελα πξνϊόληα όηαλ απαηηείηαη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζύκθωλα κε ηνπο λόκνπο ηεο 
Δπξωπαϊθήο Φαξκαθνπνηίαο θαη λα πιεξνύλ, όπνπ επηβάιιεηαη, ηηο πξνϋπνζέζεηο θπθινθνξίαο πνπ 
πξνβιέπνληαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία (άδεηα από Δ.Ο.Φ., ΓΔΝΗΚΟ ΥΖΜΔΗΟ ΚΡΑΣΟΤ θ.ιπ.). 
Σα πιηθά ζπζθεπαζίαο δελ πξέπεη λα επεξεάδνπλ ην πεξηερόκελν, πξέπεη λα παξέρνπλ πξνζηαζία από ηελ 
πγξαζία, ηε ξύπαλζε θαη λα αληέρνπλ ζηε κεηαθνξά. 
Δπί ηνπ εμωηεξηθνύ πεξηβιήκαηνο ζα αλαγξάθνληαη ηα παξαθάηω: 
α) Σν ζηνηρεία ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαζθεπήο 
β) Σν είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ 
γ) Ζ εκεξνκελία παξαγωγήο 
δ) Ο αξηζκόο παξηίδαο 
ε) Οη δηαζηάζεηο (κήθνο - πιάηνο) 
ζη)Ο αξηζκόο ηεο ζύκβαζεο θαη ν θνξέαο 
δ) Ζ έλδεημε «θξαηηθό είδνο» κε αλεμίηειε θόθθηλε κειάλε 
ε) Ζ ζήκαλζε πηζηόηεηαο CE. 
Έιεγρνη 
Ζ Σαπηνπνίεζε ηεο απνξξνθεηηθήο γάδαο βάκβαθνο θαζώο θαη νη έιεγρνη ζα γίλνληαη ζύκθωλα κε ηα 
αλαθεξόκελα ζην ελαξκνληζκέλν πξόηππν ΔΝ 14079/2003 . 
Ο καθξνζθνπηθόο έιεγρνο γίλεηαη από ηελ επηηξνπή παξαιαβήο θαη ζε πνζνζηό 10% ηεο πξνζθνκηζζείζαο 
πνζόηεηαο. ε πεξίπηωζε κε ζπκθωλίαο ηωλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνζθνκηζζέληνο πιηθνύ κε ηηο ηηζέκελεο 
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ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ην πιηθό ζα ραξαθηεξίδεηαη ωο αθαηάιιειν θαη ζα επηζηξέθεηαη ζηελ εηαηξεία κε έμνδα 
απηήο. 
Γηα ηνλ εξγαζηεξηαθό έιεγρν ε επηηξνπή παξαιαβήο μερωξίδεη ηελ αλαγθαία πνζόηεηα δείγκαηνο  ηελ νπνία 
απνζηέιιεη γηα έιεγρν ζηα αξκόδηα εξγαζηήξηα (ΔΟΦ, ΓΥΚ θιπ). Σα δείγκαηα θαη ηα έμνδα ηνπ εξγαζηεξηαθνύ 
ειέγρνπ βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 
Γεληθοί Όροη: 
Σα πξνζθεξόκελα πξνϊόληα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα από θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκό πνπ βξίζθεηαη 
εγθαηαζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί λόκηκα ζην έδαθνο ελόο από ηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο θαη λα 
θέξνπλ ζε επθξηλή ζέζε ηνπ ηειηθνύ πεξηέθηε ηνπο ηελ πξνβιεπόκελε ζήκαλζε CE, αληίγξαθν ηζρύνληνο 
πηζηνπνηεηηθνύ ηνπ νπνίνπ θαη ζα επηζπλάπηεηαη ππνρξεωηηθά ζηελ πξνζθνξά. 
Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγωληζκό πξέπεη λα δειώζνπλ ζηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά ην εξγνζηάζην 
θαηαζθεπήο ηωλ πξνϊόληωλ θαζώο θαη ηνλ ηόπν εγθαηάζηαζήο ηνπ. Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα 
δηαζέηεη ζύζηεκα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO 9001 ή ISO 13485, αληίγξαθν ηζρύνληνο πηζηνπνηεηηθνύ ηνπ 
νπνίνπ θαη ζα επηζπλάπηεηαη ππνρξεωηηθά ζηελ πξνζθνξά. 
ηε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε επθξηλή θαη επαλάγλωζην ηξόπν, ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάηω 
ζηνηρεία: 
ην όλνκα ή ε εκπνξηθή επωλπκία θαη ε δηεύζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή (ζε πεξίπηωζε πνπ ν θαηαζθεπαζηήο 
δελ έρεη έδξα ζε ρώξα ηεο επξωπαϊθήο έλωζεο, ηόηε είηε ε εηηθέηα, είηε ε ζπζθεπαζία, πξέπεη λα 
πεξηιακβάλνπλ επηπιένλ ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ ηνπ ζηελ 
Δπξωπαϊθή Έλωζε). 
Ζ έλδεημε «ΑΠΟΣΔΗΡΩΜΔΝΟ» 
ε κέζνδνο απνζηείξωζεο πνπ έρε ρξεζηκνπνηεζεί 
ν θωδηθόο ηεο παξηίδαο ηνπ νπνίνπ λα πξνεγείηαη ε έλδεημε «ΠΑΡΣΗΓΑ» (ή LOT) 
ε έλδεημε ηεο νξηαθήο εκεξνκελίαο αζθαινύο ρξήζεωο, εθθξαδόκελε ζε έηνο θαη κήλα 
Ζ έλδεημε όηη ην πξνϊόλ πξννξίδεηαη γηα κία θαη κόλε ρξήζε 
νη εηδηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο εθόζνλ ππάξρνπλ 
θάζε πξνεηδνπνίεζε ή/θαη ιεπηέα πξνθύιαμε 
ην ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ ηεο παξαιαβήο ηνπ πιηθνύ θαη ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο απηνύ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 
ηα 2/3 ηνπ <θύθινπ δωήο> ηνπ πξνϊόληνο. 
 
Οη αλωηέξω πιεξνθνξίεο κπνξεί λα παξέρνληαη ππό κνξθή ζπκβόιωλ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγωληζκό λα θαηαζέζνπλ γηα θάζε πξνζθεξόκελν είδνο ην θπιιάδην νδεγηώλ ή θαη 
ηελ εκπνξηθή ζπζθεπαζία (ηειηθό πεξηέθηε) από όπνπ ζα πξνθύπηνπλ νη παξαπάλω ελδείμεηο. 

Ζ πξνζθνξά λα ζπλνδεύεηαη από επίζεκν θπιιάδην (prospectus) ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ ή άιιν 
αληίζηνηρν ηερληθό θπιιάδην (technicaldatasheet) γηα ηελ ηεθκεξίωζε - ζπκκόξθωζε κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο. Ζ πξνζθόκηζε δείγκαηνο δηεπθνιύλεη ηελ θαιύηεξε αμηνιόγεζε ηνπ πιηθνύ. 

Όια ηα πξνζθεξόκελα πξνϊόληα πξέπεη λα έρνπλ ηππωκέλν από ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, ηελ νλνκαζία 
ηνπ θαζώο θαη ην όλνκα ή ην ινγόηππν απηήο, όρη κόλν ζηελ εμωηεξηθή ηνπο ζπζθεπαζία, αιιά αηνκηθά ζε 
θάζε πξνϊόλ (ηεκάρην εληόο ηεο ζπζθεπαζίαο) μερωξηζηά. Όζα πξνϊόληα έρνπλ αηνκηθή ζπζθεπαζία λα είλαη 
ηππωκέλα επ' απηήο. 

Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ππνβάιιεη έγγξαθε δήιωζε όηη εγγπάηαη θαζ'όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ηελ 
πξνζθεξόκελε πνηόηεηα ηωλ πιηθώλ, ηελ θαηαιιειόηεηά ηνπο γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη θαη 
γεληθά ηελ αληαπόθξηζή ηνπο ζηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο.  

Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη επίζεο λα εγγπάηαη εγγξάθωο όηη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζα δηαζέηεη 
επαξθή πνζόηεηα πιηθώλ, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηωλ ηκεκάηωλ ηνπ λνζνθνκείνπ, 
γηα ηα νπνία πξννξίδνληαη ηα ππό πξνκήζεηα είδε. 

Μαδί κε ηελ πξνζθνξά πξέπεη λα θαηαηεζεί δήιωζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο όηη κπνξεί λα ιάβεη όια ηα αλαγθαία 
κέηξα απόζπξζεο ηνπ πξνϊόληνο από ηελ αγνξά, ζε πεξίπηωζε πνπ ε ρξήζε ηνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία 
ηωλ αζζελώλ, ηωλ ρξεζηώλ ή άιιωλ πξνζώπωλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III - ΥΤΛΛΟ  ΤΜΜΟΡΥΩΗ 

 

  ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

(Αναλυτικι Τεχνικι Ρεριγραφι του Είδουσ 
ςφμφωνα με τθ διακιρυξθ) 

ΝΑΛ (Θ απάντθςθ 
του 
προςφζροντα 
ςχετικά με 
ςυμφωνία ι 
μθ, με τισ 
τεχνικζσ 
απαιτιςεισ 
τθσ 
διακιρυξθσ  

(Σαφισ 
παραπομπι ςτα 
επιςυναπτόμενα 
ζγγραφα-

εγχειρίδια, προσ 
τεκμθρίωςθ τθσ 
απάντθςθσ 

        

 1.ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ       

1.1Σα ηαηξηθά γάληηα κηαο ρξήζεο, πεξηιακβάλνπλ:       

1.1.1 Υεηξνπξγηθά γάληηα (Surgical Gloves) 
απνζηεηξσκέλα, από θπζηθό ιαηέμ κε απμεκέλα 
ειάρηζηα όξηα αληνρήο ζε ζξαύζε όπσο θαίλνληαη 
ζηνλ Πίλαθα 1 ή από ζπλζεηηθό ιάηεμ γηα 
κηθξνεπεκβάζεηο κε κεησκέλα ειάρηζηα όξηα 
αληνρήο ζε ζξαύζε όπσο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 
1, αλαηνκηθνύ ζρήκαηνο.       

1.1.2 Δμεηαζηηθά / Γηαδηθαζηηθά γάληηα 
(Examination / Procedure Gloves) απνζηεηξσκέλα 
ή κε απνζηεηξσκέλα, από ιαηέμ ή άιιν πιηθό πνπ 
πξννξίδνληαη γηα ηαηξηθέο εμεηάζεηο, δηαγλσζηηθέο 
θαη ζεξαπεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη γηα ρεηξηζκό 
κνιπζκέλνπ ηαηξηθνύ πιηθνύ.       

1.1.3 Ιαηξηθά γάληηα κε καθξηά καλζέηα πνπ 
πεξηιακβάλνπλ:       

 1.1.3.1 Υεηξνπξγηθά γάληηα. απνζηεηξσκέλα από 
θπζηθό ιάηεμ, κε ειάρηζην νιηθό κήθνο 300mm 
(ρηιηνζηά).                                              
Δμεηαζηηθά / Γηαδηθαζηηθά γάληηα, ρσξίο ξαθή, 
απνζηεηξσκέλα ή κε απνζηεηξσκέλα, από, ιαηέμ 
πνπ έρνπλ ειάρηζην νιηθό κήθνο 270 mm 
(ρηιηνζηά).       

        

 2.ΑΠΑΙΣΗΔΙ       

Σα ηαηξηθά γάληηα κηαο ρξήζεο ζα πξέπεη:       

2.1 Να εμαζθαιίδνπλ θαη λα δηαηεξνύλ θαηά ηελ 
ρξήζε ηνπο απόιπηε πξνζηαζία από αληίζηνηρε 
επηκόιπλζε θαη γηα ηνλ αζζελή θαη γηα ηνλ ρξήζηε 
ησλ γαληηώλ.       

2.2 Να έρνπλ άξηζηε εθαξκνγή θαη ζσζηή αθή θαη 
λα κελ δεκηνπξγνύλ εξεζηζκνύο ζηνπο ρξήζηεο.       

2.3 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα θαηά ηέηνην ώζηε λα 
κεηώλνπλ ζην ειάρηζην ηνπο βηνινγηθνύο θηλδύλνπο 
(π.ρ. κνιύλζεηο, ππξεηό αιιεξγηθά θαηλόκελα) πνπ 
απνξξένπλ από νπζίεο πνπ ειεπζεξώλνληαη από 
απηά θαη νη νπνίεο είλαη γλσζηέο, κε βάζε ηα 
ηειεπηαία ζηνηρεία, όηη κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ 
παξελέξγεηεο. Οη ελ ιόγσ νπζίεο δηαθξίλνληαη ζε:       

 2.3.1 Υεκηθέο νπζίεο, όπσο ρεκηθά κέζα 
απνζηείξσζεο (βηνθηόλα) ή επηθάιπςεο, ιηπαληηθά, 
επηηαρπληέο πνιπκεξηζκνύ θ.ιπ., νη νπνίεο νπζίεο 
είηε πξνζηίζεληαη είηε ζρεκαηίδνληαη θαηά ηελ 
παξαγσγηθή δηαδηθαζία ή ηελ απνζήθεπζε θαη       
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εκθαλίδνληαη ζην ηειηθό πξντόλ. 

2.3.2  Δλδνηνμίλεο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα 
πξνέξρνληαη από ηε βαθηεξηαθή κόιπλζε ησλ 
πξώησλ πιώλ ή ηνπ λεξνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 
θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαζώο θαη από ην 
ρεηξηζκό ησλ γαληηώλ κε ηα ρέξηα.       

 2.3.3 Τδαηνδηαιπηέο πξσηεΐλεο θαη πεπηίδηα νη 
νπνίεο ζπλήζσο είηε πξνέξρνληαη από ην ιαηέμ 
ηνπ θπζηθνύ ειαζηηθνύ ή από άιια πνιπκεξή είηε 
πξνζηίζεληαη θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 
(π.ρ. θαδεΐλε) θαη νη νπνίεο κπνξνύλ λα 
παξαιεθζνύλ από ην ηειηθό πξντόλ κε εθρύιηζε 
ζε πδαηηθό κέζν (leachable proteins).       

2.4 Σα ηαηξηθά γάληηα κηαο ρξήζεο πξέπεη λα 
αληαπνθξίλνληαη:       

2.4.1 ην Δπξσπατθό πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 455 - 1 
ζρεηηθό κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηνλ έιεγρν γηα ηελ 
αλίρλεπζε ησλ νπώλ.       

2.4.2 ην Δπξσπατθό πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 455 - 2 
πνπ νξίδεη ηηο απαηηήζεηο θαη δίδεη ηηο κεζόδνπο 
δνθηκώλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ θπζηθώλ ηδηνηήησλ 
ησλ γαληηώλ όπσο ηα θαηώηαηα όξηα αληνρήο ζε 
ζξαύζε αλά ηύπν γαληηνύ (εμεηαζηηθά ή 
ρεηξνπξγηθά ) θαη πιηθό θαηαζθεπήο πνπ θαίλνληαη 
ζηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα 1 θαζώο θαη ηα κεγέζε θαη 
νη αληίζηνηρεο δηαζηάζεηο (πιάηνο θαη ειάρηζην 
κήθνο) πίλαθαο 2 θαη πίλαθαο 3, αλά ηύπν γαληηνύ 
(εμεηαζηηθά ή ρεηξνπξγηθά)  θαη ηξόπν θαηαζθεπήο 
(κε ξαθή ή ρσξίο ξαθή).       

2.4.3 ην Δπξσπατθό πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 455 - 3 

πνπ νξίδεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο 
βηνινγηθήο αζθάιεηαο ησλ ηαηξηθώλ γαληηώλ κηαο 
ρξήζεο θαη πξνβιέπεη απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 
επηζήκαλζή ηνπο.       

2.5 Θα είλαη νκνηόκνξθα πνπδξαξηζκέλα κε 
ειάρηζηε πνζόηεηα πνύδξαο θαηάιιειεο γηα ηελ 
ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη. Απαγνξεύεηαη λα 
πεξηέρνπλ ή λα είλαη πνπδξαξηζκέλα κε ππξηηηθό 
καγλήζην.       

2.6 Σα ηαηξηθά γάληηα ζα πξέπεη λα θέξνπλ 
ζήκαλζε πηζηόηεηαο CΔ, ε νπνία ηνπνζεηείηαη ζηα 
ηαηξηθά γάληηα ζύκθσλα. κε ηα πξνβιεπόκελα από 
ηελ ΓΤ7/2480/1994 Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε, ζε 
ελαξκόληζε πξνο ηελ νδεγία 93/42/Δ.Δ/14-6-1993.       

2.7 Σα ηαηξηθά γάληηα πξέπεη λα είλαη πξόζθαηεο 
παξαγσγήο θαη θαηά ηελ παξαιαβή, ε εκεξνκελία 
παξαγσγήο ηνπο λα κελ είλαη πξνγελέζηεξε ησλ 
έμη (6) κελώλ από απηή ηεο παξαιαβήο.       

        

3.ΠΡΟΦΟΡΔ       

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό πξέπεη 
απαξαίηεηα κε ηελ πξνζθνξά ηνπο:       

3.1 Να δειώζνπλ κε ππεύζπλε δήισζε (ηνπ 
Νόκνπ 1599/1986) ην εξγνζηάζην θαη ηελ ρώξα 
θαηαζθεπήο θαη ηελ απζεληηθόηεηα ησλ 

πηζηνπνηεηηθώλ πνπ ζα πξνζθνκίζνπλ.       

3.2 Να ππνβάιινπλ δήισζε ζπκκόξθσζεο κε ηελ 
νδεγία 93/42/Δ.Δ/14-6-1993, ζηελ νπνία λα 
δειώλεηαη πνηα  είδε ηαηξηθώλ γαληηώλ θαιύπηεη.       

3.3 Να δειώζνπλ ηνλ Κνηλνπνηεκέλν Οξγαληζκό 
γηα ηνλ έιεγρν πηζηόηεηαο CΔ, θαζώο θαη ηνλ       



                                                                                    49 

αξηζκό αλαγλώξηζεο πνπ έρεη ρνξεγεζεί ζηνλ 
Κνηλνπνηεκέλν Οξγαληζκό από ηελ Δπηηξνπή ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
3.4 Γηα ηα απνζηεηξσκέλα ηαηξηθά γάληηα κηαο 
ρξήζεο λα δειώζνπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, 
ηε κέζνδν απνζηείξσζεο, ε νπνία ζα δηαζθαιίδεη 
ηε ζηεηξόηεηα ησλ γαληηώλ θαη δελ ζα αθήλεη 
ηνμηθά θαηάινηπα.       

3.5 Να απνδερζνύλ, εθόζνλ ηνπο δεηεζεί από ηελ 
αξκόδηα επηηξνπή αμηνιόγεζεο, λα ππνβάιινπλ, 
ζην ζηάδην αμηνιόγεζεο, όια ηα ζηνηρεία {κειέηεο. 
αλάιπζε δηαθηλδύλεπζεο (risk analysis), ηερληθέο 
κεζόδνπο ειέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηελ 
παξαγσγηθή δηαδηθαζία από ηνπο θαηαζθεπαζηέο 
ησλ γαληηώλ), κε βάζε ηα νπνία έρεη αμηνινγεζεί ε 
βηνινγηθή αζθάιεηα ησλ πξνζθεξόκελσλ γαληηώλ 
από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο, ζύκθσλα ν 
πξνβιεπόκελα από ην πξόηππν  ΔΛΟΣ ΔΝ  455-

3.       

3.6 Να δειώζνπλ ην πιηθό θαηαζθεπήο ηνπο γηα 
θάζε ηύπν ηαηξηθώλ γαληηώλ πνπ πξνζθέξνπλ.       

3.7 ε πεξίπησζε πνπ θξηζνύλ κεηνδόηεο γηα θάζε 
παξηίδα ηαηξηθώλ γαληηώλ πνπ ζα παξαδίδνπλ 
θαη γηα θάζε ηύπν (ρεηξνπξγηθά, εμεηαζηηθά) από 
θάζε πιηθό, λα πξνζθνκίδνπλ ζηελ επηηξνπή 
παξαιαβήο έθζεζε εξγαζηεξηαθνύ ειέγρνπ 

ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη ηα πξνβιεπόκελά 
από ηα αλσηέξσ πξόηππα σο εμήο:       

3.7.1 Αλαθνξά έηη ν έιεγρνο ησλ ππό πξνκήζεηα 
γαληηώλ έγηλε βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ησλ 
πξνηύπσλ ΔΛΟΣ  ΔΝ  455 - 1 θαη ΔΛΟΣ  ΔΝ 
455-2.       

3.7.2  Ο ηύπνο ησλ γαληηώλ, ην πιηθό θαηαζθεπήο 
θαη ν αξηζκόο παξηίδαο.       

3.7.3 Σν όλνκα θαη ε δηεύζπλζε ηνπ 
θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ εξγαζηεξίνπ ειέγρνπ.       

3.7.4 Η εκεξνκελία Διέγρνπ.       

3.7.5 Σν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ.       

3.8 Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε δπλαηόηεηα ηνπ 
πξνκεζεπηή λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηεο 
παξαγξάθνπ 3.7.(πξνζθόκηζε έθζεζεο 
εξγαζηεξηαθνύ ειέγρνπ θαηά ηελ παξαιαβή) 
ζα πξέπεη θαηά ην ζηάδην ηεο αμηνιόγεζεο νη 
πξνκεζεπηέο λα πξνζθνκίζνπλ γηα ηνπο 
πξνζθεξόκελνπο ηύπνπο γαληηώλ αληίγξαθν θαηά 
ηα αλσηέξσ αλαθεξόκελα, έθζεζεο 
εξγαζηεξηαθνύ ειέγρνπ, ελδεηθηηθήο παξηίδαο ησλ 
πξνζθεξνκέλσλ γαληηώλ.       

3.9 Καηά ην ζηάδην ηεο αμηνιόγεζεο, εθ’ όζνλ 
δεηεζεί από ηελ αξκόδηα επηηξνπή αμηνιόγεζεο, νη 
ζπκκεηέρνληεο ζα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα 
πξνζθόκηζεο δεηγκάησλ από ηνπο 
πξνζθεξόκελνπο ηύπνπο γαληηώλ ζηελ επηηξνπή       

3.10 Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα 
δειώζνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο όηη  
πξνζθέξνπλ όια ηα κεγέζε γηα θάζε ηύπν 
ηαηξηθώλ γαληηώλ κηαο ρξήζεσο (ζύκθσλα κε  
ηνπο πίλαθεο 2 θαη 3) ηνπ πξνηύπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 
455 -2.       

3.11 Να δειώλνπλ αλ ν πξνζθεξόκελνο ηύπνο 
γαληηώλ είλαη κε ξαθή (seamed) ή ρσξίο ξαθή 
(unseamed).        
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3.1.2 Οη πξνκεζεπηέο νθείινπλ λα ζπκκνξθνύληαη 
κε ηελ Τπνπξγηθή Απόθαζε Δ3/833/99 ¨πεξί 
δηαζθάιηζεο ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο γηα ηηο 
εηαηξείεο δηαθίλεζεο ηαηξνηερλνινγηθώλ 
πξντόλησλ”, όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.       

        

4.ΤΚΔΤΑΙΑ - ΔΠΙΗΜΑΝΗ       

4.1 Η ζπζθεπαζία ζα είλαη αζθαιήο θαη αλζεθηηθή 
ώζηε λα πξνθπιάζζεη ηα γάληηα από επηκνιύλζεηο.       

4.2 Γηα ηα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ απνζηεηξσκέλσλ 
ηαηξηθώλ γαληηώλ κηαο ρξήζεο ηζρύνπλ νη 
πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ όπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηελΑ.6.640/8-8-1991 Απόθαζε 
ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ 
Αζθαιίζεσλ (ΦΔΚ 680/8-8-1991 ηεύρνο Β) γην ηα 
απνζηεηξσκέλα ηαηξηθά βνεζήκαηα κηαο ρξήζεο 
όπσο ηζρύνπλ ζήκεξα.       

4.3ηα ρεηξνπξγηθά γάληηα ζα ππάξρεη ζρεηηθή 
έλδεημε γηα ηελ δηάθξηζε ηνπ δεμηνύ από ην 
αξηζηεξό γάληη.        

4.4 ηελ εμσηεξηθή ζπζθεπαζία όισλ ησλ 
ηαηξηθώλ γαληηώλ κηαο ρξήζεο ζα αλαγξάθνληαη νη 
παξαθάησ ελδείμεηο:       

4.4.1 ηνηρεία θαηαζθεπαζηή - ρώξα θαη 
εξγνζηάζην θαηαζθεπήο.       

4.4.2 Σύπνο γαληηώλ (ρεηξνπξγηθά ή εμεηαζηηθά 
/κηθξνεπεκβάζεσλ θ.ι.π.)       

4.4.3 Τιηθό θαηαζθεπήο.       

4.4.4 Μεγέζε (ζύκθσλα κε ηνπο πίλαθεο 2 θαη 3) 
ηνπ Δπξσπατθνύ πξνηύπνπ ΔΝ 455 - 2       

4.4.5 Δάλ είλαη απνζηεηξσκέλν ε έλδεημε 
ΑΠΟΣΔΙΡΧΜΔΝΟ θαη ν ηξόπνο απνζηείξσζεο.       

4.4.6 Ηκεξνκελία παξαγσγήο.       

4.4.7 Ηκεξνκελία ιήμεο (αζθαινύο ρξήζεο).       

4.4.8 Αξηζκόο παξηίδαο.       

ήκαλζε CΔ       

4.5 Οη ελδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο  4.4.5., 4.4.6., 4.4.7. θαη 4.4.8. 
κπνξεί λα παξέρνληαη κε ηε κνξθή ησλ ζπκβόισλ 
πνπ πξνβιέπνληαη από ην Δπξσπατθό πξόηππν 
ΔΛΟΣ ΔΝ 980.       

4.6Δθηόο από ηηο ελδείμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4.4., 
ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 55-3 

(παξάγξαθνη 4.3 θαη 4.5 ηνπ πξνηύπνπ) πξέπεη λα 
αλαγξάθνληαη ηα εμήο ζηνηρεία ζηελ πξώηε 
ηνπιάρηζηνλ ζπζθεπαζία ησλ γαληηώλ:       

4.6.1 Η θξάζε “(ην πξντόλ) πεξηέρεη θπζηθό ιαηέμ 
ην νπνίν κπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθέο 
αληηδξάζεηο” ή άιιε παξόκνηνπ πεξηερνκέλνπ 
θξάζε, όηαλ ηα γάληηα πξνέξρνληαη θαηεπζείαλ 
από ιαηέμ θπζηθνύ ειαζηηθνύ.       

4.6.2 Αλ είλαη πνπδξαξηζκέλα θαη ζε πεξίπησζε 
πνπ πξόθεηηαη γηα πνπδξαξηζκέλα απνζηεηξσκέλα 
ρεηξνπξγηθά γάληηα, ε θξάζε “ε επηθαλεηαθή 
πνύδξα αθαηξείηαη θαηά ηξόπν αζεπηηθό πξηλ 
επηρεηξεζεί νπνηαδήπνηε ρεηξνπξγηθή δηαδηθαζία, 
ώζηε λα Διαρηζηνπνηνύληαη νη θίλδπλνη 
παξελεξγεηώλ ζηνπο ηζηνύο” ή άιιε παξνκνίνπ 
πεξηερνκέλνπ θξάζε. Η σο άλσ θξάζε κπνξεί λα 
αλαγξάθεηαη ζην εζσηεξηθό πεξηηύιηγκα ησλ 
γαληηώλ.       
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4.6.3 ε πεξίπησζε πνπ ν θαηαζθεπαζηήο δειώλεη 
όηη ηα γάληηα έρνπλ κηθξή πεξηεθηηθόηεηα ζε 
ελδνηνμίλεο, απηή δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 
όξην ησλ 20 κνλάδσλ ελδνηνμηλώλ αλά δεύγνο 
γαληηνύ.       

4.6.4 ε πεξίπησζε πνπ ν θαηαζθεπαζηήο δειώλεη 
ηελ πεξηεθηηθόηεηα ησλ γαληηώλ ζε πξσηεΐλεο, 
απηή ζα είλαη ε κέγηζηε ηηκή πξσηετλώλ πνπ 
κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζηα γάληηα θαηά ηε 
δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπο θαη ε νπνία 
πξνζδηνξίζζεθε ζύκθσλα κε ηε κέζνδν πνπ 
αλαθέξεηαη ζην πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 455-3 

(παξάγξαθνο 5.1 ηνπ πξνηύπνπ).       

4.6.4.1 Γελ επηηξέπεηαη λα δειώλεηαη 
πεξηεθηηθόηεηα πξσηετλώλ κηθξόηεξε από 50 mg/g       

4.6.4.2 Η αζθαιήο ρξήζε απηώλ ησλ γαληηώλ από 
ή ζε άηνκα επαίζζεηα ζην ιαηέμ δελ έρεη 
θαζνξηζηεί.       

4.7 Απαγνξεύεηαη λα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε όηη ηα 
γάληηα είλαη ππναιιεξγηθά ή άιιε παξόκνηα.       

        

5.ΔΛΔΓΥΟΙ  ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ.       

5.1 Ο καθξνζθνπηθόο έιεγρνο γίλεηαη από ηελ 
επηηξνπή παξαιαβήο, ε νπνία ζα ειέγρεη εάλ ηα 
ηαηξηθά γάληηα πνπ παξαδίδνληαη, αλήθνπλ ζηνλ 
ζπγθεθξηκέλν ηύπν γαληηώλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο πνπ αμηνινγήζεθε από 
ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Αμηνιόγεζήο θαη 
αλαθέξνληαη ζηε ζύκβαζε, ώζηε λα κελ 
πξνζθνκίδεηαη νπνηνδήπνηε άιιν είδνο γαληηώλ 
πνπ δελ αμηνινγήζεθε.       

        

5.2 Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε πνηόηεηα ησλ 
ηαηξηθώλ γαληηώλ πνπ παξαιακβάλνληαη ζα πξέπεη 
νη Δπηηξνπέο Παξαιαβήο:       

Καηά ηνλ καθξνζθνπηθό έιεγρν       

5.2.1 Να δεηνύλ από ηνλ πξνκεζεπηή, αληίγξαθν 
ηεο έθζεζεο ηνπ εξγαζηεξηαθνύ ειέγρνπ ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ε νπνία ζα αθνξά ηελ 
ζπγθεθξηκέλε παξηίδα γαληηώλ πνπ 
παξαιακβάλνπλ, όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ 
παξάγξαθν 3.7. ηεο ελόηεηαο 3.ΠΡΟΦΟΡΔ ησλ 
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη 
όηη ε παξαιακβαλόκελε παξηίδα έρεη ειεγρζεί από 
ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ νπώλ 
θαη ηελ αληνρή ζε ζξαύζε όπσο πξνβιέπνπλ 
αληίζηνηρα ηα πξόηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 455 -1 θαη ΔΛΟΣ 
ΔΝ 455-2       

5.2.2 Να ειέγρνπλ ηνλ αξηζκό παξηίδαο ησλ 
γαληηώλ πνπ ζα αλαγξάθεηαη επί ηεο ζπζθεπαζίαο, 
ζύκθσλα κε ην εδάθην 4.4.8. ηεο ελόηεηαο 4. 
ΤΚΔΤΑΙΑ- ΔΠΙΗΜΑΝΗ, ν νπνίνο πξέπεη λα 
είλαη ν ίδηνο κε ηνλ αλαθεξόκελν ζηελ έθζεζε 
εξγαζηεξηαθνύ ειέγρνπ πνπ ζα πξνζθνκίδεη ν 
πξνκεζεπηήο.       

5.2.3 Να ειέγρνπλ ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο 
ησλ γαληηώλ, πνπ αλαγξάθεηαη επί ηεο 
ζπζθεπαζίαο ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.4.6. 
ηεο ελόηεηαο 4. ΤΚΔΤΑΙΑ-2. ΑΠΑΙΣΗΔΙ ησλ 
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, ώζηε λα κελ 
παξαιακβάλνληαη ηαηξηθά γάληηα από γεξαζκέλν 
πιηθό θαηαζθεπήο.       
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5.3 Να απνζηέιινπλ πεξηνδηθά θαηά ηελ θξίζε 
ηνπο, αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα γαληηώλ γηα 
εξγαζηεξηαθό έιεγρν ηνπ πιηθνύ θαηαζθεπήο, ηεο 
αληνρήο θαη γηα αλίρλεπζε νπώλ ζύκθσλα κε ηα 
όξηα θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα 
πξόηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 455-1 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 455-2, ζηνλ 
Δ.Ο.Φ. θαη άιια εξγαζηήξηα πνπ αλήθνπλ ζηνλ 
δεκόζην ηνκέα, όπσο απηόο θαζνξίδεηαη από ηηο 
εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο (άξζξν 51, Ν. 
1892/90 θαη άξζξν 4 παξ. 6, Ν. 1943/91).       

5.4 Να απνζηέιινπλ πεξηνδηθά θαηά ηελ θξίζε 
ηνπο αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα απνζηεηξσκέλσλ 
γαληηώλ γηα έιεγρν απνζηείξσζεο ζε εξγαζηήξην 
ηνπ θνξέα ή ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο & Πξόλνηαο,  
Δ.Ο.Φ. θαη άιισλ.       

5.5 Σα έμνδα ειέγρνπ θαη ηα δείγκαηα βαξύλνπλ 
ηνλ πξνκεζεπηή.       

        

 6.ΔΙΓΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ       

   ΜΟΝΟ ΓΙΑ       

 ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΑ ΓΑΝΣΙΑ από LATEX         

 

      

 6.1 ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΑ ΓΑΝΣΙΑ ΜΔ ΠΟΤΓΡΑ       

       Με καθξηέο καλζέηεο κε εληζρπκέλν πάρνο γηα 
θαιύηεξε ζπγθξάηεζε ζην βξαρίνλα (όρη ξεβέξ), 
κήθνπο πεξίπνπ 30 cm.       

       Να αθνινπζνύλ ηα επξσπατθά πξόηππα ΔΝ 
455-1, 2 θαη 3, δειαδή:        

       ΔΝ 455-1 πνπ αθνξά  ηηο κηθξννπέο  θαη  νξίδεη 
Eπίπεδν πνηόηεηαο, AQL =1,5%        

       ΔΝ 455-2 πνπ αθνξά  ηηο δηαζηάζεηο θαη ηηο 
αληνρέο ζε ζξαύζε πξηλ  θαη κεηά από γήξαλο       

       ΔΝ 455-3 πνπ αθνξά ζηε βηνινγηθή αζθάιεηα 
θαη ηηο επηζεκάλζεηο πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηηο 
ζπζθεπαζίεο ησλ γαληηώλ.        

6.2  ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΑ ΓΑΝΣΙΑ ΜΔ ΠΟΤΓΡΑ ΓΙΑ 
ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ  ΤΦΗΛΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ       

       Με καθξηέο καλζέηεο κε εληζρπκέλν πάρνο γηα 
θαιύηεξε ζπγθξάηεζε ζην βξαρίνλα (όρη ξεβέξ), 
κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 30 cm.       

       Να ππεξπιεξνύλ ηα επξσπατθά πξόηππα, 
δειαδή:        

       Eπίπεδν πνηόηεηαο, AQL κηθξόηεξν ηνπ 1,5% 
πνπ είλαη ην νξηδόκελν από ην ΔΝ 455-1       

       Γηπιάζηεο αληνρέο ζε ζξαύζε πξηλ από ηε 
γήξαλζε θαη ηξηπιάζηεο κεηά ηε γήξαλζε ζε ζρέζε 
κε ηηο πξνβιεπόκελεο από ην ΔΝ 455-2         

       Γηαζηάζεηο θαη επίπεδα αιιεξγηνγόλσλ νπζηώλ 
θαη πξσηετλώλ ηνπ latex σο ΔΝ 455-3        

        

Δπηζπλάπηνληαη:       

Πίλαθαο (1) ειάρηζησλ αληνρώλ θαηά είδνο 
γαληηνύ θαη πιηθνύ θαηαζθεπήο.       

Πίλαθεο κεγεζώλ (2) θαη (3) γηα ρεηξνπξγηθά θαη 
εμεηαζηηθά γάληηα πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνύλ 
νη θνξείο ληα ηελ επηινγή ησλ γαληηώλ αλάινγα κε 
ηε ρξήζε ηνπο θαζώο θαη ηα κεγέζε.       
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ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ  ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

(Αναλυτικι Τεχνικι Ρεριγραφι του Είδουσ ςφμφωνα με τθ 
διακιρυξθ) 

ΝΑΛ (Θ απάντθςθ 
του 
προςφζροντα 
ςχετικά με 
ςυμφωνία ι 
μθ, με τισ 
τεχνικζσ 
απαιτιςεισ 
τθσ 
διακιρυξθσ  

(Σαφισ 
παραπομπ
ι ςτα 
επιςυναπτό
μενα 
ζγγραφα-

εγχειρίδια, 
προσ 
τεκμθρίως
θ τθσ 
απάντθςθσ 

ΠΙΝΑΚΑ 1 

ΓΤΝΑΜΗ ΘΡΑΤΗ (FORCE AT BREAK) 

ΚΑΙ ΑΝΣΟΥΗ ΡΑΦΗ (SEAM STRENGTH)       

  

 ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΑ 
ΓΑΝΣΙΑ  

ΕΕΨΑΧΨΛΞΑ/              

ΔΛΑΔΛΞΑΧΨΛΞΑ 
ΓΑΡΨΛΑ       

   Από 
λάτεξ (1) 

 

πλζεηη
θά (2)  

Από 
λάτεξ(3)  

Από 
άλλα 
υλικά 

      

Διάρηζηε 
δύλακε 

ζξαύζεο πξηλ 
από 

επηηαρπλόκελε 
γήξαλζε ζε 

Newtons 10,5 7,5 7,5 3       

Διάρηζηε 
δύλακε 

ζξαύζεο κεηά 
από 

επηηαρπλόκελε 
γήξαλζε ζε 

Newtons 7,5 5,5 5,5 3       

Διάρηζηε 
αληνρή ξαθήο 
ζε γάληηα κε 

ξαθέο πξηλ από 
επηηαρπλόκελε 

γήξαλζε ζε 
Newtons 10,5 7,5 7,5 3       

Διάρηζηε 
αληνρή ξαθήο 
ζε γάληηα κε 

ξαθέο κεηά από 
επηηαρπλόκελε 

γήξαλζε ζε 
Newtons 7,5 5,5 5,5 3       

1) Απαηηήζεηο γηα γάληηα από θπζηθό ιαηέμ.     2) Απαηηήζεηο γηα γάληηα από 
ζπλζεηηθό ιαηέμ ή από δηαιύκαηα θπζηθνύ ή ζπλζεηηθνύ ειαζηηθνύ.  3) 
Απαηηήζεηο γηα γάληηα από θπζηθό ιαηέμ,  από ζπλζεηηθό ιαηέμ ή από 

δηαιύκαηα θπζηθνύ θαη / ή ζπλζεηηθνύ ειαζηηθνύ                                                             
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ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

(Αναλυτικι Τεχνικι Ρεριγραφι του Είδουσ ςφμφωνα 
με τθ διακιρυξθ) 

ΝΑΛ (Θ απάντθςθ 
του 
προςφζροντα 
ςχετικά με 
ςυμφωνία ι 
μθ, με τισ 
τεχνικζσ 
απαιτιςεισ 
τθσ 
διακιρυξθσ  

(Σαφισ 
παραπομπι ςτα 
επιςυναπτόμενα 
ζγγραφα-

εγχειρίδια, προσ 
τεκμθρίωςθ τθσ 
απάντθςθσ 

ΠΙΝΑΚΑ 2                                                  
ΓΙΑΣΑΔΙ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΣΙΩΝ       

Μέγεζνο Διάρηζην 
κήθνο (Ι), 
ζε mm 
(ρηιηνζηά) 
(1) 

Πιάηνο (w), ζε 
mm (ρηιηνζηά) (2), 
(3) 

      

5 250 67+/-4       

5,5 250 72+/-4       

6 260 77+/-5       

6,5 260 83+/-5       

7 270 89+/-5       

7,5 270 95+/-5       

8 270 102+/-6       

8,5 280 108+/-6       

9 280 114+/-6       

9,5 280 124+/-6       

1) Γηάζηαζε ειάρηζηνπ κήθνπο(Ι) όπσο 
πξνζδηνξίδεηαη ζην ζρήκα 1.                             

2) Γηάζηαζε πιάηνπο (w) όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην 
ζρήκα 1.       

3) Απαηηήζεηο σο πξνο ην πιάηνο  γηα γάληηα από 
θπζηθό ιαηέμ,  από ζπλζεηηθό ιαηέμ ή από δηαιύκαηα 

θπζηθνύ θαη / ή ζπλζεηηθνύ ειαζηηθνύ.       

Οη δηαζηάζεηο απηέο σο πξνο ην πιάηνο κπνξεί λα κελ 
είλαη θαηάιιειεο γηα γάληηα από άιια πιηθά.       
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ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

(Αναλυτικι Τεχνικι Ρεριγραφι του Είδουσ ςφμφωνα με τθ 
διακιρυξθ) 

ΝΑΛ (Θ απάντθςθ 
του 
προςφζροντα 
ςχετικά με 
ςυμφωνία ι 
μθ, με τισ 
τεχνικζσ 
απαιτιςεισ 
τθσ 
διακιρυξθσ  

(Σαφισ 
παραπομπι ςτα 
επιςυναπτόμενα 
ζγγραφα-

εγχειρίδια, προσ 
τεκμθρίωςθ τθσ 
απάντθςθσ 

ΥΛΡΑΞΑΧ 3 

ΔΛΑΧΨΑΧΕΛΧ ΕΕΨΑΧΨΛΞΩΡ / ΔΛΑΓΡΩΧΨΛΞΩΡ ΓΑΡΨΛΩΡ 

ΧΧΘΠΑ 1 – ΥΦΣΧΔΛΣΦΛΧΠΣΧ ΠΘΞΣΩΧ & ΥΟΑΨΣΩΧ 
ΓΑΡΨΛΩΡ       

Μζγεκοσ 
Διάρηζην κήθνο (Ι), 
ζε mm(ρηιηνζηά) (1) 

Πιάηνο 
(w), ζε 
mm 

(ρηιηνζηά) 
(2), (3) 

      

  

Γάληηα 
κε 
ξαθή 

Γάληηα 
ρσξίο 
ξαθή       

Πνιύ κηθξό 
(extra small) 270 240 < ή = 80       

Μηθξό (small) 270 240 80+/-10       

Μεζαίν(medium) 
Mεγάιν (large) 270 240 95+/-10       

Πνιύ κεγάιν 
(extra large) 

270 240 
110+/-10     
> ή =110       

1) Γηάζηαζε ειάρηζηνπ κήθνπο (Ι) όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην 
ζρήκα 1.                                                             

2) Γηάζηαζε πιάηνπο (w) όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην ζρήκα 1.        

3) Απαηηήζεηο σο πξνο ην πιάηνο  γηα γάληηα από θπζηθό 
ιαηέμ,  από ζπλζεηηθό ιαηέμ ή από δηαιύκαηα θπζηθνύ θαη / 
ή ζπλζεηηθνύ ειαζηηθνύ.        

Οη δηαζηάζεηο απηέο σο πξνο ην πιάηνο κπνξεί λα κελ είλαη 
θαηάιιειεο γηα γάληηα από άιια πιηθά.         

    

      

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό ζα πξέπεη 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ, κε πνηλή απόξξηςεο, λα θαηαζέζνπλ 
καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο θαη δείγκαηα ησλ 
πξνζθεξνκέλσλ εηδώλ εηο δηπινύλ, κε εμαίξεζε 
δείγκαηα ηα νπνία ιόγσ ηεο θύζεο ηνπο ή ηεο αμίαο 
δελ κπνξνύλ λα ζηαινύλ ή λα ππνβιεζνύλ εηο 
δηπινύλ.       

ηηο πεξηπηώζεηο ηεο παξαπάλσ εμαίξεζεο ζα πξέπεη λα 
θαηαηεζεί επίζεκν πξνζπέθηνπο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ, 
ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη όια ηα ηερληθά θαη ινηπά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζθεξόκελνπ είδνπο.       

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 

ΤΕΧΝΛΚΘ 
ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 

ΑΡΑΛΤΘΣ
Θ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
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(Αναλυτικι Τεχνικι Ρεριγραφι του Είδουσ 
ςφμφωνα με τθ διακιρυξθ) 

(Αναλυτικι 
Τεχνικι 
Ρεριγραφι του 
Είδουσ 
ςφμφωνα με τθ 
διακιρυξθ) 

ΝΑΛ (Θ απάντθςθ 
του 
προςφζροντα 
ςχετικά με 
ςυμφωνία ι μθ, 
με τισ τεχνικζσ 
απαιτιςεισ τθσ 
διακιρυξθσ  

(Σαφισ 
παραπομπι 
ςτα 
επιςυναπτόμε
να ζγγραφα-

εγχειρίδια, 
προσ 
τεκμθρίωςθ 
τθσ 
απάντθςθσ 

ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ  ΓΑΗΑΣ  ΒΑΜΒΑΚΟΣ 
ΑΡΟΟΦΘΤΛΚΘΣ ΥΔΟΦΛΛΟΣ& ΓΑΗΑΣ 
ΥΔΟΦΛΛΘΣ         

ΑΚΤΛΝΟΣΚΛΕΘΣ         

ΓΑΕΑ ΒΑΜΒΑΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΗΚΖ 
ΤΓΡΟΦΗΛΟ         

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΥΡΟΥΓΕΛΟΥ 
ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ         

ΓΑΗΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΡΟΟΦΘΤΛΚΘΣ 
ΥΔΟΦΛΛΟΣ & ΓΑΗΑΣ ΥΔΟΦΛΛΘΣ 
ΑΚΤΛΝΟΣΚΛΕΘΣ ΓΑΗΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 
ΑΡΟΟΦΘΤΛΚΘ ΥΔΟΦΛΛΟΣ         

Ρεριγραφι :         

Θ απορροφθτικι γάηα βάμβακοσ, είναι 
φφαςμα βάμβακοσ απλισ φφανςθσ, που ζχει 
υποςτεί πλιρθ λεφκανςθ και κάκαρςθ.         

 Υαραθηερηζηηθά : Θ υπό προμικεια γάηα κα 
πρζπει να πλθροί τουσ όρουσ του 
εναρμονιςμζνου προτφπου EN 14079:2003 
και ειδικότερα να είναι υψθλισ 
απορροφθτικότθτασ, τελείωσ λευκι, άοςμθ, 
απαλλαγμζνθ από κόλλεσ και ελαττϊματα τθσ 
φφανςθσ(ςχίςματα, παραφαςάδεσ, 
ςυςςωματϊματα κλωςτϊν κλπ), και να μθν 
παρουςιάηει κατά τόπουσ ρυπαρι εμφάνιςθ 
από οποιαδιποτε ουςία (μθχανζλαια κλπ).         

Να είναι ςιδερωμζνθ και να μθν είναι ι να 
φαίνεται λοξοχφαςμζνθ ( θ γωνία ςφγκλιςθσ 
του ςτιμονα με τθν κρόκθ είναι 90 μοίρεσ).         

Ωο πξνο ηνλ αξηζκό θιωζηώλ αλά ηεηξαγωληθό 
εθαηνζηόκεηξν λα αλήθεη ζηνλ πέκπην ηύπν 
ηνπ πίλαθα 1 ηνπ πξνηύπνπ EN 14079:2003, 
ήηνη :         

αξηζκόο θιωζηώλ αλά ηεηξαγωληθό 
εθαηνζηόκεηξν ( cm2 ) 18         

θιωζηέο θαηά ζηήκνλα αλά 10 εθαηνζηά100 + 
5         

ειάρηζην θνξηίν ζξαύζεο ζε Newton's αλά 5 
εθαηνζηά ζηε δηεύζπλζε ηνπ ζηήκνλα 50         

θιωζηέο θαηά θξόθε αλά 10 εθαηνζηά80 + 5         

ειάρηζην θνξηίν ζξαύζεο ζε Newton's αλά 5 
εθαηνζηά ζηε δηεύζπλζε ηεο θξόθεο 30         

ειάρηζηε κάδα ζε γξακκάξηα αλά ηεηξαγωληθό 
κέηξν (gr/m2)24         

Γηαζηάζεης- σζθεσαζία: Οη γάδεο ζα έρνπλ 
πιάηνο 90 (+-1%) εθαηνζηά θαη κήθνο 
100(+1%)κέηξωλ(m).         

Οη γάδεο ζα είλαη ζπζθεπαζκέλεο ζε παθέηα κε 
κνξθή αλαδίπιωζεο (ΕΗΚ ΕΑΚ) ηνπ ελόο (1) 
κέηξνπ ή ζε θύιια κε ηε κία δηάζηαζε 90 cm         
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ζε απαξαβίαζηε ζπζθεπαζία αλά παθέην. 

Σα πιηθά ζπζθεπαζίαο δελ πξέπεη λα 
επεξεάδνπλ ην πεξηερόκελν, πξέπεη λα 
παξέρνπλ πξνζηαζία από ηελ πγξαζία, ηε 
ξύπαλζε θαη λα αληέρνπλ ζηε κεηαθνξά.         

Δπί ηνπ εμωηεξηθνύ πεξηβιήκαηνο ζα 
αλαγξάθνληαη ηα παξαθάηω         

ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαζθεπήο         

ην είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ         

ε εκεξνκελία παξαγωγήο         

ν αξηζκόο παξηίδαο         

νη δηαζηάζεηο ( κήθνο-πιάηνο)         

ν αξηζκόο ηεο ζύκβαζεο θαη ν Φνξέαο         

ε έλδεημε «θξαηηθό είδνο» κε αλεμίηειε θόθθηλε 
κειάλε.         

Ζ ζήκαλζε πηζηόηεηαο CE.         

ΔΛΔΓΥΟΗ         

Ζ Σαπηνπνίεζε ηεο απνξξνθεηηθήο γάδαο 
βάκβαθνο θαζώο θαη νη έιεγρνη ζα γίλνληαη 
ζύκθωλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην 
ελαξκνληζκέλν πξόηππν EN 14079:2003 πνπ 
απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο 
πξνδηαγξαθήο.         

Ο καθξνζθνπηθόο έιεγρνο γίλεηαη από ηελ 
επηηξνπή παξαιαβήο θαη ζε πνζνζηό 10% ηεο 
πξνζθνκηζζείζαο πνζόηεηαο.         

Γηα ηνλ εξγαζηεξηαθό έιεγρν ε επηηξνπή 
παξαιαβήο μερωξίδεη ηελ αλαγθαία πνζόηεηα 
δείγκαηνο ηελ νπνία απνζηέιιεη γηα έιεγρν ζηα 
αξκόδηα εξγαζηήξηα (Δ.Ο.Φ., Γ.Υ.Κ. θιπ).         

Σα δείγκαηα θαη ηα έμνδα ηνπ εξγαζηεξηαθνύ 
ειέγρνπ βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.         

ΓΑΕΑ ΤΓΡΟΦΗΛΖ ΑΚΣΗΝΟΚΗΔΡΖ         

Ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ ηερληθή 
πξνδηαγξαθή ηεο βακβαθεξήο απνξξνθεηηθήο 
γάδαο Α (παξ. 1, 2,3,4) κε ηελ αθόινπζε 
πξνζζήθε :         

«Να θέξεη κία αθηηλνζθηεξή θιωζηή 
πεξηεθηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 45% ζεηϊθνύ 
βαξίνπ αλά ηξηάληα (30) εθαηνζηά (cm) 
πθάζκαηνο, ε νπνία λα είλαη πιεγκέλε 
εζωηεξηθά θαηά κήθνο ηεο γάδαο θαη όρη 
θνιιεκέλε ζηελ επηθάλεηά ηεο .»         

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ         

Σα πξνζθεξόκελα είδε πξέπεη λα θέξνπλ 
ζήκαλζε πηζηόηεηαο CE. Οη ζπκκεηέρνληεο 
ζπλππνβάιινπλ ππνρξεωηηθά καδί κε ηελ 
ηερληθή ηνπο πξνζθνξά πηζηνπνηεηηθά 
θνηλνπνηεκέλωλ Οξγαληζκώλ, δειώζεηο 
ζπκκόξθωζεο, από ηα νπνία πηζηνπνηείηαη ε 
απόιπηε θαηαιιειόηεηα θαη αζθάιεηα ηωλ 
πξνζθεξνκέλωλ εηδώλ γηα ηε ρξήζε γηα ηελ 
νπνία πξννξίδνληαη θαη γεληθά ε ζπκκόξθωζε 
ηνπ θαηαζθεπαζηή πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο 
θνηλνηηθήο νδεγίαο 93/42/ΔΟΚ  γηα 
ηαηξνηερλνινγηθά πξνϊόληα ή ηεο ππ' αξηζ. 
ΓΤ8δ/130648/30.09.2009 ΚΤΑ (ΦΔΚ 
2198/Β/02.10.2009) κε ηελ νπνία 
ελαξκνλίζζεθε ε ειιεληθή λνκνζεζία πξνο ηελ 
πην πάλω νδεγία.         
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Οη εηαηξείεο ηωλ ππό πξνκήζεηα 
ηαηξνηερλνινγηθώλ πξνϊόληωλ πξέπεη λα είλαη 
ζύκθωλεο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο αξηζ. 
ΓΤ8δ/1348/04 (ΦΔΚ 32/Β/16.01.04) 
Τπνπξγηθήο απόθαζεο «'Αξρέο θαη 
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο 
δηαλνκήο Ηαηξνηερλνινγηθώλ πξνϊόληωλ».         

Σα πξνζθεξόκελα πξνϊόληα όηαλ απαηηείηαη λα 
είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζύκθωλα κε ηνπο 
λόκνπο ηεο Δπξωπαϊθήο Φαξκαθνπνηίαο θαη λα 
πιεξνύλ, όπνπ επηβάιιεηαη, ηηο πξνϋπνζέζεηο 
θπθινθνξίαο πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ 
ηζρύνπζα λνκνζεζία (άδεηα από Δ.Ο.Φ., 
ΓΔΝΗΚΟ ΥΖΜΔΗΟ ΚΡΑΣΟΤ θ.ιπ.).         

Σα πιηθά ζπζθεπαζίαο δελ πξέπεη λα 
επεξεάδνπλ ην πεξηερόκελν, πξέπεη λα 
παξέρνπλ πξνζηαζία από ηελ πγξαζία, ηε 
ξύπαλζε θαη λα αληέρνπλ ζηε κεηαθνξά.         

Δπί ηνπ εμωηεξηθνύ πεξηβιήκαηνο ζα 
αλαγξάθνληαη ηα παξαθάηω:         

α) Σν ζηνηρεία ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαζθεπήο         

β) Σν είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ         

γ) Ζ εκεξνκελία παξαγωγήο         

δ) Ο αξηζκόο παξηίδαο         

ε) Οη δηαζηάζεηο (κήθνο - πιάηνο)         

ζη)Ο αξηζκόο ηεο ζύκβαζεο θαη ν θνξέαο         

δ) Ζ έλδεημε «θξαηηθό είδνο» κε αλεμίηειε 
θόθθηλε κειάλε         

ε) Ζ ζήκαλζε πηζηόηεηαο CE.         

Έιεγρνη         

Ζ Σαπηνπνίεζε ηεο απνξξνθεηηθήο γάδαο 
βάκβαθνο θαζώο θαη νη έιεγρνη ζα γίλνληαη 
ζύκθωλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην 
ελαξκνληζκέλν πξόηππν ΔΝ 14079/2003 .         

Ο καθξνζθνπηθόο έιεγρνο γίλεηαη από ηελ 
επηηξνπή παξαιαβήο θαη ζε πνζνζηό 10% ηεο 
πξνζθνκηζζείζαο πνζόηεηαο. ε πεξίπηωζε 
κε ζπκθωλίαο ηωλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ 
πξνζθνκηζζέληνο πιηθνύ κε ηηο ηηζέκελεο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ην πιηθό ζα 
ραξαθηεξίδεηαη ωο αθαηάιιειν θαη ζα 
επηζηξέθεηαη ζηελ εηαηξεία κε έμνδα απηήο.         

Γηα ηνλ εξγαζηεξηαθό έιεγρν ε επηηξνπή 
παξαιαβήο μερωξίδεη ηελ αλαγθαία πνζόηεηα 
δείγκαηνο  ηελ νπνία απνζηέιιεη γηα έιεγρν 
ζηα αξκόδηα εξγαζηήξηα (ΔΟΦ, ΓΥΚ θιπ). Σα 
δείγκαηα θαη ηα έμνδα ηνπ εξγαζηεξηαθνύ 
ειέγρνπ βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.         

Γεληθοί Όροη:         

Σα πξνζθεξόκελα πξνϊόληα πξέπεη λα είλαη 
πηζηνπνηεκέλα από θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκό 
πνπ βξίζθεηαη εγθαηαζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί 
λόκηκα ζην έδαθνο ελόο από ηα Κξάηε Μέιε 
ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο θαη λα θέξνπλ ζε 
επθξηλή ζέζε ηνπ ηειηθνύ πεξηέθηε ηνπο ηελ 
πξνβιεπόκελε ζήκαλζε CE, αληίγξαθν 
ηζρύνληνο πηζηνπνηεηηθνύ ηνπ νπνίνπ θαη ζα 
επηζπλάπηεηαη ππνρξεωηηθά ζηελ πξνζθνξά.         

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγωληζκό πξέπεη λα 
δειώζνπλ ζηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά ην 
εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηωλ πξνϊόληωλ θαζώο 
θαη ηνλ ηόπν εγθαηάζηαζήο ηνπ. Σν εξγνζηάζην 
θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζύζηεκα 
δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO 9001 ή ISO 13485,         
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αληίγξαθν ηζρύνληνο πηζηνπνηεηηθνύ ηνπ 
νπνίνπ θαη ζα επηζπλάπηεηαη ππνρξεωηηθά 
ζηελ πξνζθνξά. 

ηε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 
κε επθξηλή θαη επαλάγλωζην ηξόπν, 
ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάηω ζηνηρεία:         

ην όλνκα ή ε εκπνξηθή επωλπκία θαη ε 
δηεύζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή (ζε πεξίπηωζε 
πνπ ν θαηαζθεπαζηήο δελ έρεη έδξα ζε ρώξα 
ηεο επξωπαϊθήο έλωζεο, ηόηε είηε ε εηηθέηα, 
είηε ε ζπζθεπαζία, πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ 
επηπιένλ ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ 
εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ ηνπ ζηελ 
Δπξωπαϊθή Έλωζε).         

Ζ έλδεημε «ΑΠΟΣΔΗΡΩΜΔΝΟ»         

ε κέζνδνο απνζηείξωζεο πνπ έρε 
ρξεζηκνπνηεζεί         

ν θωδηθόο ηεο παξηίδαο ηνπ νπνίνπ λα 
πξνεγείηαη ε έλδεημε «ΠΑΡΣΗΓΑ» (ή LOT)         

ε έλδεημε ηεο νξηαθήο εκεξνκελίαο αζθαινύο 
ρξήζεωο, εθθξαδόκελε ζε έηνο θαη κήλα         

Ζ έλδεημε όηη ην πξνϊόλ πξννξίδεηαη γηα κία θαη 
κόλε ρξήζε         

νη εηδηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο εθόζνλ 
ππάξρνπλ         

θάζε πξνεηδνπνίεζε ή/θαη ιεπηέα πξνθύιαμε         

ην ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ ηεο παξαιαβήο 
ηνπ πιηθνύ θαη ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο απηνύ λα 
είλαη ηνπιάρηζηνλ ηα 2/3 ηνπ <θύθινπ δωήο> 
ηνπ πξνϊόληνο.         

Οη αλωηέξω πιεξνθνξίεο κπνξεί λα 
παξέρνληαη ππό κνξθή ζπκβόιωλ.         

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγωληζκό λα 
θαηαζέζνπλ γηα θάζε πξνζθεξόκελν είδνο ην 
θπιιάδην νδεγηώλ ή θαη ηελ εκπνξηθή 
ζπζθεπαζία (ηειηθό πεξηέθηε) από όπνπ ζα 
πξνθύπηνπλ νη παξαπάλω ελδείμεηο.         

Ζ πξνζθνξά λα ζπλνδεύεηαη από επίζεκν 
θπιιάδην (prospectus) ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ 
νίθνπ ή άιιν αληίζηνηρν ηερληθό θπιιάδην 
(technicaldatasheet) γηα ηελ ηεθκεξίωζε - 
ζπκκόξθωζε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ζ 
πξνζθόκηζε δείγκαηνο δηεπθνιύλεη ηελ 
θαιύηεξε αμηνιόγεζε ηνπ πιηθνύ.         

Όια ηα πξνζθεξόκελα πξνϊόληα πξέπεη λα 
έρνπλ ηππωκέλν από ηελ θαηαζθεπάζηξηα 
εηαηξεία, ηελ νλνκαζία ηνπ θαζώο θαη ην όλνκα 
ή ην ινγόηππν απηήο, όρη κόλν ζηελ εμωηεξηθή 
ηνπο ζπζθεπαζία, αιιά αηνκηθά ζε θάζε 
πξνϊόλ (ηεκάρην εληόο ηεο ζπζθεπαζίαο) 
μερωξηζηά. Όζα πξνϊόληα έρνπλ αηνκηθή 
ζπζθεπαζία λα είλαη ηππωκέλα επ' απηήο.         

Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ππνβάιιεη έγγξαθε 
δήιωζε όηη εγγπάηαη θαζ'όιε ηε δηάξθεηα ηεο 
ζύκβαζεο ηελ πξνζθεξόκελε πνηόηεηα ηωλ 
πιηθώλ, ηελ θαηαιιειόηεηά ηνπο γηα ηε ρξήζε 
γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη θαη γεληθά ηελ 
αληαπόθξηζή ηνπο ζηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο 
δηαθήξπμεο.          

Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη επίζεο λα εγγπάηαη 
εγγξάθωο όηη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο 
ζα δηαζέηεη επαξθή πνζόηεηα πιηθώλ, ώζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηωλ 
ηκεκάηωλ ηνπ λνζνθνκείνπ, γηα ηα νπνία 
πξννξίδνληαη ηα ππό πξνκήζεηα είδε.         
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Μαδί κε ηελ προζθορά πρέπεη λα θαηαηεζεί 
δήιωζε ηοσ ζσκκεηέτοληος όηη κπορεί λα 
ιάβεη όια ηα αλαγθαία κέηρα απόζσρζες 
ηοσ προϊόληος από ηελ αγορά, ζε 
περίπηωζε ποσ ε τρήζε ηοσ ζέηεη ζε 
θίλδσλο ηελ σγεία ηωλ αζζελώλ, ηωλ 
τρεζηώλ ή άιιωλ προζώπωλ.         

 

 

                 

 

                      O ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑ 

 

 

 

                            ΔΡ.ΦΡΗΣΟ  ΦΡΙΣΟΠΟΤΛΟ   MD.PhD    

 

    

 

 

      ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV– ΕΕΕ   
Από τισ 2-5-2019, οι ανακζτουςεσ αρχζσ ςυντάςςουν το ΕΕΕΣ με τθ χριςθ  τθσ νζασ θλεκτρονικισ 
υπθρεςίασ Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προςφζρει τθ δυνατότθτα 
θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). Θ ςχετικι 
ανακοίνωςθ είναι διακζςιμθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ «www.promitheus.gov.gr». Το περιεχόμενο 
του αρχείου, είτε ενςωματϊνεται ςτο κείμενο τθσ διακιρυξθσ, είτε, ωσ αρχείο PDF, θλεκτρονικά 

υπογεγραμμζνο, αναρτάται ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. Tο αρχείο XML αναρτάται για τθν 
διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ τθ ςχετικι 
απάντθςθ τουσ. 
ΣΔΘΓΛΕΧ ΧΩΠΥΟΘΦΩΧΘΧ ΕΩΦΩΥΑΝΞΣΩ ΕΡΛΑΛΣΩ ΕΓΓΦΑΦΣΩ ΧΩΠΒΑΧΘΧ (ΕΕΕΧ) 
Θ αναθζτουςα αρχή: 
Ζχει δθμιουργιςει  ςτο διαδικτυακό τόπο https://espdint.eprocurement.gov.gr/ το πρότυπο eΕΕΕΣ για τθν 
ςυγκεκριμζνθ διακιρυξθ, το οποίο ζχει  εξαγάγει  ςε μορφι αρχείων τφπου XML και PDF και ςτθ ςυνζχεια 
τα δφο αρχεία ζχουν αναρτθκεί ςτον Συςτθμικό Αρικμό 138838, ςτα ςυνθμμζνα ζγγραφα  του διαγωνιςμοφ 
ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ  
- το αρχείο τφπου PDF, ψθφιακά υπογεγραμμζνο, ξεχωριςτά από το κείμενο τθσ διακιρυξθσ και ωσ 
αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ  
- το αρχείο τφπου XML αναρτάται επικουρικά για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων, προκειμζνου 
να το χρθςιμοποιιςουν για τθν δθμιουργία τθσ ςχετικισ απάντθςισ τουσ, μζςω τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ του 
ΕΣΘΔΘΣ (ονόματι Promitheus ESPDint). 
 

Σ υποψήφιοσ οικονομικόσ φορζασ: 
(α) Ρρζπει να «κατεβάςει» το ωσ άνω αρχείο XML από τον Συςτθμικό Αρικμό του διαγωνιςμοφ ςτθν 
θλεκτρονικι πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, να το αποκθκεφςει ςτον Θ/Υ του και να μεταβεί ςτθν ιςτοςελίδα: 
https://espdint.eprocurement.gov.gr/ 

Στθν ιςτοςελίδα αυτι πρζπει να επιλζξει «Ανάγνωςθ ΕΕΕΣ» και να τθλεφορτϊςει («ανεβάςει») το αρχείο 
XML  του ςυγκεκριμζνου ΕΕΕΣ του διαγωνιςμοφ που «κατζβαςε» από τον  Συςτθμικό Αρικμό  του 
διαγωνιςμοφ ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ,  
(β) Στθ ςυνζχεια, κακοδθγείται από το ςφςτθμα για τθν ςυμπλιρωςθ των απαραίτθτων πεδίων που ζχουν 

κακοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι και υποχρεωτικά ςυμπλθρϊνονται και τα πεδία με τθν θμερομθνία 
και  τον τόπο ςφνταξθσ. 
Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με εκπρόςωπό τουσ κα ςυμπλθρωκεί το 
ςχετικό  πεδίο του ΕΕΕΣ (Μζροσ II, Ενότθτα Β). 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
http://www.promitheus.gov.gr/
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(γ) Αφοφ ολοκλθρωκεί θ ςυμπλιρωςθ του εντφπου ο οικονομικόσ φορζασ επιλζγει «Εξαγωγι (PDF)» και 
είναι  πλζον δυνατι θ μετατροπι του αρχείου ςε PDF. 
(δ) Αμζςωσ μετά τθν παραγωγι του αρχείου PDF αυτό ςτθ ςυνζχεια υπογράφεται  ψθφιακά. 
(ε) Το υπογεγραμμζνο  ψθφιακά ζγγραφο υποβάλλεται ςτον (υπο)φάκελο τθσ προςφοράσ με τα 
δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ. 
Σε κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ επικουρικοφ αρχείου XML ςτα ςυνθμμζνα του ςτον 
Συςτθμικό Αρικμό  του διαγωνιςμοφ ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, οι οικονομικοί φορείσ 
μποροφν εναλλακτικά να προςφεφγουν απευκείασ ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία eΕΕΕΣ του ΕΣΘΔΘΣ 
(https://espdint.eprocurement.gov.gr/) να δθμιουργοφν το EΕΕΣ από τθν αρχι, να ςυμπλθρϊνουν με 
ευκφνθ τουσ όλα τα δεδομζνα που αφοροφν τον εκάςτοτε διαγωνιςμό και αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, να 
ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ απαντιςεισ και να παράγουν αρχείο τφπου PDF προκειμζνου να το 
υπογράψουν  ψθφιακά και να το υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ ςτο φάκελο των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ. 
 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Οδηγύεσ ςυμπλόρωςησ Πύνακα υμμόρφωςησ  
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται επί ποινι αποκλειςμοφ, να ςυμπλθρϊςει τον Ρίνακα 

Συμμόρφωςθσ που παρατίκενται ςτθ ςυνζχεια, λαμβάνοντασ υπόψθ τα εξισ: 
Τα προςφερόμενα είδθ κα πρζπει να πλθροφν τισ οριηόμενεσ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ-απαιτιςεισ. 
Ρροκειμζνου να τεκμθριωκεί θ ςυμφωνία με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 

κα πρζπει να υποβλθκεί θλεκτρονικά και ψθφιακά υπογεγραμμζνο από τον υποψιφιο 

προμθκευτι/ανάδοχο ο ςχετικόσ πίνακασ ςυμμόρφωςθσ. 
Ο πίνακασ ςυμμόρφωςθσ πρζπει να υποβλθκεί με τθν τεχνικι προςφορά, ςυμπλθρωμζνοσ 

ςφμφωνα με τισ επεξθγιςεισ και οδθγίεσ, τισ οποίεσ ο υποψιφιοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

ακολουκιςει: 
Αν ςτθ ςτιλθ «ΡΕΛΓΑΦΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι 
τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ. 
Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΛΤΘΣΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΛ» ι ζνασ αρικμόσ (που ςθμαίνει 
υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ και απαιτεί ςυμμόρφωςθ) τότε θ αντίςτοιχθ 

προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για τον προςφζροντα, κεωροφμενθ ωσ απαράβατοσ όροσ 
ςφμφωνα με τθ ςχετικι διακιρυξθ. 
Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του προςφζροντοσ που ζχει τθ μορφι 

ΝΑΛ/ΟΧΛ εάν θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν προςφορά ι ζνα αρικμθτικό 

μζγεκοσ που δθλϊνει τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν προςφορά. Απλι 

κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια 

επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ ελζγχου και επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ (ιδιαίτερα 
αν αυτι αποτελεί ελάχιςτθ απαίτθςθ). 
Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε παράρτθμα τθσ τεχνικισ 

προςφοράσ το οποίο κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα τεχνικά φυλλάδια καταςκευαςτϊν, εγχειρίδια 

και οποιοδιποτε επιπλζον ςτοιχείο τεκμθριϊνει πλθρζςτερα τθν προςφορά και απαντά ςτισ 
επιμζρουσ απαιτιςεισ που τίκενται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ και τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των 

απαντιςεων ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι 
κατά το δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Ραράγραφοσ 4, κ.λπ.). 
Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό φυλλάδιο ι ςτθ ςχετικι αναφορά, μεκοδολογικό εργαλείο, τεχνικι κτλ. Κα 

υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία ι τθν υπερκάλυψθ και κα ςθμειωκεί θ 

αντίςτοιχθ τεχνικι προδιαγραφι (π.χ. Ρροδ. 4.18). Τονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε 
όλα τα ςθμεία του ΡΛΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ και θ παροχι όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται. 
Να δθλϊνεται ρθτά θ ςυμμόρφωςθ ι απόκλιςθ από τισ ηθτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και 
γενικοφσ όρουσ. 
Θ αρμόδια επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ προςφζροντεσ ςτοιχεία κατά τθν 

αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν.                                                                                                                                  
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται μαηί με τθν προςφορά να υποβάλει και ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ. 
Αυτό είναι φφλλο ςυςχετίςεωσ τθσ προςφοράσ με τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ περιγραφισ. Στο 
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φφλλο αυτό κα αναφζρονται με λεπτομζρεια όλεσ οι υπάρχουςεσ ςυμφωνίεσ ι αποκλίςεισ των 
χαρακτθριςτικϊν των προςφερομζνων ειδϊν ςε ςχζςθ με τα αναφερόμενα ςτθν παροφςα 
περιγραφι.                                                                                                                                                                              
Ο προμθκευτισ κα πρζπει να απαντά μία προσ μία και με τθν ίδια ςειρά ςε όλεσ τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ του Ραραρτιματοσ τθσ Διακιρυξθσ. 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙ – Τπόδειγμα Οικονομικόσ Προςφορϊσ  

ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 
τοιχεία οικονομικού φορέα 

-Επωνυμία……………………………………………. 
-ΑΥΜ………………………………………………… 

-ΔΟΤ…………………………………………………. 
-Διεύθυνση…………………………………………… 

-Σηλ…………………………………………………... 
-FAX..………………………………………………... 
-Email..……………………………………………….. 

Ημερομηνία..…./.…../…….              
 

Προς : ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΡΓΟΤ 

Γ.Ν.ΗΛΕΙΑ 

ας υποβάλουμε την οικονομική μας προσφορά για τη διακήρυξη …………. για 
……………………………………, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :                                                       
ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ  ΠΡΟΥΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΒΑΕΙ ΣΗ ΣΙΜΗ, 
Α. Για την ομάδα Α,Β των ειδών ………… 

Α/Α 

ΡΕΛΓΑΦΘ Ρ.Τ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΚΩΔΛΚΟΛ 
ΕΛΔΟΥΣ………………
.. ΡΟΜΘΚΕΥΤΘ 

ΤΕΧΝΛΚΕΣ 
ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ  

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΕΛΔΟΥΣ 

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΛΚΘΣ 

ΑΞΛΑΣ ΧΩΛΣ 
ΦΡΑ 

 

ΣΥΝΟΛΛΚ
ΘΣ ΑΞΛΑΣ 

ΣΥΜΡ. 
ΦΡΑ  

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

 Τπογραφή – φραγίδα 
 
* Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να διαμορφώσουν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς με 
διαφορετικό τρόπο και να συμπεριλάβουν τις πληροφορίες που επιθυμούν, αρκεί να περιλαμβάνονται με 
σαφήνεια και ακρίβεια οι ελάχιστες απαιτήσεις που απαιτούνται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 
 

 

    ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIΙ -Τποδεύγματα Εγγυητικών Επιςτολών  
Ονομασία  
Σράπεζας:______________________________________________________  
Κατάστημα:______________________________________________  
(Δ/νση οδός- αριθμός Σ.Κ. – FAX) ____________________________  

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________  
Προς : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΡΓΟΤ 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΤΜΒΑΗ, ΤΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΤΡΩ  
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος 
της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας 
……………ΑΦΜ………  Οδός …………. Αριθμός….Τ.Κ. ……] ή  
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας],  
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 
αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό  της ……………με αντικείμενο « Σην 
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προμήθεια «…………………………… », συνολικής αξίας  ………………….. ευρώ, σύμφωνα με 
τη υπ.αριθμ. …….Διακήρυξή σας.  
Σο ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να 
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την 
έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή 
σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Σράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 
υποχρέωση.  
ε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
 

 

 

 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)  
 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIΙΙ – Ενημϋρωςη φυςικών προςώπων για την επεξεργαςύα προςωπικών 
δεδομϋνων  
ΕΡΘΠΕΦΩΧΘ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ ΥΦΣΧΩΥΛΞΩΡ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ενθμερϊνει υπό τθν ιδιότθτά τθσ ωσ υπεφκυνθσ επεξεργαςίασ το φυςικό πρόςωπο που 
υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι το ίδιο ι και 
τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό του, κα επεξεργάηονται τα ακόλουκα δεδομζνα ωσ εξισ: 
Λ. Αντικείμενο επεξεργαςίασ είναι τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ 
τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτο πλαίςιο του 
παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, από το φυςικό πρόςωπο το οποίο είναι το ίδιο Ρροςφζρων ι Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ 
Ρροςφζροντοσ. 
ΛΛ. Σκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ είναι θ αξιολόγθςθ του Φακζλου Ρροςφοράσ, θ ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ, θ 
προάςπιςθ των δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ εκπλιρωςθ των εκ του νόμου υποχρεϊςεων τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ και θ εν γζνει αςφάλεια και προςταςία των ςυναλλαγϊν. Τα δεδομζνα 
ταυτοπροςωπίασ και επικοινωνίασ κα χρθςιμοποιθκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι και για τθν ενθμζρωςθ 
των Ρροςφερόντων ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν. 
ΛΛΛ. Αποδζκτεσ των ανωτζρω (υπό Α) δεδομζνων ςτουσ οποίουσ κοινοποιοφνται είναι:  
(α) Φορείσ ςτουσ οποίουσ θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν για 
λογαριαςμό τθσ, δθλαδι οι Σφμβουλοι, τα υπθρεςιακά ςτελζχθ, μζλθ Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ, Χειριςτζσ 
του Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ και λοιποί εν γζνει προςτθκζντεσ τθσ, υπό τον όρο τθσ τιρθςθσ ςε κάκε 
περίπτωςθ του απορριτου. 
(β) Το Δθμόςιο, άλλοι δθμόςιοι φορείσ ι δικαςτικζσ αρχζσ ι άλλεσ αρχζσ ι δικαιοδοτικά όργανα, ςτο 
πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ. 
(γ) Ζτεροι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό, ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ διαφάνειασ και του δικαιϊματοσ 
προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ των ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό, ςφμφωνα με το νόμο. 
IV. Τα δεδομζνα κα τθροφνται για χρονικό διάςτθμα για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ, και μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν, για μελλοντικοφσ φορολογικοφσ-

δθμοςιονομικοφσ ι ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν κείμενθ 
νομοκεςία, εκτόσ εάν θ νομοκεςία προβλζπει διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Σε περίπτωςθ 
εκκρεμοδικίασ αναφορικά με δθμόςια ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ. 
Μετά τθ λιξθ των ανωτζρω περιόδων, τα προςωπικά δεδομζνα κα καταςτρζφονται. 
V. Το φυςικό πρόςωπο που είναι είτε Ρροςφζρων είτε Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ του Ρροςφζροντοσ, μπορεί να 
αςκεί κάκε νόμιμο δικαίωμά του ςχετικά με τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που το αφοροφν, 
απευκυνόμενο ςτον υπεφκυνο προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
VI. H Ανακζτουςα Αρχι ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου 
και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από τυχαία ι ακζμιτθ 
καταςτροφι, τυχαία απϊλεια, αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ διάδοςθ ι πρόςβαςθ από οποιονδιποτε και κάκε 
άλλθσ μορφι ακζμιτθ επεξεργαςία. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΦ– χϋδιο ύμβαςησ 

 

 

 

……………. 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 

6ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΛΔΗΑ 

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΤΡΓΟΤ 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΒΑΖ σπ’ αρηζ. …… /……………… 

ΜΔΣΑΞΤ ΣΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΤΡΓΟΤ 

ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΖΛΔΗΑ 

ΚΑΗ 
ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «----------------------------------- » 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΟΤ ΔΗΓΟΤ : «………………………….» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνολικοφ Συμβατικοφ Τιμιματοσ ……………..€ πλζον Φ.Ρ.Α ………..% ιτοι ……………€ ςυμπεριλαμβανομζνου 

του Φ.Ρ.Α. για (αρικμόσ)….. ζτοσ . 
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ΑΚΟ 13: ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΛΚΑΛΟ – ΕΡΛΛΥΣΘ ΔΛΑΦΟΩΝ 
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      Στ.. .................. ςιμερα ........................ θμζρα ....................... οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι: 
 

1. …….............., που εδρεφει……….. με Αρικμό  Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.)………. νομίμωσ 
εκπροςωποφμεν… από τ………  δυνάμει του (ςτο εξισ θ «Ανακζτουςα Αρχι»)   
 

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

Ζχοντασ υπόψθ: 
1. τθν υπϋ αρικμ ..... διακιρυξθ (ΑΔΑΜ…) και τα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που ςυνζταξε θ 
Ανακζτουςα Αρχι για τθν ανωτζρω εν κζματι ςφμβαςθ προμικειασ. 
2. Τθν υπϋ αρικμ … απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία κατακυρϊκθκε το αποτζλεςμα 
τθσ διαδικαςίασ (ΑΔΑΜ…), ςτο πλαίςιο τθσ ανωτζρω διακιρυξθσ, ςτον Ανάδοχο και τθν αρικμ. 
πρωτ. …………… ειδικι πρόςκλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προσ τον Ανάδοχο για τθν υπογραφι του 
παρόντοσ, θ οποία κοινοποιικθκε ςε αυτόν τθν…... 
3. Πτι αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ αποτελοφν, ςφμφωνα με το άρκρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 
του Ν.4412/2016: 
-θ υπ’ αρικ. ............ διακιρυξθ, με τα Ραραρτιματα τθσ 

- -θ προςφορά του Αναδόχου 

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

β) τθν υπ’ αρικ. .............. εγγυθτικι επιςτολι τθσ τράπεηασ/ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ/ 
χρθματοδοτικοφ ιδρφματοσ/ αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ/  ..............., ποςοφ ........................ ευρϊ για 
τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 

 

Συμφϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα : 
 

 

Άρκρο 1 

Αντικείμενο 

 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ....................., ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 
προδιαγραφζσ του άρκρου 1.3 και των ΡΑΑΤΘΜΑΤΩΝ Λ, ΛΛ, και ΛΛΛ. 
*ςτο ςθμείο αυτό περιγράφεται το τμιμα/τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που κατακυρϊκθκαν ςτον 
ανάδοχο, κακϊσ και τυχόν επιπρόςκετθ κατακυρωκείςα ποςότθτα αγακϊν, ςε ποςοςτό τοισ εκατό 
επί τθσ αρχικισ ποςότθτασ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016+  
 

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

 

Άρκρο 2 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι …. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ 
βαρφνει τθν με Κ.Α.: ……………… ςχετικι πίςτωςθ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ 
ζτουσ …….  του Φορζα    
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Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ απόφαςθ με αρ. πρωτ.  …................. (ΑΔΑΜ….., 
ΑΔΑ……) για τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ/ζγκριςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 
202..... και ζλαβε α/α ……. καταχϊρθςθσ  ςτο μθτρϊο δεςμεφςεων/Βιβλίο εγκρίςεων & Εντολϊν 
Ρλθρωμισ του φορζα…. .  

 

Άρκρο 3 

Διάρκεια ςφμβαςθσ –Χρόνοσ Ραράδοςθσ 

 

3.1. Δυνάμει του άρκρου 1.3 τθσ Ρρόςκλθςθσ θ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα 
……..ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ ………………….και μζχρι ............................. 
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε 12 δϊδεκα μινεσ θ οποία μπορεί να παρατακεί με 
μονομερζσ δικαίωμα τθσ Ν.Μ.Ρφργου –Γ.Ν.Θλείασ ζωσ τρείσ (3) μινεσ, προσ απορρόφθςθ του 
φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 
3.2. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν κακορίηεται ςτο άρκρο 6 τθσ παροφςασ  
 

 

Άρκρο 4 

Υποχρεϊςεισ Αναδόχου 

 

Ο Ανάδοχοσ εγγυάται και δεςμεφεται ανζκκλθτα  ςτθν Ανακζτουςα Αρχι:  
 

4.1. ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 4.3.1. τθσ Ρρόςκλθςθσ, τθρεί και κα εξακολουκιςει να τθρεί κατά 
τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ 
περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το 
δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ 
Α’(και  του ν. 4412/2016).  Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα 
όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  
 

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

 *Εφ’ όςον ςυντρζχει εφαρμογισ, ςτο ςθμείο αυτό αναφζρονται: + 
4.3. ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 4.3.2. τθσ Διακιρυξθσ, με δεδομζνο πωσ θ εν κζματι ςφμβαςθ 
προμθκειϊν προϊόντων εμπίπτει  ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, υποχρεοφται κατά τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ αυτισ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των 
παραγράφων 2 και 11 του άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 
16 του ν.2939/2001.  
Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων ελζγχκθκε από τθν Ανακζτουςα Αρχι μζςω του αρχείου 
δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που 
τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του 
άρκρου 105 του ν. 4412/2016. 
Ο αρικμόσ ΕΜΡΑ του υπόχρεου παραγωγοφ……είναι ο …….2 

 

4.4. ότι κακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κα ςυνεργάηεται ςτενά με τθν Ανακζτουςα 
Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
                                                           
2
 Ρρβλ. άρκρο 130 ν.4412/2016 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
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4.5. *Στο ςθμείο αυτό αναφζρονται όλοι οι ειδικοί όροι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατ' εφαρμογι 
του άρκρου 130 του Ν.4412/2016, ι άλλοι όροι που επιβάλλονται ςτον ανάδοχο δυνάμει τθσ 
νομοκεςίασ που διζπει το αντικείμενο τθσ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ.........................................................] 
 

Άρκρο 5 

Αμοιβι – Τρόποσ πλθρωμισ 

 

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

*άλλωσ αναφζρεται θ αμοιβι του αναδόχου ανά τιμι μονάδασ …:Θ αμοιβι του Αναδόχου 
ανζρχεται ςε ποςό ςε ευρϊ ………… ιτοι ςτο ταυτάρικμο ποςό τθσ προςφοράσ του. Στθν αμοιβι 
του Αναδόχου  δεν ςυμπεριλαμβάνεται ΦΡΑ.+  
 

5.2. Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με το άρκρο 5.1.1 τθσ Διακιρυξθσ και 
ςυγκεκριμζνα κα γίνεται μετά τθν ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των ειδϊν με τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ 
εντάλματοσ πλθρωμισ και μζςα ςτθν νόμιμθ προκεςμία που προβλζπεται ςτθ υποπαράγραφο Η5 του Ν. 
4152 (ΦΕΚ 107/09.05.2013, τ.Α). 
Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν, ο εν λόγω τρόποσ πλθρωμισ 
εφαρμόηεται και ςτθν περίπτωςθ τμθματικϊν παραδόςεων.  
 

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

5.4. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ των  ςυμβατικϊν 
υλικϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτθν Ρρόςκλθςθ και λοιπά  ζγγραφα τθσ 
Σφμβαςθσ. Λδίωσ ο Ανάδοχοσ  βαρφνεται με τισ  κρατιςεισ που κακορίηονται ςτο άρκρο 5.1.2 τθσ 
Διακιρυξθσ. Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ 
χαρτοςιμου ....% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ ....%. 
 

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

5.6. Πλα τα δικαιολογθτικά του χρθματικοφ εντάλματοσ (πρωτόκολλα ποςοτικισ και ποιοτικισ 
παραλαβισ κλπ.) ελζγχονται από τθν αρμόδια υπθρεςία ελζγχου τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Για τθν 
ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ ο ανάδοχοσ πρζπει να προςκομίςει το αντίςτοιχο τιμολόγιο εντόσ 
προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πρωτοκόλλου ποςοτικισ και 
ποιοτικισ παραλαβισ και θ πλθρωμι του κα πρζπει να λάβει χϊρα ςε επιπλζον τριάντα (30) 
θμζρεσ.  
Σε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του αναδόχου κακυςτεριςει από τθν ανακζτουςα αρχι τριάντα (30) 
θμζρεσ από τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των αγακϊν και τθν ολοκλιρωςθ των 
ςχετικϊν διαδικαςιϊν επαλικευςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχει περιζλκει μζχρι και τθν 
θμερομθνία αυτι ςτθν ανακζτουςα αρχι το τιμολόγιο ι άλλο ιςοδφναμο παραςτατικό πλθρωμισ, 
θ ανακζτουςα αρχι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν υποπαρ. Η5 τθσ παρ. Η του ν. 4152/2013, (Α' 
107/09-05-2013) «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» 
κακίςταται υπεριμερθ και οφείλει τόκουσ υπερθμερίασ, χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον 
ανάδοχο.3

 Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ υποβολισ των οικείων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ, θ 
ανακζτουςα αρχι δεν κακίςταται υπεριμεροσ, ει μθ μόνο από τθν θμζρα προςκόμιςισ τουσ.  

                                                           

3 Ρρβλ αρικμ. 2/16563/21-02-2019 διευκρινιςτικό ζγγραφο τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ (ΓΛΚ) του 
Υπουργείου Οικονομικϊν 
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Άρκρο 6 

Χρόνοσ Ραράδοςθσ Υλικϊν-Ραραλαβι υλικϊν -  

Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν  
 

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

Ο χρόνοσ παράδοςθσ ορίηεται ςε τρείσ θμζρεσ από τθ διαβίβαςθ ςχετικισ ζγγραφθσ παραγγελίασ 
από το αρμόδιο τμιμα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

 

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

H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, υπό τουσ όρουσ,  διαδικαςίεσ παραλαβισ, τρόπουσ 

ποςοτικοφ και ποιοτικοφ ελζγχου των υλικϊν, ανάλθψθσ του κόςτουσ διενζργειασ ελζγχου από τον 
Ανάδοχο  που ορίηονται και ςυμφωνοφνται ςτο άρκρο 6.2 τθσ Διακιρυξθσ.   
 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, μποροφν 

να παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 6.2.1. τθσ Διακιρυξθσ  
 

6.3. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ 
πραγματοποιείται από επιτροπζσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παρ.6.2 τθσ Ρρόςκλθςθσ.  
…. 
 

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

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

6.5.Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του 
αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. 
Στθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι 
που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν 
επιβάλλονται ςτον Ανάδοχο οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 
 

 

 

 

Άρκρο 7 

Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν –Αντικατάςταςθ 
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7.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των 
υλικϊν, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, 
που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ςτουσ χρόνουσ, τθ διαδικαςία 
αντικατάςταςθσ και τθν τακτι προκεςμία που ορίηονται ςτθν απόφαςθ αυτι και ςφμφωνα με το 
άρκρο 6.4. τθσ Διακιρυξθσ. 
7.2. Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του 
τάχκθκε και εφ’ όςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ του όρου 9 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 
7.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 
2 και 3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 
 

Άρκρο 8 

Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου –Κυρϊςεισ 

 

8.1. Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τουσ λόγουσ που αναφζρονται και 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 5.2.1 τθσ Διακιρυξθσ. Στον Ανάδοχο που κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ από τθν παροφςα ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και 
κατόπιν τιρθςθσ τθσ ςχετικισ διαδικαςίασ και οι κυρϊςεισ/αποκλειςμόσ   που προβλζπονται ςτο 
ωσ άνω άρκρο 5.2.1 τθσ Διακιρυξθσ. 
 

8.2. Αν το ςυμβατικό υλικό φορτωκεί -παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ 
χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με τθ Διακιρυξθ 
και το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο/τόκοσ και ειςπράττεται ςφμφωνα με το 
άρκρο 5.2.2. τθσ Διακιρυξθσ. 
 

8.3.  Σε βάροσ του ζκπτωτου αναδόχου επιβάλλεται επίςθσ καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ, που 
προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι προμθκευτεί τα αγακά, που δεν 
προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο 
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτο οικονομικό φορζα. Το διαφζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο 
τφπο: 
Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον 
αυτι προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό 
φορζα, ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα. Το διαφζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ 
κεωρείται ίςο με μθδζν. 
ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από 
τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο. 
ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από 
τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. 
Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν 
ανακζτουςα αρχι από τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. Ο ανωτζρω ςυντελεςτισ λαμβάνει τιμι …….. 
*προςδιορίηεται από τθν Α.Α. ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παρ. 5.2.1 τθσ Διακιρυξθσ από 1,01 ζωσ 
και 1,05. Αν δεν προςδιορίηεται ςτθ Διακιρυξθ, λαμβάνει τθν τιμι 1,01.+ 
Για τθν είςπραξθ του διαφζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα μπορεί να εφαρμόηεται θ 
διαδικαςία του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Το διαφζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. 
 

Άρκρο 9 

Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 
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9.1.Θ παροφςα ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 
4.5 τθσ Διακιρυξθσ. 
 

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

Άρκρο 10 

Ανωτζρα Βία 

 

10.1.Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ 
υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ.  
10.2.Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε 
γεγονόσ που εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί 
προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα 
αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίηει μετά από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου για 
αυτό οργάνου.  
Μόνο θ ζγγραφθ αναγνϊριςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι τθσ ανϊτερθσ βίασ που επικαλείται ο 
Ανάδοχοσ τον απαλλάςςει από τισ ςυνζπειεσ τθσ εκπρόκεςμθσ ι μθ κατάλλθλα εκπλιρωςθσ τθσ 
προμικειασ. 

Άρκρο 11 

Ολοκλιρωςθ ςυμβατικοφ αντικειμζνου 

 

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

Άρκρο 12 

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

 

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

Άρκρο 13 

Εφαρμοςτζο Δίκαιο – Επίλυςθ Διαφορϊν 

 

18.1. Θ παροφςα διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το κεςμικό πλαίςιο που 
αναφζρεται ςτο άρκρο 1.3. τθσ Διακιρυξθσ και β) τθ Διακιρυξθ και τα Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ.   
 

18.2.Ο Ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που επιβάλλουν ςε βάροσ 
του κυρϊςεισ, δυνάμει των άρκρων τθσ Διακιρυξθσ  5.2. (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου -

Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν),6.3. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν –αντικατάςταςθ), 
μπορεί να αςκιςει τα δικαιϊματα που του αναγνωρίηονται και υπό τισ προχποκζςεισ και ζννομεσ 
ςυνζπειεσ που ορίηονται ςτο άρκρο 5.3. τθσ Διακιρυξθσ.  
 

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

Άρκρο 14 
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Συμμόρφωςθ με τον Κανονιςμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)4
  

 

Τα αντιςυμβαλλόμενα μζρθ αναλαμβάνουν να τθροφν τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν 
εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ 
επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των 
δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ Ρροςταςίασ 
Δεδομζνων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα: 
Α) Ωσ προσ τθν επεξεργαςία από τθν Ανακζτουςα Αρχι των προςωπικϊν δεδομζνων του Αναδόχου 
ςυμπεριλαμβανομζνων των προςτθκζντων/ςυνεργατϊν/δανειηόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, 
ιςχφουν τα παρακάτω: 
Ο Ανάδοχοσ ςυναινεί ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 
και επιτρζπει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι να προβεί ςε αναηιτθςθ-επιβεβαίωςθ όλων των αναγκαίων 
δικαιολογθτικϊν, κακϊσ και ςτθν αναγκαία επεξεργαςία και διατιρθςθ δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και ςτθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν με άλλεσ δθμόςιεσ αρχζσ. 
Θ Ανακζτουςα Αρχι αποκθκεφει και επεξεργάηεται τα ςτοιχεία προςωπικϊν δεδομζνων του 
Αναδόχου που είναι αναγκαία για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,  τθν εκπλιρωςθ των μεταξφ τουσ 
ςυναλλαγϊν και τθν εν γζνει ςυμμόρφωςι τθσ με νόμιμθ υποχρζωςθ, ςε ζγχαρτο αρχείο και ςε 
θλεκτρονικι βάςθ με υψθλά χαρακτθριςτικά αςφαλείασ με πρόςβαςθ αυςτθρϊσ και μόνο ςε 
εξουςιοδοτθμζνα πρόςωπα ι παρόχουσ υπθρεςιϊν ςτουσ οποίουσ ανακζτει τθν εκτζλεςθ 
ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν για λογαριαςμό τθσ και οι οποίοι διενεργοφν πράξεισ επεξεργαςίασ 
προςωπικϊν δεδομζνων. 
Θ Ανακζτουςα Αρχι κα προβεί ςε ςυλλογι και επεξεργαςία (π.χ. ςυλλογι, καταχϊριςθ, οργάνωςθ,  
αποκικευςθ, μεταβολι, διαγραφι, καταςτροφι κ.λπ.), για τουσ ανωτζρω αναφερόμενουσ 
ςκοποφσ, των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα όπωσ: (α) επίςθμων ςτοιχείων ταυτοποίθςθσ, 
(β) ςτοιχείων επικοινωνίασ, (γ) δεδομζνων και πλθροφοριϊν κοινωνικοαςφαλιςτικϊν και 
φορολογικϊν απαιτιςεων, (δ) γενικϊν πλθροφοριϊν, (ε) ςτοιχείων πλθρωμισ, 
χρθματοοικονομικϊν πλθροφοριϊν και λογαριαςμϊν, (ςτ) δεδομζνων ειδικισ κατθγορίασ, των 
οποίων θ ςυλλογι και επεξεργαςία επιβάλλεται από τουσ όρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
ςκοποφσ αρχειοκζτθςθσ προσ το δθμόςιο ςυμφζρον, ι ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ. 
Τα προςωπικά δεδομζνα του Αναδόχου και των ςυνεργατϊν του (ςυμπεριλαμβανομζνων των 
δανειηόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποκθκεφονται για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, και μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν για 
μελλοντικοφσ φορολογικοφσ-δθμοςιονομικοφσ  ι ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ 
προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν κείμενθ νομοκεςία, εκτόσ εάν θ νομοκεςία προβλζπει 
διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Σε περίπτωςθ εκκρεμοδικίασ αναφορικά με δθμόςια ςφμβαςθ 
τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ. 
Κακ’ όλθ τθν διάρκεια που θ Ανακζτουςα Αρχι τθρεί και επεξεργάηεται τα προςωπικά δεδομζνα ο 
Ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα ενθμζρωςθσ, πρόςβαςθσ, φορθτότθτασ, διόρκωςθσ, περιοριςμοφ, 
διαγραφισ ι και εναντίωςθσ υπό ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ προβλεπόμενεσ από το νομοκετικό 
πλαίςιο. 
Δεν επιτρζπεται θ επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα για ςκοπό διαφορετικό από 
αυτόν για τον οποίο ζχουν ςυλλεχκεί παρά μόνον υπό τουσ όρουσ και προχποκζςεισ του άρκρου 
24 του ν. 4624/2019. 
Θ διαβίβαςθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςε άλλο δθμόςιο 
φορζα επιτρζπεται ςφμφωνα με το άρκρο 26 του ωσ άνω νόμου, εφόςον είναι απαραίτθτο για τθν 
εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ ι του τρίτου φορζα ςτον οποίο διαβιβάηονται τα δεδομζνα και 
εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ που επιτρζπουν τθν επεξεργαςία ςφμφωνα με το άρκρο 24 
του ίδιου νόμου. 
B. Ωσ προσ τθν επεξεργαςία από τον ανάδοχο προςωπικϊν δεδομζνων ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ των 
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 28 ΓΚΡΔ. Ειδικότερα, ιςχφουν τα 
παρακάτω: 
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 Αφορά ςε φυςικά πρόςωπα 
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α) ο ανάδοχοσ (εκτελϊν τθν επεξεργαςία) επεξεργάηεται τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα 
μόνο βάςει καταγεγραμμζνων εντολϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ (υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ),  
β) διαςφαλίηει ότι τα πρόςωπα που είναι εξουςιοδοτθμζνα να επεξεργάηονται τα δεδομζνα 
προςωπικοφ χαρακτιρα ζχουν αναλάβει δζςμευςθ τιρθςθσ εμπιςτευτικότθτασ ι τελοφν υπό τθ 
δζουςα κανονιςτικι υποχρζωςθ τιρθςθσ εμπιςτευτικότθτασ,  
γ) λαμβάνει όλα τα απαιτοφμενα μζτρα δυνάμει του άρκρου 32 ΓΚΡΔ,  
δ) τθρεί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2 και 4 για τθν πρόςλθψθ άλλου 
εκτελοφντοσ τθν επεξεργαςία,  
ε) λαμβάνει υπόψθ τθ φφςθ τθσ επεξεργαςίασ και επικουρεί τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ με τα 
κατάλλθλα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, ςτον βακμό που αυτό είναι δυνατό, για τθν εκπλιρωςθ 
τθσ υποχρζωςθσ του υπευκφνου επεξεργαςίασ να απαντά ςε αιτιματα για άςκθςθ των 
προβλεπόμενων ςτο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμζνου των δεδομζνων,  
ςτ) ςυνδράμει τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ 
υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τα άρκρα 32 ζωσ 36 ΓΚΡΔ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ φφςθ τθσ 
επεξεργαςίασ και τισ πλθροφορίεσ που διακζτει ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία,  
η) κατ’ επιλογι του υπευκφνου επεξεργαςίασ (ανακζτουςα αρχι), διαγράφει ι επιςτρζφει όλα τα 
δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα ςτον υπεφκυνο επεξεργαςίασ μετά το πζρασ τθσ παροχισ 
υπθρεςιϊν επεξεργαςίασ και διαγράφει τα υφιςτάμενα αντίγραφα, εκτόσ εάν το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ 
ι του κράτουσ μζλουσ απαιτεί τθν αποκικευςθ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα,  
θ) κζτει ςτθ διάκεςθ του υπευκφνου επεξεργαςίασ κάκε απαραίτθτθ πλθροφορία προσ απόδειξθ 
τθσ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ υποχρεϊςεισ που κεςπίηονται ςτο παρόν άρκρο και επιτρζπει και 
διευκολφνει τουσ ελζγχουσ, περιλαμβανομζνων των επικεωριςεων, που διενεργοφνται από τον 
υπεφκυνο επεξεργαςίασ ι από άλλον ελεγκτι εντεταλμζνο από τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ.  
ι) Ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία δεν προςλαμβάνει άλλον εκτελοφντα τθν επεξεργαςία χωρίσ 
προθγοφμενθ ειδικι ι γενικι γραπτι άδεια του υπευκφνου επεξεργαςίασ.  

 

Άρκρο 15 

Λοιποί όροι 
 

Άπαντεσ οι όροι τθσ Διακιρυξθσ και των Εγγράφων τθσ Σφμβαςθσ που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ 
τθσ παροφςασ αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ. 
Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ ςε δφο αντίτυπα, αναγνϊςκθκε και υπογράφθκε ωσ 
ακολοφκωσ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. 
 

 

ΟΛ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΛ 
 

…………………………………  ………………………………… 

ΓΛΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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ΦΘΨΦΑ ΑΞΕΦΑΛΣΨΘΨΑΧ *επιςυνάπτεται ςτο ςυμφωνθτικό+ 
 

Δθλϊνω/οφμε ότι δεςμευόμαςτε ότι ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
δεν ενιργθςα/ενεργιςαμε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςω/ουμε να 
ενεργϊ/οφμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ αυτισ.  
Ειδικότερα ότι: 
1) δεν διζκετα/διακζταμε εςωτερικι πλθροφόρθςθ, πζραν των ςτοιχείων που περιιλκαν ςτθ γνϊςθ και 
ςτθν αντίλθψθ μου/μασ μζςω των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςτο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ μου/μασ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ και των προκαταρκτικϊν διαβουλεφςεων ςτισ οποίεσ ςυμμετείχα/με και 
ζχουν δθμοςιοποιθκεί. 
2) δεν πραγματοποίθςα/ιςαμε ενζργειεσ νόκευςθσ του ανταγωνιςμοφ μζςω χειραγϊγθςθσ των 
προςφορϊν, είτε ατομικϊσ είτε ςε ςυνεργαςία με τρίτουσ, κατά τα οριηόμενα ςτο δίκαιο του ανταγωνιςμοφ. 
3) δεν διενιργθςα/διενεργιςαμε οφτε κα διενεργιςω/ιςουμε πριν, κατά τθ διάρκεια ι και μετά τθ λιξθ 
τθσ ςφμβαςθσ παράνομεσ πλθρωμζσ για διευκολφνςεισ, εξυπθρετιςεισ ι υπθρεςίεσ που αφοροφν τθ 
ςφμβαςθ και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ. 
4) δεν πρόςφερα/προςφζραμε οφτε κα προςφζρω/ουμε πριν, κατά τθ διάρκεια ι και μετά τθ λιξθ τθσ 
ςφμβαςθσ, άμεςα ι ζμμεςα, οποιαδιποτε υλικι εφνοια, δϊρο ι αντάλλαγμα ςε υπαλλιλουσ ι μζλθ 
ςυλλογικϊν οργάνων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κακϊσ και ςυηφγουσ και ςυγγενείσ εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ, 
κατ’ ευκεία μεν γραμμι απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε ζωσ και τζταρτου βακμοφ ι ςυνεργάτεσ αυτϊν οφτε 
χρθςιμοποίθςα/χρθςιμοποιιςαμε ι κα χρθςιμοποιιςω/χρθςιμοποιιςουμε τρίτα πρόςωπα, για να 
διοχετεφςουν χρθματικά ποςά ςτα προαναφερόμενα πρόςωπα. 
5) δεν κα επιχειριςω/ουμε  να επθρεάςω/ουμε με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, οφτε κα παράςχω-ουμε παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ οι οποίεσ ενδζχεται να 
επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ τθσ, 
6) δεν ζχω/ουμε προβεί οφτε κα προβϊ/οφμε, άμεςα (ο ίδιοσ) ι ζμμεςα (μζςω τρίτων προςϊπων), ςε 
οποιαδιποτε πράξθ ι παράλειψθ *εναλλακτικά: ότι δεν ζχω-ουμε εμπλακεί και δεν κα εμπλακϊ-ουμε ςε 
οποιαδιποτε παράτυπθ, ανζντιμθ ι απατθλι ςυμπεριφορά (πράξθ ι παράλειψθ)+ που ζχει ωσ ςτόχο τθν 
παραπλάνθςθ */εξαπάτθςθ+ οποιουδιποτε προςϊπου ι οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ εμπλεκομζνου ςε 
οποιαδιποτε διαδικαςία ςχετικι με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (όπωσ ενδεικτικά ςτισ διαδικαςίεσ 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ), τθν απόκρυψθ πλθροφοριϊν από αυτό, τον εξαναγκαςμό αυτοφ ςε 
ι/και τθν ακζμιτθ απόςπαςθ από αυτό ρθτισ ι ςιωπθρισ ςυγκατάκεςθσ ςτθν παραβίαςθ ι παράκαμψθ 
νομίμων ι ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ι τυχόν ζγκριςθσ, 
κετικισ γνϊμθσ ι απόφαςθσ παραλαβισ (μζρουσ ι όλου) του ςυμβατικοφ αντικείμενου ι/και καταβολισ 
(μζρουσ ι όλου) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, 
7) ότι κα απζχω/ουμε από οποιαδιποτε εν γζνει ςυμπεριφορά που ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα και κα μποροφςε να κζςει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά μου-μασ,  
8) ότι κα δθλϊςω/ουμε ςτθν ανακζτουςα αρχι, αμελλθτί με τθν περιζλευςθ ςε γνϊςθ μου/μασ, 
οποιαδιποτε κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, 
οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων μου-μασ, 
υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν μου-μασ που χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων και των υπεργολάβων μου) με μζλθ του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που 
εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να 
επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των μελϊν των αποφαινόμενων ι/και γνωμοδοτικϊν οργάνων αυτισ, ι/και των 
μελϊν των οργάνων διοίκθςισ τθσ ι/και των ςυηφγων και ςυγγενϊν εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ, κατ’ ευκεία 
μεν γραμμι απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε ζωσ και τετάρτου βακμοφ των παραπάνω προςϊπων, 
οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι τθ λιξθ τθσ.  
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